
Mis mind motiveerib olla parem? 

Janek Rozov ja Reet Reismaa 
Infoühiskonna teenuste arendamise osakond (ITAO) 



Missioon 
- Aidata organisatsioone nende teenuste 

kvaliteedi mõõtmisel, parendamisel ning 
omahinna arvutamisel. 

Visioon 
- Riigil on täispilt oma teenuste kvaliteedist 

ja omahinnast; 
- ITAOst on kasu kompetentsikeskusena 

teenuste pakkujatele avalike teenuste 
parendamisel. 

Milleks ITAO? 

N
? 



 

• Miks mina peaksin tegema oma asutuse teenused 
paremaks või teistsuguseks kui nad on praegu? 

 

• Miks mina peaksin midagi muutma? 
 

• Mis mind motiveerib? 

 

 
5 minutit mõtlemise ja ülesmärkimise aega 

Juht, mõtle selle peale, et 



Tugiprotsess  >>>>> 

Põhiprotsess >>>>> 

Asutuse sisevaade 

Asutuse eesmärgid 

Kliendivaade 

Teenused >>>> 

Kanalid >>>> 



Lepime kokku, et teenuste all mõtleme  

• Kliendi poolt 
algatatavad 
teenused 

- Sündmus 

- Seadus 

• Järelevalvelise 
iseloomuga teenused 

 

- Kliendi poolt algatatav 
teenus 

- Olemasoleva 
informatsiooni baasil 

- Seadus 

 

Teenused >>>> 

Kanalid >>>> 

Allikas: „Avalike teenuste korraldamise roheline raamat“ 



yes yes 

Pass 
Juhiluba Arst; kindlustus; leping 

ID kaart 

Tehno 
pass jah avaldus 

7 

2 nädalat 3 nädalat 4 nädalat 

3 kuud 1 kuu 

Asutuse vaade 

Kliendivaade 



• Mis Sind motiveerib? 

Aga ikkagi, igapäevaselt 

• Ülemus küsib 

• Alluvad nõuavad 

• Miski ei motiveeri 

• Seadus käsib 

 

 

 

Saada teada, kellele 
sellest kasu on? 

 

• Ise tahan teada,         
mis toimub ja kuidas? 

 



Meil tuli sama mõte: tahame teada 



 

Tänane pilt teenustest kodanikule 

 



Asutuse sisevaade 

Asutuse eesmärgid 

Kliendivaade 

Osutatud teenuste arv  
 
Teenuseid tarbinud klientide rahulolu 
    - sh teenuste tarbimisele  
      kuulunud aeg 
 
Administratiivne kulu 
- sh keskmine ajakulu  
      teenuse juhtumi kohta 



 

Täna 



 

Peaministri vaade 



Asutuse eesmärgid 

Asutuse sisevaade 

K
lie

n
d
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e

 



Tunnen ennast omanikuna uhkelt? 

• Nii kaua kui see pole 
kellegi oma, ei ole see 
kellegi oma. 

• Mina otsustan: kas, 
kuidas, millal? 

• Minuga arvestatakse (ei 
anta käske). 

• Minu käes on info, 
argumendid 

 



  



 

• Kas tead, missuguseid teenuseid ja kellele Sinu asutus 
pakub? Jaga oma kogemust teistega. 
 

• Kas Sinu poolt juhitud meeskond mõjutab pakutavate 
teenuste kvaliteeti? Kuidas Sa seda tead?  

 
 

• Kas erinevate asutuste teenused on omavahel 
võrreldavad?  Põhjenda, miks. 

 
 
20 minutit mõtlemiseks, ülesmärkimiseks ja tagasiside andmiseks.  

Juhid, arutage koos sellest, et 
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