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Tõenduse standardite 
ajaline kujunemine 

Allikas: Mapping the Standards of Evidence in UK Policy and Practice

https://media.nesta.org.uk/documents/Mapping_Standards_of_Evidence_A4UE_final.pdf
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Allikas:Nesta’s Standards of Evidence

Tõendusest 

informeeritud muutuste 

teooria

(Kvaasi)eksperimen-

taalselt tõendatud 

mõju

Valmisolek 

levitamiseks

Sõltumatu 

kordusuuring + 

mõistlik ühikuhind

Esmane tõendus, et 

sekkumine on 

paljutõotav

TASE 1
Sa suudad loogiliselt, sidusalt ja
veenvalt kirjaldada, mida sa teed ja
miks see loeb

TASE   2
Sa hõivad andmeid, mis näitavad 
positiivset muutust, kuid sa ei saa 
kinnitada, et see on sinu poolt 
põhjustatud

TASE   3
Sa suudad näidata põhjuslikku 
seost, kasutades selleks kontroll-või 
võrdlusgruppi

TASE   4
Sul on üks või enam sõltumatu 
korduvhindamine, mis kinnitab 
tehtud järeldusi 

TASE   5
Sul on juhised, süsteemid ja 
protseduurid, kindlustamaks 
[sekkumise] järjepidevat kordamist 
ja positiivset mõju

Nesta tõenduse 
standardid

https://media.nesta.org.uk/documents/standards_of_evidence.pdf
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Allikas:Nesta’s Standards of Evidence

Nesta tõenduse 
standardid

TASE 1
Sa suudad loogiliselt, sidusalt ja
veenvalt kirjaldada, mida sa teed ja
miks see loeb

TASE   2
Sa hõivad andmeid, mis näitavad 
positiivset muutust, kuid sa ei saa 
kinnitada, et see on sinu poolt 
põhjustatud

TASE   3
Sa suudad näidata põhjuslikku 
seost, kasutades selleks kontroll-või 
võrdlusgruppi

TASE   4
Sul on üks või enam sõltumatu 
korduvhindamine, mis kinnitab 
tehtud järeldusi 

TASE   5
Sul on juhised, süsteemid ja 
protseduurid, kindlustamaks 
[sekkumise] järjepidevat kordamist 
ja positiivset mõju

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


Küberkiusamise ennetamise programmi muutuste teooria

Allikas: www.storiesofimpact.com
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https://storiesforimpact.com/
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Allikas:Nesta’s Standards of Evidence

Nesta tõenduse 
standardid

TASE 1
Sa suudad loogiliselt, sidusalt ja
veenvalt kirjaldada, mida sa teed ja
miks see loeb

TASE   2
Sa hõivad andmeid, mis näitavad 
positiivset muutust, kuid sa ei saa 
kinnitada, et see on sinu poolt 
põhjustatud

TASE   3
Sa suudad näidata põhjuslikku 
seost, kasutades selleks kontroll-või 
võrdlusgruppi

TASE   4
Sul on üks või enam sõltumatu 
korduvhindamine, mis kinnitab 
tehtud järeldusi 

TASE   5
Sul on juhised, süsteemid ja 
protseduurid, kindlustamaks 
[sekkumise] järjepidevat kordamist 
ja positiivset mõju

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


Uurimuse disain: eel-ja järeluuring

sekkumine

aegeeltest järeltest

võrdlus

osalejate eeltest osalejate järeltest
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Sekkumine: Mobiiliapp kui lisand näost-näkku teraapiale nende noorte toetamiseks, 
kes kogevad enesevigastamist 

Disain: Eel- ja järeluuring äpi võimalike mõjude hindamiseks, milles osalesid patsiendid 
vanuses 12-17, kes on kas varasemalt kogenud või hetkel kogevad enesevigastamist. 
Tulemusi mõõdeti kolmel korral: uurimuse alguses, 2 ja 12 nädalat peale uurimuse 
algust.

Tulemused: Analüüsis võrreldi uurimuse alguses kogutud osalejate andmeid 12 
nädalat peale äppi kasutamist kogutud andmetega. Analüüs näitas, et äpp oli noorukite 
seas väga aktsepteeritud ja noorukitele abiks. Analüüs näitas ka ärevuse ja 
depressiooni vähenemist. 

Allikas: Stallard and others (2019). ‘A smartphone app (BlueIce) for young people who self-harm: Open phase 1 pre-post trial’

Näide: Noorukite enesevigastamise vähendamise abistamiseks arendatud äpi mõjud 
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https://mhealth.jmir.org/2018/1/e32/
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Allikas:Nesta’s Standards of Evidence

Nesta tõenduse 
standardid

TASE 1
Sa suudad loogiliselt, sidusalt ja
veenvalt kirjaldada, mida sa teed ja
miks see loeb

TASE   2
Sa hõivad andmeid, mis näitavad 
positiivset muutust, kuid sa ei saa 
kinnitada, et see on sinu poolt 
põhjustatud

TASE   3
Sa suudad näidata põhjuslikku 
seost, kasutades selleks kontroll-või 
võrdlusgruppi

TASE   4
Sul on üks või enam sõltumatu 
korduvhindamine, mis kinnitab 
tehtud järeldusi 

TASE   5
Sul on juhised, süsteemid ja 
protseduurid, kindlustamaks 
[sekkumise] järjepidevat kordamist 
ja positiivset mõju

https://media.nesta.org.uk/documents/standards_of_evidence.pdf
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Juhuslikustatud kontrolluuring (JuKU)
tulemusnäitajate 

mõõtmine 
oluline

tulemusnäitajate 
mõõtmine 

lähtepunktis
soovituslik

juhuslikustamine
oluline

kontrollgrupp

sekkumisgrupp sekkumine
oluline

sekkumisgrupp

kontrollgrupp

sotsiaalsed 
oskused ei 
paranenud

sotsiaalsed 
oskused 
paranesid



Kvartal

Tööhõives emade 

protsent

Tööhõives emade protsent (kvartaalselt)
100%

90%

80%

70%
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40%

30%
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10%

0%

Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22

sekkumisgrupp

Comprehensive Child Development Program (CCDP)

kontrollgrupp

Adapteeritud allikast Pierre et. al. (1997). National impact evaluation of the comprehensive child development program
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https://www.acf.hhs.gov/opre/project/comprehensive-child-development-program-ccdp-1990-1996
https://www.acf.hhs.gov/opre/research/project/comprehensive-child-development-program-ccdp-1990-1996
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Allikas:Nesta’s Standards of Evidence

Nesta tõenduse 
standardid

TASE 1
Sa suudad loogiliselt, sidusalt ja
veenvalt kirjaldada, mida sa teed ja
miks see loeb

TASE   2
Sa hõivad andmeid, mis näitavad 
positiivset muutust, kuid sa ei saa 
kinnitada, et see on sinu poolt 
põhjustatud

TASE   3
Sa suudad näidata põhjuslikku 
seost, kasutades selleks kontroll-või 
võrdlusgruppi

TASE   4
Sul on üks või enam sõltumatu 
korduvhindamine, mis kinnitab 
tehtud järeldusi 

TASE   5
Sul on juhised, süsteemid ja 
protseduurid, kindlustamaks 
[sekkumise] järjepidevat kordamist 
ja positiivset mõju

https://media.nesta.org.uk/documents/standards_of_evidence.pdf
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Sõltumatu 
kordusuuring

Ogden & 
Halliday-Boykins 

(2004)

Programmi 
arendajate 

poolt 
juhitud 
uuring

Borduin, et al. 
(1995)

MST on intensiivne pere-ja 
kogukonnapõhine sekkumine 11-
17aastastele lastele ja noorukitele, kellel 
on tõsised käitumisprobleemid ja/või 
esineb kriminaalselt käitumist. 

MST peamiseks eesmärgiks on 
katkestada antisotsiaalse käitumise 
tsükkel. 

Näide: Multisüsteemne teraapia (MST)

14

https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-3588.2004.00085.x
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7673534/
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Allikas:Nesta’s Standards of Evidence

Nesta tõenduse 
standardid

TASE 1
Sa suudad loogiliselt, sidusalt ja
veenvalt kirjaldada, mida sa teed ja
miks see loeb

TASE   2
Sa hõivad andmeid, mis näitavad 
positiivset muutust, kuid sa ei saa 
kinnitada, et see on sinu poolt 
põhjustatud

TASE   3
Sa suudad näidata põhjuslikku 
seost, kasutades selleks kontroll-või 
võrdlusgruppi

TASE   4
Sul on üks või enam sõltumatu 
korduvhindamine, mis kinnitab 
tehtud järeldusi 

TASE   5
Sul on juhised, süsteemid ja 
protseduurid, kindlustamaks 
[sekkumise] järjepidevat kordamist 
ja positiivset mõju

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


MST UK & Iirimaa

MST teenuse ‘asukoha’ 
arenguprotsess

Pidev kvaliteedi tagamine
MST tiimi personalitöö
Kliiniline koolitus
Konsulteerimine ja 
supervisioon

Kohaliku populatsiooni vajaduste analüüs

Rahastamine ja jätkusuutlikkus

MST mudeli usaldsuväärsuse nõuded

Sidusrühmade koostöö ja toetus

Värbamine ja koolitus16






