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Supervisioon  

 on süstemaatiline nõustamine toetamaks spetsialisti 

tööalast arengut.   

 Eesmärgiks on supervisioonil osaleja kõrgem teadlikkus 

tööalasest tegevusest ja iseenda ressurssidest, paremad 

oskused töökeskkonda kujundada, paremad oskused oma 

ressursside jagamisel ja taastamisel.  

 Jaguneb: 

 Individuaalne supervisioon 

 Grupisupervisioon 

 Asutusesisene vs asutuseväline 

 Meeskonna- ehk raviüksuse supervisioon 
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 Supervisiooni ülesehitus: 

 Juhtumi-põhine – tegeletakse konkreetsete patsiendijuhtumite 
läbi arutamisega  

 Töökorralduslike aspektide põhine – tegeletakse 
töökorralduslikest aspektidest lähtuvalt (töökeskkond, suhted, 
rollid, eesmärgid, töökoormus jms) probleemi tuvastamise ja 
lahenduste otsimisega.  

 Teema-põhine – tegeletakse konkreetse teema raames kas 
teadmiste ühtlustamise, käitumise analüüsi ja kavandamisega, või 
probleem-olukordade analüüsiga 

 Tööstressi taseme hindamine ning läbi põhjuste analüüsimise 
individuaalse/meeskonna kava koostamine stressi ennetamiseks 
ja toimetulekuks. 
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Supervisiooni määratlemine: 

 Eesmärk on parandada ravi kvaliteeti andes 

superviseeritavale oskusi ja võimeid patsiente paremini 

aidata 

 Juhindutakse töökoha üldistest suundadest 

 Käsitletavad teemad on laiemalt võttes alati seotud 

ravitööga 

 Supervisioon ei ole juhendatava teraapia 

 See on regulaarne ja seda teostatakse süstemaatiliselt 

 Supervisioonil osalemine on vabatahtlik, v.a. meeskonna-

supervisioonil osalemine 

 Superviisor ei vastuta juhendatava töö eest. 
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Superviisor 

 Oma eriala tunnustatud spetsialist (õde, arst, psühholoog), 
kes on saanud lisakoolitust olemaks superviisor VÕI 

 spetsiaalse superviisori koolituse läbinud spetsialist (Eesti 
supervisiooni ja coachingu ühing) 

 Asutusesisene superviisor 

 Eelised: tunneb üksuse tööd, põhimõtteid; korraldamine 
hõlpsam, vähem-kulukam 

 Puudused: potentsiaalsed topelt-suhted, uudsuse ja 
erimeelsuste tekkeks vähem sisendit 

 Asutuseväline superviisor 

 Eelised: neutraalsus, kõrvalt-vaataja pilk;  

 Puudused: ei tunne üksuse tööd; kulukam 
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Võimalikud probleemid: 

 Valmidus osaleda supervisioonil 

 Hirm muutuste ees; abistaja-hoiak; teiste arvamuse pelg; töötaja 

kuuluvustunne organisatsiooni suhtes 

 Osalemise kulude katmine 

 Vastupanu kohustuslikus korras osalemise suhtes 

 Meetodi sobimatus (grupp!) 

 Juhtkond kasutab supervisiooni oma “käe-pikendusena” 

 Osalised kasutavad supervisiooni “nutu-müürina” 
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Lahendused: 

 Seletada supervisiooni olemust ja eesmärke 

 Sõlmida superviseeritavatega nö leping koostöö osas 

 Tööandja panustab kulude kandmisel 

 Osalemine kuulub tööaja sisse (meeskonnasupervisioon) 

 Vajadusel võimalik valida meetod (grupp vs individuaalne) 
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Supervisiooni tulemusel: 

 Paraneb/püsib töö kvaliteet 

 Tunneb töötaja subjektiivset rahulolu enese ja 

organisatsióoni tasemel töösooritusega  enesetõhususe 

kasv 

 Paraneb meeskonnatöö efektiivsus 

 Motivatsioon tugevneb 

 On toetatud töötaja/meeskonna eneseteostus 

 Ennetatakse probleemide kuhjumist ja toetatakse üldist 

toimetulekut  ehk ennetatakse läbipõlemist 
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Aitäh tähelepanu eest! 
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