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Kvaliteediring - pideva parendamise ehk
Demingi tsükkel ehk PDCA tsükkel

Demingi tsükkel on ring, millel pole algust või lõppu, mis
tähendab, et teenuse parendamine on pidev protsess, mis
kunagi ei lõpe.

Eri osapooled sotsiaalteenuste korraldamisel ja
osutamisel

Sotsiaalteenuste kvaliteedi analüüs ja ettepanekud tervikliku kvaliteedisüsteemi tagamise
juurutamiseks – lõpparuanne, 2013. https://www.sm.ee/sites/default/files/contenteditors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/Sotsiaalvaldkond/sotsiaalteenuste_kvaliteet_uuringu_l6pparuanne.pdf

Sotsiaalteenuste kvaliteedipõhimõtete õiguslikud alused Eestis
 Sotsiaalhoolekande seadus § 3 lg 2 [RT I, 28.11.2017, 2 - jõust. 01.01.2018] :
Sotsiaalteenuse osutaja peab sotsiaalteenuse osutamisel lähtuma üldtunnustatud
kvaliteedipõhimõtetest:
 isikukesksus,
 teenuse võimestav iseloom,
 tulemustele orienteeritus,
 vajaduspõhine lähenemine,
 terviklik lähenemine,
 isiku õiguste kaitse,
 kaasamine,
 töötaja pädevus ja eetika
 organisatsiooni hea töökorraldus ja kvaliteetne juhtimine.

Sotsiaalteenuste kvaliteedipõhimõtete õiguslikud alused Eestis 2
 Eesti sotsiaalteenuste kvaliteedijuhis (üldine) -

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/contenteditors/Sotsiaalteenused/Kvaliteet/eesti_sotsiaalteenuste_kvaliteedijuhis_avaldatud.pdf

 Sisustatud seaduses sätestatud 9 kvaliteedipõhimõtet koos kriteeriumidega.
 Laienevad kõigile teenustele ja teenuseosutajatele.
 Eesti, vene ja inglise keeles
 Hoolekandeteenuste kvaliteedi juhendmaterjal - https://sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/contenteditors/Sotsiaalteenused/Kvaliteet/hoolekandeteenuste_kvaliteedi_juhendmaterjal.pdf

 Erihoolekandeteenuse kvaliteedijuhis - https://sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/contenteditors/Sotsiaalteenused/Kvaliteet/erihoolekandeteenuste_kvaliteedijuhis.pdf
 Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse kvaliteedijuhis - https://sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/contenteditors/Sotsiaalteenused/Kvaliteet/sotsiaalse_rehabilitatsiooni_teenuse_kvaliteedijuhis.pdf
ISTE on teenusmudel, mis ei ole seaduses kirjeldatud, kuid seda osutatakse Eestis ja sellele kehtivad Eesti sotsiaalteenuste
kvaliteedipõhimõtted.
Teenuste rahastaja ja korraldaja - ISTE-s KOV, peab ja saab kontrollida, kas tema teenuseosutaja tegevus vastab
kvaliteedipõhimõtetele.
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Sotsiaalteenuste kvaliteedi mõõtmine

Malley, Juliette and Fernández, José-Luis (2010) Measuring quality in social care services: theory and practice. Annals of public and cooperative economics, 81 (4). pp. 559-582. ISSN 1370-4788;
http://eprints.lse.ac.uk/30137/ ;LSE Research Online: May 2012

Teema täis erinevaid seisukohti ja arutelusid.
Tuleks määratleda, mis on kvaliteedinäitajad: struktuur, protsess või tulemused?
Kvaliteedinäitajad, saavad keskenduda:
Struktuuridele

Protsessidele

Tulemustele
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teenuseosutajate/abistajate ja teenuse seotud soovitud (ja soovimatute)
töövahendite, meetodite, ressursside, kasutajate vahel toimuvaid sisemisi ja tulemuste näitajaid.
keskkondlikes ja organisatoorsetes
välimisi tegevusi ja protsessisamme.
tegevustes ja lahendustes.
Kõiki kolme rühma kuuluvate sotsiaalteenuste kvaliteedinäitajate tuvastamine on keeruline ülesanne.
Enam on mõõdetud ja uuritud struktuurilisi kvaliteedinäitajaid.
Eestis tegeletud samuti pigem strukruuriliste ja protsessiliste kvaliteedinäitajatega.
Eelistatuimaks on saamas teenuste kvaliteedi hindamisel tulemuste näitajad, kuna neil on otsene seos teenuste eesmärgiga.
Sotsiaalteenused püüavad maksimeerida inimese elukvaliteeti - eesmärk ei ole abivajaduse aluseks oleva tervisekahjustuse kõrvaldamine.
Eesmärk on teenuse tegevustega hüvitada/kompenseerida inimesele tervisekahjustusest tulenev mõju, säilitada inimese elukvaliteet ning
tema füüsiline ja vaimne toimimine.

Elukvaliteedi hindamine
Kõik Eestis pakutavad sotsiaalteenused on lähtuvalt oma eesmärgist ja sisust alati suunatud inimese
elukvaliteedi tõstmisele/säilitamisele (Sotsiaalteenuste kvaliteedijuhis, 2018).
Elukvaliteet - on inimese subjektiivne hinnang oma positsioonile elus, inimese väärtussüsteemi ja kultuurikeskkonna kontekstis, kus hinnangud
on seotud inimese eesmärkide, ootuste, elustandardite ja tajutud probleemidega (Maailma Terviseorganisatsioon, WHO 1993).
WHO elukvaliteedi mudel koosneb näitajatest, mis koonduvad selliste valdkondade alla nagu tervis, rahanduslik seisund, haridus, perekond,
osavõtt ühiskonnaelust, elamistingimused, ümbritsev keskkond, turvalisus ja kindlustunne, vaba aja sisustamine jne.
Ka Eestis käsitletakse inimese elukvaliteedi määratlemisel üldistatuna järgmisi aspekte:
 füüsiline ja vaimne heaolu (tervis, iseseisvus);
 eneseteadlikkus/enesemääratlus ja õigused;
 sotsiaalne kaasatus;
 emotsionaalne heaolu ja inimeste vahelised suhted;
 isiklik areng;
 materiaalne heaolu.
ISTE projektis kogutakse inimese vaates andmeid inimese elukvaliteedi hindamise kaudu – 8 valdkonda + üldhinnang
See on üheks võimaluseks, et hinnata teenuse tulemust ja sellega ka teenuse kvaliteeti.
Gigantesco, A., Giuliani, M., Quality of life in mentaal health services with focus on psychiatric rehabilitation practice, 2011. Rome, Italy
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22194070/
Vt ka Praxise 2017 a analüüsi aruannet: Pikaajalise hoolduse deinstitutsionaliseerimise mõju hindamise raamistik.

http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2017/10/DI_anal%C3%BC%C3%BCs_Praxis-2017_FINAL.pdf
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Hea ja halb abi – kuidas eesmärk ja enesekindlus muudavad elu
Wilson, R. Cornwell, C, Flanagan, E., Nielsen, N. Khan, H. „Good and bad help. How purpose and confidence transform lives“, February 2018

https://media.nesta.org.uk/documents/good_and_bad_help_0.pdf

Tegemist on analüüsitulemusel valminud aruandega, mis tugineb tõenduspõhisele baasile ja koostööle
praktikutega.
Hea abi - aitab inimestel lootust tunda, oma eesmärke seada ja enesekindlalt tegutseda.
Halb abi - õõnestab inimeste enesekindlust, loob sõltuvus ja tegevusetust.
3 kriitilist tegurit, mis võimaldava inimesel oma elus
tegutsema hakata:
Eesmärgi tunnetus – me hakkame meelsamini
tegutsema ja toetame muutusi, kui meile on selge, mida
me tahame saavutada ja miks see on meile oluline.
Enesekindlus Tegutsemiseks peame ise uskuma, et
meil on võimekus oma eesmärke saavutada.
Eluolukorrad - meie tegutsemisvõimet kujundavad
suuresti meie võimalused ja barjäärid elus. Meie
keskkond, kus töötame ja elame, meie rahalised
võimalused, meid ümbritsevad inimesed, ühiskondlikud
seadused ja laiem majandus.
Need moodustavad tegevustsükli, mis aitab mõista,
millist abi võivad inimesed vajada, et saavutada oma
eesmärke.

www.nesta.org.uk
www.osca.co

Hea ja halb abi – kuidas eesmärk ja enesekindlus muudavad elu

Wilson, R. Cornwell, C, Flanagan, E., Nielsen, N. Khan, H. „Good and bad help. How purpose and confidence transform lives“, February 2018
https://media.nesta.org.uk/documents/good_and_bad_help_0.pdf

Positiivne ja negatiivne tegutsemistsükkel

Tegevustsüklit võib kogeda positiivse või
negatiivsena, sõltuvalt sellest, kas inimene saab
vajalikku abi või mitte.
Näide:
Olen olnud lapsepõlvest alates ülekaaluline, aga kui
isaks sain [eluolukord], tahtsin end vormi saada, et
saaksin oma lastega aktiivsemalt tegeleda [eesmärgi
vajadus ja seadmine].

Hea abi
Mu sõber julgustas mind käima koos temaga kohalikus kaalulangetusprogrammis,
Seal kohtusin endaga sarnaste toetavate inimestega, kes olid palju kaalust
kaotanud [enesekindlus]. Nad selgitasid, mis oli nende puhul hästi töötanud ja
soovitasid mul alustada väga lihtsate eesmärkide seadmisega – ma eemaldasin
oma kappidest suupisteid ja tegin 2 x nädalas lühikesi jalutuskäike.
Sellest oli juba kasu ja ma olin võimeline alustama koos lastega mängimist pargis
[eluolud].
Rühma toel suutsin selle juurde jääda ja hakkasin tundma end rohkem energilise
isa, kes ma olla tahtsin [eesmärk].
Nüüd, kui ma ei tunne endas motivatsiooni jätkamiseks aitab programmi juht mul
oma eesmärke [tegevust] ümber kohandada, nii et ma saan tasapisi, sammsammult edasi töötada ja kaalu vähendada.

Halb abi
Ma ei teadnud, kust abi saada, aga mu sõber soovitas küsida veebist dieetide kohta nõu.
Ma ei olnud kindel, mida teha [vähenenud enesekindlus], kuid siiski leidsin midagi, mis ütles, et
peaksin oma toidust süsivesikud välja jätma.
Ma lihtsalt proovisin seda teha umbes kolm päeva [tegevus], kuid pärast seda loobusin - see oli
liiga raske. Läksin tagasi oma vanade harjumuste juurde, toitun halvasti [tegevus] ja tunnen end
halvasti [enesekindluse] läbikukkumise pärast.
Ma ei saa viia oma lapsi kohtadesse, kuhu nad tahavad minna [eluolud] ja tunnen, et olen nad
hüljanud [eesmärk], mille tõttu tunnen ennast masendunult. Minu ebatervislikud
toitumisharjumused läksid hullemaks [tegevus] ja nüüd pole ma üldse kindel, kas on mõtet
proovida uuesti oma kaalu vähendada [enesekindlus].

7 omadust, mis iseloomustab head abi

Wilson, R. Cornwell, C, Flanagan, E., Nielsen, N. Khan, H. „Good and bad help. How purpose and confidence transform lives“, February 2018
https://media.nesta.org.uk/documents/good_and_bad_help_0.pdf

1. Võimestamine, võimu jagamine

1. Suhted toetaja ja inimeste vahel peavad võimaldama jagada võimu ja kontrolli,
mitte olema inimest „juhatavad“ asju tegema. Tunnustatakse ja toetatakse iga
inimese teadmist ja mõtteid ja need on võrdse tähtsusega. „Hea abi” tõdeb, et inimesed on oma
elus muutuste võtmetegurid -nt saades diagnoosi, on tema otsus, kas ta muudab oma harjumusi ja võtab ravimeid.

2. Võimaldavad vestlused

3. Personaalsus
4. Toestamine
5. Eeskujud ja kogemusnõustamine
6. Võimaluste loomine
7. Läbipaistvus

2. Vestlused, mis võimaldavad inimestel tunda end turvaliselt, annavad lootust ja
valmistavad ette ise tegutsema. „Võimaldavad vestlused“ on üles ehitatud nii, et
aitavad inimestel läbi mõelda, mis on neile oluline ja laseb välja pakkuda oma
lahendusi.
3.Aidates inimestel oma eesmärke ja plaane määratleda tuleb tugineda nende
indivuaalsetele vajadustel ning neile reageerida. Abi peab tegelema selle inimese
eluolus konkreetsete faktidega – abi tuleb isikupärastada.
4. Pakkudes praktilist ja emotsionaalset tuge, mis aitab inimesel tegutseda ning
astudes tagasi, kui inimene on enesekindlam ja saab tegutseda üksi.
5. Aidata inimestel arendada ja luua suhteid, mis innustavad ja toetavad inimest
pikaajaliselt ka peale professionaalse abi lõppemist. Inimest kaasatakse suhetesse
ja luuakse laiemat suhtlusvõrku.
6. Suurendatakse võimalusi ja vähendatakse tõkkeid, et inimesed saaksid
vabamalt tegutseda. Need on sageli inimeste kontrolli alt väljas ja vajavad abi
väljapoolt.
7. Informatsiooni ja andmete jagamine inimeste ja spetsialistide vahel

Tänan!
Katrin.Tsuiman@sotsiaalkindlustusamet.ee
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