
 

 

MAGISTRITÖÖ PROJEKTI IDEE 

 

1. Üliõpilase ees- ja perekonnanimi 

Melissa Anson 

 

2. Töö esialgne pealkiri 

Lahendus.net keskkonna nõustajate valmisolek riskilaste ja -noorte nõustamiseks 

 

3. Teema valiku põhjendus (uudsus, aktuaalsus, seosed varasemate uuringutega ja 

/või üliõpilaskandidaadi kutse- või ametitegevusega) 

Eesti Noorsootöö Keskuse 2016. aasta andmetel on Eestis üle 50 tuhande 15-26 aasta 

vanuses noort, kes vajavad tuge, mille alusel on koostatud ka tugiprogramm Riskilapsed ja 

-noored. Jürgen Ligi on antud programmi raames tõdenud, et üles tuleb leida iga noor, kelle 

suhtes on oht, et inimene ei saa ühiskondlikult hakkama samaväärselt teiste noortega. 

Olenemata sellest, et üha enam märgatakse noori, kes vajavad abi, on ka neid riskrigruppe, 

kelleni alati ei jõua ulatatud abikäsi.  

2001. aastal loodi aga Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühenduse poolt projekt, millest 2011. 

aastaks kasvas välja MTÜ Lahendus.net, mis pakub tasuta nõustamist kõikidele 

abivajajatele. Antud veebilehe kaudu on võimalus kontakteeruda lahendajatega, kes 

pakuvad psühholoogilist abi ning nõustamist. Samuti on veebilehelt võimalik leida 

erinevaid kontakte ja psühholoogia-alast informatsiooni.  

Antud töö uudsus seisneb Lahendus.net nõustajate valmisoleku hindamisel lähtuvalt 

nõustajate kokkupuutest riskilaste ja/või -noortega. Töö aktuaalsus seisneb selles, et 

olenemata loodud võimalustest ja projektidest, on siiski Eestis neid lapsi ja noori, kes 

vajavad abi ning suunamist. Lähtuvalt sellest on neil võimalus anonüümselt ja tasuta oma 

muresid jagada või küsimusi esitada nõustajale, kellel on võimalus soovitada oma ala 

spetsialistide kontakte või anda noorele ülevaade, kust on võimalik oma muredele lahendusi 

leida. Siinkohal peab nõustajal olema ülevaade tugivõrgustikust ning valmisolek tegeleda 

abivajajate noortega. 

 

Varasemalt on uuritud Tartu Ülikoolis 2010. aastal M. Männiste poolt psühholoogilise 

online-nõustamise praktikaid lahendus.net baasil. 2014. aastal on A. Soots kirjutanud 

teemal Nõustamine ja läbipõlemise ennetamine nõustamistöös.  

 

4. Uurimisprobleem (lühikirjeldus, milles seisneb uurimisprobleem) 

Antud uurimistöö kontekstis on probleemiks nõustajate valmisoleku hindamine riskilaste 

ja -noorte nõustamisel. Nõustamise efektiivsus tugineb sellel, milline on Lahendus.net 

lahendajate ülevaade tänapäevastest tugigruppidest, huvikoolidest ning programmidest, mis 

on suunatud noortele vanuses 15-26 eluaastat. 

 

5. Töö eesmärk /eesmärgid ja uurimisküsimused 

 

Töö eesmärk on hinnata psühholoogiatudengite valmisolekut nõustada riskilapsi ja -noori, 

kes pole kursis erinevate noorsootöö projektidega ning vajavad erialast suunamist, et 

ühiskonnas samaväärselt teiste noortega hakkama saada. 



 

 

 

Tulenevalt eesmärgist, sõnastan esialgsed uurimisküsimused: 

 Milline on Lahendus.net nõustaja kursisolek noorsootööga, mis on suunatud 

riskigruppidele? 

 Milline on Lahendus.net nõustaja valmisolek tegeleda riskigrupis olevate noortega? 

 Milline on Lahendus.net tugivõrgustik, kellega on võimalik teha koostööd 

nõustamise raames? 

 

6. Metodoloogia 

Kvalitatiivne uurimistöö, fenomenoloogiline uuring 

 

6.1 Planeeritavad uurimismeetodid (üldine ülevaade kavandatud meetoditest) 

Esialgne meetod on fenomenoloogiline intervjuu, mis tugineb intervjueeritavate vahetutele 

kogemustele ja teadmistele (Õunapuu, 2014). 

 

6.2 Uuritava sihtrühma valik (üldine ülevaade valimi moodustamisest) 

Sihtrühma valim moodustub Lahendus.net nõustajate seas, kellel on kogemusi riskilaste ja -

noorte nõustamisel. 

 

7. Uurimistöö praktiline ja teaduslik väärtus  

Eestis on tuhandeid noori, kes vajavad abi, et ühiskonnas edukalt hakkama saada. 

Olenemata algatatud projektidest või loodud huviringidest ja tugigruppidest, ei pruugi iga 

noor leida oma teed abikäeni sellisel viisil. Lahendus.net, pakkudes nõustamisteenust 

tasuta, annab selle abikäe igal aastal ühe rohkematele noortele ning seeläbi on oluline 

hinnata, kas Lahendus.net nõustajad omavad valmisolekut tegeleda riskigruppidega, kes 

seda vajada võivad. 

 

8. Magistritöö projektis viidatud ja kasutatud allikate loetelu  

Mis on lahendus? (2001). Lahendus.net 

http://www.lahendus.net/est/mis-on-lahendus.net 

 

Õunapuu, L. (2014). Kvalitatiivne ja kvantitatiivne uurimisviis sotsiaalteadustes. Tartu 

Ülikool. 

 

Tuhanded rasketes oludes lapsed ja noored said abi (2016). Eesti Noorsootöö Keskus. 

https://www.entk.ee/riskilapsedjanoored/tuhanded-rasketes-oludes-lapsed-ja-noored-said-

abi/ 

 

Riskilapsed ja -noored programmi üldtutvustus (2016). Eesti Noorsootöö Keskus. 

https://www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ 

 

 

Üliõpilaskandidaadi allkiri: 

  
Kuupäev: 

17.08.2016 

 



 

 

 


