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Mõõta võib kõike – mitu jalga on asutuse töötajatel kokku; mitu aialippi ümbritseb me maja; 

mitu töötajat peale koolitust naeratasid või mitu kratsisid kukalt. Aga mida see kõik annab? 

Millised järeldused saame me sellest teha, et kümnest töötajast kaks naeratasid ja seitse 

kratsisid peale koolitust kukalt? Kaks olid koolitusega rahul ja seitse ei saanud päris hästi aru? 

Või hoopis kaks mõtlesid sellele, et nüüd saab koju ja seitsme peas hakkasid keerlema uued 

ideed, mida kõike äsja omandatud infoga peale hakata?  

Läheneda võib sellele igatpidi. Kuidas me aga saavutaksime sellise olukorra, et me mõõdame 

õigeid asju õigete näitajate alusel ja saame sellega toetada oma asutuse arengut? 

Tulemusnäitajate koolitusega tahame just seda saavutada! Koolitusel tulevad teemadena 

ülesse järgmised märksõnad: juhtimiskvaliteet; kvaliteetne teenus; kvaliteedipõhimõtted; 

protsessikeskne lähenemine; pidev parendamine; toimemõõtmine; tulemusjuhtimise 

põhimõtted, mõõdikute määratlemine. Ole valmis osalema rühmatöödes ja ühisaruteludes! 

Koolitust viib läbi koolitaja Kersti Pärn, kes on pikaajalise praktilise kogemusega 
juhtimiskvaliteedi ekspert-konsultant. Lisaks koolitamisele on Kersti tööpõld lai, sealjuures on 
ta juhtimisvaldkonna õppejõud Tallinna Majanduskoolis ja Ettevõtluskõrgkoolis Mainor, 
välishindaja EKKA kutsehariduse kvaliteediprogrammis, tegeleb tellimustöödega 
personalijuhtimise valdkonnas ja on nõustaja strateegilises juhtimises (arengukavad, 
enesehindamine, organisatsiooni arendamine). 

Enne koolitusele registreerimist tee natuke eeltööd:  

 Kas teie asutusel on olemas tegevuskava?  
 Millised on seal välja toodud eesmärgid ja kuidas on planeeritud nende saavutamine?  
 Tutvu sotsiaahoolekande seaduse § 3 lõige 2 välja toodud üldtunnustatud 

kvaliteedipõhimõtetega.  
 Vaata üle Eesti sotsiaalteenuste kvaliteedijuhis SIIT 

Mõeldes neile küsimustele häälestad end vaikselt koolituse lainele, lisaks saad kogutud 
infot koolitusel enda õpikogemuse suurendamiseks edukalt ära kasutada. 

Koolitus on osalejatele tasuta! 

https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015005?leiaKehtiv
https://goo.gl/jg2VW2


Pane ennast enne 21.maid SIIN kirja, kui oled kindel huviline ja soovid osaleda! Panele tähele, 

osalejate arv on piiratud! 

Ühest asutusest ootame osalema maksimaalselt kahte inimest. Koolitusele oled registreeritud 
peale kinnituskirja saamist. Päevakava ja täpsemad juhised saadame osalejatele 
registreerimise lõppedes. 

Kui peale registreerimist selgub, et te ei saa siiski koolitusest osa võtta, siis andke kindlasti 
meile teada! Kohtade arv on piiratud ja sellisel juhul saame pakkuda vabanenud kohta 
järgmisele soovijale. 

 

Lisaküsimuste puhul pöördu Garri-Kerto.Ragastik@sotsiaalkindlustusamet.ee 

Kohtumiseni Tartus! 

 

Tegevused viiakse ellu ESF TAT „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ raames. 

 

https://goo.gl/forms/Uxbhe1YDNd6zlEw73
mailto:Garri-Kerto.Ragastik@sotsiaalkindlustusamet.ee

