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Kasutatud lühendid ja mõisted 

 

CAF Ühtne hindamismudel (ingl Common Assessment Framework) 

EL Euroopa Liit 

ENTK Eesti Noorsootöö Keskus 

KOV Kohalik omavalitsus 

Kvaliteet 
(1) määr, milleni olemuslike karakteristikute kogum täidab nõudeid (EVS-EN ISO 9000:2001 Kvaliteedijuhtimissüsteemid – 
alused ja sõnavara); (2) kliendi nõuete täitmine (Oakland (2006), „Terviklik kvaliteedijuhtimine“). 

Kvaliteedijuhtimine 
Tervikprotsess, mille eesmärk on järjepideva tegevusega tagada ja parandada kvaliteeti. See on pidev tegevus, mis koosneb 
kvaliteedi hindamise läbiviimisest, tegevuskava koostamisest kvaliteedi tõstmiseks, parendustegevuse elluviimisest ning 
nende tulemuste hindamisest. 

Kvaliteedihindamine 
Osa kvaliteedijuhtimise süsteemist, mille käigus selgitatakse välja, kas ja kui kvaliteetne mingi tegevus või teenus on. 
Hetkeolukorra võrdlemine seatud eesmärkide või kvaliteedikriteeriumitega. 

Sise-/enesehindamine Kvaliteedihindamine, mis viiakse läbi organisatsiooni või hinnatava tegevuse elluviijate enda poolt. 

Välishindamine Kvaliteedihindamine, mis viiakse läbi sõltumatu väliseksperdi või nende grupi poolt. 

Laps Alla 18-aastane isik (lastekaitseseadus § 3 lg 2)  

Lapse heaolu 
Lapse arengut toetav seisund, milles lapse füüsilised, tervislikud, psühholoogilised, emotsionaalsed, sotsiaalsed, kognitiivsed, 
hariduslikud ja majanduslikud vajadused on rahuldatud (lastekaitseseadus § 4). 

Lasteasutus 
Riigi või KOV-üksuse asutus, avalik-õiguslik või eraõiguslik juriidiline isik või füüsiline isik, kes seaduse või muude õigusaktide 
alusel osutab lastele sotsiaal-, haridus- või statsionaarseid tervishoiuteenuseid (lastekaitseseadus § 35). 

Lastekaitse 
Lapse õiguste ja heaolu tagamiseks lastekaitseseaduses sätestatud põhimõtteid järgivate tegevuste, toetuste, teenuste ja 
muu abi kogum. 

Pere Käesoleva käsiraamatu kontekstis mõeldakse pere all sellist leibkonda, kuhu kuulub vähemalt üks laps (alaealine isik). 

TAI Tervise Arengu Instituut 
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Sissejuhatus 

Laste ja perede valdkonna arendamisel on oluline, et tehtavad otsused 

põhineksid teadmisel, et need toetavad laste ja perede heaolu ning omavad 

pikaajalist positiivset mõju. 

Kvaliteediarendamise põhimõtete rakendamine loob alused teadmistel 

põhinevate otsuste tegemiseks, tegevuste planeerimiseks ja elluviimiseks 

ning tulemuste hindamiseks. Seega aitab kvaliteedijuhtimise praktikate 

rakendamine kaasa nii riigi kui kohaliku omavalitsuse (edaspidi KOV-i) 

tasemel perede heaolu tõstmisele. 

Eestis on kasutusel hulk erinevaid kvaliteedisüsteeme, mõned neist on 

organisatsiooni taseme, mõned konkreetse teenuse kvaliteeti või hoopis 

valdkonnaülest tegevuse korraldust käsitlevad süsteemid. Seetõttu on lihtne 

kvaliteedimaailmas segadusse sattuda. Paratamatult tekivad praktikul 

küsimused: mida rakendada, miks rakendada ja millal? 

Selle käsiraamatu eesmärgiks on luua selgust olemasolevate 

kvaliteedisüsteemide vahel ning abistada KOV-e laste ja perede valdkonna 

tegevuste kvaliteedi arendamisel. Käsiraamatus antakse ülevaade 

erinevatest kvaliteedisüsteemidest ning nende kasutusvõimalustest laste ja 

perede heaolu tagamisel. Praktiliste nõuannetega tahame toetada KOV-ide 

spetsialiste ja juhte kvaliteedijuhtimise maailmas orienteerumisel. 

Käsiraamat on jagatud kolmeks teemaks: 

► Laste ja perede heaolu: miks juhtida kvaliteeti? 

► Laste ja perede heaolu: kuidas juhtida kvaliteeti? 

► Praktikum  

Kahe esimese teema all tutvustame kvaliteedijuhtimise kontseptsiooni 

laiemalt ning erinevate kvaliteedisüsteemide kasutusvõimalusi laste ja 

perede heaolu tagamisel KOV-is. Kolmandas teemas toodud nö praktilised 

tööriistad peaksid andma KOV-dele näpunäiteid laste ja perede heaolu 

valdkonna kvaliteedi arendamiseks. 

 

Käsiraamat on koostatud Sotsiaalkindlustusameti ja Ernst & Young Baltic 

AS-i koostöös 2016. aasta  alguses.Sotsiaalkindlustusameti 

lastekaitseüksuse üheks tegevuseesmärgiks on kohalikul tasandil laste ja 

perede heaolu tagamiseks tehtava tegevuse kvaliteedi tõstmine, millest oli 

ajendatud ka selle käsiraamatu koostamine. Eraldi koostamisel on ka KOV 

tasandi laste ja perede heaolu profiil, mida kaalutakse ühendada 

terviseprofiilidega (moodustades tervikliku heaolu profiili). Heaolu profiilist 

saaks sellisel juhul muuhulgas ka lapse heaolu mõõtmise ning tegevuskava 

planeerimise tööriist KOV-idele. 

Käsiraamat on koostatud Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi 

„Riskilapsed ja –noored“ eelnevalt kindlaksmääratud projekti „Riskilaste ja –

noorte tugisüsteemi väljaarendamine“ alaosa „Piirkondlike üksuste loomine 

laste ja perede toetamiseks“ raames. 
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1. Laste ja perede heaolu: miks juhtida kvaliteeti? 

1.1 Laste ja perede heaolu tagamine

Laste ja perede heaolu on otseselt või kaudselt seotud kõikide 

eluvaldkondadega ning seda reguleerivad mitmed rahvusvahelised ja 

riiklikud õigusaktid ning strateegiad. 

ÜRO lapse õiguste konventsioon sätestab, et kõik lapsed on ühtemoodi 

olulised, nende heaolu ei tohi sõltuda tema sünnikohast ning kõikidel lastel 

on õigus kasvada üles ühiskonnas, mis edendab nende arengut ja heaolu 

positiivselt.1 Eestis seab sellele valdkonnale üldise raamistiku Eestis laste 

ja perede arengukava 2012-2020 ning lastekaitseseadus. 

Laste ja perede arengukava 2012-2020 peaeesmärk on laste ja perede 

heaolu suurendamine ning elukvaliteedi tõstmine, soodustades seeläbi 

laste sünde. 

Arengukava lähtub järgmistest läbivatest põhimõtetest: 2 

► iga laps on väärtus 

► inimeste vaheline hoolimine, võrdsed võimalused ja sooline 

võrdõiguslikkus on kaasaegse ühiskonna alustalad 

► probleemide ennetamine on tõhusam kui tagajärgede leevendamine 

                                                        
1
 Laste õiguste konventsioon, RT 1991, 35, 428 

2
 Laste ja perede arengukava 2012-2020 

3
 Põhimõte, mille kohaselt tuleb otsused teha alati madalaimal võimalikul haldus- ja 

poliitilisel tasandil ning võimalikult lähedal kodanikele. 

► koostöö sidusvaldkondade, spetsialistide ja praktikutega on ideede 

elluviimisel esmatähtis 

► elukaarepõhine lähenemine võimaldab terviklikult lahendada 

perepoliitika väljakutseid 

► teadmistepõhine lähenemine ja järjepidevus aitavad arendada 

parimat laste- ja perepoliitikat 

Laste ja perede heaolu tagamise korraldus 

Laste ja perede heaolu tagatakse nii riigi kui KOV-i tasemel, oma roll on ka 

kolmanda sektori organisatsioonidel (nt Lastekaitse Liit, Eesti Lastefond 

jne). Lähimuse põhimõttest tulenevalt kannavad valdkonna korralduse 

põhiraskust KOV-id3, kelle ülesandeks on lapse arengut toetava keskkonna 

loomiseks ning laste, lastega perede ja lapsi kasvatavate isikute 

toimetuleku parandamiseks oma haldusterritooriumil vajaliku teabe 

kogumine laste ja perede olukorra ning vajaduste kohta. Samuti on KOV-

ide ülesannete hulgas laste õiguste ja heaolu tagavate põhimõtete 

järgimine KOV-i arengukava koostamisel ja rakendamisel ning lapse õigusi 

ja heaolu tagavate programmide ja projektide väljatöötamine ning nende 

rakendamine oma haldusterritooriumil last ohustavate riskide 

ennetamiseks ja vähendamiseks.4  

Samas on KOV-ide tänane võimekus laste ja perede heaolu tagamisel 

ebaühtlane. Väiksema tulubaasiga KOV-idel napib ressurssi valdkonna 

tegevuste ja teenuste arendamiseks ning elluviimiseks, mitmel pool 

4
 Lastekaitseseadus § 17 

Lapse heaolu on lapse arengut toetav seisund, milles lapse füüsilised, 

tervislikud, psühholoogilised, emotsionaalsed, sotsiaalsed, kognitiivsed, 

hariduslikud ja majanduslikud vajadused on rahuldatud. 

Lastekaitseseadus § 4 



5 

 

puuduvad vajalikud spetsialistid.5 Seega tegeletakse sageli vaid 

tagajärgede leevendamisega, mitte probleemide ennetamisega. 

Kuna sotsiaalvaldkonna sekkumised on otseselt seotud inimestega, siis 

peab valdkonna planeerimine ning elluviimine põhinema teadmisel, et 

sekkumised toetavad laste ja perede heaolu ning omavad pikaajalist mõju. 

Ebasobiv sekkumine võib põhjustada pöördumatuid tagajärgi laste 

heaolule ja tervisele.6 Seetõttu sätestab ka laste ja perede arengukava ühe 

strateegilise eesmärgina, et laste- ja perepoliitika on teadmistepõhine.   

Seega on ka Eestis hakatud viimastel aastatel jõuliselt tegelema laste 

heaolu määratlemisega ja sellega seoses ka mõõdikute süsteemide 

arendamisega.7  

Laste ja perede heaolu mõõtmine 

Ühe esimese laste ja perede heaolu jälgimist käsitleva algatusena töötati 

2012. aastal välja lapse heaolu mõõtmise kontseptsioon, mis oli aluseks 

2014. aastal ilmunud lapse heaolu käsitlusele. Laste heaolu mõõtmise 

käsitlusega loodi raamistik Eesti laste olukorra kirjeldamiseks (Reinomägi 

jt, 20148). Oluline samm lapse heaolu mõõtmisel Eestis on laste heaolu 

mõõtmise metoodika arenduse lisamine Statistikaameti statistikatööde 

loetellu. See toimus sotsiaalministeeriumi initsiatiivil ning arenduste 

hulgas on näitajate kujundamine ja iga-aastane laste heaolu seire tarbeks 

mõeldud olulisemate näitajate avaldamine statistika andmebaasis. Laste 

heaolu mõõtmise käsitlus hõlmab füüsilise, majandusliku, sotsiaalse, 

psühholoogiulise ja emotsionaalse, haridusliku ja kognitiivse heaolu 

andmeid. Sarnaselt on teadmuspõhise noortepoliitika juurutamise 

eesmärgil loodud noorteseire9, mida korraldab Eesti Noorsootöö Keskus 

(edaspidi ENTK). Noorteseire hõlmab indikaatoreid nagu näiteks noorte 

demograafia, hariduse, toimetuleku, tervise, turvalisuse, noorsootöös 

osalemise kohta. Seejuures nii laste heaolu käsitlus kui ka noorteseire on 

fookustatud riigi tasandile ning on vaid kaudselt laiendatavad KOV-dele.  

                                                        
5
 Riigikontroll (2013) Laste hoolekande korraldus valdades ja linnades 

6
 Laste ja perede arengukava 2012-2020 

7
 RAKE – laste ja perede indikaatorite kaardistamine 

Laste ja perede heaolu mõõtmine on valdkonna tõhusa kvaliteedi juhtimise 

üks eeldustest.  

 

 

 

 

 

 

  

8
 Reinomägi, A. jt. (2014). Lapse heaolu käsitlus. Statistikaamet. 

9
 http://noorteseire.ee/et/ 
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1.2 Kvaliteedijuhtimine – miks ja kellele? 

Kvaliteeti kirjeldavad erinevad autorid kui kliendi nõuetele ja soovidele 

vastamist.10 Avalikust sektorist rääkides võib klienti defineerida kitsamalt, 

avaliku teenuse saajana, või laiemalt, teatud poliitika sihtgrupina (nt 

lapsed). Kvaliteet ei teki iseenesest, vaid eeldab teadlikku juhtimist, nagu 

ka teadmistepõhise poliitika kujundamine ja elluviimine. 

Kvaliteedijuhtimine on tervikprotsess, mille eesmärk on järjepideva 

tegevusega tagada ja parandada kvaliteeti. See on pidev tegevus, mis 

koosneb kvaliteedi hindamisest, tegevuskava koostamisest kvaliteedi 

tõstmiseks, parendustegevustest ning nende tulemuste hindamisest. 

Kvaliteedijuhtimine toimub tsüklina, mis tähendab, et kvaliteedi 

parendamine ja tegevuse kvaliteedi hindamine toimuvad vaheldumisi. Seda 

ideed illustreerib nn Demingi ring ehk PDCA (Plan, Do, Check, Act) tsükkel, 

mis on nimetuse saanud W. E Deminigi järgi. 
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 Nt W.E Deming või EVS-EN ISO 9000:2001 kvaliteedijuhtimissüsteemid – alused ja 
sõnavara. 

Kvaliteedihindamine on seega üks osa kvaliteedijuhtimise süsteemist, mille 

käigus selgitatakse välja, kas ja kui kvaliteetne mingi tegevus või teenus on. 

Praktilises mõttes tähendab kvaliteedihindamine seda, et võrreldakse 

hetkeolukorda ja soovitud seisundit (eesmärke). See tähendab, et enne 

hindamist peavad olema eesmärgid ehk soovitud kvaliteedi tase kokku 

lepitud. Eesmärgid võib jagada visiooniks, põhieesmärkideks ning 

alaeesmärkideks, mis moodustavad nn eesmärgipuu (teine võimalik jaotus 

on pikaajalised, keskpikad ja lühiajalised eesmärgid). 

Hetkeolukorra hindamiseks kasutatakse indikaatoreid (mõõdikuid), mis 

näitavad eesmärkide saavutamise taset. Kasutusel on erinevaid 

indikaatoreid, mida hindamisel kombineeritakse: 

► Mõjuindikaatorid mõõdavad tegevuse mõjusid, mis kestavad või 
ilmnevad pikema aja jooksul. 

► Tulemusindikaatorid mõõdavad tegevuse tulemusel toimunud 
lühiajalisi muutusi. 

► Väljundindikaatoritega mõõdetakse tegevuse otsest tulemust. 
► Sisendindikaatorid näitavad kulunud ressursside suurust. 

11
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3002&aktid=126050&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt 

Plan: planeeri, mida teha? 
kuidas teha? 

Do: vii planeeritu ellu 

Check: hinda, kas tegevus 
vastas eesmärkidele? 

Act: mõtle, kuidas tegevust 
parendada? 

NÄIDE: Tallinna Arengukava 2014-202011 
 

3. peaeesmärk: turvaliselt kasvav, mitmekülgselt arenev ja elukestvalt õppiv 
tallinlane – haritud, võimekas ja avatud Tallinn. 
 

Alleesmärk 3.1 Tallinna elanikeregistris olevatele 1,5–7-aastastele lastele on 
tagatud võimalus omandada alusharidus nüüdisaegse õpi- ja mängukeskkonnaga 
koolieelses lasteasutuses 
 

Indikaatorid:  
 Lasteaiakohaga kindlustatud Tallinna elanikeregistris olevate 1,5–7-

aastaste laste arv 

 Keelekümblusrühmades käivate muukeelsete laste osakaal lasteaialaste 

üldarvust 

 
 
 

Hindamine 

(Check) 

 
 
 
 

    Elluviimine 

(Do) 

 

 
Planeerimine 

(Plan) 

 
 
 
 

Parendamine 

(Act) 



7 

 

 

Joonis 1. Eesmärkide puu 

Kvaliteedijuhtimine avalikus sektoris 

Viimastel aastakümnetel on tootmissektorist alguse saanud 

kvaliteedijuhtimise kontseptsioonid üha rohkem kasutust leidnud ka 

avalikus sektoris (nii riigi kui KOV-ide poolt). Kvaliteedijuhtimine aitab 

parendada avaliku sektori organisatsioonikultuuri, suurendada töötajate 

rahulolu ja motiveeritust ning tõsta klienditeeninduse taset. 

                                                        
12

 Põhineb Euroopa kvaliteedijuhtimise sihtasutuse (EFQM) organisatsioonide 
enesehindamise meetodil ehk EFQM-i täiuslikkusmudelil, mis hõlmab organisatsiooni 
juhtimise kõiki aspekte. Kättesaadav: http://www.efqm.org/the-efqm-excellence-model 

Eesti avalikus sektoris on kvaliteedijuhtimist rakendatud peamiselt kas 

organisatsioonide toimivuse tõhustamiseks (nt CAF-mudel, 

juhtimiskvaliteedi auhind12) või avalike teenuste kvaliteedi tõstmiseks ja 

selle kaudu tulemuslikkuse üldise kasvu saavutamiseks (nt haridus-

asutuste sisehindamine). Viimasel ajal on kasutusele võetud ka mudeleid, 

mis käsitlevad mingi valdkonna terviklikku korraldust (nt KOV-i ja 

maakonna terviseprofiilid).   

Seega on kvaliteedijuhtimise printsiipidel põhinevad arendusprotsessid 

hakanud levima ka KOV-idesse. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 

järgi on KOV-il õigus, võime ja kohustus seaduste alusel iseseisvalt 

korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes valla- või linnaelanike 

õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla või linna arengu 

iseärasusi (KOKS § 2 lg 1).  

Kvaliteedijuhtimise põhimõtete järgimine ja konkreetsete mudelite oskuslik 

kasutamine aitab KOV-il tegutseda tulemuslikumalt ning saavutada seatud 

eesmärke.  

Kvaliteedijuhtimine laste ja perede heaolu valdkonnas 

Selleks, et KOV-i tegevus laste ja perede heaolu tagamisel oleks sihipärane 

ja tõhus, tuleb kvaliteedijuhtimise põhimõtteid rakendada ka selles KOV-i 

vastutusalas. Valdkond on lai ning hõlmab erinevaid asutusi ja teenuseid, 

mistõttu tuleb kvaliteedijuhtimisel lähtuda laiemast vaatest kui ainult ühe 

asutuse või teenuse korraldus. Silmas tuleb pidada kõiki seotud osapooli, 

kes valdkonna arengut mõjutavad. Seega põhineb laste ja perede heaolu 

kui valdkonna kvaliteedijuhtimine erinevate osapoolte panusel ja nende 

tegevuste koosmõjul. Ei piisa, kui lastele ja peredele suunatud teenuste 

kvaliteeti juhib vaid KOV ise, seda peavad tegema ka tema allasutused (nt 

haridusasutused) ja teised osapooled (nt kodanikuühendused). Seejuures 

on KOV-il võimalus teenuste rahastamisel ja hankimisel nõuda 

teenusepakkujatelt kvaliteedinõuete täitmist. 

Visioon

Eesmärk

Alaeesmärk

Mõjuindikaator

Tulemusindikaator

Väljundindikaator

TegevusSisendindikaator

http://www.efqm.org/the-efqm-excellence-model
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2. Laste ja perede heaolu: kuidas juhtida kvaliteeti? 

2.1 Kasutusel olevad kvaliteedikäsitlused

Eestis on laste ja perede heaolu hetkeolukorra kaardistamiseks, tegevuste 

planeerimiseks, hindamiseks ning parendamiseks (st kvaliteedijuhtimine) 

kasutusel mitmeid kvaliteedisüsteeme ja mõõtmiskäsitlusi ning 

seireprogramme. Enamasti on tegemist avaliku sektori või konkreetse 

poliitikavaldkonna jaoks kohandatud lähenemisviisidega, mis lähtuvad oma 

põhimõtetelt laiematest kvaliteedi- ja tulemusjuhtimise 

kontseptsioonidest.  

Kuna laste ja perede heaolu läbib mitmeid valdkondi ning erineva taseme 

organisatsioonide tegevust, siis on võimalik selle arendamiseks kasutada 

ka erinevate valdkondade ning korraldustasemetega süsteeme. Kuna 

mudeleid on palju ning pidevalt töötatakse välja uusi ja kaasajastatakse 

olemasolevaid, siis ei ole käesolevas käsiraamatus toodud mudelite loetelu 

ammendav.  

Laste ja perede heaolu arendamisel võib KOV-il kasu olla kõrvaltoodud 

loetelus olevatest süsteemidest. Mudelite lühitutvustused on toodud 

peatükis 2.2.  Lisaks nimekirjas toodud mudelitele eksisteerib hulk teisi 

kvaliteedisüsteeme nagu näiteks ISO kvaliteedipere, SERVQUAL, Six 

Sigma. Ka nende rakendamisel võib olla seos laste ja perede heaoluga, kuid 

antud käsiraamatus keskendutakse fookuse hoidmiseks siiski vaid neile, 

mis laste ja perede heaolu selgemalt ja tugevamalt mõjutavad.  

 
 

 

 

Laste ja perede heaolu arendamisel võib KOV-il kasu olla järgmistest 

süsteemidest: 
 

 Laste heaolu mõõtmise käsitlus (Reinomägi, A. jt. (2014)) 

 Noorteseire (ENTK) 

 Terviseprofiil (Tervise Arengu Instituut) 

 Noorsootöö kvaliteedihindamine (ENTK) 

 Kodanikuühenduste ühiskondliku mõju hindamine (SEV) 

 EQUASS kvaliteedijuhtimise mudel 

 Haridusasutuste sise- ja välishindamine (SA Innove) 

 Noorteühenduste enesehindamine (Eesti Noorteühenduste Liit) 

 Ühtne hindamismudel ehk CAF 
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Kuna KOV-id toimetavad suuresti valdkondade põhiselt, siis võib ka laste ja 

perede heaolu mõjutavad kvaliteedisüsteemid jagada kolme valdkonna 

vahel: tervis, haridus ja sotsiaalvaldkond (vt joonis 2). 

► Tervise valdkonnas reguleerivad kvaliteeti eeskätt ravijuhised, 

tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuete määrus ja kliinilised 

auditid, mis keskenduvad aga peamiselt riiklikule tasemele. KOV-i 

seisukohast on peamiseks planeerimise ja kvaliteedi arendamise 

töövahendiks terviseprofiil.  

► Hariduse alla liigituvad formaalses hariduses kasutatav 

haridusasutuste sisehindamine ja mitteformaalses hariduses 

kasutatav noorsootöö kvaliteedihindamine. Viimast on rakendanud 

Eestis ligikaudu pooled KOV-idest. Samuti on TAI välja töötanud 

erinevaid hindamisvahendeid haridusasutustele (nt koolieelsetele 

lasteasutustele suunatud vigastuste ennetamise ja turvalisuse 

edendamise hindamine ning koolieelsete lasteasutuste 

psühhosotsiaalse keskkonna hindamise töövahend). Lisaks on näi-

teks Tallinna linn välja andnud haridusasutuste kvaliteediauhinda. 

► Sotsiaalvaldkonda saab liigitada EQUASS-i ja noorteühenduste 

enesehindamise. Kuigi paljusid noorteühendusi saab liigitada ka 

hariduse valdkonda, on noorteühendus laiem mõiste, hõlmates 

näiteks ka vähemuste esindusorganisatsioone ja puuetega noorte 

ühendusi.  EQUASS-i rakendatakse sotsiaalteenuste puhul – nii 

näiteks rakendavad EQUASS-i hoolekande- ja rehabilitatsiooni-

teenuste osutajad, haiglate sotsiaalteenuste osakonnad.  

Lisaks eksisteerib mitu valdkonnaülest käsitlust. Nendeks on näiteks laste 

heaolu mõõtmise käsitlus ning laste ja perede heaolu profiil, mis hõlmavad 

kõiki lapse heaolu aspekte. Lisaks on valdkonnaülesteks 

kodanikuühenduste ühiskondliku mõju hindamine ja CAF, mis on 

organisatsioonipõhine mudel. Lisaks CAF-ile, mis on EFQM-i täiuslikkuse 

mudeli kohandus avalikule sektorile, kasutatakse laialdaselt ka TQM (Total 

Quality Management) kvaliteedijuhtimise käsitlust.  

 

Joonis 2. Kvaliteedisüsteemid valdkondade lõikes 
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Teiseks võib samu mudeleid liigitada korraldustaseme alusel ehk kellele ja 

mille jaoks need mudelid mõeldud on. Selliselt võib mudelid jagada nelja 

kategooriasse: riikliku (sh maavalitsused), KOV-i, organisatsiooni ja 

teenuse taseme süsteemideks. Joonisel 3 on kajastatud laste ja perede 

heaolu mõjutavad süsteemid nende kategooriate lõikes.  

Laste heaolu mõõtmise käsitlus ja noorteseire on riigi tasandi käsitlused, 

st annavad sisendit riikliku poliitika kujundamisele. KOV-i seisukohast 

aitavad need anda ülevaate vastavalt laste ja noorte hetkeolukorrast. Kuna 

terviseprofiile koostatakse nii KOV-i kui maakonna iseloomustamiseks, siis 

kuulub see süsteem üheaegselt nii KOV-i kui maakonna (riigi) korralduse 

alla. KOV-i tegevusvaldkondade korralduse süsteemideks on veel 

noorsootöö kvaliteedi hindamine ja laste ja perede heaolu profiil. 

Organisatsiooniülese toimimise kvaliteedijuhtimist käsitlevad 

haridusasutuste sisehindamine, noorteühingute kvaliteedihindamine ja 

CAF-mudel. Viimast kasutatakse erinevat tüüpi avaliku sektori asutustes – 

nii ministeeriumites, KOV-ides kui nendele kuuluvates asutustes. Viimasena 

saab eristada teenuste juhtimiseks mõeldud mudeleid – 

kodanikuühenduste ühiskondliku mõju hindamine ja EQUASS.  

 

 

Joonis 3. Kvaliteedijuhtimise mudelite tüübid laste ja perede heaolu valdkonnas
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2.2 Kvaliteedi tagamise süsteemide lühitutvustused

Siinkohal on lühidalt tutvustatud kõiki eelnevalt loetletud süsteeme.  

Laste heaolu mõõtmise käsitlus13 

Laste heaolu mõõtmise käsitlus pakub välja mõõdikute raamistiku, millele 

tuginedes saab kirjeldada Eesti laste olukorda, pidades samal ajal silmas ka 

rahvusvahelise võrreldavuse võimalust. Selleks on pakutud mõõdikute 

hulgas nii rahvusvaheliselt kasutusel olevaid kui ka Eesti sees 

rakendatavaid ning Eesti vajadusi ja praktikat arvestavaid mõõdikuid.  

Lapse heaolu mõõdikute süsteem on abiks lastekaitse-, hoolekande- ja 

perepoliitika ja paljude teiste poliitikate kujundamisel, ning meetmete, 

tegevuste ja ressursside kavandamisel, lapse õiguste olukorra hindamisel 

ning laste elu ja arengu kitsaskohtade tuvastamisel. Seetõttu on see 

käsitlus vajalik eeskätt otsuste langetamiseks ja Eesti laste elu ning 

arengukeskkonna paremaks kujundamiseks. Nii näiteks on antud käsitlus 

sisendiks laste ja perede heaolu profiilile. Muuhulgas aitab see käsitlus ka 

KOV-idel mõista laste heaolu valdkonda, selle mõõtmise olulisust ning toob 

näidisloetelu mõõdikutest, mida saab kasutada ka laste heaolu mõõtmiseks 

kohalikul tasandil. 

Noorteseire14 

Noorteseire eesmärgiks on pakkuda värsket informatsiooni erinevate 

noorte eluoluga seotud valdkondade kohta, mida saab kasutada näiteks 

noorte olukorra hindamisel, noori puudutavate poliitikate väljatöötamisel 

või nende mõjude hindamisel.  

                                                        
13

 Lapse heaolu mõõtmise käsitlus. Reinomägi, A. jt. (2014).  Statistikaamet. 
14

 Noorteseire, www.noorteseire.ee  

Noorteseire veebilehelt (www.noorteseire.ee) leiab hulgaliselt statistikat 

erinevate noortega seotud valdkondade kohta (nt haridus, tööturg, 

tervis). Lisaks on sinna koondatud noorteseire aastaraamatud ning 

erinevad noortevaldkonna poliitikaülevaated ja uuringud. Noorteseire 

väljaanded on mõeldud kõigile Eesti noorte olukorrast huvitatud asutustele 

ja isikutele. Nii näiteks saavad KOV-id noorteseire vahendusel ülevaate 

Eesti noorte olukorrast ja võrrelda seda enda noorte omaga. 

Terviseprofiilid15 

Terviseprofiili koostamine on KOV-i või maakonna elanike tervise ja seda 

mõjutavate tegurite kaardistamine. Profiil on omakorda aluseks tervise ja 

heaolu arendamise tegevuskava koostamisele, milles püstitatakse 

konkreetsed eesmärgid tervisetulemite parandamiseks.  

Terviseprofiil aitab selgemini näha seoseid erinevates valdkondades 

tehtavate otsuste ja planeeritavate tegevuste ning tervisemõjude vahel. 

Terviseprofiilis analüüsitakse muuhulgas ka laste heaoluga seotud 

indikaatoreid. 

Selleks, et pakkuda KOV-ile ühte laiaulatuslikku tööriista, plaanitakse 

tulevikus terviseprofiil ühendada laste ja perede heaolu profiiliga ning 

nimetada see ümber heaolu profiiliks. Heaolu profiili sisendiks on nii 

statistilised andmed kui ka kogukonnaliikmetelt, otsusetegijatelt ning 

tervise- ja muude valdkondade spetsialistidelt kogutud info ja hinnangud.  

 

 

15
 Paikkonna terviseprofiilid, http://www.terviseinfo.ee/tervise-edendamine/tervise-

edendamine-paikkonnas/paikkonna-terviseprofiil  

http://www.noorteseire.ee/
http://www.terviseinfo.ee/tervise-edendamine/tervise-edendamine-paikkonnas/paikkonna-terviseprofiil
http://www.terviseinfo.ee/tervise-edendamine/tervise-edendamine-paikkonnas/paikkonna-terviseprofiil
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Noorsootöö kvaliteedi hindamine16 

Noorsootöö kvaliteedi hindamismudel on KOV-idele suunatud töövahend, 

mis aitab selgitada välja noorsootöö tugevused ja arendamist vajavad 

valdkonnad ning planeerida tulemuste põhjal noorsootöö valdkonna 

parendamistegevusi. Mudel hõlmab kogu noorsootöö korraldust 

piirkonnas tervikuna, mitte ainult KOV-i enda tegevust. Laste ja perede 

heaolu seisukohast katab noorsootöö kvaliteedi hindamine eelkõige mitte-

formaalse õppega seotud aspekte, aga ka osalemist ja kaasamist, 

ennetustegevust, nõustamist ning noorte vajadustega arvestamist poliitika 

kujundamise protsessis. Mudel hõlmab nelja valdkonda: mitte-formaalse 

õppimise võimalused, osalus- ja kuuluvuskogemuse saamise 

võimaldamine, noorteinfo, nõustamis- ja ennetamistegevused ning 

kvaliteetseks noorsootööks vajaliku keskkonna loomine. Noorsootöö 

kvaliteedi hindamise mudelis on kombineeritud enesehindamist ning 

välishindamist, kuid hindamist on võimalik läbi viia ka ainult 

enesehindamisena. Hindamismudel põhineb peamiselt hindamis-

meeskonna kvalitatiivsetel hinnangutel, mille tõlgendamiseks vaadatakse 

ka peamisi tulemusindikaatoreid ja KOV-i üldprofiili. 

EQUASS17 

Euroopa Kvaliteedimärk Sotsiaalteenustes – EQUASS (European Quality in 

Social Services) – selle süsteemi rakendamise eesmärgiks on täiustada 

sotsiaalsektori tegevust. EQUASS pakub teenuseid kvaliteedi kinnitamise 

ja sertifitseerimise osas, mis on kooskõlas Euroopa sotsiaalteenuste 

kvaliteedinõuetega. EQUASS-i administreerib Eestis Astangu 

Kutserehabilitatsiooni Keskus. EQUASS-i kvaliteedijuhtimise süsteemi 

kasutavad Eestis näiteks asenduskodud, erihoolekandeteenuse osutajad, 

haridusasutused, rehabilitatsiooniteenuse osutajad, hooldusteenuse 

osutajad jms.  

                                                        
16

 Kvaliteedijuhtimine noorsootöös: Kvaliteedi hindamise käisraamat, (2013), ENTK. 
https://www.entk.ee/abimaterjalid 

EQUASS on teenuste kvaliteedi juhtimisele suunatud kvaliteedisüsteem. 

Kuna KOV-i ülesandeks  on tagada avalike sotsiaalteenuste kõrge kvaliteet, 

siis on KOV-i roll jälgida, et tema haldusalas tegutsevad sotsiaalsektori 

asutused rakendaksid tõhusat kvaliteedijuhtimist. EQUASS-i mudel on 

selleks üks võimalik tööriist. Samuti saab KOV EQUASS-i kasutamist 

soodustada ka tema vastutusalast väljaspool olevate sotsiaalteenuseid 

osutavate ettevõtete seas.  

EQUASS Assurance võimaldab taotleda sertifitseerimist, mis põhineb 

kvaliteedi kriteeriumitel ja soorituse indikaatoritel. 

Sertifitseerimisprotsessis kasutatakse eneseanalüüsiks ning sise- ja 

välisauditi protseduurideks küsimustikku. Peale taotlusvormi ja siseauditi 

küsimustiku saatmist toimub auditeeritava asutuse külastus. Selle visiidi 

käigus kontrollib sõltumatu audiitor üle taotleja tõendusmaterjali: tutvub 

dokumentidega ja viib läbi intervjuusid personali, teenuse saajate/klientide 

ja teiste huvigruppidega. Tulemused kajastatakse auditi raportis. 

Organisatsioonile, mis vastab EQUASS Assurance’i kriteeriumitele, 

väljastatakse sertifikaat, mis kehtib 2 aastat.  

Kodanikuühenduste ühiskondliku mõju hindamine 

Kodanikuühenduste ühiskondliku mõju hindamine on oma olemuselt 

avaliku huvi alla kuuluvate teenuste kvaliteedijuhtimise mudel. Selle 

mudeli eesmärgiks on aidata kodanikuühendustel jõuda läbi hindamise 

soovitud mõjudeni. Mudel on jagatud järgmisteks etappideks: planeerimine 

(mõju loomise teekonna joonistamine), indikaatorite sõnastamine, 

tõestusmaterjali kogumine, andmete analüüs, tulemuste esitlemine.  

Sotsiaalse missiooniga kodanikuühendused võivad oluliselt mõjutada KOV-

i elanike elukvaliteeti, mistõttu on iga KOV-i huvides see, et tema 

kogukonnas tegutsevad kodanikuühendused tegeleksid oma teenuste 

kvaliteedi tõstmisega. Kodanikeühenduste kaudu sotsiaalse heaolu 

17
 EQUASS Assurance kvaliteedisüsteemi põhimõtted: juhendmaterjal. (2015). 

Sotsiaalteenuste kvaliteedi keskus 
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tõstmine mõjutab selgelt ka lapsi ja lastega peresid. Vaatamata sellele, et 

kodanikuühenduste ühiskondliku mõju hindamine on vabatahtlik ja selle 

rakendamist ei saa KOV ühingutelt nõuda, saab omavalitsus püüda neid 

toetada ja motiveerida.  

Haridusasutuste sisehindamine18 

Sisehindamise üldine eesmärk on õppija arengu toetamine, mille 

saavutamiseks: 

► hinnatakse asutuse õpikeskkonna arengut ja õppijate 

tulemuslikkust kindlustavate eesmärkide täitmist, 

► analüüsitakse õppe- ja kasvatustööd ning selle tulemuslikkust ja 

anda hinnang asutuse tegevusele ja tulemuslikkusele tervikuna. 

Sisehindamise käigus selgitatakse välja asutuse tugevused ning 

parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse asutuse arengukava. 

Sisehindamine on õppeasutustes kohustuslik. Õppeasutus koostab 

sisehindamise aruande vähemalt üks kord kooli arengukava perioodi 

jooksul, kusjuures arengukava koostatakse vähemalt kolmeks aastaks. 

Sisehindamises kasutatavad meetodid valib õppeasutus ise, samuti ka 

aruande vormi. Kooli pidajana peab KOV tagama, et õppeasutused viivad 

läbi haridusasutuste sisehindamist. 

Noorteühenduste enesehindamine19 

Enesehindamise eesmärgiks on ühingute tõhusa ja eesmärgipärase 

toimimise ning arengu tagamine noorteühendustes. Noorteühenduste 

enesehindamine näeb ette organisatsiooni hetkeolukorra kaardistamist ja 

eesmärkide seadmist, ning selliste tegevuste kaardistamist, mis 

võimaldaksid seatud eesmärke saavutada. Kogu protsessi eesmärgiks on 

                                                        
18

 Sisehindamise rakendamisest haridusasutustes. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus 
19

 Enesehindamise käsiraamat noorteühendustele. (2008). Eesti Noorteühenduste Liit 

tagada noorteühenduse kvaliteetne toimimine. Enesehindamise 

käsiraamat on abivahend noorteühenduste eestvedajatele, kes soovivad 

alustada oma ühenduse teed täiuslikkuse suunas või seda senisest 

sihikindlamalt jätkata. Noorteühenduste enesehindamine tutvustab 

enesehindamise meetodeid ja toob näiteid nende rakendamisest, kuid ei 

anna ette ammendavat loetelu indikaatoritest ega konkreetset 

tegevuskava – nendeni peab iga noorteühendus ise jõudma. Sarnaselt 

näiteks kodanikuühenduste ühiskondliku mõju hindamisega on ka 

noorteühenduste enesehindamine vabatahtlik ning KOV saab siinkohal 

etendada eeskätt motiveerivat ja nõustavat rolli.  

Ühtne hindamismudel ehk CAF20 

Ühtne hindamismudel ehk CAF on EFQM-i täiuslikkusmudeli kohandus 

avaliku sektori tarbeks. CAF-mudel on tervikliku kvaliteedijuhtimise tööriist, 

mis on mõeldud spetsiaalselt avaliku sektori organisatsioonidele (sh KOV-

idele) nende tegevuse parendamiseks. See põhineb eeldusel, et 

suurepärased tulemused organisatsioonilise käitumise, kodanike/klientide, 

personali ja ühiskonna osas saavutatakse läbi eestvedamise, mis tugineb 

strateegiale ja planeerimisele, töötajatele, partnerlussuhetele ning 

ressurssidele ja protsessidele. 

CAF-mudel on väljatöötatud EL-i liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni avaliku 

haldusalase koostöö raames 2000. aastal. CAF on organisatsiooniülese 

kvaliteedijuhtimise mudel, mida kohalik omavalitsus saab rakendada oma 

toimimise terviklikul juhtimisel. Kuivõrd KOV-i vastutusalasse kuulub ka 

laste heaoluga tegelemine, siis avaldab KOV-i efektiivne juhtimine 

positiivset mõju ka laste valdkonnale. Mudel ei keskendu otseselt ühelegi 

poliitikavaldkonnale.  

20
 Eesti juhtimiskvaliteedi keskus. Enesehindamise käsiraamat. CAF enesehindamise 

metoodika, küsimustik ja hindamismudel 
http://www.eas.ee/images/doc/sihtasutusest/trukised/enesehindamise/caf.pdf või The 
Common Assessment Framework (CAF): Improving Public Organisations through Self-
Assessment (2013) 

http://www.eas.ee/images/doc/sihtasutusest/trukised/enesehindamise/caf.pdf
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2.3 Mudelite kasutusvõimalused KOV-ile 

Selleks, et kvaliteedisüsteemide maailmas orienteeruda, on oluline mõista, 

kas ja kuidas KOV erinevaid süsteeme kasutama peaks. Olemasolevad 

kvaliteedisüsteemid saab KOV-i seisukohast jagada kolmeks: 

► mudelid, mille rakendajaks on KOV ise – neid mudeleid kasutatakse 

KOV-i üksuse töökorralduse hindamiseks või KOV-i vastutusalasse 

kuuluva valdkonna juhtimiseks. 

► mudelid, mida rakendavad KOV-i allasutused ja tema vastutusalas 

olevad organisatsioonid – need puudutavad KOV-i territooriumil 

tegutsevate asutuste tegevuse ja nende poolt pakutavate teenuste 

hindamist.  

► mudelid, mida rakendavad KOV-ist sõltumatud organisatsioonid – 

KOV-i territooriumil võivad tegutseda mitmed organisatsioonid, nt 

vabaühendused, kelle tegevus aitab tagada laste ja perede heaolu, 

kuid kelle tegevust KOV ise ei korralda. 

KOV-i vaatevinklist jäävad välja riiklikud käsitlused (näiteks lapse heaolu 

mõõtmise käsitlus, noorteseire), mida KOV saab kasutada 

taustainformatsioonina riiklike poliitikatega tutvumisel ja üleriigilisest 

olukorrast ülevaate saamisel, kuid kohalikul tasemel konkreetsete 

tegevuste kavandamisel ja elluviimisel mitte. Samuti võivad need käsitlused 

välja pakkuda indikaatoreid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 4. Näited 

kvaliteedisüsteemidest KOV-i 

rollide lõikes 
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Kokkuvõte kvaliteedisüsteemide rakendamisvõimalustest KOV-is: 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kvaliteedi arendamine KOV-i üksuses: 

► KOV-i enda tegevust laste ja perede heaolu valdkonna 

arendamisel saab parendada koostades laste ja perede heaolu 

profiili ning terviseprofiili ja/või viies läbi noorsootöö kvaliteedi 

hindamise. 

► Üldise organisatsioonilise võimekuse arendamisel on KOV-i 

üksusel võimalik kasutada CAF-i kvaliteedijuhtimise mudelit. 

See käsitleb organisatsiooni üldist toimimist, mitte konkreetselt 

laste ja perede valdkonda. Samas loob organisatsioonilise 

võimekuse pidev arendamine eeldused KOV-i kõikide 

valdkondade, sh laste ja perede heaolu, ja teenuste 

arendamiseks. 
 

Kvaliteedi arendamine KOV-i asutustes: 

► KOV-i vastutusalas olevates sotsiaalteenuseid pakkuvates 

asutustes sobib rakendada EQUASS-mudelit, mille eesmärk on 

sotsiaalteenuste kvaliteedi jälgimine ja parendamine. Tegemist 

on vabatahtliku mudeliga. 

► Kooli pidajana peab KOV tagama, et õppeasutused viivad läbi 

haridusasutuste sisehindamist, mis on vastavalt seadusele 

kohustuslik. 

 

Kvaliteedi arendamine KOV-i valitsusvälistes organisatsioonides: 

► Noorteühendused ja kodanikuühendused on enamasti KOV-ist 

sõltumatud organisatsioonid, kes rakendavad 

hindamissüsteeme vabatahtlikkuse alusel. KOV saab nende 

puhul rakendada peamiselt motiveerivaid tegevusi, nt 

soodustades kvaliteedijuhtimise praktikate kasutuselevõttu ja 

eesmärgipärast kasutust.  
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3. Praktikum 
Selles peatükis toome praktilisi näpunäiteid KOV-idele kvaliteedijuhtimise 

paremaks rakendamiseks. Kõigepealt esitame läbivad kvaliteedijuhtimise 

printsiibid, mida tuleb laste ja perede heaolu tagamisel arvestada. Samuti 

anname kontrollküsimuste loetelu, mis aitab tuvastada, mida saaks laste ja 

perede heaolu planeerimise ja parendamise protsessis paremini teha. 

3.1 Põhimõtted 

Terviklik kvaliteedijuhtimise käsitlus toob välja kaheksa läbivat printsiipi21, 

mida saab hästi üle kanda ka laste ja perede heaolu valdkonnale. Siinkohal 

kirjeldame neid printsiipe laste ja perede heaolu kontekstis: 

1. Tulemustele orienteeritus - laste ja perede heaolu tagamine peab 

toimuma eesmärgipäraselt, st peab olema teada, millisesse suunda 

soovitakse tegevustega liikuda ja mida püütakse saavutada. 

Eesmärgid võiksid olla vormistatud kirjalikult (nt arengukava vormis) 

ja seejuures tuleks pidevalt jälgida ka nende täitmist (nt koostada 

arengukavades seatud eesmärkidele tegevuskava, milles määratud 

konkreetsed tähtajad ja vastutajad ning korraldada tegevuskava 

täitmise hindamist). 

2. Kliendikesksus – see kvaliteedijuhtimise põhimõte tähendab, et 

pakutavad tooted ja teenused peavad vastama klientide vajadustele ja 

soovidele (st klient määratleb kvaliteedikriteeriumid). Antud juhul on 

klientideks lapsed ja pered, mis tähendab, et ka nende heaolu 

planeerimine ja elluviimine peab lähtuma eelkõige nende huvidest. Ka 

lastekaitseseadus sätestab, et kõigis lapsi puudutavates ettevõtmistes 

tuleb esikohale seada lapse huvid.
 
22

 
  

3. Eestvedamine ja eesmärgi ühtsus - laste ja perede heaolu ei ole 

võimalik arendada üksiku lastekaitsetöötaja poolt, vaid sellel peab 

olema täielik toetus KOV-i juhtkonnas. Organisatsiooni juhid peavad 
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 Oakland, J. R. (2006), Terviklik kvaliteedijuhtimine. 

koostöös valdkonna spetsialistidega kokku leppima eesmärkides, ning 

toetama ka eesmärkide täitmiseks vajalike tegevuste elluviimist (nii 

rahaliselt kui moraalselt).  

4. Protsessidele ja faktidele tuginev juhtimine - eesmärkide seadmine ja 

tegevuste valik peab põhinema teadmistel (teadmistepõhine 

poliitikakujundamine). See tähendab, et plaanide tegemisele peab 

eelnema põhjalik valdkonna olukorra (sh andmete kogumine) ja 

arenguvajaduste kaardistus (nt laste ja perede profiili koostamine). 

5. Töötajate arendamine ja kaasamine – planeeritud tegevuste ellu-

viimiseks peavad olema eraldatud piisavad ressursid, sh kompetentsed 

spetsialistid. Eesmärke ei saavutata, kui tegevuste elluviijatel 

puuduvad oskused või ka tahe valdkonna arendamisega tegeleda. 

6. Pidev õppimine, innovatsioon ja parendamine – plaanide elluviimisel 

võib selguda, et algselt kavandatud tegevused ei pruugi enam olla 

vajalikud, asjakohased või ei võimalda soovitud tulemusi saavutada 

parimal viisil. Sellistel juhtudel ei peaks hoidma jäigalt kinni plaanist, 

vaid olema valmis tegevusi ümber kavandama (vt põhimõte 2). Seda 

võib olla keeruline teha, kui plaanid on saanud juba ametlikud 

kinnitused, kuid lõppkokkuvõttes võib tegevuste muutmine tagada nii 

paremad tulemused kui ka ressursside kokkuhoiu.  

7. Võrgustikutöö ja partnerluse arendamine – nii arengukava eesmärkide 

ja tegevuste planeerimine kui ka laste ja perede heaolu tagamise 

igapäevatöö peaks toimuma läbi koostöövõrgustiku ja kõiki vajalikke 

partnereid (sh teenusepakkujaid) kaasates.  

8. Vastutus ühiskonna ees - laste ja perede heaolu planeerimisel ja 

elluviimisel tuleb jälgida, et teadmistel põhinevate sekkumistega 

aidatakse kaasa laste ja perede arengukava eesmärkide täitmisele ning 

jälgitakse valdkonnas kokkulepitud õigusnorme. 

22
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3.2 Kvaliteedijuhtija kontrollnimekiri

Selles peatükis on pakutud välja nimekiri kontrollküsimustest, millele 

vastamine aitab laste ja perede heaolu tagajatel teada saada: 

► kui hästi rakendatakse hetkel laste ja perede heaolu tagamisel 

kvaliteedijuhtimise põhimõtteid? 

► mida saab ära teha selleks, et laste ja perede valdkonda veel 

kvaliteetsemalt juhtida? 

Kontrollnimekiri on koostatud Demingi ringi loogika järgi (vt ptk 1.2), 

mille põhisisuks on, et kvaliteedijuhtimine toimub pideva protsessina, 

mida võib tinglikult jagada neljaks etapiks: planeerimine, elluviimine, 

kontrollimine ja parendamine.  

Selle alusel on kontrollküsimused jagatud nelja etappi: 

Planeerimine – vajaduste tuvastamine, eesmärkide sõnastamine, 

tegevuste planeerimine, kaasamine. 

Elluviimine – selge vastutusjaotus, kaasamine, kvaliteedijuhtimise 

põhimõtete rakendamise soodustamine. 

Kontrollimine – tulemuslikkuse ja kvaliteedi hindamiste läbiviimine. 

Parendamine – plaanide ülevaatamine ja vajadusel korrigeerimine. 

 

Küsimustiku täitmine 

Kontrollküsimustik on mõeldud kasutamiseks kõikidele KOV-i laste ja 

perede heaolu valdkonnaga tegelevatele isikutele. Selleks võivad olla nii 

abilinnapea/abivallavanem, valdkonna eest vastutava osakonna juhataja, 

KOV-i arendusspetsialist, aga ka lastekaitsespetsialistid, noorsootöötajad 

ja muud spetsialistid. Küsimustele antakse vastused vastaja enda hinnangu 

põhjal. Sealjuures on soovituslik, et vastuste andmisele eelneb arutelu 

erinevate osapoolte vahel (juhtkond, spetsialistid, osakonnajuhatajad jne). 

Võimalik on ka vastupidine lähenemine, kus kõigepealt täidavad kõik 

spetsialistid küsimustiku eraldiseisvalt, misjärel toimub arutelu 

ühisvastuste saamiseks. Sellisel konsensuslikul alusel antud vastused on 

reeglina objektiivsemad. Küsimustiku täitmine koos aruteluga võtab 

maksimaalselt ühe tunni. 

Küsimustele antakse vastused kolmesel skaalal:  

 vastab täielikult kirjeldatud olukorral (roheline) 

vastab osaliselt kirjeldatud olukorrale (kollane) 

ei vasta üldse või vastab väga vähesel määral kirjeldatud 

olukorrale (punane) 

Tulemuste tõlgendamine 

Täidetud kontrollküsimuste põhjal saab KOV teha järgmised järeldused: 

► rohelisega märgitud valdkonnad - see printsiip on kaetud hästi, 

jätkake samas vaimus!  

► kollasega märgitud teemad – seda printsiipi rakendatakse 

osaliselt, teema vajab edasist tähelepanu. 

► punasega märgitud valdkonnad – valdkond on puudulik, seda 

põhimõtet ei rakendada. Need valdkonnad vajavad edaspidi 

rohkem tähelepanu. 

 

NB! VASTA KÜSIMUSTELE AUSALT!  

Küsimused on abiks KOV-le endale laste ja perede heaolu valdkonna 
arendamiseks. Nende põhjal ei anta KOV-le hinnangut. Küsimustiku 
täitmine on vabatahtlik! 
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PLANEERIMINE

Palun andke kõikide väidete kohta hinnang, kas ja 
kui palju see vastab tegelikule olukorrale Teie 
KOV-is: täielikult, osaliselt või ei vasta üldse. 

T
Ä

IE
L

IK
U

LT
 

O
S

A
L

IS
E

LT
 

E
I 

V
A

S
T
A

 Ü
L

D
S

E
 

1. Laste ja perede hetkeolukord on põhjalikult 

kaardistatud, sh kokku on kogutud erinevate 

valdkondade laste ja perede heaolu 

kajastavad näitajad ning tuvastatud on 

arendamist vajavad teemad. 

   

2. Seatud on selged eesmärgid, mida laste ja 

perede valdkonnas saavutada soovitakse (st 

eesmärgid on kirja pandud). 

   

3. Eesmärkide seadmiselt on lähtutud nn 

SMART-kriteeriumitest (st eesmärk peab 

olema selgelt sõnastatud (konkreetne), 

mõõdetav, saavutatav, asjakohane ja selle 

eesmärgiga tegeletakse õigel ajal (õigesti 

ajastatud). 

   

4. Olukorra kaardistusest selgunud 

arenguvajaduste, planeeritavate tegevuste 

ning seatud eesmärkide vahel on selge seos 

(st on arusaadav, kuidas seatud 

eesmärkidega aidatakse kaasa 

arenguvajaduste lahendamisele ja 

eesmärkide saavutamisele). 

   

5. Laste ja perede heaolu valdkonna 

planeerimisel (sh olukorra kaardistamine, 

eesmärkide seadmine, tegevuste 

planeerimine) on kaasatud erinevate 

valdkondade spetsialistid, sh väljaspool 

KOV-i (haridusasutuste juhid ja –õpetajad, 

sotsiaal-pedagoogid, psühholoogid, politsei)  

   

6. Laste ja perede heaolu planeerimisel on 

olnud kaasatud kohalik kogukond (nt on 

laste ja perede heaolu olnud teemaks 

avalikel aruteludel, volikogu istungitel, on 

läbiviidud sellealaseid elanikkonna küsitlusi). 

   

7. Laste ja perede heaolu planeerimine on osa 

KOV-i arengukava koostamise protsessist. 

Laste ja perede heaolu tegevused kajastuvad 

KOV-i arengukavas ning eelarves.   

   

8. Nii KOV ise kui tema allasutused lähtuvad 

vastavatest kvaliteedijuhtimise juhenditest, 

metoodikatest (nt sotsiaalasutustes 

kasutatakse EQUASS-i, koolid ja lasteaiad 

viivad läbi haridusasutuste sisehindamist 

jne).  
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ELLUVIIMINE
Palun andke kõikide väidete kohta hinnang, kas ja 
kui palju see vastab tegelikule olukorrale Teie 
KOV-ks: täielikult, osaliselt või ei vasta üldse. 
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1. Kõikidele planeeritavatele tegevustele on 

määratud vastutajad: kvalifitseeritud 

spetsialistid on leitud ja õigeaegselt tööle 

rakendatud. 

   

2. Kavandatud tegevuste ellu rakendamisega 

seotud osapooli on teavitatud 

planeeritavatest tegevustest ja ootustest 

nende panusele. 

   

3. Tegevuskava viiakse ellu läbi laiapõhjalise 

koostöövõrgustiku: kõik tegevuskavas 

vastutavatena märgitud isikud/asutused 

panustavad tegevuste elluviimisesse. 

   

4. KOV-i juhtkond tähtsustab laste ja perede 

heaolu tõstmisele suunatud tegevusi. 

   

5. Tegevuste planeerimisel lähtutakse 

põhimõttest, et need vastaksid abivajajate 

vajadustele (nn kliendikesksuse printsiip). 

 

   

6. Laste ja perede heaoluga seotud teenuste 

hankimisel ei kasutata vaid madalama hinna 

   

kriteeriumit, vaid osalejaid suunatakse 

kvalifitseerimis- või hindamiskriteeriumitega 

pakkuma kõrgemat kvaliteeti (nt 

sotsiaalteenuse hankel saab osaleda ainult 

asutus, kes on omab EQUASS sertifikaati). 

7. Soodustatakse kvaliteedijuhtimise 

rakendamist KOV-i allasutustes ja teistes 

teenust osutavates organisatsioonides (nt 

teavitab KOV neid kvaliteedimudelitest ja 

nende võimalikust kasust). 

   

8. Tegevuste elluviimise ajal toimub regulaarne 

seire eesmärkide saavutamist näitavate 

andmete osas (st regulaarselt kogutakse 

andmeid tegevuste ja tulemuste kohta) 
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KONTROLLIMINE    

Palun andke kõikide väidete kohta hinnang, kas ja 
kui palju see vastab tegelikule olukorrale Teie 
KOV-is: täielikult, osaliselt või ei vasta üldse. 
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1. Vähemalt korra aastas kontrollitakse, kas 

tegevused on planeeritud mahus (või 

rohkem) ellu viidud (st eelarve ja mahtude 

kontroll). 

   

2. Teenustes ja projektides osalejate (sihtrühm) 

käest kogutakse regulaarselt tagasisidet 

rahulolu kohta (nt rahuloluküsitlus). 

   

3. Vähemalt korra arengukava elluviimise 

perioodi jooksul on läbi viidud arengukava 

vahehindamine (analüüsitakse laiemalt 

saavutatud tulemusi ja mõjusid). 

   

4. Läbiviidud hindamised on võimaldanud 

tuvastada, kuidas on tegevuste tulemused 

mõjutanud eesmärkide täitmist (st 

hindamistest tuleb välja tegevuste mõju) 

   

5. KOV-is viiakse läbi kvaliteedihindamisi, mis 

on seotud laste ja perede heaolu 

valdkonnaga (nii KOV-i sees kui väljaspool). 

   

PARENDAMINE  

Palun andke kõikide väidete kohta hinnang, kas ja 
kui palju see vastab tegelikule olukorrale Teie 
KOV-is: täielikult, osaliselt või ei vasta üldse. 
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1. Vähemalt korra aastas vaadatakse seatud 

eesmärgid üle: kas eesmärgid on jätkuvalt 

ajakohased? 

   

2. Vähemalt korra aastas vaadatakse üle 

tehtavad/kavandatud tegevused: kas ollakse 

jätkuvalt veendunud, et need tegevused 

aitavad parimal viisil kaasa eesmärkide 

täitmisele? 

   

3. Tegevusi kohandatakse/muudetakse juhul, 

kui peaks ilmnema, et need ei ole enam kõige 

õigemad (ei jätkata mitte-tulemuslike 

tegevustega). 

   

4. Juhul, kui ilmneb, et vajadused ja 

prioriteedid on muutunud, siis vaadatakse 

üle ka eelarve ja tehakse sellesse vajalikud 

muudatused (nt jaotatakse raha tegevuste 

vahel ümber). 

   

 


