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Esimene koolituspäev (06.06.2017, Tallinn) on pühendatud tõenduspõhisusele, mõju hindamisele ja 

sekkumiste planeerimisele. Esimese koolituspäeva lõpuks on noorsootöötajatele selge, mis asi on 

tõendus- või teaduspõhisus ja kuidas valida tõenduspõhist sekkumist. 

 

Päeva jooksul arutleme järgnevatel teemadel: 

 Tänapäeva ühiskond: komplekssusteooria või teaduslik determinism? Disainimõtlemine või 

planeerimine? 
Kaasaegne teadus väidab, et ühiskonna arengut ei ole võimalik täpselt ette ennustada. Teisalt räägitakse üha 

rohkem tõenduspõhistest sekkumistest, mis läheb justkui eelnevaga vastuollu. Millal ja kuidas on mõistlik 

kasutada disainimõtlemist sekkumiste kujundamisel? 

 Mida tähendab tõenduspõhisus ja oma tegevuste mõju hindamine? Kuidas seda enda töös 

rakendada? 
Noorsootöö programmide ja tegevuste puhul tuuakse tihti välja nende tõenduspõhisus. Vaatame, mida 

tõenduspõhisus tegelikkuses tähendab. Mis on meie endi tegevustega loodav väärtus ehk mõju ning kuidas seda 

hinnata ja tõendada? Kuidas panna paika meie tegevuste väärtuse tekkimise loogika ehk „muutuse teooria“? 

Kuidas aitab enda tegevuste väärtuse hindamine meid tõhusamad olla? 

 Kuidas teha koostööd ja kasutada koosloomet noorsootöös ja probleemide lahendamisel? 
Paljud probleemid on sedavõrd keerukad, et vajavad lahenduste leidmiseks eri taustaga inimeste koostööd, 

sealhulgas ka noorte endi aktiivset osalemist. Koostöö suunamiseks on võimalik kasutada koosloome meetodeid: 

mis need on ning kuidas võiks neid rakendada noortega seotud teemade puhul? 

 Näidete analüüs 
Eelnevate teemade avamiseks ja mõistmiseks analüüsime noortele suunatud erinevat tüüpi programme nagu 

Murdepunkt, Liikuma kutsuv kool ja KiVa. Kus on tõenduspõhisus ja kas selle tagamiseks on vajadust ja võimalust? 

Millised on nende programmide planeerimise ja hindamise metodoloogiad? 

 Probleemi tuvastamine ja sõnastamine: kas lahendame õiget probleemi?  
Probleemi sõnastamisest sõltub see, milline saab olema lahendus. Õpime sõnastama probleemi viisil, mis lubaks 

valida võimalikult palju alternatiivseid lahendusi.  

 Valikukriteeriumite sõnastamine 
Kuidas luua sobiva sekkumise valimiseks õiged valikukriteeriumid? Kodutööks jääb otsida loodud kriteeriumitele 

vastavad tõenduspõhised sekkumised. 

 

Teine koolituspäev/töötuba (15.06.2017, Tallinn) on praktiline. „Mängime“ teenusedisaini tööriistu 

kasutades läbi ühe tõenduspõhise sekkumise kavandamise. Disainimõtlemist ja teenusedisaini 

tööriistu kasutades saab kavandada nii täiesti uut, sihtrühma vajadustest lähtuvat sekkumist kui ka 

kohandada eksporditud tõenduspõhise sekkumise piloteerimist või juurutamist. 

 

Teises töötoas proovime läbi järgmised teenusedisaini tööriistad: 

 Teenuse osapoolte kaardistamine  

 Persoonade koostamine/disainiuuringud 

 Klienditeekonna kaardistus  

 Teenuseplaani koostamine  

Kahepäevase täismahus koolituse läbinud noorsootöötaja: 

- Tunneb tõenduspõhisuse tunnuseid ning taoliste sekkumiste planeerimist; 

- Oskab konkreetses situatsioonis hinnata mõju hindamise vajadust ning selleks sobiva 

lähenemise; 

- Tuvastab ja sõnastab korrektselt probleeme noorsootöö valdkonnas; 

- Kasutab lihtsamaid teenusedisaini tööriistu sekkumise planeerimisel/kavandamisel.  



 Teenuse prototüüpimine  

 Teenuse stsenaarium 

 

Koolitus koosneb auditoorsest õppest (2 moodulit) ja iseseisvast tööst.  

 

Koolituse kogumaht on 22 tundi, sellest kontaktõpet 16 tundi ja iseseisvat tööd 6 tundi. Eeldame 

õppijatelt valmisolekut osaleda täies mahus. 

 

Koolitus panustab noorsootöötajate kutsestandardis (tase 6 ja 7) esitatud pädevuse (noorsootöö 

korraldamine; professionaalse enesearendamine; noorteinfo vahendamine ja noorte nõustamine; 

administreerimine ja juhtimine; noortevaldkonna arendamine) omandamisse. Koolitusel osalemise 

või selle läbimise kohta väljastatakse tunnistus või tõend. 

 

Koolitusel osalemine on osalejate jaoks tasuta (programm, toitlustus), kuid osalejatelt (või nende 

tööandjatelt) eeldatakse transpordikulude katmist toimumispaika ja tagasi. 

 

Koolitajad: 

 

Rasmus Pedanik. Rasmus on algatanud ja juhtinud 2014., 2015. ja 2016. aasta teenusedisaini 

koosloome arenguprogramme, kus disainiti või re-disainiti kokku üle 20 erinevat teenust. Rasmus on 

täiendanud ennast probleemi lahendamise ja meeskondade juhtimise fasilitaatorina Londonis, 

teenusedisaini koosloome fasilitaatorina DesignThinkers Akadeemias Amsterdamis ja avaliku sektori 

teenuste disainimise koolitusprogammis Cardiffis (disainiagentuur PDR) Lisaks on Rasmus läbinud 

äridisaini koolituse Amsterdamis (Design A Better Business – Business Models INC) ja Disainikeskuse 

poolt korraldatud teenusedisaini 2016. a. Meistriklassi, kus disainiti AS Hoolekandekeskuse 

Kogukonnas elamise teenust.  Rasmus õpib Tartu Ülikoolis doktorantuuris ja tema uurimistöö 

teemaks on erinevad probleemide lahendamise metoodikad. See teema on tihedalt seotud 

disainimõtlemisega. Lisaks arenguprogrammile juhib Rasmus mitteformaalset Sotsiaalse 

innovatsiooni võrgustikku ja osaleb Riigikantselei poolt juhitud Avaliku sektori ja sotsiaalse 

innovatsiooni rakkerühmas.  

 

Marko Uibu. Marko töötab kommunikatsiooniuuringute lektorina Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste 

instituudis ja uuringutejuhina Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikus. Lisaks uuringute planeerimisele ja 

läbiviimisele osaleb ta koolitaja, koosloomejuhi ja konsultandina erinevates koosloome 

(arengu)programmides ning eksperdina rahvusvahelises projektis „Know Your Impact“. Marko 

kogemus uuringute vallas on lai: alates sotsiaalteaduslikest analüüsidest kuni disaini- ning 

kasutajakogemuse uuringuteni. Üha enam huvitavad teda kestliku sekkumise metodoloogiad, 

seetõttu töötab ta ka näiteks programmis „Liikuma kutsuv kool“. Marko õpetab erinevates 

ülikoolides magistrantidele muuhulgas näiteks rakendus- ja disainiantropoloogia kursuseid. Tal on 

doktorikraad religiooniuuringute erialal, magistrikraadid sotsiaalantropoloogias ning meedia ja 

kommunikatsiooni uuringutes. 

 


