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Neljapäev, 15. aprill

9:00-10:30 Testkülastus Eesti turismiettevõtete 
kvaliteediprogrammis

10:30-10:45 Paus

10:45-12:15 Benchmarking (võrdlusanalüüs) ettevõtte 
arendamise töövahendina

12:15-13:15 Lõuna

13:15-14.15 Klaara-Manni Puhkemaja ja Tori Kuradite lugu

14:15-14:45 Võrdlusanalüüsi rakendamine turismiettevõttes

14:45-15:00 Paus

15:00-16:15 Seminar/arutelu

16:15-16:30 Koolituse kokkuvõte



Internet

Google – 9,8 miljonit tulemust; eesti keeles 5030

• www.globalbenchmarking.org – Global Benchmarking Network

• www.benchnet.com

• www.apqc.com – American Productivity and Quality Centre

• www.emeraldinsight.com - Benchmarking: An International 
Journal

Benchmarkingu olemus (1)

• Mõõduvõtt, võrdlusanalüüs

• Õppimine eesmärgiga muuta paremaks oma 
(äri)tegevust, protsesse ja juhtimissüsteemi

– Mõõtmine võrdluse kaudu

– Pidev parendamine

– Süstemaatiline lähenemisviis

• Uus mõiste – benchlearning ehk õppimine 
võrdluse kaudu



1. Kõige olulisemate strateegilist parendamist 
vajavate valdkondade väljaselgitamine 
(Miks?)

2. Mõõtmine (Mis?)
3. Parimate praktikate väljaselgitamine (Kuidas?)

Uuenduslike lahenduste jaoks võiks parimaid 
praktikaid otsida ka väljastpoolt oma 
tegevusvaldkonda!

Benchmarkingu olemus (2)

Benchmarking on

• ...töövahend
• ...lihtne, paindlik, dünaamiline
• ...protsess 
• ...pidev, süstemaatiline
• ...mõõtmine
• ...võrdlemine parimate praktikatega
• ...õppimine
• ...toimivuse parendamine
• ...sektorite ja riikide piire ületav
• ...edendab õppimist (benchlearning) ja võrgustumist



Näide: Õppimine teise valdkonna 
ettevõttelt

• Probleem:

• Tagasiside küsitlustest selgub, et kliendid, eriti 
korduvkülastajad, ei ole rahul hotellitubade pikkade 
ooteaegadega

• Lahendus:

• Check-in protsessi võrreldi kiirabihaigla vastuvõtu 
protsessiga, mille tulemusel lühenesid oluliselt 
registreerumisajad. Samuti läks vaja vähem töötajaid, 
automatiseeriti korduvkülastajate check-in ning tehti 
muid protsessi muudatusi

Mida võimaldab benchmarking ? 

• Kindlaks teha tegutsemise tasemete erinevusi

• Anda ideid uute toodete/teenuste kavandamiseks

• Luua uusi strateegiaid

• Koolitada töötajaid

• Suurendada kliendikesksust 

• Luua tunnetus, et muutused on hädavajalikud

• Püstitada tegevuseesmärke edu mõõtmiseks

• Selgitada pideva parendamise väärtuslikkust

• Motiveerida organisatsiooni muutuste protsessis



Benchmarkingu kolm aspekti

• Hindamisaspekt – mõõtmine ettevõtte toimimise ja 
tulemuste võrdlushinnangute kaudu

• Võimaldav aspekt – suurepäraselt toimivatest protsessidest 
ja tegevustest arusaamine, st õppimine, kuidas häid 
tulemusi on võimalik saavutada

• Tulemuste aspekt – oskus õpitut tulemuslikult oma 
ettevõttes rakendada

Võrdlusanalüüsi liigid

• võrdlus konkurentidega
• üldine (geneeriline) võrdlusanalüüs
• professionaalne (sektorisisene) võrdlusanalüüs
• funktsionaalne võrdlusanalüüs
• sisemine võrdlusanalüüs
• osakonnasisene võrdlusanalüüs
• protsessi võrdlusanalüüs
• tulemuste võrdlusanalüüs
• strateegiline võrdlusanalüüs
• ....



Väline benchmarking

• Teiste organisatsioonidega võrdlemine

• On sageli sektori piire ületav või 
sektoritevaheline

• Eeliseks on, et ei ole otseselt seotud 
konkurentsiga, mis võimaldab suuremat avatust 
ja info jagamist ning põhjalikumat analüüsi

Sisemine benchmarking

• Ühe või mitme struktuuriüksuse võrdlemine sama 
organisatsiooni sees

• Organisatsioonides on sageli erinevate näitajate 
lõikes oma ‘parima praktika piirkonnad’, näiteks 
protsessi suutlikkus, töötajate voolavus 



Strateegiline benchmarking

• Erinevate trendide ja võimaluste proaktiivne 
analüüs turul, protsessides, tehnoloogiates ja 
jaotuses, mis võiks ettevõtte strateegilist suunda 
oluliselt mõjutada

• See on võrdlusanalüüsi kõige laiem vorm

Võrdlus konkurentidega

• Sama sektori konkurentide ja organisatsioonide 
strateegiate, protsesside ja praktikate analüüs.

• On tegevusvaldkonna spetsiifiline



Protsessi (või funktsiooni) benchmarking

• Protsesside (või funktsioonide) parima praktika 
analüüs sõltumata tegevusvaldkonnast

• Näiteks, personalijuhtimine, kavandamine, 
enesehindamine, kvaliteedijuhtimine, 
keskkonnajuhtimine, juhtimisarvestus jne

Benchmarking

• ... on toodete, teenuste ja praktikate pidev 
mõõtmisprotsess kõige karmimate konkurentide ja 
sektori liidrite suhtes

• ...is the continuous process of measuring products, services and 
practices against the toughest competitors or those companies 
recognised as industry leaders

• David Kearns, CEO, Xerox Corp. 



Võrdlusanalüüs (Xerox)

MÕJUTAVAD TEGURID JA TOIMEMÕÕDUD

PROTSESSID, TEGEVUSPÕHIMÕTTED,
 MEETODID, PROTSEDUURID

Võrdlev analüüs -
MIS?

Kuidas MEIE
seda teeme?

MEIE NEMAD

Kes/mis on
PARIM?

Kuidas NEMAD
seda teevad?

Info kogumine

Info kogumine

ANALÜÜS

Näide: 3M - i benchmarking  

PROTSESS ALA PARIMAD

Ostmine Honda Motor, Xerox, NCR

Kvaliteediohje Westinghouse, Florida Power & Light, Xerox

Tootmine Hewlett-Packard, Corning

Robotiseerimine General Electric

Laomajandus Westinghouse, Apple Computer, Federal Express

Jaotamine LL Bean, Hershey Foods, Mary Kay Cosmetics

Keskkonnajuhtimine 3M, Dow Chemical

Müügi juhtimine IBM, Procter & Gamble, Merck

Marketing Helene Curtis, The Limited, Microsoft

Tootearendus Motorola, Digital, Milliken

Tehnoloogiasiire Square D, 3M, Dow Chemical

Klienditeenindus Xerox, Nordström, LL Bean

Juhtimine Philip Morriss

Koolitus Ford, General Electric, Polaroid



APQC mudel
(American Productivity and Quality Centre)

1. Plaani (30%)
2. Kogu (50%)
3. Analüüsi (20%)
4. Adapteeri/

kohanda

Benchmarkingu üldine protsess

1. Enda protsesside põhjalik kirjeldamine ja analüüs
2. Teiste organisatsioonide protsesside analüüs
3. Enda ja teiste protsesside võrdlemine
4. ‘Performance gapi’ ületamine parendustegevuste kaudu

Performance gap (taseme erinevus) –

Erinevus enda ja võrreldava organisatsiooni tegevuse toimivuse 
tasemes või tulemustes; võrreldava organisatsiooni tulemuste 
mõõdetav kõrgem tase 



Benchmarking - projekt

• Tee kindlaks, mida võrdlusanalüüsi abil oleks võimalik 
saavutada

• Määratle protsessid, mida saaks võrrelda
• Määratle kriitilised edutegurid ja võtmenäitajad
• Tee kindlaks potentsiaalsed võrdluspartnerid
• Vii läbi seminare ja koolitusi
• Toeta külastusi, küsitlusi, seminare
• Tõlgi saadud info ja andmed ettepanekuteks 

Turismi võrdlusanalüüsi 
valdkonnad 

Võimalikud
probleemid

Teenused on liiga 
kulukad

Tulud on liiga 
väikesed

Finantseerimis-
vahendite 
vähenemine

Kus on võimalused 
kulude kokkuhoiuks?

Kus on 
võimalused 
tulude suuren-
damiseks?

Turismi
benchmarking

Kulutekitajate 
kindlaksmääramine

Tululünkade 
kindlaks-
määramine

Leidude ellu-
rakendamine

Kuluefektiivsed 
teenused

Tulude 
suurendamine

Kasumlikkuse suurendamine 1. Oma kuluarvestuse informatiivseks muutmine

Protsesside optimeerimine 2. Üksteiselt õppimine



Teeninduskvaliteedi võrdlusanalüüs

Kliendi-
rahulolu 
uuring

Pimeost 

Individuaal-
ne

hindamis-
skaala

Töötajate 
arvamuse
uuring

Juhtkonna 
arvamuse 
uuring

Tegevusplaan 

Analüüsiraport (sealhulgas benchmarking)

Mõõtmisvahendid

Töötajate rahulolu-uuringu tulemused

Töötajate rahulolu-uuring -- segmenteeritud tulemused funktsioonide kaupa

Info/vastuvõtt Köök Restoran Toateenindus



Miks organisatsioonid ei tegele 
võrdlusanalüüsiga? (UK 2000)

• Ei ole teadlikud 5%

• Ressursipiirangud 25%

• Andmete raske võrreldavus 29%

• Liiga väikesed, et kasu saada 15%

• Ei pea sobivaks meetodiks 26%

Millised ettevõtted võrdlevad rohkem? 
(UK, 2000)

Töötajate arv
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Tüüpilised vead 
(Anne Evans’i järgi)

• Aetakse segi benchmarking ja küsitluses osalemine

• Arvamus, et on olemas ‘valmis benchmark’id’ ehk võrdlusalused

• Unustatakse teenuse osutamise protsess ja kliendirahulolu

• Võrreldav protsess on liiga suur ja keerukas

• Puudub seos äristrateegia ja –eesmärkidega

• Puudub võrdlusalus

• Ei valita õigeid partnereid

• Puudub eetikakoodeks ja leping partneriga

Benchmarking’i hea tava 
(Allikas: PIMS – Process Improvement Management System)

• Legaalsuse printsiip
• Vahetamise printsiip – andmine ja saamine
• Konfidentsiaalsuse printsiip
• Info kasutamine sisemiseks otstarbeks
• Kontaktisiku kasutamine
• Kolmanda osapoole kontakt – ära viita ilma nõusolekuta
• Ettevalmistatuse printsiip



Etikett ja eetika

• Benchmarking põhineb usaldusel ja avatusel

• Konkurentide puhul leppige kohe alguses kokku põhireeglites

• Ärge küsige konkurentidelt tundlikke andmeid

• Otseste võrdlusandmete puhul konkurentidega kasutage eetilist 
sõltumatut kolmandat osapoolt

• Kahtluste korral konsulteerige juristidega

• Käsitlege kogu saadud infot kui sisemist konfidentsiaalset infot

Teemad, mida peaks 
konkurentide puhul vältima 

• Hinnad

• Kulud

• Müügiandmed

• Tootmismahud või –võimsused

• Laoseisud

• Uued tooted või teenused

• Turundusplaanid



Olulisemad juhtimismudelid, 
mille alusel saab võrrelda

• EFQM Excellence Model (täiuslikkusmudel, 
kvaliteediauhindade mudelid) ja erinevd 
enesehindamise mudelid

• tasakaalus tulemuskaart (balanced scorecard)

• ISO 9001:2000, ISO 14001

• SERVQUAL (teenuste mõõtmise mudel)

• ACSI/EPSI – kliendirahulolu mõõtmise mudelid

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

• Tugev, positiivne, väärtustel põhinev kultuur
• Pühendumus õppimisele ja eneseuuendamisele
• Pidev adapteerumine, 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



TQM-kultuurile iseloomulikud hoiakud

• Kliendid on tähelepanu keskpunktis
• Inimesed tahavad anda endast parima
• Kõik töötajad väärivad austust
• Vajalik on kõigi osalus
• Vajalik on ühine eesmärk
• Intuitsioon ja faktid on otsustamisel tasakaalus
• Kvaliteedi parendamine vähendab kulusid
• Pidev parendamine on eluviis

TQM-kultuurile 
iseloomulik töötamise viis

• Küsi teistelt nende ideede kohta
• Aita tähelepanu keskendada, fookust hoida
• Küsi klientidelt, mida nad soovivad
• Lihtsusta otsuste vastuvõtmist infot jagades
• Keskendu protsessile, mis viib lõpptulemuseni (väärtust 

loovale põhiprotsessile)
• Liigu ringi ja suhtle (MBWA-management by walk-about)



TQM-tulemused

• Osaluse läbi suureneb uuenduslikkus ja loovus

• Koondatud pingutused võivad saavutada imesid

• Kliendikeskne organisatsioon tõstab klientide lojaalsust

• Panus kuni klientideni välja annab parimaid tulemusi

• Kontseptsioon - kehv toode/teenus on probleemide tegelik 
põhjus

• Teod tugevadavad tõekspidamisi

Tulemused kinnitavad veendumusi

Veendumused

Käitumine/töötamise viisTulemused



Ei ole võimalik juhtida 

seda, mida ei suudeta 

mõõta
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Kus on mõõtmisest abi?

• kliendi ja teiste huvipoolte vajaduste rahuldamise kindlustamine
• mõistlike eesmärkide püstitamine ja nende täitmise jälgimine
• protsesside nähtavuse ja läbipaistvuse tagamine
• probleemide väljatoomine ja prioriteetide seadmine 

parendustegevuste valikul
• (kehva) kvaliteediga seotud kulude arvestamine ja nende 

vähendamine
• võrdlusstandardite loomine (benchmarking)
• tagasiside saamine parendustegevusteks
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Erinevate tasemete mõõdikud

Strateegilised mõõdikud

Operatsioonilised 
mõõdikud

Individuaalsed
mõõdikud

Käibe keskmine kasv 5% aastas
5 aasta jooksul

Käibe kasv
4% aastal 2010

Aasta keskmine
kliendirahulolu 
määr 4.5

Klientidele
kulutatud 
aja %

95% 
projektidest
õigel ajal
eelarve piires

95% klientide
rahulolu
positiivne
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Ohud mõõtmisel

• Mõõdetakse valesid asju – sa saad, mida mõõdad!

• Kulud ületavad tulusid, liigne ‘aur’ läheb mõõtmisele

• Tulemusi kasutatakse inimeste vastu

• Tulemusi tõlgendatakse valesti

• Liiga keerukad mudelid



41

Andmete kogumine

• Andmete eesmärk ja nende kasutusobjekt peavad olema 
selged !

• Andmete ajalugu peab olema selgelt määratletud !
� 5W1H s.o. What?, Why?, When?, Who?, Where?, How?

� Mida koguti?Miks koguti?Millal koguti?Kes kogus?Kus 
koguti?Kuidas/millisel meetodil koguti?

• Kogu andmeid kvaliteedi ja seda mõjutavate paljude 
faktorite seose kohta !

• Ära kogu valikuliselt, ainult mugavaid ja kergelt 
kogutavaid andmeid!
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Kümme mõõtmise reeglit

1. Mõõda seda, mis on 
(kliendi jaoks) oluline

2. Mõõda protsessi, mitte 
inimest

3. Püstita eesmärgid
4. Tea, mida tulemustega 

teha
5. Jälgi, kuidas mõõte 

tegelikult kasutatakse

6. Ära muuda mõõtmist 
koormavaks

7. Püüa leida objektiivseid 
mõõte

8. Anna tagasisidet 
kriteeriumide ja 
tulemuste kohta

9. Taga mõõtude 
võrreldavus

10. Sa saad selle, mida 

mõõdad



43

Organisatsioonilise täiuslikkuse raamistik 
(John S. Oakland)

LÕPMATU TEE TÄIUSLIKKUSE POOLE


