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Kvaliteediplaani koolitus
28.01.10 Tallinnas

Tiia Tammaru
Urmas Karileet



Päevakava

10:00-10:30 Saabumine, registreerumine

10:30-12:00 Sissejuhatus, arutelu

Visiooni, missiooni ja põhiväärtuste määratlemine.

Eesmärgid  ja strateegiad. Kvaliteedi plaanimine

12:00-12:15 Paus

12:15-13:30  Prioriteetsete parendusvaldkondade määratlemine ja 
parendusprojektide valik

Rühmatöö 1. Prioriteetsete parendusvaldkondade määramise 

harjutus enesehindamise tulemuste alusel, prioriteetide maatriksi 
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harjutus enesehindamise tulemuste alusel, prioriteetide maatriksi 

kasutamine

13:30-14:15 Lõuna

14:15-15.45 Parendustegevuste valik, planeerimine ja elluviimine

Rühmatöö 2. Kvaliteediplaani koostamise harjutus valitud 

prioriteetsete projektide jaoks

15:45-16:00 Paus

16.00-17.30 Programmis osalenud ettevõtte kogemus 

Rühmatöö 3. Esinenud ettevõtte juhtumi, sh kvaliteediplaani 

koostamise analüüs ja arutelu

17.30-18.00 Edasised tegevused kvaliteediprogrammis. 



Enesehindamise protsess

• j i

1. samm’

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

2. samm

Sammud 1 kuni 5 – läbitud

Sammud 6 kuni 8 - ees

1. samm’

Juhtkonna 
pühendu-

muse 
saavutamine
ja säilitamine

8. samm Edusammude seire ja enesehindamise protsessi ülevaatus

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 

Kommunikat-
sioonistrateegia 
väljatöötamine 
ja rakendamine 
sammudes 3-8 
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Visioon, missioon ja põhiväärtused



Protsessijuhtimise strateegiline mudel

Visioon

Missioon

3 aasta sihid

Aasta eesmärgid

Strateegia arendamine

Ülevaatus

Äriprotsesside
juhtimine
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Mõõt-
mine

Põhi-
protsessid

Protsessi
meeskondLoomulik

meeskond

Tugiprotsessid

Ana
lüüs

Hinda-
mine

Ülevaatus

Meeskonnatöö



Visioonkeskne juhtimine (J.Oakland)

VISIOONI ELEMENDID

Omanik  Klient     Töötaja   Avalikkus  Tarnija

VISIOONVISIOONVISIOONVISIOON

Omanik  Klient     Töötaja   Avalikkus  TarnijaEESMÄRGID
STRATEEGIA

PROTSESSIDE ARENDAMINE

NÄITAJAD JA EESMÄRGID



Visiooni ülesanne

• Visioon kirjeldab, milline tahetakse olla ja ka teiste poolt nähtud 
olla teatud aja pärast (5-15 aastat). 

• Visioon on organisatsiooni seisundi elav kirjeldus. 

Visioon peaks olema: BHAG (Big, Hairy, Audacious Goal):
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• inspireeriv

• edasiviiv

• fokuseeritud

• piisavalt 
ambitsioonikas

• meeskonda 
innustav 
katalüsaator

BHAG (Big, Hairy, Audacious Goal):

• suur

• karvane

• hulljulge/jultunud eesmärk

J.Collinsi järgi



Missioon

• peab näitama, kuidas saavutada organisatsiooni 
visiooni teatud ajavahemikus

• peab määrama ära tegevused organisatsiooni visiooni 
saavutamiseks
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• peab olema lühike avaldus (üks lehekülg on liiga pikk)
• peab olema arusaadav tippjuhtkonnast kõigi 

töötajateni, k.a. kliendid ja tarnijad ning üldsus

Nakui, Satoshi. Strategic Planning in TQM



Missiooni ülesanne

Missioon on:

� organisatsiooni 'olemasolu õigustus' 

� peaks vastama küsimusele - mis kasu tema 
tegevusest on (erinevatele huvigruppidele, kuid 
eelkõige klientidele)? 
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� eelkõige väljapoole suunatud, klientidele 
arusaadavas keeles  

• On hea, kui missioon eristab konkurentidest, tuues 
välja selle erilise, mille pärast kliendid peaksid valima 
just selle organisatsiooni toote/teenuse.

• Missioon peaks olema tuletatud organisatsiooni 
põhikompetentsusest ja põhitegevusest.



Põhiväärtused

• Organisatsiooni tegevus toetub organisatsiooni 
põhiväärtustele (väärtushinnangutele).

• Põhiväärtused ei pea organisatsiooni teistest 
eristama, nad on sissepoole suunatud ja peavad 
inimesi inspireerima; nad peavad organisatsioonis 
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inimesi inspireerima; nad peavad organisatsioonis 
juba olemas olema, neid ei saa kunstlikult tekitada. 

• Uute liikmete meeskonda haaramisel tuleks valida 
inimesi selle järgi, kas nad tunnustavad ja 
kannavad samu väärtusi.



Kriitilised edutegurid (KET)

• kõige olulisemad tegurid, millest sõltub enim 
missiooni, visiooni ja üldiste eesmärkide saavutamine
– toimivuse eesmärgid - finants- ja mittefinantsilised; 
– kliendirahulolu/turu eesmärgid; 
– töötajate/sisekliendi rahulolu; 
– keskkonna/ühiskonna rahulolu.
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– keskkonna/ühiskonna rahulolu.

• tuletatavad näit. SWOT-analüüsist
• soovitavalt mitte üle 8
• iga üksik kriitiline edutegur peab olema hädavajalik

ja kõik tegurid koos piisavad missiooni täitmiseks.



Kohandatud: J.Oakland, Terviklik kvaliteedijuhtimine



Kvaliteediplaanimine

• Kvaliteedijuhtimise osa, mis keskendub 
kvaliteedieesmärkide püstitamisele ja nende 
täitmiseks vajalike toimimisprotsesside ning 
seonduvate ressursside määratlemisele
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Allikas: EVS-EN ISO 9000:2007



PDCA (Plan-Do-Check-Act)
Plaani-Teosta-Kontrolli-Korrigeeri

• Planeeri - püstita eesmärgid ja selgita välja protsessid, 
mis on vajalikud kliendi nõuetele ja organisatsiooni 
poliitikale vastavate tulemuste saavutamiseks.

• Teosta - vii protsessid ellu.
• Kontrolli - jälgi ja mõõda protsesside ning toodete 
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• Kontrolli - jälgi ja mõõda protsesside ning toodete 
vastavust poliitikale, eesmärkidele ja tootenõuetele ning 
raporteeri tulemustest.

• Korrigeeri/parenda - võta ette tegevused protsesside
toimimise ´pidevaks parendamiseks.

Allikas: EVS-EN ISO 9001:2008



Kvaliteediplaan

• Dokument, mis spetsifitseerib, kelle poolt ja 
millal mis protseduure ja seonduvaid protsesse 
tuleb rakendada eri projekti, toote, protsessi või
lepingu puhul
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Allikas: EVS-EN ISO 9000:2007



Prioriteetsete parendusvaldkondade määratlemine 
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ja parendusprojektide valik



Parendamise sammud

1. Parendusvõimaluste prioriteetide seadmise 
kriteeriumides kokkuleppimine 

2. Parendusvaldkondade tähtsuse järjekorda 
seadmine 

3. Parendustegevuste planeerimine 

4. Parendustegevuste elluviimine



Valitud parendusvaldkondade arv

• Otsus selle kohta, kui palju parendusvaldkondi valida, sõltub: 

– sellest, kuidas parendusvaldkonnad on järjestatud 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– 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 parendusprojekti.



Soovitusi kvaliteediparenduse projektide
valikuks

• Vali protsess

– mis mõjutab otseselt väliseid kliente

– mis kordub sageli (iga päev)

– mida juba ei uurita teiste meetoditega

– mis on suhteliselt lihtne, selgete alg- ja lõpp-punktidega

– mida oluline arv juhte peab organisatsioonile ja selle 
klientidele tähtsaks

• Vali valdkond

– kus tipp- ja allastmejuhid võiksid koos töötada

– mis on organisatsioonis hästi nähtav



Projektide tasakaalustamine

• Tasakaalusta projektid nii, et
– vähemalt pooled neist toovad olulist, mõõdetavat 

rahalist kokkuhoidu
– vähemalt pooled neist kaasavad madalamal 

positsioonil olevaid töötajaidpositsioonil olevaid töötajaid
– vähemalt üks neist on osakondadevaheline 

(ristfunktsionaalne)



Põhilised ohud projektide valikul

• protsessi valik, mis kedagi ei huvita

• protsessi asemel valitakse soovitud lahendus

• poolelioleva projekti valik

• valitakse liiga palju projekte – killustatus, fookus kaob

• protsessi asemel valitakse süsteem – liiga suur tükk!



Oluliste parendusprojektide valik –
prioriteetide maatriks

• Võtab arvesse kaht mõõdet

– mõju, mida projekt avaldab toimimisele või eesmärkide 
saavutamisele

– organisatsiooni suutlikkus seda ellu viia. 

Need tegevused, Need tegevused, 

– millel on kiire  märgatav mõju organisatsiooni eesmärkide 
saavutamisele või toimimisele

– mida saab lihtsalt ja kiiresti ellu viia

on kõrgema prioriteediga kui need tegevused, 

– mida on raske ellu viia või 

– mille mõju ei avaldu suure tõenäosusega järgmise 6-9 kuu 
jooksul. 



Parendusprojektide kategooriad

• Teie parendusprojektid kuuluvad vähemalt ühte või 
enamasse alltoodud 4 kategooriasse:

• Olemasoleva võimaldaja parendamine

• Uue võimaldaja väljatöötamine• Uue võimaldaja väljatöötamine

• Olemasoleva tulemuse parendamine

• Uue tulemuse saavutamine



Soovituslik prioriteetide määratlemise 
protsess projektide valikul (I)

1. samm Eemaldage või liitke kõik dubleerivad tegevused. 

2. samm Grupeerige sarnased teemad ühe laiaulatuslikuma 
tegevuse loomiseks, vajadusel sõnastust muutes. 

3. samm Kasutage prioriteetide maatriksit, loetledes kõik 
parendustegevused veerus A.

4. samm Hinnake iga tegevuse mõju ettevõtte eesmärkide saavutamisele või 
toimimisele. toimimisele. 

Otsustage, kas see mõju on ‘suur’, ‘keskmine’ või ‘väike’ ning kirjutage vastav 
punktide arv prioriteetide maatriksi veergu B.

5. samm Hinnake iga tegevuse jaoks oma ettevõtte suutlikkust seda ellu viia järgneva 
6-9 kuu jooksul.

Otsustage, kas see suutlikkus on ‘kõrge’, ‘keskmine’ või ‘madal’ ja kirjutage 
vastav punktide arv maatriksi veergu C.



6. samm Arvutage iga tegevuse skoor, korrutades veeru B veeruga C 
ning kirjutage saadud skoor veergu D

7. samm Määrake kindlaks järjestus – mida kõrgem skoor, seda kõrgem 
prioriteet. Kirjutage järjekorranumbrid veergu E

8. samm Prioriteetide maatriksi täitmine ei asenda tervet mõistust ja 
maatriksit peaks kasutama vaid juhisena. Kui olete prioriteetide 
maatriksi täitnud, astuge samm tagasi ja veenduge, et saadud 
tegevuste järjestus olulisuse alusel tundub õige, vajadusel 
muutke. 

Soovituslik prioriteetide määratlemise 
protsess projektide valikul (II)

muutke. 

Näited lisateguritest, mida võib prioriteetide seadmisel arvestada:
Üks tegevus võib olla teiste tegevuste aluseks. Isegi kui see  nõuab palju 
ressursse, kui seda ei saa 6-9 kuu jooksul lõpuni ellu viia, on otstarbekas 
sellest alustada. 
Mingi tegevus võib olla seotud väga olulise puudujäägiga ning sellega tuleb 
tegeleda enne temaga seotud tegevuste juurde asumist. 
Mõnede tegevuste elluviimine paralleelselt võib tunduda loogilisena. 



• 9. samm Lõpuks otsustage kui palju projekte suudate 
6-9 kuu jooksul ellu viia. 

• Tunnustuse saamiseks tuleb valida vähemalt 3 
parendusprojekti, neist vähemalt 1 seotud vahetult 
klientidega. 

Soovituslik prioriteetide määratlemise 
protsess projektide valikul (III)

klientidega. 

• Loomulikult võib valida ka rohkem tegevusi, sõltuvalt 
ülesande mahukusest ja olemasolevatest ressurssidest



Soovituslik olulisuse kriteerium ‘mõju’ 
jaoks

Suur mõju Keskmine mõju Väike mõju  

5 PUNKTI 3 PUNKTI 0 PUNKTI 
Oluline mõju organisatsiooni ühe 
või mitme eesmärgi 
saavutamisele või toimenäitajale 
järgmise 6-9 kuu jooksul. 

Mõningane mõju vähemalt ühe 
organisatsiooni eesmärgi 
saavutamisele või toimenäitajale 
järgmise 6-9 kuu jooksul.  

Ei ole tõenäoline, et saavutatakse 
mõju ühegi organisatsiooni 
eesmärgi saavutamisele või 
toimenäitajale järgmise 6-9 kuu 
jooksul.  jooksul.  

 



Soovituslik olulisuse kriteerium  
‘suutlikkuse’ jaoks

Kõrge suutlikkus Keskmine suutlikkus       Madal suutlikkus   

5 PUNKTI 3 PUNKTI 0 PUNKTI 

• On võimalik ellu viia 6-9 kuu 

jooksul. 

• Nõuab saavutamiseks 

suhteliselt vähe ressursse.  

• On tõenäoliselt võimalik ellu 

viia 6-9 kuu jooksul. 

• Võib nõuda saavutamiseks 

parasjagu ressursse. 

• Tõenäoliselt ei ole võimalik 
ellu viia 6-9 kuu jooksul. 

• Nõuab saavutamiseks 
märkimisväärselt palju 

• On organisatsiooni poolt 

mõjutatav.  

• On organisatsiooni poolt 

mõjutatav. 

ressursse. 

• Sõltub organisatsiooni-
välistest teguritest.  

 



Täidetud prioriteetide maatrikisi 
näide 

A 
 

B C D E 

Tegevus Mõju Suutlikkus Skoor Järjestus 
Protsessi parendamine klientidega 
arveldamise aja lühendamiseks 2 
nädala võrra.  

5 3 15 2 

Töötajate ettepanekute süsteemi 3 3 9 3 Töötajate ettepanekute süsteemi 
loomine.  

3 3 9 3 

Klientide rahulolu mõõtmise süsteemi 
loomine. 

5 5 25 1 
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Kvaliteediplaani koostamine



Kvaliteediplaani koostamine (I)

• Valige enesehindamise põhjal valdkond, mida 
parendada. 

• Püstitage eesmärk (soovitud tulemused)

• Leppige kokku parendustprojektides, mida on vaja 
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• Leppige kokku parendustprojektides, mida on vaja 
ellu viia, et kvaliteet paraneks 

HINDA:

• kas parendusprojektid on jõukohased, et suudate 
need ka programmi jooksul ellu viia

• missuguseid ressursse võib vaja minna ja kas need 
on olemas (inimressurss, aeg, raha jms)



Kvaliteediplaani koostamine (II)

VALI:

• kvaliteediplaani etappide eest vastutajad ja määra 
tähtajad 

• vastutaja (kontrollib tähtaegu ja hindab 
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• vastutaja (kontrollib tähtaegu ja hindab 
parendusprojekti kulgu, innustab…) 

• meeskond, kes kvaliteediplaani ellu hakkab viima

• Kvaliteediplaani tegevuste tulemused peaksid 
olema mõõdetavad



Parendusprojekti kvaliteediplaan

• Iga parendusprojekti jaoks tuleb 

– ära tuua lähenemisviisi, rakendamise plaani, 
hindamise ja ülevaatuse protsessi ning oodatavate 
tulemuste kirjeldus

– koostada tegevusplaani esimene versioon, kuigi – koostada tegevusplaani esimene versioon, kuigi 
rakendatuse, hindamise ja ülevaatuse ning 
tulemuste osa on veel varases staadiumis. 

• Ligikaudu 4-6 nädalat enne organisatsioonikülastust 
on vaja esitada uuendatud ja täielikult 
dokumenteeritud tegevusplaan. 



Parendusprojektide elluviimine (I)

• Te peate oma projektid ellu viima vastavalt tegevusplaanile. 

• Elluviimine nõuab regulaarset jälgimist (seiret), et kindlustada 
oodatud tulemuste saavutamine. Vaheülevaatuste tulemused ja 
võimalikud projektimuudatused tuleb dokumenteerida.

• Tegevusplaani eest üldise vastutaja määramine teeb
kergemaks tegevuste koordineerimise ja arengu jälgimise.

• Tegevusplaani eest üldise vastutaja määramine teeb
kergemaks tegevuste koordineerimise ja arengu jälgimise.

• Igale parendusprojektile on vajalik omaniku ehk vastutaja 
määramine (meeskonna liider) – see aitab rollide ja ülesannete 
määratlemisel, näiteks aruandluse koostamisel.



Parendusprojektide elluviimine (II)

• Võite välja töötada edukuse hindamise kriteeriumid, mis aitavad 
otsustada kas tegevustel on soovitud mõju. 

• Hea kommunikatsioon võib aidata organisatsioonis luua 
muudatustele soodsat õhkkonda ja peremehetunde tekkimist.

• Oma parendusprojetidest kasu saamiseks tuleb kindlustada 
nende jätkusuutlikkus ka pärast projekti lõppu, näiteks nende 
integreerimise kaudu oma tavapärasesse tegevusse. 



Parendusprojektide planeerimine 

• Tegevusplaan tuleb saata EASi Turismiarenduskeskusele, et 
veenduda hindamise vastavust skeemi põhimõtetele. 

• Erilise tähelepanu all on 

– kasutatud prioriteetide määramise põhimõtted, 

– valitud parendusprojektide olulisus organisatsioonile ja – valitud parendusprojektide olulisus organisatsioonile ja 

– oodatud mõju organisatsiooni toimimisele. 

• See on vajalik, et vältida 6-9 kuu jooksul tegevusplaani 
ellurakendamist, mis ei vasta skeemi nõuetele. 



Edasine tegevus programmis

• Kvaliteediplaani esitamine 
ly@eaq.ee – 22. veebruar 2010

• Tegevuste elluviimine 
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• Tegevuste elluviimine 

- 31. august 2010



Jõudu ja edu ideede elluviimisel!


