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Taust ja lähenemine 

 

Lapsed ja noored, kes on suunatud kinnise lasteasutuse teenusele, on abivajavad lapsed, kes on unikaalse haavatavusega ja kelle käitumine 

praeguses keskkonnas seab ohtu nende enda või kellegi teise elu, tervise või arengu. Nad on kogenud oma lapsepõlve jooksul sageli 

emotsionaalset hüljatust ning füüsilist ja vaimset väärkohtlemist, mistõttu vajavad erilist kaitset ja hoolt. Nad vajavad, et neid kuulda võetaks, 

nende arvamust arvestataks ning et nende probleemidesse suhtutaks eelarvamustevabalt ja täie tõsidusega. Ennekõike vajavad nad aga turvalist, 

empaatilist, inimlikku ja siirast suhtumist, mis on aluseks ka usaldusliku koostöö kujunemisele spetsialistidega. Neil noortel on kõige 

keerulisemad hariduslikud, käitumuslikud ja vaimse tervise muredest tulenevad vajadused kogu noorte populatsioonis.  

 

Peer van der Helm jt toovad oma 2013. a uuringus välja, et ebaprofessionaalsed ning võimupositsiooni kasutavad töötajad ei tule toime laste 

erivajaduste mõistmise ega neile terapeutiliselt reageerimisega. Samuti takistab võimupositsioonilt suhtlemine ja liigsete piirangute kehtestamine 

vastastikuse arendava ja turvalise suhte tekkimist. KLAT töötajad peavad olema nii hinnangutevabad toetajad, nõuandjad, asjade lahtimõtestajad, 

julgustajad kui ka sõbrad, kes tunnevad rõõmu noorte saavutuste üle, aitavad langetada õigeid otsuseid ja panna paika prioriteete (Pitts, 1999, pp. 

86–87). Oluline on iga lapse individuaalsete riski- ja kaitsetegurite äratundmine ja peegeldamine, mille tulemusel leitakse tugevused noore elus ja 

keskkonnas ning püütakse nende mõju suurendada, et seeläbi kuritegude korduvat toimepanemist vähendada.  

Kinnisesse asutusse suunatud noortele on vaja luua avatud ja osalemist võimaldav rühmakliima. Töötajaid tuleb pidevalt koolitada, toetada ja 

jälgida, et vähendada ülereageerimist ja tarbetut piirangute seadmist olukordades, kus saaks reageerida jõustavalt ja lapse vastutust suurendada. 

Oluline on, et töötajad leiaksid kontrollimise ja paindlikkuse vahel õige tasakaalu. (van der Helm, 2011) Samuti on tähtsad töötaja 

eneseregulatsioonioskused ja hoiakud. Van der Helm on välja toonud, et töötajad kogevad suhetes asutuse noortega sageli probleeme ja kipuvad 

reageerima isiklikult. Eriti väga keeruliste ja sotsiaalselt võõrandunud noorte puhul, kelle käitumine on normiülene ja agressiivne, kalduvad töötajad 

võtma ranget ja repressiivset lähenemisviisi. 

Hea mudelina töötajate ettevalmistamisel on Hollandis kasutusel näiteks terapeutilise vanema mudel. Mudel on loodud mitme tööanalüüsi käigus 

ning koosneb samuti juhistest, missuguseid isikuomadusi, oskusi, teadmisi ja käitumuslikke hoiakuid on töötajatel tarvis. Mudelis on ühendatud 

seosed terapeutide efektiivsuse tegurite ning parima laste- ja noorsootöötaja karakteristikute vahel. Samuti on Hollandis kasutusel töötajate treening 

perele keskendunud hoolduse (family-centered care) põhimõtetest. Mudel tugineb ökoloogilisele mudelile ja süsteemsele pereteraapia teooriale. 

Nende koolitustega püütakse anda töötajatele üksikisikule orienteeritud mõtteviisi muutmiseks rohkem süsteemile orienteeritud teadmisi, oskuseid 

ja hoiakuid.  

Erinevad uuringud on välja toonud, et kui asutuses töötada ainult lapsega, siis jäävad saavutatud tulemused kestma lühikest aega ning kui laps 

kogukonda naaseb, on tagasilöögid tema toimevõimes ja käitumises kiired tulema. Seetõttu on oluline, et lapse kinnisel teenusel viibimise aja 

jooksul toimuks positiivseid muutusi esile kutsuv töö ka vanematega ehk perekeskne lähenemine. 



KLAT töötaja kompetentsimudeli koostamisele oleme lähenenud kahel viisil: 

 

 koondasime olemasolevad ametijuhendid, arutasime koos KLAT asutuste töötajatest moodustatud töögrupiga läbi iga tööülesande ning 

leidsime suurepäraseks soorituseks vajaminevad kompetentsid 

 analüüsisime saadud kompetentsimudelit, kõrvutades seda mujal maailmas toodud mudelite ning traumateadliku lähenemise 

baaskompetentsidega 

 

Miks kompetentsimudel koostati? 

 

Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomise alguses 2018. aastal muudetud seadusandluses loodi sotsiaalhoolekande seaduse 

erihoolekandeteenuste loetelus uus, kinnise lasteasutuse teenus. Kinnise lasteasutuse teenuse töötaja kompetentsimudeli loomise vajaduse tingis 

olukord, kus 2018. aastal loodud uue teenuse juures puudusid töötajatele esitatavad kvalifikatsiooninõuded ning ettevalmistusstandard.  

Seaduses on praegu olemas nõuded teenuse sisule, teenuseosutaja ruumidele ning teenusele suunatud noorte suunamise ja piiramise võimalustele. 

Personali osas on jäetud asutuse juhile küllaltki vabad käed, on kehtestatud vaid miinimumtöötajate arv laste hulga kohta.  

Senine kogemus Eesti suurima KLA teenuse osutaja – Maarjamaa Hariduskolleegiumi – näitel on tugevalt tõstatanud vajaduse ühtse 

baasettevalmistusega personali järele.  

Teenuse eesmärk on kõrge abivajaduse ja riskikäitumisega lastele turvalise ja arendava keskkonna pakkumine, mis traumateadliku sekkumise 

tulemusena suurendab laste turvatunnet, tagab stabiilsuse, vähendab riskikäitumist ning suurendab lapse toimetulekuvõimet. 

LÕK artikli 12 kohaselt on lapsel õigus olla ära kuulatud igas teda puudutavas küsimuses ning väljendada sealjuures vabalt oma vaateid. 

Teenusele suunamise seaduslikud alused: 

 SHS § 130¹-⁵ alusel saab teenusele suunata lapse, kui lapse käitumine seab ohtu tema enda elu, tervise või arengu või teiste isikute elu või tervise 

ja seda ohtu ei ole võimalik kõrvaldada ühegi vähem piirava meetmega. (Taotleja: kohalik omavalitsus) 

 KarS § 87 alusel saab teenusele suunata 14–18-aastased alaealised, kes on toime pannud kuriteo või väärteo, kelle puhul kohus otsustab 

rakendada mõjutusvahendina alaealise kinnise lasteasutuse teenusele suunamist. (Taotleja: politsei, prokuratuur, kriminaalhooldus) 

 KrMS § 131 lg 3² alusel võib kohus alaealise isiku vahistamise korral määrata, et vahistamine asendataks alaealise kinnisesse lasteasutusse 

paigutamisega. (Taotleja: prokuratuur) 

Teenusele suunamise otsuse teeb alati kohus.  

 

 

  



Kellele on kompetentsimudel mõeldud? 

 

KLAT töötaja kompetentsimudel on kasulik: 

 

 KLAT töötajatele, kes tegelevad iga päev kõrge abivajaduse ja riskikäitumisega noortega ning mõtestavad oma tööd iseenda kaudu. 

 asutustele, kes osutavad KLA teenust personali koolitamise, tunnustamise ja toetamise strateegiate ja plaanide väljatöötamiseks ning 

rakendamiseks 

 organisatsioonidele ja koostööpartneritele, kes on tihedas koostöös KLAT asutustega  

 poliitikakujundajatele ja kõrgkoolidele valdkonna poliitiliste otsuste kujundamiseks ja koolituskavade arendamisel 

 

Kompetentsimudeli neli mõõdet 

 

Kompetentside all nimetatud erinevad elemendid (hoiakute, teadmiste, oskuste ja käitumise all) ei ole hierarhilises suhtes. Esimesena nimetatud 

elemendid ei ole tähtsamad kui viimased. Kompetentsimudelis keskendutakse neljale mõõtmele: hoiakud, teadmised, oskused ja käitumine.  

Hoiakud (töötaja valmidus) on kompetentside arendamise eeldus ja alus. Hoiakud viivad teadmiste (mis saavutatakse kogemuse, kirjanduse, 

interneti jms abil) ja oskusteni (võime ülesandega toime tulla, rakendada teadmisi ja muuta hoiakud tegudeks), mis omakorda viivad asjakohase 

ja konteksti sobiva käitumiseni. 

 

Seega hõlmab käitumine hoiakuid (ja tegevusi), teadmisi ja oskusi. Käitumise põhjal saame hinnata töötaja kompetentsitaset ja kas see on tema 

töö tegemiseks piisav. Lühidalt: käitumine peegeldab töötaja põhihoiakuid. Kompetentsi raamistikku võib kujutleda püramiidi või silindrina, 

kuid see pole kindlasti midagi lineaarset. Kompetentsid on dünaamilised, kõik nende elemendid on omavahel seotud ning üksteisest sõltuvad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meie töögrupi tegevuste kirjeldus 

 

KLAT kompetentsimudeli loomiseks moodustati töögrupp, mis koosnes kõigi praeguste KLA teenuseosutajate esindajatest. Kokku osales 

seitsmel arutelukohtumisel kuni 15 töötajat neljast eri asutustest. Kompetentsimudel on loodud Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja 

ennetusteenuste osakonna kompetentsimudeli loomise juhendite järgi. Esmalt oleme läbi arutanud kõik KLAT töötaja ametijuhendis olevad 

tööülesanded ning kaardistanud nende tööülesannete suurepäraseks sooritamiseks vajalikud oskused, teadmised ja hoiakud. Seejärel käisime läbi 

KLAT töötaja igapäevatöös ette tulla võivad kriitilised situatsioonid ning kaardistasime ka neis situatsioonides suurepäraseks toimetulekuks 

vajalikud oskused, teadmised ja hoiakud. Järgmise etapina kirjeldasime põhikompetentside loetelus lahti iga põhikompetentsi puhul vajalikud 

oskused, teadmised, hoiakud ja käitumise – lõime iga kompetentsi jaoks kirjelduse, mis vastab töösooritusele suurepärane! 

Kompetentsimudeli koostamisel valisime mitmemõõtmelise lähenemise tuginedes rahvusvaheliselt töötava 

noorsootöötaja kompetentsimudelile. Kõigepealt kirjeldame põhikompetentse. Seejärel on põhikompetentsid lahti kirjutatud neljas kategoorias: 

käitumine, oskused, hoiakud ja teadmised. Seeläbi oleme loonud mitmetahulise enesehindamise- ja juhtimissüsteemi, millele tuginedes saab 

asutus hinnata oma personalivajadusi ning personali koolitusvajadusi, kasutada seda töötajate tunnustussüsteemi arendamisel jms. Iga töötaja 

saab kompetentsimudeli kirjeldusi kasutada enesehindamiseks ning tööalase arengu planeerimiseks. Kõik kompetentsid täiendavad üksteist ning 

mõnda esile toodud aspekti võidakse teiste kompetentside all korrata. Tähtis on käsitleda kompetentse ühe tervikuna, mitte eraldi, kuna ühe 

kompetentsi aspektid võivad teist täiendada. 

 

KLAT töötaja seitse võtmekompetentsi on: 
 

Hinnanguvaba toetaja austab lapse soove ja valikuid, suunates teda motiveerivalt ja toetavalt tegutsema kasulikus suunas. 

Oskuslik märkaja tunneb laste arengueripärasid ja jälgib neid, on kohal igas hetkes. Märkab muutusi noorte käitumises, meeleolus ja 

toimevõimes ning reageerib iga lapse individuaalsuse kohaselt. 

Grupitunde looja ja 

grupitöö tegija 

tegeleb lastega, arvestades nii grupiliikmete ühtseid vajadusi kui ka iga liikme individuaalsust. Loob 

ühtekuuluvustunde koos tegutsemise, ühiste rõõmude ja raskustele leitud lahenduste kaudu. 

Empaatiline suhtleja loob ja hoiab turvalist suhtluskeskkonda, mis arvestab teiste inimeste tunnete, emotsioonide ja vajadustega. 

Empaatiline suhtleja kuulab last päriselt ning kohandab end lapse vajaduste järgi. Mõistab lapse tundeid ja vajadusi 

ning aitab ka lapsel enda tundeid mõista ja analüüsida. 



Turvatunde looja tekitab enda oleku ja hoiakutega lastele turvalise keskkonna, kus laps saab õppida emotsioonidega toimetulemist 

ning jääda iseendaks. Lubab eksida ja õppida ning toetab aktiivselt lapse isikliku motivatsiooni kasvu, julgustab last 

abi vastu võtma, et tema olukorda parandada. 

Noore eneseusu ja 

tugevuste arendaja 

annab noorele kindlustunde ja usub temasse. Julgustab, hoolib ja juhendab eesmärgipäraselt sõltuvalt noore 

tugevustest. Noore eneseusu ja tugevuste arendaja on alati noore poolel. Konstruktiivse tagasiside kaudu julgustab 

noort alati uuesti proovima ja endasse uskuma. 

Koostöö tegija loob koostööks vajaliku õhkkonna, kuulab ja arvestab erinevate osaliste arvamusega, on avatud tagasisidele, julgeb 

teha ettepanekuid ja võtta vastutust. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kinnise lasteasutuse teenuse töötaja kompetentside kirjeldused 

 

Hinnanguvaba toetaja... 

...austab lapse soove ja valikuid, suunates teda motiveerivalt ja toetavalt tegutsema kasulikus suunas. 

Hoiakud  Teadmised Oskused  Käitumine 

 Aus ja austav 

 Soov laste jaoks päriselt 

olemas olla 

 Valmisolek olukordade 

objektiivseks 

kirjeldamiseks 

 Tahe last mõista ja 

aktsepteerida 

 Usk ja soov muutusteks 

 Valmisolek mõista, kas 

reageerib lapse 

käitumisele või millelegi 

iseenda sees (nt 

emotsioonile) 

 Usaldusväärne 

 Tolerantne 

 Tasakaalukas, empaatiline 

 

 Teadmised noore 

toimevõimest, eripäradest 

ja arengutasemest 

 Teadmised enda rollist ja 

selle piiridest 

 Teadmised objektiivse ja 

hinnanguvaba tagasiside 

andmise meetoditest. 

Teadmised lapse õigustest 

ja kohustustest 

 Enese pidev arendamine 

 Teadmised lapse ja noore 

toimetulekust eri 

arenguetappidel. Lai 

silmaring 

 Oskab arvestada iga lapse 

eripäraga 

 Oskab luua toetava 

keskkonna 

 Oskab anda valikuid ja 

selgitada olukordi 

 Oskab keskenduda 

tugevustele ja anda 

arendavat tagasisidet 

(asjakohane, aus ja 

hooliv) 

 Oskab märgata nii enda 

kui ka lapse seisundi 

muutusi 

 Eneseväljendusoskus 

 Oskab märgata endas või 

kolleegis läbipõlemise 

märke ja sobivalt 

tegutseda 

 Oskab suunata tegema 

erinevaid valikuid. 

Julgustab arendama 

oskusi, mida lastel ei ole 

(nt kartulikoorimine) 

 Planeerib üheskoos 

lapsega tulevikku ja lepib 

kokku reaalsed sammud. 

Keskendub tugevustele ja 

annab ausat, asjakohast ja 

hoolivat tagasisidet 

 On noore jaoks igas 

olukorras päriselt olemas. 

Võimaldab noorel ise 

lahendusteni jõuda. 

Selgitab lapsele teiste 

inimeste (sh vanemate) 

käitumise võimalikke 

tagamaid 

 Aitab noorel ennast 

mõista ja analüüsida enda 

käitumise mõju teistele 

 Julgeb teha ja põhjendada 

ebapopulaarseid otsuseid. 

Võimaldab noorel ise õige 

lahenduseni jõuda 

 Annab eneseanalüüsiks 

aega ja soodustab põhjus-

tagajärg-seoste mõistmist 



 Oskab mõista, mitte 

hukka mõista! 

 Innustab noori oma 

lugudega 

 On osavõtlik, mitte 

nõudlik toetaja  

  



Oskuslik märkaja... 

...tunneb laste arengueripärasid ja jälgib neid, on kohal igas hetkes. Märkab muutusi noorte käitumises, meeleolus ja toimevõimes 

ning reageerib iga lapse individuaalsuse kohaselt. 

Hoiakud  Teadmised Oskused  Käitumine 

 Avatus märgata 

päästikuid 

 On oma olekult alati 

kohal ja olemas – nii 

vaimselt kui ka füüsiliselt 

 Tulevikku vaatav, salliv, 

eelarvamustevaba 

 On eestvedaja ning 

kaasaja 

 Hinnangutevaba (teab, et 

töötab abivajajaga, mitte 

halva inimestega) 

 

 

 

 

 Teadmised 

traumakogemuse ja 

minevikusündmuste 

mõjust lapse käitumisele 

 Teab iga lapse 

individuaalseid 

eripärasid 

 Teadmised lapse 

arenguteooriatest. 

Teadmised 

suhtlemisstiili ja 

kehakeele eripäradest 

 Teadmine enda 

käitumise mõjust lastele 

 Teadmised psüühilistest 

protsessidest, 

psüühikahäiretest, 

käitumisraskustest 

  

 

 Oskab märgata pisidetaile ja 

kaardistada vajadusi 

 Oskab märgata igat inimest 

 Oskab reageerida lapse 

individuaalsusele 

 Oskab lugeda noore 

kehakeelt, jälgida muutuseid 

lapse käitumises ja arengus. 

Oskab ära tunda 

ärevusmärke. Oskab 

reageerida ja tegutseda 

erinevates olukordades 

proportsionaalselt õigesti 

ning vajalikul määral 

 Oskab märgata seoseid 

erinevate sündmuste vahel.  

 Oskab märgata 

ärevusmärke, näiteks 

depressiooni jms.  

 Oskab oma tähelepanekuid 

seostada ja sellest tulenevalt 

eesmärgistada oma tegevusi 

 Kuulab noort päriselt ja 

tutvub ka varasema 

infoga. Vaatleb, jälgib, 

kuulab ja märkab noort, 

arvestab tema vajadusi. 

Jagab oma tähelepanekuid 

noore seisundi- ja 

toimevõime muutusest 

kolleegidega 

 Tegutseb kriitilistes 

olukordades, arvestades 

noore traumakogemusega 

 Tunneb 

igapäevategevustes huvi 

noore vastu 

 Vaatleb ja jälgib noort 

tegevustes, märgates tema 

eripärasid ja vajadusi 

 Tegutseb erinevates 

olukordades empaatiliselt 

ja vajadusel ennetavalt 

 Tegutseb 

proportsionaalselt, 

lähtudes noore meeleolust 

ja kehakeelest 

  



Grupitunde looja ja grupitöö tegija...  

 

...tegeleb lastega, arvestades nii grupiliikmete ühtseid vajadusi kui ka iga liikme individuaalsust. Loob ühtekuuluvustunde koos 

tegutsemise, ühiste rõõmude ja raskustele leitud lahenduste kaudu. 

Hoiakud  Teadmised Oskused  Käitumine 

 On toeks ning eeskujuks 

konfliktide ja probleemide 

lahendamisel 

 On enda käitumisega 

eeskujuks 

 On tähelepanelik ja 

avatud 

 Valmisolek arvestada 

individuaalsete 

vajadustega. Valmisolek 

raskete hetketega 

tegelemiseks ja 

väljakutseteks 

 Kannatlik ja paindlik 

 Tolerantne ja hooliv. 

Empaatiline ja neutraalne  

 Soovib ise õppida ja 

areneda 

 Valmisolek juhtida, eest 

vedada 

 Teadmised grupi 

arengufaaside ja-

protsesside kohta 

 Teadmised grupijuhi rolli 

tähtsusest 

 Teadmised grupi 

dünaamika kujundamisest 

 Teadmised erinevatest 

kaasamise ja koosloome 

meetoditest 

 Teadmised eakohaste 

oskuste arendamise 

metoodikatest grupis 

 Teadmised grupiliikmete 

rollidest ja omavahelise 

jõustamise võimalustest 

 Teadmised ühistest 

väärtustest 

 Teadmised kolleegi 

tugevustest/nõrkustest 

 

 Oskab grupiprotsesse 

suunata ja grupitööd 

juhendada 

 Oskab spetsiifilisi 

tegevusi läbi viia ja on 

valmis seda tegema 

 Oskab valida sobivad 

meetodid, arvestades 

noorte individuaalsete 

vajaduste ja eesmärkidega 

 Oskab arendada teadmisi 

ja oskuseid  

 Oskab kaasata noori koos 

tegutsema ja neid 

juhendada 

 Oskab vastupanuga toime 

tulla 

 Oskab erinevaid 

vaatenurki peegeldada 

 Oskab tegevusi planeerida 

ning noori motiveerida. 

Oskab analüüsida 

 Oskab empaatiliselt 

suhelda 

 Tegutseb koos lastega 

 Kaasab lapsi igas tegevuse 

etapis 

 Korraldab tööjaotust ja 

jagab tööülesandeid 

jõukohaselt nii laste kui ka 

kolleegidega. Võtab 

suuremad tegevused 

etappideks lahti 

 Käitub alati ühiskonnas 

aktsepteeritaval viisi 

 Kuulab päriselt ja 

innustab oma eeskujuga 

ka teisi kuulama 

 Aitab ühiselu tegevuste 

kaudu noorel õppida ja 

areneda 

 Kaasab noori 

tegevustesse, märgates nii 

tugevusi kui ka 

arenguvajadusi ja 

arvestades nendega 

 Viib läbi ja korraldab 

tegevusi ja üritusi, mis 

soodustavad grupi 



 Oskab erinevaid 

arutelusid juhtida 

 Oskab konflikte 

lahendada 

 Oskab oma tugevusi 

kasutada 

 Oskab tegevust vajaduse 

põhjal kohandada  

ühtekuuluvustunnet. 

Lahendab olukorrad 

lõpuni 

 

 

  



Empaatiline suhtleja...  

...loob ja hoiab turvalist suhtluskeskkonda, mis arvestab teiste inimeste tunnete, emotsioonide ja vajadustega. Empaatiline suhtleja 

kuulab last päriselt ning kohandab end lapse vajaduste järgi. Mõistab lapse tundeid ja vajadusi ning aitab ka lapsel enda tundeid 

mõista ja analüüsida. 

Hoiakud  Teadmised  Oskused  Käitumine 

 Usaldusliku suhte looja ja 

hoidja 

 Positiivse hoiakuga ja 

teistega arvestav 

 Tundlik, päriselt kohal 

igas situatsioonis 

 Julge ja avatud 

 Suhtluskaaslast väärtustav 

 On eeskujuks 

 Omab teadmisi sellest, 

kuidas suhelda keeruliselt 

käituva noorega 

 Teadmised 

suhtlemistasanditest 

 Tunneb ära tunded ja 

emotsioonid ning mõistab 

nende mõju teistele 

 Teadmised laste arengu- 

ja toimevõime erisustest 

 Teadmised tunnete ja 

emotsioonide juhtimisest 

 Mõistab, kuidas saab 

tundeid ning emotsioone 

vabalt ja üksteist austavalt 

väljendada 

 Mõistab lapse mõtteid ja 

tundeid ning aitab ka 

lapsel enda tundeid mõista 

ja analüüsida 

 Teadmised kehakeele 

väljenduslikkusest ja selle 

tähtsusest 

suhtlemisprotsessis 

 Oskab päriselt kuulata 

 Oskab olla hetkes kohal 

 Julgus ja oskus seada 

lapse vajadused esikohale 

 Oskab kuulata ja 

arvestada teise inimese 

tunnetega 

 Sobiv reageerimisoskus 

 Oskab põhjendada ja 

argumenteerida 

 Oskab luua usaldusliku 

kontakti 

 Oskab küsida abi  

 Oskab kaasata. 

 Oskab selgelt sõnastada ja 

kirjeldada 

 Oskab end rahumeelselt 

kehtestada (jääb endale 

kindlaks, ei lase ümber 

veenda) 

 Julge eneseväljendus 

 Teadvustab, et haletsus ei 

ole empaatia 

 Loob turvalise 

suhtluskeskkonna 

 Kehakeel ja hääletoon 

väljendavad hoolimist ja 

kuulamist 

 Kohaneb väga hästi uute 

inimeste ja oludega 

 Suhtlemisel kohandub 

lapse vajadustega. 

Sõltuvalt olukorrast ja 

soovitud eesmärkidest 

käitub laste vajaduste 

suhtes realistlikult  

 Kasutab suhtlemisel 

noortele omaseid ja 

hoolivaid puudutusi (nt 

pai, pats õlale) ja žeste (nt 

pöial püsti) 

 Tegeleb teiste 

väljendamata murede, 

tunnete või huvidega 

 Arvestab, et inimeste 

olukorrad ja arvamused on 



 Teadmised mõttevigadest 

ja suhtlemistõketest 

 Oskab olukordi hinnata ja 

sobivalt reageerida. 

Oskab märgata 

väljendamata tundeid ja 

nendega tegeleda 

erinevad ning mõistab 

seda 

 Näitab ausalt oma 

emotsionaalset seisundit 

ning jagab mõtteid lihtsalt 

ja arusaadavalt 

 Käitub empaatiliselt 

 

  



Turvatunde looja...  

 

...tekitab enda oleku ja hoiakutega lastele turvalise keskkonna, kus laps saab õppida emotsioonidega toimetulemist ning jääda 

iseendaks. Lubab eksida ja õppida ning toetab aktiivselt lapse isikliku motivatsiooni kasvu, julgustab last abi vastu võtma, et tema 

olukorda parandada. 

Hoiakud  Teadmised  Oskused  Käitumine 

 Soov pakkuda lapsele 

kaitstud tunnet, et tal 

oleks hea ja turvaline olla 

 Tolerantne ja toetav igas 

olukorras 

 Usub, et kõik lapsed on 

võrdselt tähtsad ja 

väärtuslikud 

 Rahulik, julge ja 

enesekindel 

 Empaatiline 

 

 

 Teadmised inimeste 

erinevustest 

 Mõistmine, et igaüks võib 

eksida 

 Teadmine, et igapäevane 

kindel päevarütm ja rutiin 

on turvaline 

 Teadmised, mida teha 

kriisiolukorras 

 Teadlikkus, et muutustega 

kohanemine võtab lastel 

aega 

 Teadmine, et lapsed 

võivad muutustele 

erinevalt reageerida 

 Teadmine enda 

etteaimatava käitumise 

tähtsusest lastele 

turvatunde tagamisel 

 Oskab ennetada ja 

maandada pingeid 

 Oskab noore käitumisele 

sobivalt reageerida 

 Oskab kriitilistes 

olukordades ning 

keerulistes situatsioonides 

reageerida rahumeelselt ja 

turvatunnet säilitavalt 

 Oskab vägivalla puhul 

asjakohaselt ja kiiresti 

sekkuda  

 Oskab taastada ja säilitada 

rahu 

 Oskab eemalduda 

keerulisest olukorrast: 

anda üle! 

 Oskab kaasata erinevaid 

spetsialiste 

 Oskab seada turvalisi 

piire  

 Räägib ja käitub rahulikult 

igas olukorras 

 Selgitab noorele otsuste ja 

esitatud nõuete tausta 

 Lahendab erinevad 

kriisiolukorrad turvaliselt 

 Töötab iga päev kindlas 

päevarütmis 

 Peab kinni kokkulepetest 

ja lubadustest. 

Aktsepteerib noore 

erinevaid tundeid ja 

mõtteid 

 Vastab küsimustele ausalt 

ja ilma paanikata. Käitub 

etteaimatavalt. On 

järjepidev turvaliste 

piiride seadmisel 

 Vägivalla puhul reageerib 

kohe 

 

 



Noore eneseusu ja tugevuste arendaja... 

...annab noorele kindlustunde ja usub temasse. Julgustab, hoolib ja juhendab eesmärgipäraselt sõltuvalt noore tugevustest. Noore 

eneseusu ja tugevuste arendaja on alati noore poolel. Konstruktiivse tagasiside kaudu julgustab noort alati uuesti proovima ja endasse 

uskuma. 

Hoiakud  Teadmised  Oskused  Käitumine 

 Jäägitu sisemine usk lapse 

õnnestumisse 

 Avatus uute oskuste 

omandamiseks  

 Abivalmis 

 On noorele 

väärtushinnangute ja 

käitumisega eeskujuks 

 Mõistab iga noore 

eripärasid  

 Motiveeriv, tunnustav, 

jõustav 

 Hinnangutevaba 

tolerantsus 

 Järjepidevus tegevustes 

 Huvitub siiralt noore elust 

ja oskustest 

 Teadmised lapse arengust 

(füsioloogiline, 

psühholoogiline, 

seksuaalne jms areng) 

ning kasvukeskkonna 

mõjust sellele  

 Teadlikkus eeskujuks 

olemise mõjust ja 

tähtsusest noorele 

 Teadmised laste 

vajadustest  

 Teadmised sellest, 

milliseid meetodeid laste 

toetamiseks ja 

arendamiseks kasutada 

 

 Oskab otsida erinevaid 

võimalusi ja meetodeid, 

kuidas last arendada 

 Oskab mõelda, mida laps 

vajab selleks, et toime 

tulla 

 Oskab mõista ja 

analüüsida lapse tundeid 

ja mõtteid 

 Oskab olla toetav 

täiskasvanu, säilitades 

noore autonoomia 

 Oskab ära tunda, mida 

laps ise päriselt soovib ja 

teha tahab 

 Oskab kuulata ja lugeda 

ka ridade vahelt 

 Oskab noort tema 

tugevuste kaudu 

motiveerida 

 Oskab luua kontakti 

noorega 

 Oskab suunata noort elus 

eesmärke seadma 

 Lähtub noore suunamisel 

ja abistamisel tema 

individuaalsetest 

vajadustest 

 Oma eeskuju kaudu 

arendab noores 

sotsiaalseid oskusi, 

käitumismustreid ja 

väärtushinnanguid 

 Kaasab noore 

tegevustesse, andes talle 

ea- ja võimetekohaseid 

ülesandeid 

 Mõistab iga noore 

eripärasid ning lähtub 

nendest tema arendamisel  

 Suunab noort tema 

tugevuste arendamisel 

 Võimaldab noorel uute 

tegevuste kaudu avastada 

uusi oskusi, pakub 

väljakutseid 



 Oskab kaasata teisi 

spetsialiste 

 Oskab olla toetav ja 

kaasata noort tema elu 

puudutavates küsimustes 

 Oskab seista meeskonnas 

laste individuaalsete 

vajaduste eest 

 Oskab tunnustada, anda 

tagasisidet 

 Julgustab noort uuesti 

proovima, kui esimene 

kord ei õnnestunud 

 Annab hoolivat tagasisidet 

 Motiveerib isikliku 

eeskuju ja noore tugevuste 

abil 

  



Koostöö tegija... 

...loob koostööks vajaliku õhkkonna, kuulab ja arvestab erinevate osaliste arvamusega, on avatud tagasisidele, julgeb teha 

ettepanekuid ja võtta vastutust. 

Hoiakud  Teadmised  Oskused  Käitumine 

 Julge, hooliva, ausa ja 

avatud hoiakuga 

 Valmisolek erinevate 

inimestega töötamiseks 

 Julgus ettepanekuid teha 

ja oma arvamust avaldada 

 Usk koostöösse. Usaldus 

kolleegide vastu 

 Avatus kolleegide 

tagasisidele ja 

ettepanekutele. Arvestab 

teistega 

 Eelarvamustevaba  

 Kokkulepetest 

kinnipidamine 

 

 

 Teadmised oma 

meeskonna liikmete 

tugevustest ja nõrkustest 

 Teadmised peretööst ning 

võrgustikutöö tähtsusest 

ja rollijaotusest 

võrgustikus 

 Teadmised emotsioonide 

juhtimisest 

 Teadmised eesmärgi 

sõnastamisest ja 

planeerimisest 

 Teadmised koostöö ja 

meie-tunde kujundamisest 

 Teadlikkus 

meeskondadeülese 

koostöö tähtsusest 

 Hea suhtlemis- ja 

koostööoskus 

 Oskab luua töökohal 

koostöist õhustikku ja 

meeskonnavaimu 

 Oskab teha ja täita 

kokkuleppeid  

 Analüüsioskus ja seoste 

loomise oskus 

 Oskab infot koguda ja 

koondada 

 Oskab arvesse võtta 

kolleegide tugevusi ja 

nõrkusi parima tulemuse 

saavutamiseks 

 Oskab näha tervikpilti 

 Oskab teha kompromisse 

ja teistega arvestada 

 Oskab päriselt kohal olla 

 Argumenteerimisoskus 

 Oskab hoida fookust 

noorte vajadustel 

 

 Jagab infot selgelt, õigel 

ajal ja hinnanguvabalt 

 Arvestab info jagamisel 

alati konfidentsiaalsusega 

 Töötab tulemuslikult, 

ühise eesmärgi suunas. 

Julgustab parimate 

praktikate loomist ja 

jagamist 

 Aktsepteerib ja arvestab 

teiste osaliste 

arvamustega, analüüsib ja 

kasutab neid 

 Julgeb välja öelda oma 

seisukohad, teeb 

ettepanekuid muutusteks 

 Osaleb supervisioonidel ja 

koolitustel 

 Teeb ettepanekuid 

vajalikeks koolitusteks 

 Loob koostöövaimu ja 

hoiab usaldust 

 


