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Intellektuaalne väljund 2: sidevahendi abil nõustaja profiil 
 
IV2 peamist eesmärki võib kirjeldada järgmiselt: "Uuring ja analüüs sidevahendi abil 
nõustamiseks vajalike pädevuste määratlemiseks ning lähisuhte- ja seksuaalvägivalla ja 
väärkohtlemise ohvriks langenud naistega sidevahendi abil töötavate nõustajate profiili 
koostamiseks". 
 
Nõustaja profiili väljatöötamist koordineeris Fredericki ülikool (Frederick University) kõigi teiste 
eelnimetatud partnerite kaasaaitamisel ja osalemisel. Käesoleva IV raames tehti järgmist: 
 
1. Kõigilt partneritelt koguti korrastatud infot; 
2. Tuvastati sidevahendi abil nõustamiseks vajalikud oskused ja võimed; 
3. Tuvastati puudujäägid oskustes ning nõustajate vajadused ja väljakutsed; 
4. Tuvastati, milliseid pädevusi on tarvis arendada; 
5. Analüüsiti kogutud andmeid; 
6. Koostati hetke parimatel teadmistel põhinev profiil; ja 
7. Pärast projekti rakendamise kohta tagasiside laekumist vaadatakse nõustaja profiil veel kord 
üle ning vajadusel korrigeeritakse seda (2019. aasta lõpp). 
 
Käesolev raport on üles ehitatud järgmiselt: 
 
1. Sidevahendi abil nõustamiseks vajalike oskuste ja võimete kirjeldus 
See osa sisaldab kirjandusallikate läbitöötamisel põhinevat informatsiooni. 
 
2. Oskustes tuvastatud puudujääkide ning nõustajate vajaduste ja väljakutsete kirjeldus 
See osa sisaldab kirjandusallikate läbitöötamisel põhinevat informatsiooni. 
 
3. Arendamist vajavate pädevuste esitamine 
See osa sisaldab kirjandusallikate läbitöötamisel põhinevat informatsiooni. 
 
4. Hetke parimatel teadmistel põhineva profiili koostamine 
See osa sisaldab lähisuhte- ja seksuaalvägivalla ning väärkohtlemise ohvriks langenud naistega 
sidevahendi abil töötava nõustaja profiili koostamiseks vajalikke pädevusi. 

 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                

1. Sidevahendi abil nõustamiseks vajalike oskuste ja võimete kirjeldus 
 

Nõustamine on kahe inimese vahelist vastastikkust suhtlemist eeldav raviva mõjuga protsess, mis 
avaldab mõju ja muudab mõlemat selles osalejat. Parimal juhul on nõustamine nõustaja ja kliendi 
koostööl põhinev protsess, mille eesmärgiks on murekohtadele ühiste lahenduste 
väljatöötamine. Nõustajate tegevuse eesmärk ei ole kliente muuta, neile kiiret nõu anda ega 
lahendada klientide probleeme nende eest. Pigem on nõustajate ülesanne hõlbustada oma 
klientide tervenemist läbi nendega peetava tõelise dialoogi. Kõige olulisemaks klienti mõjutavaks 
ja muutusi esile kutsuvaks teguriks on jätkuvalt see, milline inimene nõustaja ise on. Kui 
nõustamise valdkonnas praktiseerijal on küll laialdased teadmised nii teooriast kui praktikast, ent 
puuduvad sellised inimlikud omadused nagu kaastunne, hoolivus, heatahtlikkus, ausus, 
kohalolemise võime, autentsus ja tundlikkus, on ta pigem nagu tehnilise töö tegija. On 
hädavajalik, et nõustajad oleksid teadlikud oma väärtushinnangutest, hoiakutest ja uskumustest 
ning teeksid oma teadlikkuse tõstmiseks pidevalt tööd. Kokkuvõtvalt võib seega välja tuua 
järgmise loetelu mõnedest olulisematest sidevahendi abil nõustamiseks vajalikest oskustest ja -
võimetest: 
 
Suurepärane kuulamis- ja suhtlemisoskus 

 Nõustamise keskmes on terapeutilise suhte loomine, mille raames klient kogeb 

diskreetset kuulamist ja mõistmist. Tõhus nõustaja annab kliendile tunde, et teda 

kuulatakse ja temaga mõeldakse kaasa.  

 

Erapooletu (hinnangutest vaba) ärakuulamise oskus 

 Nõustaja ülesanne ei ole anda kliendi tegude ja tunnete kohta hinnanguid ega nõu. Pigem 

peaks nõustaja läbi kliendiga rääkimise suunama teda nägema asju selgelt: teistsugusest, 

optimistlikumast vaatepunktist. Et seda saavutada, peab klient tundma end piisavalt 

vabalt, et väljendada oma mõtteid ja tundeid ilma hinnangute, kriitika ja 

kõrvaleheitmiseta. Nõustajad peavad oma reaktsioone toetaval ja professionaalsel moel 

tagasi hoidma ja juhtima. 

 

Konfidentsiaalsus 

 Nõustajad peaksid kliente teavitama nii piiridest, mille nende kutsestandard 

konfidentsiaalsusele seab (nt kohustusest alaealiste väärkohtlemisest teada anda), kui ka 

spetsiifiliselt info elektroonilisest edastamisest tulenevatest ohtudest 

konfidentsiaalsusele (Fisher & Fried, 2003).  



 

                                                                                                                

 Nõustajad peaksid rakendama võimalike turvariskide vähendamisele suunatud 

meetmeid, nt kasutama üksnes turvalisi veebilehti ja krüpteeritud e-kirju (Manhal-

Baugus, 2001). 

 Nõustajad peaksid klientidele konfidentsiaalsuse kaitseks rakendatavate protseduuride 

osas nõu andma (Fisher & Fried, 2003). 

 Samuti peaksid nõustajad kliente teavitama meetoditest, mida võrgupõhiste seansside 

salvestuste säilitamiseks kasutatakse, ning sellest, kui pikka aega neid säilitatakse (Kanani 

& Regehr, 2003).  

 

Jurisdiktsioon/Kultuur 

 Võrgupõhised nõustajad peaksid olema kursis piirangute ja eranditega, mis kehtivad 

nende tegevust reguleerivate lubade väljaandmisele nende endi ja nende klientide 

asukoha jurisdiktsioonides (Zack, 2008). 

 On vajalik, et nõustajad arendaksid endis tundlikkust tähenduse ja nüansside erisuste 

suhtes erinevates kultuurides. Nii nt tasub nõustajatel olla ettevaatlik nimede, eripäraste 

väljendite jms asjaolude kohta järelduste tegemisel (Fenichel jt., 2002).  

 Erinevatest regioonidest pärit klientide nõustamiseks valmistudes on soovitav olla kursis 

kohalike kultuuritavade ja selles piirkonnas hiljuti aset leidnud sündmustega (Sampson 

Jr., Kolodinsky, & Greeno, 1997).  

 Registreerimislehte täites võib kliendilt mh küsida informatsiooni tema etnilise ja 

kultuurilise tausta kohta (Frame, 1997), ent seejuures tuleb arvestada võimalusega, et 

klient tajub nende teemade kohta küsimuste esitamist terapeudi poolse kallutatusena 

(Midkiff & Wyatt, 2008).  

 

Piiride seadmine 

 Nõustajad peavad astuma samme, et vältida kliendiga suhtluses kohatu familiaarsuse ja 

ülemäärase sõltuvuse soodustamist (Bailey, Yager, & Jenson, 2002).  

 Üheks võimaluseks piiride säilitamiseks on vastata kliendile alles teatud ajavahemiku 

möödudes, piirates nii kliendi ootust, et tema pöördumisele reageeritakse koheselt 

(Kanani & Regehr, 2003).  

 Omavahelise e-kirjavahetuse asjakohase kasutamise osas kehtivad reeglid tuleks paika 

panna nõustaja ja kliendi koostöös (Tate & Zabinski, 2004).  

 E-kirjade toon peab alati olema professionaalne (st vältida tuleb viha, ärritatuse jm 

ebaprofessionaalsusele viitavate emotsioonide väljanäitamist) (Silk & Yager, 2003). 



 

                                                                                                                

 Sidevahendi abil kliendiga suheldes peaksid nõustajate toon ja keelekasutus olema 

samasugused, nagu kontoris toimuva vestluse puhul. Kohatute naljade ning 

ebaprofessionaalsete sotsiaalsete ja ennast liigselt avavate märkuste tegemist tuleks 

vältida (Gutheil & Simon, 2005). 

 

Kohustus hoiatada ja kaitsta 

 Oleks hea, kui nõustajatel oleks võimalus kaasata hädaolukordades vajadusel 

varuressursse. Maheu (2003) soovituse kohaselt võib varuressurssidena käsitleda nt 

kohaliku haigla erakorralise meditsiini osakonda, usaldusväärset kolleegi, kliendile 

vältimatu arstiabi või talle vajaliku eriteenuse osutajat või kliendi perekonnaliiget. 

 On soovitav, et sidevahendi abil teenust osutavad nõustajad kuuluksid vastavasse e-

terapeutide võrgustikku, et vajadusel abi küsida või suunata klienti tema piirkonnas 

tegutseva nõustaja vm spetsialisti juurde (Kanani & Regehr, 2003). 

 Kiiret tegutsemist nõudvate kriisisituatsioonidega ei tohiks tegeleda võrgupõhiselt ning 

sellises situatsioonis olevad kliendid tuleks suunata n-ö näost näkku toimuvale 

nõustamisele (Murphy, MacFadden & Mitchell, 2008).  

 

Informeeritud nõusolek 

 Nõustajad peaksid klientidele andma täieliku ülevaate nende poolt osutatavatest 

võrgupõhistest teenustest ning teguritest, mis võivad mõjutada kliendi otsust, kas 

kasutada võrgupõhist nõustamisteenust või mitte (Shapiro & Shulman, 1996). 

 Samuti peavad nõustajad kliente informeerima siduskanalitega täiendavalt seonduvatest 

riskidest (nt konfidentsiaalsus, tehniliste äparduste võimalus, suhtluse tekstipõhisusest 

tingitud võimalus arusaamatuste või möödarääkimiste tekkeks ning hädaolukorras 

sekkumisega seotud raskused) (Zack, 2008).  

 Informeeritud nõusolekut küsides peavad nõustajad klienti teavitama ka faktist, et 

võrgupõhise nõustamise kasulikkuse kohta on vähe empiirilisi tõendeid (Kanani & Regehr, 

2003). 

 On oluline, et nõustajad hoiaksid end kursis võrgupõhise nõustamise efektiivsuse kohta 

läbiviidud uuringute hetkeseisuga ning selles vallas toimuvate arengutega, sh uuringutega 

selle kohta, millised kliendid võivad võrgupõhisest nõustamisest kasu saada ja millised 

võrgupõhised abi osutamise viisid on kõige tulemuslikumad (Oravec, 2000). 

Informeeritud nõusolekut ei peaks käsitlema mitte ühekordsena, vaid pigem protsessina, 



 

                                                                                                                

mida vastavalt võrgupõhist nõustamist puudutava informatsiooni täienemisele tuleks 

aeg-ajalt uuendada (Recupero & Rainey, 2005). 

 

Tegevuse ulatus 

 Olemaks kindel, et nad võivad e-teraapiat praktiseerida, peaksid nõustajad võtma 

ühendust neile tegevusloa väljastanud organisatsiooni või asutusega (Kanani & Regehr, 

2003).  

 Samuti peaksid nõustajad võtma ühendust oma kindlustusandjaga, et olla kindel, et 

nende kindlustuskaitse hõlmab ka võrgupõhist nõustamist (Murphy, MacFadden & 

Mitchell, 2008). 

 

Ligipääs 

 Ametid peaksid aktiivselt osalema teavitustegevuses ning otsima toetusi ja muid 

rahastamisvõimalusi, et arendada ja toetada programme, mis aitavad viia tehnoloogia 

nendeni, kes seda enim vajavad (Jencius & Sager, 2001). 

 

 

Ajanihe/Tehnoloogilised rikked 

 Tehnoloogiliste rikete korral kasutusele võetavatest varuvõimalustest (nt nõustajapoolne 

kontaktivõtt telefoni teel) tuleks klienti teavitada juba enne võrgupõhise teraapia algust 

(Jencius & Sager, 2001). 

 

Inimteguri kadu/Mitteverbaalsete märguannete puudumine/Kirjaliku sõna mõju 

 Kaks tehnikat, mida soovitavad Murphy ja Mitchell (1998), on emotsioonide asetamine 

sulgudesse (ingl. k emotional bracketing) ja vahetu kirjeldamine (ingl. k descriptive 

immediacy). Emotsioonide sulgudesse asetamine tähendab, et öeldu järele lisatakse 

sulgudesse öeldut kirjeldav emotsionaalne kontekst, et sellega markeerida seda, millise 

hääletooniga midagi öeldi. Vahetu kirjeldamise puhul antakse kliendile lisaks öeldu sisule 

ka visuaalne kujutluspilt, mis aitab kliendil mõista, millises kontekstis nõustaja midagi 

ütles. 

 Lisaks eelnevale võib emotsiooni ja selle intensiivsuse edastamiseks ning tähenduskihtide 

lisamiseks kasutada metafoore, lugude jutustamist ja luulet (Murphy & Mitchell, 1998).  



 

                                                                                                                

 Võrgupõhise nõustamise protsessi üle suurema kontrolli saavutamiseks on võimalik 

kasutada erinevaid tühikute ja kõnerütmi edasiandmise tehnikaid (Murphy, MacFadden 

& Mitchell, 2008).  

 Smiley'de, emotikonide ja teiste tavapäraselt kasutatavate sümbolite kasutamine 

võimaldab edastada mitte ainult näoilmeid, vaid ka erinevaid emotsioonidega seotud 

nüansse (Fenichel jt, 2002). Klient ja nõustaja võivad välja töötada endi vajadustele 

kohandatud valiku emotikonidest ja akronüümidest. Selliseid emotikone ja akronüüme 

võib integreerida ka võrgupõhiseks nõustamiseks kohaldatud tarkvarasse või saata need 

kliendile paberkandjal (Menon and Miller-Cribbs, 2002).  

 Möödarääkimiste vältimiseks peaks nõustaja tihti kontrollima, kas klient mõistab, mida 

nõustaja räägib, ja kas tema mõistab, mida klient räägib (Stofle, 1997).  

 Kliendi muret tekitavate kommentaaride kohta peaksid nõustajad aktiivselt 

kontrollküsimusi esitama (Zabinski, Celio, Jacobs, Manwaring & Wilfley, 2003). 

 Ka peaksid nõustajad klientidel silma peal hoidma, tuvastamaks ja ennetamaks 

potentsiaalseid takistusi võrgupõhise nõustamisega jätkamisel (Abbott, Klein, & 

Ciechomski, 2008). 

 
 

 
2. Oskustes tuvastatud puudujääkide ning nõustajate vajaduste ja väljakutsete 
kirjeldus 

 
Käesolevas osas tuuakse välja nõustajatele vajalikud oskused ja põhilised väljakutsed, millega 
nõustajad sidevahendi abil töötades silmitsi seisavad. Mõned peamised väljakutsed on järgmised: 
inimkohalolu puudumine, mitteverbaalsete märguannete puudumine, tehniliste oskuste 
puudujäägid ja tehnilised rikked, erinevused tehnoloogiates, kultuuriliste aspektide arvestamine 
ning haavatavate gruppide varasem võrgupõhise suhtlemise kogemus ja võrgupõhine 
ohvristamine. 
 

Inimkohalolu puudumine: Palju on arutatud selle üle, et sisuliselt on nõustamine inimeste 

vastastikune vestlus ehk midagi, mis võrgupõhise teraapia puhul puudub, kuna terapeut ja klient 

ei viibi füüsiliselt samas ruumis. N-ö näost näkku suhtlemise võimatusest tulenev tajutava 

intiimsuse puudus võib seega terapeudi ja kliendi vahelise terapeutilise liidu arengut nõrgestada 

(Maples & Hans, 2008). 

 



 

                                                                                                                

Mitteverbaalsete märguannete puudumine: Paljud nõustajad on tunnistanud, et mõne 

teraapiavormi puhul võivad mitteverbaalsed märguanded verbaalsetest olulisemadki olla 

(Sussman, 2004). Kliendi näoilmeid ja kehakeelt nägemata ning hääletooni kuulmata jääb 

terapeutidel saamata nii oluline info kui ka märguanded selle kohta, kuidas klient ennast tunneb, 

mistõttu võib see olla üks üksteisest möödarääkimiste põhjuseid (Hunt, 2002). 

 

Tehniliste oskuste puudujäägid ja tehnilised rikked: Võrgupõhine nõustamine põhineb eeldusel, 

et nii terapeut kui ka klient on kasutusel olevate tehniliste seadmetega tuttavad, ent tegelikkuses 

võivad paljudel inimestel sellises teraapiavormis osalemiseks vajalikud oskused puududa. Samuti 

tuleb arvestada, et võrgupõhise nõustamise läbiviimiseks peaksid nii nõustaja kui klient suutma 

ennast piisavalt hästi kirjalikult väljendada ning olema võrdlemisi head trükkijad (Speyer & Zack, 

2017). 

 

Hunt (2002) on välja toonud, et sellest vaatepunktist lähtudes ei pruugi võrgunõustamine kõigile 

inimestele sobida: nt on küsitav, kuivõrd sobib võrgupõhine nõustamine kirjaoskamatutele ja 

vanematele inimestele, inimestele, kellel on teatud tüüpi meditsiiniline näidustus (nt düsleksia) 

või vaimuhaigus (nt skisofreenia) või teatud kultuurigruppidesse kuuluvatele inimestele (nt kirja 

mitte kasutavad põlisrahvad). Tehnilised rikked ning tark- või riistvara probleemid võivad kaasa 

tuua viivitusi või segada teraapia käiku, kahjustades olukorras, kus kliendil on vaja nõustajaga 

kiireloomuliselt rääkida, talle tarbetut kahju (Lee, 2010). 

 

Erinevused tehnoloogiates: Tulenevalt sellest, kas nõustamine toimub telefoni, sünkroonse 

vestluse, asünkroonse e-kirjavahetuse või videokonverentsi vahendusel, võib sidevahendi abil abi 

osutamise kvaliteedis esineda erinevusi. Uuringute läbiviimisel ei ole enamasti sellistele 

küsimustele siiski eriti tähelepanu pööratud. Võib olla, et nõustamine telefonitsi ja 

videokonverentsi teel on parem kui sünkroonne vestlus või asünkroonne e-kirjavahetus, kuna 

võimaldavad mitte ainult teksti, vaid ka mitteverbaalsete märguannete edastamist. Võib väita, et 

kuna videokonverentsi teel nõustamise puhul on olemas nii pilt kui heli, peaks see olema parim 

viis, et tekitada kliendi ja nõustava psühholoogi vahel vajalik side. Teatud olukordades võivad 

tekstipõhised suhtlusviisid nagu sünkroonne vestlus ja asünkroonne e-kirjavahetus siiski samuti 

kasulikuks osutuda. 

 

Kultuuriliste aspektide arvestamine: Suler (2001) on väitnud, et kuigi kultuuriliste aspektide 

arvestamine on mis tahes isikliku nõustamise puhul oluline, on teatud teemad, mis tõusetuvad 

seoses sellega, et klient elab riigis, mis on terapeudile tundmatu või geograafilises mõttes kauge, 



 

                                                                                                                

n-ö võrgupõhise nõustamise spetsiifilised ning võrgupõhise nõustamise puhul ka sagedamini 

esinevad. Suhtlus võib keelte erinevuse tõttu olla takistatud või ei ole terapeut kliendi 

kultuuritaustaga piisavalt tuttav, et edukat nõustamist läbi viia. 

 

Varasem võrgupõhise suhtluse kogemus: Mallen jt (2003) on märkinud, et võrgupõhiste suhete 
dünaamikale ja protsessile tuleb kasuks teatav eelnev võrgupõhise suhtlemise kogemus. See, et 
asünkroonse e-kirjavahetuse, sünkroonse vestluse või videokonverentsi vahendusel toimuv 
suhtlemine oleks efektiivne, võtab aega ja harjutamist.  Malleni jt uuring kinnitas, et mida suurem 
oli osalejate võrgupõhise suhtlemise kogemus, seda lähedasemana nad kahepoolset sünkroonset 
vestlust tajusid.  
 
 
Haavatavate gruppide võrgupõhine ohvristamine:  Finn ja Banach (2000) on viidanud, et kuivõrd 
interneti teel toimuv suhtlus ei ole reguleeritud, on see potentsiaalne kasvupinnas võrgupõhisele 
ahistamisele, küberkiusamisele, -jälitamisele ja -ohvristamisele. Nad on toonud välja mõned 
võrgupõhise nõustamisteenuse kasutamisega seonduvad riskid, mis on eriti akuutsed, kui 
võrgupõhist nõustamisteenust kasutab naine. Kuivõrd see valdkond ei ole piisavalt reguleeritud, 
võib veebilehe üles panna ja nõustamisteenust pakkuda sisuliselt igaüks. Seetõttu võivad kliendid 
end ise sellega ohtu asetada, et nad pole piisavad hoolsad ega kontrolli endaga suhtleva isiku 
identiteedi ja kvalifikatsiooni (Finn ja Banach, 2000). 
 
Oht ja kohustus hoiatada: Nõustades on nõustaja üks esmaseid eetilisi kohustusi vältida kliendi 
kahjustamist; kui klient on endale või teistele ohtlik, on nõustajal on eetiline kohustus hoiatada 
või kaitsta. Sellest tulenevalt ei pruugi võrgupõhine nõustamine klientidele, kes võivad olla 
endale või teistele ohtlikud, sobida. Selle määratlusega on hõlmatud erinevad võimalikud 
kliendid, sh tõsiste sõltuvushäiretega kliendid ning psühhootilised või aktiivselt suitsidiaalsed 
kliendid. Lisaks sellele soovitatakse terapeutidel selleks, et neil oleks võimalik hädaolukorras 
vajadusel sekkuda, olla teadlik sellest, kellega nad võrgupõhiselt töötavad (ehk kes nende 
kliendid on) ja millised on selle kliendi piirkonnas olemas olevad teenused, mida hädaolukorras 
vaja võib minna. Nõustajatel on võimalik hädaolukorras sekkuda üksnes siis, kui neil on olemas 
selleks vajalik informatsioon (Kraus, 2004; Suler, 2001). 
 
Tegevuse ulatus: Kõigis riikides või piirkondades, kus võrgupõhine nõustaja teenuseid osutab või 
kus ta tegutseb valdkonnas, mis vastava piirkonna õiguse kohaselt tegutsemiseks luba nõuab, 
peab tal olema kehtiv tegevusluba. Ka tuleb võrgupõhistel nõustajatel arvestada, et samamoodi, 
nagu neil on eetiline kohustus tagada, et neil oleks piisav ettevalmistus ja koolitus erinevat tüüpi 
nõustamiste praktiseerimiseks, spetsialiseerumiseks ning erinevat tüüpi klientidega töötamiseks, 
peavad nad piisavalt pädevad olema ka võrgupõhise nõustamise teenust osutades. Kuigi on tõsi, 
et "pädevuse" määratlemine võrgupõhise nõustamise alal võib tänapäeval olla keerulisem ja 



 

                                                                                                                

mitmetahulisem kui muudes psühholoogilise nõustamise või spetsialiseerumise valdkondades, ei 
anna see võrgupõhistele nõustajatele siiski õigustust nende tegevuse ulatust reguleerivatest 
eeskirjadest kõrvalekaldumiseks. 
 
Konfidentsiaalsus: Konfidentsiaalsuse säilitamine on samuti üks võrgupõhise nõustamisega 
seonduv problemaatiline eetiline küsimus. Näiteks peab nõustaja sünkroonse vestluse või 
asünkroonse e-kirjavahetuse teel toimuvate võrgupõhiste seansside läbiviimisel rakendama 
meetmeid, mis piiravad võrgupõhise seansi ajal jagatud info tahtlikult (varastamine) või 
tahtmatult (kogemata vastuvõtmine) kolmandate isikute kätte sattumise ohtu. Kõige tavalisem 
turvameede on kasutada kliendiga suheldes andmete krüpteerimist. Andmeid on võimalik 
krüpteerida mitmel erineval viisil, kasutades erinevaid kättesaadavaid tooteid ja programme, 
ning erineval turvalisuse tasandil (Zack, 2004). 
 
Andmete säilitamine: Teine konfidentsiaalsusega seonduv ning võrgupõhisele nõustamisele 
eriomane küsimuste ring seondub sellega, kuivõrd lihtne on teraapiaseansi raames teatavaks 
saavat informatsiooni salvestada. Nii nõustajal kui kliendil on võimalik sünkroonseid vestlusest 
või asünkroonsest e-kirjavahetusi salvestada, et omada asjakohast ülevaadet nõustamisseansi 
ajal teatavaks saanud ja teatavaks tehtud informatsioonist. Sellel on nii positiivseid kui 
negatiivseid külgi. Nõustaja jaoks võib olla kasulik, kui tema käsutuses on täpne kajastus 
nõustamisseansi ajal kliendiga toimunust, sest see võimaldab nõustajal selle juurde tuleviku 
raviplaanide tegemisel tagasi pöörduda. See võib anda nõustajale kindluse, et ta keskendub 
kliendi tugevustele ning et ta saab hinnata, kui palju on klient ravi käigus kasvanud või arenenud. 
Ka võivad sellel olla kasulikud tagajärjed kliendi jaoks, sest salvestused võimaldavad tal 
mõtiskleda nõustamisel välja tulnud oluliste väljaütlemiste üle ja seeläbi hõlbustada edasist 
iseseisvat tööd. 
 
Samas seonduvad üleskirjutuste salvestamisega ka mitmed ohud. Kõige olulisem sellistest 
ohtudest on oht, et kliendi või nõustaja salvestatud sõnumid satuvad kõrvalise isiku kätte. 
Seepärast peaks nõustaja klienti nõustamisseansi või vestluse üleskirjutuse salvestamisega 
seotud kasuteguritest ja võimalikest riskidest konfidentsiaalsusele kindlasti informeerima. Ka 
peaks nõustaja juhul, kui ta plaanib kliendiga peetud sünkroonseid vestlusi või asünkroonset e-
kirjavahetust salvestada, sellest klienti kindlasti informeerima ja saama selleks samasuguse 
nõusoleku nagu siis, kui nõustaja filmiks kliendiga näost näkku toimuvat nõustamisseanssi ja selle 
salvestuse pärast säilitaks (APA, 2002). 
 
Informatsiooni kasutamine: Nõustamisseansi ajal vahetatud informatsiooni säilitamise võimalus 
tõstatab omakorda küsimuse sellest, kuidas seda informatsiooni kasutatakse. Samal ajal, kui 
nõustajal on võimalik vaadata üle kogu seansi käik, et jälgida kliendi arengut, on kliendil või 
temaga seotud isikul omakorda võimalus kasutada neid üleskirjutusi kohtumenetluses. Nõustajal 
on võimalus nende eetiliste ja õiguslike dilemmade tekkimise ohtu vähendada, leppides nendes 



 

                                                                                                                

küsimustes kliendiga informeeritud nõusoleku kohta vormistatavas dokumendis võimalikult 
täpset ja selget keelt kasutades kokku. Informeeritud nõusolekut on võrgupõhises nõustamises 
võimalikult ka korduvalt küsida ning seda saab vajadusel kaasajastada nii, et see hõlmaks ka 
tegevusjuhiseid teatud spetsiifilistes olukordades ette tulla võiva osas. Eetiliste või õiguslike 
dilemmade tõusetumisel peaks nõustaja dokumenteerimise, supervisiooni ja nõustamise osas 
kindlasti järgima asjakohaseid kutsestandardeid (Arredondo, Shealy, Neale, & Winfrey, 2004). 
 
 

3. Arendamist vajavate pädevuste esitamine 
 
Käesolevas osas tuuakse välja pädevused, mida sidevahendite abil töötavad nõustajad peaksid 
arendama. Ühed olulisematest pädevustest on oskus arvestada erinevate kultuuridega ja oskus 
arvuti vahendusel suhelda. 
 
Oskus arvestada nõustamisel erinevate kultuuridega: Oskus arvestada erinevate kultuuridega 
eeldab kultuurialast teadlikkust, tundlikkust, teadmisi ja spetsiifilist oskuste kogumit. Nõustajad 
peavad: 
 

- Õppima rohkem selle kohta, kuidas nende enda kultuuriline taust on nende mõtlemist ja 
käitumist mõjutanud. Astuma samme, et teisi kultuure paremini mõista. 

- Tuvastama oma peamised eelhoiakud, eriti need, mis puudutavad kultuurilist, etnilist, 
rassilist, soolist, klassilist, spirituaalset, religioosset ja seksuaalse sättumuse alast 
mitmekesisust. Mõtlema, kuidas nende eelhoiakud võivad mõjutada nende 
professionaalset tegutsemist. 

- Uurima, kust on pärit nende kultuurialased teadmised. 
- Olema pidevalt avatud uutele teadmistele selle kohta, kuidas erinevate kultuuride 

erinevad aspektid võivad teraapiatööd mõjutada. Mõistma, et nende oskuste arendamine 
nõuab aega ja vaeva.  

- Olema valmis määratlema ja uurima oma isiklikku maailmavaadet ja eelarvamusi, mis neil 
võivad teiste rassiliste/etniliste gruppide suhtes olla. 

- Õppima märkama erinevate taustadega inimeste ühiseid jooni. 
- Olema klientide suhtes meetodeid rakendades paindlik. Kui mingi tehnika konkreetse 

kliendi puhul ei sobi, siis sellest mitte kinni hoidma. 
 
Oskus arvuti vahendusel suhelda: Kuigi nõustaja võib olla erakordselt hea n-ö näost näkku 
toimuva teraapia puhul, ei pruugi ta osata neid oskusi võrgupõhises keskkonnas edukalt 
kasutada. Selleks, et osutada vaimse tervishoiu ja käitumistervise valdkonnas efektiivset 
võrgupõhist teenust, on väga oluline omandada vastavate suhtlustehnoloogiate kasutamise 
kogemusi. Tehnoloogiaga tuttav olemata ei oleks sünkroonse vestluse kaudu võrgupõhiste 
seansside läbiviimine nõustaja poolt ilmselt kõige targem tegu. 



 

                                                                                                                

Ka võib võrgupõhiste nõustamisteenuste pakkumisest huvitatud nõustajatel olla vaja harjutada, 
kuidas asünkroonse e-kirjavahetuse ja sünkroonse vestluse kaudu üksnes teksti baasil efektiivselt 
suhelda. N-ö näost näkku toimuva nõustamisseansi puhul võib nõustaja mõjuda väga 
empaatiliselt, ent kui selline empaatiaväljendus tekstis kuidagi ei kajastu, ei pruugi sellest tekstil 
baseeruva võrgupõhise nõustamise puhul mingit kasu olla. Nõustaja peab õppima kohanema, 
vastasel juhul võib see koostööle kliendiga ja nõustamisseansi tulemustele halvasti mõjuda. N-ö 
näost näkku toimuvatel nõustamisseanssidel saab nõustajal emotsioonide ja mõistmise 
väljendamiseks kasutada kehakeelt, ent võrgupõhise nõustamise puhul peab ta suutma need 
reaktsioonid tekstiks tõlkida. Seetõttu tuleks nõustajatele kasuks arendada endid mitte ainult 
üldiste trükkimisoskuste ja arvuti vahendusel toimuva suhtlemise tehnoloogia alal, vaid ka 
kirjutamisoskuse vallas. 
 
 
Võrgupõhised oskused 

 Nõustajad peaksid endid võrgupõhise nõustamise alal vajalike oskuste omandamiseks 

koolitama (Zack, 2008). 

 Võrgupõhise nõustamise koolitus peaks hõlmama tehnoloogiat, teooriat, rakendusi ja 

eetikat (Fenichel jt, 2002) ning tegevuslubasid puudutavaid õigusakte (Maheu, 2003). 

Samuti peaks vastav koolitus sisaldama tekstipõhise suhtluse oskuste arendamist 

(Murphy, MacFadden & Mitchell, 2008) ning juhiseid selle kohta, milliseid meetmeid on 

kliendi informatsiooni kaitsmiseks võrgus rakendada (Wells, Mitchell, Finkelhor, Becker-

Blease, 2007). 

 Mis puudutab tehnilisi oskusi, siis peaksid nõustajad kasutama üksnes oma oskuste 

tasemele vastavat tarkvara ning uue tarkvara kasutamisel oma oskusi vastavalt arendama 

(Sampson Jr., Kolodinsky, & Greeno, 1997). 

 Nõustajad peaksid arendama ka endi oskust tõlgendada kliendi koostatud e-kirjade stiili 

ja sisu. Eriti oluline on selle oskuse arendamine noorte klientide e-kirjade lugemisel, kuna 

noored kasutavad tihti spetsiifilist võrgukeelt, mida "iseloomustavad lühendite 

kasutamine, foneetiline kirjapilt ja õigekirjareeglite eiramine" (Kids Help Phone, 2005, p. 

21). 

 Nõustajad peavad hindama kliendi sobivust võrgupõhise nõustamise läbiviimiseks, 

arvestades mh selliseid tegureid nagu kliendi teadmised arvutisüsteemidest ja 

internetitehnoloogiast; tema motivatsioon ja võimekus eksperimenteerida uute 

suhtluskeskkondade ja -tehnikatega ning füüsilised ja kognitiivsed probleemid, mis võivad 

piirata kliendi võimekust trükkida ja/või tema lugemis- ja kirjutamisoskust (Suler, 2001). 

 



                                                                                                                    

4. Hetke parimatel teadmistel põhineva profiili koostamine 
 
Käesolevas osas tuuakse välja vajalikud pädevused lähisuhte- ja seksuaalvägivalla ja väärkohtlemise ohvriks langenud naistega 
sidevahendite abil töötava nõustaja profiili koostamisel (Tabel 1). 
 

 Professionaalsed 

väärtused 

Isiksuseomadused Alusteadmised Baasoskused   Koolitusvajadus 

1 kõrgel tasemel 

professionaalsus ja 

eetilisus 

professionaalsuse 

säilitamine ka keeruliste 

juhtumite puhul 

head teadmised 

konkreetse 

kliendigrupiga 

seonduvatest 

küsimustest 

emotsionaalne 

vastupidavus 

nõustamispõhimõtete 

alane haridus ja kohane 

psühholoogiline analüüs 

2 usaldusväärne lugupidav suhtumine suitsiidialane teadlikkus kuulamisoskus teraapia väljaõppel 

olijatele 

3 kliendi 

konfidentsiaalsuse 

kaitse 

vastupidavuse 

arendamine 

elukogemus oskus vastata 

kohasel viisil 

suhtlusteooriad ja -

tehnikad 

4 professionaalsete 

piiride seadmine 

enese teatud määral 

distantseerimine 

ajakohased teadmised 

hetkel kasutusel 

olevatest 

nõustamisalastest 

praktikatest 

paindlikkus õigusalased küsimused 

5 järjepidevus eelkõige ja peamiselt 

hinnangutevaba 

suhtumine 

nõustamistehnikate 

alane haritus 

kiire olukordade 

"lugemine" 

seksuaal- ja 

lähisuhtevägivald 



 

                                                                                                                

6 otsekohesus avatus kriisi lahendamisele 

suunatus 

(šokireaktsioon, 

trauma) 

lähenemise 

kohandamine 

olukorrale 

(keelekasutus, 

toon, häälekõla) 

supervisioon kogenud 

nõustajatelt 

7 vahetus rahulikkus õiguslik raamistik peegeldamine kriisi juhtimine 

8 empaatia ausameelsus sotsiaalhoolekannet oskus panna klient 

ennast mugavalt 

tundma 

kriisinõustamine 

9 siirus tasakaalukus lähisuhted suurepärane 

kuulamisoskus 

konfliktikoolitus 

10 tingimusteta 

aktsepteerimine 

kindlameelsus riski juhtimine ümber sõnastamine sidevahendi kasutajate 

ringi määratlemine 

11 orienteeritus 

probleemi 

lahendamisele 

mõistetav turvaplaani koostamine fokusseeritus ühele 

teemale korraga 

 

12 diskreetsus eelarvamuste ja 

eelhoiakute vaba 

kõrge stressitaluvus võimekus ära tunda 

ja dekodeerida 

iseloomuomadusi, 

olukordi ja 

juhtumeid 

 



 

                                                                                                                

13 kliendi esiplaanile 

asetamine 

järjepidev töötamine 

omaenda 

isiksuseomaduste kallal 

suurepärased teadmised 

lähisuhte- ja 

seksuaalvägivallast 

  

14 mittehinnanguline 

suhtumine 

juhtumi uurimise oskus IT ja elektroonika-

alased teadmised 

(tehniline) 

  

15 kannatlikkus enesekontroll    

16 kliente suunav omaenda tabude ja 

ideoloogiate tuvastamine 

ja nendega tegelemine 

   

17 ustavus kuulamisvalmidus    

18 usaldusväärsus oma arvamuse 

pealesurumisest hoiduv 

   

19 inimõigusi ja 

inimväärikust austav 

viisakas    

20 inimkogemuste ja 

kultuuride erinevusi 

ja eripärasid austav 

järelevalve vajaduse 

aktsepteerimine 

   



 

                                                                                                                

21 käitumiskoodeksist 

kinnipidav 

    

Tabel 1. Vajalikud pädevused lähisuhte- ja seksuaalse vägivalla ja väärkohtlemise ohvriks langenud naistega sidevahendite abil töötava 
nõustaja profiili koostamisel. 
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On selge, et kogutud andmed olid rikkalikud ja kasulikud. Käesolevas osas on püütud iga 

tuvastatud pädevust lühidalt analüüsida. 

 

Professionaalsed väärtused 

On ilmne, et sidevahendite abil nõustamiseks (nagu ka n-ö näost näkku nõustamiseks) on vaja 

omada kindlaid professionaalseid väärtusi. Ilmnes, et kui välja arvata professionaalsed 

käitumiskoodeksid (nt sotsiaaltöötajate käitumiskoodeks, psühholoogide käitumiskoodeks jne), 

puudub enamusel võrgupõhist nõustamist pakkuvatel organisatsioonidel sidevahendi abil 

toimuvat nõustamist käsitlev eetikakoodeks. Mis tahes plaanitava sekkumise ja/või 

parandusettepanekute tegemisel võrgupõhist nõustamist pakkuvatele organisatsioonidele 

peakski sellest alustama. 

 

Isiksuseomadused 

Isiksuseomadused jagunevad lisanduvateks ja "täiendavateks" omadusteks, mis võivad 

võrgupõhist nõustajat toetada. Näiteks "ausameelsus" ning oskused "ennast teataval määral 

distantseerida" ja olla "eelarvamuste ja eelhoiakute vaba" on oskused, mis peavad sidevahendi 

abil nõustajal vaieldamatult olemas olema. 

 

Alusteadmised 

Arvatakse, et käesolevasse ossa kogutud teavet tuleks edaspidi põhjalikult uurida. Eelkõige 

puudutab see kolme alusteadmiste kategooriat, mis nõuavad teadmiste kaasajastamist ja 

täiendavat koolitust: 1) teadmised, mis puudutavad teatud kliendigruppe, 2) õigusalased 

küsimused ja 3) infotehnoloogia-alased teadmised. 

 

Baasoskused 

Uuringus osalejate poolt välja toodud baasoskused kattuvad suuresti vastava valdkonna 

kirjanduses väljatooduga. Samas on oluline toonitada, et mõned oskused toodi välja ainult 

nende osalejate poolt, kellel on sidevahendite abil nõustamise vallas rohkem kogemusi. 

Sellisteks oskusteks olid: 1) valmisolek kiiresti vastata, 2) oskus situatsiooni kiiresti "lugeda" 

ja 3) püsida ühes teemas ehk mitte arutada mitut küsimust korraga. 

 

Koolitusvajadus 

Lõpetuseks leiti, et koolitus peaks sidevahendi abil nõustajatele olema kohustuslik. Märgiti, et 

esmajärjekorras peaksid sidevahendi abil nõustajad läbima kriisi juhtimise ja -nõustamise ning 

konfliktialased koolitused. Samuti leiti, et sidevahendi abil nõustajatel on vajalik saada 

supervisiooni kogenud nõustajatelt. 

 

 

 

 

 
 


