
TLÜ ÜTI SOTSIAALKAITSE AKADEEMILINE SUUND 

ÜLIÕPILASTÖÖDE JUHENDAMISE TEEMAVALDKONNAD 

Üliõpilastööde koostamise juhendist tulevalt valib üliõpilane uurimistöö valdkonna 

akadeemilise suuna õppejõudude poolt pakutud teemavaldkondade loetelust 

  

Õppejõud, kontakt Juhendatavad teemavaldkonnad 

Professor Anu Toots 

anu.toots@tlu.ee 

Laiemalt:  heaoluriigi korraldus, areng ja 

valitsemine, heaolupoliitikate kujundamine 

ja reformid; eelistatavalt võrdlevad uuringud 

Kitsamalt: 

● heaolurežiimide jätkusuutlikkus ja 

muutumisvõime 

● heaoluriigi ja sotsiaalpoliitikate 

sotsiaalne, majanduslik ja poliitiline 

kontekst 

● sotsiaalse investeeringu paradigma 

ja poliitikad 

● sotsiaalpoliitikate kujundamine 

● huvigrupid sotsiaalpoliitikas 

● erinevate erakondade ja 

valitsuskoalitsioonide sotsiaalpoliitika 

● sotsiaalpoliitika reformid : 

võimalused, piirangud, edutegurid 

● EL  roll sotsiaalpoliitikates ja 

heaoluriigi visioneerimises   

● sotsiaalpoliitika tõhususe ja mõjude 

hindamine 

● kodanike võimustamine 

(empowerment) avalike poliitikate 

kujundajate ja tarbijatena 



Professor Merike Sisask 

sisask.merike@gmail.com 

Laiemalt rahvatervise ja heaolu alased 

uurimistööd - sh tervisekäitumine, tervise 

kaitse- ja riskitegurid, eluviis jne 

Kitsamalt: 

● Vaimne tervis ja heaolu 

● Suitsidaalne käitumine 

● Vaimse tervise edendamine läbi 

riski- ja suitsidaalse käitumise 

ennetamise 

● Vaimse tervise edendamine ja 

suitsidaalse käitumise ennetamine 

läbi veebipõhise sekkumise 

● Vanemaealiste individuaalse 

vananemisprotsessi kulg ja seda 

mõjutavad tegurid (SHARE) 

Koolipõhised vaimset tervist edendavad ja 

vaimse tervise probleeme ennetavad 

sekkumisprogrammid 

Professor Allan Puur 

allan.puur@tlu.ee 

Sündimuskavatsused: millised tegurid 

mõjutavad soovi saada kolmandat last? 



Professor Karmen Toros 

karmen.lai@tlu.ee 

Üldised teemad: 

● Refleksioone lastekaitsetöötajate 

tööpraktikas 

● Lastekaitsesüsteem 

● Peretöö ja perekeskne lähenemine 

● Lapse ja pere heaolu hindamine 

● Pere kaasamine hindamisprotsessi 

Konkreetsemad teemad magistriõppe 

üliõpilastele: 

● Lastekaitsetöötaja/sotsiaaltöötaja 

võimalused ja väljakutsed 

koostöösuhte loomiseks 

(sund)kliendiga 

● Kliendi tugevuste hindamine 

● Lastekaitsetöötajate perspektiiv 

hindamisele (kordusuuring) 

● Lapse hääle kuulamine: 

lastekaitsetöötajate kogemused 

● Partnerlussuhe: klientide kogemused 

koostöösuhtest sotsiaaltöötajaga 



Dotsent Marju Medar 

Marju.Medar@tlu.ee 

● Elanikkonna toimetulek ja selle 

toetamine; 

● Sotsiaalteenuste arendamine, sh 

vajaduste hindamine, kasutamine, 

kättesaadavuse tagamine, 

planeerimine, osutamise korraldus, 

teenuste disain, turundus; 

● Sotsiaalne rehabilitatsioon ja 

erivajadustega inimestele suunatud 

rehabilitatsiooniteenused; 

● Kogukonnatöö, sh osapoolte 

kaasamine ja teenuste arendamine; 

● Tervisedendus kogukonnas; 

● Juhtumipõhine võrgustikutöö 

erinevate sihtrühmadega, sh lapsed 

ja pered, erivajadustega inimesed, 

töötud, kodutud, õigusrikkujad jt; 

● Puuetega inimeste õigused ja nende 

tagamine; 

● Eakate toimetulek ja eakatele 

suunatud teenused; 

● Sotsiaalettevõtlus (ettevõtluse 

vormid, teenuste arendamine, 

koostöö); 

● Sotsiaaltöö erivajadusega lastega 

haridusasutuses, sh lasteaias ja 

koolis; 

● Sotsiaaltöö psüühilise erivajadusega 

klientidega; 

● Rahvusvaheline sotsiaaltöö. 

Dotsent Mare Leino 

eram@tlu.ee 

● Sotsiaalsed probleemid koolis 

● Kõik sotsiaalpedagoogikaga 

seonduv 

● Individualistid ja kollektivistid 

● Erivajadusega õppur 

üldhariduskoolis 

● Normipõhised konfliktid 

sotsiaalvaldkonnas 



Lektor Anne Tiko 

annetiko@tlu.ee 

● Sotsiaaltöös esinevad 

väärtuskonfliktid ja eetilised 

probleemid 

● Psühhosotsiaalselt ohustatud 

laps/noor ja tema aitamine 

● Erinevad kasvukeskkonnad ja lapse 

areng 

● Asenduskodust ellu astumine ja 

sellega seonduvad probleemid 

● Risk ja resilience arengus 

● Lapse kriis ja kriisis lapse aitamine 

● Läbipõlemine ja tööga rahulolu 

● Lapse subjektsus lastekaitsetöös 

Lektor Reeli Sirotkina 

reeli.sirotkina@tlu.ee 

● Sotsiaaltöö ja juhtumikorraldus - 

muutuste analüüs tööhõive, 

üldsotsiaaltöö vms valdkonnas 

● Sotsiaaltöö riskirühmadesse 

kuuluvate inimestega (riskidest 

eelkõige vanus, terviseseisund, 

sotsiaalsed riskid) 

● Gerontoloogia, sh kõik teemad, mis 

on seotud vananemise või vanusega 

● Sotsiaaltöö professioon, sh eriala 

tunnustamine, konteksti seotus 

eriala arenguga, 

professionaliseerumise protsess, 

Eesti sotsiaaltöö lähiajalugu 

Kitsamad uuringud konkreetsel teemal: 

eakatele mõeldud eneseabi- ja infogrupid 

tervise teemal (gruppide tõhususe 

hindamine, läbiviimise piloteerimine); 

Meeste vananemiskogemuste uurimused, 

vaimne tervis ja vanus 



Lektor Kersti Kriisk 

kersti.kriisk@tlu.ee 

● Kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöö ja 

sotsiaalpoliitika 

● Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika 

korraldus ja ajalugu sh rahastus, 

kättesaadavus, geograafia 

● Võrdlev sotsiaalpoliitika ja 

sotsiaaltöö 

● Sotsiaalabi ja vaesus 

● Erinevad sotsiaalteenused ja 

sotsiaaltoetused sh korraldus, 

kättesaadavus, rahastus jne 

● Sotsiaalsed õigused ja sotsiaalne 

õiglus 

● Sotsiaalprobleemid ühiskonnas ja 

nende leevendamine 

● Tööturg, tööturupoliitika ja 

tööturuteenused 

● Sotsiaalkaitse kulutused 

● Vanuripoliitika ja teenused eakatele 

Lektor Ingrid Sindi 

ingridsi@tlu.ee 

● Laste asendushoolduse areng ja 

asendushoolduse 

deinstitutsionaliseerimine  

● Kvaliteetne asendushooldus, sh 

teemad nagu järjepidevuse 

kindustamine lapse elus, turvalisus, 

asenduskodu / perekodu kui 

terapeutiline keskkond 

● Lapse subjektsus laste 

asendushoolduses 

● Laste perspektiiv asendushoolduses 

● Elulootöö meetod asendushoolduse 

praktikas ja uuringus 

● Perest eraldatud lapse identiteedi 

kujunemise toetamine 

● Asenduskodust / perekodust 

elluastumine ja järelhooldus 

● Laste osalemine uuringus, eetilised 

kaalutlused ja väljakutsed. 

● Etnograafiline uurimus 

Doktorant Merle Varik 

merlevarik@nooruse.ee 

● Dementsusega eakate 

omastehooldajate jõustamine 



Doktorant Merle Sumil-Laanemaa 

Merle.Sumil-

Laanemaa@sotsiaalkindlustusamet.ee 

● Eesti riiklike vanaduspensionäride 

vaesusriski struktuursed põhjused 

ning nende võrdlus SHARE uuringus 

osalevate riikide vanaduspensioni 

saajatega 

Doktorant Kiira Gornischeff 

kiira.gornischeff@gmail.com 

● Lapse perspektiiv lapsesõbralikus 

õigusemõistmise süsteemis 

lastekaitseseaduse kontekstis 

Doktorant Indrek Sooniste 

indreksooniste@gmail.com 

● Toetatud elamise teenus Eestis: 

isiklik taastumine ja integratsioon 

kogukonda 

Doktorant Karin Streimann 

karin.streimann@gmail.com 

● Laste heaolu ja vaimse tervise 

edendamine: universaalse 

koolipõhise sekkumisprogrammi 

(VEPA käitumisoskuste mäng) mõju 

algkooli õpilastele Eestis 

Doktorant Rait Kuuse 

rait.kuuse@sm.ee 

● Eesti sotsiaalhoolekandesektori 

deinstitutsionaliseerimine - 

hetkeseis, takistused ja võimalused 

Doktorant Koidu Saia 

Koidu.Saia@tlu.ee 

● Multidistsiplinaarne / 

interprofessionaalne praktika 

● Alaealise õigusrikkuja (kui abivajava 

lapse / riskikäitumisega noore) ja 

tema pere toetamisega, hindamiste 

ja sekkumiste, rehabilitatsiooniga 

seotud teemad 

  

 


