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VÄLISHINDAJATE MEESKONDADE KOOLITUS
01.-02.07.2010 

Tallinn, Sokos Hotel Viru
Tiia Tammaru
Jari Kukkonen



Päevakava
01.07.2010

09:30 - 10:00 Saabumine, registreerumine, saabumiskohv

10:00 - 10:15 Sissejuhatus

10:15 - 10:45 Ülevaade osalejatest ja nende ettevalmistusest

10:45 - 11:30 Omavaheline tutvumine. Välishindamise hea 
tava. 

11:30 - 11:45 Kohvipaus

11:45 - 12:30 Loeng. Klassid ja testkülastus. 

12:30 -13:00 Töö meeskondades (Oma külastuskogemuste 
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12:30 -13:00 Töö meeskondades (Oma külastuskogemuste 
jagamine)

13:00 - 13:45 Lõuna

13:45 - 15:15 Loeng. Organisatsioonikülastuse ettevalmistamine ja 
läbiviimine. Intervjueerimine.Töö meeskondades: külastuse 
ja intervjuude ettevalmistamine. 

15:15 - 15:30   Kohvipaus

15:30 - 16:45 Töö meeskondades: Intervjuuharjutused 

16:45 – 17:00 Kokkuvõte



Päevakava

02.07.2010

08:45 – 09:00 Saabumine, registreerumine, saabumiskohv

09:00 – 10.30 Tagasiside ja kokkuvõte intervjuuharjutustest

10:30 - 10:45 Kohvipaus

10:45 – 12:15 Loeng ja diskussioon: parendusprojektide hindamine

12:15 – 13:00 Lõuna

13:00 – 14:30 Loeng, diskussioon ja praktiline harjutus: 
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13:00 – 14:30 Loeng, diskussioon ja praktiline harjutus: 
Konsensuse saavutamine ja tagasiside 
vormistamine

14:30 – 14:45 Kohvipaus

14:45 – 15:15 Osaleja kogemus

15:15 – 16:00 Küsimused ja vastused



Käsitletavad teemad

Välishindamise protsess ja metoodika 

Organisatsioonikülastuse ettevalmistamine ja intervjueerimine

Tagasiside vormistamine

Töö meeskondades 

– meeskonnaliikmete tutvumine ja seniste hindamiskogemuste – meeskonnaliikmete tutvumine ja seniste hindamiskogemuste 
jagamine

– näidisjuhtumi põhjal 

• külastuse ja intervjuude ettevalmistamine

• intervjuude läbiviimine

• konsensuse saavutamine ja tagasiside vormistamine



Tunnustatud ettevõtted aastal 
2009

• Eesti Rahva Muuseum

• Villa Hilda

• Junsi Puhkekeskus

• Loodusravi- ja puhkekeskus Loodus

• Meresuu SPA & Hotel

• Narva Muuseum

• Oxforell Puhkekeskus• Oxforell Puhkekeskus

• Roosta Puhkeküla

• Tervise Paradiis

• Tervisereisid OÜ

• Taastusravikeskus Sõprus

• Kalev SPA

• RMK Sagadi mõisa hotell

• Pesa Hotell



Käesoleva aasta osalejatest

• Taotlusi: 39

• Enesehindamise koolitus: 43 osalejat

• Välishindamisele: 22 ettevõtet

• Seiklusturism, SPA, kämping, puhkemaja, • Seiklusturism, SPA, kämping, puhkemaja, 
hotell

• 1 – 130 töötajat



Tegevused programmi jooksul

1. Enesehindamine

2. Kvaliteediplaani koostamine ja esitamine, 
kvaliteediplaani tegevuste elluviimine 

3. Kliendi tagasiside süsteemi loomine

4. Kliendi teekonna analüüsi läbiviimine, 4. Kliendi teekonna analüüsi läbiviimine, 
võrdlusanalüüs

5. Lõpparuande koostamine ja esitamine

6. Välishindamine 

Tegevustele eelnevad koolitused või seminarid



Koolitused ja seminarid

• Enesehindamise koolitus – detsember 2009

• Kvaliteediplaani seminar – jaanuar/veebruar 2010 
(2 gruppi)

• Kliendi tagasiside süsteemi juurutamise seminar –• Kliendi tagasiside süsteemi juurutamise seminar –
märts 2010

• Kliendi teekonna analüüsi ja võrdlusanalüüsi 2-
päevane seminar aprillis 2010

• Lõpparuande koostamise seminar – mai 2010



Tehtud kodutööd

• Enesehindamine. Tulemused vormistatud

• Kvaliteediplaan

• Kliendi tagasisidesüsteemi loomine või 
parendamine (vastavalt kvaliteediplaanile)parendamine (vastavalt kvaliteediplaanile)

• Klienditeekonna analüüs



Osalevate ettevõtete 
ettevalmistusest

• Kvaliteedi mõiste

• Terminoloogia • Terminoloogia 

• Enesehindamine

• Parendusprojektide määratlemine



Välishindamise protsess 

• Ettevõtete lõpparuande esitamine

• Välishindamine (2 etappi)

• – testkülastus (mystery shopping)

• – ettevõtte külastus - järelvisiit ettevõttesse

• Välishindajate tagasisideraport komisjonile ja ettevõttele
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• Välishindajate tagasisideraport komisjonile ja ettevõttele

• Osalejate tunnustamine



Välishindamise hea tava

1. Assessori kompetentsid

2. Põhimõtted

3. Olulised hindamise juhtimise 
aspektid erinevates protsessi 
ettapides 



Välishindamise hea tava
Assessori kompetentsid

• Järgib välishindamise hea tava
• Mõistab Eesti Turismiettevõtete kvaliteedimudeli 

rakendamist ja selle sisemisi seoseid
• Mõistab erinevaid organisatsioone/ funktsioone & 

omab ülevaadet organisatsiooni toimimisest omab ülevaadet organisatsiooni toimimisest 
tervikuna

• Annab tipptasemel meeskonna liikmena positiivse 
ja efektiivse panuse, omades head suhtlemisoskust 
kõnes ja kirjas

• Kogub, ühtlustab ja analüüsib dokumentaalseid 
ning arutelude käigus saadud tõendeid ja kasutab 
neid põhjendatud hinnangute andmiseks



Assessori kompetentsid

• Viis põhikompetentsi:

– Turismiettevõtete kvaliteedimudeli ja 
hindamispõhimõtete (PDCA ehk Demingi ratas) 
mõistmine ning kasutamine

– Organisatsiooni mõistmine, võime hinnata – Organisatsiooni mõistmine, võime hinnata 
organisatsiooni tegevust tervikuna

– Tulemuslik töö meeskonnaliikmena

– Tõendusmaterjalide kogumine, ühtlustamine ja 
analüüsimine ning põhjendatud hinnangute andmine 

– Selgete, täpsete ja kasulike tagasisidearuannete 
koostamine



Välishindamise hea tava
Põhimõtted

1. Professionaalne sõltumatus
• Isiklike huvide ja hindamise lahus 

hoidmine
2. Konfidentsiaalsuse hoidmine
3. Faktidele tuginemine

• Faktid • Faktid 
• Konsensuslik nägemus / hinnang 
• Tähelepanekute tõendamine

4. Kontekst ja seostatus
• Terviklikkus
• Visioon, missioon, eesmärgid
• Sihtrühm, konkurentsieelis ja selle 

kommunikeerimine
• Väljakutsed
• Kriitilised edukuse tegurid



Välishindamise hea tava
Olulised juhtimise aspektid 1

• Ettevalmistus
– Mudeli ja protsessi tundma õppimine
– Eelinfo kogumine ja faktide kontrollimine
– Kontekst ja seotus ning oma 

hüpoteeside ning küsimuste ette 
valmistaminevalmistamine

– Konsensuslik nägemus / hinnang 

• Läbiviimine
– Kontekst ja seostatus
– Usalduse saavutamine ja hoidmine
– Järelduste kontrollimine
– Meeskonna töö ja kommunikatsioon



Välishindamise hea tava
Olulised juhtimise aspektid 2

• Tagasiside
– Kontekst ja seostatus
– Selge ja kontrollitud faktidele tuginev
– Taktitundeline ja julgustav

• Oma tegevuse hindamine ja parendamine
– Enda tegevuse hindamine
– Tagasiside andmine ja saamine
– Parendusplaani tegemine



Ettevõtjate kahtlusi

Testkülastaja/välishindaja on sama mis inspektor või audiitor 

Eesmärk on vigade otsimine ja leidmine

Testkülastuse ajal provotseeritakse töötajaid

Töötajad võivad töö kaotada

Testkülastus ei sobi minu turismiettevõttele

Testkülastajad on hirmsad inimesed

Minu töötajad kardavad igasuguseid kontrolle ja 
pingelisel ajal teevad seda rohkem vigu



Testkülastusel hinnatav (1)

• Leitavus (nii virtuaalne kui reaalne), kodulehe 
informatiivsus, sihtrühmadega arvestamine jms

• Telefoniteenindus

– kontakti loomine

– keelekasutus
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– keelekasutus

– suhtlemine ja käitumine

– kliendi vajaduste mõistmine

– kontakti lõpetamine

• E-posti teenindus

– vastamise kiirus

– vastuse korrektsus ja viisakus

– vastuse sisu



• Müügi kinnitamine, tasumisvõimalused
• Toote/teenuse vahetu kogemus

– teekond
– teenindaja välimus
– kontakti loomine

Testkülastusel hinnatav (2)
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– kontakti loomine
– suhtlemine, käitumine
– kliendi vajaduste mõistmine
– lisamüük
– kontakti lõpetamine

Järeltegevused



Hinnatakse kvaliteeti, mitte klassi

Majutusettevõtete liigid

• hotell

• motell

• külalistemaja

• hostel

• puhkeküla ja –laager

• puhkemaja

• külaliskorter

• kodumajutus
– Nõuded majutusettevõttele, Majandus- ja kommunikatsiooniministri 

19.oktoobri 2005.a. määrus nr 128



Testkülastus...

... pole kontrollimehhanism, vaid abimees ettevõtte 
kvaliteedi edasiarendamisel;

...võimaldab avastada vastuolusid ootuspärase ja 
pakutava teenuse vahel
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pakutava teenuse vahel

... on vaatlus, kus jälgitakse abstraktseid oskusi loomuliku 
teeninduse käigus



Ettevõtjate hinnangud assessorite tööle (1)

• Mõlemad assessorid olid kompetentsed kvaliteedi juhtimise küsimustes.
Nende suhtumine oli meeldivalt toetav, tehtud märkused olid
konstruktiivsed.

• Saab hinnata alles pärast vastuste saamist ja raportite lugemist – kas
hinnati õiglaselt ja olulisi asju. Meeldis väga nende suhtumine jahinnati õiglaselt ja olulisi asju. Meeldis väga nende suhtumine ja
suhtlemine, ka professionaalsus.

• Hindamine oli põhjalikult ette valmistatud. Liigagi põhjalikult.

• Sõltub lõppraportist!? Asjatundlikud oma valdkonnas. Meie firma  esmast 
kogemuse arvestades oli assessorite tõstatatud teemad ja puudused igati 
põhjendatud ja kahjuks tuleb viimaste tööga rahule jääda. Väga 
põhjalikud, uurisid teenust erineva kliendi (era, äri) vaatevinklist.



Ettevõtjate hinnangud assessorite tööle (2)

• Kohtumine assessoritega oli väga meeldiv, arutelu 
nendega konstruktiivne. Assessorid andsid kasulikke 
nõuandeid, kuidas üht või teist protsessi paremini 
teostada ning tegid asjalikke tähelepanekuid puuduste teostada ning tegid asjalikke tähelepanekuid puuduste 
kohta kliendi seisukohalt. 

• Klientidena olid tavalised, kenad inimesed.

• Meie ettevõtte assessorid olid väga konstruktiivsed ja 
väga head kuulajad. 



Ettevõtjate hinnangud assessorite tööle (3)

• Meie olime pinges, et tulevad „kurjad kontrollid“, kuid tegelikkuses mõjusid
assessorid hoopis rahustavalt! Arutasime koos aruande läbi ja selle
käigus tekkis meeskonnatunne, mitte kontrollijate ja kontrollitavate tunne.
Aitäh neile!

• Erinevast valdkonnast; objektiivne; konstruktiivset kriitikat jagati; võtsid
asja hingegaasja hingega.

• Meie ettevõtet hinnanud assessoritest oli üks tugeva kvaliteedijuhtimise
taustaga ja teine turismis tegev. Neil oli väga suurepärane
meeskonnatöö ja põhjalik teemasse süvenemise oskus. Assessorid viisid
ettevõtte külastust ja meeskonna intervjueerimist läbi väga professionaalselt
ja tunnustasid vestluste käigus töötajaid pühendumise eest. Tänu
assessorite positiivsele ja tunnustavale suhtumisele tundsime peale
nende lahkumist ääretult suurt uhkust, et saame töötada sellises
ettevõttes ja sellises meeskonnas ☺☺☺☺



Rühmatöö 1
Märkmed kolleegide hindamiskogemustest

• Meeskondades 
– Vahetage hindamiskogemusi
– Hoidke konfidentsiaalsust – ärge nimetage 

konkreetseid ettevõtteid

– Pange kirja olulised õppimiskogemused, s.h 
võimalikud riskid ja võimalused nende 
maandamiseks



Rühmatöö 2

Teskülastuse aruande näidise analüüs



Ettevalmistused ettevõtte 
külastuseks

• Välishindamise külastuse ettevalmistamine

• Külastuse ajakava kokkuleppimine

• Toetava dokumentatsiooni küsimine

• Intervjuu(de)ks ettevalmistumine
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• Intervjuu(de)ks ettevalmistumine



Ettevõtte külastuse protsess

Soovitatavas ajakavas võiks sisalduda (ettepaneku kooskõlastamiseks 
teevad välishindajad):

• Sissejuhatus ja kohtumine tippjuhtkonnaga

– ettevõtte külastuse eesmärgi selgitamine

– kriteeriumid, mille alusel otsustatakse, kas ettevõttele

omistada tunnustus ‘Märk kindlast arengust’
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omistada tunnustus ‘Märk kindlast arengust’

• Ettevõtte külastuse protsess

– tõendite kogumine ja ülevaatus

– rakendatuse hindamine – dokumentide ülevaatus

– rakendatuse hindamine – intervjuud/arutelud töötajatega

• Järgmised sammud ja lõpetamine



Dokumentatsiooni valmispanek

• Kvaliteediprogrammiga seotud materjalid (ettevõtte sees 
jms)

• Enesehindamise tulemused

• Kvaliteediplaan

• Klienditeekonna analüüs
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• Klienditeekonna analüüs

• Kliendi tagasiside materjalid (küsitlusleht, tulemused, 
analüüs jms)

• Toimunud koosolekute protokollid, juhendid

• Elluviidud parendusprojektide materjalid, tulemused, 
kokkuvõtted, analüüs vms.



Välishindamine õnnestub, kui

• välishindamiseks on ette valmistatud ja mõlemal 
poolel on ühine eesmärk - saada aru tegelikust 
protsessist
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• mõlemad osapooled häälestavad ennast teineteist 
toetavale vestlusele ja tegevusele



Edasised sammud

• Välishindajad esitavad lõpparuanded ettevõtte kohta :

– välishindamise aruanne programmi 
hindamiskomisjonile
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hindamiskomisjonile

– välishindamise aruanne ettevõttele

• Hindamiskomisjoni otsus

• Ettevõtete tunnustamine



Välishindamise aruanne 
komisjonile (1)

• Tegevusaruanne

– Parendusprojektid ettevõttes

– Tulemused (näidatakse mõõdetav tulemus, mis projekti käigus 
saavutati)
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• Tagasiside

– Assessorite hinnang ettevõtte kohta testostu põhjal

– Assessorite hinnang valitud parendusvaldkondade aktuaalsusele,

eesmärkide saavutamisele, tulemuslikkusele

– Assessorite hinnang valitud parendusvaldkondade elluviimisele,

rakendades Demingi ratta põhimõtteid



Välishindamise aruanne
komisjonile (2)

– Assessorite hinnang kliendi tagasiside kogumise ja analüüsimise

süsteemi tulemuslikkusele ja elluviimisele

– Assessorite hinnang kliendi teekonna analüüsist lähtuvale

parendustegevuse väljaselgitamisele ja planeerimisele
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• Assessorite ettepanek

– Assessorite soovitused ja kommentaarid tunnustuse andmise 
kohta

– Assessorite tähelepanekud, soovitused ja kommentaarid projekti 
kohta



Välishindamise aruanne 
ettevõttele

• Tagasiside

- Assessorite hinnang ettevõtte kohta testostu põhjal

- Assessorite hinnang valitud parendusvaldkonna aktuaalsusele,

eesmärkide saavutamisele, tulemuslikkusele ja elluviimisele

- Assessorite hinnang kliendi tagasiside kogumise ja analüüsimise
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süsteemi tulemuslikkusele ja elluviimisele

- Assessorite hinnang kliendi teekonna analüüsist lähtuvale

parendustegevuse väljaselgitamisele ja planeerimisele

• Assessorite tähelepanekud, soovitused ja kommentaarid



Tunnustuse “Märk Kindlast Arengust”
omistamise põhimõtted

• Tunnustuse saamiseks peab ettevõttes olema pühendumus 
kvaliteedi arendamisele ja kliendikesksusele. Seda tõendavad:

• ellu viidud parendusvaldkonnad (vastavalt kvaliteediplaanile)
• ettevõtte tegevusse integreeritud kliendi tagasiside kogumise ja

analüüsimise süsteem,
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analüüsimise süsteem,
• enesehindamise kriteeriumi “Kliendi teekonda toetavad 

protsessid” keskmine hinnang vähemalt “2” (s.t. olemas 
selged tõendid, et planeeritud lähenemisviisid on ellu viidud);

• enesehindamise kriteeriumi “Klientidega seotud tulemused”
keskmine hinnang vähemalt “2”

• töötajate arendamiseks ellu viidud plaanid.



Järgmised tegevused 
tunnustuse saanud ettevõttele

Ettevõtte tunnustust pikendatakse veel 1-2 aasta võrra, 
juhul kui ettevõte

järgmise aasta jooksul pärast tunnustuse saamist:

• teeb läbi enesehindamise;
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• teeb läbi enesehindamise;

• koostab, esitab ja viib ellu kvaliteediplaani uues 
parendusvaldkonnas;

• koolitab oma töötajaid;

• kogub ja analüüsib pidevalt klientide tagasisidet ja 
kõrvaldab välja toodud puudujäägid;

• esitab kokkuvõtva aruande;

• läbib edukalt välishindamise.



Assessorite ettevalmistused 
ettevõtte külastuseks

• Ettevõttega suhtlemine ja sobiva külastuse aja 
kokkuleppimine

• Kvaliteediplaaniga ja ettevõtte lõpparuandega 
tutvumine

• Külastuse planeerimine – ajakava koostamine ja 
ettevõttega kooskõlastamineettevõttega kooskõlastamine

• Fookuse loomine
– Keda küsitleda, miks küsitleda, millal 

küsitleda
– Milliseid täiendavaid dokumente küsida



Ettevõtte külastuseks 
ettevalmistamine

Millega ettevõte peaks arvestama:

• Tippjuhtkonna kättesaadavus

• Erinevate tasandite ja valdkondade töötajate • Erinevate tasandite ja valdkondade töötajate 
kättesaadavus intervjuude ja arutelugruppide 
jaoks

• Vajalike toetavate dokumentide kättesaadavus

• Koosolekuruumide ja (energia)pauside 
pakkumine



Tõendite kogumine

• Kvaliteediplaan (enesehindamise tulemusel valitud 
parendustegevuste plaan)

• Rakendatuse hindamine – dokumentide ülevaatus

• Rakendatuse hindamine – intervjuud ja arutelud 
töötajategatöötajatega

• Kirjaliku tagasisidearuande ja suulise tagasiside 
ettevalmistamine



Ettevõtte külastuse teemad

• Ettevõtte külastuse teemade valikul küsige endalt 
alati: “Kuidas selle teemaga seonduvad vastused 
mõjutavad tagasisidearuande sisukust?”

• Kui vastus on: “Ei mõjutagi” või “Ma ei tea”, siis 
tasuks teema loetelust kõrvaldada!



Intervjuudesse ja rühmaaruteludesse 
tuleks kaasata inimesi, kes

• osalesid enesehindamisel

• vastutavad kvaliteediplaani väljatöötamise 
eesteest

• vastutavad parendusprojektide elluviimise eest

• on mõjutatud nende projektide elluviimise 
tulemustest



Intervjueerimine (1)
• esitle ennast ja selgita, miks intervjuu toimub;
• sissejuhatus intervjuu teema osas;
• püüa luua pingevaba õhkkond, püüa võita 
intervjueeritava usaldus;
• esita selgeid ja arusaadavaid küsimusi;
• alusta avatud küsimustega ‘kuidas....?’

• vajadusel täpsusta teemat suletud küsimustega • vajadusel täpsusta teemat suletud küsimustega 
‘kas...?’

• kinnita saadud vastust
• ‘selgitage, mida see praktiliselt tähendab?’
• ‘ näidake mulle ...’ (näiteks dokumenti X, 
andmebaasi jne.)
• ‘kas ma sain õigesti aru, et … ?’



Intervjueerimine (2)

• dokumenteeri vastused/leiud koheselt;
• leia intervjuu lõpus kinnitust, et oled asjast õigesti aru 
saanud;
• täna intervjueeritavat abi ja kulutatud aja eest

• Soovitav on intervjueerida kahekesi – üks küsib, teine 
kirjutab; järgmise intervjuu ajal rollid vahetuvad



Kasutage oma meeli



Intervjueerimise põhireeglid (1)

1. Intervjuu avamine

• Planeeri hoolega intervjuu sissejuhatust, kuna see võib 
oluliselt mõjutada intervjuu õnnestumist või 
ebaõnnestumist

• Tutvusta ennast ja püüa maandada intervjueeritava • Tutvusta ennast ja püüa maandada intervjueeritava 
pinget

• Hoia silmsidet

• Anna ülevaade intervjuu struktuurist ja sinu vajadustest

• Selgita intervjueeritavale, et intervjuu on 
konfidentsiaalne ja palu luba teha märkmeid



Intervjueerimise põhireeglid (2)

2. Intervjuu põhiosa

• Seleta detailselt, mida vajad

• Alusta vestluse arendamist soodustavatest küsimustest

• Kasuta erinevat liiki küsimusi 

• Väldi hirmutavaid või suunavaid küsimusi• Väldi hirmutavaid või suunavaid küsimusi

• Kuula! Väldi tendentsi sisustada intervjuud oma häälega

• Näita välja oma huvi ka vastava kehakeele kasutamisega

• Pea kogu aeg meeles oma eesmärke!

• Hoia intervjuud enda püstitatud ajaraamide sees

• Väldi ennetavate järelduste tegemist



Intervjueerimise põhireeglid (3)

3. Intervjuu lõpetamine 

- Tee lühikokkuvõte räägitust

- Avalda tänu intervjueeritava vastuste, aja, huvi jne eest

- Kui arvad, et vajad veel täiendavat infot, lepi kokku 
järgnevad sammud

- Ära kommenteeri intervjuu võimalikku mõju 
hindamistulemusele



Välishindamine (1)

I etapp - Testost (kontrollost, pimeost ehk mystery 

shopping)

• Pole ainult kontrollimehhanism, vaid abimees

kvaliteedi edasiarendamisel
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kvaliteedi edasiarendamisel

• Vastuolu avastamine ootuspärase ja pakutava

teenuse vahel

• Vaatlus, kus jälgitakse teadmisi ja oskusi

loomuliku teeninduse käigus

Testostu võivad assessorid sooritada eraldi



Välishindamine (2)

II etapp - ettevõtte külastus (järelvisiit ettevõttesse)
• Tunnetada organisatsioonis valitsevat üldist 

õhkkonda, kliendikeskset kultuuri
• Leida kinnitust lõpparuandes esitatud informatsioonile
• Hinnata kvaliteediplaani tegevuste ellu rakendamist ja 

aktuaalsust
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aktuaalsust
• Kinnitada dokumentide (tõendusmaterjalide) 

olemasolu planeeritud tegevuste läbiviimiseks

Ettevõtte külastuse viivad assessorid läbi koos, ühtse 
meeskonnana



Välishindamine (3)

II etapp - ettevõtte külastus (järelvisiit ettevõttesse)
• Selgitada ebaselgeks jäänud asjaolusid
• Saada informatsiooni välishindaja tagasisidearuande 

koostamiseks
• Tunnetada, kas kvaliteedijuhtimise protsess toimub 

ettevõttes sisuliselt, mitte formaalselt
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ettevõttes sisuliselt, mitte formaalselt
• Kontrollida, kas taotleja on kvaliteedi parendamisele 

pühendunud ja võiks olla eeskujuks, ‘rollimudeliks’, 
väärida tunnustust  ‘Märk kindlast arengust”

Ettevõtte külastuse viivad assessorid läbi koos, ühtse 
meeskonnana



Hindamispõhimõtted (1)

VÕIMALDAJAD – KUIDAS?

• Milliseid lähenemisviise ja tegevusi kasutatakse
• Lähenemisviis käsitleb meetodeid, mida organisatsioon kasutab.

• Lõpphinnangu andmisel arvestatakse

– kasutatavate meetodite asjakohasust– kasutatavate meetodite asjakohasust

– süstemaatilisuse ja ennetava tegevuse ulatust

– lähenemisviisi integreerituse astet igapäevasesse tegevusse

• Rakendatus käsitleb lähenemise elluviimise ulatust, arvestades
selle kogupotentsiaali.



Hindamispõhimõtted (2)

TULEMUSED – MIS?

• missuguseid tulemusi võib leida ja kui head need on

TulemusteTulemuste hindamisel võetakse arvesse:

• püstitatud eesmärkide asjakohasust

• kas eesmärk on saavutatud



Hindamismaatriks

• Iga parendustegevuse jaoks võiks kasutada 
hindamismaatriksit

• Tugineb RADAR-i põhimõtetele - tulemus, • Tugineb RADAR-i põhimõtetele - tulemus, 
lähenemisviis, rakendatus, hindamine & ülevaatus 
(mõõtmine & õppimine).



Hindamise läbiviimine (1)
• Iga valitud tegevuse jaoks hinnake tõenditele tuginevalt 

Demingi tsükli toimimist, pidades silmas järgmist (vt tabel):

• Lähenemisviis

– Põhjendatus (enesehindamise tulemused)

– Prioriteetsus

– Parendustegevuste kvaliteediplaani dokumenteeritus– Parendustegevuste kvaliteediplaani dokumenteeritus

– Seos strateegiliste eesmärkidega

• Rakendatus

– Elluviimise ulatus kõikides olulistes valdkondades

• Süstemaatilisus

– Kvaliteediplaan on ellu viidud struktureeritud moel, muutused 
dokumenteeritud



Hindamise läbiviimine (2)

• Iga valitud tegevuse jaoks hinnake tõenditele tuginevalt 
Demingi tsükli toimimist, pidades silmas järgmist:

• Mõõtmine

– Toimub parendustegevuste tulemuslikkuse regulaarne 
mõõtmine

• Õppimine• Õppimine

– Toimub tegevuse regulaarne ülevaatus ja vajadusel 
korrigeerivad tegevused

• Tulemuslikkus

– Parendustegevustele on püstitatud mõõdetavad eesmärgid

– Püstitatud eesmärgid on saavutatud



Konsensuse saavutamine

• Mis pärsib:

– Eelarvamused

– Subjektiivsete kogemuste väär väärtustamine

– Faktide puudumine

– Faktide väär tõlgendamine

– Mis veel?

• Mis soodustab:• Mis soodustab:

– Hästi tehtud individuaalne kodutöö

– Kuula, mida teised räägivad ja püüa aru saada nende 
seisukohtadest

– Teadmine sellest, mida meie ei tea

– Vahe tegemine fakti ja hinnangu vahel

– Õige kontekstiga arvestamine

– Seisukohtade toetamine näidete ja tõenditega

– Mis veel?



Tagasisidearuande eesmärk

• Edastada hinnatavale ettevõttele oma tähelepanekud 
selgel, struktureeritud viisil

• Julgustada ettevõtte edasist arengut ja parendamist• Julgustada ettevõtte edasist arengut ja parendamist

• Anda tõelise lisaväärtusega tagasisidet, mis määrab 
kindlaks ettevõtte need positiivsed aspektid, millelt edasi 
areneda ja need, mis vajaksid parendamist



Rühmatöö 3

Individuaalselt 
– tutvuge näidisjuhtumi kirjeldusega

Meeskondades 
– pange kirja ettevõtte külastuse 

küsimused (intervjuude ja tõendite 
– pange kirja ettevõtte külastuse 

küsimused (intervjuude ja tõendite 
jaoks)

– mida küsida? milliseid dokumente 
soovite vaadata?

– koostage ettevõtte külastuse ajakava



Rühmatöö 4

Intervjuude simuleerimine  - rollimängu 
harjutus ühe tõendite kogumise mooduse 
simuleerimisekssimuleerimiseks



Rühmatöö 5

Koostage olemasoleva info ja eeldatavate 
tõendite põhjal konsensuslik 
tagasisideraport komisjonile (1 ettevõtte 
jaoks)



Rühmatöö 6

Välishindamise aruannete analüüs

•Kas ettevõte saab väärtusliku tagasiside

•Kas hindamiskomisjon saab sisendi oma •Kas hindamiskomisjon saab sisendi oma 
otsuse tegemiseks



Ilusat suve ja edukat 
välishindamist!


