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SISSEJUHATUS 

Õppiva organisatsiooni ja kvaliteedile orienteeritud juhtimise mõisted tekkisid juba 

mitukümmend aastat tagasi ning alates sellest ajast on nende ideoloogiate rakendamine 

ettevõtetes üha enam populaarsemaks muutunud. Ettevõtted otsivad võimalusi ja viise 

edu saavutamiseks ning järjest suurenevates konkurentsitingimustes ellu jäämiseks. 

Soovitud tulemuste saavutamiseks on ettevõtted katsetanud nii õppiva organisatsiooni 

ideoloogia kui ka kvaliteedile orienteeritud juhtimise rakendamist.  

Kvaliteedile orienteeritud juhtimise valdkonnas on nüüdseks jõutud punktini, kus iga 

ettevõte, kes soovib edu saavutada, peaks järgima tervikliku kvaliteedijuhtimise (TQM) 

kontseptsiooni põhimõtteid. Klientide nõudmised teenuste ja toodete kvaliteedile 

suurenevad järjest rohkem, kuna ühe ja sama teenuse või toote pakkujaid on turul 

mitmeid ning tihti on kliendi valiku üheks peamiseks aluseks pakutav kvaliteet, kuid 

tihti ka hinna-kvaliteedi suhe. TQM edukal rakendamisel peaks teenusepakkuja suutma 

ette näha kliendi tulevikusoove ning seeläbi pakkuma kliendile just seda, mida ta soovib 

või isegi kliendi ootustest rohkemat. Kuna Eesti majanduses suureneb ettevõtete arvu 

kasvu tõttu konkurents järjest kiiremini, siis on oluline uurida, kas ja kui levinud on 

kvaliteediorientatsiooniga Eesti ettevõtete seas TQM mudeli põhimõtete rakendamine.  

Mitmed tunnustatud teoreetikud (Senge 1994, Pedler jt 1997, EFQM 2013) on 

seisukohal, et kvaliteedijuhtimine on üks osa õppiva organisatsiooni kontseptsioonist 

või on need kaks ideoloogiat ajas muutudes teineteisele järjest lähenevad ning ühiseid 

jooni omandavad. Õppiv organisatsioon on avatud muutustele, arengutele ning 

eeldatavasti valmis kohanema kõiksuguste keskkonnamuutustega, mis on üheks 

organisatsiooni olulisemaks oskuseks püsimajäämisel ja edu saavutamisel. Seetõttu on 

oluline uurida ka seda, kas ja milliseid õppiva organisatsiooni tunnuseid tajuvad 

kvaliteediorientatsiooniga Eesti ettevõtted. Tajudes kas õppiva organisatsiooni 

tunnuseid või TQM kontseptsiooni tunnuseid, on võimalik jõuda ühe juhtimisstrateegia 

kaudu teiseni või vastupidi ning vajadusel rakendada ka mõlemaid strateegiaid korraga.  
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Õppivaid organisatsioone, terviklikku kvaliteedijuhtimist ning ka ISO 9000 sarja 

sertifikaate käsitlevaid uuringuid on maailmas läbi viidud mitmeid. Siiski ei suutnud töö 

autor leida uuringut, mis hõlmaks kõiki nimetatud teemasid ning käsitleks nende 

omavahelist seotust. Seetõttu peabki autor oluliseks uurida, kas ISO 9000 sarja 

sertifikaati omavates Eesti ettevõtetes tunnetatakse tervikliku kvaliteedijuhtimise 

kontseptsiooni tunnuseid ning kas sertifikaati omavatel ettevõtetel esineb ka õppiva 

organisatsiooni tunnuseid. ISO 9000 sarja sertifikaati omaval ettevõttel peaks olema 

välja arendatud kvaliteedijuhtimissüsteem, mis on aluseks standardi taotlemisele. Siiski 

ei pruugi kvaliteedijuhtimissüsteemi olemasolu tähendada TQM tunnuste esinemist ega 

ka seda, kas kvaliteedijuhtimissüsteem loodi vaid sertifikaadi taotlemiseks või on see ka 

reaalselt kasutusel.  

Käesoleva töö uurimisprobleemiks on õppiva organisatsiooni ja tervikliku 

kvaliteedijuhtimise tunnuste esinemine ISO 9001:2008 sertifikaati omavates ettevõtetes. 

Uurimisobjektiks on käesolevas töös seisuga 04.10.2013.a. ISO 9001:2008 sertifikaati 

omavad kvaliteediorientatsiooniga Eesti organisatsioonid. ISO 9001:2008 sertifikaati 

omavaid organisatsioone peab autor kvaliteediorientatsiooniga organisatsioonideks, 

kuna nimetatud sertifikaadi kohaselt peaks sertifitseeritud organisatsioon rakendama 

kvaliteedijuhtimissüsteeme. Seetõttu võib autori arvates öelda, et tegemist on 

kvaliteediorientatsiooniga organisatsioonidega.  

Autor on püstitanud uurimiseesmärgi, milleks on välja selgitada, kas ja milliseid õppiva 

organisatsiooni ja tervikliku kvaliteedijuhtimise kontseptsiooni tunnuseid esineb ISO 

9001:2008 sertifikaati omavates Eesti organisatsioonides. Uurimiseesmärgi 

saavutamiseks on autor püstitanud järgmised uurimisülesanded: 

• analüüsida, millised on õppiva organisatsiooni ja tervikliku kvaliteedijuhtimise 
kontseptsiooni ühised ja erinevad tunnused; 

• uurida, millised õppiva organisatsiooni ning millised tervikliku kvaliteedijuhtimise 
kontseptsiooni tunnused ISO 9001:2008 sertifikaati omavates ettevõtetes esindatud 
on; 

• analüüsida ISO 9001:2008 sertifikaati omavate ettevõtete seas läbiviidud küsitluse 
tulemusi. 

Käesolev töö on jagatud teoreetiliseks ja empiiriliseks osaks. Teoreetiline osa koosneb 

kolmest alapunktist ja empiiriline osa neljast alapunktist. Töös kasutatud mahukad 

andmed esitatakse lisades. Magistritöö teoreetilise osa koostamisel lähtub autor 
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erinevate tunnustatud teoreetikute seisukohtadest ning käsitlustest. Teoreetilise osa 

koostamiseks vajalik materjal on kogutud erinevatest teadusartiklitest ning muudest 

kirjandusallikatest. Teoreetilist osa koostades püüab autor kõrvutada ja võrrelda 

erinevate autorite käsitlusi, seisukohti ning tõekspidamisi, misläbi peaks tekkima 

tervikpilt käsitletavast teemast.  

Teoreetilise käsitluse valdamine on peamiseks aluseks empiirilise osa koostamisel, kuna 

teoreetilises osas toodud definitsioonidest ja tunnuste kirjeldusest lähtuvalt koostab 

autor küsitluse. Küsitluses kogutud andmed on peamiseks aluseks empiirilise uuringu 

läbiviimisel. Töö empiirilises osas annab autor ülevaate ISO 9001:2008 sertifikaati 

omavatest ettevõtetest ning peamistest küsitluse tulemustest. Lähtuvalt küsitluse 

tulemustest teeb autor järeldusi õppiva organisatsiooni kontseptsiooni tunnuste ja 

tervikliku kvaliteedijuhtimise kontseptsiooni tunnuste omavahelisest seotusest ning toob 

välja huvitavamad faktid saadud tulemustest. 
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1. ÕPPIVA ORGANISATSIOONI JA TERVIKLIKU 
KVALITEEDIJUHTIMISE TUNNUSED 

 

1.1. Õppivad organisatsioonid 

Muutused ja arengud ühiskonnas toimuvad väga kiiresti ning seetõttu on oluline, et 

ettevõtted suudaksid rakendada sobivaid juhtimismudeleid ja oleksid võimelised 

õppima, kuidas nende muutustega kõige paremini kohaneda. Peter Senge [1990] on 

öelnud, et inimesed on loodud õppima. Samuti on Senge jt (1994, p 4) välja toonud, et 

õppiva organisatsiooni olemuse mõistmine peaks olema oluline neile inimestele, kes 

tahavad muuta oma ettevõtteid efektiivsemaks ning seeläbi täita ka oma isiklikku 

visiooni sellest, milline organisatsioon peaks olema. Seetõttu peaksid organisatsioonid 

suutma kõigile oma liikmetele tagada sellise keskkonna olemasolu, mis soodustaks 

nende loomupärase õppimisvõime arengut. Võib öelda, et organisatsiooni kuuluvad 

inimesed on üheks organisatsiooni suurimaks varaks ning nende arengu soodustamine 

peaks pikemas perspektiivis olema üks ettevõtte edu saavutamise võimalusi. Käesolevas 

peatükis käsitlebki töö autor õppiva organisatsiooni mõistega seonduvat ning seda, miks 

peaks ettevõte püüdlema õppivaks organisatsiooniks saamise poole. 

1990. aastal on Peter Senge [1990] välja toonud, et selle aja ühiskond oli suunatud 

pigem kontrollimisele mitte õppimisele. Seda võib lugeda ka üheks põhjuseks, miks 

Arie de Geus leidis Shell’i uuringus, et 1970. aastal Fortune 500 edetabelis olnud 

ettevõtetest on üks kolmandik 1983. aastaks tegevuse lõpetanud. Fortune 500 on iga-

aastane Fortune ajakirja poolt välja antud nimekiri, kus on välja toodud 500 USA 

ettevõtet järjestatuna nende aastatulu järgi [Fortune 500 2013]. Töö autor on seisukohal, 

et paljudes Eesti ettevõtetes on tänaseni suunitlus pigem organisatsiooni töötajate 

kontrollimisel, kuid järjest rohkem pööratakse tähelepanu ka õppimise võimaldamisele 

ning töötajate arengu toetamisele. 
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Holistlikust vaatenurgast nähakse organisatsiooni kui tervikut, mida juhitakse selle 

peamisest eesmärgist lähtuvalt. Õppimist nähakse kui eluliselt olulist osa kõigis 

struktuurides ja protsessides. Õppimine ise on aga väga personaalne ja individuaalne 

protsess. [Moilanen 2001, p 6] Saab öelda, et oma olemuselt on iga organisatsioon vili 

sellest, kuidas selle liikmed mõtlevad ja vastastikku toimivad (Senge jt 1994, p 48). 

Seega on organisatsiooni liikmete õppimise soodustamise kaudu võimalik kujundada 

sellist organisatsiooni, mis vastaks selle juhtide ootustele. Oluline on seejuures asjaolu, 

et juhtkonna ja kõigi organisatsiooni liikmete arusaam sellest, milliseks organisatsiooni 

soovitakse kujundada, peaks ühtima.  

Organisatsiooni nähakse tavaliselt kui masinat, mida me kasutame raha teenimiseks. 

Siiski on Arie de Geus (1999) seisukohal, et organisatsiooni peaks käsitlema pigem kui 

elusolendit, kuna vaid elusolendid on võimelised õppima. Edu saavutamiseks ja 

säilitamiseks peaks organisatsiooni üks peamisi eesmärke olema õppimisvõime 

suurendamine, kuna sel juhul on võimalik muutuvate keskkonnatingimustega kohaneda 

võimalikult kiiresti. Seetõttu ongi juhtivtöötajate üheks ülesandeks luua organisatsioon, 

mis on võimeline õppima (Senge jt 1994, p 4). Töö autor nõustub Arie de Geusi 

seisukohaga, et organisatsiooni peaks käsitlema kui elusolendid, kuna nagu iga inimene, 

on ka iga organisatsioon erinev. Erinevalt masinast on elusolendil tavapäraselt ka 

eesmärk, kuhu soovitakse jõuda ning lähtuvalt organisatsiooni eripärast saab leida 

sobivaid vahendeid nende eesmärkideni jõudmiseks.  

Tihti tekib segadus organisatsioonilise õppimise ja õppiva organisatsiooni mõiste vahel. 

Paljud teoreetikud on seisukohal, et omavahel on tihedalt seotud „õppiva 

organisatsiooni“ ja „organisatsioonilise õppimise“ mõiste, kuid antud töö seisukohalt on 

oluline mõista, et tegemist ei ole sünonüümidega, kuna nimetatud mõistetel on ka palju 

erinevusi. Õppiva organisatsiooni mõiste viitab tavaliselt organisatsioonidele, kellel 

esinevad pideva õppimise ja kohanemise tunnused või nad töötavad nende juurutamise 

nimel. Organisatsiooniline õppimine seevastu tähendab kollektiivse õppimise kogemuse 

kasutamist teadmiste omandamiseks ja oskuste arendamiseks [Yang jt 2004, 34-35]. 

Argote ja Miron-Spektori [2011, p 1124] kohaselt on organisatsioonilise õppimisega 

tegemist siis, kui organisatsioonis ilmnevad muutused ning organisatsioon omandab 

järjest rohkem kogemusi. Argyris ja Schön (1978, p 28) on välja toonud, et 
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organisatsiooniline õppimine esineb siis, kui organisatsiooni liikmed tegutsevad kui 

organisatsiooni õppivad agendid, kes tuvastavad ja parandavad vigu organisatsiooni 

teooriakasutuses. Tsang [1997, pp 74-75] leiab, et organisatsioonilise õppimise mõistet 

kasutatakse teatud tüüpi tegevuste kirjeldamiseks, mis toimuvad organisatsioonis, kuid 

õppivad organisatsioonid viitavad organisatsioonitüübile endale.  

Kuigi organisatsioonilist õppimist on defineerinud mitmed autorid, ei ole senini ühest ja 

kõikehõlmavat definitsiooni leitud. Siiski on mitmed ühiseid jooni, mis paljude autorite 

käsitlusest läbi kumavad. Välja saab tuua viis aspekti organisatsioonilise õppimise 

kohta, milles enamik autoreid on ühel meelel (Burnes 2009, pp 151-152): 

• organisatsiooni ellujäämine sõltub selle võimest õppida samas tempos või 
kiiremini kui toimuvad muutused keskkonnas; 

• õppimisest peab saama kollektiivne, mitte ainult individuaalne protsess; 
• organisatsiooni liikmed peaksid olema suunatud süsteemse mõtlemise poole; 
• organisatsioonilist õppimist omaks võttes peab organisatsioon mitte ainult 

nõudma võimet kiiresti ja sobivalt muutunud tingimustega kohanemiseks, 
vaid ka olema võimeline vajadusel ise muutuma; 

• organisatsiooni võime ise muutuda peab olema sama hea, kui organisatsiooni 
võime muuta ja mõjutada keskkonda ning keskkonnaga kohaneda.  

Ülaltoodust lähtuvalt saab öelda, et organisatsiooniline õppimine on suunatud 

organisatsiooni õppimisvõimele, mis tuleneb organisatsiooni omandatud kogemustest. 

Õppiva organisatsiooni peamiseks juhtmõtteks on seevastu organisatsiooni liikmete 

kogemustest lähtuv õppimine ning seetõttu keskendubki õppiva organisatsiooni 

ideoloogia pigem indiviidi, mitte organisatsiooni õppimisvõime arendamisele. Tsang 

[1997, pp 74-75] on välja toonud ka nende kahe mõiste omavahelise peamise seose, 

mille kohaselt on õppiv organisatsioon hea organisatsioonilises õppimises. 

Organisatsiooniline õppimine võib olla kavandatud peamiseks vahendiks, mille kaudu 

on võimalik jõuda uuendatud ettevõtte strateegiani [Crossan jt 1999, p 522].  Selles osas 

ühtib organisatsioonilise õppimise mõiste paljuski ka õppiva organisatsiooni mõistega, 

kuna ka õppiva organisatsiooni üheks eesmärgiks on välja töötada sobiv strateegia, mis 

teeniks ettevõtte eesmärke ning aitaks kaasa edu saavutamisel. Seda, et 

organisatsiooniline õppimine aitab kaasa organisatsiooni edukusele, on leidnud ka 

Argote ja Miron-Spektor [2011, p 1123], kes väidavad, et järjest suurenev huvi 

organisatsioonilise õppimise vastu tuleneb peamiselt praktilistest kaalutlustest, kuna 
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õppimisvõime on eluliselt oluline ettevõtte tegevustulemuste ja pikaajalise edu 

saavutamiseks.  

Õppiva organisatsiooni terminiga seostatakse kõige enam Peter Senge’t, Arie de Geus’i 

ning Mike Pedler’it. Võib öelda, et nimetatud teoreetikud on õppiva organisatsiooni kui 

juhtimisteooria rajajateks, kelle teoreetilisele käsitlustele tuginevad mitmed käesoleval 

ajal õppiva organisatsiooni kontseptsiooni käsitlevad teadustööd. Õppiva 

organisatsiooni termini tekkimise aega on keeruline määratleda. On teada, et õppiva 

organisatsiooni kontseptsiooni on rakendatud mitmeid aastakümneid, kuid 

kirjandusallikates on toodud erinevaid seisukohti nimetatud termini tekkimisest. 

Järgnevalt kirjeldab autor lühidalt mõningaid arvamusi õppiva organisatsiooni 

kontseptsiooni tekkimisest. 

Välja on toodud, et õppiva organisatsiooni terminit hakati kasutama 1980. aastate 

alguses Arie de Geus’i poolt, keda peetakse üheks õppiva organisatsiooni termini 

loojaks. [Learning organisation ... 2013, p 2] Samuti leiab kirjandusest infot, et termin 

„õppiv organisatsioon“ oli esmakordselt kasutusel 1987. aastal, kui Garratt kirjeldas 

õppivat organisatsiooni kui organisatsiooni, mis eksperimenteerib uute ärijuhtimise 

võimalustega, et ellu jääda äärmiselt konkurentsitihedatel turgudel [The Learning 

Organization ... 2008, p 3]. Kolmanda variandina peetakse õppiva organisatsiooni 

termini kasutuselevõtjaks Peter Senge’t, kes tõi välja, et õppiva organisatsiooni aluseks 

on suurepärane meeskond, kes aja jooksul täiendab oma võimekust luua seda, mida nad 

tõeliselt luua soovivad. (Senge jt 1994, p18) Neljanda variandina peetakse termini 

loojaks Mike Pedler’it, kes defineerib õppivat organisatsiooni kui organisatsiooni, mis 

hõlbustab oma liikmete õppimist ja teadlikult muudab ennast ja oma sisu (Pedler jt 

1997, p 3).  

Õppiva organisatsiooni mõistet on defineerinud mitmed autorid. Järgnevas tabelis (tabel 

1) on kokkuvõtvalt esitatud erinevate autorite määratlused õppiva organisatsiooni 

kirjeldamiseks. 
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Tabel 1. Õppiva organisatsiooni määratlused 

Autor Määratlus 

Senge 
(1990) 

Õppivas organisatsioonis suurendavad selle liikmed pidevalt oma võimet luua 
tõeliselt soovitud tulemusi. Organisatsioonis soositakse uudseid lähenemisi, ollakse 
avatud ühistele püüdlustele ning õpitakse ühiselt õppima. 

Handy 
(1992) 

Õppivad organisatsioonid uuendavad end pidevalt, avastavad ja jõustuvad, kuna 
see on muutunud neile harjumuseks. Sellised organisatsioonid on vajalikud, kuna 
me elame pidevalt muutuvas maailmas, kus miski ei ole kindel ning 
organisatsioonid peavad olema suutelised sellega kohanema.  

Garvin 
(1993) 

Õppiv organisatsioon suudab lahendada probleeme süstemaatiliselt, katsetada uusi 
lähenemisviise, õppida mineviku kogemustest ja teiste katsetatud edukatest 
praktikatest ning tõhusalt ja kiiresti kanda organisatsioonisiseselt edasi teadmisi.  

Kilmann 
(1996) 

Õppiva organisatsiooni eesmärk on tagada organisatsiooni edukuse säilimine, mis 
saavutatakse teadmiste loomise protsesside kirjeldamise, kontrollimise ja 
täiustamise kaudu. 

Jennings, 
Wattam 
(1998) 

Õppiv organisatsioon on suunatud kestvale õppimisele ja teadmiste arendamisele 
kõigil organisatsiooni tasanditel. Siseste protsesside abil levivad teadmised kogu 
organisatsioonis ning need muutuvad tegelikuks käitumiseks. Õppiv organisatsioon 
on selline organisatsioon, mis julgustab kõigi oma liikmete õppimist ning on ka ise 
pidevas muutumises.  

De Geus 
(1999) 

Õppivad organisatsioonid on kui isiksused, mille kaudu nad arenevad. 
Organisatsioonid teavad, kes nad on ning suudavad sobituda ümbritseva 
maailmaga. Nad väärtustavad uusi ideid ja inimesi ning toimivad kokkuhoidlikult, 
mis võimaldab neil määrata oma tulevikku. Nad tunnevad ära ohud ja võimalused 
ning reageerivad neile enda muutumisega.  

Allikas:  [Ahonen, Kaseorg 2013, lk 12] 

Tunnustatud autorite poolt välja pakutud definitsioonid on küll erinevad, kuid nendes 

võib näha mitmeid sarnaseid jooni. Saab öelda, et kõik seisukohad käsitlevad õppivat 

organisatsiooni kui indiviidiga sarnast elusolendit, kes on võimeline õppima. Samuti 

peaksid õppiva organisatsiooni tunnused peegelduma erinevatel organisatsiooni 

tasemetel [Yang jt 2004, 34-35]. Tabelis 1 toodud definitsioonidest leiab veel 

mõningaid sarnaseid jooni. Kõik autorid nõustuvad, et õppiva organisatsiooni puhul on 

tegemist sellise organisatsiooniga, mis on pidevas muutumises, et kõige paremini 

vastata keskkonnamuutustele ja nendega kohaneda. Samuti kumab kõigi autorite 

määratlustest läbi ka arvamus, et üheks õppiva organisatsiooni eesmärgiks on ettevõtte 

edu saavutamine, kuid erinevusi on näha selles, milline peaks olema edu saavutamise 

protsess. Ühise joonena saab välja tuua ka selle, et kõik autorid peavad õppimist 

elukestvaks ja pidevaks protsessiks. 
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Pidevalt muutuvas majanduskeskkonnas edu saavutamiseks on ettevõtetel vaja leida 

viise konkurentsieelise saavutamiseks. Üheks oluliseks konkurentsieelise saavutamise 

vahendiks peetakse ettevõtte muutmist õppivaks organisatsiooniks. Ka Fard jt [2013, pp 

49-50] on välja toonud, et kõik organisatsioonid peavad olema suutelised kiiresti 

muutuva keskkonnaga kohanema, kui nad soovivad oma äritegevust jätkata. 

Organisatsiooni ellujäämise võti on õppimine – mitte õppimine ise, vaid õppivaks 

organisatsiooniks muutumise õppimine.  

Peter Senge on välja töötanud viis distsipliini, mida järgides ja rakendades peaks 

ettevõte olema suuteline kujunema õppivaks organisatsiooniks. Senge jt (1994, p 6) 

väljatöötatud viis distsipliini on: 

• isiklikud oskused (personal mastery) – organisatsioon peaks õppima, kuidas 
laiendada oma personali võimekust kõige enam soovitud tulemuste 
saavutamiseks ning organisatsioonis peaks looma sellise keskkonna, mis 
julgustab selle liikmeid ennast arendama seatud eesmärkide saavutamiseks; 

• vaimsed mudelid (mental models) – organisatsioon ja selle liikmed peaksid 
järele mõtlema, pidevalt selgitama ja täiendama oma sisemist maailmapilti ning 
vaatlema, kuidas see peegeldub nende tegudes ja otsustes; 

• jagatud visioon (shared vision) – grupis peaks looma pühendumustunde, et 
arendades ühist tulevikupilti, mida soovitakse luua; 

• meeskonna õppimine (team learning) – organisatsioon peaks muutma 
kollektiivse mõtlemise oskusi nii, et meeskonnal oleks võimalus toetuda grupi 
intelligentsuse ja võimekuse arengule; 

• süsteemne mõtlemine (system thinking) – see peaks olema millegi üle mõtlemise 
viis ning keel, mille kaudu oleks võimalik kirjeldada ja mõista jõudusid ning 
vastastikmõjusid, mis moodustavad süsteemi käitumise.  

Peter Senge jt (1994, p 7) kohaselt peaks distsipliinide järgija olema elukestev õppija 

mitte kunagi lõppeval arengu rajal. Toodud seisukohast lähtuvalt saab öelda, et õppiva 

organisatsiooni eesmärk ei ole jõuda teatud punktini, vaid tunnustatakse pigem pidevat 

protsessi ja arengut. Õppivas organisatsioonis väärtustatakse pidevat protsessi edu 

saavutamise rajal ning seejuures ei ole eesmärgiks protsessi kaudu kuhugi kohale 

jõudmine.  

E. W. Deming on öelnud, et õppimine ei ole kohustuslik, kuid ka ellujäämine mitte 

(Heinlein 2013). Tema on ühe ellujäämise vahendina välja toonud PDCA ehk planeeri, 

teosta, kontrolli ja tegutse põhimõtted, mille kohaselt peaksid kõik neli põhimõtet 

toimima teineteisele järgnevatena ning seega looma pideva protsessi, mida õppiva 
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organisatsiooni kontseptsiooni kohaselt on edu saavutamiseks oluline järgida. (EFQM ... 

2013) Joonisel 1 on Deming’i PDCA põhimõtteid kujutatud pidevalt pöörleva rattana. 

 

Allikas: [EFQM ... 2013] 

Joonis 1. E. W. Deming’i PDCA põhimõtted pideva protsessina 

Viis distsipliini on õppivaks organisatsiooniks kujunemise aluseks olnud distsipliinide 

loomise algusaegadest ning on kasutusel käesoleva ajani. Toodud distsipliinide 

rakendamiseks on tarvis mõista nende sügavamat sisu ja tähendust. Järgnevalt toob 

autor ühe võimaliku viisi, kuidas Senge viit distsipliini on lahti mõtestatud [Tools for ... 

2002, pp 10-62]: 

• Õppivad organisatsioonid peavad hindama, kuivõrd julgustatakse 
organisatsioonis isiklikke oskuste arendamist. Isiklike oskuste arendamise kaudu 
on võimalik kindlustada, et töötajaid ei motiveeritud mitte ainult hirm, 
edutamine ja raha, vaid ka võimalus pidevalt areneda ja ennast täiendada. 

• Õppivad organisatsioonid peavad olema suutelised vaimseid mudeleid 
identifitseerima ja ka purustama. Vaimsed mudelid on need eeldused, 
uskumused ja suhtumine, mis on töökohal tavaliselt olnud juba kaua aega ning 
need on jõudnud välja organisatsiooni südamesse. Vaimsed mudelid on ka 
innovatsiooni pidurdavad, kuna varem ebaõnnestunud muutusi ei soovita uuesti 
katsetada, kuna esimene kord katsetus ebaõnnestus. 

• Õppiva organisatsiooni üheks suurimaks raskuseks on jõuda organisatsiooni 
visiooniga sinnani, et ka töötajate mõistus ja süda oleksid suunatud selle visiooni 
saavutamisele. Traditsioonilised organisatsioonid on tavaliselt juhitud 
bürokraatia kaudu, kuid õppivad organisatsioonid peavad olema juhitud ühtse 
töötajate, juhtkonna ja omanike jagatud visiooni ja väärtuste kaudu. 

• Üks tavapäraseid vaimseid mudeleid on, et õppimine on suunatud ühele 
indiviidile. Õppiva organisatsiooni kontseptsiooni kohaselt on oluline, et 
õppimine toimuks meeskonnas, kuna meeskonna töö on üldjuhul efektiivsem kui 
indiviidi oma. 

• Oluline on luua organisatsioon, mille liikmed oleksid võimelised süsteemselt 
mõtlema, kuna nii saab ennetada probleemide teket, mitte juba tekkinud 
probleemide tagajärgi likvideerida. Ennetamiseks on vaja minna probleemi 
tuumani ja see elimineerida, et vältida tulevikus sama probleemi tekkimist. 

Planeeri 

Teosta Tegutse 

Kontrolli 
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Viite distsipliini korraga kasutada on keeruline. Isegi rohkem kui kahte distsipliini 

korraga kasutada on raske. Soovitatav on kõiki distsipliine rakendada eraldi teineteisele 

järgnevatena. Süsteemse mõtlemisega töötamine viib tavaliselt vaimsete eeskujudeni. 

Sealt edasi oleks soovitatav minna meeskondliku õppimise juurde, millest võivad välja 

kujuneda jagatud visiooni püüdlused ning see omakorda tuletab meelde, et tööd vajab 

ka personali visioon. (Senge jt 1994, p 77) Välja töötatud viis distsipliini peaksid olema 

omavahel seotud nii, et ühe rakendamine viib paratamatult edasi järgmise juurde. 

Distsipliinide rakendamise järjekord ei ole kindlaks määratud ning seda ei olekski 

võimalik teha, kuna iga organisatsioon on erinev. Seetõttu peab iga organisatsioon 

leidma just endale sobiva alguspunkti, mida edasi arendada nii, et lõpuks jõutakse nii 

kaugele, et organisatsioonis on rakendatud kõiki viit distsipliini. 

Õppiva organisatsiooni loomine annab ettevõtetele mitmeid eeliseid. Senge jt (1994, p 

12) on kõige mõjuvama põhjusena õppiva organisatsiooni loomiseks välja toonud 

asjaolu, et organisatsiooni loojad tahavad sellises organisatsioonis töötada. Töö autor on 

siiski seisukohal, et kõige olulisemaks põhjuseks õppiva organisatsiooni loomisel on 

konkurentsieelise saavutamine ja võime kiiresti keskkonnamuutustega kohaneda. 

Kindlasti on oluline ka asjaolu, et organisatsiooni loojad tahaksid töötada õppivas 

organisatsioonis, mis soodustab õppimist ja individuaalset arengut, kuid autori arvates 

ei saa seda pidada organisatsiooni loomisel peamiseks motivaatoriks. 

Veel üheks oluliseks põhjuseks, miks ettevõte peaks soovima areneda õppivaks 

organisatsiooniks, on asjaolu, et õppiv organisatsioon kiirendab individuaalse õppimise 

võimet, kujundab ümber organisatsiooni struktuuri, kultuuri, tööülesandeid, vaimseid 

mudeleid ja julgustab töötajate kaasamist, kuna õppivas organisatsioonis 

propageeritakse õppimist nii individuaalselt kui ka meeskonnana [The Learning 

Organization ... 2008, p 2]. Lisaks eelnevale on Senge jt (1994, p 11) välja toonud, et 

kui on olemas üks asi, mida õppiv organisatsioon teeb hästi, siis selleks on aidata 

inimestel muutuseid omaks võtta. Õppivas organisatsioonis olevad inimesed 

reageerivad keskkonna muutustele oluliselt kiiremini, sest nad teavad, kuidas 

võimalikke muutuseid ette näha.  

Käesolevas magistritöös on organisatsioonide jaoks ühe peamise raskusena ellujäämisel 

ja edu saavutamisel välja toodud järjest tihenevad konkurentsitingimused ning 
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teoreetilistele seisukohtadele tuginedes saab öelda, et konkurentsieelise ja edu 

saavutamiseks on ettevõtetel kasulik astuda samme õppivaks organisatsiooniks 

muutumise poole. Seeläbi on võimalik näha ette võimalikke keskkonnamuutuseid ning 

nendega ka kiiremini kohaneda. Õppiva organisatsiooni kontseptsioon on olnud edukas 

juba mitukümmend aastat ning võib arvata, et õppiva organisatsiooni edulugu jätkub ka 

tulevikus. 

1.2. Terviklik kvaliteedijuhtimine 

Käesolevas peatükis käsitleb autor tervikliku kvaliteedijuhtimise kontseptsiooni. 

Tervikliku kvaliteedijuhtimise (TQM) kontseptsiooni paremaks mõistmiseks mõtestab 

töö autor lahti nii kvaliteedi kui ka juhtimise mõiste. Samuti on oluline omada ülevaadet 

kvaliteedijuhtimise tekkimise ideoloogiatest, et tekiks tervikpilt sellest, kuidas on välja 

jõutud tänapäeva ühe populaarsema juhtimisteooriani, milleks on terviklik 

kvaliteedijuhtimine.  

Kvaliteet on nähtus, mida saab ainult tunnetada läbi kogemuste. Kvaliteedi mõiste 

tähendab sisuliselt sama, mida loomulik ilu ja täiuslikkus. (Savolainen 1997, p 31). 

Tihti kasutatakse sõna „kvaliteet“ toodete või teenuste kirjeldamiseks, kuid tegelikult 

tähendab termin erinevate inimeste jaoks erinevaid asju (Total ... 1996, p 26). 

Savolainen (1997, p 32) on öelnud, et kvaliteedi kriteeriumiks on kliendi rahulolu. 

Oakland (2006, lk 4) selgitab kvaliteeti kui kliendi nõudmiste täitmist. EVS-EN ISO 

9000:2007 (2007, lk 23) kohaselt on kvaliteedi puhul tegemist määraga, milleni 

olemuslike karakteristikute kogum täidab nõudeid. Ülaltoodust selgub, et kvaliteet on 

mõiste, mida on võimalik selgitada mitmeti. Töö autor nõustub kõige enam Savolaineni 

seisukohaga, et kvaliteet on tunnetuslik, mistõttu tähendab kvaliteet erinevate inimeste 

jaoks ka erinevaid asju. Kvaliteedi tunnetus sõltub sellest, milline oli kliendi ootus 

saadavale kaubale või teenusele ning kui kliendi ootusi on täidetud või ületatud, siis on 

tagatud kõrge kvaliteedi olemasolu.  

Oakland (2006, lk 5) on välja toonud, et tihti on paljud juhtimisprobleemid seotud 

asjaoluga, et kvaliteedi saavutamisel on takistuseks töökindlus. Seetõttu ongi kvaliteedi 

tagamisel oluline alustada juhtimisest. Asjakohase ning sobiva juhtimisteooria 
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rakendamise kaudu on võimalik tagada kvaliteedi püsiv tase ning sel juhul ei teki 

probleeme ka töökindluses. 

Juhtimine on inimeste tegevuse ja käitumise sihipärane suunamine selliselt, et 

saavutatakse organisatsiooni eesmärgid ja täidetakse selle liikmete vajadused. (Alas 

2005, lk 12) Ruth Alase toodud definitsioon langeb kokku ka Raoul Üksvärava (2008, 

lk 47) kirjeldusega, kus juhtimist on defineeritud järgnevalt: „Juhtimine on inimeste 

tegevuse ja käitumise sihipärane suunamine ja üheks hästi talitlevaks tervikuks 

sulatamine, selleks et rakendada organisatsiooni varad, saavutada tema eesmärgid ja 

rahuldada liikmete vajadused.“. Seega võib öelda, et juhtimise peamiseks eesmärgiks on 

ettevõtte töötajate suunamine nii kliendi kui ka organisatsiooni vajaduste rahuldamiseks.  

Oakland (2006, lk 7) on öelnud: „Kvaliteeti peab juhtima – ta ei teki iseenesest.“ ning 

töö autori arvates võib toodud seisukohta pidada üheks põhjuseks, miks tänapäeval 

pööratakse niivõrd palju tähelepanu kvaliteedijuhtimise edendamisele ning võimalikult 

efektiivsete kvaliteedijuhtimise mudelite leidmisele. Toodud seisukoht kinnitab eelpool 

toodut, et sihipärane ja edukas juhtimine on üheks aluseks kõrgema ja kliendi ootustele 

vastava kvaliteedi pakkumisel.  

Ülaltoodust lähtuvalt saab ka öelda, et paljude organisatsioonide jaoks on kvaliteedi 

tagamine muutunud väga prioriteetseks. See tuleneb asjaolust, et mitmed äritingimused, 

mis mõjutavad nõudmisi kvaliteedi suhtes, on muutunud. Nendeks tingimusteks on 

(Quality ... 1993, p 2): 

• konkurents – enam ei saa võrdsustada kõrget kvaliteeti kõrge hinnaga, kuna 
klientidel on võimalik kõrge kvaliteediga tooteid ja teenuseid soetada ka 
madalama hinnaga; 

• muutuv klientuur – paljud ettevõtted laienevad, mistõttu muutub ka nende 
kliendibaas; 

• muutuv tootesortiment; 
• toodete keerukus – süsteemid on muutunud keerulisemateks ning nõuded 

vastupidavusele on järjest rangemad; 
• klientide ootuste suurenemine – klientide võitmiseks ning konkurentsis 

püsimiseks peab organisatsioon pidevalt pakkuma midagi uuenduslikku, misläbi 
suurenevad ka klientide ootused pakutavatele toodetele ja teenustele.  

Kvaliteedijuhtimiseks saab nimetada protsesside omavaheliste seoste ja nende seoste 

juhtimise määratlemist, et tagada toote või teenuse kvaliteet 
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[Kvaliteedijuhtimissüsteemid ... 2013]. Kvaliteedijuhtimine on eelduseks kliendi 

lojaalsuse tekkimisele, mis on ettevõtte eduka tegutsemise juures üheks määravaks 

teguriks, kuna (Oakland 2006, lk 5): 

• klientide hoidmine on odavam kui nende hankimine; 
• kasumlikkust tõstavad pikad kliendisuhted; 
• lojaalne klient kulutab enda jaoks väljakujunenud tarnija juures üldiselt rohkem 

raha; 
• olemasolevad kliendid toovad juurde uusi kliente, misläbi vähenevad klientide 

hankimise kulud. 

Kvaliteedijuhtimise põhimõtete pidev järgimine on aluseks hästitoimiva ja efektiivse 

kvaliteedijuhtimissüsteemi loomisel. Kvaliteedijuhtimise edukal rakendamisel peaks 

järgima seitset etappi. Vaid kõikide etappide järgimine annab parimad tulemused 

võimalikult efektiivse ning kasutoova kvaliteedijuhtimissüsteemi loomisel. Etapid on 

toodud joonisel 2.  

 

Allikas: [Kvaliteedijuhtimissüsteemide ... 2013] 

Joonis 2. Kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamise etapid 

Määratleda vajalikud protsessid ettevõtte ja kvaliteedi eesmärkide saavutamiseks 

Rakendada kvaliteedijuhtimise protsesse 

Luua ISO 9000 põhinev kvaliteedijuhtimissüsteem 

Rakendada loodud süsteemi töötajaid koolitades ja protsesside efektiivsuse jälgides 

Hallata ettevõtte kvaliteedijuhtimissüsteemi 

Teostada sõltumatu audit akrediteeritud asutust kaasates, et hinnata 
kvaliteedijuhtimissüsteemi nõuetele vastavust 

Kaasata ettevõtte juhtkond 
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Joonisel 2 toodud kvaliteedijuhtimissüsteemi loomise etappe on soovitatav rakendada 

teineteisele järgnevatena. Samuti ei tohiks mõnda toodud etappi vahele jätta, kuna 

seetõttu ei pruugita jõuda soovitud eesmärgini. 

W. Edwards Deming koondas oma kvaliteedijuhtimise filosoofia 14 juhisesse, milleks 

on (Total ... 1996, p 38): 

1) peaks eksisteerima pidev suunitlus toodete ja teenuste kvaliteedi täiustamiseks; 
2) õppida uut filosoofiat; 
3) lõpetada ülevaatusest sõltuvus toote kvaliteedi saavutamisel; 
4) osta materjale ainult nendelt tootjatelt, kes tagavad kvaliteetse materjali; 
5) kasutada statistilisi meetodeid kitsaskohtade leidmiseks ning pidevalt täiustada 

kasutatavaid meetodeid; 
6) propageerima moodsate abivahendite kasutamist töötajate väljaõppel; 
7) sisse viima moodsad järelvalve teostamise meetodid; 
8) vabanemine hirmust; 
9) osakondade vahelised barjäärid eemaldada; 
10) elimineerida numbrilised eesmärgid; 
11) üle vaatama tehtud tööde standardid kvaliteediaruannetes; 
12) eemaldama barjäärid, mis röövivad inimestelt nende uhkuse ja töötahte; 
13) juurutama jõulise programmi, mis aitaks inimestel uusi oskusi arendada; 
14) looma tippjuhtkonnas struktuuri, mis suudab igapäevaselt ületada eeltoodud 13. 

juhist. 

Deming’it peetakse üheks kvaliteedijuhtimise ideoloogia rajajaks ning tema toodud 

juhiseid rakendatakse edukalt ka tänapäeval. Toodud 14 juhisest saab välja lugeda, et 

Deming’i arvates on üheks peamiseks eduka kvaliteedijuhtimise faktoriks sobiv ja 

hästitoimiv tippjuhtkonna struktuur. Tema juhistest lähtuvalt on tippjuhtkond see, kes 

peab looma alused selleks, et kõiki juhiseid oleks võimalik järgida. Ka Oakland’i (2006, 

lk 13) toodud seisukoht, et kvaliteedijuhtimise eesmärk on kvaliteediprobleemide 

ennetamine planeeritud ja süstemaatiliste tegevust kaudu, ühtib paljuski Deming’i poolt 

koostatud 14 juhises tooduga. 

Nagu õppiva organisatsiooni kontseptsioonile, on ka kvaliteedijuhtimisele püütud leida 

ühtset definitsiooni. Käesoleva ajani see ei ole õnnestunud, kuna paljude autorite 

seisukohad küll mõneti ühtivad, kuid samas on ka aspekte, milles autorite arvamused 

siiski erinevad. Erinevate autorite poolt toodud kvaliteedijuhtimise määratlused on 

toodud tabelis 2.  
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Tabel 2. Kvaliteedijuhtimise määratlused 

Autor Määratlus 

W. Edwards 
Deming 

Kvaliteedijuhtimine peab endas hõlmama püsivat eesmärki, pidevat ja jätkuvat 
parendamist ning koostööd ülesannete täitmisel. 

Joseph Juran 
Kvaliteedijuhtimine on protsess, mis hõlmab kvaliteedi planeerimist, kvaliteedi 
kontrolli ja kvaliteedi parendamist, et tagada kliendi rahulolu.  

Philip 
Crosby 

Kvaliteedijuhtimine peab tagama kvaliteedi nõuetele vastavuse ning nõuded 
peavad olema selged, et kõik teaksid, mida neilt oodatakse. Kvaliteedi tagab 
ennetamine ning kvaliteet esineb siis, kui on tagatud null-defekt ehk vigu ei 
esine. Kvaliteedi mõõtmine on hind, mida makstakse mittevastavuse eest. 

Armand 
Feigenbaum 

Kvaliteedijuhtimine peaks olema juhitud täiuslikkusele, mitte defektide 
vähesusele. Kvaliteedi defineerib klient ning kvaliteedijuhtimine peab hõlmama 
kõiki ettevõtte osakondi. 

EVS-EN 
ISO 
9000:2007 

Kvaliteedijuhtimine on koordineeritud tegevus organisatsiooni ja kvaliteediga 
seonduva suunamiseks ja ohjeks. Kvaliteedijuhtimine on protsesside 
omavahelise seose ja juhtimise määratlemine kvaliteedi tagamiseks. 

Allikas:  (Total ... 1996, pp 38-45; EVS-EN ISO 9000:2007 2007, lk 26) 

Tabelis 2 toodust nähtub, et Armand Feigenbaumi arvamus, et kvaliteet on defineeritud 

kliendi poolt, langeb kokku Joseph Juran’i seisukohaga, et kvaliteedi eesmärk on tagada 

kliendi rahulolu. Feigenbaumi seisukoht, et kvaliteedijuhtimine hõlmab kogu ettevõtet 

ja kõiki selle osakondi, on sarnane Crosby vaatega sellest, et nõuded peavad olema 

selged ja kättesaadavad kõigile. Deming’i seisukoht, et kvaliteedijuhtimine on pidev 

erinevate tegevuste protsess, ühtib kõigi ülejäänud autorite seisukohaga 

kvaliteedijuhtimise olemusest. Savolainen (1997, p 41) on toonud välja, et 

kvaliteedijuhtimise eesmärgiks on vähendada, elimineerida ja ennetada defekte enne 

nende tekkimist, millest peamine rõhk on seatud ennetavatele tegevustele. Savolaineni 

seisukoht ühtib Crosby vaatega kvaliteedijuhtimisest, mis peaks olema suunatud null-

defekti mentaliteedi rakendamisele.  

Juran on tabelis 2 toodud definitsioonide kohaselt seisukohal, et kvaliteedijuhtimine 

peaks olema protsessipõhine. Protsessipõhine kvaliteedijuhtimissüsteem näitab, et 

kliendid mängivad olulist rolli sisendite nõuete defineerimisel [ISO 9001:9008 ... 2013]. 

Joonisel 3 on toodud protsessipõhise kvaliteedijuhtimise süsteemi mudel, mis hõlmab 

kõiki ISO kvaliteedijuhtimise standardi nõudeid.  
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Allikas: [ISO 9001:9008 ... 2013] 

Joonis 3. Kvaliteedijuhtimise süsteemi mudel 

Joonisel 3 toodud kvaliteedijuhtimissüsteemi mudel kirjeldab üksikasjalikult seda, 

kuidas on võimalik tagada pidev kvaliteedijuhtimise täiustamine. Joonisel on toodud nii 

sisendid, väljundid ja ka informatsiooni liikumise suunad, mille rakendamine peaks 

tagama kvaliteedijuhtimissüsteemi nõuetekohase toimimise. 

Potentsiaalsed kliendid saavad ettevõtte kvaliteedile orienteerituse kohta informatsiooni 

tutvudes sertifitseeritud ettevõtete nimistuga. Loodud on mitmeid standardeid, kuid 

tuntuim ja laialtlevinum on ISO 9000 seeria, mille sertifikaati saavad taotleda ettevõtted 

üle kogu maailma. Kvaliteedijuhtimissüsteemi standardid annavad nõu, mida teha, kuid 

mitte seda, kuidas teha, ning just seetõttu ongi juhtimisstandardid siiani niivõrd edukad 

[Kvaliteedijuhtimissüsteemid ... 2013].  

Arvamus, et hea kvaliteedi tagab standarditele vastavus ja kontrolli läbimine, on pikka 

aega jätnud kvaliteedijuhtimise kontseptsiooni tagaplaanile. Tehtud vigu mõõdeti vaid 
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defektide arvuga. (Savolainen 1997, p 31) Kvaliteedijuhtimise tunnuste kohaselt ei 

tohiks defektiga tooteid esineda. Toote või teenuse kõrge kvaliteedi tagamiseks peab 

tegelema vigade tekkimise ennetamisega, mis ongi üheks peamiseks kvaliteedijuhtimise 

seisukohaks.  

Standarditele vastavuse kinnitamiseks tuleb läbida sertifitseerimise protseduur. 

Sertifitseerimine on tegevus, millega kolmas osapool annab kirjaliku tõenduse, et toode 

või protsess vastab esitatud nõuetele. ISO 9000 on kvaliteedijuhtimissüsteem, mille 

alusel süsteeme sertifitseeritakse. ISO 9000 alusel ehitatakse üles oma 

kvaliteedijuhtimissüsteem, milles käsitletakse ettevõtte erinevaid tegevusi protsessidena. 

ISO 9001 sertifikaate on aastate jooksul Eestis järjest rohkem väljastatud. Sertifikaate 

väljastavad Eestis mitmed organisatsioonid, nagu näiteks DQS, TÜV CERT, 

METROSERT, SGS FIMKO, SFS, LRQA, DNV ja BVQI. [Sertifitseerimine ... 2013, 

lk 1-6]  

ISO 9000 sarja standardid annavad juhiseid ja loovad võimalusi ettevõtetele ja 

organisatsioonidele, kes soovivad, et nende pakutavad tooted või teenused vastaksid 

püsivalt klientide ootustele ja nõudmistele kvaliteeti täiustades. ISO 9001:9008 

standardid määratlevad kvaliteedijuhtimissüsteemile esitatavaid nõudeid. Need 

standardid on ka ainukesed, mille puhul on ettevõtetel võimalik sertifikaati taotleda. 

Standardid on rakendatavad igas suuruses ning iga tegevusvaldkonna 

organisatsioonides. Selle standardi juhiseid rakendavad üle miljoni ettevõtte ja 

organisatsiooni rohkem kui 170 erinevas riigis.  [ISO 9000 ... 2013] Seisuga 04.10.2013 

on Eestis 1 023 ettevõtet, kes omavad ISO 9001:2008 sertifikaati [Sertifikaatide 

andmebaas 2013]. 

ISO 9001 sertifikaadi taotlemine on küllalt aeganõudev protsess. Samas on turul 

mitmeid ettevõtteid, kes osutavad sertifitseerimise jaoks vajalike toimingute tegemise ja 

dokumentide koostamise teenust. Sertifikaadi taotlemise protsessi on kujutatud 

järgneval joonisel (joonis 4).  
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Allikas: [Sertifitseerimine ... 2013, lk  7] 

Joonis 4. Sertifitseerimise etapid 

ISO 9001:2008 sertifikaadi saamiseks peab ettevõtte kvaliteedijuhtimissüsteem olema 

vastavuses kõigi vastava standardi nõuetega. Peamised nendest põhinevad kaheksal 

terviklikule kvaliteedijuhtimisele iseloomulikul tunnusel [Quality management 

principles 2013]:  

1) kliendikeskus (customer focus) – organisatsioonid sõltuvad oma klientidest ning 
seetõttu peaks mõistma praeguste ja tulevaste klientide vajadusi, neid vajadusi 
rahuldama ja püüda ületada klientide ootusi; 

2) juhtimine (leadership) – juhid peaksid suutma luua ja hoida keskkonda, milles 
organisatsioonis olevad inimesed saaksid areneda ning seeläbi saavutada 
organisatsiooni eesmärke; 

3) inimeste kaasamine (involvement of people) – igal organisatsiooni tasandil 
olevad inimesed on organisatsiooni alustalad ning nende täielik kaasamine 
võimaldab nende võimeid kasutada organisatsiooni heaolu saavutamiseks; 

4) protsessipõhine lähenemine (process approach) – soovitud tulemus saavutatakse 
tõhusamalt, kui tegevusi ja nendega seotud ressursse juhitakse kui protsessi; 

Sertifitseerimisasutusega ühendust võtmine 

Avaldus, mille alusel tehakse esialgne kalkulatsiooni ja koostatakse standardne leping 

Enne audiitorkontrolli vaadatakse läbi ja hinnatakse esitatud dokumentatsiooni, et 
kindlaks teha ISO 9000 standarditele vastavus ja vajadusel antakse aega paranduste ja 

muudatuste tegemiseks 

Viiakse läbi eelaudit ja sertifitseerimisaudit, millede vahe ei tohi olla rohkem kui 90 
päeva ning mittevastavuste ilmnemisel on võimalus puudused likvideerida enne 

sertifitseerimisauditit 

Kui audit on edukas, siis väljastatakse kolme aastase kehtivusega sertifikaat, edastatakse 
logo reklaammaterjalidel kasutamiseks ning kantakse ettevõte ülemaailmsesse registrisse 

Sertifikaadi kehtivuse tagamiseks kontrollib sertifitseerimisorgan järelkontrolli raames 
iga kuue kuu tagant kvaliteedisüsteemi vastavust ISO 9000 standardile 

Peale kolme aasta möödumist viiakse läbi uus hindamine, mis ei ole enam niivõrd 
põhjalik ning vastavuse korral pikendatakse sertifikaati 
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5) süsteemipõhine lähenemine juhtimisele (system approach to management) – 
omavahel seotud protsesside identifitseerimine, mõistmine ja süsteemne 
juhtimine; 

6) pidev parendamine (continual improvement) – organisatsiooni üldise 
tegutsemise järjekindel parendamine peaks olema organisatsiooni pidev suund; 

7) faktiline lähenemine otsuste tegemisel (factual approach to decision making) – 
efektiivsed otsused põhinevad andmete ja informatsiooni analüüsimisel; 

8) vastastikuselt kasutoovad suhted varustajatega (mutually benefictial supplier 
relationships) – organisatsioon ja selle varustajad on vastastikuses sõltuvuses ja 
mõlemapoolne tulutoov partnerlus suurendab mõlema poole võimalusi väärtuse 
loomiseks. 

Sertifikaadi taotlemiseks peab ettevõtte kvaliteedijuhtimissüsteem vastama kõigile 

kaheksale kvaliteedijuhtimise iseloomulikule tunnusele. Mittevastavuste esinemisel on 

organisatsioonil võimalik viia süsteemis sisse muudatusi, et tagada 

kvaliteedijuhtimissüsteemi nõuetele vastavus. Kõik toodud tunnused on sellised, mida 

võiksid järgida kõik ettevõtted, kes soovivad edu saavutada, hoolimata sellest, kas 

soovitakse sertifitseerimist taotleda või mitte. 

Hoolimata ISO 9000 standardi saavutatud edust, on seda ka palju kritiseeritud ning 

empiiriliste uuringute tulemused on olnud vastuolulised. Standardit on aastatel 1994, 

2000 ja 2008 ümber tehtud kolm korda, millest kõige olulisemad muutused toimusid 

2000. aastal. (Rusjan, Castka 2013, p 98) Üheks ISO standardeid kritiseerivaks autoriks 

on John Seddon. Kvaliteedijuhtimise standardi eesmärk peaks olema kõigile sertifikaati 

omavatele ettevõtetele kasu toomine. John Seddon (1998, lk 13) aga leiab, et standardist 

on ettevõtetele rohkem kahju kui kasu ning ta toob välja 10 argumenti, miks ISO 9000 

standardi põhimõtete järgimine ei ole ettevõtetele tulutoov: 

• ISO 9000 julgustab organisatsioone tegutsema viisil, mis muudab kõike kliendi 
jaoks halvemaks; 

• kvaliteedi üle vaatamine ei ole kvaliteetne; 
• ISO 9000 algab vigasest eeldusest, et tööd saab kontrollida kõige paremini 

protsesse täpsustades ja kontrollides; 
• tüüpiline rakendusmeetod toob endaga kaasa tegevuse optimeerimise languse; 
• standard toetub liialt inimeste, eriti audiitorite, arusaamale kvaliteedist; 
• standard edendab, julgustab ja selgesõnaliselt nõuab tegevusi, mis toob endaga 

kaasa tegevuste omavahelise tasakaalu languse; 
• kui inimesed on allutatud välisele kontrollile, siis saab neid suunata tähelepanu 

pöörama ainult nendele asjadele, mis on kontrollile allutatud; 
• ISO 9000 on heidutanud juhatajaid õppimast mitmekesisuse teooriat; 
• ISO 9000 ei ole suutnud tagada häid kliendi-varustaja suhteid; 
• ISO 9000 on kui vahelesegamine, mis on takistanud juhatajaid teisiti mõtlemast. 
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Lisaks John Seddon’ile on veel mitmeid autorid seisukohal, et ISO standardid pigem 

takistavad ettevõtte arengut, kuna ollakse seisukohal, et sertifikaadi omamine on piisav 

vahend edu saavutamiseks ning tagaplaanile jäävad kõik muud tegevused. Tegelikkuses 

on oluline mõista, et ISO 9001:2008 sertifikaadi omamine võib ettevõttele siiski tuua 

kasu, kuid vaid sel juhul, kui piisavalt suurel määral pööratakse tähelepanu ettevõtte 

kvaliteedijuhtimissüsteemi täiustamisele ja rakendamisele eesmärgiga rahuldada 

klientide soove, mitte ületada sertifikaadi taotlemiseks vajalikku künnist.  

Lisaks ISO 9001:2008 standardile on veel mitmeid raamistikke, mille rakendamine 

aitab kaasa ettevõtte edu saavutamisel. Oakland (2006, lk 23-25) toob ühe olulisema 

raamistikuna välja Ameerika Ühendriikides 1980. aastate lõpul välja arendatud 

tänapäeval väga tuntud ja laialdaselt kasutusel oleva Malcolm Baldrige’i Riikliku 

Kvaliteediauhinna (MBNQA) raamistiku. Organisatsioonide seas sai see populaarseks, 

kuna tegemist on suurepärase tervikliku kvaliteedijuhtimise (TQM) ja organisatsiooni 

enesehindamise raamistikuga. 1990. aastate alguses järgnes loodud kvaliteediauhindade 

raamistikule ka Euroopa Kvaliteediauhind, mida annab välja Euroopa 

Kvaliteedijuhtimise Sihtasutus (EFQM). 

Ameerika Ühendriik võttis toodete kvaliteedi täiustamisel eeskuju Jaapanist. Ameerika 

Ühendriigi organisatsioonide juhid külastasid Jaapanit, kus leiti, et Jaapani ettevõtete 

edu saavutamisel on oluline roll kahel ameeriklasel – W. Edwards Deming’il ja Joseph 

Juran’il. Nende filosoofia kohaselt koosnes TQM viiest faktorist (Total ... 1996, pp 14-

15): 

• tootlikkus – tervikliku kvaliteedijuhtimise seisukohast on tarvis kvaliteetne kaup 
kohale tarnida õigeaegselt; 

• innovaatilisus – insenere julgustatakse klientidega kohtuma, et selgitada toodete 
kasutamist ning arvestada klientide soovitustega; 

• probleemide lahendamine – tervikliku kvaliteedijuhtimise korral on probleemide 
lahendamine kõigi töö, seejuures peab juhtkond tagama organisatsiooni 
liikmetele piisavad vahendid probleemi lahendamiseks; 

• klientide rahulolu – töö saab tehtud alles siis, kui klient on väljendanud oma 
rahulolu; 

• muutused – töötajaid julgustatakse muutuma ja püüdlema selle poole, mida nad 
suudavad paremini teha. 

Ülaltoodud TQM faktorid väga kliendikesksed ning keskenduvad peamiselt sellele, 

kuidas kõige efektiivsemalt rahuldada klientide vajadusi. Nagu eelnevalt mainitud, siis 
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on kliendi rahulolu kvaliteedi kriteeriumiks. Vaid rahulolevate klientide kaudu on 

võimalik saavutada pikaajalist edu, mis üldiselt on iga ettevõtte üheks tegutsemise 

eesmärgiks.   

Oakland (2006, lk 41) on välja toonud, et TQM kohaselt peaks juhtkond keskenduma 

probleemide ennetamisele, mitte nende avastamisele. Tema seisukoht ühtib täielikult 

kvaliteedijuhtimise teoreetiliste seisukohtadega, mida toetavad ka Denimgi ja Juran’i 

poolt väljapakutud kvaliteedijuhtimise määratlused. Probleemide ennetamine on ühtlasi 

ka parim võimalus tagada klientide kordusostude tegemise, kuna ühel korral pettuma 

pidanud klient ei pruugi järgmise ostusoovi korral anda samale ettevõttele uut võimalust 

kvaliteetse toote või teenuse pakkumiseks. Seega on probleemide ennetamine oluline ka 

püsiklientide tekkimise ja hoidmise seisukohalt.   

Kvaliteedisüsteemide areng ja kasutamine aitab ettevõtetel paremini organiseerida ja 

sünkroniseerida oma tegevusi vajalikke protsesse dokumenteerides. See aitab vältida 

mitmeti mõistmist ning selgelt defineerida töötajate ja osakondade kohustused ning 

vastutused. Kõige suurema eelise juhtimiskvaliteedi tagamiseks annab ennetustegevus, 

mille raames keskendutakse eelkõige vigade ennetamisele, mitte nende hilisemale 

avastamisele ja parandamisele. Erinevalt terviklikust kvaliteedijuhtimisest keskenduti 

traditsioonilise kvaliteedijuhtimise puhul just vigade parandamisele. (Gotzamani, 

Tsiotras 2001, p 1326) Seega saab öelda, et traditsioonilise kvaliteedijuhtimise üheks 

suurimaks puuduseks oli vigade hilisem parandamine ja avastamine, mitte nende 

ennetamine. Nagu töö autor ka eelnevalt välja tõi, siis on vigade ennetamine klientide 

leidmisel üks odavamaid viise. 

Tänapäeval kasutusel olev TQM mudel peaks andma raamistiku efektiivsete 

tegevustulemuste saavutamiseks. Mudeli kohaselt peaks lähtuma järgnevast (Oakland 

2006, lk 27): 

• planeerimine – poliitika ja strateegiate väljatöötamine ning rakendamine, 
sobivate partnerite ja ressursside leidmine, kvaliteedi kavandamine; 

• toimivus – toimivuse mõõtmiseks raamistiku loomine, tasakaalus tulemuskaardi 
kasutamine, enesehindamiste, auditite, ülevaatuste ja võrdlusanalüüside 
läbiviimine; 

• protsessid – nende mõistmine, juhtimine, kavandamine ja ümberkavandamine, 
kvaliteedijuhtimissüsteemide pidev parendamine; 
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• personal – inimressursside juhtimine, kultuuri muutmine, meeskonnatöö, 
kommunikatsioon, innovatsioon ja õppimine.  

Järgneval joonisel (joonis 5) on toodud käesoleval ajal kõige rohkem kasutuses olev 

tervikliku kvaliteedijuhtimise raamistik. 

 

Allikas: (Oakland 2006, lk 27) 

Joonis 5. Tervikliku kvaliteedijuhtimise raamistik 

Jooniselt 5 on näha, millised peaksid olema tegevused ning kuidas need tegevused 

peaksid olema omavahel seotud, et saavutada kõige uuema tervikliku 

kvaliteedijuhtimise kontseptsiooni parim võimalik toimimine. Jooniselt nähtub, et TQM 

mudelis on kesksel kohal toimivus, mis on ümbritsetud planeerimise, protsesside ja 

personali teguritega. Nii kesksel kohal olev toimivus kui ka seda ümbritsevad tegurid 

vajavad edukaks toimimiseks juhtkonna kohustumust, soodustavat 

organisatsioonikultuuri ja tõrgeteta kommunikatsiooni.  

TQM on olnud juba mõnda aega üheks olulisemaks juhtimissüsteemiks. TQM 

rakendamine konkurentsieelise saamiseks on maailmas laialdaselt kasutusel ning on 

vaid üksikuid ettevõtteid, kes võivad endale TQM ignoreerimist lubada. [Zandhessami, 

Jalili 2013, p 1] Easton ja Jarrell (1998) käsitlevad terviklikku kvaliteedijuhtimist kui 
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juhtimissüsteemi, mis sisuliselt lähtub Malcolm Baltrige National Quality Award 

kehtestatud kriteeriumitest. Artiklis on TQM peamiste kriteeriumitena käsitletud 

järgmisi [Easton, Jarrell 1998, p 254]: 

• protsessile keskendumine (process focus); 
• süstemaatiline täiustamine (systematic improvement); 
• kogu ettevõttes rõhutamine (companywide emphasis); 
• klientidele keskendumine (customer focus); 
• faktidel põhinev juhtimine (management-by-fact); 
• töötajate kaasamine ja arendamine (employee involvement and development); 
• risti funktsioneeriv juhtimine (cross-functional management); 
• varustaja kohustuste täitmine ja suhted varustajaga (supplier performance and 

supplier relationships); 
• TQM’i kui olulise konkurentsistrateegia tunnustamine (recognition of TQM as a  

critical competitive strategy). 

Oakland (2006, lk 41) on välja toonud, et TQM on kõikehõlmav meetod, mis peaks 

parendama konkurentsivõimet, efektiivust ja paindlikkust. TQM elluviimiseks on 

koostatud kuus põhilist sammu (Oakland 2006, 47): 

1) töötada välja ühine visioon ja missioon; 
2) leida missiooni kriitilised edutegurid, mis sunniksid missiooni edasi liikuma; 
3) määratleda toimivuse võtmetulemused arvuliste edunäitajatena; 
4) mõista põhiprotsesse ja leida nendele protsessidele haldajad; 
5) jagada põhiprotsessid allprotsessideks, tegevusteks ja ülesanneteks; 
6) kindlustada protsesside ja inimeste joondumine poliitika rakendamise või 

eesmärkide tõlkimise protsessi kaudu. 

Eastoni ja Jarrelli ning Oaklandi välja toodud TQM rakendamiseks vajalikud sammud 

suures osas ühtivad. Mõlemad on seisukoha, et väga oluline on protsesside juhtimine 

nii, et töötajad tunnetaksid oma kaasatust ning teaksid, milline on ettevõtte 

tulevikusuund. 

Nii Baldrige’i auhinna kui ka EFQM mudeli kohaselt on protsessid vahenditeks, mille 

abil organisatsioon rakendub tööle ning kasutab oma inimeste võimeid tulemuste 

saavutamiseks ning organisatsiooni toimivuse tagamiseks. Seega saab toimivust 

parendada ainult protsessi parendades, mis peab kaasama ka organisatsioonis olevaid 

inimesi. EFQM mudeli kohaselt peaksid organisatsioonid kasutama järgmisi samme 

(Oakland 2006, lk 26): 

1) eestvedamise kaudu määrata organisatsiooni suund; 
2) sõnastada tulemused, kuhu juhid jõuda soovivad; 
3) sõnastada ja käivitada eesmärkide täitmiseks vajalik poliitika ja strateegia; 
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4) töötada välja lähenemisviis protsessidele, inimestele, partnerlusele ja 
ressurssidele ning juhtida neid eesmärgi saavutamiseks vajalikul viisil; 

5) rakendada välja töötatud lähenemisviise, mis kindlustaksid poliitika ja strateegia 
elluviimise ning omakorda viiks tulemuste saavutamiseni; 

6) äritegevuse toimimist peaks hindama nii klientide, organisatsiooni kuuluvate 
inimeste kui ka ühiskondlike tulemuste seisukohalt; 

7) hindama toimivuse võtmetulemusi; 
8) jälgida toimivust, et määratleda organisatsiooni tugevad küljed ning valdkonnad, 

mis vajavad parendusi; 
9) tagada toimivuse kasv läbi innovatsiooni; 
10) õppida paremini tundma võimaldajate mõju tulemustele.  

 
Joonisel 6 on toodud EFQM täiuslikkusmudel. 

 

Allikas: [EFQM ... 2013] 

Joonis 6. EFQM täiuslikkusmudel 

EFQM täiuslikkumudeli võimaldajaid ja tulemusi vajavad organisatsioonid, kes 

soovivad keskenduda edasisele arengule. EFQM  täiuslikkusmudel koosneb 

võimaldajatest ja tulemustest. Mudelist on võimalik välja lugeda, kuidas on võimaldajad 

ja tulemused omavahel seotud ning kuidas need teineteist mõjutavad. Täiuslikkusmudeli 

aluseks on Deming’i väljatöötatud PDCA põhimõte, mille sisu on (EFQM ... 2013): 
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1) planeeri (plan) – määratle eesmärgid ja protsessid, mille kaudu saab täita 
kliendile antud lubadusi ja organisatsiooni tulemusi; 

2) teosta (do) – teosta tegevusi ja protsesse, et saavutada eesmärke; 
3) kontrolli (check) – jälgi ja mõõda protsesside vastavust poliitikale ja 

eesmärkidele ning selgita välja, kas eesmärk on täidetud; 
4) korrigeeri (act) – esinenud probleemide edasiseks vältimiseks vii läbi 

parendustööd. 

Joonisel 6 toodud EFQM täiuslikkusmudel on peamiselt suunatud enesehindamisele 

ning Eestis on toodud mudel aluseks ka mitmete kvaliteedijuhtimisega seotud auhindade 

määramisel. Savolainen (1997, p 42-43) on välja toonud, et üha populaarsemaks muutub 

organisatsioonide konkureerimine maailma kvaliteediauhindadele, mis on justkui 

peamiseks jõuks ülemaailmsel kvaliteedisuunitluse propageerimisel. 

Kvaliteediauhindade konkursid said alguse Jaapanist, sealt edasi levisid Ameerika 

Ühendriikidesse, kust 1990. aastate alguses jõudsid ka Euroopasse. Erinevate 

kvaliteediauhindade konkursid on toimunud viimastel aastakümnetel ka Eestis ning 

mitmed Eesti ettevõtted on osalenud ka rahvusvahelistel kvaliteediauhindade 

konkurssidel. 

Kuna kvaliteedi tagamine on organisatsioonide jaoks tihti üheks komistuskiviks 

konkurentsis püsimisel, siis tundub, et järjest rohkem on ka Eestis ettevõtteid, kes 

üritavad omaks võtta tervikliku kvaliteedijuhtimise kontseptsiooni. Mitmed uuringud on 

leidnud, et TQM on efektiivne vahend kvaliteedi tõstmiseks ning seetõttu võib arvata, et 

just sellepärast on TQM maailmas ka niivõrd populaarne. 

1.3. Õppivate organisatsioonide ja tervikliku kvali teedijuhtimise 
ühised ja erinevad tunnused  

Mitmed autorid on seisukohal, et mõisted „õppiv organisatsioon“ ja „terviklik 

kvaliteedijuhtimine“ on omavahel tihedalt seotud. Tihti on ka välja toodud, et TQM on 

üheks õppiva organisatsiooni osaks. Seega saab öelda, et rakendades TQM 

kontseptsiooni põhimõtteid, on võimalik muutuda õppivaks organisatsiooniks. Samuti 

on võimalik ka vastupidine efekt, kus õppiv organisatsioon jõuab TQM kontseptsiooni 

põhimõtete rakendamiseni. Olles kujundanud oma ettevõtte õppivaks organisatsiooniks, 

on ideoloogia rakendamise püsimajäämiseks tarvis võtta kasutusele ka TQM 

põhimõtted. Seega saab öelda, et nimetatud mõisted on omavahel tihedalt seotud.  
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Õppiva organisatsiooni ja tervikliku kvaliteedijuhtimise filosoofilised alused ühtivad 

küllaltki paljus [Learning organisation ... 2013, p 2]. Ka Senge jt (1994, p 10) on välja 

toonud, et õppivate organisatsioonide mõistmisel on palju ühist „täieliku kvaliteedi“ 

liikumisega. Üha uuesti on leitud, et organisatsioonid, kes on tõeliselt pühendunud 

kvaliteedijuhtimisele, on valmis õppima ka „õppimise distsipliine“.  

Oakland (2006, lk 206) on leidnud, et paljudes edukates organisatsioonides on 

äriprotsessi ümberkujundamine (BPR) olnud ettevõtte kultuuri lahutamatuks osaks. 

Äriprotsesside ümberkujundamine on protsessile orienteeritud muutus, mis tugineb 

TQMi ideaalidele ja mõistetele. Äriprotsesside ümberkujundamine peaks looma midagi, 

mida varem ei olnud ehk siis „õppiva organisatsiooni“ ning õppiv organisatsioon peaks 

olema suuteline kohanema muutuva konkurentsikeskkonnaga. Samas on üheks 

peamiseks erinevuseks nende kahe käsitluse vahel asjaolu, et õppiva organisatsiooni 

kontseptsiooni tutvustatakse projektijuhtidele. Projektijuhid on huvitatud õppivaks 

organisatsiooniks saamise protsessist, kuid ei pööra suurt tähelepanu konkreetsetele 

toodetele, mis on aga tervikliku kvaliteedijuhtimise peamiseks aluseks [Learning 

organisation ... 2013, p 2]. 

Järgnevalt kirjeldab töö autor õppiva organisatsiooni ja TQM kontseptsiooni peamisi 

tunnuseid, mis võimaldab lisaks eelpool toodud autorite seisukohtadele välja tuua 

täiendavaid ühiseid ja erinevaid jooni kahe kontseptsiooni vahel.  

Pedler on välja toonud, et õppiv organisatsioon peaks vastama 11 tunnusele, mis on 

toodud tabelis 3.  
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Tabel 3. Õppiva organisatsiooni tunnused 

Tunnus Kirjeldus 

Õppiv lähenemine 
strateegiale (learning 
approach to strategy) 

Ettevõtte poliitika ja strateegia moodustumine koos hindamise 
ja täiustamise rakendamisega on alateadvuslikult kui 
õppimisprotsess 

Kaasamine poliitika loomisel 
(participative policy-making) 

Poliitika ja strateegia kujundamise protsessi kaasamine annab 
kõigile ettevõtte töötajatele võimaluse võtta osa ja kaasa 
rääkida olulistel poliitika otsustel 

Informeerimine (informating) Olukord, kus informeerimise tehnikat kasutatakse töötajate 
informeerimiseks ja volitamiseks töötab tihti vastupidiselt 
nende volitusi vähendades 

Kujunev arvestus ja kontroll 
(formative accounting and 
control) 

Informeerimise osana kindlustatakse et arvestuse süsteemid, 
eelarvestamine ja aruandlus on struktureeritud õppimist 
abistama 

Sisemine vahetus (internal 
exchange) 

Kõik sisemised üksused ja osakonnad näevad ennast kui klienti 
ja varustajat, kellega sõlmitakse lepinguid osaliselt reguleeritud 
turuolukorras 

Paindlik tasustamine (reward 
flexibility) 

Uute ja alternatiivsete tasustamise viiside uurimine, kuna raha 
ei tohiks olla ainukene tasu, sest paljudele inimestele tähendab 
tasustamine mitmeid erinevaid asju 

Võimaldama struktuure 
(enabling structures) 

Indiviididele ja ettevõtte arengule võimaluste loomine, kuna 
rollid on vähestruktureeritud ning seeläbi saab anda võimalust 
personalile arenguks ja eksperimenteerimiseks 

Piiridel töötajad kui 
keskkonna skännerid 
(boundary workers as 
environmental scanners) 

Ettevõttest väljapoole jääva informatsiooni kogumine kõikide 
liikmete poolt, kes suhtlevad nii sisemiste kui ka väliste 
klientide ja varustajatega  

Ettevõttesisene õppimine 
(inter-company learning) 

Kokkulepe mitmes vastastikku kasu toovas õppimistegevuses 
klientide ja varustajatega, mis hõlmab ühendatud treeningut, 
investeeringute jagamist nii uurimistöös kui ka arendustöös 
ning ka töövahetust 

Õppimiskliima (learning 
climate) 

Juhatajad peavad oma peamiseks ülesandeks hõlbustada 
liikmete õppimist eksperimenteerimisest ja kogemustest ning 
projektijuhid lubavad kahtluse alla seada nende otsuseid, 
suhtumist ja tegevusi 

Enesearendamise võimalus 
kõigile (self-development 
opportunities for all) 

Ressursid ja võimalused enesearenguks on kättesaadavad 
kõigile ettevõtte liikmetele kõigil tasanditel ning ideaalis ka 
välimistele aktsionäridele 

Allikas:  (Pedler jt 1997, p 69-165) 

Senge jt (1994, p 51) kohaselt on õppiva organisatsiooni tunnuseid mitmeid, kuid 

tavaliselt arvatakse, et õppivas organisatsioonis: 

• inimesed tunnevad, et nad teevad midagi, millel on tähtsus nii nende endi kui ka 
ülejäänud maailma jaoks; 

• iga indiviid organisatsioonis pingutab, areneb või täiendab oma 
loomisvõimekust; 
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• inimesed on koos intelligentsemad kui eraldi ning kui on vajadus midagi väga 
loovat teha, siis palutakse seda teha meeskonnal, mitte ei saadeta ühte inimest 
probleemiga hakkama saama;  

• organisatsioon pidevalt suurendab oma teadlikkust organisatsiooni aluseks 
olevast teadmiste baasist; 

• ettevõtte visioonide suund ühtib igal ettevõtte tasandil ning tippjuhtkond peab 
hoolt kandma selle eest, et uutest visioonidest saaksid ettevõttes jagatud 
visioonid; 

• töötajad on oodatud õppima kõike, mis organisatsiooni erinevatel tasanditel 
toimub, et nad mõistaksid paremini, kuidas nende tegutsemine mõjutab teisi; 

• inimestel on lubatud teha päringuid teineteise oletuste ja eelarvamuste kohta; 
• inimesed kohtlevad teineteist kui kolleege, nende vestlustest ja koos töötamisest 

kumab vastastikust austus ja usaldust, olenemata sellest, millised nende 
positsioonid on; 

• inimestel on lubatud vabalt eksperimenteerida, riske võtta ja avatult hinnata 
tulemusi ning mitte kedagi ei karistata vea tegemise eest.  

Mike Pedleri ning Peter Senge jt välja toodud õppiva organisatsiooni tunnused suures 

osas ühtivad või peamiselt täiendavad teineteist. Ka TQM kohta on välja toodud 12 

faktorit, mille alusel saab määratleda, kas ettevõtte puhul on tegemist tervikliku 

kvaliteedijuhtimise kontseptsiooni järgiva ettevõttega. Nendeks faktoriteks on [Powell 

1995, p 19]: 

• pühendunud juhtimine; 
• TQM’i omaks võtmine ja sellest rääkimine; 
• lähedasemad suhted klientidega; 
• lähedasemad suhted varustajatega/tarnijatega; 
• võrdlusanalüüs; 
• suurenenud koolitamine; 
• avatud organisatsioon; 
• töötajate volituste suurendamine; 
• null-defekti mentaliteet; 
• paindlik tootmine; 
• protsesside täiustamine; 
• saavutuste mõõtmine. 

Ülaltoodud tunnuseid kõrvutades on võimlik leida nii sarnaseid kui ka erinevaid jooni. 

Siiski ei ole võimalik erinevate ideoloogiate puhul leida teineteist välistavaid või 

vasturääkivad jooni, mis takistaksid kahe ideoloogia samaaegset rakendamist. 

Järgnevalt on töö autor eelnevalt toodud teoreetilistele seisukohtadele tuginedes 

koostanud tabeli (tabel 4), millest nähtub, milliseid erinevusi võib kahe kontseptsiooni 

tunnuste vahel leida. 
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Tabel 4. Õppiva organisatsiooni ja kvaliteedijuhtimise tunnuste erinevused 

Tunnus Õppiv organisatsioon Terviklik kvaliteedijuhtimine 

Juhtide 
eestvedamine 

Juhtide peamiseks eesmärgiks on 
luua õppimist soodustav keskkond 

Juhtide peamiseks ülesandeks on ette 
näha klientide tulevikusoove 

Organisatsiooni 
suunitlus 

Keskendutakse kaasava keskkonna ja 
õppimist soodustavate tingimuste 
loomisele 

Keskendutakse kvaliteedi tagamisele 
ning kliendi ootuste ületamisele 

Organisatsiooni 
edukuse 
saavutamine 

Ettevõtte edukus saavutatakse läbi 
organisatsiooni liikmete õppimise nii 
individuaalselt kui ka meeskonnana 

Ettevõtte edu saavutamise 
tagamiseks peab juhtima kvaliteeti, 
et tagada klientide soovide täitmine 

Organisatsiooni 
juhtimine 

Keskendutakse õppiva 
organisatsiooni ideoloogia 
arendamisele ja rakendamisele 

Keskendutakse kvaliteedijuhtimise 
arendamisele, mille kaudu areneb ka 
kogu organisatsioon  

Suhtumine 
klienti 

Kõik organisatsiooni liikmed näevad 
ennast kui klienti või varustajad, 
kelles nähakse tehingupartnereid 

Organisatsiooni liikmed kujutavad 
ennast kliendina ning püüavad jõuda 
selgusele, mis on see, mida klient 
soovib 

Suhtumine 
tootesse 

Eksimine ja vigade tegemine on 
lubatud, kuna seeläbi on võimalik 
õppida 

Kasutusel null-defekti mentaliteet, 
mis tähendab, et vigu ei tohi esineda 

Tulemuste 
saavutamine 

Töötajad peaksid eelkõige saavutama 
nende endi poolt soovitud tulemusi 

Saavutatud tulemused peaksid 
vastama eelkõige kliendi soovitud 
tulemusele 

Keskkonna 
mõju 

Õppiva organisatsiooni käsitlusel on 
suurem mõju sisekeskkonnal ning 
väliskeskkonna mõju on vähetähtsam 

Kvaliteedijuhtimist mõjutavad nii 
sise- kui ka väliskeskkond 

Allikas:  (autori koostatud töös eelnevalt käsitletud teoreetilistele seisukohtadele tuginedes) 

Tabelist 4 on näha, et õppiva organisatsiooni ja TQM tunnused on tihti küll samas 

suunas liikuvad ning samale tulemusele orienteeritud, kuid viis, kuidas tulemuseni 

jõutakse, on erinev. Lisaks ülaltoodud tabelis kirjeldatud ideoloogiate erinevuste 

väljatoomisele, on töö autor teoreetilises osas leidnud ka mitmeid ühiseid jooni TQM ja 

õppiva organisatsiooni kontseptsiooni vahel. Seetõttu on huvitav uurida, kas ja kui palju 

õppiva organisatsiooni tunnuseid kvaliteediorientatsiooniga ettevõtetel esineb.  

Kahjuks ei suutnud autor leida ühtegi uuringut, mis käsitleks korraga nii õppiva 

organisatsiooni kui ka TQM kontseptsioonide rakendamist  ettevõtetes ning seetõttu ei 

ole võimalik töö autori koostatava Eesti kvaliteediorientatsiooniga organisatsioonide 

seas läbiviidava uuringu tulemusi võrrelda varasemate uuringutega. Siiski on autor 

järgnevalt välja toonud mõned TQM ja õppiva organisatsiooni valdkonnas koostatud 

uuringute tulemused, mis kinnitavad eelpool toodud teoreetilisi seisukohti. 
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Gotzamani ja Tsiotras (2001, pp 1326-1339) uurisid, kas ISO 9000 kvaliteeditagamise 

standardid loovad hea aluse tervikliku kvaliteedijuhtimise rakendamiseni jõudmiseks 

Kreeka tööstusettevõtetes. Nende läbiviidud küsitlusele vastas 84 ettevõtet (valimi 

esindatus 57%) ja leiti, et ISO 9000 sarja standardi rakendamine Kreeka 

tööstusettevõtetes on oluliselt kaasa aidanud TQM rakendamise poole esimeste 

sammude tegemisel, kuna oli näha kõigi TQM elementide ja valdkondade olulist 

arengut valimi ettevõtetes. Ka Dick (2000, p 368) leidis, et kvaliteedisertifikaat on kaasa 

toonud täienenud protsesside kontrolli, kvaliteedi kontrolli ja parema kvaliteedile 

vastavuse. Seetõttu toob ta välja, et ehk on ISO 9000 sarja standardid seatud liiga 

madalaks. Jamali, Sidani ja Zouein (2009, p 117) leidsid, et erinevates sektorites 

tegutsevad ettevõtted nõuavad oma töötajatelt rohkem pidevat õppimist. Siiski on paljud 

ettevõtted teel õppivateks organisatsioonideks arenemise poole. Thomas Steininger 

(2010, lk 10) on oma läbiviidud uurimuses leidnud, et õppiv organisatsioon on kui 

süsteemi, mis mitmekesistab organisatsioonisisest kommunikatsiooni.  

Käesoleva töö järgmises peatükis viib töö autor läbi küsitluse Eesti 

kvaliteediorientatsiooniga organisatsioonide seas. Küsitlusankeedi koostamisel lähtub 

autor töö teoreetilises osas toodud seisukohtadest, erinevate autorite definitsioonidest ja 

õppiva organisatsiooni ning TQM’i iseloomustavatest tunnustest. Saadud tulemustest 

lähtuvalt toob autor välja huvitavamad  faktid ning teeb järeldusi õppiva organisatsiooni 

ja TQM tunnuste esinemisest Eesti kvaliteediorientatsiooniga organisatsioonides. 

 



 34 

2. ÕPPIVA ORGANISATSIOONI JA TERVIKLIKU 
KVALITEEDIJUHTIMISE KONTSEPTSIOONI 
TUNNUSTE ESINEMINE ISO 9001:2008 SERTIFIKAATI 
OMAVATES EESTI ETTEVÕTETES 

 

2.1. Uuringu metoodika ja valim 

Käesoleva magistritöö eesmärk on välja selgitada, kas ja kui suures ulatuses esineb ISO 

9001:2008 sertifikaati omavates Eesti kvaliteediorientatsiooniga organisatsioonides nii 

õppiva organisatsiooni kui ka tervikliku kvaliteedijuhtimise tunnuseid. Samuti soovib 

autor uurida, kas mõlema kontseptsiooni tunnused on esindatud samades ettevõtetes. 

Seega on töö uurimisalaks õppivad organisatsioonid ja terviklik kvaliteedijuhtimine 

ning uurimisobjektiks on ISO 9001:2008 sertifikaati omavad Eesti ettevõtted.  

Käesolevas alapunktis annab töö autor ülevaate ISO 9001:2008 sertifikaati omavate 

Eesti ettevõtete seas läbiviidud uuringu valimi koostamisest ja uurimismetoodikast. 

Samuti kirjeldab töö autor edasise analüüsi etappe ja nende vajadust. Uuringu 

läbiviimiseks vajalike andmete kogumiseks kasutas autor kirjaliku küsitluse meetodit 

ning uurimisvahendina küsimustikku, mis sisaldas etteantud vastusevariantidega suletud 

küsimusi. Antud uuringu puhul on tegemist kvantitatiivse uuringuga, kuna uuringu 

eesmärgiks on välja selgitada, kas ja kui palju õppiva organisatsiooni ja tervikliku 

kvaliteedijuhtimise tunnused ISO 9001:2008 sertifikaati omavates Eesti ettevõtetes 

esineb. Autori poolt läbiviidud uuringu etappidest annab ülevaate joonis 7.  
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Allikas: autori koostatud 

Joonis 7. Uuringu koostamiseks vajaliku info kogumise ja tulemuste saamise etapid 

Eestis kinnitab ISO 9001:2008 standardit Eesti Standardikeskus (EVS) ning sertifikaate 

väljastavad sertifitseerimisorganisatsioonid. EVS alustas tegevust 

mittetulundusühinguna 1. aprillil 2000. aastal. EVS asutajaliikmed on Eesti Kaubandus- 

Tööstuskoda, Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Vabariigi esindajana Eesti Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium. EVS on Rahvusvahelise Standardimisorganisatsiooni 

(ISO) täisliige. [Kvaliteedijuhtimissüsteemide ... 2013] Uuringu koguvalimis oli 1 022 

ettevõtet (lisa 2), kes seisuga 04.10.2013 omasid Eesti Kvaliteediühingu sertifikaatide 

andmebaasi põhjal ISO 9001:2008 sertifikaati. Uuringu läbiviimise ajaks olid neli 

ettevõtet Registrite ja Infosüsteemise Keskuse andmete alusel registrist kustutatud ja 

kaks ettevõtet pankrotis ning 8 ettevõttele ei olnud võimalik küsitlust edastada, kuna 

nende e-maili aadressid puudusid või ei olnud korrektsed. Seega jäi lõplikku valimisse 

993 ettevõtet. Küsitlusele vastas 141 ettevõtet, mis moodustab vastamise määraks 14%. 

Info ettevõtete e-maili aadresside kohta sai autor Krediidiinfo [Krediidiinfo 2013] ning 

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse [E-äriregister 2013] avalikest andmebaasidest. 

Valimi ettevõtetele küsimustiku edastamiseks e-maili aadresside otsimine avalikest 
registritest 

Küsitluse  koostamine ning eFormulari kaudu valimis olevatele ettevõtetele edastamine 

Andmete kogumine ajavahemikul 01.02.2014 kuni 08.03.2014 

Küsitluse tulemuste kohta järelduste tegemine 
 

Küsitluse tulemuste analüüs tabeltöötlusprogrammis MS Excel sagedustabelite, 
protsentuaalsete näitajate ja risttabelite abil ning korrelatsioonianalüüs 

andmetöötlusprogrammi SPSS abil 

Valimi koostamine Eesti Kvaliteediühingu andmebaasi põhjal 
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Käesoleva magistritöö raames koostatud küsitlus edastati valimis olevatele ettevõtetele 

e-maili teel ning küsitluse vastuseid koguti ajavahemikul 01.02.2014 kuni 08.03.2014.  

Küsitlus (lisa 1) sisaldas suletud küsimusi vastaja ametipositsiooni, ettevõtte suuruse, 

tegevusvaldkonna ja vanuse kohta, mille puhul oli vastajatel võimalik valida etteantud 

vastusevariantide vahel. Vastusevariantide koostamisel ettevõtte suuruse määramiseks 

lähtus autor Priks’i [2004, lk 1] toodust, mille alusel jagatakse ettevõtted nelja 

kategooriasse: mikroettevõtted (0 kuni 9 töötajat), väikeettevõtted (10 kuni 49 töötajat), 

keskmised ettevõtted (50 kuni 249 töötajat) ja suurettevõtted (alates 250 töötajast). 

Tegevusvaldkonna vastusevariantide koostamisel lähtus töö autor Eesti majanduse 

tegevusaladest (EMTAK) [Eesti.ee 2013]. Küsitluse teises pooles palus autor vastajatel 

hinnata, kas ja mil määral (etteantud skaalal) esineb nende ettevõtetes õppiva 

organisatsiooni ja tervikliku kvaliteedijuhtimise tunnuseid. Õppiva organisatsiooni ja 

tervikliku kvaliteedijuhtimise tunnused, millest töö autor küsitluse koostamisel lähtus, 

on toodud käesoleva töö alapunktis 1.3.  

Küsitluse läbiviimisega soovis töö autor välja selgitada: 

• kas esineb seos õppiva organistasiooni ja tervikliku kvaliteedijuhtimise tunnuste 
esinemise vahel lähtuvalt ettevõtte vanusest ja suurusest; 

• kui kõrgelt hindavad küsitlusele vastajad õppivate organisatsioonide ja tervikliku 
kvaliteedijuhtimise kontseptsiooni tunnuste esindatust nende ettevõttes; 

• kas ISO 9001:2008 sertifikaati omavatel kvaliteediorientatsiooniga ettevõtetel 
esineb vastajate hinnangul nii õppiva organisatsiooni kui ka tervikliku 
kvaliteedijuhtimise tunnuseid.  

Küsimustik saadeti valimi ettevõtete e-maili aadressidele veebikeskkonna eFormular 

kaudu ning saadud andmeid analüüsiti tabeltöötlusprogrammiga MS Excel ja 

andmetöötlusprogrammiga SPSS. Andmete kirjeldamiseks kasutati tunnuste jaotumist, 

mis on välja toodud sagedustabelitega ning protsentuaalseid näitajaid. Mitme tunnuse 

ühisjaotusi kirjeldati risttabelite abil. Tunnuste omavaheliste seoste leidmiseks kasutati 

korrelatsioonianalüüsi. 

2.2. Ülevaade ISO 9001:2008 sertifikaati omavate et tevõtete 
küsitluse tulemustest 

Käesoleva magistritöö raames läbiviidud uuringu lõplikku valimisse jäi 993 ettevõtet. 

Vastuseid laekus vastamisperioodi lõpuks 141, mis teeb vastamise määraks 14%. 
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Järgnevas peatükis annab töö autor ülevaate läbiviidud uuringu tulemustest ning 

võimalikest järeldustest. Saadud tulemustest parema ülevaate saamiseks illustreerib töö 

autor tulemusi tabelite ja jooniste abil.  

Järgnevatel joonistel (joonised 8-10) on toodud andmed küsitlusele vastanute 

ametipositsiooni, organisatsiooni suuruse ja organisatsiooni vanuse kohta. 

11%

31%

13%

45%
Esmatasandi juht

Keskastme juht

Oskustööline/spetsialist

Tippjuhtkond

 

Allikas: autori koostatud läbiviidud küsitluse andmete põhjal 

Joonis 8. Küsitlusele vastanute positsioon ettevõttes 

Ülaltoodud jooniselt (joonis 8) nähtub, et kõige enam küsitlusele vastanuid kuuluvad 

tippjuhtkonna ja keskastme juhtide hulka ning oluliselt vähem vastanuid töötavad 

esmatasandi juhi või oskustöölise/spetsialisti positsioonil. Võib arvata, et õppiva 

organisatsiooni ja tervikliku kvaliteedijuhtimise kontseptsiooni juurutamine Eesti 

kvaliteediorientatsiooniga organisatsioonides saab tihti alguse just ettevõtte kõrgematelt 

positsioonidelt ning seetõttu suunati küsitlusele vastamise palve edasi kõige sagedamini 

just nende tasandite töötajatele, kes peaksid ettevõttesiseselt olema kõige rohkem 

käsitletava teemaga kursis. Sellest lähtuvalt võib pidada mõistetavaks, et kõige enam 

vastanutest kuulusid pigem kõrgema positsiooniga ametikohale.  

Võib arvata, et kuna üldiselt kuulub õppiva organisatsiooni ja tervikliku 

kvaliteedijuhtimise kontseptsiooni ettevõttesisese arendamine just kõrgema 



 38 

ametipositsiooniga töötajate pädevusse, siis ei pruugi saadud vastused olla täielikult 

tegevust peegeldavad. Töö autor leiab siiski, et edukalt ning kontseptsioonide tunnustest 

lähtuval juhtimisel suudavad ettevõtte töötajad olla ka enesekriitilised ning hinnata 

objektiivselt erinevate tunnuste sobivust nende organisatsiooniga. Töö autori arvamust 

kinnitab ka asjaolu, et hinnangute andmisel olid vastused varieeruvad ning ei paistnud 

silma ülekaalukad positiivsed hinnangud. Sellest lähtuvalt arvab autor, et kuigi suur osa 

tulemustest pärines just kõrgema ametipositsiooniga töötajatelt, ei ole tulemused 

kallutatud ning on pigem objektiivsed ja tegelikkust peegeldavad.  

5%
11%

21%

21%

42%

Kuni 5 aastat

6 - 10 aastat

11 - 15 aastat

16 - 20 aastat

Üle 20 aasta

 

Allikas: autori koostatud läbiviidud küsitluse andmete põhjal 

Joonis 9. Küsitlusele vastanud ettevõtete vanus 

Ülaltoodud jooniselt (joonis 9) nähtub, et suur osa (kokku 84%) küsitlusele vastanud 

ettevõtetest on tegutsenud rohkem kui 10 aastat ning seega võib öelda, et õppiva 

organisatsiooni ja tervikliku kvaliteedijuhtimise tunnuseid rakendavad ettevõtted on 

pigem pikalt turul tegutsevad ning ei ole noored ettevõtted. Antud asjaolu võib pidada 

põhjendatuks ka seetõttu, et õppiva organisatsiooni ja TQM kontseptsioonide 

rakendamine ja juurutamine on pikaajaline protsess. Noored ettevõtted on tihti 

kontseptsioonide järgimisel alles algusfaasis ning õpivad kontseptsioonide õiget 

rakendamist. Samuti ei esine kontseptsioonide rakendamise tulemused lühiajaliselt ja 

kohe, vaid ilmnevad järkjärguliselt pikema aja jooksul.  
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48%

35%

11%
6%

50 – 249 töötajat

10 - 49 töötajat

Üle 250 töötaja

0 – 9 töötajat

 

Allikas: autori koostatud läbiviidud küsitluse andmete põhjal 

Joonis 10. Küsitlusele vastanud ettevõtete suurus lähtuvalt töötajate arvust 

Joonisel 10 on toodud küsitlusele vastanud ettevõtete suurus lähtuvalt töötajate arvust. 

Eelnevalt selgus, et küsitlusele vastanute hulgas olid valdavalt pikema 

tegutsemisajalooga ettevõtted (üle 10 aasta) ning ülaltoodud jooniselt nähtub, et 

vastanute hulgas on peamiselt tegemist väike ja keskmise suurusega ettevõtetega Priks’i 

[2004, lk 1] toodud määratlusest lähtuvalt. Huvitav on ka asjaolu, et küsitlusele 

vastanute hulgas on kõige vähem mikroettevõtteid, mis näitab, et õppiva organisatsiooni 

ja TQM tunnuseid rakendatakse pigem suuremates ettevõtetes ning alla 10 töötajaga 

ettevõtetes ei ole kontseptsioonide rakendamine levinud.  

Järgnevas tabelis (tabel 5) on toodud küsitlusele vastanud ettevõtted tegevusvaldkonnast 

lähtuvalt. Välja on toodud nii vastanud ettevõtete arv kui ka osakaal kogu vastanute 

hulgast.  
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 Tabel 5. Küsitlusele vastanud ettevõtete jaotus tegevusvaldkonna järgi 

Tegevusvaldkond Vastanuid Osakaal (%) 
Töötlev tööstus 42 29,79 
Ehitus 29 20,57 
Muud teenindavad tegevused 20 14,18 
Hulgi- ja jaekaubandus, mootorsõidukite ja mootorrataste 
remont 

10 
7,09 

Veondus ja laondus 7 4,96 
Avalik haldus ja riigikaitse, kohustuslik sotsiaalkindlustus 7 4,96 
Veevarustus, kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus 5 3,55 
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 4 2,84 
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga 
varustamine 

4 
2,84 

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 4 2,84 
Info ja side 4 2,84 
Haridus 3 2,13 
Kinnisvaraalane tegevus 2 1,42 
Mäetööstus 2 1,42 
Finants- ja kindlustustegevus 1 0,71 
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 1 0,71 
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 1 0,71 
Kokku 141 100,00 

Allikas:  (autori koostatud läbiviidud küsitluse andmete põhjal) 

Ülaltoodud tabelist (tabel 5) nähtub, et kõige suurem osa küsitlusele vastanud 

ettevõtetest jaotus nelja tegevusvaldkonna vahel. Kõige suurem osa vastanutest tegutseb 

töötleva tööstuse valdkonnas, millele järgnesid ehitus, muud teenindavad tegevused 

ning hulgi- ja jaekaubandus ning mootorsõidukite ja mootorrataste remont. Töö autori 

arvates on tegevusvaldkonna ja ettevõtete suuruse vahel näha ka võimalikku seost, kuna 

ülal nimetatud neli tegevusvaldkonda on küllaltki tööjõumahukad ning see selgitab 

asjaolu, et enamik küsitlusele vastanud ettevõtteid liigitus töötajate arvu järgi vähemalt 

üle 10 töötajaga ettevõteteks.  
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2.3. ISO 9001:2008 sertifikaati omavate ettevõtete seas 
läbiviidud uuringu tulemused 

2.3.1. Õppiva organisatsiooni ja TQM kontseptsiooni  tunnuste 
hinnangute analüüs kõigi vastajate lõikes 

Töö autor palus vastajatel hinnata 31 õppiva organisatsiooni ja TQM tunnuse sobivust 

nende ettevõttele valides sobivaima variandi järgmistest:  

a – üldse mitte nõus; 
b – pigem mitte nõus; 
c – pigem nõus; 
d – täielikult nõus. 

Järgnevates tabelites (tabelid 6 ja 7) on toodud tunnused, mida vastajatel paluti hinnata.  

Tabel 6. Õppiva organisatsiooni kontseptsiooni tunnused, mida paluti küsitlusele 

vastajatel hinnata 

Jrk Tunnus 

1 Strateegiate ja poliitikate kujundamine on kui õppimisprotsess 

2 Strateegia ja poliitika kujundamisse on kaasatud organisatsiooni töötajad 

3 

Töötajatele jagatakse regulaarselt asja- ja ajakohast  informatsiooni organisatsioonis 
toimuva kohta 

4 Töötajaid volitatakse iseseisvalt otsuseid vastu võtma 

5 Eelarvestamine, aruandlus ja muud infosüsteemid toetavad töötajaid ka õppima 

6 

Organisatsiooni siseselt töötatakse klient-tarnija põhimõtete järgi, mis tähendab, et 
osakondade omavaheline suhe põhineb teineteisele teenuste pakkumises 

7 Motivatsioonisüsteem koosneb nii rahalistest kui mitterahalistest motivaatoritest 

8 Organisatsioonis soodustatakse töötajate arengut selleks sobiva keskkonna loomisega 

9 Töötajate arendamiseks on organisatsioonil olemas vajalikud ressursid 

10 Töötajad koguvad tööks vajalikku informatsiooni ka organisatsiooni välistest allikatest 

11 Töötajad teevad  koostööd klientide ja tarnijatega ka vastastikuse õppimise eesmärgil  

12 

Töötajad tunnevad, et nad teevad midagi, millel on tähtsus nii nende endi kui ka 
ülejäänud maailma jaoks 

13 Tööd tehes töötajad arendavad ka oma loomisvõimekust 

14 Loovaid ülesandeid antakse pigem meeskonnale kui üksiktöötajale lahendada 

15 Juhid jagavad organisatsiooni visiooni töötajatega 

16 Töötajad on oodatud õppima tundma ja aru saama organisatsioonis toimuvat 

17 
Suhted kolleegide sh juhtidega on ülesehitatud vastastikule austamisele, usaldusele ja 
lugupidamisele  

18 Töötajatel on lubatud vabalt eksperimenteerida, riske võtta ja avatult hinnata tulemusi  

19 Töötajaid ei karistata tehtud vigade eest 

Allikas: (autori koostatud töös käsitletud teoreetilistele seisukohtadele tuginedes) 
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Tabelis 6 toodud tunnused 1 – 19 lähtuvad õppiva organisatsiooni kontseptsiooni 

käsitlusest. Järgnevas tabelis (tabel 7) toodud tunnused 20 – 31 juhinduvad tervikliku 

kvaliteedijuhtimise kontseptsioonist.  

Tabel 7. Tervikliku kvaliteedijuhtimise kontseptsiooni tunnused, mida paluti küsitlusele 

vastajatel hinnata 

Jrk Tunnus 

20 Organisatsiooni juhitakse pühendunult 

21 

Organisatsioonis töötatakse tervikliku kvaliteedijuhtimise põhimõtteid järgides, mis 
tähendab, et eesmärgiks on suuremat tulu teenida kvaliteedi tõstmise kaudu 

22 

Organisatsioon käsitleb kliente kui partnereid ning ollakse pühendunud maksimaalselt 
headele kliendisuhetele 

23 
Organisatsioon käsitleb hankijaid kui partnereid ning ollakse pühendunud headele 
suhetele hankijatega  

24 

Organisatsiooni ja protsesside juhtimisel ollakse orienteeritud võrdlusanalüüsile (nt 
võrreldakse nii püstitatud kui saavutatud eesmärke ning tulemusi eelmiste perioodidega. 
Võrreldakse tulemusi võrdlusorganisatsioonidega jne) 

25 Organisatsioonis on välja töötatud ja toimib tõhus koolitussüsteem 

26 Organisatsioon on avatud 

27 Töötajaid volitatakse piisavalt langetama otsuseid, tegelema uute väljakutsetega jne 

28 

Organisatsioonis töötatakse vigade ennetamise poliitikat järgides (mittevastavusi 
(defektid, praak jm vead) pigem ennetatakse juhtuma kui tegeletakse nende 
lahendamise/parandamisega) 

29 
Organisatsioon on paindlik nii klientide, töötajate kui teiste huvigruppide ootuste ja 
vajaduste suhtes 

30 

Organisatsioonis ollakse pühendunud pidevale arengule (täiustatakse teenuse pakkumise 
või tootmisega seotud protsesse jne) 

31 Organisatsioonis tervikuna kui ka üksikisiku puhul mõõdetakse saavutusi 

Allikas: (autori koostatud töös käsitletud teoreetilistele seisukohtadele tuginedes) 

Järgneval joonisel (joonis 11) on toodud kõigi küsitlusele vastanud ettevõtete keskmised 

hinnangud õppivate organisatsioonide ja tervikliku kvaliteedijuhtimise kontseptsiooni 

tunnustele. Joonise x-teljel on õppiva organisatsiooni ja TQM kontseptsiooni 31 

tunnust, y-teljel on keskmine hinnang skaalal 1 kuni 4 ning x-telje ja y-telje 

ristumiskohtades olevad punktid (koos arvuliste väärtustega) tähistavad tunnustele antud 

keskmise hinnangu väärtusi. Keskmiste hinnangute leidmiseks lisas töö autor antud 

hinnangutele järgnevad väärtused: 

• üldse mitte nõus (variant a) – 1 punkt; 
• pigem mitte nõus (variant b) – 2 punkti; 
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• pigem nõus (variant c) – 3 punkti; 
• täielikult nõus (variant d) – 4 punkti. 

Keskmiste väärtuste leidmiseks liitis töö autor kõikidele tunnustele saadud 

vastusevariantidele omistatud punktid kokku ning jagas kõigi vastajate arvuga 

(vastuseid käesolevas töös oli 141).  
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Allikas: autori koostatud läbiviidud küsitluse andmete põhjal 

Joonis 11. Küsitlusele vastanud organisatsioonide keskmine hinnang õppiva 

organisatsiooni ja tervikliku kvaliteedijuhtimise tunnustele 

Ülaltoodud jooniselt (joonis 11) nähtub, et enamike õppivate organisatsioonide ja TQM 

tunnuste keskmised hinnangud jäid vahemikku 3,00 punkti kuni 3,50 punkti. Sellest 

tulenevalt saab öelda, et üldiselt hindasid küsitlusele vastajad enamike tunnuste sobivust 

nende ettevõttega küllalt kõrgelt. Vaid viie tunnuse puhul on näha, et keskmised 

hinnangud on madalamad kui 3,00 punkti ning vaid ühe tunnuse keskmine hinnang on 

kõrgem kui 3,50 punkti. Kõige kõrgemalt hindasid vastajad tunnust 22, milleks oli 

„Organisatsioon käsitleb kliente kui partnereid ning ollakse pühendunud maksimaalselt 

headele kliendisuhetele“. Tunnuse keskmine hinnang oli 3,62 punkti. Jooniselt on näha 

ka asjaolu, et TQM kontseptsiooni tunnuste (tunnused 20-31) keskmised hinnangud on 
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kõrgemad kui keskmised hinnangud õppiva organisatsiooni kontseptsiooni tunnustele 

(tunnused 1-19).  

Tunnuste 6, 14, 18, 19 ja 25 keskmised hinnangud olid teiste tunnustega võrreldes kõige 

madalamad. Tunnus 6, milleks oli „Organisatsiooni siseselt töötatakse klient-tarnija 

põhimõtete järgi, mis tähendab, et osakondade omavaheline suhe põhineb teineteisele 

teenuste pakkumises“ keskmine hinnang oli 2,83. Töö autori arvates näitab see vähest 

osakondadevahelist koostööd ning vajakajäämisi ühise eesmärgi nimel töötamisel. 

Tunnuse nr 14, milleks oli „Loovaid ülesandeid antakse pigem meeskonnale kui 

üksiktöötajale lahendada“ keskmine hinnang oli 2,68, mis näitab, et Eesti 

kvaliteediorientatsiooniga ettevõtted rakendavad pigem tööülesannete jagamist 

üksiktöötajatele ning harvemini moodustatakse tööülesande täitmiseks või 

lahendamiseks meeskond, kes ühiselt eesmärgi saavutamise nimel töötab. Seetõttu võib 

arvata, et vastanud ettevõtetes hinnatakse kõrgemalt üksiktöötajate, mitte meeskondade 

tööd.  

Tunnuse 18, milleks oli „Töötajatel on lubatud vabalt eksperimenteerida, riske võtta ja 

avatult hinnata tulemusi“ keskmine hinnang oli vaid 2,32, mis näitab, et pigem ei ole 

küsitlusele vastajad toodud väitega nõus. Võib järeldada, et valimis olnud ettevõtted ei 

soovi võtta riske ning tegemist on organisatsioonidega, kes pigem ei jätaks oma 

töötajatele piisavalt otsustusvabadust eksperimenteerimiseks, kuna see tooks kaasa 

kõrgema riski, et eksperimenteerimise tulemused ei pruugi olla positiivsed. Võib arvata, 

et valimi ettevõtetes on konkreetne juhtimishierarhia ning riskide võtmiseks ning 

eksperimenteerimiseks peavad töötajad luba küsima nendest kõrgemal ametipositsioonil 

olevatelt töötajatelt.  

Tunnus 19, milleks oli „Töötajaid ei karistata tehtud vigade eest“ keskmine hinnang oli 

2,74, mis näitab, et Eesti ettevõtetes töötajaid siiski teatud määral karistatakse tehtud 

eksimuste eest. Ettevõtluses tehtud vigadel on alati ka tagajärjed ning võib arvata, et 

negatiivsete tagajärgede eest saab karistada just see töötaja, kelle tõttu viga tekkis. Töö 

autori arvates võib järeldada, et tunnuste 18 ja 19 tulemused on omavahel seotud, kuna 

eksperimenteerimise ja riskide võtmise lubamisel võivad olla negatiivsed tagajärjed 

ning seega võib riske võtnud töötaja negatiivsete tulemuste eest saada karistada. 
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Seetõttu on mõistetav, miks vastanud ettevõtete töötajad hindasid toodud tunnuseid 

teistest tunnustest madalamalt. 

Tunnus 25, milleks oli „Organisatsioonis on välja töötatud ja toimib tõhus 

koolitussüsteem“ keskmine hinnang oli 2,89, mis näitab, et töötajad sooviksid rohkem 

võimalusi ennast erialaselt täiendada. Keskmisest hinnangust lähtuvalt võib arvata, et 

koolitussüsteem organisatsioonides küll eksisteerib, kuid töötajad tunnevad siiski, et 

olemasolevast süsteemist jääb vajaka ning nende töö nõuaks rohkem võimalusi enda 

erialaseks täiendamiseks, mis võiks olla aluseks veelgi paremate töötulemuste 

saavutamisel.  

Järgnevas tabelis (tabel 8) on toodud õppiva organisatsiooni ja TQM tunnustele antud 

keskmised hinnangud kõigi küsitlusele vastanud organisatsioonide lõikes. Küsitlusele 

vastas 141 organisatsiooni. Tulemuste parema ülevaate saamiseks on tulemused 

väljendatud keskmiste hinnangute kaudu, mille leidmiseks liitis töö auto kokku iga 

vastanud organisatsiooni vastusevariantidele omistatud punktisummad ning jagas 

hinnatavate tunnuste arvuga (õppiva organisatsiooni tunnuseid oli 19 ja TQM tunnuseid 

oli 12). Tabelis 8 tähistab lühend „JRK“ küsitlusele vastanud organisatsiooni 

järjekorranumbrit, lühend „ÕO“ õppiva organisatsiooni 19 tunnusele antud keskmist 

hinnangut ning lühend „TQM“ tervikliku kvaliteedijuhtimise 12 tunnusele antud 

keskmist hinnangut.   
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Tabel 8. Õppiva organisatsiooni ja tervikliku kvaliteedijuhtimise kontseptsiooni 

tunnuste keskmised hinnangud kõigi küsitlusele vastanud ettevõtete lõikes 

JRK ÕO TQM JRK ÕO TQM JRK ÕO TQM JRK ÕO TQM 
1 3,47 3,92 37 3,11 3,25 73 3,37 3,58 109 2,84 3,25 

2 2,89 3,00 38 2,47 2,67 74 2,79 2,50 110 3,37 3,92 

3 3,32 3,42 39 3,47 3,50 75 3,37 3,75 111 3,05 3,75 

4 3,26 3,75 40 3,00 3,50 76 3,53 4,00 112 2,63 2,92 

5 2,79 2,75 41 3,47 3,75 77 2,58 2,75 113 3,74 3,58 

6 2,89 2,58 42 3,00 3,08 78 3,74 3,83 114 3,74 3,92 

7 2,74 2,83 43 2,84 3,08 79 3,16 2,83 115 3,32 3,67 

8 3,47 3,25 44 2,58 3,42 80 2,95 3,42 116 3,63 3,92 

9 2,89 2,92 45 2,95 3,58 81 3,21 3,67 117 2,42 3,17 

10 3,11 3,67 46 3,53 3,58 82 3,05 2,92 118 3,05 3,08 

11 2,53 2,67 47 3,16 3,75 83 3,53 3,67 119 3,16 3,42 

12 3,11 3,33 48 2,89 2,92 84 2,26 2,00 120 3,16 3,75 

13 2,42 2,42 49 3,37 3,67 85 3,89 4,00 121 2,89 3,00 

14 3,42 3,58 50 3,11 3,50 86 3,26 3,67 122 3,11 3,08 

15 3,58 3,58 51 2,63 2,92 87 3,37 3,42 123 3,47 3,58 

16 2,42 2,75 52 3,00 3,00 88 2,84 2,92 124 3,63 3,50 

17 3,00 3,17 53 2,16 2,33 89 2,84 3,67 125 2,58 2,58 

18 2,79 3,42 54 2,84 3,17 90 3,00 3,08 126 3,32 3,17 

19 2,89 3,08 55 2,00 2,67 91 2,95 2,75 127 3,16 3,33 

20 3,00 3,25 56 2,68 3,00 92 2,74 2,83 128 3,42 3,67 

21 3,05 2,83 57 3,00 2,83 93 3,21 3,33 129 2,74 3,25 

22 3,00 3,00 58 2,84 3,50 94 3,37 3,67 130 3,37 3,25 

23 3,16 3,33 59 2,95 2,83 95 3,37 3,25 131 2,79 2,50 

24 3,84 4,00 60 2,84 3,42 96 3,21 3,42 132 2,84 3,58 

25 2,95 3,17 61 3,42 3,50 97 3,05 2,92 133 3,42 3,58 

26 2,11 2,00 62 3,63 3,33 98 2,84 3,00 134 3,63 3,92 

27 2,84 2,83 63 3,05 3,00 99 3,00 3,33 135 3,00 3,00 

28 3,16 3,33 64 2,89 2,92 100 3,47 3,50 136 3,68 3,83 

29 2,84 3,00 65 2,58 2,42 101 3,16 3,50 137 3,21 3,67 

30 3,79 3,92 66 3,05 3,33 102 3,21 3,25 138 2,84 2,83 

31 3,11 3,50 67 3,79 4,00 103 3,05 3,00 139 3,00 3,67 

32 2,89 3,08 68 3,11 3,25 104 3,42 3,50 140 2,74 3,50 

33 2,68 2,83 69 3,42 4,00 105 2,53 3,17 141 3,37 3,92 

34 2,32 2,75 70 2,89 3,42 106 2,68 2,92       

35 2,63 3,50 71 3,32 3,92 107 3,63 3,83       

36 3,42 3,92 72 2,63 3,25 108 2,89 2,83       

Allikas:  (autori koostatud küsitluse tulemuste põhjal) 
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Ülaltoodud tabelist (tabel 8) nähtub, et 109 organisatsiooni keskmised hinnangud TQM 

kontseptsiooni tunnustele olid kõrgemad kui õppiva organisatsiooni kontseptsiooni 

tunnustele. Õppiva organisatsiooni kontseptsiooni tunnuste keskmine hinnang oli TQM 

tunnuste keskmisest hinnangust kõrgem 27 küsitlusele vastanud organisatsiooni puhul. 

Mõlema kontseptsiooni tunnustele antud keskmised hinnangud olid võrdsed viie 

organisatsiooni puhul. Tabelist 8 nähtub, et õppiva organisatsiooni ja TQM 

kontseptsiooni tunnustele antud keskmised hinnangud erinevad oluliselt 21 küsitlusele 

vastanud organisatsioonis. Oluliseks erinevuseks loeb töö autor kahe kontseptsiooni 

tunnustele antud keskmiste hinnangute erinevust rohkem kui 0,50 punkti võrra. Kõikide 

oluliste erinevuste puhul on keskmine hinnang TQM kontseptsiooni tunnustele kõrgem 

kui õppiva organisatsiooni tunnustele. Kõige suurem erinevus ilmneb 35. küsitlusele 

vastaja puhul, kus keskmine hinnang TQM tunnustele on 0,87 punkti võrra kõrgem. 

Keskmine hinnang õppiva organisatsiooni tunnustele oli TQM tunnuste keskmisest 

hinnangust kõige enam kõrgem 79. küsitlusele vastaja puhul, kus hinnang erines 0,32 

punkti võrra.  

Ülaltoodud tabelis kirjeldatud tunnuste keskmistele hinnangutele tuginedes saab öelda, 

et küsitlusele vastanud Eesti kvaliteediorientatsiooniga ISO 9001:2008 sertifikaati 

omavad organisatsioonid hindavad kõrgemalt TQM kontseptsiooni tunnuste esinemist 

nende organisatsioonis. Võib arvata, et pigem on organisatsioonide näol tegemist 

kvaliteedijuhtimissüsteemidesse panustavate organisatsioonidega. Samas on tabelist 

näha ka seda, et keskmised hinnangud õppiva organisatsiooni kontseptsiooni tunnustele 

olid samuti küllalt kõrged ning seetõttu võib arvata, et organisatsioonides ollakse teel ka 

õppivaks organisatsiooniks saamise poole.  

2.3.2. Õppiva organisatsiooni ja TQM kontseptsiooni  tunnuste 
hinnangute analüüs lähtuvalt ettevõtte vanusest ja suurusest 

Järgnevas tabelis (tabel 9) on toodud õppiva organisatsiooni ja TQM tunnustele antud 

keskmised hinnangud lähtuvalt organisatsiooni vanusest. Küsitlusele vastas seitse kuni 

5 aasta vanust organisatsiooni, 16 organisatsiooni, kes on tegutsenud 6-10 aastat, 29 

organisatsiooni, kes on tegutsenud 11-15 aastat, 30 organisatsiooni, kes on tegutsenud 

16-20 aastat ning 59 organisatsiooni, kes on tegutsenud üle 20 aasta. Tulemuste parema 

ülevaate saamiseks on tulemused väljendatud keskmiste hinnangute kaudu, mille 
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leidmiseks liitis töö auto kokku iga vanusegrupi lõikes vastusevariantidele omistatud 

punktisummad ning jagas igas vanusegrupis küsitlusele vastanute arvuga.  

Tabel 9. Õppiva organisatsiooni ja tervikliku kvaliteedijuhtimise kontseptsiooni 

tunnuste keskmised hinnangud lähtuvalt ettevõtte vanusest 

Tunnuse 
number kuni 5 aastat 6-10 aastat 11-15 aastat 16-20 aastat üle 20 aasta 

1 3,29 3,00 3,14 2,97 3,05 

2 3,14 2,81 3,10 2,93 3,19 

3 3,29 3,31 3,31 3,43 3,31 

4 2,86 3,13 3,21 3,00 3,14 

5 3,00 2,88 3,03 3,20 3,10 

6 3,14 2,63 2,83 2,97 2,78 

7 3,29 3,38 2,79 3,23 3,25 

8 3,43 3,19 3,21 3,37 3,32 

9 3,29 3,19 2,90 3,13 3,10 

10 3,29 3,44 3,34 3,37 3,31 

11 3,43 3,00 3,14 3,10 3,14 

12 3,43 3,13 2,97 3,03 3,08 

13 3,29 3,06 3,17 3,17 3,14 

14 3,00 2,75 2,66 2,70 2,63 

15 3,14 3,19 3,00 3,13 3,19 

16 3,43 3,50 3,10 3,40 3,37 

17 3,29 3,50 3,21 3,30 3,36 

18 2,29 2,56 2,38 2,30 2,24 

19 1,86 2,75 2,69 2,77 2,85 

20 3,29 3,31 3,31 3,30 3,44 

21 3,43 3,44 3,24 3,27 3,37 

22 3,43 3,69 3,55 3,60 3,68 

23 3,44 3,50 3,45 3,40 3,49 

24 3,43 3,19 3,24 3,23 3,39 

25 2,86 2,81 2,72 3,03 2,93 

26 3,29 3,06 2,90 3,23 3,12 

27 2,86 3,19 3,07 2,97 2,97 

28 3,43 3,25 3,21 3,30 3,24 

29 3,29 3,19 3,17 3,23 3,32 

30 3,43 3,56 3,24 3,57 3,47 

31 3,43 3,31 3,10 3,27 3,32 

Allikas: (autori koostatud küsitluse tulemuste põhjal) 
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Tabelist 9 nähtub, et kuni 5 aastat tegutsenud ettevõtted hindasid kõige madalamalt 

tunnust 19, milleks oli „Töötajaid ei karistata tehtud vigade eest“ ja kõige kõrgemalt 

tunnust 23, milleks oli „Organisatsioon käsitleb hankijaid kui partnereid ning ollakse 

pühendunud headele suhetele hankijatega“. Organisatsioonid, mis on tegutsenud 6-10 

aastat, 11-15 aastat, 16-20 aastat ja üle 20 aasta hindasid kõige madalamalt tunnust 18, 

milleks oli „Töötajatel on lubatud vabalt eksperimenteerida, riske võtta ja avatult 

hinnata tulemusi“ ja kõige kõrgemalt tunnust 22, milleks oli „Organisatsioon käsitleb 

kliente kui partnereid ning ollakse pühendunud maksimaalselt headele kliendisuhetele“.  

Tabelist 9 nähtub, et mida kauem tegutsenud organisatsiooniga on tegemist, seda 

madalam on keskmine hinnang tunnusele 14, milleks oli „Loovaid ülesandeid antakse 

pigem meeskonnale kui üksiktöötajale lahendada“. Seetõttu saab öelda, et mida vanema 

ettevõttega on tegemist, seda vähem väärtustatakse organisatsioonis meeskonnatööd 

ning keskendutakse pigem üksiktöötaja panusele. Samuti nähtub tabelist, et kõikide 

vanusegruppide lõikes on kõrgeid keskmisi hinnanguid saanud tunnus 22, milleks oli 

„Organisatsioon käsitleb kliente kui partnereid ning ollakse pühendunud maksimaalselt 

headele kliendisuhetele“. Seega saab öelda, et kõigi vanusegruppide lõikes on 

organisatsioonide jaoks oluline heade suhete loomine ja säilitamine nii klientide kui ka 

hankijatega. Tabelist 9 nähtub ka asjaolu, et kõige kõrgemaid keskmisi hinnanguid 

andsid õppiva organisatsiooni ja TQM kontseptsiooni tunnustele kuni 5 aastat 

tegutsenud ettevõtted ning kõige kriitilisemad olid 11-15 aastat tegutsenud 

organisatsioonide töötajad. 16-20 ning üle 20 aasta tegutsenud organisatsioonide 

töötajate keskmised hinnangud seevastu olid pigem positiivsemad.  

Järgnevas tabelis (tabel 10) on toodud õppiva organisatsiooni ja TQM tunnustele antud 

keskmised hinnangud lähtuvalt organisatsiooni suurusest töötajate arvu järgi. 

Küsitlusele vastas kaheksa organisatsiooni, kus töötab 0-9 töötajat, 50 organisatsiooni, 

kus on 10-49 töötajat, 67 organisatsiooni, kus on 50-249 töötajat ning 16 

organisatsiooni, kus on üle 250 töötaja. Tulemuste parema ülevaate saamiseks on 

tulemused väljendatud keskmiste hinnangute kaudu, mille leidmiseks liitis töö auto 

kokku iga töötajate arvust lähtuva suurusegrupi lõikes vastusevariantidele omistatud 

punktisummad ning jagas igas töötajate arvust lähtuvas suurusegrupis küsitlusele 

vastanute arvuga.  
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Tabel 10. Õppiva organisatsiooni ja tervikliku kvaliteedijuhtimise kontseptsiooni 

tunnuste keskmised hinnangud lähtuvalt ettevõtte suurusest töötajate arvu järgi 

Tunnuse number 0-9 töötajat 10-49 töötajat 50-249 töötajat üle 250 töötaja 

1 3,00 3,12 3,01 3,06 

2 3,25 3,10 2,94 3,44 

3 3,38 3,38 3,21 3,69 

4 3,50 3,18 3,03 3,00 

5 3,13 3,10 3,03 3,19 

6 2,63 2,86 2,78 3,06 

7 3,25 3,34 2,94 3,56 

8 3,25 3,42 3,19 3,38 

9 3,50 3,02 2,97 3,56 

10 3,63 3,36 3,28 3,38 

11 3,38 3,18 3,07 3,06 

12 3,00 3,18 2,99 3,13 

13 3,63 3,12 3,15 3,00 

14 3,00 2,68 2,66 2,63 

15 3,38 3,23 2,93 3,56 

16 3,75 3,44 3,16 3,56 

17 3,50 3,52 3,09 3,63 

18 2,88 2,38 2,21 2,31 

19 3,00 2,86 2,60 2,81 

20 3,50 3,54 3,13 3,69 

21 3,63 3,44 3,19 3,44 

22 3,89 3,66 3,57 3,63 

23 3,88 3,50 3,37 3,50 

24 3,25 3,34 3,19 3,69 

25 2,75 2,96 2,73 3,44 

26 3,38 3,18 2,94 3,38 

27 3,25 3,18 2,84 3,06 

28 3,38 3,32 3,10 3,63 

29 3,50 3,40 3,09 3,38 

30 3,50 3,50 3,36 3,70 

31 3,13 3,42 3,10 3,56 

Allikas:  (autori koostatud küsitluse tulemuste põhjal) 

Ülaltoodud tabelist (tabel 10) nähtub, et 0-9 töötajaga organisatsioonide keskmised 

hinnangud olid kõige madalamad tunnusele 6, milleks oli „Organisatsiooni siseselt 

töötatakse klient-tarnija põhimõtete järgi, mis tähendab, et osakondade omavaheline 

suhe põhineb teineteisele teenuste pakkumises“ ja kõige kõrgemad tunnusele 22, 
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milleks oli „Organisatsioon käsitleb kliente kui partnereid ning ollakse pühendunud 

maksimaalselt headele kliendisuhetele“. 10-49 töötajaga ja 50-249 töötajaga 

organisatsioonide grupis olid keskmised hinnangud kõige madalamad tunnusele 18, 

milleks oli „Töötajatel on lubatud vabalt eksperimenteerida, riske võtta ja avatult 

hinnata tulemusi“ ning kõige kõrgemad tunnusele 22, milleks oli „Organisatsioon 

käsitleb kliente kui partnereid ning ollakse pühendunud maksimaalselt headele 

kliendisuhetele“. Üle 250 töötajaga organisatsioonides olid keskmised hinnangud kõige 

madalamad tunnusele 18, milleks oli „Töötajatel on lubatud vabalt eksperimenteerida, 

riske võtta ja avatult hinnata tulemusi“ ning kõige kõrgemad tunnusele 30, milleks oli 

„Organisatsioonis ollakse pühendunud pidevale arengule (täiustatakse teenuse 

pakkumise või tootmisega seotud protsesse jne)“.  

Väga huvitav on asjaolu, et üle 250 töötajaga organisatsioonides said kõige kõrgemaid 

keskmisi hinnanguid kõige enam just need tunnused, mida teistes suurusegruppides 

hinnati keskpäraselt või pigem madalamalt. Seetõttu võib arvata, et suuremates 

organisatsioonides on õppiva organisatsiooni ja TQM kontseptsiooni tunnuste 

rakendamine olnud edukam kui väiksemates organisatsioonides. Suurettevõtetes 

töötavad inimesed tunnetavad rohkem nende tunnuste kasulikkust, mida väiksemates 

ettevõtetes kas rakendatakse vähem või rakendatakse vähem edukalt.    

Tabelist 10 tuleb huvitava asjaoluna välja, et mida suurema töötajate arvuga ettevõttega 

tegemist on, seda madalamaks muutub keskmine hinnang tunnusele 14, milleks oli 

„Loovaid ülesandeid antakse pigem meeskonnale kui üksiktöötajale lahendada“. Sama 

tendentsi oli näha ka tabelis 9, kus on toodud keskmised hinnangud tunnustele lähtuvalt 

ettevõtte vanusest. Seega saab öelda, et mida suurem ning vanem on organisatsioon, 

seda vähem kasutatakse meeskonnatööd ülesannete lahendamisel ning seda enam 

usaldatakse konkreetsete ülesannete lahendamine üksikutele töötajatele. Seega võib 

järeldada, et Eesti kvaliteediorientatsiooniga ettevõtetes väärtustatakse meeskonnatööd 

vähem suurtes ettevõtetes, kus pigem koondatakse vastutus probleemi lahendamiseks 

ühele töötajale. Samuti võib järeldada, et senine meeskonnatöö Eesti 

kvaliteediorientatsiooniga ettevõtetes ei ole olnud efektiivne ning seetõttu jagatakse 

vajalikke ülesandeid pigem üksiktöötajatele. Lisaks nähtub ülaltoodud tabelist (tabel 10) 

huvitava asjaoluna, et keskmised hinnangud õppiva organisatsiooni ja TQM 
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kontseptsiooni tunnustele ühtivad kõige enam 0-9 töötajaga ja üle 250 töötajaga 

tegutsenud organisatsioonide puhul. Samuti on ühiseid jooni keskmistes hinnangutes 

näha ka 10-49 ning 50-249 töötajaga organisatsioonide vastustes.  

2.3.3. Korrelatsioonianalüüsi tulemused 

Järgneva analüüsi läbiviimisega soovib töö autor välja selgitada, kas õppiva 

organisatsiooni ja TQM kontseptsiooni tunnuste vahel esineb omavaheline seos. Samuti 

soovib autor uurida seose tugevust ja suunda. Seose olemasolu, seose tugevuse ja suuna 

uurimiseks viis töö autor läbi korrelatsioonianalüüsi, mille tulemused on toodud 

tabelites 11 ja 12. Korrelatsioonikoefitsentide leidmiseks kasutas autor Spearman’i 

korrelatsioonikordajat, kuna saadud tulemuste puhul oli tegemist järjestustunnustega. 

Eeldusel, et tegemist on lineaarse korrelatsiooniga, oleks võimalik kasutada ka 

Pearson’i korrelatsioonikordajat, kuid kuna tulemuste erinevused kahe 

korrelatsioonikordaja kasutamisel olid minimaalsed, siis otsustas autor lähtuda 

Spearman’i korrelatsioonikordaja väärtusest. Nimetatud näitaja on järjestustunnuste 

puhul ka pigem soovitatud valik. Korrelatsioonikordaja suurus väljendab seda, kui palju 

ühe tunnuse varieeruvusest on võimalik selgitada teise tunnuse varieeruvuse kaudu. 

Saadud tulemusi on võimalik üldistada üldkogumile olulisusnivool 0,01, mis näitab, et 

seos kehtib 99 juhul 100-st. Korrelatsioonikordaja väärtusi tõlgendatakse järgnevalt 

[Nigul 2014]: 

• kuni 0,2 on väga nõrk seos; 
• 0,2 – 0,5 on nõrk seos; 
• 0,5 – 0,7 on keskmine seos; 
• 0,8 – 0,9 on tugev seos; 
• 0,9 – 1,0 on väga tugev seos.  

Järgnevas tabelis (tabel 11) on toodud õppiva organisatsiooni ja tervikliku 

kvaliteedijuhtimise kontseptsiooni tunnuste vahelised korrelatsioonikoefitsendid. 

Õppiva organisatsiooni kontseptsiooni kirjeldavad tunnused on 1 - 19 ning tervikliku 

kvaliteedijuhtimise kontseptsiooni tunnused on 20 – 31 ning tunnuste ristumiskohtades 

on näha tunnuste omavahelisi korrelatsioonikoefitsente. 
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Tabel 11. Õppiva organisatsiooni ja tervikliku kvaliteedijuhtimise kontseptsiooni 

tunnuste vaheline korrelatsioon  

  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
1 0,12 0,11 0,08 0,07 0,20 0,03 0,18 0,15 0,09 0,09 0,21 0,11 
2 0,27 0,32 0,27 0,30 0,33 0,30 0,29 0,34 0,40 0,27 0,32 0,38 
3 0,22 0,29 0,25 0,26 0,34 0,39 0,42 0,30 0,36 0,22 0,24 0,40 
4 0,15 0,24 0,16 0,25 0,17 0,21 0,33 0,58 0,28 0,27 0,24 0,18 
5 0,24 0,34 0,15 0,28 0,40 0,35 0,42 0,33 0,24 0,27 0,34 0,36 
6 0,14 0,24 0,17 0,28 0,37 0,29 0,29 0,14 0,15 0,19 0,20 0,32 
7 0,26 0,35 0,14 0,23 0,28 0,33 0,38 0,36 0,27 0,32 0,29 0,44 
8 0,32 0,40 0,32 0,32 0,32 0,40 0,42 0,46 0,47 0,37 0,48 0,44 
9 0,23 0,28 0,16 0,22 0,33 0,44 0,42 0,40 0,35 0,30 0,41 0,40 
10 0,19 0,26 0,11 0,26 0,28 0,15 0,20 0,36 0,37 0,25 0,27 0,35 
11 0,14 0,29 0,25 0,40 0,26 0,14 0,26 0,25 0,25 0,31 0,24 0,32 
12 0,32 0,31 0,14 0,19 0,14 0,29 0,26 0,18 0,32 0,28 0,29 0,34 
13 0,24 0,33 0,17 0,20 0,21 0,36 0,28 0,38 0,39 0,39 0,30 0,18 
14 0,10 0,29 0,22 0,20 0,29 0,24 0,30 0,12 0,38 0,20 0,19 0,23 
15 0,47 0,38 0,35 0,38 0,43 0,37 0,46 0,37 0,46 0,41 0,50 0,52 
16 0,41 0,48 0,36 0,39 0,40 0,44 0,54 0,54 0,46 0,50 0,49 0,51 
17 0,39 0,40 0,21 0,24 0,33 0,43 0,52 0,33 0,41 0,48 0,43 0,47 
18 0,15 0,19 0,17 0,25 0,15 0,06 0,32 0,48 0,23 0,30 0,30 0,09 
19 0,27 0,21 0,22 0,23 0,15 0,11 0,32 0,40 0,18 0,34 0,26 0,11 

Allikas:  (autori koostatud küsitluse tulemuste põhjal) 

Ülaltoodud tabelist (tabel 11) nähtub, et kõikide tunnuste vahel on tegemist positiivse 

seosega, kuna ükski korrelatsioonikordaja ei ole negatiivse väärtusega. See näitab, et 

ühele tunnusele antud hinnangu suurenedes suureneb tunnuste vahelise seose 

olemasolul ka teisele tunnusele antud hinnang. Tabelist 11 nähtub, et kõige tugevamad 

seosed on järgnevate tunnuste vahel: 

• tunnuste 4, milleks oli „Töötajaid volitatakse iseseisvalt otsuseid vastu võtma“ ja 
27, milleks oli „Töötajaid volitatakse piisavalt langetama otsuseid, tegelema 
uute väljakutsetega jne“; 

• tunnuste 15, milleks oli „Juhid jagavad organisatsiooni visiooni töötajatega“ ja 
30, milleks oli „Organisatsioonis ollakse pühendunud pidevale arengule 
(täiustatakse teenuse pakkumise või tootmisega seotud protsesse jne)“; 

• tunnuste 15, milleks oli „Juhid jagavad organisatsiooni visiooni töötajatega“ ja 
31, milleks oli „Organisatsioonis tervikuna kui ka üksikisiku puhul mõõdetakse 
saavutusi“; 

• tunnuste 16, milleks oli „Töötajad on oodatud õppima tundma ja aru saama 
organisatsioonis toimuvat“ ja 26, milleks oli „Organisatsioon on avatud“; 
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• tunnuste 16, milleks oli „Töötajad on oodatud õppima tundma ja aru saama 
organisatsioonis toimuvat“ ja 27, milleks oli „Töötajaid volitatakse piisavalt 
langetama otsuseid, tegelema uute väljakutsetega jne“; 

• tunnuste 16, milleks oli „Töötajad on oodatud õppima tundma ja aru saama 
organisatsioonis toimuvat“ ja 31, milleks oli „Organisatsioonis tervikuna kui ka 
üksikisiku puhul mõõdetakse saavutusi“ ning  

• tunnuste 17, milleks oli „Suhted kolleegide sh juhtidega on ülesehitatud 
vastastikule austamisele, usaldusele ja lugupidamisele„ ja 26, milleks oli 
„Organisatsioon on avatud“ vahel.  

Kõikide seoste korrelatsioonikoefitsent jääb vahemikku 0,5-0,7, seega on tunnuste vahel 

tegemist keskmise tugevuse seosega. Kõiki laekunud vastuseid hõlmava 

korrelatsioonianalüüsi tulemustest lähtuvalt saab seega öelda, et: 

• kui keskmine hinnang tunnusele 4, milleks oli „Töötajaid volitatakse iseseisvalt 
otsuseid vastu võtma“ suureneb, siis suureneb ka keskmine hinnang tunnusele 
27, milleks oli „Töötajaid volitatakse piisavalt langetama otsuseid, tegelema 
uute väljakutsetega jne“; 

• kui keskmine hinnang tunnusele 15, milleks oli „Juhid jagavad organisatsiooni 
visiooni töötajatega“ suureneb, siis suureneb ka keskmine hinnang tunnusele 30, 
milleks oli „Organisatsioonis ollakse pühendunud pidevale arengule 
(täiustatakse teenuse pakkumise või tootmisega seotud protsesse jne)“; 

• kui keskmine hinnang tunnusele 15, milleks oli „Juhid jagavad organisatsiooni 
visiooni töötajatega“ suureneb, siis suureneb ka keskmine hinnang tunnusele 31, 
milleks oli „Organisatsioonis tervikuna kui ka üksikisiku puhul mõõdetakse 
saavutusi“; 

• kui keskmine hinnang tunnusele 16, milleks oli „Töötajad on oodatud õppima 
tundma ja aru saama organisatsioonis toimuvat“ suureneb, siis suureneb ka 
keskmine hinnang tunnusele 26, milleks oli „Organisatsioon on avatud“; 

• kui keskmine hinnang tunnusele 16, milleks oli „Töötajad on oodatud õppima 
tundma ja aru saama organisatsioonis toimuvat“ suureneb, siis suureneb ka 
keskmine hinnang tunnusele 27, milleks oli „Töötajaid volitatakse piisavalt 
langetama otsuseid, tegelema uute väljakutsetega jne“; 

• kui keskmine hinnang tunnusele 16, milleks oli „Töötajad on oodatud õppima 
tundma ja aru saama organisatsioonis toimuvat“ suureneb, siis suureneb ka 
keskmine hinnang tunnusele 31, milleks oli „Organisatsioonis tervikuna kui ka 
üksikisiku puhul mõõdetakse saavutusi“; 

• kui keskmine hinnang tunnusele 17, milleks oli „Suhted kolleegide sh juhtidega 
on ülesehitatud vastastikule austamisele, usaldusele ja lugupidamisele“ 
suureneb, siis suureneb ka keskmine hinnang tunnusele 26, milleks oli 
„Organisatsioon on avatud“. 

Täpsemate ja usaldusväärsemate korrelatsioonikoefitsentide leidmiseks elimineeris töö 

autor valimist 26 ettevõtet. Elimineerimisel võttis autor aluseks ettevõtte 

tegevusvaldkonna ning jättis välja nende tegevusvaldkonna ettevõtted, kus vastuste 

põhjal tegutses neli või vähem ettevõtet. Järgnevas tabelis (tabel 12) on toodud tunnuste 
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vahelised korrelatsioonikoefitsendid 115 ettevõtte vastuste põhjal. 

Korrelatsioonianalüüs hõlmab töötleva tööstuse, ehituse, muu teenindava tegevuse, 

hulgi- ja jaekaubanduse ning mootorsõidukite ja mootorrataste remondi, veonduse ja 

laonduse, avaliku halduse ja riigikaitse ning kohustusliku sotsiaalkindlustuse ning 

veevarustuse ja kanalisatsiooni ning jäätme- ja saastekäitluse tegevusvaldkonnas 

tegutsevate küsitlusele vastanud ettevõtete vastuseid.  

Tabel 12. Õppiva organisatsiooni ja tervikliku kvaliteedijuhtimise kontseptsiooni 

tunnuste vaheline korrelatsioon vastaja tegevusvaldkonnast lähtudes 

  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
1 0,16 0,19 0,10 0,11 0,26 0,07 0,20 0,18 0,13 0,14 0,24 0,18 

2 0,26 0,33 0,22 0,27 0,36 0,29 0,32 0,37 0,44 0,26 0,34 0,41 

3 0,22 0,25 0,20 0,24 0,34 0,37 0,43 0,28 0,37 0,28 0,20 0,40 

4 0,17 0,25 0,15 0,27 0,16 0,21 0,36 0,61 0,29 0,32 0,20 0,19 

5 0,21 0,32 0,13 0,27 0,38 0,31 0,45 0,35 0,23 0,29 0,33 0,34 

6 0,16 0,27 0,17 0,25 0,36 0,36 0,31 0,18 0,17 0,19 0,26 0,34 

7 0,27 0,35 0,09 0,20 0,24 0,33 0,37 0,36 0,27 0,36 0,25 0,46 

8 0,27 0,35 0,32 0,29 0,31 0,36 0,47 0,42 0,45 0,38 0,44 0,41 

9 0,16 0,21 0,06 0,14 0,29 0,40 0,40 0,31 0,31 0,29 0,33 0,35 

10 0,16 0,23 0,08 0,28 0,27 0,10 0,18 0,35 0,40 0,25 0,28 0,35 

11 0,16 0,30 0,26 0,40 0,29 0,15 0,34 0,22 0,30 0,30 0,26 0,32 

12 0,35 0,32 0,12 0,18 0,14 0,33 0,27 0,15 0,34 0,32 0,28 0,37 

13 0,16 0,34 0,15 0,19 0,18 0,34 0,30 0,36 0,36 0,40 0,27 0,12 

14 0,03 0,29 0,20 0,18 0,22 0,19 0,28 0,09 0,36 0,20 0,19 0,20 

15 0,41 0,38 0,29 0,34 0,39 0,28 0,43 0,30 0,43 0,37 0,45 0,51 

16 0,35 0,49 0,30 0,34 0,42 0,42 0,57 0,52 0,47 0,48 0,45 0,54 

17 0,37 0,39 0,18 0,24 0,29 0,38 0,49 0,32 0,39 0,49 0,40 0,48 

18 0,16 0,25 0,18 0,32 0,15 0,12 0,37 0,53 0,26 0,29 0,31 0,14 

19 0,22 0,15 0,20 0,26 0,16 0,09 0,33 0,42 0,15 0,35 0,23 0,06 

Allikas:  (autori koostatud küsitluse tulemuste põhjal) 

Ülaltoodud tabelist (tabel 12) nähtub, et kõige tugevam seos on tunnuste 4, milleks oli 

„Töötajaid volitatakse iseseisvalt otsuseid vastu võtma“ ja 27, milleks oli „Töötajaid 

volitatakse piisavalt langetama otsuseid, tegelema uute väljakutsetega jne“ vahel, mille 

puhul on korrelatsioonikoefitsent 0,61. Seega on tunnuste vahel keskmise tugevusega 

seos. Võrreldes tabeliga 11 on näha, et väiksema vastajate arvuga tegevusvaldkonna 

organisatsioonide vastuste elimineerimine muutis nende tunnuste vahelist seost veelgi 

tugevamaks.  
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Tabelist nähtub, et ka järgmiste tunnuste vahel on keskmise tugevusega seos: 

• tunnuste15, milleks oli „Juhid jagavad organisatsiooni visiooni töötajatega“ ja 
31, milleks oli „Organisatsioonis tervikuna kui ka üksikisiku puhul mõõdetakse 
saavutusi“; 

• tunnuste 16, milleks oli „Töötajad on oodatud õppima tundma ja aru saama 
organisatsioonis toimuvat“ ja 26, milleks oli „Organisatsioon on avatud“; 

• tunnuste 16, milleks oli „Töötajad on oodatud õppima tundma ja aru saama 
organisatsioonis toimuvat“ ja 27, milleks oli „Töötajaid volitatakse piisavalt 
langetama otsuseid, tegelema uute väljakutsetega jne“; 

• tunnuste 16, milleks oli „Töötajad on oodatud õppima tundma ja aru saama 
organisatsioonis toimuvat“ ja 31, milleks oli „Organisatsioonis tervikuna kui ka 
üksikisiku puhul mõõdetakse saavutusi“ ning  

• tunnuste 18, milleks oli „Töötajatel on lubatud vabalt eksperimenteerida, riske 
võtta ja avatult hinnata tulemusi„ ja 27, milleks oli „Töötajaid volitatakse 
piisavalt langetama otsuseid, tegelema uute väljakutsetega jne“.  

Võrreldes tabeliga 11 on näha, et jättes analüüsist välja väiksema vastajate arvuga 

tegevusvaldkonnas tegutsevad organisatsioonid, on lisandunud keskmise tugevusega 

seose olemasolu tunnuste 18, milleks oli „Töötajatel on lubatud vabalt 

eksperimenteerida, riske võtta ja avatult hinnata tulemusi „ ja 27, milleks oli „Töötajaid 

volitatakse piisavalt langetama otsuseid, tegelema uute väljakutsetega jne“ vahel. 

Keskmise tugevusega seose olemasolu on vähenenud tunnuste 15, milleks oli „Juhid 

jagavad organisatsiooni visiooni töötajatega“ ja 30, milleks oli „Organisatsioonis 

ollakse pühendunud pidevale arengule (täiustatakse teenuse pakkumise või tootmisega 

seotud protsesse jne)“ ning tunnuste 17, milleks oli „Suhted kolleegide sh juhtidega on 

ülesehitatud vastastikule austamisele, usaldusele ja lugupidamisele“ ja 26, milleks oli 

„Organisatsioon on avatud“ vahel ning elimineerimise tulemusena on nende tunnuste 

vaheliste seoste korrelatsioonikoefitsent vahemikus 0,2-0,5 ning seega on tegemist 

nõrga seosega.  

Töötleva tööstuse, ehituse, muu teenindava tegevuse, hulgi- ja jaekaubanduse ning 

mootorsõidukite ja mootorrataste remondi, veonduse ja laonduse, avaliku halduse ja 

riigikaitse ning kohustusliku sotsiaalkindlustuse ning veevarustuse ja kanalisatsiooni 

ning jäätme- ja saastekäitluse tegevusvaldkonnas tegutsevate organisatsioonide 

küsitluse vastuseid hõlmava korrelatsioonianalüüsi tulemuste põhjal saab seega öelda, 

et: 

• kui keskmine hinnang tunnusele 4, milleks oli „Töötajaid volitatakse iseseisvalt 
otsuseid vastu võtma“ suureneb, siis suureneb ka keskmine hinnang tunnusele 
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27, milleks oli „Töötajaid volitatakse piisavalt langetama otsuseid, tegelema 
uute väljakutsetega jne“; 

• kui keskmine hinnang tunnusele 15, milleks oli „Juhid jagavad organisatsiooni 
visiooni töötajatega“ suureneb, siis suureneb ka keskmine hinnang tunnusele 31, 
milleks oli „Organisatsioonis tervikuna kui ka üksikisiku puhul mõõdetakse 
saavutusi“; 

• kui keskmine hinnang tunnusele 16, milleks oli „Töötajad on oodatud õppima 
tundma ja aru saama organisatsioonis toimuvat“ suureneb, siis suureneb ka 
keskmine hinnang tunnusele 26, milleks oli „Organisatsioon on avatud“; 

• kui keskmine hinnang tunnusele 16, milleks oli „Töötajad on oodatud õppima 
tundma ja aru saama organisatsioonis toimuvat“ suureneb, siis suureneb ka 
keskmine hinnang tunnusele 27, milleks oli „Töötajaid volitatakse piisavalt 
langetama otsuseid, tegelema uute väljakutsetega jne“; 

• kui keskmine hinnang tunnusele 16, milleks oli „Töötajad on oodatud õppima 
tundma ja aru saama organisatsioonis toimuvat“ suureneb, siis suureneb ka 
keskmine hinnang tunnusele 31, milleks oli „Organisatsioonis tervikuna kui ka 
üksikisiku puhul mõõdetakse saavutusi“; 

• kui keskmine hinnang tunnusele 18, milleks oli „Töötajatel on lubatud vabalt 
eksperimenteerida, riske võtta ja avatult hinnata tulemusi“ suureneb, siis 
suureneb ka keskmine hinnang tunnusele 27, milleks oli „Töötajaid volitatakse 
piisavalt langetama otsuseid, tegelema uute väljakutsetega jne“. 

Ülaltoodud korrelatsioonianalüüsi tulemused näitavad, et mitmete õppiva 

organisatsiooni ja tervikliku kvaliteedijuhtimise kontseptsiooni tunnuste vahel esineb 

keskmise tugevusega seos. Samuti on enamikel juhtudel näha ka vähemalt nõrga seose 

olemasolu. Vaid tunnuse 1, milleks oli „Strateegiate ja poliitikate kujundamine on kui 

õppimisprotsess“ puhul on näha, et sellel õppiva organisatsiooni kontseptsiooni 

tunnusel ei ole statistiliselt olulist seost ühegi tervikliku kvaliteedijuhtimise 

kontseptsiooni tunnusega.  

Käesoleva magistritöö raames läbiviidud uuringu tulemused kinnitasid töö autori 

arvamust, et õppiva organisatsiooni ja tervikliku kvaliteedijuhtimise kontseptsioonid on 

omavahel tihedalt seotud. Samuti leidis kinnitus ka asjaolu, et Eesti 

kvaliteediorientatsiooniga ISO 9001:2008 sertifikaati omavates organisatsioonides on 

esindatud kõik õppiva organisatsiooni ja tervikliku kvaliteedijuhtimise kontseptsiooni 

peamised tunnused. Autori poolt läbiviidud korrelatsioonianalüüs näitas ka mitmete 

õppiva organisatsiooni ja TQM kontseptsiooni tunnuste omavahelist statistiliselt olulist 

seost, mis ütleb, et ühe õppiva organisatsiooni kontseptsiooni tunnuse keskmise 

hinnangu suurenedes suureneb keskmine hinnang ka ühele või mitmele tervikliku 

kvaliteedijuhtimise kontseptsiooni tunnusele. Sama seos rakendub ka vastupidi, st kui 
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suureneb keskmine hinnang tervikliku kvaliteedijuhtimise kontseptsiooni ühele 

tunnusele, siis suureneb keskmine hinnang ka ühele või mitmele õppiva organisatsiooni 

kontseptsiooni tunnusele.   

2.4. Järeldused ja arutelu   

Käesoleva magistritöö raames läbiviidud küsitluse tulemustest oli näha, et kõige rohkem 

vastajaid kuulusid kas tipp- või keskastme juhtide hulka. Sellest tulenevalt võib arvata, 

et just kõrgemal ametipositsioonil töötavad organisatsiooni liikmed on huvitatud 

käesolevas töös kirjeldatud tulemustest. Autori kogutud andmete põhjal koostatud 

analüüsi tulemustest selgub mitmeid asjaolusid, millele organisatsioonid peaksid 

suuremat tähelepanu pöörama. Enamik küsitlusele vastanud organisatsioonidest olid 

tegutsenud üle 10 aasta, kuid siiski leidus mitmeid õppiva organisatsiooni ja TQM 

kontseptsiooni tunnuseid, mida organisatsioonide töötajad hindasid pigem madalamalt. 

Sellest võib järeldada, et nimetatud organisatsioonid on käsitletavate kontseptsioonide 

rakendamist alustanud alles äsja või ei ole kontseptsioonide rakendamine siiani olid 

täielikult edukas. Nii õppiva organisatsiooni kui ka TQM kontseptsiooni kohaselt 

peaksid nimetatud kontseptsioonide järgijad olema huvitatud pidevast parendamisest 

ning järjepidevast õppimisest. Seetõttu arvab töö autor, et analüüsi käigus selgunud 

tulemused oleksid heaks suunajaks organisatsioonidele, kes soovivad veelgi edukamalt 

käsitletavaid kontseptsioone rakendada ning kasutada võimalust seeläbi veelgi 

edukamaks muutuda.  

Küsitluse tulemustest selgus, et kõige kõrgemalt hinnati heade kliendisuhete loomise ja 

hoidmisega seotud tunnust, millest võib järeldada, et Eesti kvaliteediorientatsiooniga 

ettevõtetes väärtustatakse heade kliendisuhete loomist ja hoidmist väga kõrgelt. Samuti 

selgus küsitluse tulemustest, et Eesti kvaliteediorientatsiooniga organisatsioonid 

hindavad TQM kontseptsiooni tunnuste esindatust nende organisatsioonis kõrgemaks 

kui õppiva organisatsiooni kontseptsiooni tunnuste esindatust. Sellest tulenevalt võib 

järeldada, et Eesti kvaliteediorientatsiooniga ettevõtted rakendavad edukamalt TQM 

kontseptsiooni tunnuseid kui õppiva organisatsiooni kontseptsiooni tunnuseid, kuna 

TQM kontseptsiooni tunnuste esindatust tunnetavad ettevõtete töötajad märgatavalt 

rohkem.   
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Huvitava asjaoluna selgus küsitluse tulemustest, et Eesti kvaliteediorientatsiooniga 

ettevõtete töötajad ei tunneta piisavat osakondadevahelist koostööd ning esineb ka vähe 

meeskonnatööd. Edukas õppiva organisatsiooni ja TQM kontseptsiooni tunnuseid 

rakendavas ettevõttes peaksid osakonnad teineteisele pakkuma vajalikke teenuseid ja 

infot, mille kaudu oleks võimalik klientide soove ja ootusi veelgi paremini täita. 

Seetõttu arvab töö autor, et töötajad, kes tegelevad organisatsioonis TQM ja õppiva 

organisatsiooni kontseptsiooni juurutamise ja arendamisega, peaksid leitud tulemustele 

kindlasti tähelepanu pöörama, mis annaks võimaluse edendada just neid valdkondi, mis 

küsitluse tulemustest lähtuvalt vajaksid suunamist ning arendamist.  

Organisatsioonid, kes rakendavad või soovivad TQM ja õppiva organisatsiooni 

kontseptsoone rakendama hakata peaksid suuremat tähelepanu pöörama ka töötajate 

erialasele koolitamisele. Küsitluse tulemustest selgus, et töötajatele küll võimaldatakse 

koolitustel osalemist, kuid töötajate hinnangul ei ole enesetäiendamise võimalusi 

piisavalt. Kindlasti seab töötajate koolitamisele piirid eelarve, kuid edukas TQM ja 

õppiva organisatsiooni tunnuseid rakendav ettevõtte peaks suutma koolitamisele 

tehtavad kulutused katta tulevikus töötaja uutest teadmistest tuleneva kasuga. Lisaks 

selgus küsitluse tulemustest, et Eesti kvaliteediorientatsiooniga ettevõtted rakendavad 

kõiki õppiva organisatsiooni ja TQM kontseptsiooni tunnuseid, kuid mõningate 

tunnuste rakendamisel on siiski ka vajakajäämisi, mida organisatsiooni töötajad tajuvad. 

Nende vajakajäämiste kõrvaldamisel oleks organisatsioonidel veelgi suuremad 

võimalused edu saavutamiseks.  

Eesti kvaliteediorientatsiooniga organisatsioonide juhtide ning TQM ja õppiva 

organisatsiooni juurutamisega tegelevate töötajate jaoks on oluline mõista ka seda, et 

järjest enam on käsitletavad kontseptsioonid teineteisele lähenevad ning mõlema 

kontseptsiooni üheaegselt rakendamise kaudu on võimalik saavutada suuremat edu. Töö 

autori arvates kinnitab seda seisukohta ka küsitluse tulemustest selgunud asjaolu, et 

mitmetes organisatsioonides hinnatakse küll TQM kontseptsiooni tunnuste esinemist 

õppiva organisatsiooni tunnuste esinemisest kõrgemalt, kuid samas on üsna kõrgeid 

hinnanguid saanud ka õppiva organisatsiooni kontseptsiooni tunnused. Seetõttu peaksid 

Eesti kvaliteediorientatsiooniga organisatsioonid töö autori arvates pöörama rohkem 
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tähelepanu mõlema kontseptsiooni üheaegsele juurutamisele, mitte keskenduma esialgu 

vaid ühele ning seejärel teisele kontseptsioonile.  

Käesoleva magistritöö raames läbiviidud küsitluse tulemuste analüüsist nähtub, et 

enamikes ISO 9001:2008 sertifikaati omavates Eesti kvaliteediorientatsiooniga 

organisatsioonides on esindatud kõik õppiva organisatsiooni ning tervikliku 

kvaliteedijuhtimise kontseptsiooni peamised tunnused. Võib arvata, et 

kvaliteediorientatsiooniga Eesti ettevõtetes on välja arendatud toimiv 

kvaliteedijuhtimissüsteem, mida ka reaalselt rakendatakse ning mille tunnuseid 

organisatsiooni töötajad tajuvad. Võib ka arvata, et kvaliteedijuhtimissüsteemi ei ole 

loodud vaid sertifikaadi taotlemiseks ning sertifikaati omavad ettevõtted loodavad 

loodud süsteemist saada ka reaalset kasu. Samuti saab tulemustest lähtuvalt öelda, et 

Eesti kvaliteediorientatsiooniga organisatsioonide näol on tegemist kas õppivate 

organisatsioonide või õppivateks organisatsioonideks saada lootvate 

organisatsioonidega, kuna enamikes organisatsioonides on töötajate jaoks tajutavad ning 

üsna kõrgelt hinnatud ka õppiva organisatsiooni kontseptsioonile omased tunnused. 

Seega järeldab töö autor, et Eesti kvaliteediorientatsiooniga ISO 9001:2008 sertifikaati 

omavad ettevõtted vastavad õppiva organisatsiooni ja TQM kontseptsiooni tunnuste, 

kuna küsitlusele vastanud organisatsioonide töötajate keskmised hinnangud mõlema 

kontseptsiooni tunnustele olid pigem kõrged. Saab öelda, et küsitlusele vastanud 

organisatsioonide näol on tegemist õppiva organisatsiooni ja TQM kontseptsiooni 

juhiseid järgivate organisatsioonidega ning küsitlusele vastanud Eesti 

kvaliteediorientatsiooniga ISO 9001:2008 sertifikaati omavad organisatsioonid soovivad 

ning üritavad suurema edu saavutamiseks rakendada mõlemale kontseptsioonile 

omaseid tunnuseid.  

Küsitluse tulemuste põhjal läbiviidud korrelatsioonianalüüs näitas, et mitmed 

küsitlusele vastanud ettevõtete keskmised hinnangud õppiva organisatsiooni tunnustele 

on statistiliselt oluliselt seotud mitmete TQM kontseptsiooni tunnustega. Kuna ühele 

õppiva organisatsiooni tunnusele antud hinnangu suurenedes suureneksid hinnangud ka 

mitmele TQM kontseptsiooni tunnusele ning vastupidi, siis on töö autori arvates 

organisatsiooni juhtkonnal oluline pöörata tähelepanu sellele, et organisatsiooni töötajad 
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hindaksid võimalikult paljude TQM ja õppiva organisatsiooni kontseptsiooni tunnuste 

tunnetamist võimalikult kõrgelt. 

Töö autori arvates on käesolev magistritöö heaks suunajaks nii nendele Eesti 

kvaliteediorientatsiooniga organisatsioonidele, kes juba rakendavad TQM ja õppiva 

organisatsiooni kontseptsiooni tunnuseid, kui ka nendele organisatsioonidele, kes 

soovivad tulevikus nimetatud kontseptsioone rakendama hakata. Käsitletavate 

kontseptsioonide rakendamine aitab organisatsioonidel tihedates konkurentsitingimustes 

ellu jääda ning eeldatavasti saavutada ka suuremat edu. Edukad ettevõtted jällegi on 

majandusarengu alustalaks ning seeläbi suureneks TQM ja õppiva organisatsiooni 

kontseptsiooni järgivate organisatsioonide panus kogu ühiskonna arengusse. TQM ja 

õppiva organisatsiooni kontseptsioone järgivate organisatsioonide huvi käesoleva 

magistritöö tulemuste vastu kinnitab ka asjaolu, et soovi uuringu tulemustega 

tutvumiseks avaldasid mitmed küsitlusele vastajad.  
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva magistritöö eesmärk oli välja selgitada, kas ja milliseid õppiva 

organisatsiooni ja tervikliku kvaliteedijuhtimise kontseptsioonide tunnused on esindatud 

ISO 9001:2008 sertifikaati omavates Eesti kvaliteediorientatsiooniga 

organisatsioonides. Samuti soovis töö autor uurida valimi organisatsioonide seas 

esindatud õppiva organisatsiooni ja tervikliku kvaliteedijuhtimise kontseptsioonide 

tunnuste omavahelise seose olemasolu, tugevust ja suunda.  

ISO 9001:2008 sertifikaadi taotlemise üheks peamiseks eelduseks on 

kvaliteedijuhtimissüsteemi olemasolu sertifikaati taotlevas organisatsioonis. Siiski ei 

välista sertifikaadi saamine töö autori arvates asjaolu, et kvaliteedijuhtimissüsteem võib 

olla loodud vaid sertifikaadi taotlemise eesmärgil ja seetõttu ei järgita loodud süsteemi 

juhiseid tegelikkuses. Sel põhjusel on oluline uurida, kas tervikliku kvaliteedijuhtimise 

tunnuste olemasolu tunnetavad ka organisatsioonide töötajad. Järjest enam on jõutud ka 

arusaamani, et tervikliku kvaliteedijuhtimise ja õppiva organisatsiooni kontseptsioonid 

on omavahel tihedalt seotud ning neid võib käsitleda teineteist täiendavatena. Seetõttu 

leidis töö autor, et oluline on uurida ka õppiva organisatsiooni kontseptsiooni tunnuste 

esinemist kvaliteediorientatsiooniga Eesti organisatsioonides.  

Töö eesmärgi saavutamiseks viis autor ISO 9001:2008 sertifikaati omavate Eesti 

organisatsioonide seas läbi küsitluse, kus vastajatel paluti valida etteantud 

vastusevariantide hulgast vastaja ametipositsioon, organisatsiooni suurus, vanus ja 

tegevusvaldkond. Seejärel paluti vastajatel hinnata 31 õppiva organisatsiooni ja 

tervikliku kvaliteedijuhtimise kontseptsiooni tunnust etteantud skaalal. Läbiviidud 

kvantitatiivse uuringu lõplikku valimisse jäi 993 ettevõtet, kellest küsitlusele vastas 141. 

Seega oli vastamise määr 14%. Küsitluse tulemuste analüüsimiseks kasutas töö autor 

tabeltöötlusprogrammi MS Excel ja andmetöötlusprogrammi SPSS.  
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Küsitlusele vastas kõige enam tipp- ja keskastme juhte ning oluliselt vähem esmatasandi 

juhte ja oskustöölisi/spetsialiste, millest võib järeldada, et õppiva organisatsiooni ja 

TQM kontseptsiooni rakendamine saab alguse kõrgematelt ametipositsioonidelt ning 

seetõttu suunati palve küsitlusele vastata just kõrgematel ametikohtadel töötavate 

inimesteni. Suur enamus (84%) küsitlusele vastanud organisatsioonidest olid tegutsenud 

rohkem kui 10 aastat, millest võib järeldada, et efektiivne ning toimiv õppiva 

organisatsiooni ja TQM tunnuste rakendamine on pikaajaline protsess ning on 

mõistetav, et kauem tegutsenud ettevõtetel on olnud rohkem aega vajalike süsteemide 

juurutamiseks ning rakendamiseks. Küsitlusele vastanud organisatsioonidest kuulusid 

48% keskmise suurusega ettevõtete ja 35% väikeettevõtete hulka. Mikro- ning 

suurettevõtteid oli vastavalt 6% ja 11%. Suurem osa küsitlusele vastanud ettevõtetest 

jagunes ka tegevusvaldkonnast lähtuvalt nelja suuremasse rühma. Töötleva tööstuse 

valdkonnas tegutses 42 ettevõtet, ehituse valdkonnas 29 ettevõtet, muude teenindavate 

tegevuste valdkonnas 20 ettevõtet ning hulgi- ja jaekaubanduse, mootorsõidukite ja 

mootorrataste remondi valdkonnas 10 ettevõtet.    

Küsitluse raames palus töö autor vastajatel hinnata 31 õppiva organisatsiooni (19 

tunnuste) ja TQM (12 tunnust) kontseptsiooni tunnuse sobivust organisatsiooniga, kus 

nad töötavad. Ette oli antud neli vastusevarianti, milleks oli: a – üldse mitte nõus, b – 

pigem mitte nõus, c – pigem nõus ja d – täielikult nõus. Saadud vastuseid analüüsis töö 

autor lähtuvalt keskmistest hinnangutest, mille leidmiseks väärtustas autor 

vastusevariandid järgnevalt:  

• üldse mitte nõus – 1 punkt; 
• pigem mitte nõus – 2 punkti; 
• pigem nõus – 3 punkti; 
• täielikult nõus – 4 punkti.  

Tulemustest nähtus, et enamike õppiva organisatsiooni ja TQM kontseptsiooni tunnuste 

keskmised hinnangud jäid vahemikku 3,00 kuni 3,50 punti. Kõige kõrgema keskmise 

hinnangu sai tervikliku kvaliteedijuhtimise tunnus, milleks oli „Organisatsioon käsitleb 

kliente kui partnereid ning ollakse pühendunud maksimaalselt headele kliendisuhetele“. 

Sellest järeldab töö autor, et Eesti kvaliteediorientatsiooniga ettevõtetes väärtustatakse 

heade kliendisuhete loomist ning hoidmist väga kõrgelt ning tihti kõrgemalt kui 

ülejäänud TQM tunnuseid. Samas olid nelja õppiva organisatsiooni kontseptsiooni 
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tunnuse keskmised hinnangud madalamad kui 3,00 punkti, millest töö autor järeldab, et 

Eesti kvaliteediorientatsiooniga ettevõtted on edukamad TQM kontseptsiooni tunnuste 

rakendamisel kui õppiva organisatsiooni kontseptsiooni tunnuste rakendamisel.  

Töö autor tõi välja küsitlusele vastanud 141 organisatsiooni keskmised hinnangud 

õppiva organisatsiooni kontseptsiooni tunnusele (19 tunnust) ning TQM kontseptsiooni 

tunnusele (12 tunnust). Üldiselt olid keskmised hinnangud valimi organisatsioonides 

kõrgemad TQM kontseptsiooni tunnustele, kuid keskmiste hinnangute erinevusi, mis 

oleksid kõrgemad kui 0,50 punkti, esines vaid 21 organisatsiooni puhul. Siiski olid 

keskmised hinnangud ka õppiva organisatsiooni tunnustele küllalt kõrged. Sellest 

tulenevalt järeldas töö autor, et Eesti kvaliteediorientatsiooniga ISO 9001:2008 

sertifikaati omavad organisatsioonid järgivad nii õppiva organisatsiooni kui ka TQM 

kontseptsiooni juhiseid. 

Käesoleva magistritöö autor kinnitas läbiviidud uuringu tulemusena, et ISO 9001:2008 

sertifikaati omavates Eesti kvaliteediorientatsiooniga ettevõtetes on kõik õppiva 

organisatsiooni ja tervikliku kvaliteedijuhtimise kontseptsioonide tunnustest esindatud. 

Seetõttu arvab töö autor, et valimi ettevõtetes on kasutusel toimiv 

kvaliteedijuhtimissüsteem, mis on aluseks õppiva organisatsiooni ja TQM 

kontseptsiooni tunnuste edukale rakendamisele ning seega saab öelda, et valimis olevate 

ettevõtete näol on tegemist õppivate organisatsioonide ning TQMi kontseptsiooni 

rakendavate ettevõtetega.  

Õppiva organisatsiooni ja tervikliku kvaliteedijuhtimise kontseptsiooni tunnustele antud 

hinnangute omavahelise seose olemasolu, tugevuse ja suuna uurimiseks viis autor läbi 

korrelatsioonianalüüsi. Korrelatsioonikoefitsentide leidmiseks kasutas autor Spearman’i 

korrelatsioonikordajat. Korrelatsioonianalüüs näitas, et kõigi küsitluses toodud õppiva 

organisatsiooni ja tervikliku kvaliteedijuhtimise kontseptsiooni tunnuste vahel on 

positiivne seos, mis ütleb, et ühele tunnusele antud keskmise hinnangu suurenedes 

suureneb ka teisele tunnusele antud keskmine hinnang. Korrelatsioonianalüüsist nähtus 

ka asjaolu, et mitmete õppiva organisatsiooni ja TQM kontseptsiooni tunnuste vahel on 

keskmise tugevusega statistiliselt oluline seos. Enamike tunnuste vahel esines 

statistiliselt oluline, kuid nõrk seos ning vaid ühe tunnuse, mis oli õppiva 
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organisatsiooni kontseptsioonile omane tunnus, puhul oli näha, et tunnusel ei olnud 

statistiliselt olulist seost mitte ühegi TQM kontseptsiooni tunnusega.  

Käesoleva magistritöö koostamisel jõudis töö autor järeldusele, et ISO 9001:2008 

sertifikaati omavates Eesti kvaliteediorientatsiooniga organisatsioonides on esindatud 

nii õppiva organisatsiooni kui ka tervikliku kvaliteedijuhtimise kontseptsiooni tunnused. 

Analüüsi tulemusena jõudis ka töö autor järeldusele, et kahe kontseptsiooni näol on 

tegemist omavahel tihedalt seotud nähtustega ning neid täielikult eraldiseisvatena 

käsitleda oleks keeruline. Ka statistiline analüüs kinnitas, et õppiva organisatsiooni ja 

tervikliku kvaliteedijuhtimise kontseptsioonid on omavahel statistiliselt oluliselt seotud, 

kuna neid kontseptsioone iseloomustavate tunnuste vahel on antud küsitluse raames 

kogutud andmetele tuginedes vähemalt nõrk, kuid tihti ka keskmise tugevusega 

positiivne seos.  
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LISAD 

Lisa 1. Küsitluse ankeet 

„Õppivate organisatsioonide ja tervikliku kvaliteedijuhtimise printsiibi tunnuste 

esinemine ISO 9001:2008 sertifikaati omavates Eesti organisatsioonides“ teemalise 

magistritöö koostamiseks palun täita alljärgnev küsimustik. Võimalusel palun täita 

küsimustik nii juhtkonna liikme(te) kui ka organisatsiooni töötaja(te) poolt. Teie poolt 

avaldatud andmeid kasutatakse ainult magistritöö koostamisel ning ei kuulu mujal 

avaldamisele. Tagasisidet uuringu tulemustest on võimalik saada vastavat soovi 

avaldades meiliaadressil: Stella.Tischler@gmail.com. Küsitlusele vastamiseks palun 

valida etteantud vastusevariantidest Teie arvates oma organisatsioonile sobilikum 

variant. 

1. Teie organisatsiooni nimi: .............................................................. 

2. Küsitlusele vastaja positsioon ettevõttes 
• Tippjuhtkond 
• Keskastme juht 
• Esmatasandi juht 
• Oskustööline/spetsialist 

 
3. Organisatsiooni vanus 

• Kuni 5 aastat 
• 6 – 10 aastat 
• 11 – 15 aastat 
• 16 – 20 aastat 
• Üle 20 aasta 

4. Organisatsiooni tegevusvaldkond  
• Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 
• Mäetööstus 
• Töötlev tööstus 
• Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 
• Veevarustus, kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus 
• Ehitus 
• Hulgi- ja jaekaubandus, mootorsõidukite ja mootorrataste remont 
• Veondus ja laondus 
• Majutus ja toitlustus 
• Info ja side 
• Finants- ja kindlustustegevus 
• Kinnisvaraalane tegevus 
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• Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 
• Haldus- ja abitegevused 
• Avalik haldus ja riigikaitse, kohustuslik sotsiaalkindlustus 
• Haridus 
• Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 
• Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 
• Muud teenindavad tegevused 
• Kodumajapidamiste kui tööandjate tegevus, kodumajapidamiste oma tarbeks 

mõeldud eristamata kaupade tootmine ja teenuste osutamine 
• Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus 

 
5. Töötajate arv organisatsioonis 

• 0 – 9 töötajat 
• 10 - 49 töötajat 
• 50 – 249 töötajat 
• Üle 250 töötaja 

 

6. Palun hinnake järgnevate väidete sobivust oma organisatsiooni puhul: 

 Täielikult 
nõus 

Pigem 
nõus 

Pigem mitte 
nõus 

Ei ole üldse 
nõus 

Strateegiate ja poliitikate kujundamine on kui 
õppimisprotsess 

    

Strateegia ja poliitika kujundamisse on kaasatud 
organisatsiooni töötajad 

    

Töötajatele jagatakse regulaarselt asja- ja 
ajakohast  informatsiooni organisatsioonis 
toimuva kohta 

    

Töötajaid volitatakse iseseisvalt otsuseid vastu 
võtma 

    

Eelarvestamine, aruandlus ja muud infosüsteemid 
toetavad töötajaid ka õppima 

    

Organisatsiooni siseselt töötatakse klient-tarnija 
põhimõtete järgi, mis tähendab, et osakondade 
omavaheline suhe põhineb teineteisele teenuste 
pakkumises 

    

Motivatsioonisüsteem koosneb nii rahalistest kui 
mitterahalistest motivaatoritest 

    

Organisatsioonis soodustatakse töötajate arengut 
selleks sobiva keskkonna loomisega 

    

Töötajate arendamiseks on organisatsioonil 
olemas vajalikud ressursid 

    

Töötajad koguvad tööks vajalikku informatsiooni 
ka organisatsiooni välistest allikatest 
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Töötajad teevad  koostööd klientide ja tarnijatega 
ka vastastikuse õppimise eesmärgil  

    

Töötajad tunnevad, et nad teevad midagi, millel 
on tähtsus nii nende endi kui ka ülejäänud 
maailma jaoks 

    

Tööd tehes töötajad arendavad ka oma 
loomisvõimekust 

    

Loovaid ülesandeid antakse pigem meeskonnale 
kui üksiktöötajale lahendada 

    

Juhid jagavad organisatsiooni visiooni töötajatega     

Töötajad on oodatud õppima tundma ja aru saama 
organisatsioonis toimuvat 

    

Suhted kolleegide sh juhtidega on ülesehitatud 
vastastikule austamisele, usaldusele ja 
lugupidamisele  

    

Töötajatel on lubatud vabalt eksperimenteerida, 
riske võtta ja avatult hinnata tulemusi  

    

Töötajaid ei karistata tehtud vigade eest     

Organisatsiooni juhitakse pühendunult     

Organisatsioonis töötatakse tervikliku 
kvaliteedijuhtimise põhimõtteid järgides, mis 
tähendab, et eesmärgiks on suuremat tulu teenida 
kvaliteedi tõstmise kaudu 

    

Organisatsioon käsitleb kliente kui partnereid 
ning ollakse pühendunud maksimaalselt headele 
kliendisuhetele 

    

Organisatsioon käsitleb hankijaid kui partnereid 
ning ollakse pühendunud headele suhetele 
hankijatega  

    

Organisatsiooni ja protsesside juhtimisel ollakse 
orienteeritud võrdlusanalüüsile (nt võrreldakse nii 
püstitatud kui saavutatud eesmärke ning tulemusi 
eelmiste perioodidega. Võrreldakse tulemusi 
võrdlusorganisatsioonidega jne) 

    

Organisatsioonis on välja töötatud ja toimib tõhus 
koolitussüsteem 

    

Organisatsioon on avatud     

Töötajaid volitatakse piisavalt langetama 
otsuseid, tegelema uute väljakutsetega jne 

    

Organisatsioonis töötatakse vigade ennetamise 
poliitikat järgides (mittevastavusi (defektid, praak 
jm vigu pigem ennetatakse juhtuma kui 
tegeletakse nende lahendamise/parandamisega) 

    

Organisatsioon on paindlik nii klientide, töötajate 
kui teiste huvigruppide ootuste ja vajaduste suhtes 

    

Organisatsioonis ollakse pühendunud pidevale 
arengule (täiustatakse teenuse pakkumise või 
tootmisega seotud protsesse jne) 

    

Organisatsioonis tervikuna kui ka üksikisiku 
puhul mõõdetakse saavutusi 
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A&T Elekter OÜ ELRATO AS OÜ Baltic Fibres 

A.L.A.R.A. AS Eltech Service OÜ OÜ Bauschmidt 

A.V.R. Elekter OÜ Elteks Group OÜ OÜ Cosumelt 

AB Medical Group Eesti OÜ Eltel Networks AS OÜ Densel Baltic 

ABB AS ELTRON AS OÜ Ekovir 

ABB AS (Low voltage switchgear 
systems) Elvarem OÜ OÜ Elektroskandia Baltics 

ABB AS (LV drives) Emito OÜ OÜ EMP A & I 

ABB AS (Motors ja Generators) EML Info CS Ltd OÜ Etem Pärnu 

ABB SIA Empower 4Wind OÜ OÜ Eurex CS 

ABB SIA Service Business Area 
(StoraEnso Packaging Service 
Centre, Sverstallat Service Centre) Empower AS OÜ GoAdventure 

ABB UAB Energiatehnika OÜ OÜ Greif 

ABB UAB (Industrial Systems) Energoservis OÜ OÜ Hansa Medical 

ABB UAB (Service Business 
Area) Englo OÜ OÜ Hansacom 

ABC Motors AS Enics Eesti AS OÜ Harbort 

ABCOM TEENINDUSE AS. 
ABCOM KAUBANDUSE AS ENK GRUPP OÜ OÜ Helmetal IMS 

Aburgus OÜ Enko AS OÜ I.V.P. Teed 

ACE Logistics Estonia AS ENTEH Engineering AS OÜ IB Foor 

Aclima Baltic AS Entek AS OÜ Iris-Fiber 

Adelan Prügiveod OÜ 
Envirolyte Industries 
International Ltd. OÜ Kagumerk 

Adven Eesti AS Eolane Tallinn AS OÜ Kinnisvarateenindus 

ADVOKAADIBÜROO 
BORENIUS OÜ Epokate OÜ OÜ Klotoid 

ADVOKAADIBÜROO 
SORAINEN AS Erakliinik Dentes AS OÜ Kris Grupp 

AE Projekti Insener OÜ ESC OÜ OÜ Kristen Grupp 

Aeroc Jämerä AS ESCO AS OÜ Logowest 

AERONIS OÜ ESKARO AS OÜ Lonstrong 

AGDECK-AUTO AS Esmar Ehitus AS OÜ Lotus Timber 

AGIO EHITUS OÜ ESRO AS OÜ Luisa Tõlkebüroo 
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Ahrens Investing OÜ Est-Doma OÜ OÜ Lüganuse HVM 

Aigren OÜ Estanc AS OÜ Matiko 

Airwave OÜ Estelaxe OÜ OÜ MetEst Metall 

AK-Eksport OÜ ESTEVE Terminal AS OÜ Nordlin Ehitus 

Ako Eesti OÜ Estexpo OÜ OÜ Palsteve 

Aktors OÜ Estiko-Plastar AS OÜ Pluvo 

Aktsiaselts TREF Nord ESTMA OÜ OÜ Polven Foods 

ALARMNET AS Eston Ehitus AS OÜ Pressmaster 

Alexela Sillamäe AS Estonian Malt OÜ OÜ Prügimees 

Alfons Hakans OÜ Estonian Spirit OÜ OÜ Radnes 

Alpha CRC Estonia OÜ EstPak Plastik AS OÜ Rantelon 

ALSTOM ESTONIA AS Esvika Elekter AS OÜ Rapid Security 

Alvigo AS ETAL Group AB OÜ RGR Airon 

AMAKS AS (sertifikaat peatatud 
alates 31.07.2013) ETS NORD AS OÜ Roheline Laine 

Amatti Company OÜ 
EUMAR SANTEHNIKA 
OÜ OÜ Roomet & Melrosten 

Amhold AS EuroPark Estonia OÜ OÜ S-Power 

Amphenol ConneXus Event Masters OÜ OÜ Scriba 

AmStandard OÜ Eventus Ehitus OÜ OÜ Select Service 

ANDMEVARA AS Evikon MCI OÜ OÜ Sepmar 

Andrese Klaasi AS EVO DESIGN OÜ OÜ ServiceNet EE 

Ankord OÜ Extreme-met OÜ OÜ Skat-Keskus 

Antaares AS Faabula AS OÜ Soleest 

Antalis AS Fagel Industrial OÜ OÜ Tarbus 

APL Production AS Farm Plant Eesti AS OÜ TAVT 

Arco Color AS Favor AS OÜ Tilts Eesti Filiaal 

Arco Ehitus OÜ FEMW OÜ OÜ Timorehitus 

ARENS-MÖÖBEL AS Ferdmaster OÜ OÜ Tinter-Projekt 

Arhitektuuribüroo Pluss OÜ Ferrander OÜ OÜ TJO Konsultatsioonid 

Arke Lihatööstus AS Ferreks TT AS 
OÜ TMT, OÜ TMT 
Inseneering 

Armarium OÜ FerrMix Construction OÜ OÜ Vanalinna Ehitus 

ARRAS CONSTRUCTION 
FURNITURE OÜ Ferroline Grupp OÜ OÜ Vesiroos 

ARS Sisustus OÜ FibroTx OÜ OÜ Vilcon Ehitus 

ARTARO OÜ FinEst Metallid OÜ OÜ Vändra MP 

Aru Grupp AS FinEst Steel AS OÜ ÜLE 

Arutech Parimad Aknad OÜ Finestmedia AS OÜ Zoroaster 
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AS A&G Finmec AS P.P. Ehitusjärelevalve OÜ 

AS A&R Carton Flagmore AS PAAR OÜ 

AS Alexela Oil Flebu Eesti OÜ Paekivitoodete tehase OÜ 

AS Alexela Terminal Flexa Eesti AS Paide Masinatehas AS 

AS AUTO JÕHVI Flir Systems Estonia OÜ Paldiski Sadamate AS 

AS B-plast FMP OÜ Palmatin OÜ 

AS Balteco Forans Eesti OÜ PARME TRANS OÜ 

AS Coal Terminal FORTACO ESTONIA AS Parmeron AS 

AS Cueks Fortal Ehitus OÜ Pentamet OÜ 

AS E-Betoonelement Fortum Eesti AS Personnel Services OÜ 

AS EBC Ehitus Fratelli Grupi OÜ Petromaks Spediitori AS 

AS Ecoprint Frelok AS Pharmadule OÜ 

AS Eesti AGA Freselle OÜ Piiber Projekt OÜ 

AS Eesti Elecster Frog Plastic OÜ Pipelife Eesti AS 

AS Eesti Keskkonnateenused Fund Ehitus OÜ Piperon OÜ 

AS Eesti Post G.W.Berg OÜ Pipes Building OÜ 

AS Eesti Teed Kagu piirkond 
Tartumaa Gallaplast OÜ PISTRIK I-V OÜ 

AS Eesti Teed Lääne piirkond 
Pärnumaa GALV-EST AS PLANSERK AS 

AS EG Ehitus GALVI-LINDA AS Plastiktoos OÜ 

AS Elektro-Sistem GEOMETRIA OÜ Plastone OÜ 

AS Elemark Gevatex OÜ Plastotec Pärnu OÜ 

AS ELWO Glamox HE AS 

Põllumajandusuuringute 
Keskuse Viljandi 
Katsekeskus 

AS Epler & Lorenz Globus ICITS OÜ Pomemet OÜ 

AS Estko GO Track OÜ Portlif Grupp OÜ 

AS Estonian Cell 
Goodpoint Chemicals OÜ, 
Eesti Farmaatsia Grupp OÜ Powtec OÜ 

AS ETAL Group GPB Ventilatsioon OÜ PÕŽ AS 

AS EVAS B&P 

Graanul Invest AS, Helme 
Graanul OÜ, Ebavere 
Graanul OÜ Printcenter Eesti AS 

AS EVEN Grader Service AS Printon Trükikoda 

AS Eviko Greentec Houses OÜ Proekspert AS 

AS EVR Cargo Tapa Depood GT Corporation SE Profexpert OÜ 

AS Fenestra Gulib OÜ Profile Vehicles Baltic OÜ 
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AS Fortum Tartu H-Seitse-H-Kuus OÜ Profimaa OÜ 

AS Fujitsu Services Ha Serv OÜ Profline AS 

AS G4S Eesti Haberst Infra AS Projekt E AS 

AS Gaur Hades Geodeesia OÜ Projekt Kuubis OÜ 

AS Hansa Candle HAKA Plast OÜ Projekt O2 OÜ 

AS HANZA Mechanics Tartu 

Hansab Group OÜ (AS 
Hansab, UAB Hansab, SIA 
Hansab) Promens AS 

AS Harju Elekter Elektrotehnika Hansavest Rental OÜ Prosystem OÜ 

AS Harju Elekter Teletehnika HARJU EHITUS AS Puidukoda OÜ 

AS Harku Karjäär Harjumaa Liinid AS PUIT-PROFIIL AS 

AS Heakorrastus 
Hausers Grupp OÜ, Hausers 
Ehitus OÜ PVMP-Ex OÜ 

AS Helmcoil HC Betoon AS Pärnu Hambapolikliinik AS 

AS Hiieko HeatConsult OÜ PÄRNU SADAM AS 

AS Ilves-Extra HEDENGREN EESTI AS Q-haus Baltic OÜ 

AS Irbistero Hekotek AS Quantum Eesti AS 

AS JU-Metall Helmes AS Raasiku Elekter AS 

AS Kagu Teed Hendrikson & Ko OÜ Radix Hoolduse OÜ 

AS Keila Vesi Hermseal AS Ragn-Sells AS 

AS Komerk HEVEA AS RAKVERE FARMID AS 

AS KONESKO High Tech Recycling OÜ 
RAKVERE 
METSAMAJAND AS 

AS Kroonpress Hilleberg Eesti OÜ Ramboll Eesti AS 

AS Kunda Nordic Tsement Hissmekano Estonia OÜ Ramirent Baltic AS 

AS Küte ja Ehitus HNK Analüüsitehnika OÜ Raunopol AS 

AS Level HOLZ PROF OÜ RD Electronic AS 

AS Levira Horizon Pulp & Paper AS Rehler Ehitus OÜ 

AS Liviko HR Restauraator OÜ Reimax Electronics OÜ 

AS M ja P Nurst Hromium OÜ REMEI Baltica OÜ 

AS Magma Hyrles OÜ REMET AS 

AS MARU EHITUS 
I.S.I. BALTIC INC. EESTI 
filiaal Remko Grupp OÜ 

AS Maru Metall Icefire OÜ Remoluft AS 

AS Matek 

ICOSAGEN GRUPP 
(ICOSAGEN AS, 
ICOSAGEN CELL 
FACTORY OÜ) / 
ICOSAGEN GROUP  RENEKO AS 
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AS Maves 
Ida-Virumaa 
Kutsehariduskeskus RENOVAAR OÜ 

AS Meditsiinigrupp, OÜ 
Meditsiinigrupp Hooldus Ideab Project Eesti AS Repston OÜ 

AS Merko Ehitus Eesti IMATRA ELEKTER AS Respo Haagised AS 

AS Merko Infra IMG KASIINOD AS RESTOR AS 

AS Merko Tartu Inbio OÜ Reval Auto Esindused OÜ 

AS Metus-Est 
INDUSTRI TEXTIL JOB 
OÜ Reval Shipbuilding OÜ 

AS Mustamäe Haljastus Inest Market AS RGR Metall OÜ 

AS N & V Infokaitsesüsteemide OÜ 

Riigi 
Infokommunikatsiooni 
Sihtasutus (RIKS) / State 
Infocommunication 
Foundation (RIKS) 

AS Nakro INFRAGATE EESTI AS Riigi Kinnisvara AS 

AS Neiseri Grupp Inission Tallinn OÜ 
Riigimetsa Majandamise 
Keskus 

AS Norwes Metall, OÜ Arrierum, 
AS Norwes Tööstus, OÜ Ecopress 
Group INKU Kapitali OÜ Riito Ehituse AS 

AS Oma Ehitaja Innopolis Insenerid OÜ Rinaldo Production OÜ 

AS ORDI 
Innopolis Konsultatsioonid 
AS RITO ELEKTRITÖÖD AS 

AS Oriola Insenerehituse AS Riverside OÜ 

AS Paide MEK Inspectorate Estonia AS RMW AS 

AS Paldiski Tsingipada Intact OÜ Roadservice OÜ 

AS Paljassaare Kalatööstus Integre OÜ Royal Works OÜ 

AS PKL 
Interconnect Product 
Assembly AS RSTA AS 

AS Plasto Interlex OÜ 
RTG PROJEKTBÜROO 
AS 

AS Pristis 
International Aluminium 
Casting Tartu AS RTS Infra OÜ 

AS Pärlin Interzon OÜ 
SA Archimedes / 
Foundation Archimedes 

AS Qualitex INTRAC Eesti AS Saajos AS 

AS Rake Inversion Software OÜ Saarmas AS 

AS Rakiste Tehas Ionix Systems OÜ Sahkar TT OÜ 
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AS Regio ISS Eesti AS 

Saint-Gobain Ehitustooted 
AS, Weber äriüksus, Isover, 
Gyproci äriüksus 

AS Remeksi Keskus IT GRUPP AS 
Saint-Gobain Glass Estonia 
SE 

AS Reola Gaas 
IT KOOLITUSKESKUSE 
OÜ Sajakorpi AS 

AS Retent 
JAAKSONI 
LINNAHOOLDUS OÜ Sakala Teed OÜ 

AS Ritsu Jakoteks AS Saksa Automaatika OÜ 

AS Saku Metall, AS Saku Metall 
Allhanke Tehas, AS Saku Metall 
Uksetehas, OÜ SM INSTA Jalax AS Saku Õlletehase AS 

AS Samelin JB Ehituse OÜ Saku Tehno Metall OÜ 

AS Sankotrans Jetstrading Grupp OÜ Saloni Büroomööbli AS 

AS Savi Jõgeva Elamu Halduse AS Salvest AS 

AS Scanweld 
Johnson & Johnson Eesti 
filiaal Sangar AS 

AS Schenker 
Johnson & Johnson Latvijas 
filialas Santeh Ehituse OÜ 

AS Signaal TM Johnson & Johnson UAB SARKOP AS 

AS Silberauto JTH Eesti Saros EST OÜ 

AS Silbet Jumax AS Scandec Ehitus OÜ 

AS Silbet Metall Jumbostrap OÜ 
Schöttli Keskkonnatehnika 
AS 

AS Silikaat Jälle ja Ko AS Sebe AS 

AS Skinest Ehitus Järva Teed AS Securitas Eesti AS 

AS Spin TEK Järve Biopuhastus OÜ Semetron AS 

AS Tallinna Küte K-Most AS Semuehitus AS 

AS Tallinna Lennujaam, AS 
Tallinn Airport GH K-Projekt AS SG Balticum AS 

AS Tallinna Sadam KAAMOS EHITUS OÜ SIEVERT EESTI AS 

AS Teaspon 
Kaarli Hambapolikliinik 
OÜ Silindia Ehitus OÜ 

AS Teede REV-2 Kameko Ehitus OÜ Silverium OÜ 

AS Telora-E 
Karl Storz Video 
Endoscopy Estonia OÜ Silwi Autoehituse AS 

AS Terrat KARU KATUS OÜ Simeon Transport OÜ 

AS TMB Keil M.A. OÜ Sirkel & Mall OÜ 
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AS TRIEST-VAL KEKi Ehituse AS Sivellon Grupp OÜ 

AS TSM, TSM Arenduse AS, 
TSM Projektijuhtimise OÜ Kern-Liebers Eesti OÜ Sivex AS 

AS TTP Keskkonnahoolduse OÜ 
SKA INSENERIBÜROO 
OÜ 

AS Unipress, AS Uniprint 
KESKKONNAPROJEKT 
OÜ Skamet OÜ 

AS Uvic Kestvuspuit AS Skano Group AS 

AS VANT KH Energia-Konsult AS Skanska AS 

AS Vasar Instrument Kiirkandur AS Skinest Rail AS 

AS Vensen Kinema OÜ SKS Estonia Textile OÜ 

AS Viimsi Keevitus Kinnisvaraehitus OÜ SLO Eesti AS 

AS Viking Motors Kitman Thulema AS 
SMARTEN LOGISTICS 
AS 

AS Viljandi Aken ja Uks Kiviluks AS SMARTLINK OÜ 

AS Vipex Kiviõli Vesi OÜ SNC Promex AS 

AS Vooremaa Teed Kivirand OÜ SOL Eesti OÜ 

AS Vopak E.O.S. Pakterminal Kivisilla OÜ SOLBRITT AS 

AS Wendre Kliinik Elite AS Solis BioDyne OÜ 

AS Ühinenud Depood 
Klip Marine 
Shipmanagement OÜ Springmar OÜ 

AS Ühisteenused KMG Inseneriehituse AS SPS Grupp OÜ 

AS YIT Ehitus KMT PREFAB OÜ 
SRC Group AS, SRC 
Conversion OÜ 

Ascar Auto AS, Amserv Tähesaju 
esindus Kobras AS Stadet OÜ 

Asematic OÜ KODA Ehitus OÜ Stako Diler OÜ 

Asper Biotech AS, OÜ Genorama 
/ Asper Biotech Ltd., Genorama 
Llc. 

Kodumaja Projekteerimise 
OÜ Standard AS 

ASSISTOR AS 
Kodumajatehase AS, KM 
Element OÜ Steelexpert OÜ 

Astnik Ehitus OÜ Kohimo AS Steelman OÜ 

AstraMarine OÜ Kolmeks AS 
Stera Group OY/ Stera Saue 
AS 

AT Metalli Grupp OÜ 
Konsan OÜ, TOO Maritime 
Aid Kazakhstan Stoneridge Electronics AS 

Auto Metall EST AS Koopiakeskus AS Stora Enso Eesti AS 
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Autolink Baltics AS Krausberg Eesti AS Stram OÜ 

Autsec OÜ Krimelte OOO 

Sungate Group OÜ, 
Sungate Metal OÜ, Sungate 
Fence OÜ, Sungate 
Automaatika OÜ, Sungate 
Security OÜ 

AV Safety OÜ, AV Safety LT 
UAB Krimelte OÜ 

Sunny Team OÜ, Near 
Shoring OÜ, Sunny IT 
Teenused OÜ, Sunny 
Galandrex Tõlkebüroo OÜ, 
Sunny Finants O 

Avatar OÜ Kristamarine OÜ SunShip OÜ 

Avestark AS Kruviks OÜ Svarmil AS 

Avex OÜ KSA Silmakeskus OÜ Sveba-Dahlen OÜ 

Avikont OÜ KT SHIP OÜ SVERRESSON OÜ 

AVP Integral OÜ Kulbert AS SWECO PROJEKT AS 

AWS EC OÜ Kunrex OÜ 
TAALRI 
VARAHALDUSE AS 

BALCAS EESTI AS 
KURESSAARE EHITUS 
AS Tafrix OÜ 

Balteco Mööbel OÜ KXM OÜ 
Tallinna Elektrotehnika 
Tehas Estel AS 

Baltflex AS Küteks AS 
Tallinna Farmaatsiatehase 
AS 

Balti Bussi Grupp AS L.T.V. PROJEKT OÜ 
Tallinna Jäätmete 
Taaskasutuskeskus AS 

BALTI INTERMED OÜ La Pub OÜ Tallinna Kommunaalamet 

Balti Logistika AS 
Laadur OÜ (Laadur Grupi 
ettevõtted) 

Tallinna Lasnamäe 
Mehaanikakool 

Baltiachemi OÜ Lade OÜ Tallinna Linnaehituse AS 

BALTIC COMPUTER SYSTEMS 
AS LAEVA ABI OÜ Tallinna Pesumaja OÜ 

BALTIC DISC AS Lapi MT AS 
Tallinna Raamatutrükikoja 
OÜ 

BALTIC GROUP 
INTERNATIONAL OÜ 

Laser Diagnostic 
Instruments AS Tallinna Teede Aktsiaselts 

Baltic Marine Group AS LASITA MAJA AS Tallinna Vesi AS 

Baltic Metal Construction OÜ LEAB Eesti OÜ 
Talvakas OÜ-sertifikaadi 
kehtivus ajutiselt peatatud 

Baltic Workboats AS Leinonen OÜ TAPVEI ESTONIA OÜ 

Baltic Works OÜ Lemminkäinen Eesti AS TARI AS 
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Baltronic OÜ 
Lennuamet / Estonian Civil 
Aviation Administration Tarmetec OÜ 

Bars Elekter OÜ 

Lennuliiklusteeninduse 
Aktsiaselts / Estonian Air 
Navigation Services Tarrest LT OÜ 

BCS KOOLITUS AS 
LEONHARD WEISS RTE 
AS Tartu Ehitus AS 

BCT AS 
Leonhard Weiss Viater 
Ehitus AS 

Tartu Ülikooli Eesti 
Geenivaramu (Estonian 
Genome Center, University 
of Tartu) 

BD Design AS Liewenthal Electronics OÜ Taskar OÜ 

Bed Factory Sweden OÜ Lihula Maaparandus AS Tavepro OÜ 

Berkvens OÜ LINDA NEKTAR AS Tech Group AS 

Bestnet AS, Bestnet OY Linford AS Technobalt Eesti OÜ 

Bestra Engineering AS Linus Medical OÜ Technomar & Adrem AS 

Bestra Kooste OÜ Logistika Pluss AS Tee ja Tee OÜ 

Bestra Metall AS Lokk EA OÜ Teede Projektijuhtimise AS 

Bestway OÜ Loksa Industries OÜ Teede Tehnokeskus AS 

BETONEKS AS Lordvik OÜ Teedeprojekt OÜ 

BHC AS LTH-Baas AS Teehoolduse OÜ 

Bioatlas OÜ Luksusjaht AS TEI Frend OÜ 

Biolan Baltic OÜ Löweneu Engineering OÜ Tekton OÜ 

BLRT GRUPP AS M.I.G. COMPANY OÜ Telcontar OÜ 

Bole OÜ M.R.Partners Telegrupp AS 

Boomerang Cable OÜ Maierko OÜ Teleplan Estonia OÜ 

Boomerang Distribution OÜ 
Majanduse ja Juhtimise 
Instituut ECOMEN TELEVÕRGU AS 

Brandner PCB OÜ Maket Kinnisvara AS Temeko Metall OÜ 

Breezemarine Group OÜ 
MALMERK FASSAADID 
AS Temper OÜ 

Brentex OÜ Mapri OÜ Tentest Trade OÜ 

Bristol Trust OÜ Marico Ehitus OÜ TERA AS 

BSM CREW SERVICE CENTRE 
(ESTONIA) OÜ Marsalis Metall OÜ TERASKOMPANJON AS 

BTIsolatsioon OÜ Martem AS Terasman OÜ 

BWB SHIP SERVICES OÜ Mascot Baltic OÜ Terastiim OÜ 

Cargo Handling AS MASS AS Terg OÜ 

Casaverde OÜ Mast Europe OÜ TESMAN AS 

CATWEES OÜ Mediq Eesti OÜ Tial OÜ 
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Caverion Eesti AS MEDISOFT AS 
Tiido ja Partnerid 
Keeleagentuur OÜ 

CF & S Estonia AS MEDKOE OÜ Timbeco Woodhouse OÜ 

CHEMI-PHARM AS MEGARON-E AS TINFOR AS 

Ciest Metal OÜ MEGIDO OÜ TISZATEXTIL EESTI OÜ 

Cipax Eesti AS Meiren Engineering OÜ TNC Components OÜ 

City Aero Mekanotjänst Baltic AS 
TNT Express Worldwide 
Eesti AS 

City Motors AS 

Mentum OÜ, Mentum Eesti 
OÜ, Mentum OU Latvia 
Filiale, Mentum OU 
Lietuvos Filialas Toci OÜ 

CITYPARK EESTI OÜ 
Mercuri International Eesti 
OÜ TOI TOI Eesti OÜ 

Cleveron OÜ Mereabi AS Toode AS 

CLIK AS Merianto OÜ TOP Marine OÜ 

Cobra Grupp AS MERINVEST OU Topogeo Baltic OÜ 

Comfort AE AS Merx AS TPC Narva OÜ 

Consumat OÜ Metalboss OÜ Trans-Kava OÜ 

CONTIMER OÜ METALLISET EESTI AS Transiidikeskuse AS 

Contractor OÜ Metaprint AS 

Transiidikeskuse AS 
üldkaubaterminal / 
Transiidikeskuse AS 
General cargo terminal 

Corle OÜ Metec CNC OÜ TREF AS 

CUTform OÜ Metre OÜ Trektal AS 

Cybernetica AS 
MGT Muuga Grain 
Terminaal AS 

Trelleborg Industrial 
Products Estonia OÜ 

Dagöplast AS Mikrovai OÜ Trev-2 Ehituse OÜ 

Dale LD. AS Miridon OÜ Triaad Grupp OÜ 

Danville OÜ ML Novator OÜ Truck Trading Estonia OÜ 

Data Print OÜ Modulare Grupp OÜ 
Tschudi Ship Management 
AS 

Datagate OÜ Moller Auto Pärnu AS Türi Vesi OÜ 

DATEL AS 
Moller Auto Tallinn, Møller 
Auto Ülemiste Tänavapuhastuse AS 

DBT AS 
Moller Auto Tallinn,Møller 
Auto Mustamäe Uikala Prügila AS 

Defendec OÜ Moller Auto Viru AS Unibox OÜ 

DeRoyal Estonia OÜ Molycorp Silmet AS Uninaks AS 
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DHL ESTONIA AS Moodul Projekt OÜ United Loggers OÜ 

DIANEKTA OÜ/LAEVA ABI 
OÜ/BALTI LAEVATEENINDUS 
OÜ Moreen OÜ Universal Industries OÜ 

Dicro Eesti OÜ, Dicro OY, 
Procond OY Morreks Ärigrupp OÜ 

Uptime OÜ, Uptime 
Development OÜ, Uptime 
Solutions OÜ, Uptime 
Systems OÜ 

DIESEL SERVICE OÜ Movek Grupp OÜ USS Security Eesti AS 

DRAKA KEILA CABLES AS MSCA AS Vallin Baltic AS 

DSV TRANSPORT AS Muvor OÜ Valmap Grupp AS 

Dzidra OÜ Nanso Group Eesti AS Valmos OÜ 

E-Profiil AS Napal Service OÜ Vasar OÜ 

EA Reng AS Naps Solar Estonia OÜ Vealeidja OÜ 

Eastman Specialites AS Narva GEM AS 
VEEBERI 
ELEKTRITÖÖDE OÜ 

Eccua OÜ Narva Kutseõppekeskus VEETEEDE AMET 

Eccua UAB NavEst Shipping OÜ Veho Eesti AS 

ECOMATIC AS NBI Logistic AS 
Vepamon OÜ, OOO 
Omnicomm Invent 

Ecometal AS NCC Ehitus OÜ Vertex Estonia AS 

Ecopro AS Nefab Packaging OÜ VESIIR OÜ 

ECOTEC GLOBAL OÜ NET GROUP OÜ Vesimentor OÜ 

Ecoterm AS Netaman Repair Group OÜ Vesmaco OÜ 

Edelaraudtee AS Newin OÜ Vesta Terminal Tallinn OÜ 

Edelaraudtee Infrastruktuuri AS NITROFERT AS Viamer Grupp OÜ 

Edisoft Baltic OÜ, OOO Edisoft Nordecon AS VIIMSI METALL OÜ 

Eesti E-arvete Keskus OÜ Nordecon Betoon OÜ Viking Window AS 

Eesti Energia AS Iru Elektrijaam Nordeo Oy Viktoria Kinnisavara OÜ 

Eesti Energia Kaevandused AS Nordic Houses KT OÜ Viljandi EKE Projekt AS 

Eesti Energia Õlitööstus AS Nortal AS Viljandi Veevärk AS 

Eesti Energia Tehnoloogiatööstus 
AS Northmast OÜ VILLA BENITA AS 

Eesti Energia Võrguehitus AS NOTE Pärnu OÜ VIP Projekt OÜ 

Eesti Energomontaaž AS Novaproff OÜ VIRU ELEKTRIK AS 
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Eesti ESM AS Nuia PMT AS 

VIRU 
ELEKTRIKAUBANDUS 
AS 

EESTI FINANTSTEENUSTE 
AGENTUUR OÜ Nurme Teedeehitus OÜ Viru Keemia Grupp AS 

Eesti Haigekassa Oilexpress SA Viru Metallelement OÜ 

Eesti Kaardikeskus AS Õismäe Haljastus OÜ Viru RMT OÜ 

Eesti Keskkonnauuringute Keskus 
OÜ Olly Terasprofiilid AS VKG Elektriehitus AS 

Eesti Kohtuekspertiisi Instituut Olympic Casino Eesti AS VKG Elektrivõrgud OÜ 

Eesti Kraanavabrik OÜ Oma Fassaad OÜ VKG ENERGIA OÜ 

Eesti Küte OÜ ONEGA OÜ VKG OIL AS 

EESTI LOOTS AS Oniar OÜ, Narvel OÜ VKG TRANSPORT AS 

EESTI MEREAKADEEMIA ONNINEN AS VMT Ehitus AS 

Eesti Meteoroloogia ja 
Hüdroloogia Instituut 
Lennumeteoroloogia osakond / 
Estonian Meteorological an Onry OÜ Voka Masin AS 

Eesti Pank, sularaha- ja 
turvaosakond 

Operation Lifesaver Estonia 
MTÜ Volta AS 

EESTI TERMOTEHNIKA AS ORES EHITUS OÜ Volume Design OÜ 

Eesti Vanapaber OÜ Orica Eesti OÜ Võrguvara AS 

Eesti Veeprojekt OÜ ORVEK OÜ 

VT MOODUL OÜ 
(sertifikaat peatatud alates 
28.11.2011) 

EESTI-TAANI 
KOMMUNIKATSIOONI OÜ 

Osaühing Baltic Steel 
Center Vändra Tare AS 

Ehitus5ECO OÜ OSAÜHING NAAMI-V Värimal OÜ 

EHITUSEKSPERTIISIBÜROO 
OÜ 

OSHINO Electronics 
Estonia OÜ Väätsa Prügila AS 

EHITUSFIRMA RAND ja 
TUULBERG AS Oskando OÜ Warren Safety OÜ 

Ehituskorralduse OÜ Osterley Ehitus OÜ WASA AS 

Ehitustehnika OÜ Otepää Metall AS Watercom OÜ 
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Lisa 2 järg 

Ehto OÜ 
OTEPÄÄ RAVIKESKUS 
OÜ Well Tehnoloogia OÜ 

EKG-IDA Ehitusgrupp OÜ Otolux AS Wellspa OÜ 

Ektaco AS 
Outokumpu Stainless 
Tubular Products AS Welmet OÜ 

EL Konsult OÜ OVERALL EESTI AS Wesico Ehitus OÜ 

Elcogen AS 
Oxford Engineering Eesti 
OÜ Wesico Project OÜ 

Electroair OÜ OÜ Alise Technic Wetorex OÜ 

Elektrilevi OÜ OÜ AmpriEkspert WETT EESTI OÜ 

Elektriraudtee AS OÜ Apest Grupp Wienerberger AS 

Elektritsentrum AS OÜ ARS Stainless Wintech AS 

Elero AS OÜ Astlanda Ehitus WR Controls AS 

Eli OÜ OÜ Astorfi 
ZAO Energometall, 
Energometall AVP OÜ 

Elion Ettevõtted AS OÜ Audes LLC Zircon Group OÜ 

Elkarin OÜ OÜ Autosõit   
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LEARNING ORGANIZATION’S AND TOTAL QUALITY MANAGEMEN T 

CHARACTERISTICS IN ESTONIAN ORGANIZATIONS WHO HAVE BEEN 

CERTIFIED TO ISO 9001:2008 STANDARDS  

Stella Tischler 

Summary 

This master’s thesis is written in Estonian language and is 90 pages long. Master’s 

thesis is written using 46 literary sources from which 15 are in Estonian and 31 are in 

English. Master’s thesis consists of 12 tables and 11 figures.  

Customer’s demands for the quality of products and services have been increasing since 

the number of providers for the same products and services in the market have also 

increased. Customers usually make their selection based on the offered quality, but 

often also the price-quality ratio. In Estonian economy, the competition is increasing 

intensely, so that is why it is important to examine whether and how common is 

implementing TQM principles in Estonian quality oriented organizations. Learning 

organization is considered to be open to changes, developments and is expected to adapt 

to all kinds of environmental changes, which are important skills for surviving and 

being successful in close competition. That is why it is important to examine if and 

which learning organization’s characteristics are perceived in Estonian quality oriented 

organizations.  

The aim of this master’s thesis is to find out whether and to what extent there are 

learning organization’s and TQM characteristics in Estonian quality oriented 

organizations who have been certified to ISO 9001:2008 standards and whether the 

concept of both features are represented in the same organizations. Therefor the area of 

research is learning organizations and total quality management and research object is 

Estonian organizations who have been certified to ISO 9001:2008 standards. To achieve 

the aim of this master’s thesis, the author conducted a survey which respondents were 

asked to choose from a predetermined response options about the respondent’s official 

position, the size, age and purview of the organization where the respondent’s work.  

Then respondents were asked to evaluate 31 TQM and learning organization concept 

characteristics in predetermined scale. Quantitative study conducted the final sample of 
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993 organizations of which 141 responded to the questionnaire. That gives the 

questionnaire’s response rate of 14%. The survey results were analyzed with SPSS data 

processing program and a spreadsheet program MS Excel.  

The author of this master’s thesis found that the average ratings to TQM characteristics 

were higher than average rating to learning organization’s characteristics in sample 

organizations. Although the average ratings to TQM characters were higher, it is seen 

that the average ratings to learning organization’s characters were also quite high. That 

is why it can be said that Estonian quality oriented organization’s follow the instructions 

of both TQM and learning organization’s concept. 

The survey conducted by the author of this thesis confirmed that most of the learning 

organization and TQM concept characteristics are represented in Estonian quality 

oriented organizations who have been certified to ISO 9001:2008 standards. That is why 

the author of this thesis is in the opinion that Estonian quality oriented organizations are 

using effective quality management systems, which are the basis of successfully 

implementing learning organization’s and TQM characteristics. That is why it can be 

said that the organizations in the sample are learning organizations and are also using 

TQM characteristics.   

The author of this master’s thesis came to the conclusion that learning organization and 

TQM concept characteristics are represented in Estonian quality oriented organizations 

who have been certified to ISO 9001:2008 standards. The analysis also resulted that the 

two concepts are closely related and that it would be difficult to fully deal them isolated 

by one another. Statistical analysis also confirmed that the learning organizations and 

TQM concepts are inter-related statistically significant, because the characteristics of 

these concepts have at least weak, but often also a moderate positive relationship. This 

means that if the average rating of a single characteristic of a learning organization 

increases, so does an average rating of at least one characteristic of TQM and vice 

versa.  
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