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Intellektuaalne toimetis 3 (Intellectual output 3 ehk IO3) - Kaugnõustamise koolituskava 

töötamiseks naissoost koduvägivalla, seksuaalse vägivalla või väärkohtlemise ohvritega 

 IO3 seab põhieesmärgiks luua koolituskava kaugnõustajaile, kes töötavad kodu- või 

seksuaalvägivalla või väärkohtlemise naissoost ohvritega. Koolituskava keskendub 

veebinõustamisele mobiiltelefonide kaudu, e-mailide kaudu, reaalajas toimuvate 

veebivestluste kaudu, videokonverentside/Skype-tüüpi vahendite või telekonverentside 

kaudu (keskendudes kriisijuhtimisele abiliinide vahendusel). Põhineb O1 & O2 & tulemustel 

ning on kooskõlas ECVET & EQF-ga. 

 Tööd koordineeris Kreeta Ülikooli psühholoogia osakond, tuginedes koolituskava 

arendamise ja üleandmise ekspertiisile ja kogemusele. Ülejäänud partnerid panustasid sisu 

arendamisse, mis puudutab CaaD-i. M&M and Wave nõustab partnereid koolituskava sisu ja 

struktuuri osas. Partnerid teevad tõlke projekti keeltesse. 

Tegevuse kirjeldus: 

Koolituskava materjalide sisu ja struktuuri väljaarendmine kooskõlas ECVET põhimõtetega: 

- pidades silmas pedagoogilist lähenemist 

- arvestades IO1 ja IO2-ga 

- sisestada asjakohased allikmaterjalid 

- vaadata koolituskava uuesti läbi, kui on saadud tagasiside pilootkoolitustelt 

 

  



                                                                                                               

Töö ülesehitus on järgmine: 

1. Kaugnõustamine (councelling „at-a-distance“): sissejuhatus ja põhimõtted 

(Ajalugu, eelised, puudused, internetikultuur) 

2. Eetika, turvalisus ja tehnoloogilised küsimused 

(Krüptimine, kaitse, anonüümsus, tehnilised teemad jne) 

3. Kaugnõustamise edendamine ja hõlbustamine 

(Mida abisaajad, s.o ohvrid peaksid teadma ja kuidas neid teavitada) 

4. Abisaaja kaugnõustamiseks sobivuse hindamine 

5. Kaugnõustamisel rajaneva terapeutilise suhte hoidmine – reeglid ja piirangud 

6. Kaugnõustamiseks vajalikud suhtlemis- ja nõustamispädevused 

a. Kirjutamispädevus (tekstiloome oskus) nii sünkroonse kui ka mittesünkroonse 
abivahendi kasutamisel 

b. Ohtude- ja kriisihindamise ning -juhtimise pädevus (eriti abiliini töötajatel) 

7. Nõustamistsükli lõpetamine 

8. Kaugnõustamise teaduslik juhendamine ja hindamine 

 
 
 

Lühendid 

VN veebinõustamine 

KV koduvägivald 

HIPAA Health Insurance Portability and Accountability Act 

 
 
1.Kaugnõustamine: Sissejuhatus ja põhimõtted 
Kaugnõustamise lühiajalugu 
Kaugnõustamine pole iseenesest uus nähtus. 20. sajandil oli paljudel vaimse tervise 

spetsialistidel kirjavahetus inimestega, kes nende abi vajasid. Kirjavahetus andis 

terapeutidele võimaluse pakkuda teraapias osalevatele inimestele tuge ja saada neilt 

tagasisidet (DeAngelis, 2012). 



                                                                                                               

20. sajandil jooksul asendas kirjade saatmise paljuski telefonisuhtlus. Interneti ja isiklike 

arvutite tulekuga 1990ndatel aastatel muutusid kaugnõustamise võimalused enneolematult. 

Seda kultuurimuutust on sestsaadik kasvavalt aktsepteeritud ning üha rohkem on hakatud 

pakkuma abi internetis (Murphy&Mitchell, 1998). Veebis pakutavade terviseteenuste 

kättesaadavus on tõstatanud vajaduse teavitustööks ja juhtnöörideks nii klientidele kui ka 

nõustajatele. Veebinõustamise (VN) ja vaimse tervise teenuste kiire kasvu tõttu on rajatud 

Veebipõhiste Vaimse Tervise Teenuste Rahvusvaheline Ühendus (International Society for 

Mental Health Online) (Mishna, Bogo & Sawyer, 2015). 

Esmalt pakuti VN teenuseid eneseabi juhtnööride ja online-tugirühmade näol.Tänapäeval on 

veebinõustamise võimalusi rohkesti: jututoad, kiirsõnumid, sõnumid, videovestlused ja 

mobiiliäpid. Vaimse tervise teenuseid pakuvad tuhanded veebilehed ja vabakutselised 

terapeudid, nii et klientidel, kes on huvitatud internetis pakutavatest vaimse tervise 

teenustest, on võimalik valida suure hulga psühholoogide, nõustajate, kliiniliste 

sotsiaaltöötajate ja muud tüüpi terapeutide vahel (Callan, Maheu, & Bucky, 2017).  

1970ndatel katsetati arvutiprogramme, mis matkisid üksikisikule pühendunud terapeute 
(Lang, Melamed & Hart, 1970; Weizenbaum, 1976). 
Viimasel ajal on teadlased pööranud küllaltki palju tähelepanu arvutiprogrammidega seotud 
kognitiivsele käitumisteraapiale (computerised cognitive behavioural therapy: CCBT) 
(Kaltenthaler, Parry & Beverley, 2004; Marks, Cavanagh & Gega, 2007) ja see on lisatud NICE 
(National Institute for Clinical Excellence) hea tava juhistesse.  
Uuringud on näidanud, et veebipõhised teraapiad on üldiselt sama tõhusad ja rahuldavad kui 
silmast silma läbiviidavad teraapiad ning et terapeutiline suhe e-teraapias on üldiselt 
võrdväärne traditsioonilise nõustamisega (Harris & Birnbaum, 2014). 
 
 
Koduvägivald (KV) ja kaugnõustamine 
KV all mõistetakse igasugust käitumisviisi lähisuhtes, mis põhjustab partnerile füüsilist, 
psühholoogilist või seksuaalset kahju. Nendeks käitumisviisideks on muuhulgas puhutised 
füüsilised rünnakud, pidev psühholoogiline väärkohtlemine, nt ähvardamine, pidev 
halvustamine ja alandamine, sunnitud seksuaalvahekord ning teised seksuaalse sunni vormid 
ning pervasiivne kontrolliv käitumine, nt isiku isoleerimine tema sõpradest ja perest, 
jälitamine, info või abi kättesaadavuse takistamine. Enamik kodus toimepandud rünnakute ja 
tapmiste ohvreid on naised, täpsemalt: iga kolmas naine maailmas kinnitab, et on kogenud 
suhtes füüsilist või seksuaalset ärakasutamist (Tarzia, May & Hegarty, 2016). 
Naistele, kes on kogenud või kes parasjagu kogevad lähisuhtes vägivalda, on omased sellised 
tunded nagu süü, häbi ja madal enesehinnang. Kõik need vägivalla põhjustatud tunded 
teevad naisele võimatuks igapäevaeluga edukalt hakkama saada. Lisaks on vägivalla 
tagajärjeks suur hulk psühholoogilisi sümptomeid, näiteks ärevus, stress, depressioon ja 
unehäired (Petroulaki, Tsirigoti, Kouveli & Sotiriou, 2015). 
Väärkoheldud naised kasutavad terviseteenuseid sagedamini just seoses eelnimetatud 
emotsionaalse tervise küsimustega (depressioon, ärevus, suitsidaalsus, somatisatsioon, 
posttraumaatiline stress, ainete kuritarvitamine) ning füüsilise tervise küsimustega 
(kroonilised kaebused, viljakusprobleemid ning vigastused) (Tarzia et al., 2016). 



                                                                                                               

Arusaam, et VN teenuste pakkumine väärkoheldud naistele võiks olla suureks abiks, on 
nõustamispõllul küllaltki uus. Väärkoheldud naiste sõnul hindavad nad nõustamisprotsessis 
kõrgelt toetavat kuulamist, hinnanguvaba tuge ning kaastunnet. Võime nõustuda, et silmast 
silma kohtumised professionaalse nõustaja või tervishoiutöötajaga tunduvad parima 
lahendusena (Feder, Huston, Ramsey, & Taket, 2006). Siiski näitavad hiljutised uuringud, et 
väärkoheldud naistel võib olla silmast silma nõustamise otsimiseks spetsiifilisi tõrkeid. Nii 
jääb naine mõnigi kord vajaliku toeta, kuna ta ei suuda või ei soovi pöörduda silmast silma 
nõustamisele. Internet seevastu pakub keskkonda, mida iseloomustab anonüümsus ja kus 
naine julgeb küsida abi ilma hinnangut kartmata (Tarzia et al., 2016). 

 

 

Veebinõustamise eelised 

 Kättesaadavus 

Üks veebinõustamise eeliseid on asjaolu, et see teeb teenuse kättesaadavaks ka neile 
klientidele, kes elavad keskustest kaugemal, neis piirkondades, kus vaimse tervise 
teenuseid ei osutata. Samuti võib veebinõustamine olla vajalik neile, kelle käsutuses 
on küll tehnoloogilised vahendid, kuid kellel on reisimisega raskusi või kellele silmast 
silma nõustmise eest tasumine pole jõukohane. Veebinõustamine on neile isikutele 
abi saamise võimalus, mis muidu võiks jäädagi kättesaamatuks. Veelgi enam, 
inimestele, kellel on füüsiline või vaimne puue ja kes ei saa oma kodust lahkuda, võib 
online-teraapia osutuda suurepäraseks alternatiiviks silmast silma nõustamisele 
(Griffiths, Lindenmeyer, Powell, Lowe, & Thorogood, 2006; Marks, 2000). 

Terviseteenuse pakkuja perspektiivist nähtuna on positiivsena nähtud võimalust 
pakkuda kuluefektiivsemat ravi ning hoida kokku terapeudi aega, lühendada 
ootejärjekordi ning vähendada teenusepakkujate ülekoormatust (Griffiths, 
Lindenmeyer, Powell, Lowe, & Thorogood, 2006; Marks, 2000). 

 Anonüümsus 

Uuringud on näidanud, et veebinõustamine pakub klientidele anonüümsuse tunnet. 
See tähendab seda, et internetikeskkond on on kontekst, milles kliendid võivad 
suhelda kellegagi nii, et ei avalda oma isikut tuvastada võimaldavat infot. Seoses VN-i 
professionaalsete ja eetiliste juhendite väljatöötamisega nõutakse klientidelt siiski 
teatava isikliku info avaldamist ja isikutuvastuse läbimist. Sellele nõudele vaatamata 
pakuvad VN teenused ometi sobivat konteksti võimaldamaks suhelda kartmata 
eelarvamusi, mida võiks põhjustada rass, sugu, vanus või füüsiline välimus. 
Internetikeskkond aitab klientidel olla ausam ja avameelsem oma kogemustest 
rääkides. Samuti lubab anonüümsust võimaldav veebinõustamine klientidel tunda 
end protsessi jooksul vähem ohustatuna, vähem haavatavana, stigmatiseerimata ja 
häbistamata. Need tunded võivad hõlbustada nõustaja ja kliendi vahelise 
terapeutilise sideme loomist ja säilitamist (Harris & Birnbaum, 2014; Karcher & 
Presser, 2018). 



                                                                                                               

 Mugavus 

Online-teraapia on mõnigi kord kliendile mugavam kui silmast silma teraapia. Kuna 
klient osaleb teraapilisel sessioonil online, on tal võimalik sobitada sessiooni koht ja 
aeg oma päevakavaga. Näiteks võimaldab selline paindlikkus naistel saada abi neile 
sobival ajal, kui väärkohtlev partner pole ligiduses, erinevalt silmat silma 
nõustamisele, mil on vajalik eelnev kokkulepe (Harris & Birnbaum, 2014; Pelling, 
2009). 

Nõustamise eesmärk on leevendada kliendi ängi, ärevust ja muresid. Nõustamisega 
püütakse taastada kliendi kriisieelne toimetulek, mis tähendab kliendi tugevate 
külgede ülesleidmist ja aitab parandada üldist toimetulekut (Mallen, Vogel, Rochlen, 
& Day, 2005). Ka veebinõustamine peab silmas pidama samu eesmärke. On tehtud 
mitmeid uuringuid veebinõustamise kohta, kus kasutati sünkroonset vestlust, 
mittesünkroonset meilivahetust, videokonverentse ja iseseisvalt järgitavaid 
programme. Nende uuringute tulemustel on veebinõustamine saanud positiivse 
hinnangu nii selles osas, mis puudutab töösuhet, abivalmidust ja mõju, kui ka 
nentinud kliendi heaolu paranemist ja rahulolu (Barak & Bloch, 2006; Cook & Doyle, 
2002; Day & Schneider, 2002; Efstathiou & Kalantzi-Azizi, 2005; Knaevelsrud & 
Maercker, 2006; Leibert, Archer, Munson, & York, 2006; Reynolds, Stiles, & Grohol, 
2006; Richards & Tangney, 2006; Robinson & Serfaty, 2001; Wolf et al., 2006). 

 

Veebinõustamise puudused 

 Puuduvad mitteverbaalsed ja verbaalsed signaalid 
Paljudel juhtudel ei ole veebipõhiselt nõustaval terapeudil võimalik jälgida miimikat, 
häält või kehakeelt. Sellised signaalid võivad aga sageli olla väga kõnekad ja anda 
terapeudile avarama pildi kliendi tunnetest, mõtetest, meeleolust ja käitumisest. Parema 
pildi suudavad küll anda mõned vahendusmeetodid, nagu interneti 
hääleedastustehnoloogia ja videovestlused, kuid sageli puudub neis see intiimsus ja 
terviklikus, mis on omane tavapärasele suhtlussituatsioonile. Paljusid füüsilisi ja 
emotsionaalseid väljedusi ei saa veebinõustamise ajal jälgida. Osad inimesed ei suudagi 
oma tundeid tajuda ja kirja teel selgitada. Ja isegi kui inimene suudab oma tundeid tajuda 
ja neist rääkida, ei tähenda see, et ta suudaks tõlgendada oma emotsionaalseid ja 
füüsilisi reaktsioone, mis on alateadlikud (Baker & Ray, 2011). 
Enamgi veel, kliendi käitumise jälgimine on hea nõustaja üks põhipädevusi. On märgitud, 

et selle oskuse arendamise jaoks ei ole veebinõustamine sobiv keskkond. 

Mitteverbaalsete ja verbaalsete vihjete puudumine veebinõustamise protsessis võib 

seega avaldada mõju nõustaja võimele mõista mitteverbaalseid signaale (Pelling, 2009). 

 Kirjutatud tekstist tulenevad vääritimõistmised 

Verbaalse ja mitteverbaalse info puudumise tõttu tuginevad nii klient kui ka nõustaja 

kirjutatud tekstil põhineva nõustamise kontekstis ainult kirjapandust lähtuvatele 



                                                                                                               

oletustele ja tõlgendustele. See võib aga põhjustada möödarääkimisi või väärtõlgendusi 

mõlemalt poolt. Lisaks võib terapeudil veebinõustamisel vahetatavate sõnumite lühiduse 

tõttu olla keeruline koostada täielikku kliinilist hinnangut kliendi vajadustest ja 

teemadest. On osutatud, et silmast silma nõustamisel jagavad kliendid rohkem teavet kui 

veebinõustamisel, mis põhineb kirjalikul suhtlusel, eriti kui nõustaja lähnemine on „mis 

sobib ühele, sobib kõigile“ (Harris & Birnbaum, 2014). 

 Suhtlemisprobleemid kriisiolukorras 

Kuna online-terapeut asub kliendist geograafilises mõttes kaugel, siis võib ta jääda hätta 

juhtumitel, kui tekib kriis ja on vaja tegutseda kiiresti ning efektiivselt. Täpsemalt, 

veebinõustamine ei saa pakkuda sama vahetut tuge nagu silmast silma nõustamine, 

mistõttu terapeudil on väga keeruline kui mitte võimatu pakkuda vahetut abi, kui kliendil 

peaks tekkima kriis, olgu selleks siis näiteks enesetapumõtted või isikliku tragöödia 

läbielamine. 

Eriti neil juhtumeil, kui nõustamisprotsessis kasutatake asünkroonseid vahendeid, võib 

suhtlemine kliendi ja nõustaja vahel toimuda viivitusega. Nii ei pruugi nõustaja vastata 

piisavalt kiiresti, olemaks kliendile tähendusrikkal moel abiks. Lisaks sellele puudub 

kirjalikul suhtlusel vajalik empaatiatase,mis kriisisituatsioonis võib osutuda vägagi 

määravaks ja mida silmast silma teraapia puhul on kergem pakkuda. Kõik nimetatud 

asjaolud võivad mõjutada kriisisituatsioonis kliendile pakutava veebinõustamisteenuse 

tõhusust. Seetõttu, isegi kui veebinõustamine suudab pakkuda kriisisituatsioonis kiiremat 

teenust (abiliinid), on silmast silma nõustamise puhul kaasneva empaatiatasandi tõttu 

see nõustamisvorm klientidele, kes vajavad kriisisituatsioonis pidevat tuge, palju sobivam 

(Finn & Barak, 2010, Pelling, 2009; Richards & Vigano, 2013). 

 

2. Eetilised, tehnoloogilised ja turvalisusega seotud küsimused 

Veebipõhisel teraapial on mõned olulised eelised, kuigi see võib samas tähendada eetilisi 
väljakutseid ja riske neile spetsialistidele, kes veebipõhiseid vaimse tervise teenuseid 
pakuvad. Suurimad murekohad on põhiliselt seotud konfidentsiaalsus- ja 
privaatsusküsimustega, krüptimise, anonüümsuse ja tehnoloogiliste teemadega. 

Anonüümsus 
Vaatamata veebinõustamise anonüümsusest tulenevatele eelistele võib see olla online 
terapeutilisele suhtele ka omamoodi väljakutseks. Internetikeskkonna ja veebipõhiste 
teenuste omapära tõttu on identiteet ja anonüümsus siin alati eetilised teemad. 
Veebinõustamise anonüümsus ei anna kliendile täiel määral võimalust kontrollida 
teenusepakkuja kohta käivat olulist infot, mis võib luua nõustajatele võimluse luua endast 
väärkuvandit (Alleman, 202). 



                                                                                                               

Anonüümsuse teine aspekt,mis nõuab edasist diskussiooni, on kliendi indentiteedi 
tuvastamise protsess ja aste. Siiski, kui nõustajal olekski võimalik kliendi identiteet 
kahtlusteta kindlaks teha, jääks ikkagi küsimus, kas nõustajast on eetiline sellist paljastamist 
julgustada ning kas see on kliendi huvides (Pelling 2009). 
Kliendi identiteedi kindlakstegemine on kõige kriitilisem niisuguste terapeutiliste teenuste 
pakkumise puhul, mis käsitlevad tõsiseid teemasid nagu psühhoosid, seksuaalne 
ärakasutamine, suitsiid või lähisuhtevägivald. Lisaks võib niisugustel juhtudel nõustajal olla 
eetiline kohustus kliendi andmeid deklassifitseerida, kindlustamaks, et klient saab 
sobivaimat ravi (Harris & Birnbaum, 2014) 
 
Konfidentsiaalsus ja privaatsus 
Järgmine veebinõustamisega seotud problemaatiline eetiline teema on konfidentsiaalsuse 
tagamine. Veebipõhised nõustajad võivad sattuda vastamisi uut liiki väljakutsetega kliendi 
andmete konfidentsiaalsuse ja privaatsuse hoidmisel, arvestades keskkonna omapära, milles 
seda infot jagati. Veebipõhise nõustamise teenuse kliendid võivad olla enam ohustatud 
turvalisuse ja konfidentsiaalsuse nõuete rikkumisest. Konfidentsiaalsuse ohtusattumine on 
antud juhul suurem nii terapeudi poolelt kui ka kliendi poolelt ning ka informatsiooni 
edastamisel. Nii veebipõhised nõustajad kui ka organisatsioonid, mis pakuvad 
veebinõustamise teenuseid, peavad järjepidevalt uuendama oma tehnoloogiat, et kaitsta 
kliendi privaatsust ja ennetada turvanõuete rikkumist. Terapeudid, kes kasutavad internetti 
terapeutilise sekkumise pakkumiseks, peavad hindama oma veebilehtede ja arvuti 
turvalisust võimalike väliste sissetungide puhul, mis võivad kliendi konfidentsiaalsust 
kompromiteerida - alates kõrgtehnoloogilistest häkkerite rünnakutest, millega laetakse alla 
terapeudi arvutis olevad andmefailid, kuni algelis-tehniliste sissetungideni, mis võimaldavad 
näiteks kliendi meilivestluste sisu sobimatu kättesaadavuse terapeudi kolleegidele või 
pereliikmetele. Terapeudid, kes kasutavad internetti veebipõhiseks psühhoteraapiliseks 
abistamiseks, võiksid kaaluda niisuguste süsteemide installimist, mis kasutavad tulemüüre, 
salasõnu ja backup data säilitamise süsteeme, et suurendada meilivestluste turvalistust ja 
kaitsta end kliiniliste andmete tahtmatu kaotamise eest, mille võiks põhjustada arvutirike 
(Kracher & Presser, 2018; Murphy, MacFadden & Mitcell, 2008; Pelling, 2009; Shaw & Shaw, 
2006). 
 
Krüptimine 
Pidades veebipõhiseid sessioone kas siis sünkroonse vestluse või asünkroonse meilivahetuse 
näol, peab nõustaja astuma samme vähendamaks ohtu, et kolmandal poolel oleks võimalik 
saada või varastada informatsiooni,mida klient veebisessioonil jagab. Kõige levinum viis 
turvalisust hoida on kasutada krüptimist, et kaitsta infot kliendiga suheldes. Krüptimine 
tähendab lihtsalt sõnumi konverteerimist salajasse koodi. Dekrüptimine on vastupidine 
protsess. Näiteks vajavad krüptimist meilivestlused ja salasõnad, et kaitsta klienti 
arvutihäkkerite, uudishimulike pilkude ja lihtsalt meilide valele aadressile lähetamise eest. 
Samuti on oluline, et vestlused toimuksid turvalistel saitidel. Krüptimist võib teostada 
mitmesugustel viisidel, saadaval on erinevaid tooteid ja programme mitmesuguse 
kaitseastmega. Loomulikult tuleb nõustajal oma süsteemi kaitset uuendada, kuna 
krüpteerimisprogrammide puhul  toimivad parimal viisil ainult nende viimased versioonid, ja 
salasõnad on mõttekad ainult siis, kui neid hoitakse salajas ning kõrvalistele isikutele 
mittekättesaadavatena (Kracher & Presser, 2018; Pelling, 2009). 



                                                                                                               

 
Tehnoloogilised küsimused 
Kuigi tehnoloogia võib nõustamist teataval määral lihtsustada, näiteks pakkudes 
väärkoheldud naisele anonüümset konteksti, mis leevendab tema psühholoogilist pinget 
ning aitab tunda, et tema üle ei mõisteta kohut, võib see toimida ka takistusena. Uuringud 
on näidanud, et tehnoloogiliste vahendite kasutamine teeb keerulisemaks terapeutilise liidu 
loomise veebinõustamisprotsessi ajal, eriti kui klient on kriitilises seisus. Näiteks võivad 
protsessi ajal ette tulla probleemid internetiühendusega või arvutiga, mistõttu veebipõhiselt 
nõustajad peaksid suutma pakkuda alternatiivset lahendust, kui peaks juhtuma 
tehnoloogilised äpardused. Lisaks peame arvesse võtma, et on inimesi, kes ei ole 
tehnoloogiaga sina peal. Nii on võimalus, et veebinõustamine välistab need kliendid, kes 
tunnevad end tehnoloogiliste vahenditega ebamugavalt või need, kellel ei ole vahendeid, et 
veebinõustamisteenuseid tarbida. Nõustajad võivad selle takisuse mõnikord ületada 
tehniliste oskuste hindamise ja katsetega. Samuti võivad nõustajad pakkuda vastavat 
veebipõhist väljaõpet, et nõustamisprotsessi lihtsustada (Childress, 2000; Pelling, 2009; 
Riemer-Reiss, 2000). 
 
 

3. Kaugnõustamise edendamine ja hõlbustamine 

Veebinõustamisel, nagu eelpool näidatud, on nii eeliseid kui puudusi, mõnega neist tuleb 
väga tõsiseselt arvestada. Nimelt tõstatab veebinõustamise pakkumine rea tõsiseid eetilisi 
teemasid. Puuduste tõttu ei ole veebinõustamine sobiv kõikidele klientide ja kõikide 
juhtumite puhul. Seega peab veebipõhiselt nõustaja suhtuma igasse juhtumisse kui erilisse ja 
arvestama sellega, et naiste vajadused on erinevad. Et seda protsessi lihtsustada, on 
nõustaja kohus klienti hoiatada ja informeerida teda veebinõustamisega seotud eripäradest. 

Mida peavad kliendid OC kohta teadma? 

 Konfidentsiaalsus 

Nõustaja peab informeerima kliente konfidentsiaalsuse piiridest ja kõigist võimalikest 

ohtudest, mis võivad nõustamisprotsessi käigus varitseda. Veel enam, nõustaja peab 

selgitama ohtusid, mis kaasnevad informatsiooni elektroonilise edastamisega. Samal ajal 

tuleb nõustajal informeerida klienti sammudest, mis tuleks ette võtta, et ennentada 

konfidentsiaalsusnõuete rikkumist ning kaitsta kliendi turvalisust. Samuti tuleb nõustajal 

informeerida klienti online-sessiooni salvestamisest ja täpsustada aega, mille jooksul 

salvestist säilitatakse.  

Niisiis tuleb veebipõhise terviseteenuse potentsiaalset klienti teavitada 

konfidentsiaalsusnõuete rikkumisest, mis võivad ette tulla, et nad saaksid võimalikke 

ohte hinnata, kõrvutades neid veebinõustamise võimalike eelistega (Mallen, Vogel, 

Rochlen, 2005; Ovarec, 2000). 

 

 Veebikeskkonnast tulenevad riskid 



                                                                                                               

Nõustajad peaksid teavitama potentsiaalseid kliente ka nendest ohtudest, mis ei ole 

otseselt konfidentsiaalsusega seotud, näiteks võimalikud tehnilised raskused, kirjalikust 

suhtlusest põhjustatud võimalik möödarääkimine ja väärtõlgendused ning raskused 

sekkuda kriisiolukorras (Zack, 2008). 

 

Kuidas saab nõustaja klienti teavitada? 

Teadev nõusolek 
Et saavutada teadev nõusolek veebinõustamiseks, peab nõustaja olema kindel, et 
potentsiaalne klient on täielikult mõistnud veebipõhise sekkumise võimalikke riske ja 
eeliseid. Seepärast peab nõustaja võtma tarvitusele kõik ettevaatusabinõud kindlustamaks, 
et klientidel on selge ettekujutus ohtudest ja tuludest ja et nad on otsustusvõimelised ning ei 
nõustu ainult sellepärast, et nad on parasjagu kriisisituatsioonis ja vajavad abi. Informeeritud 
nõusoleku saamise protsess peab leidma aset hinnangufaasis, mis annab kliendile võimaluse 
otsustada, kas ta soovib olla sellesse protsessi kaasatud, olles teadlik kõigist võimalikest 
riskidest. Mõned organisatsioonid ja veebipõhised nõustajad on hakanud arendama teadva 
nõusoleku tüüpvormi veebipõhistele terviseteenustele. Dokumenteeritud kirjaliku poliisi 
väljaarendamine on ülimalt oluline, kuna see kirjeldab täielikult privaatsuse ja turvalisuse 
küsimusi. Veebipõhised nõustajad peaksid saavutama teadva nõusoleku, millele on alla 
kirjutanud mõlemad pooled. Selline vorm peaks olema paindlik ja lubama kliendil mitte 
nõustuda nende sekkumise aspektidega, mille puhul ta ei tunne end kindlalt (Childress, 
2000; Karcher & Presser, 2018; Recupero & Rainey, 2005). 
 
Täpne teadva nõusoleku vorm peaks sisaldama: 

 Veebipõhiselt pakutavate teenuste täielikku kirjeldust ja kõiki tegureid, mis võiks 
vähendada kliendi soovi veebinõustamises osaleda, näiteks fakti, et teaduslikud 
tõestused veebipõhiste meetmete tõhususe kohta väärkoheldud naiste puhul on 
napid. 

 Kõiki võimalikke ohte, mis tulenevad internetikeskkonnast (konfidentsiaalsus, 
väärtõlgendused, tehnilised probleemid, raskused kriisiolukorras). Veebipõhised 
nõustajad peavad teadvale nõusolekule lisama nõuanded kliendile, mida saaks 
kasutada ennetamaks konfidentsiaalsuse rikkumist. Samuti peab vormi olema lisatud 
nii tehnoloogilise rikke risk kui ka tegevusplaan ohu puhul, näiteks abinumber 
tehnoloogiliste probleemide korral. 

 Informatsiooni selle kohta, millistel juhtumitel on nõustaja kohustatud isiklikku 
informatsiooni jagama. Näiteks kui nõustaja hinnangul eksisteerib risk teha viga 
endale või teistele, siis tuleb klienti teavitada, et tema enda ohutuse huvides ei ole 
see osa vestlusest enam konfidentsiaalne. 

 Informatsiooni nõustamistasude kohta, kuivõrd veebinõustamise teenuseid võidakse 
pakkuda nii tasuta kui ka tasu eest. Tasu teave peab olema lisatud teadva nõusoleku 
vormi, et kliendil oleks selge, kas ta peab pakutava teenuse eest maksma. 

 
Internetikeskkkond kui hõlbustav tegur 



                                                                                                               

Mis puutub teadvel nõusoleku arendamise protsessi, siis veebikeskkond pakub siin teatud 
eeliseid. Väärkoheldud naistele veebinõustamist pakkuvate organisatsioonide või 
vabakutseliste nõustajate professionaalsed veebilehed võimaldavad asjakohaste teemade 
mitmekülgset ja mitmekihilist arutelu, mis jääb internetis pidevalt kättesaadavaks ja millega 
klientidel on võimalik tutvuda. Hea oleks, kui veebilehtedel oleks ka lõik, mis teavitaks klienti 
võimalikest ohtudest ning veebinõustamise teoreetilistest ning tõenduspõhistest eelistest. 
Lisaks oleks nii klientidele kui ka nõustajatele suureks abiks vahetu sõnumiedastuse vormi 
arendamine veebinõustamist pakkuvatel veebilehtedel. Nii saaksid spetsialistid vastata 
klientide küsimustele, mis puudutavad veebinõustamise protsessi ja võimalikke ohte 
(Childress, 2000). 
 
4. Abisaaja sobivuse hindamine kaugnõustamiseks 

On mõned otsustavad tegurid,mida nõustaja peab arvestama koduvägivalla, seksuaalse 
vägivalla või väärkoheldud ohvri kaugnõustamisteenuse saajaks sobivuse või mittesobivuse 
hindamisel. 
„Sobivus“ hõlmab tervet rida tegureid. Nende hulka kuuluvad kliendi eelistused 
veebiteraapias, kui vastuvõtlik ta on seda liiki suhtlemisviisis, tema oskused sel moel suhelda 
ja selle viisi võimalikud terapeutilised aspektid. 
Need juhtnöörid pole mõistagi mõeldud olema välistavad või lõplikud otsustamaks, kas 
veebinõustamine on võimalik või mitte. Nõustaja peaks kohandama need juhtnöörid iga 
juhtumi eripäradega (Barak & English, 2002; Karcher & Presser, 2018; Suler, 2001). 
 
Mõned hindamisel olulised tegurid on järgmised: 
 
Tegurid, mis määravad kliendi suutlikuse saada kaugnõustamisest abi: 

 Arvutialased oskused ja teadmised 
Klient peab olema suuteline kasutama efektiivselt arvuti riistvara ja tarkvara ja 
omama adekvaatseid teadmisi oma arvutisüsteemist ning internetitehnoloogiast. 

 Kliendi teadmised veebisuhtluse tehnilistest ja psühholoogilistest aspektidest 
Klient peab olema motiveeritud ja võimeline katsetama uusi suhtluskeskkondi ning 
tehnikaid ja ta peab tundma end mugavalt seda laadi eneseväljendamisel ja 
kirjeldustes, mis on veebinõustamisele omased. 

 Head lugemis- ja kirjutamisoskused 
Kui nõustaja tegutseb kirjutamise ja e-kirjade abil, peab kliendil olema piisav lugemis- 
ja kirjutamisoskus, et efektiivselt suhelda. 

 Varasema teraapia muljed ja ootused 
Nõustajal on oluline teada, kas klient on saanud varem teraapiat, eriti kui 
suhtlusmeetod oli eelmises teraapias teistsugune, ja kuidas need muljed ja ootused 
mõjutavad tema suhtumist veebipõhisesse teraapiasse. 

 Kliendi võime saada aru privaatsusega seotud küsimustest 



                                                                                                               

Nõustaja peab olema kindel, et kliendi olukord võimaldab tal täielikult mõista ja 
aktsepteerida privaatsusega seotud küsimusi. 

 Kliendi võime mõista veebipõhise teraapia võimalikke kasutegureid ja riske 
Nõustaja peab selgitama veebipõhise teraapia võimalikke kasutegureid, kuid kliendile 
peab igakülgselt selgitama ka kõiki võimalikke riske ning ta peab neist aru saama. 
 

 
Veebinõustamine ei pruugi olla sobilik, kui: 
 

 Klient on kriisiolukorras 
Kui kliendi isiklik julgeolek on ohus, näiteks kui koduvägivald on akuutne või kui 
kliendil on enesetapumõtted ja/või kui ta mõtleb palju enese või kellegi teise 
vigastamisest, siis ei ole kohane pakkuda pikaajalist veebinõustamist. Selle asemel 
vajab klient, et tema olukorrale annaks vahetu hinnangu psühholoog, psühhiaater või 
mõni muu kvalifitseeritud vaimse tervise töötaja ning teda tuleks julgustada 
helistama hädaabinumbrile või abiliini numbrile ja minema lähimasse kiirabipunkti. 
Tuleb selgitada, et kriisisituatsioonis oleva kliendi jaoks ei ole pikaajalise 
veebinõustamise teenus parim lahendus (Suler, 2001). 

 

 Kliendil esineb kas tõsine või kergem psüühikahäire, nagu näiteks depressioon, 
skisofreenia või bipolaarne häire 
Näiteks piiripealse isiksushäirega inimesed kompavad sageli piire, kui 
kombineeritakse erinevaid suhtlusmeetodeid. Edasi, inimeste puhul, kellel on nõrk 
reaalsustaju ja tugevad ülekande reaktsioonid, võib kirjalik suhtlus olukorda 
teravdada. Tulemuseks on, et nendega on keeruline lävida ja nad on ravi suhtes 
potentsiaalselt tõrksad. Nõustajale on suureks eeliseks, kui ta saab teha diagnostilise 
testi, sest see võib olla abiks psühhopatoloogiliste tegurite hindamisel, mis võivad 
ravi edukust mõjutada (Suler 2001). 

 

 Klient vajab oma psüühilise seisundi tõttu osalist või täielikku haiglaravi ja 
meditsiinilist hooldust 
Kui klient vajab psüühilise seisundi või vigastuse tõttu haiglaravi või meditsiinilist abi, 
ei pruugi veebinõustamine olla talle sobilik. 

 

 Kliendil on raskusi tehnoloogiliste vahenditega 
Kui kliendi arvutikasutamisoskused on nõrgad ja kui ta pole varem kasutanud 
videovestlusi või osalenud veebikonverentsidel, pole veebiteraapia tõenäoliselt parim 
sekkumise vahend. 

 

 Kliendil on kodus väga vähe privaatsust või on tema kodustel ligipääs tema arvutile 
Nõustaja peab tuvastama, kas kliendil on sessiooni ajal piisavalt privaatsust. Nõustaja 
peab hindama kliendi privaatsuse ulatust, näiteks kas on olemas koht, kus klient saab 
teatud aja viibida üksi ja kas arvuti, mida ta kasutab, on ainuüksi tema oma. Siiski 
tuleb nõustajal arvestada sellega, et kui klient elab koos väärkohtlejaga, on olukord 
komplitseeritud, sest väärkohleja soovib omada kontrolli ohvri/ellujääja elu iga 



                                                                                                               

üksikasja üle ning kuigi naine võib arvata, et arvuti on ainuüksi tema kasutuses, on 
siiski ülimalt tõenäoline, et väärkohtleja vaatab tema arvutit ja mobiiltelefoni. On 
olemas suur hulk kirjandust, mis dokumenteerib ülitähtsat küsimust – kuidas 
tehnoloogia hõlbustab väärkohtlemist lähisuhte-/koduvägivalla juhtumitel (Woodlock 
et al 2017; Burke et al 2011; Reed et al 2015; Stonard et al 2017). 

 

 Mõte rääkida kellegagi nii isiklikel teemadel veebi vahendusel ja mitte silmast silma ei 
tundu õige ning klient eelistaks, kui keegi tegeleks temaga isiklikult 
Võimalik, et klient ei tunne ennast mugavalt, kui peab jagama nii tundlikku infot 
veebinõustajaga ning ta eelistaks vahetut silmast silma nõustamist. 

 
Spetsiifilised küsimused kliendi sobivuse hindamisel veebinõustamiseks 

Hindamisel võiks arvesse võtta mõningaid järgmistest küsimustest:  

 Kas inimesele meeldib kirjutada ja lugeda? 

 Millised kogemused on inimesel lugemise ja kirjutamisega? 

 Mida lugemine ja kirjutamine inimesele tähendavad? 

 Kas on teadaolevaid füüsilisi või kognitiivseid probleeme, mis pärsivad inimese 
lugemise ja kirjutamise võimet? 

 Kui hästi inimene klaviatuuril kirjutab? 

 Kas inimene tunneb end hästi isiklikes ja telefonivestlustes? Miks? 

 Kuidas inimene tunneb end spontaanses, vahetult toimuvas („in-the-moment“) 
vestluses/ Momentaansus versus võimalus komponeerida, toimetada ja peegeldada 
nagu meilikirjades? 

 Kas veebivestluse (chat), e-maili või mõne muu tekstilise suhtlusviisi kasutamine võiks 
anda paremaid terapeutilisi tulemusi, isegi kui inimene ei pruugi seda meetodit 
eelistada? 

 Milline on inimese käitumine küberruumis? 

 Milliseid kogemusi on inimesel online-vestlustega? 

 Kui inimesel on veebisuhteid või kuulub ta veebigruppidesse, siis mis laadi sotsiaalne 
tegevus see on olnud? 

 Millistes tingimustes need suhted arenesid ja kui pikalt kestsid? 

 Mis asju inimene veel veebis ajab ja milline on tema suhtumine küberruumis 
tegutsemisse? 

 Kui mugavalt inimene end tunneb, kui peab väljendama oma mõtteid ja/või tundeid 
trükitud teksti abil? 

 Kas asjade kirjapanek tundub teretulnud võimalusena? Kas see tekitab pigem elevust 
või frustratsiooni?  

 Kas inimese jaoks on mugav suhelda mittesünkroonselt? 

 Teisisõnu: kas inimesel on mugav oodata oma sõnumitele vastuseid ja mitte saada 
kohest vastust? 

 Kas kliendile on mugav võtta oma arvutis tarvitusele vajalikud turvaabinõud? 

 Kliendi privaatuse ja konfidentsiaalsuse huvides on oluline, et tema isiklikud andmed 
tema arvutis oleks kaitstud. Kas klient soovib kasutada krüptimistuge, kas ta on 
valmis installima ja seadistama sobilikku krüptimise tarkvara? 



                                                                                                               

 
 

5. Kaugnõustava terapeutilise suhte juhtimine: reeglid ja piirid 
 
Veebipõhise terapeutilise suhte tulemuslikkus ja terapeutiline iseloom on olnud küsitav, 
seda just verbaalsete ja mitteverbaalsete signaalide puudumise tõttu. Nõustaja ja kliendi 
vahelist tulemuslikku suhet iseloomustab autentsus, empaatia ja positiivne hoiak. 
Nõustamisprotsessi ajal on mõlemad, nii nõustaja kui ka klient kaasatud siin ja praegu aset 
leidvasse autentsesse professionaalsesse suhtlusse, töötades koos kliendi isikliku kasvu 
huvides tema probleemidele lahendusi otsides. Põhiküsimuseks ongi, kas niisugune suhe on 
võimalik internetikeskkonnas (Anthony, 2011). 
Uuringud on siiski näidanud, et vaatamata piirangutele on kliendid, kes on saanud 
veebinõustamise teenuseid, andnud positiivset tagasisisdet, leides, et terapeutiline suhe 
toimis tähendusrikkal viisil. Samuti märkisid kliendid, et nad tundsid terapeudiga koostööl 
põhinevat suhet ning kinnitasid, et online-teraapia oli neile positiivne kogemus ja sellel oli 
olulisi eeliseid võrreldes silmast silma nõustamisega (Cook & Doyle, 2002). 
 
Kaugnõustamise terapeutilist suhet hõlbustavad tegurid 
On mõned kindlad punktid, mida nõustaja peaks esile tooma, et hõlbustada toimiva 
terapeutilise suhte loomist veebinõustamisel (Anthony, 2011; Van de Louitgarden & Van de 
Tier, 2016). 
 
Pidev kontakt 

 Nõustajal tuleb kliendi vaimsesse olukorda sisse elada kirja pandud sõna abil. Selle 
protsessi puhul on äärmiselt oluline nõustaja järjekindlus (sidus ja pidev tagasiside 
kogu protsessi vältel). 

 Nõustaja peaks kohanduma kliendi suhtlemisstiiliga. Kõnelise nõustamisprotseduuri 
puhul võib selleks olla hääletoon ja pausid, kuid ekraanil võivad selleks olla 
vahelöögid, pausid ja kliendi kasutatavad tüüpsõnad. 

 Pidev kontakt võimaldab nõustajal kaasa elada ja sobival viisil tagasisidestada ning 
annab kliendile tunde, et teda toetatakse,mõistetakse ning ei jäeta üksi. 

 Aktiivne kuulamine on eluterve ja respekteeriva sideme loomisel ülimalt oluline 
pädevus. Klient peab tundma, et nõustaja kuulab teda tõepoolest, kuna nõustaja isik 
on talle ülimalt tähtsaks toeks. 

 
Kohalolek 

 Kohalolek on kestev illusioon, et vahendajat pole, et keskkond, milles 
veebinõustamise protseduur toimub, pole tähtis ning et mõlemad, nii nõustaja kui ka 
klient käituvad samamoodi, nagu nad käituksid ka siis, kui viibiksid teise inimesega 
samas toas ja vestlus oleks sünkroonne. 

 Kui veebinõustamine toimub internetis, kutsutakse seda küberruumiks, viidates 
sellele, et „me oleme koos“. Meilisuhtluses on kohaloleku kontseptsioon „sa oled 
siin“. 

 Nõustaja peaks tekitama kliendis tunde, et ta räägib teise inimese, mitte arvutiga, 
kasutades fraase, mis annavad mõista, et ollakse kohal. 

 



                                                                                                               

Avatus 

 Varasemad uuringud on näidanud, et veebinõustamise teenused loovad kliendile 
„avatuma“ kogemuse kui silmast silma nõustamine. See fakt võib hõlbustada 
kliendi ja nõustaja vastastikust tunnustamist suhtluses. Ka nõustaja sobivus ja 
siirus mängivad siin olulist rolli. 

 Veebinõustamine aitab kliendil olla oma situatsioonist rääkides avameelsem, 
kuivõrd silmast silma nõustamise puhul võib seda takistada häbi- või süütunne. 

 Osa kliente on öelnud, et mida avatumalt nõustaja kõneleb iseendast, seda enam 
on nad valmis nõustamisprotsessi käigus ka ennast avama. 

 Veebipõhiselt nõustajad võivad kasutada ennastavavaid tehnikaid, et klientidel 
oleks lihtsam olla avatud ja nad julgeksid rohkem kõigest rääkida. Siiski peaks 
selle tehnika kasutamine olema alati professionaalne ja mitte ärakasutav. 

 
Produktiivne otsene ja kaudne suhtlus 

 Online-nõustajad ei tohiks kasutada veebivestluses klientidega tugevasti ülesandele 
orienteeritud lähenemist. 

 Nõustajad peaks lubama klientidel tegeleda neile oluliste küsimustega nii, nagu neile 
sobib. 

 Veebinõustamise protsessi küsimused peaksid olema pigem avatud kui suletud. Sel 
viisil on kliendil võimalik oma situatsiooni analüüsida, mitte vastata lihtsalt „jah“ või 
„ei“. 

 Nõustaja peaks kasutama kliendi probleemide väljaselgitamiseks pigem täpsustavat 
kui suunavat lähenemist. 

 Nõustaja ei peaks kiirustama kliendi suunamisega teisele teenusele, eriti kui klient ei 
ole suunamist küsinud. 

 
Vastastikune kokkulepe probleemide sõnastamisel, rollides, ülesannete ja eesmärkide 
seadmisel 
Nõustamisprotsessi õnnestumiseks on tähtis juba alguses seada konkreetsed eesmärgid, 
milleni soovitakse jõuda. Nii klient kui ka nõustaja peaksid olema nende eesmärkide osas 
ühel nõul, silmas tuleks pidada järgmisi punkte: 

 Eesmärgid peavad olema realistlikud, st vastama kliendi nõuetele, vajadustele ja 
olukordadele. 

 Eesmärgid – vähemalt üks või kaks neist – peavad olema saavutatavad lühikese aja 
jooksul. Nõustaja peab meeles pidama, et tema klientideks on vägivalla ja 
väärkohtlemise ohvrid, mis on põhjustanud neil sügavaid emotsionaalseid, 
psühholoogilisi ja vahel koguni füüsilisi kahjustusi. Seepärast aitavad kiiresti 
saavutatavad eesmärgid oluliselt kaasa enesekindluse tõusule ja ka teiste eesmärkide 
saavutamisele. 

 Eesmärgid võivad protsessi käigus muutuda. Kui kliendi enesehinnang tõuseb ning 
tema eneseusaldus ja vaatlusvõime kasvab, peaks nõustaja mõtlema sellele, kas on 
vaja mõningaid alguses kokkulepitud eesmärke ümber sõnastada. 

 Veebinõustaja peaks kliendilt paluma avameelsust oma probleemidest rääkimisel ja 
oma ootustest nõustamisprotsessile. Online-sessiooni jooksul ei tohiks nõustaja 
silmist lasta kliendi teemasid ja eesmärke. 



                                                                                                               

 Nõustaja ei tohiks võtta vestluses juhtpositsiooni, vaid kliendile peaks jääma võimalus 
vestlust suunata. 

 Online-vestluse jooksul ei peaks nõustaja tegema oletusi kliendi tunnete kohta ega 
kiirustama nõu andma. Selle asemel tuleks lasta kliendil oma tundeid väljendada ja 
oma probleeme ise analüüsida. 

 
Koostöö 

 Nõustamisprotsess ei tohiks olla dikteeriv, vaid peaks olema kantud koostöö vaimust. 

 Nõustaja peaks andma kliendile võimaluse tunda end eesmärkide seadmisel võrdse 
partnerina. 

 Nõustamisprotsessi jooksul peaks nõustaja võimaldama kliendile teatavat vabadust 
vestluse suunamisel. 

 
Online terapeutilise suhte piiride seadmine 
 
Mõned veebinõustamise karakteristikud, nagu näiteks kohene kontaktivõimalus töövälisel 
ajal ja kokkuleppimata aegadel, võivad tekitada segadust, kuna kliendile võib tunduda, et 
tema suhe nõustajaga on vähem ametlik. Mõned kliendid võivad saata sõnumeid või 
helistada nõustajale töövälisel ajal (õhtul või öösel) ka siis, kui nad ei vaja kiiret abi. See 
väärarusaam terapeutilisest suhtest võib seada ohtu teraapia tõhususe ja põhjustada 
kliendile kahju. Seepärast peavad veebinõustajad olema terapeutilise suhte piiride 
seadmises väga hoolikad (Bailey, Yager & Jenson, 2002; Childress, 2000; Kanani & Regehr, 
2003; Karcher & Presser, 2018). 

 Veebinõustaja peaks vältima kohatut familiaarsust ja ulatusliku sõltuvuse tekkimist. 

 Nõustaja peaks rääkima kliendiga suhte ja suhtluse piiridest (sobiv aeg ja sisu). Hea 
viis piire ohjata on määrata kindlaks vastamise ajad. 

 Vestluse toon peab alati olema ametlik. Nõustaja peaks vältima liiga vaba 
keelekasutust ja töövälisel ajal suhtlemist. Veebinõustamise protsessi ajal tuleb 
kasutada samasugust ametlikku keelt ja tooni nagu kabinetivestlusel. Sobimatuid 
nalju, ebaprofessionaalsed ühiskonnateemalisi või enesekohaseid avaldusi tuleb 
vältida. See kõik aitab nõustajal nõustamisprotsessi ajal säilitada enda kui spetsialisti 
rolli. 

 Kirjalikus online-suhtluses tuleb tekstisõnumeid edastada turvalise HIPPA 
nõuetekohase tekstiedastusrakendusega. Nõustajal ei ole vaja avaldada oma isiklikku 
telefoninumbrit. 

 
 
6. Kaugnõustamisel vajalikud suhtlemis- ja nõustamisoskused 
 
 Nõustamisprotsess on lepinguline suhe kliendi ja nõustaja vahel. Vaimse tervise 
spetsialist, kes seda protsessi läbi viib,peab olema kompetentne ning omama nõutavat 
kvalifikatsiooni. Tuleb tähele panna, et kompetentsus silmast silma nõustamiseks ei tähenda 
tingimata ka veebinõustamise kompetentsi. Spetsialistid vajavad vajalike 
veebinõustamisoskuste arendamiseks spetsiifilist koolitust ning peavad pidevalt 
veebinõustamise kompetentsi kasvatama (Pelling, 2009). 



                                                                                                               

Järgnevalt kirjeldatakse neid kirjutamisoskusi, mis on vajalikud nii sünkroonsete kui ka 
mittesünkroonsete vahendite puhul. Samuti tuleb juttu juhtimisoskustest riski- ja 
kriisiolukorra hindamisel. 
 
 
 

a. Kirjutamisoskused sünkroonse ja mittesünkroonse vestluse vahendite puhul 
Oskused sünkroonse vestluse puhul 
Veebinõustajal, kes viib läbi online sessioone, peaksid olema järgmised spetsiifilised 
pädevused (Mallen, Vogel, & Rochlen, 2005). 

 Sünkroonne suhtlus nõuab klaviatuuril teatud tasemel kirjutamise oskust, et nõustaja 
oleks suuteline kliendile vastama piisavalt kiiresti. 

 Nõustaja peab oskama kirjutatud tekstiga edasi anda ka oma siirust. Ta võiks 
kasutada oma tunnete edastamiseks emotikone. Nii nõustaja kui ka klient kasutavad 
smiley-sid ja emotikone oma mitmesuguste tunnete või naeratuse edastamiseks. 

 Nõustaja peaks enne vastamist mõnda aega ootama, et vältida sõnumite kuhjumist. 
Viivitus annab kliendile võimaluse oma mõtteid arendada ning oma tundeid ja 
kogemusi täpsemalt kirjalikku vormi panna. Samas on nõustajal väärtuslik aeg, et 
mõelda läbi sobiv vastus või mõelda kliendi sõnade tegeliku sisu üle.  

 Nõustaja peaks küsima avatud küsimusi ning vältima suletuid, saamaks kliendi kohta 
rohkem infot ja kogumaks olulisi detaile. Mis puutub kliendi tunnetesse, siis peaks 
nõustaja kasutama ümbersõnastamist ja otseseid küsimusi, et minna uurimisega 
sügavuti. 

 Kui näib, et kliendil on ebamugav, saab nõustaja teda aidata, tutvustades online 
sessiooni loomusest tulenevaid paratamatuid raskusi. 

 Veebinõustaja peab olema kirjalikus tekstis selgesõnaline ning panema kirja ka need 
tunded või reaktsioonid, mida tavaliselt edastatakse mitteverbaalsete signaalidega.  

 Nõustajaid, kes viivad läbi online kirjalikke sessioone, tuleb õpetada kasutama 
spetsiifilisi sümboleid ja lühendeid nagu LOL (laugh out loud), sest neid kasutatakse 
kirjalikus veebisuhtluses sageli. Kahtluse korral tuleb nõustajal täpsustada iga sõnumi 
või kommentaari sisu. 

 Tekstipõhises suhtluskeskkonnas peab iga tunne ja reaktsioon olema sõnaselge, 
rõhutamiseks ja esiletoomiseks on mitmeid võimalusi, näiteks suurtähed või kolm 
punkti. Fraasi rõhutamiseks võib kasutada hüüumärki, suurtähtedega võib nõustaja 
näidata, et soovib kliendi erilist tähelepanu just teatud vestluse osale.  

 Online töötavad nõustajad peaksid kasutama rahulolu hindamise tehnikat skaalal 
ühest kümneni, et mõõta kliendi rahuloluastet ja mõista paremini tema seisundit 
sessiooni ajal. 

 
Oskused mittesünkroonse vestluse puhul 

 Emotsionaalsete sulgude kasutamine: See on nõustaja oskus, mida võiks õpetada ka 
klientidele. Emotsionaalsed sulud tähendab seda, et kirjalikus suhtluses pannakse 
emotsionaalse sisuga tekst nurksulgudesse. Selline emotsiooni väljendamise viis ei 
ole koheselt loomulik, kuid on harjutamise korral õpitav. Need emotsionaalsed 
väljendused võivad oluliselt kaasa aidata nõustaja ja kliendi sideme arendamisel ning 



                                                                                                               

parandada üksteisest arusaamist ning seega ka teenuse tõhusust (Collie, Mitchell & 
Murphy, 2000; Pelling, 2009). 

 Vahetu kirjeldus: vahetu kirjeldus tähendab tavaliselt seda, et protsessi käigus 
tehakse märkmeid selle kohta, kuidas klient ennast parasjagu tunneb. Neid märkmeid 
kasutab nõustaja selleks, et saavutada kliendiga tihedam kontakt. Täpsemalt 
kasutatakse vahetut kirjeldust selleks, et rõhutada emotsiooni hetke, kui lihtsalt 
trükitud vastus ei ole piisav. Nii saab nõustaja näidata oma hoolimist ja aidata kaasa 
kliendi ja nõustajavahelise suhte ülesehitamisele. Nõustajad peaksid julgustama 
kliente kasutama seda tehnikat siis, kui nad tunnevad, et nii on võimalik edasi anda 
olulist informatsiooni (Collie et al., 2000; Pelling, 2009). 

 
b. Riski- ja kriisihindamise ja-juhtimise oskused (eriti abiliinide puhul) 
Hindamine on protsess, mille käigus nõustaja peab mõistma ja hindama kliendi vajadusi, 
selgitama pakutava teenuse eripära ja koostama plaani kättesaadavate teenuste 
kasutamiseks. Hindamine on dünaamiline kestev protsess, mis peab arvestama, et 1) 
kliendi ja tema vajaduste kohta käiv info võib muutuda ja kasvada, kui kasvab tema 
usaldus nõustaja vastu; 2) kliendi keskkond ja teda ümbritsevad tingimused tõenäoliselt 
muutuvad (Collie et al., 2000; Pelling, 2009). 
 
Kriisi hindamise oskused 
 Abiliinil vastav nõustaja peab suutma toime tulla kriisisituatsioonis inimestega. 
Selleks peab nõustaja täielikult mõistma kriisi dünaamikat. Koduvägivalla kontekstis 
muudab kriis oluliselt kliendi tunnet, et eluga on võimalik toime tulla. Tal on tunne, et 
kogu elu on kontrolli alt väljas ja ta ei suuda aru saada, kuidas oleks võimalik tagasi saada 
tasakaalus olemise tunnet. 
Enamik inimesi, kes abiliinile helistavad, teevad seda seetõttu, et nende olukord on 
kriitiline. Nii peavad nõustajal tingimata olema teatavad kriisi sekkumise oskused (Jaaber 
& Dasgupta, 2002; Northnode, 2008.): 
Võime kuulata klienti täistähelepanuga: Abiliinil vastav nõustaja peab suutma helistajale 
vastata empaatia, austuse ja tunnustusega. 
Võime olukorda hinnata: kui nõustaja kuulab helistajat aktiivselt, on ta võimeline 
mõistma kliendi kriisi ja toimetuleku astet. Hindamise protsessis peaks nõustaja esitama 
küsimusi, mis aitaksid kliendil olukorda selgitada ja vastavalt võtta vastu otsus, mida 
tegema peaks. Nõustajad peaksid meeles pidama, et nende ülesanne ei ole öelda 
kliendile, mida see peaks tegema. Selle asemel peavad nad kuulama ära kliendi kirjelduse 
kriisiolukorrast, mida ta parasjagu kogeb. Õigeid küsimusi küsides aitab nõustaja taastada 
kliendi sisemist tasakaalu. 
Võime tegutsemist toetada: ülalnimetatud oskused võimaldavad abiliini nõustajal 
toetada kriisisituatsioonis naist alternatiivide otsinguil ning sellise tegevuskava 
väljamõtlemisel, mis arvestab turvalisusega ning võib olla toeks lahenduse leidmisel või 
kriisi ületamisel. 
 
Juhtimise oskused 
 
1) Jõustav nõustamine 



                                                                                                               

Jõustava meetodi olulisimaks põhimõtteks on, et klient ise teab kõige paremini, mida 
saab teha ja mida peab tegema turvalisuse saavutamiseks ja koduvägivalla või 
seksuaalvägivalla mõjudest paranemiseks. Jõustamine on protsess, mis toetab kliendi 
seesmist teadlikkust, tugevust ja loomupärast võimet omandada vajalikud oskused, et 
tulla oma eluga toime positiivselt ja loovalt. Jõustav nõustamine on „jagatud meetod, mil 
„ellujääjad“ võtavad elu enda kätesse valikuid tehes. Jõustav nõustamine aitab 
„ellujääjatel“ saavutada enesekindlust ja tegutsemisjulgust, pakkudes neile tuge, 
vahendeid, juristi abi, infot ja haridust. Aitava suhte eesmärk on jagada vastutust 
„ellujääja“ ja nõustaja vahel, võimaldades jagatud kasvamist“. 
Mõned jõustava nõustamise jaoks vajalikud oskused on (Northnode, 2008): 

 Sisu peegeldamine 
Parafraseerides ja peegeldades kliendile seda, mis ta on äsja öelnud, saab 
nõustaja olla kindel, et ta mõistis teatud asju korrektselt. See oskus võib 
suurendada kliendi enesemõistmist. See pakub kliendile võimalust kuulata 
tähelepanelikult, mida see ikkagi tähendab, mida ta just ütles. 

 Tunnete peegeldamine 
See oskus aitab nõustajal kontrollida, kas tunded, mida klient väljendab (sisu, 
hääletugevus ja toon), on vastavuses kliendi enese arusaamaga. Selle oskuse 
rakendamine näitab nõustaja soovi aktsepteerida kliendi tundeid ja võimaldab 
samal ajal kliendil neid tundeid ventileerida. 

 Selgitamine ja probleemi tuvastamine 
Nõustajal on vaja pidevalt koos kliendiga kontrollida, kas ta on mõistnud täiel 
määral talle esitatud fakte ja tundeid, mida pole ehk otseselt väljendatud. Et seda 
saavutada, peaks nõustaja küsima rohkem infot, et selgitada välja põhilised 
murekohad, mida klient kas otseselt või kaudselt väljendab. Niimoodi on võimalik 
lihtsustada kliendi püüdlust probleeme lahendada ja saavutada suuremat 
enesemõistmist. Nõustaja võiks kasutada lihtsat tehnikat, nagu näiteks pidevat 
parafraseerimist, kogu protsessi vältel. Nii saab lihtsal moel kindlaks määrata, 
millised on kiireloomulised ja asjakohased momendid, millega tuleb tegeleda.  

 Harimine ja informeerimine 
See jõustava nõustamise osa annab nõustajale võimaluse selgitada kliendile 
kodu-/seksuaalvägivalla kohta ringlevaid müüte ning seda, kuidas teised inimesed 
on kogenud lähisuhtevägivalda. Sel moel avaneb kliendile võimalus näha oma 
kogemust uuest perspektiivist ning mõista, et ta ei ole oma kogemuses üksi ja et 
sellest on võimalik välja tulla ning tagada turvalisus ja taastumine endale ja 
lastele. See jõustava nõustamise aspekt kaasab ka kogukondlikud ressursid, 
pakkudes kliendile võimalusi, mis mingil hetkel näisid võimatud. 

 
Praktilised juhised spetsialistidele, kes nõustavad väärkoheldud naisi telefonitsi 
 
Toome ära mõned praktilised juhised neile spetsialistidele, kes töötavad väärkoheldud naiste 
telefoninõustajatena (Counselling Guide for Violence, 2014-2020): 

 On ülimalt oluline kinnitada vägivalla ohvrile („ellujääjale“), et vägivalla ohvriks 
langemine ei ole kunagi tema süü. Vägivallatseja tavaline võte on see, et süü 
veeretatakse enda pealt ohvri peale, mis tähendab, et naisesse võib olla 
kogunenud suur süütunne. Samuti võiks nõustaja mainida, et koduvägivalda 



                                                                                                               

kogeb iga neljas naine. See aitab naisel mõista, et koduvägivald ei ole tema süü, 
vaid tegemist on sotsiaalse probleemiga, mis nõuab sotsiaalseid muudatusi. 

 Telefonivestluse ajal peab nõustaja silmas pidama, et tema hääletoon jääks 
rahulikuks ja julgustavaks. Kliendil peab olema kindlustunne, et nõustaja saab 
tema tunnetega hakkama, olgu nad nii intensiivsed kui tahes. 

 Avatud küsimused, parafraseeringud, peegeldamine, kokkuvõtted ja kordamised 
on väga olulised oskused ja neid tuleb rakendada. 

 Nõustaja ei tohiks kliendi mõttekäike katkestada, vaid ta peab andma küllaldaselt 
aega kliendile oma mõtteid lõpetada ja tundeid väljendada. 

 Kui on kohane väljendada kaastunnet, siis peaks nõustaja seda ka tegema, 
kasutades väljendeid stiilis „see tundub olevat väga raske..“ või „see on tõesti 
valus...“ 

 Julgustavad häälitsused või lühikesed fraasid võivad olla väga suureks abiks. 
Näiteks „mmm...“, „jaa...“, „arusaadav“, „jätka“ jms, mis aitavad tunnetada 
nõustaja tähelepanu ja kohalolu. 

 Nõustaja ei tohiks kasutada miks-küsimusi, vaid sõnastama selle ümber, nt: „mis 
paneb teid väitma, et...“ 

 Kui mõne vestluse punkti osas pole nõustaja kindel, peab ta seda ausalt ka 
väljendama, öeldes: „Ma pole kindel, et ma aru sain, mida te öelda tahtsite...“ 
Kui hääldus, keel või isikupärane keelekasutus suhtlemist raskendab, peaks 
nõustaja paluma kliendil korrata või täpsemalt selgitada, mida ta silmas peab. 
„Kas te kordaksite palun...“ 

 Kui klient mõnda mõtet üha kordab, siis tuleb teda sobivat tehnikat kasutades 
katkestada. Üks võimalus selleks on see, kui nõustaja jääb vait ega reageeri 
kuidagi. Varem või hiljem klient peatub, oodates otsest või kaudset vihjet, et ta 
võib jätkata. Teine võimalus katkestamiseks on rääkida samaaegselt. Nõustaja 
võib kasutada näiteks lauset: Ma mõistan, et teil on paljust rääkida, kuid ma 
tunnen, et nii palju informatsiooni korraga põhjustab segadust ja ma tahaksin 
keskenduda....“ 

 Kuuldes kõrvalisi helisid tuleks nõustajal nende kohta küsida. Suletud küsimus 
annab kiendile võimaluse vastata konkreetselt: „Ma vist kuulsin ukse häält. Kas 
teile sobib praegu vestlust jätkata?“ Kui vastus on „EI“, siis peaks iga 
väärkoheldud naistele online abi pakkuv organisatsioon kohaldama kiire abi, et 
kindlustada kliendi turvalisus. Samamoodi, kui hääl kostub nõustaja keskkonnast, 
tuleks kliendile kinnitada, et vestlus võib jätkuda: „Võib-olla te kuulete praegu 
häält, aga ärge muretsege, keegi ei kuule meie vestlust. Ma kuulan teid 
tähelepanelikult.“ 

 Kui klient väljendab intensiivseid negatiivseid emotsioone, tuleb teda eriliselt 
kohelda, näiteks kui ta nutab, on parim viis anda talle võimalus nutta ja tundeid 
väljendada, samal ajal kui nõustaja pakub kindlustunnet. 

 Vestlusesse tekkiva pausi ajal ei tohiks nõustaja vaikust katkestada. Mõlemal 
poolel on vaja järele mõelda, mida on räägitud. 

 Reaalsuse ja ettekujutuse eristamine võib nõustajale olla parajaks väljakutseks, 
iga kahtlust tuleb ausalt väljendada: „Mul on tunne, et teil on selle asjaga mingi 
segadus...“ 



                                                                                                               

 
c) Puuetega naiste nõustamine 
 
Puuetega naisi nõustavatel spetsialistidel tuleb aru saada puude iseloomust ja raskusest. 
Kahjuks enamik nõustamise ja psühholoogia alaseid koolitusi selles vallas kuigi põhjalikku 
teavet ei anna. Asjakohast teavet, mis meie hinnangul on oluline ka veebinõustamise 
kontekstis, annavad Stuntzner, Hartely ja Ware (2014). 
 
 

1. Isiku ja puude kirjeldamisel sobiv keelekasutus 
Vananenud või sobimatud sõnad, isegi kui neid kasutatakse siiras teadmatuses, võivad 
puuetega inimestel tekitada negatiivseid reaktsioone ja tundeid. Näiteks sõnad „invaliid, 
ohver, vaegur,....“. Liiatigi võib keelekasutus ja negatiivsete või nõrgestavate sõnade 
kasutamine avaldada mõju sellele, kuidas inimesed ennast ise näevad, eriti kui seda neile 
sisendatakse. Nõustajad võiksid oma pädevust sobiliku terminoloogia osas suurendada ning 
eelistada kasutada „inimene eelkõige“ keelekasutust. On vägagi võimalik, et puudega 
inimestel on enda kirjeldamiseks ja tutvustamiseks teistmoodi sõnavara. Kui nõustaja tunneb 
ennast ebakindlalt, võiks ta küsida puudega inimeselt otse, millist sõnakasutust tema 
eelistab. 
 

2.  Puuetega inimeste sagedasemad isiklikud  ja sotsiaalsed barjäärid 
Nõustajad saavad tõsta oma teadlikkust ohvristatud puuetega naiste vajadustega seotud 
teemadest, kui tutvuvad nende erinevate isiklike (ise tekitatud) ja sotsiaalsete (teiste poolt 
pealepandud) takistustega, millega puudega inimene tihtipeale kokku puutub: 

 Ise tekitatud barjäärid on osalt need, mida puudega inimene on tegelikkuses kogenud 
osalt seetõttu, et ta ise mõtleb või käitub nii, nagu tema olukorras eeldatakse. 
Näiteks võib neile olla öeldud, et nad ei suuda mingi asjaga hakkama saada ning nad 
on jäänud seda uskuma. Selle tulemusel tunnevad nad end jõuetuna ning annavad 
järgi negatiivsetele tunnetele nagu apaatia, negatiivne enesepilt või enesest 
võõrdumine, ning tulemuseks ongi ohvristumine. 

 Teiste poolt pealepandud barjäärid on loodud või külge kleebitud teiste inimeste, 
ametkondade või ühiskonna poolt. Nende näideteks on: negatiivsed sotsiaalsed 
barjäärid, tööandjate vastumeelsus palgata puudega inimest ning raskused külastada 
ühiskondlikke hooneid arhitektuurist tulenevate takistuste tõttu. 

On ülimalt oluline, et nõustaja teeks kliendiga koostööd (a) selgitamaks välja, millised 
barjäärid on nende juhtumil kõige suuremad, (b) uurida välja, mismoodi tuvastatud barjäärid 
nende toimetulekut piiravad või positiivsemat ellusuhtumist takistavad, (c) selgitada, 
milliseid neist on nad suutelised ise muutma, (d) sõnastada strateegiad, mida saaks kasutada 
barjääridega toimetulekuks ja neist üle saamiseks. 
 

3. Üldised nõustamisnõuanded töötamiseks puuetega inimestega 
Mõned kasulikud nõuanded oleks järgmised: 

 Teadvustada endale, et puudega seotud negatiivsed kogemused on reaalsus; 

 Arvestada mõjudega, mida sildistamine võib olla kliendile avaldanud (Smart, 2009); 

 Kohelda puudega inimesi kui inimolendeid, mitte kui puuet; 

 Panna tähele, kuidas puuetega inimesed ennast kirjeldavad; 



                                                                                                               

 Respekteerida fakti, et puuetega inimesed on ise vägagi teadlikud oma kehast ja 
kogemustest; 

 Osaleda vajalikel koolitusel ja supervisioonidel, et puuetega inimesi efektiivselt 
nõustada; 

 Pöörata tähelepanu puuetega inimeste võimetele ja tugevustele ning kaasata nad 
nõustamissuhtesse; 

 Mõista, et enamik puudega inimesi ei keskendu elus oma puudele ja piirangutele; 

 Tuvastada need nõustamisteemad, milles tuntakse end ebamugavalt (nt seksuaalsus 
ja puue) ning tegeleda nendega; 

 Olla valmis avatud meelega suhtuma nõustamissuhtes jagatud kogemustesse. 
 
7. Nõustamistsükli lõpetamine 
 
Nõustamisprotsessil on algus ja lõpp. On ülimalt oluline, et kliendi nõustamiskogemusel 
oleks positiivne tulemus ja lõpetatus. Nõustamine on samaaegselt nii inimestevaheline suhe 
kui ka kasvuprotsess, nii on selle lõpetamine keeruline ja mitmekihiline ülesanne, mis nõuab 
tähelepanelikkust ning terapeutiliste eesmärkide ja terapeutilise suhte silmaspidamist. Selles 
faasis peavad mõlemad, nii klient kui ka nõustaja läbi mõtlema, mis nõustamisprotsessi ajal 
juhtus ja mis hakkab juhtuma lähiajal pärast seda, kui teraapia lõpeb. Nõustamistsükli 
lõpetamine on väga tähtis, kuna see on mõlema poole jaoks seotud väga eripärase sisuga ja 
tugevate emotsioonidega (Nelson-Jones, 2008; Shaidon, Shafran & Rafaeli, 2018). 
 
Lõpetamise tüüpvormid 
 
Eelnevalt kokkulepitud lõpp 
Selle lõpetamisvormi puhul on nõustaja ja klient juba alguses kokku leppinud kindla 
sessioonide arvu. See arv võib tuleneda sellest, kui mitu erinevat probleemi lahendust vajab. 
Üks eelnevalt kokkulepitud lõpu eeliseid võib olla see, et kliendi ja nõustaja vahel ei saa välja 
areneda sügavamat suhet. Paraku on sellise nõustamise puhul võimalik tegeleda kliendi 
probleemidega vaid limiteeritud ulatuses. Lisaks võib jääda liiga vähe aega, et arendada 
kliendile vajalikke toimetulekuoskusi (Nelson-Jones, 2008). 
 
Lõpetamine olenevalt eesmärkide saavutamisest 
Sellel puhul loetakse nõustamisprotsess lõppenuks, kui mõlemad pooled nõustuvad, et klient 
on saavutanud teraapias püstitatud eesmärkide osas rahuldava tulemuse. Need eesmärgid 
võivad olla näiteks teatud probleemidega parem toimetulek ja nende oskuste arendamine, 
mis aitavad kliendil hakkama saada hetkel olemasolevate ja tulevaste raskustega (Nelson-
Jones, 2008; Olivera, Challu, Gomez Penedo, & Roussos, 2017). 
 
Järk-järguline lõpetamine 
Sellel puhul toimub nõustamise ärajäämine järk-järgult. Näiteks toimuvad viimased 
sessioonid mitte iganädalaselt, vaid iga kahe nädala tagant või korra kuus (Nelson-Jones, 
2008). 
 
Lõpetamine tugevdavate sessioonidega 



                                                                                                               

Tugevdavad sessioonid (mida tavaliselt korraldatakse mõne kuu tagant) ei sea eesmärgiks 
uute oskuste arendamist. Nende sessioonide põhieesmärk on hinnata kliendi käekäiku ja 
seda, kuidas ta oma oskusi rakendab. Teine nende sessioonide eesmärk on toetada klienti 
võimalikes raskustes, mis võivad ette tulla uute oskuste rakendamisel spetsiifilises 
sotsiaalses ja isiklikus keskkonnas (Nelson-Jones, 2008). 
 
Lõpetamisele järgneva kontakteerumise (Post-to-end contact) kavandamine 
Nõustajad võivad koostada eriprogrammi helistamisteks või kirjavahetuseks, et olla kursis 
kliendi teraapiajärgse toimetuleku ja paranemisega (Nelson-Jones, 2008). 
 
Enneaegne lõpetamine (ärajäämine) 
See lõpetamise tüüp tähendab kliendipoolset järjekindlusetut suhtumist teraapiasse ning 
nõustamisprotsessi alguses paika pandud eesmärkide ja ülesannetega mittetegelemist. 
Klient ei ole läbinud terviklikku nõustamistsüklit, kuna ta on ühepoolselt otsustanud 
nõustamisprotsessi peatada, ilma nõustajaga selles osas aru pidamata. Ka pole klient saanud 
märkimisväärset leevendust oma esialgsetele probleemidele. Enneaegne lõpetamine on 
tõsine probleem, mis võib ette tulla vaatamata nõustaja oskustele või sekkumise 
efektiivsusele. Enneaegse lõpetamise põhjused on jagatavad kuude suurde gruppi: 1) kliendi 
karakteristikud 2) seda võimaldavad tegurid ja barjäärid 3) vajadustega seotud tegurid 4) 
keskkonnast tulenevad tegurid 5) vaimsest tervisest tulenevad tegurid 6) raviga seotud 
eelarvamused ja oletused (Olivera, Challu, Gomex Penedo, & Roussos, 2017; Swift, 
Greenberg, Whipple & Kominiak, 2012). 
 
 
Lõpetamisel vajalikud oskused 

 Viimastesse sessioonidesse ei tohiks jätta teemasid, mis puudutavad muudatustele 
kindlaksjäämist probleemsituatsioonides. 

 Nõustamisprotsessi ajal peaks nõustajad selle ajalisi piire aeg-ajalt meelde tuletama. 

 Nõustajad võivad lõpetamise teema sissejuhatuseks kasutada üleminekuajale 
vihjavaid lauseid, mis näitavad, et nõustamisprotsess hakkab lõpule jõudma. 

 Kõige olulisem ülesanne lõpetamisel on, et õpitud oskused kinnistuksid kliendi 
käitumisse, nii et ta oskaks ennast hiljem ise aidata. Üks meetod selle eesmärgi 
saavutamiseks on koostada kokkuvõtlik meelespea, mis sisaldaks kõige õpitu 
olulisemaid punkte, selleks et saada hakkama tulevikus ettetulevate problemaatiliste 
olukordadega. Mõlemad pooled peaksid pühendama aega võimalike tulevaste 
probleemide läbiarutamiseks ning pakkuma välja strateegiaid nendega 
toimetulekuks. 

 
Emotsioonidega tegelemine 
Kliendi emotsioonid seoses nõustamise lõppemisega jagunevad kaheks: 1) emotsioonid, mis 
on seotud ilma nõustajata hakkama saamisega ja 2) emotsioonid, mis on seotud nõustaja ja 
nõustamisprotseduuriga (Nelson-Joes, 2008). 

 Mõnikord tunnevad kliendid ennast pärast nõustamise lõppemist keerulistes 
situatsioonides ebakindlalt. 

 Nõustajad peaks arendama avameelset vestlust seoses kliendi hirmudega tuleviku 
ees. Tuleks leida kõige sobivamad meetodid, kuidas õpitud oskusi kasutama jääda.  



                                                                                                               

 Nõustajad peaks andma kliendile võimaluse väljendada, mida nad seoses 
nõustamisprotsessi lõpuga tunnevad. 

 Nõustajad võiksid väljendada ka oma tundeid, et lõpetamise faas oleks inimlikuma 
näoga. 

 
Ravi lõpetamise näidismudel 
 
Shaharabani Saidon, Shafran and Rafaeli (2018) pakutav mudel, lühidalt CMRA, koosneb 
neljast etapist: 1) kokkuvõte (Consolidation) 2) rakendamine (Maintenance) 3) eraldumine 
(Resolution) 4) aktsepteerimine (Acceptance). Selle mudeli kohaselt on terapeutiliste 
eesmärkide tugevdamine (C), neile kindlaks jäämine (M), terapeutilise suhte teemadega 
hakkama saamine (R) ja eraldumise aktsepteerimine (A) kliendi väljakutsed ja peaksid 
seetõttu nõustaja poolt nähtuna olema terapeutilise tegevuse keskmes. 
 

1. Kokkuvõte 

 Kokkuvõtvas staadiumis on vajalik, et klient mõistaks nõustamisprotsessi jooksul 
saavutatut, niisiis tegeleb see staadium teraapia eesmärkidega ja on suunatud 
minevikule. 

 Klient peab väärtustama õpitut, hindama, mis on muutunud ja mis mitte. Niisiis 
peaksid nõustaja ja klient arendama dialoogi ja arutama, millised eesmärgid on 
saavutatud ja millised mitte. 

 Nõustja peaks aitama kliendil sõnastada sidusa narratiivi oma kogemustest 
nõustamisprotsessis. See ülesanne on lihtsam, kui terapeutilised eesmärgid on 
eelnevalt üksikasjalikult läbi arutatud, sõnastatud ja kokku lepitud. 

 Selle protsessi käigus sündiv narratiiv võib oluliselt kaasa aidata kliendi isiklikule 
arengule ja nõustamisprotsessi jooksul õpitud oskuste rakendamisele. 
 

2. Rakendamine 

 Seegi staadium tegeleb terapeutiliste eesmärkidega, kuid on suunatud tulevikule 
ja sellele, mis hakkab juhtuma pärast nõustamise lõppu. See ülesanne on 
kaheosaline: a) säilitamine, mis sisuliselt tähendab tagasilanguse ennetamist ja b) 
üldistamine, mis tähendab ka jõupingutust jätkata teraapiajärgset isiklikku 
arengut sellelt põhjalt, mida nõustamisprotsessis on õpitud. Mõlema osa mõte on 
suurendada ja tugevdada kliendi lootusrikkust ja ise hakkamasaamise tunnet. 
Kliendi põhieesmärgiks on nõustamisprotsessist väljumine ja edaspidi ise toime 
tulemiseks vajalike oskuste omandamine. Nagu igasuguse psühholoogilise 
sekkumise puhul, tuleb eksperdil ja kliendil üheskoos panna kokku tööriistakast 
asjadest, mis on nõustamise jooksul selgeks õpitud, et seda saaks kasutada juhul, 
kui tekib oht langeda taas kas soovimatute mõtete-tunnete või kahjulike 
harjumuste lõksu. 

 Nõustaja peaks aitama kliendil välja öelda oma unistusi, soove ja kavatsusi, kuid 
väljendada samamoodi ka muret, hirmu ja ebakindlust tuleviku suhtes. See 
ülesanne nõuab kolme terapeutilist tegevust: 
1) Kliendi tugevuste rõhutamine 



                                                                                                               

Kliendi tugevustele keskendumine nõustamise lõpul aitab kaasa sellele, et 
klient leiab need enda seest paremini üles. Nii suudab ta paremini aru saada 
oma sisemistest jõuvarudest ja neid ära kasutada. 

2) Tähelepanu pööramine klienti ümbritsevale maailmale 
Kliendi hakkama saamise jõustamiseks peres ja sotsiaalses ümbruskonnas 
võivad nõustajad ja kliendid veel korra üle vaadata need teemad, mida on 
teraapia käigus või väljaspool seda käsitletud. Hea oleks, kui kliendid 
suudaksid märgata neid tugiresursse, mida nende ümbruskond pakub. 

3) Valmistumine terapeutiliste võtete edaspidiseks kasutamiseks 
Nõustajad peaksid valmistama kliente ette nõustmisprotsessis õpitud 
terapeutiliste võtete ja oskuste kasutamiseks. 

 
3. Eraldumine 

 Siin on tegemist nõustamisprotsessi terapeutilise suhtega, seega on see 
suunatud minevikule. 

 Nõustajad ja kliendid arendavad vestlust oma suhtest, sh meenutades 
sündmusi, hetki ja teemasid, mis olid kliendi jaoks tähendusrikkad. 

 Selle kogemuste jagamise protsessi jooksul peaksid mõlemad pooled 
tähelepanelikult kuulama teise poole tõlgendust samale sündmusele. 

 Eraldumine annab nõustajale võimaluse vaadelda, kuidas klient tuleb toime 
inimestevahelise suhtlemisega päriselus. 

  
4. Eraldumise aktsepteerimine 

 Siingi on fookuses terapeutiline suhe, kuid suunatus on tulevikule. Selles 
staadiumis võtab klient omaks, et nõustamisprotsess on lõppemas, see võib 
aga põhjustada emotsioonidetulva, kuhu kuuluvad mure, viha või süü. Need 
tunded ei vähenda siiski terapeutilise sideme tähtsust ega õõnesta 
nõustamise alustalasid, kuna klient võib samal ajal tunda ka tänutunnet ja 
rahulolu. 

 Sageli aitab kliendil avameelselt oma nõustamise lõpuga seotud tunnetest 
rääkida see, kui nõustaja teeb seda esimesena. 

 Et eraldumise aktsepteerimine oleks edukas, peab nõustaja olema kindel, et 
tema poolt pakutud teraapia oli tulemuslik. Samuti peab kliendil olema 
kindlustunne, et tema nõustaja on ka teraapia lõppedes endiselt tema 
nõustaja. 

 Nõustajad ei tohiks lõpetamise faasis sisse tuua uusi elemente. Isegi kui 
tuntakse, et nõustamine jäi pooleli, ei tohiks nad järele anda soovile mõne 
teema juurde tagasi pöörduda. 

 
8. Kaugnõustamise teaduslik juhendamine ja hindamine 

 
Silmast silma nõustaja väljakoolitamine hõlmab kraadiõppe läbimist, juhendatud 
töötamispraktikat ja iseseisvat töötamist. Nõustajal peavad olema teatud pädevused ja 
omadused, et silmast silma nõustamisprotsess oleks tulemusrikas. Samalaadne väljaõpe on 
nõutav ka neilt nõustajatelt, kes pakuvad teenuseid online. Mõned pädevused on 
veebinõustamisel ja silmast nõustamisel samad. Kuid veebinõutajate koolitamine peab lisaks 



                                                                                                               

andma infot ka sellega seotud spetsiifiliste teemade kohta ning nõuab põhjalikku 
juhendamist vajalike oskuste õppimisel. Rõhutame, et eriti töötades kodu- või 
seksuaalvägivalla ohvritest naistega, on suur tähtsus spetsiifilisel juhendamisel (Mallen, 
Vogel, & Rochlen, 2005). 
 
Peamised juhendamisprobleemid kaugnõustmise juhendamisel 
Peamised juhendamisega seotud probleemid kaugnõustamise puhul on järgmised (Karcher & 
Presser, 2018; Mallen et al., 2005): 

 Veebinõustajate koolitamise ja juhendamise peamine probleem on selliste 
nõustajate nappus, kellel oleks vastava valdkonna spetsialistide juhendamiseks piisav 
väljaõpe. 

 Nõustamispraktikandil võib olla keeruline leida juhendajat, kes oleks 
spetsialiseerunud nii veebinõustamisele kui ka koduvägivalla ohvritest naistele. 

 Oleks hea, kui juhendaja ja praktikant kohtuksid reaalselt. Online suhtlemine teeb 
juhendamise oluliselt keerulisemaks. 

 Online suhtlemise puhul võib juhendajal olla keeruline praktikanti hinnata, 
tähelepanuta võivad jääda mitteverbaalsed signaalid närveerimisest, rahutusest, 
frustratsioonist, mis võiksid olla praktikandile tähtsaks õppetunniks. Samuti on 
juhendajal nii keeruline avastada praktikandi vastupanu. 

 Kaugjuhendamise puhul võib juhtuda, et kriisisituatsiooni puhkedes ei ole juhendaja 
koheseks konsulteerimiseks kättesaadav. 

 Praktikantidel võib olla keeruline saada hädavajalikku koolitust ja juhendamist, kuna 
valdavalt ei pöörata kraadiõppes veebinõustamisele piisavalt tähelepanu. 

 Veebinõustamise tööpõld areneb kiiresti, mistõttu juhendajatel ja praktikantidel võib 
olla raskusi kompetentsi hoidmisega ja veebinõustamisteenustes uute rakenduste 
kasutuselevõtmisega. 

 
Soovitused juhendajatele: 
Mõned olulisemad soovitused veebinõustamise juhendamist pakkuvatele spetsialistidele on 
järgmised (Karcher & Presser, 2018; Mallen et al., 2005): 

 Juhendajad peaks õpetama nõustamispraktikantidele, kuidas hinnata kliendi vajadusi 
ning kuidas luua soodne keskkond ja töötav suhe. 

 Kirjalikus suhtluses puudub võimalus anda kliendile vaevumärgatavaid sõnalisi või 
mittesõnalisi julgustavaid signaale, mis edastavad toetust ja mõistmist, niisiis peab 
veebinõustajaid õpetama, millega neid kirjalikus keskkonnas asendada. 

 Juhendajad peaks julgustama praktikante saama kogemusi erinevates online 
suhtlusviisides (asünkroonsed e-mailid, sünkroonne vestlus, videokonverentsid). 

 Juhendajad võiks juhendamisel kasutada kaasaegse tehnoloogia pakutavaid uusi 
võimalusi, et praktikandil oleks võimalus kõiki nende suhtes kerkivaid küsimusi ja 
kahtlusi vahetult esitada. 

 Veebinõustamise juhendajad peaks juhendamisel järgima silmast silma nõustamise 
juhendamise standardeid. 

 Juhendajatel peaks olema ligipääs kogu online-sessiooni sisule. Nii saavad nad 
tuvastada need lõigud, kus praktikant on tundnud end ebakindlalt ning arutada 



                                                                                                               

temaga läbi kasutatud abistamistehnikad ning nende alternatiivid, mida võiks 
tulevikus sarnastes situatsioonides kasutada. 

 Juhendajad peaksid olema väga tähelepanelikud praktikantide hindamisel ja 
suunama neid jälgima kliendi toimetulekut. 

 Juhendaja peaks pakkuma praktikandile võimalust nii online kui ka silmast silma 
kohtumiseks, kui see on mõlemale poolele mugav. Vahetu juhendamine aitab 
praktikandil ka online vestlusi paremini mõista. 

 Juhendamise protsessi käigus peab praktikandile tutvustama veebinõustamisega 
seotud eetilisi ja juriidilisi eripärasid. 

 Juhendajad peaks olema nii seksuaal- kui ka koduvägivalla teemadel kogenud 
spetsialistid ning tutvustama praktikandile koduvägivalla ohvitest naiste nõustamise 
spetsiifikat. 

 
 
Soovitused õppuritele: 
Mõned olulised soovitused veebinõustamise praktikantidele on järgmised (Karcher & 
Presser, 2018; Mallen et al., 2005): 

 Praktikandid peaksid olema valmis arutlema juhendajaga kliendiga seotud teemasid 
ja ka enda reageeringuid ja kahtlusi töötamisel klientidega online. 

 Veebinõustamise protsessi ajal peaks praktikandid tegema salvestused igast 
sessioonist, mille nad läbi on viinud, et juhendaja saaks nendega tutvuda. Nad 
peaksid tekstid võimalusel välja printima või siis andma neist detailse ülevaate. 

 Praktikandid peaksid kliendi olukorda pidevalt hindama, olles hindamise tähtsusest 
teadlikud, kuivõrd puuduvad verbaalsed ja mitteverbaalsed signaalid. 

 Veebinõustamispraktikandid peaksid tutvuma online sekkumise kohta käiva 
asjakohase kirjandusega ning koduvägivalda käsitlevate juhendmaterjalidega ning 
käsiraamatutega. 

 Praktikandid peaksid lisama kliendi toimikule täpse online nõustamisel kasutatud 
rakenduste nimekirja. 

 Praktikandid peaksid olema juhendaja valikul äärmiselt hoolikad, kuna mõlemad 
valdkonnad on ülimalt keerukad. 
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