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Kolmapäev, 02. detsember

10:00-10:30 Saabumine, registreerumine
10:30-10:45 Avasõnad
10:45-12:15 Eesti turismiettevõtete kvaliteediprogramm. 

Rahvusvahelised tunnustusskeemid 
12:15-13:00 Lõuna
13:00-13:45  Kvaliteedi mõiste ja selle tähendus turismiettevõttes
13:45-14:30 Rühmatöö: Ajurünnak „Milles seisneb turismiettevõtte

kvaliteet”
14:30-14.45 Paus
14.45-16.15 Enesehindamine kui organisatsiooni arendamise

töövahend
16.15-16.30 Paus
16.30-17.30 Enesehindamise meetodid
17.30-17.45 Päeva kokkuvõte
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Neljapäev, 03. detsember

9:00-10:30 Turismiettevõtete kvaliteedimudel
10:30-10:45 Paus
10:45-12:15 Rühmatöö: praktiline enesehindamise harjutus 
12:15-13:00 Lõuna
13:00-14:00 Kvaliteediprogrammis osalemise kogemus – Roosta 

puhkeküla
14:00-14:30 Rühmatöö: kaasuse arutelu
14:30-14:45 Paus
14:45-16:00 Enesehindamise protsessi läbiviimine ettevõttes
16:00-16:15 Koolituse kokkuvõte



Eesti turismiettevõtete kvaliteediprogramm.
Rahvusvahelised tunnustusskeemid



Turismiettevõtete eesmärgid
kvaliteediprogrammis

• Tõsta ettevõtjate teadlikkust oma ettevõtte ja töötajate
arendamise vajadusest ja võimalustest ning
kvaliteedijuhtimise põhimõtetest

• Tõsta ettevõtjate turuteadlikkust

• Tõsta turistide rahulolu Eesti turismitoote ja teenuse

kvaliteediga - kliendikesksuse arendamine�



Kvaliteediprogrammi protsess

• 12 KUUD 

1. Programmiga liitumine
2. Enesehindamine – kvaliteediplaani koostamine
3. Kliendikesksuse arendamine

– töötajate koolitamine
– kliendi tagasisidesüsteemi loomine
– kliendi teekonna analüüs

4. Võrdlusanalüüs
5. Välishindamine

– testkülastus
– organisatsioonikülastus

6. Tunnustamine (1 või 2 aastat)



Millise kogemuse andis Teile osalemine 
turismiettevõtete kvaliteediprogrammis? (1)

• Programmis osalemine näitas, et peale teenuse pakkumise on 
ka muid asju, mida peab arvestama. Andis kindlad juhised, 
kuidas parendustegevust teha, kuidas kogu ettevõtte tegevust 
juhtida. 

• Kogemus on praktikas kasutatav, mitte midagi ei tehtud 
tegemise pärast. Saime süsteemselt ellu viia kogu majas 
olulise tähtsusega olevad parendusprojektid. Kuigi nende 
teemade käsitlemise vajalikkust tunnistasime juba varem, ei 
olnud enne Kvaliteediprogrammiga liitumist sellist edasiviivat 
jõudu – süsteemsust, ajalisi raame jne.

• Ettevõtte töötajaskonnal tekkis parem sünergia, paranes 
omavaheline koostöö ning arusaamine sellest, miks ühte või teist 
asja vajalik teha on. Said selgemaks ka põhjused, miks mõnda asja 
ei ole võimalik teha või muuta.  



• See pani nägema asju rohkem avatud silmadega, otsima senisest 
veelgi rohkem võimalusi asjade paremaks tegemisel. See selgitas 
mitmeid nö. toimemehhanisme, mis üht või teist aspekti (kliendi 
käitumisel jne) mõjutavad. 

• Õpetas väärtustama sihipäraselt ja plaani järgi tegutsemist
üksikute juhuslike tegevuste asemel ning andis palju uusi ideid, 
kuidas üht või teist asja kliendi jaoks meeldivamaks muuta.

• Üks suur töö – juhendmaterjalide kokkupanek + klientide küsitluste 
läbiviimine – said ellu viidud. Olime pikka aega seda mõelnud, nüüd 
sai tehtud. Ja seda koos kogu kollektiiviga – töötajatele meeldib 
samuti kui nendega asja parendamist arutatakse, mitte ei 
kehtestata juhtkonna poolt uusi ja rangemaid nõudmisi. 

Millise kogemuse andis Teile osalemine 
turismiettevõtete kvaliteediprogrammis? (2)



Ettevõtjate hinnangud assessorite 
tööle

• Assessorid on meie arvates väga professionaalsed 
ning esitasid õigeid küsimusi. Juba kohtumise käigus 
joonistusid meie jaoks välja peamised arengusuunad. 
Küsimused aitasid meie ettevõttel asju kõrvalt näha ning 
hinnata erinevate valdkondade prioriteete.

• Assessorid oskasid jääda märkamatuteks ja mõlemad 
külastasid erinevatel aegadel erinevate seltskondadega. 
Hästi tehtud, saab kokku tõepärase hinnangu tehtud 
töödele ja teenindusele.



Turismiettevõtete Kvaliteediprogrammi
väljatöötamisest

• Mudeli eeskujud: 

� EFQM täiuslikkusmudel ja tunnustusskeem
(Committed to Excellence)

� Iirimaa rahvuslik mikro- ja väikeettevõtetele suunatud
tunnustusskeem (Foundation Mark) �

� Šveitsi turismiettevõtete kvaliteediprogramm
(Qualitätsmanagement in Schweizer Tourismus) �
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Tippu jõudmiseks on erinevaid teid



Tunnustusskeemide eesmärk

• Motiveerida ettevõtteid kasutama kaasaegseid meetodeid juhtimiskvaliteedi 
parendamiseks ja tõsta ettevõtete juhtimiskvaliteedi alast teadlikkust.

• Tunnustada võimalikult paljusid häid tulemusi saavutanud organisatsioone, 
arvestades nii nende suurust, juhtimiskvaliteedi alase arengu küpsust kui ka 
tegevusvaldkonna eripära. 

• Tunnustus aitab tõsta organisatsioonide usaldusväärsust ja võimaldab jagada 
organisatsioonidevahelisi kogemusi ning parimat teadmust. 



Ülevaade kvaliteediauhindadest ja 
tunnustusskeemidest

• 1951  - Deming Prize (DP), Jaapan www.juse.or.jp
• 1987 - Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA), USA www.quality.nist.gov
• 1991 - EFQM Excellence Award (EEA), varem European Quality Award (EQA),

www.efqm.org
• 2000 - EFQM Levels of Excellence - kolmeastmeline tunnustusskeem
• rahvuslikud kvaliteediauhinnad

• 2000/2001 - Eesti Kvaliteediauhinna pilootprojekt
• 2002 - Eesti Juhtimiskvaliteedi Auhind, alguses Eesti Kvaliteediauhind, www.eaq.ee
• 2005 - Juhtimiskvaliteedi tunnustusskeem (Edasipürgiv Organisatsioon, Hästi Juhitud 

Organisatsioon, Eeskujulikult Juhitud Organisatsioon)
• 2002 - Tallinna Haridusasutuste Kvaliteediauhind
• 2004 - Eesti Kutseõppeasutuste Kvaliteediauhind, www.innove.ee
• 2003 - Avaliku Sektori Kvaliteediauhind (pilootprojekt) www.fin.ee
• 2004 - Eesti Turismiettvõtete Kvaliteediprogramm, Märk Kindlast Arengust



Innustustasand
Edasipürgiv organisatsioon

Eesti rahvuslik tunnustusskeem/
EFQM Levels of Excellence

Recognized 
for Excellence

EFQM Excellence 
Award E

J
K
A

Committed to 
Excellence

Eeskujulikult juhitud 
organisatsioon

Hästi juhitud organisatsioon

Auhind



Tunnustamise tingimused

– Auhinnakonkursile kvalifitseerumiseks peab organisatsioon ületama 250 
punkti taseme 1000 punktisel skaalal.

– Hästi juhitud organisatsioon - tunnustuse saab, kui lõppskoor on 
vahemikus 301- 400 punkti

– Eeskujulikult juhitud organisatsioon - tunnustuse saab, kui lõppskoor 
ületab 400 punkti.

– EJKA konkursi võitja lõppskoor peab ületama vähemalt 500 punkti 
taseme.

– Lisaks auhinnavõitjale võib žürii anda lisatunnustusi konkreetse 
täiuslikkusprintsiibi eriti silmapaistva rakendamise eest.

– Kui lõppskoor ületab 300 punkti, võib organisatsioon taotleda EFQM-ilt 
Eesti Kvaliteediühingu kaudu tunnustust Recognised for Excellence
(R4E).



Iirimaa kogemus

EIQA (Excellence Ireland Quality Association) http://www.eiqa.com
• Hygiene Mark
• Q-Mark
• Business Excellence
• Foundation Mark

Failte Ireland http://www.optimus.ie
Optimus – turismiettevõtete tunnustusskeem: 
• Service Excellence Award
• Mark of Best Practice
• Award of Excellence

Kasutab EFQM Excellence Model’it, võimalik taotleda EFQM tunnustust 
Recognised for Excellence



Kõik Iiri programmid

• põhinevad skooridel
• võimaldavad võrdlusanalüüsi (benchmarking)

• tunnustamine ja auhinnad
• kvaliteedijuhtimise meetodite ja tööriistade 

integreerimine
• seotud täiuslikkusmudeliga



Teiste maade kogemus

Soome turismiettevõtete kvaliteediprogramm
Laatutonni, www.mek.fi

Šveitsi turismiettevõtete kvaliteediprogramm
Qualitätsmanagement in Schweizer Tourismus
www.swisstourfed.ch

Baski turismiettevõtete kvaliteediprogramm
www.euskalit.net
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Kvaliteedi mõiste ja selle
tähendus turismiettevõttes



Edukate organisatsioonide omadused 
(Collins and Porras, de Geus, Fitz-Enz)

• Tugev, positiivne, väärtustel põhinev kultuur
• Pühendumus õppimisele ja eneseuuendamisele
• Pidev adapteerumine, kohanemine, kasutades sise- ja 

väliskeskkonnast saadud tagasisidet
• Strateegiline koostöö sisemiste ja väliste partneritega, klientidega ja 

tarnijatega
• Tahe riskeerida ja eksperimenteerida
• Tasakaalustatud, väärtustel tuginev lähenemine toimivuse mõõtmisele, 

mis hõlmab järgmisi valdkondi
– Organisatsiooni jätkusuutlikkus (finantsiline)
– Organisatsiooni ‘vormisolek’ (tõhusus, mõjusus)
– Koostöö tarnijate ja klientidega
– Pidev õppimine ja areng
– Organisatsiooni sidusus ja töötajate rahulolu
– Organisatsiooni panus kohalikku kogukonda ja ühiskonda
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Tehniline Sotsiaalne

Teadmuse
areng

Kvaliteedi
mõiste
areng

Toode/
tulemus

Protsess

Süsteem

Organisatsioon

Ahelad

Suund ‘kõvalt pehmele’

(From hard to soft)

Vaimne

Kvaliteedi dimensioonide avardumine

Võrgustikud
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Täielik Kvaliteedi Karumõmm
(Allikas: Euroopa kvaliteedivisioon, EOQ)
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Kvaliteedijuhtimise mudeleid

• Missioon, visioon ja ‘eesmärkide lahtiharutamine’

• Pidev parendamine, terviklik kvaliteedijuhtimine (TQM)

• Võrdlemine parimatega, võrdlevanalüüs
(benchmarking)

• ISO 9000 standardid (protsessi- ja kliendikesksus)

• Tunnustusskeemid (edasipürgiv organisatsioon, hästi 
juhtitud, eeskujulikult juhitud organisatsioon)

• Kvaliteediauhinna mudel (kõikehõlmav)
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Terminid EVS-ISO 9000:2007

• Kvaliteet - määr, milleni olemuslike 
karakteristikute kogum täidab nõuded ehk
nõuete täidetuse määr

• Nõue - vajadus või ootus, mis on avaldatud, 
üldiselt eeldatav või kohustuslik

• Toode - protsessi tulemus
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Kvaliteedijuhtimine

• Kvaliteedijuhtimine -
lubaduste andmise ja nende täitmise protsess

• Kvaliteedijuhtimissüsteem -
eesmärkide püstitamise ja nende saavutamise 
süsteem
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Pidev parendamine
(ISO Management Systems- September-October 2002)
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Plaani-Teosta-Mõõda-Parenda

• Plaani - määratle eesmärgid ja protsessid, mis on vajalikud 
kliendi nõuete ja toimimispõhimõtetega kooskõlas olevate 
tulemuste saavutamiseks

• Teosta - rakenda protsessid

• Mõõda - jälgi ja mõõda protsesse ning tooteid, vastavust 
poliitikatele, eesmärkidele ja tootenõuetele ning jäädvusta 
tulemused

• Parenda - võta ette tegevused protsesside toimimise 
parendamiseks
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Deming’i pideva parendamise ratas

PDCA

Plan
Planeeri

Do
Teosta

Check/Study
Kontrolli/uuri

Act
Korrigeeri



TQM- Total - totaalne, täielik, 
kõikehõlmav, terviklik

1. Kõikide töötajate osalus ja meeskonnatöö
2. Kõik peavad tundma, et igaüks vastutab kvaliteedi eest 

(omanikutunne, peremehetunne)
3. Organisatsiooni kõikide juhtimistasandite, protsesside ja 

funktsioonide kaasamine
4. Süsteemne mõtlemine, terviku mõistmine (holistic 

approach)



TQM – Quality - kvaliteet

1. Kliendikesksus (nii sisemised kui välised kliendid)
2. Pidev parendamine (kaizen)
3. Tehniline pool: koolitus oskuste ning teadmiste 

arendamiseks, meetodite ja tööriistade kasutamine
4. Inimlik pool: uuenduslikkuse ja loovuse suurendamine



TQM – Management - Juhtimine, 
eestvedamine

1. Tippjuhtkonna pühendumus, kohustuse ja vastutuse 
võtmine

2. Otsustusõiguse delegeerimine (empowerment)
3. Organisatsiooni missiooni ja eesmärkide määratlemine
4. Eestvedamine kui kriitiline edutegur, eeskuju kaudu 

juhtimine (walk your talk)
5. Organisatsioonikultuuri muutmine, ühtsete väärtuste 

loomine
6. Organisatsiooniline õppimine, uue teadmuse loomine –

enda ja teiste kogemused (benchmarking,  benchlearning)



Organisatsiooniline täiuslikkus

• Üldine töötamise viis, mille tulemuseks on kõigi huvipoolte

• kliendid, 

• töötajad, 
• partnerid, 
• ühiskond, 
• omanikud

• tasakaalustatud rahulolu, 
• suurendades organisatsiooni pikaajalise edukuse tõenäosust

(EFQM).

Juhtimiskvaliteet on organisatsiooni võime saavutada tõhusa
juhtimisega kõikide osapoolte rahulolu kasv.



Leadership
10%

Leadership
10%

Processes
14%

Processes
14%

Key 
Performance 

Results
15%

Key 
Performance 

Results
15%

People
9%

People
9%

Policy & 
Strategy

8%

Policy & 
Strategy

8%

Partnerships 
& Resources

9%

Partnerships 
& Resources

9%

People 
Results

9%

People 
Results

9%

Customer 
Results

20%

Customer 
Results

20%

Society 
Results

6%

Society 
Results

6%

EFQM täiuslikkusmudel 2010
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Täiuslikkuse põhiprintsiibid

Tasakaalustatud tulemuste saavutamine

Klientidele väärtuse lisamine

Partnerlussuhetee loomine

Loovuse ja innovatsiooni 
soodustamine

Protsesside juhtimine
Inimeste abil edu saavutamine

Jätkusuutliku tuleviku eest 
vastutuse võtmine

Visiooniga, inspireeriv ja
terviklik eestvedamine



Tulemused:
�Asjakohasus ja kasutatavus

� Ulatus
� Terviklikkus
� Segmenteeritus

�Tulemuslikkus
� Trendid
� Eesmärgid
� Võrdlused
� Põhjuslikkus

Lähenemisviis:
�Põhjendatud
�Integreeritud

Hindamine & täiustamine:
�Mõõtmine
�Õppimine & loovus
�Innovatsioon & parendamine

Rakendatus:
�Ellu viidud
�Süstemaatiline

RADAR 2010:
Elemendid ja atribuudid 



• Eestvedamine
• Poliitika ja strateegia
• Kliendikesksus
• Inimestekesksus
• Ressursid ja partnerlus
• Protsessijuhtimine

• Protsesside tulemused
• Klientidega seotud tulemused
• Inimestega seotud tulemused
• Mõju ühiskonnale

• Kasumlikkus
• Käibe suurenemine
• Kulude vähenemine

Põhjus-tagajärg seosed

Mis ja kuidas?

Mittefinantsilised
tulemused

Finantstulemused



Allikas: Eesti Kvaliteediühing

Hindamine

Deming’i ratas
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Täiuslikkus on õigete 
asjade õigesti tegemine

M
id

a 
m

e 
te

em
e

Kuidas me seda teeme

Teeme 

õigeid

asju

halvasti

Teeme

valesid

asju

halvasti

Teeme

õigeid

asju

hästi

Teeme

valesid

asju

hästi
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Täiuslikkuse kaks dimensiooni

Kas me teeme õigeid asju ?

Kas me teeme 
õigeid asju 
õigesti?

Hindamine -
enese- ja 
välishindamine

E
es

tv
ed

am
in

e,
S

tr
at

ee
gi

lin
e 

ju
ht

im
in

e

Protsessijuhtimine, 
kvaliteedi tagamine

Kas me teeme õigesti?
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Miks on teema oluline turismis?

1. Turismiarengukava – turismi kvaliteet on 
prioriteetne valdkond

2. Eesti turismiettevõtete kitsaskohad täna:
• vähene kliendikesksus, teenuse ebaühtlane 

kvaliteet;
• vähene turismiettevõtjate koostöö, turismitoote 

ühenäolisus;
• vähene orienteeritus ärile;

3. Siseklientide madal rahulolu
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Kvaliteediplaani tegevusi

• Teenindusprotsesside kaardistamine ja juhtimine, 
teenindusstandardid, kvaliteedikäsiraamat, 
kvaliteeditöörühmad

• Töötajatega seonduv - meeskonnatöö parendamine, 
arenguvestlused, rahulolu-uuringud, ettepanekute süsteem, 
hindamine 

• Ettevõtte missiooni ja visiooni sõnastamine, strateegia 
ülevaatamine, põhiväärtuste ja kriitiliste edutegurite 
määratlemine, tegevusplaani koostamine

• Teenuste valiku laiendamine – uued paketid koostöös teiste 
piirkonna ettevõtjatega, matkaradade märgistamine, 
ümbruskonna vaatamisväärsuste kohta infomaterjali loomine

• Klientidega seonduva parendamine – elektroonilise 
kliendiandmebaasi, kontrollostude süsteemi loomine
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REISISIHI 
TURUNDUS

INFRASTRUKTUUR

KULTUUR, LOODUS, 
TRADITSIOONID

HOIAKUD, 
TEADMISED, 
TEENINDUS

H. Müller “Qualitätorientiertes tourismus management” 2000

TURG
(turistid)

Millest sõltub, et kliendile meie 
juures meeldib?



Rühmatöö:

Ajurünnak „Milles seisneb
turismiettevõtte kvaliteet ?”
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Ajurünnak (brainstorming)

• täiesti vaba ideede genereerimine - mida 
rohkem, seda parem!

• ei mingit arutelu!
• ei mingit kritiseerimist!
• kirjutage KÕIK ideed üles
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Brainwriting 6-3-5 protsess

• Suurem grupp jagatakse 6-liikmelisteks 
gruppideks

• Igaüks kirjutab 3 ideed ja annab need edasi 
parempoolsele naabrile 

• Igaüks loeb läbi varem kirjutatud ideed ja lisab 
enda omad (keskmiselt aega 5 minutit)

• Jätkatakse kuni igaüks on kirjutanud kõikidele 
lehtedele

• Oluliste ideede valik
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Brainwriting 6-3-5 näide
Probleem: kuidas tõsta ettevõtte konkurentsivõimet?

1 2 3

1 Vähendada personali Parendada kvaliteeti ISO sertifit-seerimine

2 Koolitada inimesi Õpetada 6 sigmat
Praktiseerida loova töö

meetodeid

3

4

5

6
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Probleem: kuidas tõsta turismiettevõtte teenuse kvaliteeti?

1 2 3

1

2

3

4

5

6
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Enesehindamine 
kui organisatsiooni arengu töövahend
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Enesehindamine

• ...  s.o. kõikehõlmav, süstemaatiline ja regulaarne 
organisatsiooni tegevuste ja tulemuste ülevaatus vastavalt 
mingile täiusliku ettevõtte mudelile (excellence model). 

• enesehindamise protsess võimaldab organisatsioonil 
selgelt välja tuua oma tugevad küljed ja valdkonnad, kus 
on võimalik  teha parendusi ning see lõpeb 
parendustegevuste planeerimisega, mille arengut seejärel 
jälgitakse

EFQM-i määratlus
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Enesehindamine

• Ei ole võistlus teiste ettevõtete / 
organisatsioonidega

• On võistlus iseendaga - tahan saada 
paremaks kui enne
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Enesehindamise kasulikkus

• organisatsiooni edusamme saab paremini mõõta
• paraneb tippjuhtkonna pühendumus pidevale 

parendamisele
• paraneb töötajate pühendumus ja osalus
• paraneb kvaliteediteadlikkus organisatsioonis
• paranevad tegevuste planeerimise fokuseeritus 

ja strateegilisus 
• paraneb organisatsiooni tulemuslikkus
• paraneb kliendirahulolu
• paranevad finantstulemused



Mida annab enesehindamine?

Enesehindamise protsess annab 
organisatsioonile võimaluse õppida

• Oma tugevustest ja parendusvaldkondadest

• Kui kaugele on jõutud teel täiuslikkuse poole, 
kui kaugele tuleb veel minna

• Milline on organisatsioon teistega võrreldes

• Kuhu tuleb keskendada oma piiratud ressursid 
maksimaalse tulu saamiseks
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Enesehindamise integreerimine 
planeerimisega

Visioon, missioon
väärtused

Enesehindamine

Tegevuste 
planeerimine

Teostamine ja
ülevaatus

Visioon, missioon
väärtused

Strateegiline 
planeerimine

Lühiajaline
planeerimine

Teostamine ja
ülevaatus

• Eestvedamine
• Küpsus
• Pidev
parendamine
• Strateegiline 
integreerimine

Integreeritud
planeerimis-

protsess
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Enesehindamise sammud

1. Pühendumuse saavutamine ja hoidmine
2. Kommunikatsioonistrateegia väljatöötamine 

sammude 3-8 jaoks
3. Enesehindamisprotsessi planeerimine
4. Otseselt seotud inimeste valik ja koolitus
5. Enesehindamise läbiviimine
6. Tulemuste ülevaatus ja prioriteetide määratlemine
7. Tegevusplaanide väljatöötamine ja elluviimine
8. Protsessi monitooring ja enesehindamise 

protsessi ülevaatus
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Enesehindamise protsess (1)

PÜHENDUMUS
• pühendumuse tekitamine
• enesehindamise otsuse tutvustamine 

töötajatele
• töötajate motiveerimine ja informeerimine 

ideedest ja eesseisvatest muutustest

TEGEVUSTE PLANEERIMINE
• tegevuste planeerimine/tegevus- ja ajaplaani 

koostamine
• enesehindamise juhendiga tutvumine
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Enesehindamise protsess (2)

• enesehindamiseks vajaliku informatsiooni kogumine 
ja kättesaadavaks tegemine

• enesehindamises osaleva meeskonna moodustamine
• osalejatele mudeli ja enesehindamise tutvustamise 

koolituse korraldamine

ENESEHINDAMINE
• enesehindamise läbiviimine valitud meetodi alusel
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Enesehindamise protsess (3)

TULEMUSTE ÜLEVAATUS
• seminari käigus hindamistulemuste ülevaatus;
• kõige olulisemate parendusvaldkondade 

kokkuleppimine; 
TEGEVUSPLAANIDE VÄLJATÖÖTAMINE
• parendusprojektide määratlemine ja 

kvaliteediplaani koostamine valitud tegevuste 
elluviimiseks; vastutajate ja tähtaegade 
määramine;

• kvaliteediplaani esitamine
• tegevuste elluviimine
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Soovitusi enesehindamiseks

• Ole aus ja objektiivne, sest tegelikkuse ilustamine ei 
aita teenuse kvaliteeti tõsta ega paremaid tulemusi 
saavutada

• Ära häbene tuua esile elluviidud tegevusi ja 
saavutatud tulemusi

• Lähtu faktidest, mitte emotsioonidest
• Kaasa võimalikult palju töötajaid erinevatest 

valdkondadest ja juhtimistasanditelt
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Enesehindamise meetodid



Enesehindamise valikud

k

ANDMED

TÖÖMAHUKUS

MADAL KÕRGE

KÜSIMUSTIK

MAATRIKS

SEMINAR

TUGINEMINE ARVAMUSTELE

TUGINEMINE FAKTIDELE

TÄIDETUD VORM

AUHINNA-
SIMULATSIOON



Organisatsiooni ‘küpsus’ ja pingutuse 
suurus

Suur pingutusKeskmine 
pingutus

Väike pingutus

Kohandatud küsimustik
Juhendatud seminar

Detailsem küsimustikLihtne küsimustikAlustav organisatsioon

Auhinna-
simulatsiooni piloot

Täidetud vorm
Juhendatud seminar

Küsimustik ja seminar
Juhendatud seminar

Teelolev 
organisatsioon

Auhinna-
simulatsioon 

Täidetud vorm toetatuna 
juhendaja poolt

Sobiv küsimustik
Seminar

Küps organisatsioon
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Küsimustiku meetod – protsess

Valige küsimustik ja valim

Juhendage inimesi, et nad suudaksid 

küsimustikku täita

Võrrelge ja analüüsige vastuseid, et teha 

kindlaks madalad ja kõrged skoorid

Uurige madalate/ebatavaliste skooride või 

tulemuste põhjuseid

Esitage järeldused, seadke prioriteedid ja 

koostage parendustegevuste plaan

K

O

M

M.

P

L

A

A

N



Lihtsa küsimustiku näide
• J

JAH / EI KÜSIMUSTIK

Eestvedamine Jah Ei

• Kas juhid on loonud sellise töökeskkonna, mis soodustab organisatsiooni kui terviku edukat 
toimimist?

• Kas juhid innustavad töötajaid genereerima ideid, avaldama arvamusi ja seisukohti?

Poliitika ja strateegia Jah Ei

• Kas organisatsiooni poliitika ja strateegia põhineb klientidelt ja tarnijatelt saadaval tagasisidel?

• Kas organisatsioon kasutab poliitika ja strateegia formuleerimiseks võrdlusi konkurentidega ja 

oma ala par imatega?

VALIKVASTUSTEGA KÜSIMUSTIK

Töötajad A B C D

• Kas organisatsioonil on töötajate poolt respekteeritud personali hindamise protsess, mis sisaldab 
koolituspõhimõtteid ja karjääripoliitikat?

• Kas ettevõttel on toimiv kahepoolne suhtlemine juhtide ja töötajate vahel, mis sisaldab töötajate 

piisavat informeerimist ja nende arvamusega arvestamist?

A = täielik saavutatus; B = arvestatav saavutatus; C = mõningane saavutatus; D = pole alustatud
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Seminari meetod – protsess

©

Kaasatud inimeste teadvustamise koolitus

Maksimaalselt 1 päev

Andmete kogumine

Maksimaalselt 4-6 nädalat

Enesehindamise seminar

1 – 1,5 päeva

Prioriteetide seadmise protsess – 1 päev

Parendustegevuste plaanide koostamine ja 

elluviimine – pidev

K

O

M

M.

P

L

A

A

N
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Valige ja koolitage meeskond hindamise läbiviimiseks

Andmete ja tõendite kogumine, sealhulgas intervjuud, vormide 

täitmine – maksimaalselt 4 nädalat

Individuaalne täidetud vormide (pro forma) hindamine ja nende 

vahetamine meeskonnasiseselt. Tavaliselt 2 päeva iga assessori kohta

Assessorid jõuavad konsensusele ja koostavad lõpliku täidetud 

vormide aruande. Tavaliselt 1,5 päeva assessori kohta

Esitamine juhtkonnale – 2 tundi

Pange probleemid tähtsuse järjekorda, koostage tegevusplaanid 

ja viige need ellu. Tavaliselt 1 päev prioriteetide seadmise

seminarile

K

O

M

M.

P

L

A

A

N

Pro forma meetod – protsess
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Valige ja koolitage aruande kirjutajate ja assessorite meeskonnad

Tavaliselt vastavalt 1 ja 3 päeva

Andmete kogumine ja intervjueerimine aruande kirjutamiseks – tavaliselt 6 

kuni 9 nädalat

Aruande kinnitab juhtkond – tavaliselt 4 kuni 8 tundi

Assessorid saavad aruande ja hindavad individuaalselt – igaüks 

ligikaudu 25 tundi 

Assessorid viivad läbi konsensuskoosoleku – tavaliselt 1 kuni 1,5 päeva

Koostage tegevusplaanid ja viige need ellu – pidev

Koostatakse tagasisideraport ja esitatakse juhtkonnale – tavaliselt 2 

päeva

K

O

M

M.

P

L

A

A

N

Auhinnasimulatsioon – protsess



Enesehindamise tulemused

• Hinnang sellele, kuidas organisatsioon hetkel toimib mudeli iga
kriteeriumiga seonduvalt; 

• Tugevused ja parendusvaldkonnad mudeli iga kriteeriumi jaoks

• Kuidas edasi? Milliseid parendustegevusi valida? 
• → kõige kriitilisemate kriteeriumide valik
• → ajurünnak võimalike parendustegevuste kohta kriitiliste kriteeriumide

osas

Enesehindamise tulemusena koostame kvaliteediplaani

• Millised tegevused / tulemused on meie ettevõtte jaoks kõige tähtsamad?
• Neist milliste tegevuste / tulemustega me oleme rahul? Millised vajavad 

parendamist?
• Mida me peaksime ette võtma ja milliseid tegevusi ellu viima, et meie 

teenuse kvaliteet ja seeläbi ettevõtte tulemused paraneksid?



Turismiettevõtete 
kvaliteedimudel
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Turismiettevõtete kvaliteedimudel (1)

1.Eestvedamine

2.Töötajad

3.Ressursid

4.Kliendi teekonda 
toetavad protsessid

5.Tulemused
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Turismiettevõtete kvaliteedimudel (2)

• Mudel koosneb viiest kriteeriumist, mis on rühmitatud 
võimaldajateks ja tulemusteks

• Võimaldajad (1-4) näitavad, kuidas ettevõte toimib ja 
oma tulemusi saavutab

• Tulemused (5) näitavad, mida ettevõte on saavutanud
• Iga kriteerium jaguneb omakorda allkriteeriumiteks
• Ettevõtet ei hinnata ainult tulemuste põhjal, vaid sama 

olulised on ka need tegevused, mis viivad tulemusteni
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Mudeli olemus (1)

• Suurepäraseid tulemusi 
ettevõtte klientide, töötajate ja omanike jaoks 
on võimalik saavutada 
partnerlussuhete ja ressursside, töötajate ja
klientidega seotud protsesside 
eestvedamise kaudu 
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Mudeli olemus (2)

• mudeli seisukoht –
iga turismiettevõte, kes on õigesti valinud oma 
sihtgrupi, suudab õige juhtimise korral oma teenusega 
täita või ületada kliendi ootused st. pakkuda kvaliteeti

• mudeli rõhuasetus –
kliendikesksuse kujundamine ehk keskendumine
olemasolevate ja potentsiaalsete klientide vajaduste 
rahuldamisele, et suurendada klientide lojaalsust ja 
neid hoida
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Kriteerium 1 - Eestvedamine

Suurepärased liidrid 
• arendavad ja toetavad missiooni ja visiooni 

saavutamist, väärtusi ja süsteeme
• säilitavad eesmärgi püsivuse 
• suudavad muuta ettevõtte suunda inspireerides 

teisi järgnema
• viivad ellu oma missiooni ja visiooni huvipooltele 

keskenduva strateegia arendamise kaudu, mis 
arvestab nii turgu kui tegevusvaldkonda 

• töötavad välja ja viivad ellu poliitikad, plaanid, 
eesmärgid ja protsessid
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Eestvedamise allkriteeriumid

• Allkriteerium 1.1 Ettevõtte missioon, visioon, väärtused 
ja eesmärgid ning nende edastamine huvipooltele

• Allkriteerium 1.2 Juhtide isiklik eeskuju ja pühendumine, 
parendustegevuste eestvedamine

• Allkriteerium 1.3 Ettevõtte eesmärkide saavutamiseks 
strateegia ja plaanide koostamine, arendamine, 
ülevaatamine ja uuendamine
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Eestvedamine – allkriteerium 1.1

1.Meil on sõnastatud ettevõtte visioon ja missioon 
2.Meil on kokkulepitud ühised väärtused ja head tegutsemistavad 
3.Oleme oma visioonist, missioonist ja ühistest väärtustest lähtuvalt 
püstitatud pikaajalised (strateegilised) ja lühiajalised eesmärgid 
4.Meie eesmärgid on seostatud konkreetsete tegevusplaanide ja 
protsessidega 
5.Oleme enda jaoks määratlenud olulised huvipooled 
6.Kaasame erinevaid huvipooli visiooni ja eesmärkide väljatöötamisse 
7.Meie huvipooled tunnevad ettevõtte visiooni, missiooni, väärtusi, 
strateegilisi ja tegevuseesmärke 
8.Kohandame oma visiooni, missiooni ja väärtusi vastavalt 
ümbritseva keskkonna muutustele 
9.Toetame töötajaid ühiste eesmärkide saavutamisel 
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Eestvedamine – allkriteerium 1.2

1.Juhid on pühendunud eestvedajad innustades töötajaid oma isikliku 
eeskujuga 
2.Juhid elavad ühiste väärtushinnangute järgi 
3.Juhid suhtlevad aktiivselt erinevate huvipooltega ja tunnustavad 
nende tulemusi 
4.Juhid hindavad õppimise tähtsust ja õpivad ise 
5.Juhid on  vajadusel kättesaadavad ja kuulavad töötajaid 
6.Juhid arvestavad töötajate individuaalseid vajadusi ja probleeme 
7.Juhid on valmis muutusteks, võttes arvesse saadud tagasidet ja 
ettepanekuid  
8.Juhid annavad töötajatele tagasisidet 
9.Juhid jagavad vastustust ja delegeerivad otsustusõigust 
10.Juhid toetavad ja innustavad tegema parendustegevust   
11.Juhid julgustavad inimesi koostööle, õppimisele ja loovusele 
12.Juhid osalevad erinevate organisatsioonide töös võtavad osa 
konverentsidest ja seminaridest  
13.Juhid osalevad keskkonnakaitsealastes ja ühiskondlikult kasulikes 
tegevustes 
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Eestvedamine – allkriteerium 1.3
1.Strateegia ja plaanide koostamise protsess on selge ja arusaadav 
2.Kogume ja analüüsime erinevaid huvipooli puudutavat 
informatsiooni ja arvestame seda plaanide koostamisel 
3.Kogume ja analüüsime informatsiooni arengusuundumiste kohta (N: 
sotsiaalsed, ökoloogilised jt ) ja arvestame seda plaanide koostamisel 
4.Kaasame oma huvipooli strateegia arendamise, ülevaatuse, 
uuendamise ja plaanimise protsessi 
5.Mõõdame oma ettevõtte toimimist kõikides olulistes valdkondades 
(N: ressursside juhtimine, finantsaruandlus) 
6.Hindame regulaarselt oma strateegiliste ja tegevusplaanide sobivust 
7.Teostame riskide ja võimaluste analüüsi, hinnates selleks 
regulaarselt väliskeskkonna tegureid  
8.Meie töötajad on teadlikud ettevõtte strateegiast ja plaanidest 
9.Me hindame, kuidas töötajad on strateegiast ja plaanidest aru 
saanud 
10.Igale töötajale on püstitatud lähtuvalt meeskonna eesmärgist ka 
isiklikud eesmärgid  
11.Uutele töötajatele tutvustatakse ettevõtte strateegiaid ja plaane 
12.Plaanide täitmist jälgitakse ja neid muudetakse vajadusel  
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Kriteerium 2 - Töötajad

Suurepärased juhid 
• juhivad ja arendavad oma töötajaid nii isiku, 

meeskonna kui ka kogu ettevõtte tasandil

• väärtustavad õiglust ja võrdsust ning kaasavad ja 
volitavad oma töötajaid

• hoolivad inimestest, suhtlevad ja tunnustavad neid 
viisil, mis motiveerib töötajaid ja loob pühendumuse 
kasutada oma oskusi ja teadmisi ettevõtte 
edendamiseks
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Töötajate allkriteeriumid

• Allkriteerium 2.1 Ettevõtte inimressursi vajaduse 
kindlaksmääramine, töötajate värbamine

• Allkriteerium 2.2  Ettevõtte töötajate 
koolitusvajaduse määratlemine, töötajate 
arendamine

• Allkriteerium 2.3 Ettevõtte töötajate kaasamine, 
hindamine ja tunnustamine
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Töötajad – allkriteerium 2.1

1.Me analüüsime regulaarselt inimressursi hetke- ja tulevikuvajadusi, 
arvestades erinevate huvipoolte ootusi  
2.Strateegia ja plaanide alusel on välja töötatud töötajate arendamise 
põhimõtted  
3.Töötajate värbamist ja karjääri arendamist juhitakse vastavalt 
ametijuhenditele ja ettevõtte arenguplaanidele 
4.Töötajate tööülesanded, volitused ja vastutus on asjakohaselt 
määratletud  
5.Ettevõtte juhtide värbamisel määratletakse vajalikud juhtimis- ja 
eestvedamisoskused 
6.Meie töötajatel on head töötingimused 
7.Ettevõttes järgitakse õigluse ja võrdsete võimaluste printsiipe  
(N: sugu, puue, rass, religioon) 
8.Ettevõttes arvestatakse töötajate töö- ja isikliku elu tasakaalu 
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Töötajad – allkriteerium 2.2
1.Ettevõtte kompetentsid (töötajate teadmised,  
oskused ja hoiakud) on määratletud  
2.Ettevõtte eesmärkide täitmiseks on olemas vajalike  
oskuste ja teadmistega inimesed 
3.Töötajatega kooskõlastatakse nendega seotud arenguplaanid  
(N. tasustamine, koolitus ja arendamine)  
4.Arendame töötajate meeskonnatöö oskusi  
5.Julgustame töötajaid kasutama arengu- ja koolitusvõimalusi  
ning uusi oskusi töökohas rakendama 
6.Arendame oma töötajate klienditeenindus- ja suhtlemisoskusi  
7.Toetame ja abistame ettevõtte uusi töötajaid  
(N: juhendamine, mentorlus) 
8.Kasutame ja arendame kaasaegseid koolitusmeetodeid  
(N: E-õpe, koolitus töökohal jms) 
9.Ettevõttes on koostatud töötajate arendamise eelarve ja  
jälgitakse selle täitmist 
10.Ettevõtte kultuur soodustab inimeste pidevat arengut  
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Töötajad – allkriteerium 2.3

1.Töötajaid kaasatakse plaanide ja strateegiate kavandamisse, 
elluviimisse ja arendamisse 
2.Töötajaid kaasatakse igapäevaste tegevuste plaanimisse 
3.Töötajaid kaasatakse parendustegevuste kindlaksmääramisse, 
planeerimisse ja elluviimisesse 
4.Ettevõttes toetatakse avatud suhtlemiskultuuri ja dialoogi  
5.Töötajate ideid ja ettepanekuid küsitakse, selleks on loodud 
asjakohaseid tugisüsteeme (N: ettepanekute süsteem) 
6.Ettevõtte iga töötaja tegevust hinnatakse  
7.Töötajad hindavad ettevõtte juhte (N: 360 hindamine) 
8.Tunnustame töötajate ja meeskondade häid tulemusi 
9.Töötajaid motiveeritakse erineval viisil  
10.Ettevõttes viiakse regulaarselt läbi töötajate rahulolu küsitlusi  
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Kriteerium 3 - Ressursid

Suurepärased juhid

• planeerivad ja juhivad väliseid partnerlussuhteid, 
suhteid tarnijatega ja sisemisi ressursse, toetamaks 
poliitikat, strateegiat ja protsesside mõjusat toimimist

• tasakaalustavad partnerlussuhete ning ressursside 
planeerimisel ja juhtimisel ettevõtte, ühiskonna ning 
keskkonna hetke- ja tulevikuvajadusi
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Ressursside allkriteeriumid

• Allkriteerium 3.1 Ettevõtte finants- ja muude 
ressursside (ehitised, seadmed, varad) juhtimine, 
uute tehnoloogiate kasutamine

• Allkriteerium 3.2 Ettevõtte partnerlussuhete 
juhtimine

• Allkriteerium 3.3 Ettevõtte teadmiste ja 
informatsiooni juhtimine eesmärkide saavutamiseks 
ja protsesside mõjusaks toimimiseks
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Ressursid – allkriteerium 3.1
1.Ettevõttes on strateegilisi eesmärke toetav asjakohane 
finantsjuhtimine 
2.Jälgime ja optimeerime oma toodete ja teenustega seotud kulusid 
tegevuspõhiselt 
3.Hindame investeeringute vajalikkust ja tulusust 
4.Juurutame ja arendame kaasaegseid kontrollsüsteeme  
(N: siseauditid) 
5.Kasutame ettevõtte põhivara strateegiliste eesmärkide toetamiseks 
6.Haldame oma hooneid, ruume ja seadmeid tõhusalt 
7.Kasutame transpordi- ja energiaressursse tõhusalt 
8.Hindame ja juhime ettevõtte finantsriske 
9.Hindame ja juhime oma tegevuse võimalikke kahjulikke 
kõrvaltoimeid ühiskonnale ja töötajatele 
10.Kasutame asjakohast tehnoloogiat  konkurentsieeliste saamiseks 
11.Ettevõtte asukohale on tagatud töötajate ja klientide vajadustest 
lähtuv füüsiline ligipääs (N: parkimisvõimalused, ühistransport) 
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Ressursid – allkriteerium 3.2

1. Arendame parnerlussuhteid oma ettevõtte eesmärkide 
paremaks saavutamiseks ja oma klientidele suurema 
lisaväärtuse loomiseks (nt kaupade tarnijatega, 
edasimüüjatega jpt)

2. Oleme kindlaks määranud partnerite hindamise 
kriteeriumid

3. Tarnijaid valime tarnijate ja tarnete toimivuse 
mõõtmise alusel

4. Osaleme koostöövõrgustikes ja jagame parimaid 
kogemusi
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Ressursid – allkriteerium 3.3

1.Kogume, struktureerime ja juhime vajalikku informatsiooni 
ettevõtte strateegia ja eesmärkide toetamiseks 
2.Kindlustame, et kõigil on olemas vajalik informatsioon oma töö 
tegemiseks 
3.Kasutame infotehnoloogiat paremaks suhtlemiseks ja  
informatsiooni kättesaadavuse parendamiseks 
4.Arendame sisemisi kanaleid informatsiooni levikuks  
(N: intranet, infoleht, ajaleht) 
5.Tagame kõikidele olulistele huvipooltele ligipääsu asjakohasele 
informatsioonile 
6.Kaitseme oma intellektuaalset omandit, teadmisi ja uuendusi   
7.Tagame kasutatava informatsiooni õigsuse ja turvalisuse 
8.Säilitame ettevõttest lahkuvate inimeste teadmised ettevõtte jaoks 
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Kriteerium 4 – Kliendi teekonda 
toetavad protsessid

Suurepärased juhid

• kavandavad, juhivad ja parendavad oma 
protsesse, et täielikult rahuldada oma klientide ja 
teiste huvipoolte vajadusi ning luua neile 
lisaväärtust
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Kliendi teekonda toetavate 
protsesside allkriteeriumid

• Allkriteerium 4.1 Ettevõtte keskendumine tooteid ja 
teenuseid kavandades klientidele, kliendisuhete 
juhtimine

• Allkriteerium 4.2 Ettevõtte kliendiga 
kokkupuutepunktid ja võtmeprotsesside mõju nendele 
kohtadele

• Allkriteerium 4.3 Ettevõtte äriprotsessi parendamine 
toetades muudatusi, uuenduslikkust ja innovatsiooni
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Kliendi teekonda toetavad 
protsessid – 4.1

1.Keskendume tooteid ja teenuseid kavandades kliendinõuetele ja 
vajadustele (N: info kliendiküsitlustest)  
2.Parendame tooteid ja teenuse vastavalt kliendinõuetele ja 
vajadustele 
3.Klientide paremaks teenindamiseks ja neile suurema väärtuse 
loomiseks oleme loonud süsteeme/korra 
4.Tagame klientidele asjakohase ja usaldusväärse informatsiooni, abi 
ja toetuse 
5.Klientide ootuste rahuldamiseks ja ületamiseks juhitakse uute 
teenuste arendustööd  
6.Juhime ja kindlustame kliendisuhteid  
7.Jälgime turutrende, kliendinõudeid ja konkurentide tegevust  
8.Otsime, mõõdame ja analüüsime klientidelt saadud tagasisidet 
süsteemselt 
9.Kaasame kliente teenuste, toodete ja kvaliteedistandardite 
väljatöötamisse 
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Kliendi teekonda toetavad 
protsessid – 4.2

1.Oleme määratlenud, kirjeldanud ja dokumenteerinud kliendi 
teekonna ja kliendiga kokkupuutepunktid 
2.Analüüsime ja hindame kliendiga kokkupuutepunkte, arvestades 
kliendi vajadusi, oma eesmärke ja keskkonda 
3.Olulistes kliendiga kokkupuutepunktides on määratletud töötajate 
vastutus ja kohustused 
4.Oleme määratlenud ettevõtte põhi- ja tugiprotsessid, lähtudes 
kliendi vajadustest 
5.Oleme määratlenud kriitilised edutegurid ettevõtte strateegiliste 
eesmärkide saavutamiseks 
6.Oleme määratlenud ettevõtte võtmeprotsessid ja prioriteedid 
eesmärkide saavutamiseks 
7.Ettevõtte protsessidele eraldatakse ressursse vastavalt nende 
olulisusele strateegiliste eesmärkide saavutamiseks 
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Kliendi teekonda toetavad 
protsessid – 4.3

1.Parendame pidevalt protsesse ja kliendiga kokkupuutepunkte, 
toetudes klientide tagasisidele ja mõõdetud tulemustele 
2.Juhime ja hindame muudatuste protsessi (N: vahetähtaegade, 
pideva aruandluse võrdluseesmärkide kasutamine) 
3.Kaasame muudatustesse iga tasandi töötajad 
4.Muudatustesse on kaasatud huvipooled  
5.Muudatuste protsessiks on tagatud vajalikud ressursid 
6.Viime parendamise eesmärgil läbi võrdlusanalüüsi (benchmarking)  
7.Toetame uuenduslikkust ja innovatsiooni 
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Kriteerium 5 – Tulemused

5.1. Ettevõtte klientidega seotud tulemused

• Kliendi tagasiside tulemused ning kuidas neid 
kasutatakse, et tagada toodete ja teenuste vastavus 
kliendi ootustele

• Klienditagasiside tulemused ja kuidas neid 
kasutatakse kliendirahulolu eesmärkide püstitamiseks 
ning ettevõtte eesmärkide saavutamiseks
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Tulemused – allkriteerium 5.1

1.Üldine kliendirahulolu tase  
2.Klientidelt tulnud ettepanekute ja parendusideede arv 
3.Kliendikaebuste arv 
4.Kliendikülastuste arv 
5.Korduvkülastuste arv 
6.Rahulolu ettevõtte kohta käiva informatsiooni  
hulga ja kvaliteediga  
7.Rahulolu ettevõtte lahtioleku- ja ooteaegadega 
8.Rahulolu ettevõtte asjaajamise lihtsuse ja selgusega 
9.Rahulolu hoonete/ruumide asukohaga  
(ühistranspordi lähedus, parkimisvõimalused) 
10.Rahulolu paindlikkusega ja individuaalse lähenemisega 
11.Rahulolu teenindajate professionaalsusega 
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Kriteerium 5 – Tulemused

5.2. Ettevõtte töötajatega seotud tulemused

• Töötajatega seonduvad näitajad 

• Töötajate rahuolu ja motiveerituse tulemused
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Tulemused – allkriteerium 5.2
1.Ettevõtte üldine imidž 
2.Töötajatega seotud tootlikkuse näitajad  
(N: käive töötaja kohta) 
3.Töötajate haiguspäevade arv 
4.Töötajate koolituspäevade arv 
5.Töötajate võõrkeelte oskus 
6.Töötajatelt tulnud ettepanekute ja parendusideede  arv 
7.Töötajatelt tulnud kaebuste arv 
8.Rahuolu ettevõtte juhtimisega (N: juhtimis- ja  
suhtlemisoskustega) 
9.Rahulolu  kaasamisega  
10.Rahulolu individuaalsete ja meeskonnategevuste  
tunnustamisega 
11.Rahulolu protsesside  kavandamisega (N: kliendi teekond) 
12.Rahulolu tööõhkkonnaga ja ettevõtte kultuuriga 
13.Rahulolu informeeritusega ja teadlikkusega ettevõttest 
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Kriteerium 5 – Tulemused

5.3. Ettevõtte jätkusuutlikkusega seotud tulemused

• Majanduslikud tulemused, tasakaalustades lühiajalist 
kasumlikkust pikaajalise suutlikkusega 

• Sotsiaalsed tulemused kohaliku kogukonna 
arendamiseks ning selle vajadustele ning ootusetele 
vastamiseks

• Keskkonnaga seonduvad tulemused keskkonnamõjude 
vähendamiseks
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Tulemused – allkriteerium 5.3

1.Ettevõtte üldine jätkusuutlikkus 
2.Ettevõtte kasumlikkus 
3.Ettevõtte turuosa 
4.Finantsauditite ning -kontrolli tulemused 
5.Ettevõtte kuluefektiivsus 
6.Ühistegevusest saadud kokkuhoiu tulemused  
(N: kohaliku piirkonna ühine turundustegevus) 
7.Toetus sotsiaalselt tõrjutud inimestele  
(N: uute töökohtade loomine) 
8.Ettevõtte kajastamine ajakirjanduses 
9.Ettevõtte säästlikkus (N: jäätmete ja pakendite  
vähendamine, ümbertöödeldud materjalide kasutamine, 
energiasäästlikkus) 
10.Keskkonnastandarditele vastavus 
11.Ettevõttele antud tunnustuste/auhindade arv 
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Hindamine (1 – 4 kriteerium)

0 Tegevust pole alustatud / tegevust ei toimu. On mõned 
head ideed antud valdkonnas, kuid mõttest pole need 
kaugemale jõudnud.

1 Mõningane edasiminek, s.t. leidub mõningaid tõendeid, et  
tegevused / lähenemisviis on planeeritud P (plan -
plaanimine), toimub juhuslik saavutatud tulemuste 
hindamine/kontroll.

2 Märkimisväärne edasiminek, s.t. selged tõendid, et 
tegevused / lähenemisviis on planeeritud ja ellu viidud D 
(do - teostamine). Mõned aspektid pole siiski täidetud.
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Hindamine (1 – 4 kriteerium)

3 Tegevused / lähenemisviis on planeeritud, ellu viidud ja 
üle vaadatud C (check - kontrollimine). Eesmärgi poole 
liikumisest on olemas regulaarsed ülevaated, kuid 
mõned aspektid pole siiski täidetud.

4 Tegevused on täidetud arvestades kõiki aspekte. 
Tegevused / lähenemisviis on planeeritud, ellu viidud ja 
võrdlusanalüüsi andmetele tuginedes üle vaadatud ning 
sellest tulenevalt korrigeeritud A (act – korrigeeriv 
tegevus) ja integreeritud ettevõtte tegevusse.
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Hindamine (5. kriteerium)

0    Tulemusi ei mõõdeta
1 Tulemusi mõõdetakse, kuid need ei näita positiivseid 

arenguid
2 Tulemusi mõõdetakse ja need näitavad positiivset arengut
3 Saavutatud tulemused näitavad märkimisväärset 

edasiminekut, oleme saavutanud püstitatud eesmärgid
4 Saavutatud tulemused on suurepärased, oleme 

saavutanud püstitatud eesmärgid ning võrdlus teiste 
organisatsioonide toimivusega näitab positiivseid tulemusi
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Hindamise juhend (1)

              
2. TÖÖTAJAD           
      Hinnang 

2.2. 
Ettevõtte töötajate koolitusvajaduse 
määratlemine, töötajate arendamine 0 1 2 3 4 

6. 
Arendame oma töötajate klienditeenindus- ja 
suhtlemisoskusi     X      

 

Teie hinnang 
küsimusele 

viiesel skaalal. 
Tähistage X-ga
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Hindamise juhend (2)

 

 

  2.3 ALLKRITEERIUMI PUNKTISUMMA (max 40 punkti)    28     

  2.3   ALLKRITEERIUMI KESKMINE TULEMUS    

 28:10=
2,8    

  
TÖÖTAJATE KRITEERIUMI KESKMINE TULEMUS 

KOKKU     

2.1 + 2.2 
+ 2.3 

tulemus : 
3=    

 

Allkriteeriumi keskmise 
leidmiseks jagage 
hinnangute summa 
küsimuste arvuga

KRITEERIUMI KESKMISE 
leidmiseks liitke 

allkriteeriumite keskmised ja 
jagage allkriteeriumite arvuga 

(2.1 + 2.2 + 2.3) : 3
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Konsensus (1)

• KONSENSUS ON ühene faktidel põhinev nägemus
• KONSENSUSE saavutamine eeldab:

– meeskonnatööd
– aega
– teadvustatud protsessi:

• kindlate faktide selgitamine
• võtmeteemad
• kriteeriumi sisu tõlgendamine kontekstis
• lahtised küsimused

– suhtlemisoskusi
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Konsensus (2)

KONENSUS ei ole:

• kompromiss
• ühehäälne otsus
• demokraatlik hääletamine (>50%)
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Konsensus (3)

KONSENSUSE mõjud:

• hea enesetunne, meeskonna
tunnetus

• tasakaalus hindamine
• tõeline õppimiskogemus kõigile



Enesehindamise protsessi 
läbiviimine ettevõttes



Enesehindamise protsess

• j i

1. samm’

Juhtkonna
pühendu-

muse
saavutamine
ja säilitamine

8. samm Edusammude seire ja enesehindamise protsessi ülevaatus

3. samm 4. samm 5. samm 6. samm 7. samm

Enese-
hindamise 
protsessi 
planeerimine 

Protsessi
kaasatavate
töötajate
väljavalimine ja 
koolitus

Enese-
hindamise 
läbiviimine 

Tulemuste
ülevaata-
mine ja 
tähtsuse
järjekorda
asetamine

Tegevus-
plaanide 
väljatöötamine 
ja elluviimine 

2. samm

Kommunikat-
sioonistrateegia
väljatöötamine
ja rakendamine
sammudes 3-8 

Sammud 1 kuni 8



Pühendumuse demonstreerimine

• aja eraldamine
• organisatsiooni teavitamine
• juhtide isiklik osalemine seminaridel
• informatsiooni kättesaadavaks tegemine

– ainus ‘halb’ tulemus on tegelikkust mitte
kajastav aruanne!



Enesehindamise võimalused

Osakond
(osakonnad)

Juhtkond Representatiivne
valim(id)



Kes osalevad enesehindamisel?

• Meeskond, mille liikmed
– tunnevad koos väga hästi kogu ettevõtet
– suudavad ‘puude taga metsa näha’
– valdavad koos kõiki vajalikke valdkondi
– on organisatsiooni erinevatelt tasanditelt

Kaasata tuleks võimalikult palju huvilisi!



Andmekogumine enesehindamiseks

Enesehindamise

meeskond

Küsimustik

Töötajate

arvamuste

küsimustik

Kliendid & huvipooled



Andmekogumine

• dokumenteeritud protseduuride kasutamine, näit. 
kvaliteedijuhtimise süsteem

• ankeetküsitlused

• sügavuti minevad intervjuud, kasutades struktureeritud või
osaliselt struktureeritud vorme

• arutelugrupid või fookusgrupid

• olemasolevate tulemuste kasutamine, vajadusel nende
reformateerimine, et kohandada neid konkreetse allkriteeriumi
jaoks



Parendamise sammud

1. Parendusvõimaluste prioriteetide seadmise
kriteeriumides kokkuleppimine

2. Parendusvaldkonade tähtsuse järjekorda 
seadmine 

3. Parendustegevuste planeerimine
4. Parendustegevuste elluviimine



Parendusvaldkondade valik

• Üks lähenemine parendusvaldkonade valimiseks, on vaadelda
kõige kõrgema olulisuse hinnangu saanuid iga kriteeriumi
jaoks. 

• Sellest 9-st parendusvaldkonnast tuleks välja valida 3, millel
on organisatsiooni toimivusele ja tulemustele kõige suurem
mõju ja mida on kõige kergem ellu viia. 

• Teine lähenemine - keskenduda vaid ühele kriteeriumile, kui
usute et just sellest sõltub märkimisväärselt paremate
tulemuste saavutamine kogu organisatsiooni jaoks. 

• Kõige tähtsam on, et valitud valdkonnad on teie
organisatsioonile olulised!



Parendusvaldkondade valik – kriteeriumi 
skoor ja kriitilisus organisatsiooni jaoks

TÄHELEPANU
Vajalik kohene 
tähelepanu!

BRAAVO
Organisatsiooni
jaoks oluline ja 
väga hea tase!

TEISEJÄRGU-
LINE
Ei ole kriitiline,
kuid võimalusel 
vajab 
parendamist

HOIA TASET
Ei ole kriitiline 
ja hea tase

Enesehindamise skoor

O
lu
lis
u
s



Valitud parendusvaldkondade arv

• Otsus selle kohta, kui palju parendusvaldkondi valida, sõltub: 
– sellest, kuidas parendusvaldkonnad on prioriseeritud mõju järgi

organisatsiooni toimivusele ja tulemustele
• näiteks mõju võtmetulemustele, paranenud klientide / töötajate / 

ühiskonna rahulolu, strateegia ja pikaajaliste eesmärkide
saavutamine

– organisatsiooni suutlikkusest juhtida ja ellu viia parendustegevusi
• töötajate olemasolu, kes on valmis projektimeeskondadega ühinema

ning elluviimisega seonduvad kulud

• Tüüpiliselt ei ole soovitav valida rohkem kui viis või kuus parendusprojekti. 
• Suurem arv tegevusi tekitab ohu, et parendustegevuste programm kaotab

fookuse ja nõuab liiga palju ressursse. 
• Tunnustuse Märk Kindlast Arengust saamiseks peab ellu viima vähemalt 3 

parendustegevust.
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Edasine tegevus Eesti turismiettevõtete 
kvaliteediprogrammis

• Enesehindamine (tulemused saata 15. jaanuariks 
ly@eaq.ee , vormid säilitada välishindamiseni)

• Enesehindamise tulemuste põhjal parendustegevuste 
valimine ja kvaliteediplaani koostamine

• Kvaliteediplaani seminar 26. ja 28. jaanuaril (kaks 
rühma, üks koolituspäev)

• Kvaliteediplaani esitamine vastlapäeva paiku ☺
• Kvaliteediplaani tegevuste elluviimine
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Jõudu ja edu
enesehindamisel!


