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Miks tänapäeval räägitakse nii palju 
kvaliteedist?
 Inimeste vajadused on muutunud

 Inimeste ootused 

 Inimeste ettekujutus „heast“ on oluliselt muutunud



Kvaliteetne maantee



Miks tänapäeval räägitakse nii palju 
kvaliteedist?
 Pakutavaid tooteid ja teenuseid on palju rohkem

 Pakkujaid on palju rohkem

 Pakkujate ja tarbijate tasakaal on muutunud



Kvaliteetne leib



Mida tähendab kvaliteet?
 Kõige ilusam?

 Kõige magusam?

 Kõige kiirem?

 Kõige pehmem?

 Kõige loodussõbralikum?

 Kõige odavam?

 Kõige, kõige, kõige ........

Kas kvaliteetne on alati kõige parem?



Mida tähendab kvaliteet?

Kvaliteet on toote/teenuse omaduste 
kogum, mis vastab alati kõige paremini 

tarbija/kliendi ootustele



Tarbija/klient
Kvaliteetne kelle jaoks?

 Klient/tarbija

 Klient/rahastaja 



Tarbija/kliendi vajadused
Maslow püramiid

“A Theory of Human Motivation” 1943

ENESETEOSTUSEGA SEOTUD 

VAJADUSED

ENESEHINNAGUT 
MÕJUTAVAD 
VAJADUSED

SOTSIAALSUSE JA 
KUULUVUSEGA SEOTUD 

VAJADUS

TURVALISUSEGA SEOTUD VAJADUSED

FÜSIOLOOGILISED VAJADUSED



Tarbija/kliendi ootused
ENESETEOSTUSEGA 

SEOTUD 
VAJADUSED



KLIENDI OOTUSTE/VAJADUSTE 
SIDUMINE ORGANISATSIOONI 
EESMÄRKIDEGA
 Sihtgrupi määratlemine – mida konkreetsemalt me 

kirjeldame oma sihtgrupi, seda täpsemalt me  oskame 
hinnata tema ootusi ja vajadusi

 Vajadusi mõjutavad sugu, vanus, haridus, elukoht, 
perkonnaseis, tervis ....

 analüüsida neid kriteeriume, mis on 
pakutavatoote/teenuse seisukohast olulised



INFORMATSIOON KLIENDI 
OOTUSTE/VAJADUSTE KOHTA
Allikad:

- Riiklik statistika http://www.stat.ee/

- Avaldatud uurimused jm publikatsioonid

- Fookusgrupp

- Uuring

- Google 

http://www.stat.ee/
http://www.stat.ee/


SWOT analüüs
 Strong – mis on meie tugevused

 Week – mis on meie nõrkused

 Opportunities  - missuguseid võimalusi pakub meid 
ümbritsev keskkond

 Threats – missugused on väljaspool organistatsiooni 
olevad ohud

SWOT analüüsi tulemuseks on põhjalik olukorra 
kirjeldus, mis on vajalik eesmärgi püstitamiseks ja 
vajalike ressursside hindamiseks. 



MARKETINGI OSAKONNAST 
TULNUD KIRJELDUS OLI SELLISE 
TOOTE KOHTA



JUHATUS ANDIS HEAKSKIIDU 
SELLISE TOOTE TOOTMISEKS



INSENERID TEGID JOONISED 
SELLISE TOOTE JAOKS



TOOTMISEST TULI SELLINE



TOODE PAIGLDATI SELLISELT



KLIENT SOOVIS TEGELIKULT SELLIST





Mis on kvaliteedi juhtimine
 Kvaliteetse toote/teenuse pakkuja peab suutma 

ÕIGESTI ära arvata 

 kliendi vajadused

 kliendi ootused, kuidas neid rahuldada

 Kuidas tagada kättesaadavus kliendile

 Kuidas tagada, et pakutav toode/teenus on alati 
ühesuguste omadustega

 Kuidas tagada, et toode/teenus muutuvad kohe, kui 
muutuvad kliendi vajadused ja ootused 



Mis on kvaliteedi juhtimine
 Hinnatakse ära kliendi vajadused ja ootused

 Leitakse viis, kuidas neid rahuldada

 Püstitatakse eesmärk

 Tehakse plaan, kuidas seda täita

 Tehakse planeeritud tegevused

 Mõõdetakse ja hinnatakse, kas tulemused vastasid 
eesmärgile

 Korrigeeritakse tegevusi ja vajadusel ka eesmärke



Mis on kvaliteedi juhtimine
Demingi ring ehk PDCA tsükkel

PLANEERI

TEEMÕÕDA

MUUDA



PROBLEEM, VAJADUS JA OOTUSED
 Narkomaania on tõsine probleem Eestis – aastal ... on 

Eestis narkomaani

 Pidevalt suureneb süstivate narkomaanide arv - aastal 
... on Eestis ..... süstivat narkomaani

 HIV levib peamiselt kaitsevahenditeta seksi ja 
viirusega nakatunud nõeltega süstimise teel

 Viiruse leviku üks piiramise viis on süstlavahetuse 
teenuse pakkumine



PLANEERI
Olukorra kaardistamine
 Sihtgrupiga seonduv info

 Huvipooltega seonduv info

 Ressurssidega seonduv info



PLANEERI
eesmärgi püstitamine
SMART eesmärk

Specific – konkreetne

Measurable – mõõdetav

Achievable (acseptable) – saavutatav (vastuvõetav)

Relevant (Realistic) – asjakohane (realistlik)

Time-bound – ajaliselt piiritletud

Ethical, Exciting and Enjoyable – eetiline, innustav, 
rõõmu pakkuv

Resourced - rahastatud



PLANEERI
SMART eesmärgi püstitamine
Specific – konkreetne

Eesmärk on hästi defineeritud, kirjeldades selgelt 
suunda, mille poole soovitakse liikuda (või mida 
soovitakse vältida).  

Eesmärk peab olema piisavalt fokuseeritud, et 
motiveerida selle poole liikuma.

„jõuda 5 parema Euroopa riigi hulka“

„keskmine eluiga on sama, mis Rootsis“ (82)



PLANEERI
SMART eesmärgi püstitamine
Measurable – mõõdetav

Eesmärgi mõõdetavus on vajalik, et hinnata, kas ikka 
liigutakse soovitud suunas ja kas seda tehakse soovitud 
kiirusega. 

Võimalusel kasutada numbrilisi (objektiivseid)  
mõõdikuid (pikkus, kaal, vanus jne), kui see pole 
võimalik, siis tuleks töötada välja (subjektiivse) 
hindamise süsteem.

„külastuste arv on kolmekordistunud“

„kuus on keskmiselt 50 külastust“



PLANEERI
SMART eesmärgi püstitamine
Achievable – acseptable – action oriented –
saavutatav  - vastuvõetav  - tegevusele suunatud

Eesmärk peab olema mõistlik ja tegijatele vastuvõetav 
ning tegevuse kaudu ka saavutatav. 

„keskmine palk 20 170 eurot (Rootsi)“



PLANEERI
SMART eesmärgi püstitamine
Relevant (Realistic, reasoned) – asjakohane 
(realistlik, põhjendatud)

Eesmärk peab olema probleemi ja tegevusega seotud.



PLANEERI
SMART eesmärgi püstitamine
Time-bound – ajaliselt piiritletud

Eesmärgil peab olema ajaline piir, tähtaeg, et tagada 
pidev tegevus selle saavutamiseks ja jooksvalt hinnata, 
kas ikka liigutakse õiges suunas. 

„võtta kaalust alla 7 kilogrammi“

„ 6 kuuga langetada kehakaalu 7 kilogrammi“



PLANEERI
SMART eesmärgi püstitamine
Ethical, Exciting and Enjoyable – eetiline, innustav, 
rõõmu pakkuv

Eesmärk ei tohiks rikkuda kellegi õigusi, väärikust või 
olla muul moel ebaeetiline või ebamoraalne. 



PLANEERI
SMART eesmärgi püstitamine
Resourced – ressurssidega tagatud, rahastatud

Eesmärgi püstitamisel tuleks hinnata ka selle 
teostatavust ressursside (inimpresurss, raha) olemasolu 
aspektist vaadatuna. 



Olemasolev või kohapreal formuleeritud



PLANEERI
tegevuste planeerimine
 Protsessi kirjeldused
 Tegevusjuhendid

 Ametijuhendid 

 Vajalik inimressurss
 Värbamine

 koolitused

 Rahaline ressurss
 Eelarved 

 Dokumenteerimine 

 Mõõtmine 



PLANEERI
tegevuste planeerimine
 Protsessi kirjeldused – Tegevusjuhendid tagavad, 

et 

 kogu tegevus on läbi mõeldud

 Kõik saavad ühtemoodi aru, kuidas midagi tuleb teha

 Tulemuse seisukohalt pole midagi olulist vahele jäänud

 Asjad toimuvad ajaliselt õiges järjekorras

 Töö jätkub ka siis, kui inimesed vahetuvad



PLANEERI
tegevuste planeerimine
 Protsessi kirjeldused – Tegevusjuhendid



PLANEERI
tegevuste planeerimine
 Protsessi kirjeldused – Ametijuhendid tagavad, et 

 Personali rollid, vastutus ja kohustused ja õigused on 
kõigile selged ka siis, kui toimub paraleelselt mitu 
erinevat protsessi (projekti)

 Aitavad leida õige isiku probleemses olukorras

 Aitavad hinnata töökoormust ja tasustamise õiglust



PLANEERI
tegevuste planeerimine
 Vajalik inimressurss – Värbamine

 Tööleping (tähtajaline, tähtajatu)

 Töövõtuleping

 Käsundusleping

 Vabatahtlikud 



PLANEERI
tegevuste planeerimine
 Vajalik inimressurss – koolitused on  vajalikud 

kompetentsi tagamiseks

 Väliskoolitus, sisekoolitus

 Iseseisev õppimine, enesetäiendus

 Suhtlemine , võrgustik

 Õpetamine 

 Juhtumianalüüsid

 supervisioon



PLANEERI
tegevuste planeerimine
 Rahaline ressurss - Eelarved 

- Ressursside planeerimine

- eelarve koostamisse kaasamine

- õigused ja vastutus eelarve täitmisel

- Eelarve puudujääk/ülejääk



PLANEERI
tegevuste planeerimine
 Dokumenteerimine

- Dokumenteerimisvajaduse hindamine

- Kasutajasõbraliku dokumendisüsteemi loomine

- Dokumenteerimiskohustuse täitmise järgimine ja 
kontroll





TEE
Õigeid asju – tagatud eesmärkidega

Õigesti – tagatud juhenditega



MÕÕDA
Mõõtmise eesmärk on olla kogu aeg veendunud, et 
liigutakse 

 õiges suunas

 soovitud kiirusega

 optimaalsete ressurssidega

Mõõdetakse nii struktuuri, protsessi kui tulemuse 
vastavust kokkulepitud standarditele, milleks võivad olla 
mistahes tasemel tehtud kokkulepped.



MÕÕDA
struktuur
Struktuuri all mõeldakse kõiki tingimusi, mis on 
vajalikud teenuse osutamiseks

- Õigusaktid (n teenuse osutamise luba)

- Rajatised (n teenuse osutamiseks vajalikud ruumid)

- Personal (n piisava kvalifikatsiooni ja kogemusega 
töötajad) 



MÕÕDA
struktuur
Mõõtmise kaudu veendutakse, et

- õigusaktid toetavad organistatsiooni tegevust

- ehitused ja tehnoloogia vastavad kõikidele ohutuse 
nõuetele 

- personal on suuteline täitma tööülesandeid



MÕÕDA
protsess
- Tööjuhendi (tööprotsessi õigsuse) järgimist hindavad 

mõõdikud lepitakse kokku juhendi koostamise käigus

- Mõõtmisi tuleks teostada pidevalt, et võimalikukt vara 
asuda kõrvalekaldeid likvideerima

- Mõõtmistulemustele  hinnangu andmisel tuleks 
arvesse võtta mõõtmistulemusi mõjutavaid asjaolusid 



MÕÕDA
tulemus
 Püstitatud eesmärk ja mõõdetav tulemus peavad 

olema samad (korduvkülastuste arv≠külastuste arv)

 Mõõdikud peavad sobima konkreetse tulemuse 
mõõtmiseks (pikkust ei mõõdeta kilodes)

 Mõõtmistulemustele hinnangu andmisel ja tuleb 
arvestada asjaolusid, mis võisid tulemust mõjutada



MÕÕDA
 Mõõtmistulemus on üldjuhul vaid number 

(absoluutarv, suhtarv, osakaal etc)

 Mõõtmistulemus saab tähenduse

 hindaja poolt antud hinnangust

 võrdluses

 iseendaga ajas

 teiste omasugustega



MÕÕDA
Kui mõõtmistulemused näitvad, et 



MÕÕDA
Analüüsi eesmärgi mittesaavutamise põhjuseid:

- Juhendeid pole korrektselt järgitud

- Personal pole piisavalt motiveeritud/pädev

- Tegevus valesti ajastatud

- Pole kaasatud õigeid inimesi

- Ressurssivajadus on valesti hinnatud

- Läheteeeldused/algandmed on olnud ebatäpsed

- Eesmärk on valesti püstitatud



MUUDA

Mis halvasti see uuesti!



kvaliteetne
 Ideaalne

 Ootustele vastav

 Parim võimalik

 Mitte halvem kui  

 ......
Lugemiseks:

1. Hea üldülevaade - Heino Levald http://www.riigikogu.ee/rito/index.php?id=14298&op=archive2

2. Samuti hea ülevaade on Kaarel Krinali blogi http://www.kvaliteedijuhtimine.eu/

http://www.riigikogu.ee/rito/index.php?id=14298&op=archive2
http://www.riigikogu.ee/rito/index.php?id=14298&op=archive2
http://www.kvaliteedijuhtimine.eu/
http://www.kvaliteedijuhtimine.eu/
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