5. KJS ja
protsessid

4. Partnerlus ja
ressursid

3. Töötajad

2. Poliitika ja
strateegia

1. Eestvedamine
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Hinne:

1

On olemas vaid üksikud
protseduurid peale
finantsnäitajate. Igaüks annab
endast parima ja
tulekustutamine on normiks.
Muudatusi tehakse vaid
probleemide lahendamiseks.

Hinne:

Ressursside juhtimine on
suunatud peamiselt vaid
finantsvaldkondadesse.
Otsuseid tagavarade ja
materjalide kohta tehakse
“kõhutundest” lähtudes. Infot
säilitatakse inimeste mälus.

Hinne:

Koolituses nähakse vaid kulusid
ja inimesi palgatakse vaid
mingit konkreetset tööd
tegema.

Hinne:

Eksisteerivad osalised
äritegevuse plaanid, mis
keskenduvad vaid
finantseesmärkidele. Plaane ei
tutvustata laialdaselt ega
nähtavalt tippjuhtkonna poolt.

Hinne:

Juhtkonna liikmed tegutsevad
suheldes ja otsuste edastamisel
üksikindiviididena. Nad näevad
vajadust firmat arendada,
parendada ja seada sihte.

2

2

2

2

2

3

On olemas kirjalikud protseduurid. Eksisteerib bürokraatlik
süsteem, mis ei pööra eriti
tähelepanu parendustele.
Mittevastavusi vaadatakse kui
“halbu”. Operaatoritel ei ole
selged süsteemi eesmärgid.

3

Info on kättesaadav - sellest
räägitakse tihti või
analüüsitakse liigselt, kuid
harva kasutatakse
parendamiseks. Kõige
tähtsamaks peetakse raha.
Kapitali juhtimine on korras.

3

Tippjuhtkonna meeskond
tunnetab, et edu tuleneb
töötajatest. Soodustatakse
oskuste arendamist,
koolitusplaanid koostatakse
ning kooskõlastatakse firma
üldiste sihtidega.

3

Äriplaanid sisaldavad
konkurentsivõimelisuse
andmeid, nt kliendirahulolumõõdud. Võtmeküsimused
antakse edasi; inimesed saavad
aru ja kannavad vastutust.

3

Juhtkond tegutseb
meeskonnana, et kindlustada
kahepoolset avatud suhtlemist,
osaleb parendusgruppide töös.
Plaanid kooskõlastatakse ja
seatakse prioriteete.
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5

Kriitilistel protsessidel on
haldajad ja on olemas nende
toetamise seire ja parendustugi.
Protsessi haldjad on juhid, kes
vaatavad üle korrigeerivaid
tegevusi jne.

5

Otsuseid langetatakse info
alusel. Kapitali seostatakse
kliendinõuetega. Toimub
protsessiparendamine ja uute
tehnoloogiate hindamine.
Kasutatakse planeerimissüsteeme.

5

Vastutuse delegeerimine
vajaliku taseme inimestele.
Hindamismetoodika vastab
inimeste ja organisatsiooni
püüdlustele.

5

Strateegiline suund - visioon,
missioon, sihid jne antakse
teada kõikidele huvipooltele.
Arendatakse uut kultuuri.
Pideva parendamise jaoks
eraldatakse ressursse.

5

Juhtkond arendab ja toetab
parendusmeeskondi ja eraldab
nende tööks aega. Nad
kontrollivad progressi ja
tunnustavad osalust; nad
ütlevad “aitäh”.
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7

Kliendi vajaduste rahuldamises
nähakse süsteemi eesmärki.
Protseduuride ja tööstandardite
haldjad on operaatorid, juhid
ja tarnijad. Protsessid on
kontrolli all.

7

Igasugust raiskamist mõõdetakse ja see on parenduste
plaani osa. Kogutakse täpseid
andmeid konkurentide kohta
ja neid kasutatakse plaanimisel.
Finantsplaanid vastavad
osapoolte vajadustele.

7

Töötajatel lubatakse ellu viia
parendustegevust ilma
ülemustele teatamata.
Sisekliima soodustab inimeste
arengut ja pidevat
parendamist.

7

Kõik huvipooled saavad aru
strateegilistest suundadest.
Tippjuhtkonna meeskonna
tegevus on nähtav. Edu
võtmetegureid (nt kliendi
vajaduste rahuldamine)
hinnatakse kõikidel tasanditel.
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9

Süsteem tagab kõikide huvipoolte vajaduste rahuldamise
olemasolevate ja uute toodete
ja teenustega. Klientide arvates
on firmaga kerge äri ajada.
Pidev tagasiside tingib
parendamise ja innovatsiooni.

9

Kõiki firma ressursse jagatakse,
lähtudes poliitikatest ja
strateegiatest. Võrdlev analüüs
“oma ala parimatega” on
võtmeteguriks ressursside
jagamisel.

9

Personali moraal on kõrge ja
ületab konkurentide oma.
Strateegiliste eesmärkide
saavutamiseks realiseeritakse
inimeste kogupotensiaal.

9

On saavutatud strateegiline
nähtavus. Inimeste edusamme
tunnustatakse kõigi tasandi
liidrite poolt. Kogu organisatsiooni kultuuri iseloomustab
innovatsioon ja pidev
parendamine.

9

Kõik juhid on aktiivsed
organisatsiooni sees ja väljas,
edendades parendustegevust.
Pidev parendamine on
ettevõtte kultuur ja firma
filosoofia.
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X14

Oled sa
TÕESTI nii
hea?

X9

Oled sa
TÕESTI nii
hea?

X9

Oled sa
TÕESTI nii
hea?

X8

Oled sa
TÕESTI nii
hea?

X10

Oled sa
TÕESTI nii
hea?

SUMMA

SUMMA

SUMMA

SUMMA

SUMMA

Maatriksmeetodil enesehindamine võimaldab enesehindamise protsessi kaasata kõik
ettevõtte töötajad. Maatriksmeetod võimaldab kiiresti hinnata ja esile tuua
arengutendentse, puudusi ja võimalikke parendussuundi. Enesehindamine viiakse läbi
eelnevalt määratud kriteeriumide lõikes, hinnates ettevõtte hetkeolukorda 1-10 skaalal.

Juhtkond tahab (võimul)
“minna lasta” ja annab
inimestele võimu osaleda
osakondadevaheliste ja
klientide/tarnijate
parendusmeeskondade töös.

Maatriksmeetod (võimaldajad)

9. Toimivuse
võtmetulemused

8. Ühiskonnaga
seonduvad
tulemused

7. Töötajatega
seonduvad
tulemused

6. Klientidega
seonduvad
tulemused
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1

Hinne:

1

Finantstulemused on
kättesaadavad ja avaldatakse
ka mõningaid mittefinantsilisi
näitajaid. Enamike töötajate
poolt nähakse neid kui
juhtimisandmeid.

Hinne:

Keskkonnaalaseid ja
sotsiaalseid kohustusi nähakse
kulukatena ja ohuna
konkurentsivõimele.
Probleemidega toimetulekuks
kasutatakse kahjude
limiteerimist.

Hinne:

Vaidlused ja tülid lahendatakse
siis, kui need tekivad. Töölt
puudumine ja/või tööjõu
voolavus on kõrge. Moraal on
kohati halb ja juhtkond kipub
iseendale keskenduma.

Hinne:

Kliendirahulolu vaadeldakse
vaid väliste kaebuste alusel.
Kaebustega tegeldakse, kui
need esinevad, ja vähe tehakse
põhjuse otsimiseks ja
korrigeerimiseks.
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3

On olemas süsteemid finantsja mittefinantsnäitajate seireks
ja esitamiseks. Neist
teavitatakse personalile ja
näidatakse ära
parenduseesmärgid.

3

Keskkonnaalaseid ja
sotsiaalseid kohustusi
täidetakse, et täielikult vastata
seaduse nõuetele. On olemas
kirjalikud poliitikad ja sisemised
standardid.

3

Inimeste arvamusi uuritakse
ankeetide abil. Töötajatega
konsulteeritakse parenduste
osas, kuid probleeme
lahendatakse “personali” abil.

3

Ankeetidest on võimalik leida
kliendirahulolu tulemusi. Neid
andmeid kasutatakse
toimemõõtmise standardite
loomiseks ja personal on
saanud klienditeeninduse alase
väljaõppe.
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5

Kasutatakse indikaatoreid
protsessi ja väljundite mõõtmiseks ning need on parendusmeeskondadele kättesaadavad.
Jälgitakse trende ja neid kasutatakse sihtide seadmisel.
Mõõdetakse tarnijate kvaliteeti.

5

Strateegiline kvaliteediplaneerimine hõlmab keskkonnaalaseid
ja sotsiaalseid kohustusi.
Vastutus on pandud
tippjuhtidele. Toimuvad
keskkonnaauditid.

5

Toimuvad kahepoolsed diskussioonid ja ühiste parenduseesmärkide mõõtmiseks
kasutatakse mingit hindamismeetodit. Paljudes valdkondades toimib kommunikatsioon
ja tagasiside - moraal on hea.

5

Vajadus rahuldada
kokkulepitud kliendivajadusi
peegeldub strateegilistes
plaanides. On olemas kliendi
eest hoolitsemise poliitika ja
seda tutvustatakse laialdaselt.
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Maatriksmeetod (tulemused)

7

Kasutatakse võrdlusanalüüsi
tulemuste võrdlemiseks oma
tegevusharus ja parimate
kogemustega. Alati
avalikustatakse eesmärkide ja
tulemuste vahelised erinevused
ja need on kättesaadavad.

7

Andmed näitavad, et organisatsioon ületab seaduse nõudeid.
Inimesi julgustatakse osalema
kohaliku ühiskonna tegevuses.
Avalikkus on teadlik firma
keskkonnastrateegiast.

7

Muudatusi, mis võivad mõjutada personali, töötatakse ühiselt
välja. On kättesaadavad andmed, mis näitavad, et kõik töötajad tunnevad vastutust nii oma
töö eest kui ka organisatsiooni
suutlikkuse parendamise eest.

7

Toimuvad pidevad uuringud
üksikklientide vajaduste
identifitseerimiseks ja
rahuldamiseks. Need uuringud
on integreeritud äriplaanide
parendusega ja
innovatsiooniprotsessiga.
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9

Organisatsiooni tase ületab
välised võrdlusalused ja
huvipooled on uhked, et nad
on meiega seotud. Meie
kultuuri iseloomustab kõikide
pühendumus oma firma
pidevale parendamisele.

9

Kogutakse andmeid ja
uuritakse kohaliku ühiskonna
ja töötajate arvamusi ning neid
kasutatakse äritegevuse
planeerimisel. Organisatsioon
on formaalselt tunnustatud
keskkonnasõbralikkuse poolest.

9

Võrdlusanalüüs teiste
firmadega näitab, et töötaja
rahulolu on kõrge ja on
positiivse trendiga.
Kahepoolsed hindamised on
normiks.

9

Kliendikesksus on kandunud
kõikidesse protsessidesse ja
suhetesse. Parendused ja
innovatsioon ületavad klientide
ootusi ja suureneb
konkurentsivõime.
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X15

Oled sa
TÕESTI nii
hea?

X6

Oled sa
TÕESTI nii
hea?

X9

Oled sa
TÕESTI nii
hea?

X20

Oled sa
TÕESTI nii
hea?
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Maatriksmeetodil enesehindamine võimaldab enesehindamise protsessi kaasata kõik
ettevõtte töötajad. Maatriksmeetod võimaldab kiiresti hinnata ja esile tuua
arengutendentse, puudusi ja võimalikke parendussuundi. Enesehindamine viiakse läbi
eelnevalt määratud kriteeriumide lõikes, hinnates ettevõtte hetkeolukorda 1-10 skaalal.

Maatriksmeetodi
tulemuste esitamine
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