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RESÜMEE 

Organisatsiooni edukus on laiahaardeline mõiste, selle ühene defineerimine on keeruline 

erinevate osapoolte subjektiivsete hinnangute ning arvamuste tõttu. Organisatsiooni edukust 

määravad mitmed erinevad tegurid samaaegselt ning nende kirjeldamiseks on kasutusele 

võetud paljud erinevad lähenemisviisid ja meetodid, kuid ühtset toimivat ja kindlaks 

määratud/erinevate osapoolte aktsepteeritud mõõtmisesüsteemi ei ole senini kokku lepitud. 

Paljud juhid määravad organisatsioonile eesmärgiks olla edukas, kuid see, milles edukus 

seisneb ja kuidas edukuseni jõuda, ei ole alati sugugi selge. Traditsiooniliselt on peamisteks 

edukuse hindamiseks määratud tegurid erinevad finantsmõõdikud, kuid viimasel ajal tugineb 

üha rohkem organisatsioone edukuse hindamisel nö. pehmetele teguritele, näiteks töötajate 

rahulolu, organisatsioonikultuur, elukestev õpe jt.  

Magistritöö autori eesmärk oli kaardistada organisatsiooni edukust kirjeldavad tegurid ning 

töötada välja organisatsiooni edukuse mõõtmise mudel.  

Vastavalt püstitatud eesmärgile, viidi organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite 

kaardistamiseks läbi teoreetiline uurimus. Selle tulemusena kaardistatud organisatsiooni 

edukust kirjeldavate tegurite süstematiseerimiseks ja korrastamiseks kaasati erinevaid vabalt 

valitud eksperte. Organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite olulisuse täpsustamiseks 

edukuse mõõtmisel kaasati ettevõtlusvaldkonna eksperte, kes andsid oma hinnangu pakutud 

teguritele. Selleks, et hinnata väljavalitud tegurite kohaldatavust ja rakendatavust 

organisatsioonides, viidi läbi empiiriline pilootuuring, mille küsitlusankeedile vastas 214 

organisatsiooni. Analüüsimiseks võeti töö käigus 137 ankeeti. 

Ekspertide ja pilootuuringus osalenute hinnangute analüüsi tulemusena loodi organisatsiooni 

edukuse mõõtmise mudel. Mudel sisaldab 22 organisatsiooni edukust kirjeldavat baastegurit 

ja 16 lisategurit, mis on esitatud organisatsioonide eripärast lähtuvalt. Kõik tegurid on töös 

välja toodud kategooriate põhiselt.  
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RESUME 

The success of an organization is a broad concept. Its unified definition is difficult due to the 

subjective assessments and opinions of the various parties. The success of the organization 

is determined by a number of different factors defined by various approaches and methods 

however, no single and well-defined measurement system has been agreed between the 

various parties. 

Many managers set the goal of the organization to be successful, but what success is and how 

to succeed is not always clear. Traditionally, the main factors determining success are 

different financial metrics. More recently however, more and more organizations rely on so-

called soft factors such as employee satisfaction, organizational culture, lifelong learning etc. 

The goal of the Master's thesis was to map the factors describing the success of an 

organization and to develop a model for measuring the success of an organization. 

According to the set goal, a theoretical study was conducted to map the factors describing 

the success of the organization. As a result, various freely chosen experts were involved in 

systemising and organising the factors describing the success of the organization. In order to 

clarify the importance of the factors describing the success of the organization in measuring 

success, business experts were included who gave their assessment of the proposed factors. 

In order to assess the suitability and applicability of the selected factors in organizations, an 

empirical pilot study was conducted with 214 organizations responding to the questionnaire. 

137 surveys were used for analysis. 

As a result of the analysis of the experts and the participants in the pilot study, a model for 

measuring the success of the organization was created. The model contains 22 key factors 

describing the success of the organization and 16 additional factors that are presented 

according to the specificities of the organizations. All factors are listed based on categories. 
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SISSEJUHATUS 

Areng on majandusruumis toimuvate protsesside lahutamatu osa ning uusi organisatsioone 

ilmub üha enam. 2016. aastal tegutses Euroopa Liidus rohkem kui 27 miljonit aktiivset 

organisatsiooni, millest samal aastal alustanuid on 2,6 miljonit organisatsiooni (Eurostat, 

2019). Valdav osa nii alustavatest kui ka pikaajaliselt turul tegutsevatest organisatsioonidest 

on oma arengustrateegias orienteeritud äri kasvamisele ja arendamisele, kuid see üksi ei taga 

organisatsiooni jätkusuutlikkust.  

Eurostat andmebaasi statistika järgselt (2019) oli 2015. aastal loodud organisatsioonide 

aastane kestma jäämise määr ligi 80%. 2011. aastal loodud organisatsioonide sama näitaja 

jääb alla 50%. Avatud ligipääsuga statistilised andmebaasid annavad ülevaate erinevatest 

majandusnäitajatest, peamiselt finantsnäitajatest, kuid nende andmete järgi edukuse  

ennustamine ei pruugi olla 100% tõene. 

Eeltoodust tulenevalt kerkib üles rida küsimusi organisatsiooni edukuse defineerimise ja 

mõõtmise kohta, millele üheselt selgeid vastuseid ei ole.  

Mis on organisatsiooni eluea aluseks? Miks on ühed organisatsioonid teistest efektiivsemad 

ja edukamad? Mis on edukus? Milliste mõõtevahenditega edukust mõõta? Milliste 

kriteeriumite alusel saab otsustada selle üle, et organisatsioon on edukas? Millised tegurid 

mõjutavad organisatsiooni edukuse saavutamist? 

Enamus omanikest ja juhtidest tahab, et nende organisatsioon oleks edukas. Samas puudub 

neil selge plaan, kuidas selleni jõuda, sest edukuse tuvastamine ja mõõtmine on keeruline. 

Edukuse kontseptsioon ja mõiste kuuluvad niinimetatud „halli tsooni“ ning sellele ei leia 

majandusteaduses ja teadusuuringutes selget definitsiooni. (Barhatov & Pletnjev, 2014; 

Barhatov et al 2015). Mitmete teadusallikate analüüsi kohaselt on edukuse mõiste muutuva 

iseloomuga. Sellest lähtuvalt, võttes arvesse organisatsiooni tegevusi, võib rääkida  

organisatsiooni edukuse mõiste duaalsusest. Ühelt poolt on organisatsiooni edukuse jaoks 

oluliseks strateegiliste eesmärkide seadmine ja nende saavutamise tase, teiselt poolt on 

organisatsiooni väline tunnustamine, sealhulgas ühiskondlik heakskiitmine. (Milekhina  & 

Adova, 2014; Milekhina  & Adova, 2017). 
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Filosoofias, psühholoogias ja majandusteaduses kirjeldatakse organisatsiooni edukuse 

mõistet erinevatest lähenemisviisidest lähtuvalt. Käesoleva magistritöö autor keskendub oma 

töös peamiselt organisatsiooni edukuse mõiste defineerimisele majanduse seisukohalt ja 

arvestab üldjoontes majandusteadlaste välja toodud tegureid.  

Organisatsiooni edukuse mõõtmise tulemusena saadud andmed on juhtidele väärtuslikuks 

infoks, mille analüüs võimaldab teha järeldusi, missuguses mahus organisatsioon oma 

ülesandeid täidab ja püstitatud eesmärke saavutab. Järgmise sammuna saavad juhid teha 

muudatusi oma arengukava strateegias ning kohandada edasisi tegevusi. 

Iga organisatsioon seab endale eesmärgiks olla edukas, kuid seda, kuidas selle eesmärgini 

jõuda ja kuidas edukust mõistetakse ning milles edukus seisneb, ei olegi nii lihtne välja tuua. 

Üsna levinud on praktika, et peamised edukuse näitajad on finantsilised, kuid üha rohkem 

organisatsioone tugineb edukuse määratlemisel ka teistele, pigem töötajakesksetele 

näitajatele, näiteks organisatsioonikultuur, väärtused, töötajate rahulolu jt. 

Organisatsiooni edukus on laiahaardeline mõiste, teadusmaastikul puudub sellel ühene ning 

kõiki osapooli rahuldav definitsioon. Organisatsiooni edukust iseloomustavate tegurite 

mitmekesisus ja rohkus on põhjustatud sellega, et selle hindamiseks on kasutusele võetud 

mitmed erinevad lähenemisviisid ja meetodid. Ühtset toimivat ja selgelt kokkulepitud 

organisatsiooni edukuse mõõtmise süsteemi täna ei ole. 

„Edukus on organisatsiooni jaoks midagi nii olulist ja isiklikku, et see väljendab tihti 

organisatsiooni põhiolemust ja identiteeti“ (Rogova, 2018).  

Käesoleva magistritöö autori eesmärgiks on kaardistada organisatsiooni edukust kirjeldavad 

tegurid ning välja töötada organisatsiooni edukuse mõõtmise mudel. 

Eesmärgi täitmiseks on püstitatud järgmised uurimusülesanded: 

 kaardistada akadeemilise kirjanduse põhjal organisatsiooni edukuse kirjeldavad 

tegurid ja need kategoriseerida; 

 hinnata ja prioritiseerida organisatsiooni edukust kirjeldavad tegurid ja nende 

kategooriad; 

 hinnata ja analüüsida organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite olulisust ja 

rakendatavust organisatsioonides; 

 luua organisatsiooni edukuse mõõtmise mudel. 
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Magistritöö koosneb kolmest peatükist. Töö esimeses osas annab magistritöö autor ülevaate 

akadeemilises kirjanduses kajastatud organisatsiooni edukuse ja selle mõõtmise erinevatest 

teoreetilistest käsitlustest. Lisaks sellele on antud ülevaade organisatsiooni edukust 

kirjeldavatest teguritest, nende võimalikest kategooriatest ning organisatsiooni edukust 

kirjeldavate tegurite mõõtmisest.  

Töö teises osas räägib autor organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite kaardistamise ja 

kategooriate loomise uuringust, mis sisaldab organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite 

kaardistamise, seejärel kaardistatud tegurite süstematiseerimise protsessi kirjeldust. Lisaks 

on toodud välja ettevõtlusvaldkonna ekspertide hinnangud organisatsiooni edukust 

kirjeldavate tegurite tähtsusele organisatsiooni edukuse mõõtmisel ning selle analüüs.  Teise 

osa lõpus annab autor ülevaate pilootuuringust, mis viidi läbi aktiivselt toimivate 

organisatsioonide seas, et hinnata väljavalitud tegurite kohandatavust ja rakendatavust 

organisatsiooni eripärast lähtuvalt. 

Käesoleva magistritöö kolmandas osas luuakse organisatsiooni edukuse mõõtmise mudel 

ning antakse ülevaade organisatsiooni edukuse mõõtmise eripärast ja põhimõtetest.  

Seejärel töötab välja põhiprintsiibid organisatsiooni edukuse mõõtmiseks ning teeb autor 

ettepanekud organisatsioonide juhtkondadele organisatsiooni edukuse mudeli rakendamiseks 

ja kohandamiseks vastavalt organisatsiooni eripärale ja teistele karakteristikutele.  
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1. ORGANISATSIOONI EDUKUS 

1.1.  Organisatsiooni edukuse mõiste ja olemus 

Aastaid on olnud organisatsiooni edukuse mõiste defineerimine ja selle mõõtmise süsteemi 

loomine väljakutseks nii organisatsiooni juhtidele kui ka teadlastele. Varasemalt jäi põhirõhk 

pigem finantsnäitajatele, kuid ainuüksi finantsnäitajate esindatavus edukuse hindamisel on 

viimastel aastatel tekitanud erimeelsusi ja vaidlusi. Järjest rohkem hakati uurima 

organisatsiooni edukuse ja paljude teiste näitajate omavahelisi seoseid, nt 

organisatsioonikultuur, juhtide juhtimisstiilid, töötajate pühendumus, jätkusuutlikkus jt. 

Organisatsioon ja edukus on üldlevinud sõnadepaar, mida sageli kasutatakse ärivaldkonnas, 

samas üsna harva õnnestub seda selgelt defineerida (Artemenko & Barõšnikova, 2011). 

Organisatsiooni edukus on oma olemuselt iseenesestmõistetav, kuid sellel puudub selge 

sõnastus, mis hõlmaks endas kõiki juhtkonna ootusi, alates kasvu tempost ja kasumlikkusest 

kuni rahulolu ja stabiilsuseni perspektiivis (Barhatov & Pletnjev, 2014). 

Edukus on sotsiaalne fenomen (Romanjuk, 2009) ning seda võib käsitleda kui klassikalist 

lingvistilist muutujat, mille semantika sõltub indiviidist või grupist, kes edukuse hindamist 

teostab, teisiti öeldes on edukuse defineerimine subjektiivne (Milekhina & Adova, 2014). 

Sellest, millised on juhile omased edukuse indikaatorid, sõltub suurel määral organisatsiooni 

edukuse hindamise lõpptulemus, olles selle juures hindaja subjektiivse ja reaalse piltide 

kokkupuute puntideks (Barhatov & Pletnjev, 2014).  

Tänast päeva iseloomustavad ootamatud ja väga kiired muutused kõikides eluvaldkondades. 

Selle juures väärib märkimist asjaolu, et ka edukus on ajas muutuv. Edukus, ajutise 

omadusena, võib muutuda organisatsiooni arengu erinevatel etappidel ehk erinevatel 

arengutsüklitel (Likierman, 2006; Siimon, 2006; Flamholtz, 2009; Artemenko & 

Barõšnikova, 2011; Sulakšin, 2013). Ka Fleck (2009) viitab oma uuringus edukuse ajalisele 

aspektile ning pakub välja edukuse käsitlemist liikuva eesmärgina, mis eeldab edukust 

kirjeldavate tegurite muutmist aja jooksul. 
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Organisatsiooni edukuse defineerimine on raskendatud selle laiahaardelisuse tõttu ning ühtse 

ja kõikide osapooli rahuldava mõiste sõnastamisel peaksid edukuse hindajad erinevused ja 

sarnasused fikseerima. Tihtipeale peetakse küll edukust silmas, kuid kasutusele võetakse 

asendussõnad, mida kasutatakse kui edukuse sünonüüme: elujõulisus (enesealahoiuvõime); 

efektiivsus (võime püstitatud eesmärke saavutada võimalikult madalamate kulude arvelt); 

tulemuslikkus (tulemuse saavutamise võime) (Barhatov & Pletnjev, 2014). Paljudes 

uuringutes kattub edukuse ja tulemuslikkuse kontseptsioon tugevalt teineteisega ning neid 

on raske üksteisest eristada, sest edukust saab osaliselt hinnata ka tulemuslikkuse näitajate 

abil (Simpson et al, 2012). Samas kui vaadata lähemalt Barhatov ja Pletnjev (2014) 

organisatsiooni edukuse olemuse avamist ning teisi empiirilisi uurnguid (Brush & 

Vanderwert, 1992; Brooksbank et al, 2003; Maltz et al, 2003; Siimon, 2006; Ng et al, 2011; 

Gabets, 2015), käsitletakse tulemuslikkust, efektiivsust ja elujõulisust pigem organisatsiooni 

edukuse teguritena. 2016. aastal tegi Barhatov ettepaneku väljendada organisatsiooni edukust 

kasumlikkuse, kasvuvõime ja konkurentidest-parim-olemise võime kaudu. Kasv ja 

kasvuvõime on reeglina organisatsiooni edukuse hindamise juures keskseks aspektiks ning 

seda peetakse piisavaks, et edukust näidata. Kasvu kasutatakse tulemuslikkuse sünonüümina, 

lähtuvalt üldreeglist – mida suurem, seda parem. (Fleck, 2009). 

Rääkides organisatsiooni edukusest, jäävad tihtipeale fookusesse majandustegevuse 

eesmärkide seadmine ja nende saavutamine (Likierman, 2006; Siimon, 2006; Simpson et al, 

2012; Barhatov & Pletnjev, 2014; Milekhina  & Adova, 2014; Slobodtšikova, 2015; 

Milekhina  & Adova, 2017). Uurides eesmärke lähemalt, eristab Ioniţă (2013)  finantsilised 

(nt. käibe kasvu ja töötajate arvuga seotud) ja mittefinantsilised (nt. rahulolu ja heaoluga 

seotud) eesmärgid ning sellest tulenevalt viitab finantsilistele ning mittefinantsilistele 

edukuse teguritele.  

Traditsiooniliselt on tuginenud organisatsiooni edukuse mõõtmine peamiselt 

finantsnäitajatele (nt. käive, kasumi määr, kuluefektiivsus, aktsia hind, varade tootlus, 

müügitulu kasv) (Kaplan & Norton, 1992; Flamholtz & Aksehirli, 2000; Hammer & Karilaid, 

2002; Maltz et al, 2003; Likierman, 2006; Pärl, 2006; Siimon, 2006; Saparnis et al, 2009; 

Artemenko & Barõšnikova, 2011; Barhatov & Pletnjev, 2014), kuid viimastel aastatel on 

hakatud edukuse määratlemisel võtma arvesse ka teisi, nö „pehmeid“ tegureid. Kasum ja 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567113001688#!
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finantsiline heaolu ei ole enam esikohal (Romanjuk, 2009). Peamiselt on selle taga 

suurenenud vajadus käsitleda organisatsiooni edukust mitte mineviku kontekstis, vaid olla 

orienteeritud tulevikule ehk oluliseks muutub organisatsiooni pikaajaline edu ja areng 

(Flamholtz & Aksehirli, 2000; Gorenak & Košir, 2012; Barhatov & Pletnjev, 2014). 

Organisatsiooni edukuse mõistet ongi ratsionaalselt võimalik käsitleda vaid pikaajalise edu 

kontekstis (Milekhina & Adova., 2017). Arengu puhul peaks lähemalt vaatama kasvu 

dünaamikat, sest nii lühiajaline kui ka ootamatult kiire kasv ei pruugi olla edukusega seotud 

(Pihel, 2018). Balaboniene & Večerskiene koheselt (2015), ei saa ainult finantskriteeriumite 

alusel luua organisatsiooni edukuse kriitiliste tegurite tasakaalus mudelit, sest finantsnäitajad 

kalduvad mõõtma minevikku, mis omakorda võib jääda väga kriitiliseks, arvestades sellega, 

et väline keskkond on dünaamiliselt muutuv (Bakovnik, 2002; Maltz et al, 2003). Tasakаalus 

tulemuskaardi mudeli metoodika toimib organisatsiooni edukuse hindamisel tingimusel, et 

finantsnäitajatele lisatakse ka mittefinantsnäitajaid, sest just mittefinantsilised näitajad on 

tulevase finantsedukuse muutuvateks eeldusteks (Artemenko & Barõšnikova, 2011).  

Arvestades infoajastu teravamaid turukonkurentsi tingimusi, kasutavad dünaamilised 

organisatsioonid lisaks KPI-dele (tulemuslikkuse võtmenäitajad) ka KIPI-sid 

(immateriaalsed tulemuslikkuse võtmenäitajad). Õigete näitajate tuvastamine ja kasutamine 

viib aina suurenevale konkurentsivõimele ja –eelisele. (Ng et al., 2011), mis jääb 

tulemuslikkuse ja efektiivsuse juures samuti olulisele kohale (Siimon, 2006; Blinov & 

Ugrjumova, 2013; Barhatov & Pletnjev, 2014). Omakorda konkurentsivõime tähtsamateks 

teguriteks peetakse oskust genereerida ja rakendada organisatsiooni muutusi (Blinov & 

Ugrjumova, 2013), oskus mõelda teisiti (Ng et al., 2011), olla paindlik, ennekõike 

väliskeskkonna vajadustele kiire reageerimise mõistes (Criveanu & Cârstina, 2018) ning 

võime muutuda (Siimon, 2006; Likierman, 2006; Saparnis et a, 2009; Bhalla et al., 2011; 

Blinov & Ugrjumova, 2013), kuigi muutuste protsess on esialgselt vastuolus stabiilsuse 

püüdlustega ning organisatsiooni ja inimressursside arendamise vajadusega (Blinov & 

Ugrjumova, 2013).  

Romanjuk (2009) analüüsis organisatsiooni arendamise protsessi mõjusid edukusele, mille 

tulemusena on peamisteks mõjuteguriteks tunnustatud juhi isiksus, väärtused ning missiooni 

ja visiooni olemasolu. Samal ajal räägib Sulakšin (2013) sellele vastu, rõhutades seda, et ühe 
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eduka organisatsiooni tunnusena peab käsitlema organisatsiooni võimet enesearendamiseks, 

sõltumata juhi isiksusest ja teotahtest. Juhi isiksuse rolli tähtsus põhjustab polaarseid 

arvamusi, kuid vaieldamatult oluliseks jääb juhi nõus- ja valmisolek muutusteks, sealhulgas 

ka fundamentaalseteks (Birkinshaw, 2007). 

Organisatsiooni arengu mudelile tuginedes on edu saavutamiseks vaja keskenduda 

strateegilisele juhtimisele, mille aluseks on võtmejuhtimissüsteemide integreerimine, mis 

omakorda võimaldab organisatsioonil teha edu tagamiseks efektiivseid pikaajalisi otsuseid 

(Sobhanallahi et al, 2016). Õigete otsuste vastuvõtmine eeldab tervikpildi olemasolu ja 

tugevat analüüsivõimet. Selle saab tagada integreeritud aruandluse kaudu (Pärl, 2016). 

Organisatsiooni edukust käsitletakse strateegilise eelisena, mis tagab jätkusuutlikkuse tiheda 

konkurentsi tingimustes (Milekhina & Adova, 2014). Sellele vastu räägivad Barhatov ja 

Pletnjev (2014), kelle kohaselt seisneb just organisatsiooni olemuses võime olla jätkusuutlik, 

eeldusel, et organisatsioon on selle juures aktiivne, loob väärtust ning jõuab tulemusteni. Ka 

mitmed teised autorid käsitlevad oma uuringutes jätkusuutlikkust organisatsiooni edukuse 

tegurina (Blinov & Ugrjumova, 2013; Lafontaine & Shaw, 2014; Romanjuk, 2009). 

Arvestades jätkusuutliku arengu põhimõtetega, tagatakse pikaajaliselt positiivne mõju 

otseselt organisatsiooni edukusele ja jätkusuutlikule arengule (Norman & MacDonald, 2004; 

Fairfield, Harmon & Benson, 2011; Kay, 2012; Maletič, 2013; Deloitte, 2017). Lisaks 

jätkusuutliku arengu põhimõtetele, sõltub organisatsiooni edukus organisatsioonikultuurist 

(Flamholtz & Aksehirli, 2000; Ng et al., 2011).  

Väliskeskkonnas pidevalt toimuvad muutused eeldavad edukatel organisatsioonidel olla 

maksimaalselt paindlik, integreerida kõikvõimalikud muutused ja kohaneda nendega. 

Kriitiliseks peetakse keskkonna muutuste tajumist ja sellest lähtuvalt tegutsemist, sealhulgas 

ennetamistegevuste algatamist ja elluviimist (Saparnis et al, 2009, Suhanov, 2018). Selleks, 

et eelpool kirjeldatud tegevustes saavutada tulemust, peab lähemalt uurima 

organisatsioonikultuuri ja selle poolt organisatsiooni tulemuslikkusele avaldatavat mõju 

(Criveanu & Cârstina, 2018). Mitmete uuringute kohaselt on edukus otseselt seotud 

organisatsioonikultuuri (Bhalla et al, 2011; Tshukudu, 2014; Suhanov, 2018), väärtuste 

(Romanjuk, 2009; Bhalla et al, 2011; Tshukudu, 2014; Titov & Umarova, 2017; Preuss, 

2018; Suhanov, 2018)  ja töötajate pühendumisega (Kaliannan & Adjovu, 2015; Chamorro-
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Premuzic et al, 2018). Edukamatele organisatsioonidele on omased tugev 

organisatsioonikultuur (Bhalla et al, 2011, Tshukudu, 2014) ja väärtustel põhinev juhtimine 

(Romanjuk, 2009), kus tuuakse esile jagatud organisatsiooni väärtused (Bhalla et al, 2011; 

Tshukudu, 2014) ning töötajate rahulolu on kõrge ning on nad motiveeritud ja tööle 

pühendunud (Chamorro-Premuzic et al, 2018). Organisatsioonikultuuri mõju laieneb lisaks 

organisatsiooni pikaajalisele edukusele (Barrett, 2010), ka organisatsiooni efektiivsusele 

(Valentino & Brunelle, 2004) ja tulemuslikkusele (Cameron & Quinn, 2011). 

Viimaste aastate trendid  on sundinud organisatsioone koondama oma tähelepanu 

inimressursside juhtimisele pidevate muutuste tingimustes. Selle eelduseks on 

inimressursside juhtimise käsitlemine organisatsiooni strateegiana, mis omakorda tagab 

organisatsiooni edukuse (Blinov & Ugrjumova, 2013). Inimressurss organisatsiooni edukuse 

faktorina sisaldab endas mitmeid tegureid: töötajad (Kaliannan & Adjovu, 2015; Pletnjev & 

Nikolajeva, 2016; Criveanu & Cârstina, 2018), töötajate pädevuste tase (Maltz et al, 2003), 

võtmetöötajate hoidmise määr (Maltz et al, 2003) ja paljud teised. Giorgi ja teiste (2017) 

ülevaatliku aruande kohaselt on töötajate tervis ja heaolu organisatsiooni edukuse kontekstis 

üliolulised, sest tervislikku keskkonda edendavad organisatsioonid edendavad seeläbi oma 

edukust. 

Organisatsiooni edukust võib vaadata ka läbi inimeste käitumise, mis on seotud kõrgema 

tööalase suutlikkusega ning sellega, kuivõrd töötajad on oma tööga rahul (Titov et al, 2017). 

Lisaks töötajate rahulolu indeksile organisatsiooni edukuse mõõtmisel, peaks võtma arvesse 

kliendi (Maltz et al, 2003; Saparnis et al, 2009), omaniku ja juhi rahulolu ning 

organisatsiooni maine üldiselt (Romanjuk, 2009; Alfoqahaa, 2018; Maurya & Agarwal, 

2018). 

Lisaks eelpool toodud organisatsiooni edukuse teguritele, kuuluvad edukuse tegurite hulka: 

innovatsioon (Tšobanova, 2008; Tohid  i & Jabbari, 2012; Alfoqahaa, 2018), eestvedamine 

(Madanchian et al, 2017), juhtimisstiil (Jermolina, 2013), agiilsus (Holbeche, 2018), 

kliendisuhted (Pletnjev & Nikolajeva, 2016), riskijuhtimine (Povaljajeva, 2010), 

organisatsiooniline õppimine (Saadat & Saadat, 2016), ettevõtte vanus (Romanjuk, 2009; 

Lafontaine & Shaw, 2014) ja paljud teised.  
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Teadusmaastikul esineb organisatsiooni edukuse definitsioonide rohkus. Võttes arvesse 

erinevaid, kohati täiesti vastuolulisi ning erinevate autorite poolt toodud organisatsiooni 

edukuse definitsioone, võib järeldada, et antud mõiste on väga mitmetahuline ja üldiselt 

kooskõlastatud ning kõikide poolt heaks kiidetud ühtset organisatsiooni edukuse mõistet ei 

ole. Organisatsiooni edukuse mõiste määramisel, lisaks defineerimisele, peab silmas pidama 

ka praktilist poolt ehk kuivõrd on see kohandatav erinevatest valdkondadest pärit 

organisatsioonidega. 

1.2. Organisatsiooni edukust kirjeldavad tegurid ja nende kategooriad 

1.2.1. Organisatsiooni edukust kirjeldavad tegurid 

Aastate jooksul on paljud teadlased seadnud oma uurimustööde eesmärgiks organisatsiooni 

edukuse tegureid välja selgitada ning püüdnud sellele probleemile erinevalt läheneda. 

Enamuses uuringutest selgitatakse välja vaid ühe või kahe teguri poolt avaldavat mõju 

organisatsiooni edukusele: organisatsiooni väärtused ja edukus (Preuss, 2018); töötajate 

kaasamine ja edukus (Kaliannan & Adjovu, 2015); inimressursside juhtimine ja edukus 

(Criveanu & Cârstina, 2018) jt. Paljudes uuringutes ei keskendu autorid ainult ühele edukuse 

tegurile, vaid võtavad väljakutse kaardistada ja seejärel ka kategoriseerida organisatsiooni 

üld- ja/või kriitilised edukuse tegurid, kitsendades valimi näiteks väikeste ja keskmise 

suurusega organisatsioonidega (Johan & Muyu, 2012; Barhatov, 2015; Slobodtšikova, 2015; 

Joshi & Mihreteab, 2016; Lampadarios, 2016; Pletnjev & Nikolajeva, 2016;  Nguven, 2018; 

Nyoni et al 2018). Samas Barhatov & Pletnjev (2015) ja Naumova (2017) analüüsisid kiiresti 

arenevate organisatsioonide eripära, Sieger (2011) uuris lähemalt aga pereettevõtete edukust. 

Mikroorganisatsioonide edukuse võtmetegurite tuvastamisse panustas Abebe (2011). 

Harvemini aga võtavad teadlased väljakutseks edukust määravate tegurite üldkogumi 

koostamise. 

Edukuse tegurite välja selgitamise juures on kriitiliseks askeptiks nende tegurite 

kontrollitavus ja nende vastavus maksimaalsele edukuse tasemele. Lisaks tegurite kindlaks 

määramisele, on vaja tuvastada nende näitajate konkreetsed optimaalsed väärtused. Seega 

muutub organisatsiooni edukuse mõõtmise küsimus selle saavutamise küsimuseks ehk 

teisisõnu eeldab edukuse mõõtmine tingimata eesmärgi olemasolu (Sulakshin, 2013). 
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Varasemast analüüsist tulenevalt, edukuse kontseptsioon ei ole ajas püsiv ning selle 

defineerimine muutub organisatsiooni erinevatel arenguetappidel, mis toob kaasa edukust 

määravate tegurite muutmist ja täiendamist ajas. Siimon (2006) poolt esitatud edukuse 

tegurite diferentseeritud käsitluse kohaselt, lisaks ettevõtte arenguetapile, peab edukuse 

mõiste defineerimisel ja edukust kirjeldavate tegurite välja selgitamisel arvestama 

organisatsiooni suurusega, sest tegurite tähtsuse osakaal võib olla erinev (Flamholtz, 2009). 

Organisatsiooni suurusest tingituna võib tekkida vajadus osa tegureid välja jätta, sest kogu 

protsess kokku ei oleks otstarbekas ega kuluefektiivne (Paasma & Umarova, 2018). Maltz ja 

teiste (2003) kohaselt peaks organisatsiooni edukuse mõõtmiseks võtma kasutusele sobivad 

tegurid, lähtudes mitte ainult organisatsiooni suurusest vaid ka tegutsemise strateegiast 

(Maltz et al, 2003), tehnoloogiast ning konkreetsetest tööstusharust (Maltz et al, 2003), 

tegutsemisvaldkonnast (Artemenko & Barõšnikova, 2011, Rogova, 2018)  ja väliskeskkonna 

tingimustest, sealhulgas konkurentsitingimustest (Maltz et al, 2003; Artemenko & 

Barõšnikova, 2011), milles organisatsioon tegutseb. Uuringust selgus, et kuigi erinevat tüüpi 

organisatsioonide puhul on edukuse kirjeldamiseks sobivad erinevate kategooriate tegurid, 

on samas mitmed fundamentaalsed ehk baastegurid olulised kõikidele organisatsioonidele 

(Maltz et al, 2003). Samas Alfoqahaa (2018) on arvamusel, et vaid mõned kriitilised tegurid 

määravad organisatiooni edukuse. Artemenko & Barõšnikova (2011) on omakorda 

arvamusel, et igal ajahetkel on organisatsioonil 3-4 edukuse põhitegurit, mille hulgast vaid 

üks-kaks on teistest olulisemad. Sellest tulenevalt teevad uurijad juhtkonnale ettepaneku 

mitte tegeleda vähem oluliste teguritega, kuigi soov käsitleda tervet hulka erinevaid tegureid 

on suur.  

Edukuse tegurite tuvastamisel peab silmas pidama, et edukuse spetsiifilised määratlused ei 

saa olla üldistavateks tunnusteks – need on vajalikud, kuid ebapiisavad tingimused. Kuna 

näiteks ettevõtte kasum ei kajasta alati pikaajalise eksistentsi väljavaateid, on näiteks võime 

saavutada eesmärke dünaamiliselt muutuvas väliskeskkonnas üsna tingimuslik (Barhatov & 

Pletnjev, 2014). 

Võttes arvesse erinevate autorite seisukohti, organisatsiooni edukuse võtme- ja kriitiliste 

tegurite valik sõltub järgnevatest põhiaspektidest (joonis 1): 
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Joonis 1. Organisatsiooni edukuse võtmetegurite valiku põhiaspektid 

Allikas: Koostatud Maltz et al, 2003; Siimon, 2006; Artemenko & Barõšnikova, 2011 põhjal 

Tuginedes organisatsiooni elukäigu loogikale, vaadeldakse organisatsiooni arengut läbi 

erinevate etappide ehk elutsükli faaside. Käitumisjoontest lähtuvalt jagab Adizes 

organisatsioone kasvavateks (käivitusfaas, kasvuperiood, väljakujunemisfaas, õitseng ja 

küpsusfaas) ja vananevateks (aristokraatia, eelbürokraatia, bürokraatia ja surm) (Adizes 

Institute worldwide, 2015). Võttes aluseks Porteri mudeli (Roche, 2009), koosneb 

organisatsiooni elutsükkel viiest faasist: sisseviimise faas, kasvufaas, lähenemine 

küpsusfaasile, küpsusfaas ja langusfaas. Valitud jaotusest sõltumata on arengutsükli juures 

oluliseks selle vahetu mõju kõikidele põhilistele organisatsioonisisestele tegevustele ja 

protsessidele (Üksvärav, 2008) ning reeglina sõltub organisatsiooni edukus sellest, kuivõrd 

efektiivsed on olnud organisatsiooni loomise ja varajase arengu etapid (Metsla, 2011).  

Rääkides rajatavatest ja tegutsevatest organisatsioonidest, toob Siimon (2006) välja edukuse 

kolm tasandit (madal, keskmine ja kõrge tase), mis on seotud organisatsiooni elueaga. 

Näiteks, kui organisatsioon elab üle viis esimest aastat, võib rääkida sellest, et organisatsioon 

„mitte ainult ei jää elama, vaid on ka majanduslikult edukas“.  

Laiemalt saab organisatsioone jaotada ka vastavalt organisatsioonile tüübile ehk õigusliku 

vormi alusel (avalik sektor, erasektor ja mittetulundussektor) ja sellest tulenevalt ühisele 

eesmärgile, mille nimel organisatsioonid tegutsevad ning millest lähtuvalt valivad kriitilised 

tegurid enda organisatsiooni edukuse mõõtmiseks.  
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Lisaks ülaltoodule mõjutab olulisel määral organisatsiooni kasumlikkust ja rahavoogusid 

organisatsiooni põhitegevus ning tegutsemisvaldkond (Maltz et al, 2003; Artemenko & 

Barõšnikova, 2011).   

1.2.2. Organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite kategooriad 

Erinevad autorid toovad, välja lähtuvalt oma uurimisvaldkonnast, erinevaid tegureid, mida 

tuleb organisatsiooni edukuse kindlaksmääramisel arvesse võtta. Ühed teadlased panevad 

tegurid järjest loeteluna, teised loovad aga ühe- või mitmetasandilise süsteemi. Siimon 

(2006) kohaselt on tegurite süstematiseerimine, just mitmetasandilisena, kriitiline aspekt, sest 

ühetasandiline lähenemine ei võimalda nii tegurite mõju tugevust, kui ka edukust kirjeldavate 

teguritega arvestamise võimalusi süsteemselt ette näidata.  

Analüüsides teaduskirjandust, võib märgata mitmeid lihtsamaid, organisatsiooni edukust 

kirjeldavate tegurite jaotusskeemi, mis lähtuvad erinevatest erinevatest ning piiratud arvu või 

teemaga aspektidest  (tabel 1): 

Tabel 1. Organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite  jaotamine 

ORGANISATSIOONI EDUKUST KIRJELDAVAD TEGURID 

VÄLISED  SISEMISED 

Johan & Muyu (2012); Sefiani (2013); Loan (2018) 

FINANTSILISED MITTEFINANTSILISED 

Ioniţă (2013); Jebna & Baharudin (2013) 

MAJANDUSLIKUD  SOTSIAAL-PSÜHHOLOOGILISED 

Miljohina & Adova (2014); Gabets (2015) 

ISIKLIKUD (INDIVIIDIGA SEOTUD) ÄRILISED (ÄRIGA SEOTUD) 

Abebe (2011) 

MATERIAALSED & PSÜHHOLOOGILISED IMMATERIAALSED & 

MITTEPSÜHHOLOOGILISED 

Lönnqvist (2004) 

OBJEKTIIVSED SUBJEKTIIVSED  

Rogova (2018) 

MATERIAALSED (KLASSIKALISED) IMMATERIAALSED (MODERNSED) 

Ng et al (2011) 

Allikas: Autori koostatud tabelis toodud autorite põhjal 

Ülaltoodud lihtne, nö „kaheks“ jaotamine aitab organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite 

analüüsile kaasa, pakkudes esmase kategoriseerimisvõimaluse ning määrates analüüsi 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567113001688#!
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suunad. Näiteks jaotades tegureid välisteks ja sisemisteks teguriteks, fikseerib organisatsioon 

enda jaoks ära kas tegemist on nende teguritega, mida saab organisatsioon mõjutada 

organisatsiooni siseselt (sisemised tegurid) või need, mida omakorda ise avaldavad mõju 

(välised tegurid). Milekhina & Adova (2014) oma uuringutes viidavad sellele, et 

organisatsiooni edukus sõltub väliskeskkonna ja sisekeskkonna tegurite dünaamikast ja 

omavahelistest mõjust.  

Organisatsiooni edukuse mõõtmise käsitlusest tulenevalt on võimalik organisatsiooni 

edukuse tegureid jaotada väga erinevalt. Erinevate autorite lähenemised ei ole vastuolus, vaid 

pigem täiendavad või kitsendavad eelmist kategoriseerimist. Tabelis 2 on toodud peamised 

organisatsiooni edukuse kategooriad kirjanduse põhjal.  

Tabel 2. Peamised organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite kategooriad kirjanduse 

põhjal 

ORGANISATSIOONI 

EDUKUST KIRJELDAVATE 

TEGURITE KATEGOORIAD 

AUTORID 

FINANTSID Norton & Kaplan (1992); Maltz et al (2003); Al-Mahrouq (2010); 

Lawrimore (2011); Milekhina & Adova (2014); Titov & Umarova 

(2017) 

JUHTIMISESÜSTEEMID Flamholtz (2009); Saparnis et al (2009); Saparnis et al (2009); Al-

Mahrouq (2010); Artemenko & Barõšnikova (2011); Bhalla et al 

(2011); Ng et al (2011); Milekhina & Adova (2014); Titov & 

Umarova (2017); Loan (2018) 

INIMESED/TÖÖTAJAD Norton & Kaplan (1992); Maltz et al (2003); Günther et al (2005); 

Saparnis et al (2009); Al-Mahrouq (2010);  Bhalla et al (2011); 

Lawrimore (2011); Milekhina & Adova (2014); Titov & Umarova 

(2017); Loan (2018) 

PROTSESSID Norton & Kaplan (1992); Maltz et al (2003) 

PROTSESSID/STRUKTUUR Günther et al (2005) 

KLIENT/TURG Norton & Kaplan (1992); Maltz et al (2003); Günther et al (2005); 

Flamholtz (2009); Saparnis et al (2009); Al-Mahrouq (2010); 

Lawrimore (2011); Loan (2018) 

ORGANISATSIOONIKULTUUR/ 

KAASATUS 

Flamholtz (2009); Saparnis et al (2009); Bhalla et al (2011); 

Milekhina & Adova (2014); Titov & Umarova (2017) 

MUUTUSED/INNOVATSIOON Günther et al (2005); Saparnis et al (2009); Ng et al (2011); Titov 

& Umarova (2017) 

TULEVIKUKS VALMISTUMINE Maltz et al (2003); Bhalla et al (2011) 

OPERATSIOONISÜSTEEMID Flamholtz (2009); Lawrimore (2011); Joshi & Mihreteab (2016) 

STRATEEGIAD Saparnis et al (2009); Lawrimore (2011); Loan (2018) 

TOODE/TEENUS Flamholtz (2009); Loan (2018) 

RESSURSID Flamholtz (2009); Loan (2018) 

EESTVEDAMINE Bhalla et al (2011) 

KONKURENTSIVÕIME Saparnis et al (2009)  

PAINDLIKKUS Saparnis et al (2009)  

SIDUSGRUPID Titov & Umarova (2017) 

KVALITEET Titov & Umarova (2017) 
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TEHNOLOOGIAD Al-Mahrouq (2010); Artemenko & Barõšnikova (2011); Loan 

(2018) 

TOOTMINE Artemenko & Barõšnikova (2011) 

JAOTUSVÕRK Artemenko & Barõšnikova (2011) 

TURUNDUS Artemenko & Barõšnikova (2011) 

KVALIFIKATSIOON/ 

KOMPETENTSID 

Artemenko & Barõšnikova (2011); Sefiani (2013) 

SIDUSUS Loan (2018) 

KAPITALIVARU Loan (2018) 

VALITSUSE TOETUS Loan (2018) 

ORGANISATSIOON Alfaadhel (2010); Sefiani (2013); Joshi & Mihreteab (2016); 

Lampadarios (2016);  Nyoni et al (2018) 

KESKKOND Alfaadhel (2010); Sefiani (2013); Lampadarios (2016);  Nyoni et al 

(2018) 

ETTEVÕTLIKKUS Alfaadhel (2010); Joshi & Mihreteab (2016); Lampadarios (2016);  

Nyoni et al (2018) 

ETTEVÕTTE KUVAND/MAINE Ng et al (2011) 

TÖÖTAJATE RAHULOLU Ng et al (2011) 

Allikas: Autori koostatud tabelis toodud autorite põhjal 

 

1.2.3. Organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite mõõtmine 

Organisatsiooni edukuse mõiste ei ole sageli lihtsalt üheselt mõistetav ning selle mõõtmine 

on suureks väljakutseks neile, kes peavad mõõtmisi teostama.  Mõõtmist raskendab asjaolu, 

et isegi kui tegurid, mida hakatakse mõõtma, on kindlks määratud, ei pruugi olla lihtne 

tegurile sobiva mõõdiku valimine.  

Organisatsiooni edukus sõltub mitmetest erinevatest teguritest, mis omakorda moodustavad 

teatud tegurite kogumid ehk kategooriad. Finantstegurite kategooria, mille kaudu väljendub 

organisatsiooni finantsedukus, on üks tüüpilisemaid kategooriaid, kuid ühtset standardit, mis 

määraks kindlaks mitu ja milliseid näitajaid peaks kasutusele võtma, ei ole (Kruve, 2018).  

Mitmed uuringud näitavad, et edukuse hindamisel lähtuvad erinevad autorid erinevalt, võttes 

arvesse kas ainult ühte näitajat (Peterson & Peterson, viidatud Kruve, 2018 kaudu) või 

kasutades kuni 31 erinevat näitajat (Delen et al, 2013, viidatud Kruve, 2018 kaudu). 

Maltz ja teiste (2003) kohaselt on läbi aegade traditsioonilisteks ja kõige enam kasutusel 

olnud finantsnäitajateks organisatsiooni edukuse mõõtmisel efektiivsus, kasv ja kasum. 

Lisaks sellele, on traditsioonilisteks näitajateks kasumlikkus, aktsia hind ja rentaablus, mida 

käsitletakse konkurentidega võrreldes (Likierman, 2006). Organisatsiooni nii üldise 

efektiivsuse kui ka organisatsiooni juhtimise efektiivsuse, lisaks ka organisatsiooni 
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finantsedukuse mõõtmiseks, on teaduskirjanduses tunnustatud näitajaks omakapitali tootlus 

ehk puhasrentaablus ehk ROE (Return on Equity) (Teitelbaum, 1996; Eiseman, 1997 viidatud 

Flamholtz & Aksehirli, 2000 kaudu). ROE on kõige olulisem kasumitootluse näitaja, mis 

kajastab kui suurt tootlust saavad omanikud organisatsiooni paigutatud kapitalilt (Teearu, 

2005). Lisaks omakapitali rentaablusele (ROE) vaadatakse ka varade rentaablust ehk ROA 

(Return on Assets) (Kruve, 2018), mis näitab, kui efektiivselt on organisatsiooni juhtkond 

suutnud nende käsutusse antud ressursse majandada.  

Organisatsiooni tulemuslikkuse hindamiseks võetakse reeglina analüüsi organisatsiooni 

efektiivsust eesmärgiga kindlaks teha nõutud tulemuste saavutamise määra. Kuluefektiivsuse 

puhul aga soovitakse teada saada kuivõrd oli organisatsioon tulemuslik kasutatud ressursiga 

võrdluses. Selleks viiakse läbi kuluefektiivsuse analüüs ehk CEA Cost-effectiveness 

analysis), arvutades kuluefektiivsuse suhtarve (Paasma & Umarova, 2018). 

Järgnevalt toob magistritöö autor välja organisatsiooni edukuse mõõtmiseks mõned 

finantsnäitajad ja nende võimalikud arvutamise viisid (tabel 3). Aluseks on võetud Ülemiste 

City ärilinnaku majandusuuringu enamlevinud 2014-2016 näit- ja suhtarvud (Eesti 

Ettevõtluskõrgkool Mainor uuringuaruanne, 2018).  
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Tabel 3. Enamlevinud finantsnäitajad ja nende arvutamine 

FINANTSNÄITAJAD ÜHIK ARVUTUSMEETOD 

Puhaskasum  tuhandetes/ miljonites tulud - kulud 

Müügitulu tuhandetes/ miljonites organisatsiooni finantsandmed 

Omakapital tuhandetes/ miljonites varad - kohustused 

Tööjõukulud tuhandetes/ miljonites palk + palgalt arvestatud 

sotsiaalmaks + 

töötuskindlustusmakse 

Varad tuhandetes/ miljonites kohustused + omakapital 

Tööjõukulud ühe töötaja 

kohta 

tuhandetes/ miljonites tööjõukulud ÷ töötajate arv 

Lisandväärtus tuhandetes/ miljonites ärikasum + tööjõukulud + kulum  

Omakapitali 

puhasrentaablus, ROE 

protsent puhaskasum ÷ omakapital 

Vara puhasrentaablus, 

ROA 

protsent puhaskasum ÷ varad  

Müügitulu 

puhasrentaablus 

protsent puhaskasum ÷ müügitulu 

Müügitulu ühe töötaja 

kohta 

tuhandetes/ miljonites müügitulu ÷töötajate arv 

Puhaskasum ühe töötaja 

kohta 

tuhandetes/ miljonites puhaskasum ÷ töötajate arv 

Lisandväärtus ühe töötaja 

kohta 

tuhandetes/ miljonites ärikasum + tööjõukulud + kulum  

÷ töötajate arv 

Allikas: Autori koostatud Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor uuringuaruanne, 2018 põhjal 

Ülaltoodud tabelist on näha, et enamustele finantsilistele näitajatele on olemas kindel 

arvutusmeetod ning nende näitajate  kasutamine ei ole keeruline. Mittefinantsiliste tegurite 

puhul on tihtipeal mitu erinevat võimalust, kuidas neid mõõta ja organisatsioonid oma 

eesmärkidest ja vajadustest lähtuvalt kohandavad juba olemasolevad mõõdikuid või loovad 

mõõdikuid ise. 

Kliendi ja töötajate rahulolu on üldlevinumad tegurid, mida organisatsioonides mõõdetakse, 

sest mõlemad on kriitilise tähtsusega ning antud mittemateriaalsetesse ressurssidesse 

panustamine on organisatsiooni jaoks ülitähtis (Ng et al, 2011). Skogland ja Siguaw (2004) 

toovad esile, et kliendirahulolu kriitilisus seisneb selles, et see mõjutab otseselt 

kliendilojaalsuse ja selle saavutamise. Kliendirahulolu mõõtmise juures oluliseks on sellele 

süstemaatiline lähenemine, sest rahulolu saavutades peaks organisatsioon suutma seda ka 

säilitada (Jung, 2000). Kliendirahulolu on võimalik mõõta erinevate meetodite abil, millest 
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levinum on soovitusindeks (Net Promoter Score). Selle kasutamise eeliseks on lihtsus, sest 

meetod põhineb vaid ühel küsimusel – Kui tõenäoliselt sa soovitaksid organisatsiooni oma 

sõpradele? (Reichheld, 2006). 

Töötajate rahulolu mõõtmine on ühtlasi hädavajalik, sest rahulolematus viib teised olulised 

organisatsiooni jaoks tegurid alla, näiteks pühendumise vähendamine, tööjõuvoolavuse 

suurendamine, produktiivsuse kasv jt. Reegline kasutatakse töötajate rahulolu mõõtmiseks 

kombinatsiooni erinevatest teistest näitajatest, mida selgitatakse erinevate küsimustike 

kaudu. Üldjuhul organisatsioonid kohandavad rahulolu küsimustikke oma spetsiifikast 

lähtuvalt. (Paasma & Umarova, 2018). 

Järgnevalt toob autor välja enamlevinud mittefinantsilised tegurid ja nende 

mõõtmismeetodid (tabel 4). 

Tabel 4. Enamlevinud mittefinantsilised tegurid ja nende mõõtmismeetodid 

MITTEFINANTSILISED 

TEGURID 

MÕÕTMISMEETOD 

Organisatsiooni maine maine faktor (Reputation Quotient) ja maineindeks (Reputation 

index) jt 

Töötaja 

väärtuspakkumine 

erinevad küsimustikud, mida koostab organisatsioon ise tuginedes 

nt The Corporate Executive Board atribuutidele 

Organisatsiooni 

kultuur 

erinevaid organisatsioonikultuuri aspekte käsitlevad raamistikud 

ja mudelid, nt konkureerivate väärtuste mudeli  (Conpeting Values 

Framework ehk CVF) küsimustik jt 

Juhtimistiil Bassi MLQ (Multifactor Leadership Questionnaire) küsimustik, 

Graen & Uhl-Bien´i LMX7 (Leader Member Exchange LMX7) 

küsimustik, Spectori küsimustik jt 

Väärtused Spiraaldünaamika mudel jt 

Pühendumine Meyer ja Allen kolmemõõtmeline skaala, porteri mudel jt 

Valmisolek 

muudatusteks 

Readiness for Organizational Change (ROC) skaala 

Allikas: Autori koostatud Umarova & Paasma, 2018 põhjal 

Nagu eespool öeldud on edukus sotsiaalne nähtus ja sidusgruppid hakkavad organisatsiooni 

edukust hindama läbi enda filtride. Näiteks klientide jaoks on edukuse määravaks teguriks 

tooted või teenused, mis on neile suunatud. Tegevjuht omakorda hindab edukust läbi 

eesmärkide saavutamise määra. (Romanjuk, 2009). Erinevad sidusgruppid tegutsevad 
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organisatsiooni sees- ja väljaspool. Joonisel 2 on toodud peamised sidusgrupid, kes võivad 

organisatsiooni strateegilisi otsuseid mõjutada. 

 

Joonis 2. Organisatsiooni peamised sidusgruppid. 

Allikas: Koostatud Bender & Ward, 2009 põhjal 

Võttes arvesse edukuse mõiste definitsioonide paljusust ja nende mitmekülgsust, on oluline, 

et organisatsiooni edukuse mõõtmisel on kasutusel mõistlik ja põhjendatud valik tegureid, 

mis määravad edukuse. Maltz ja teised (2003) peavad organisatsiooni edukuse tegurite puhul 

oluliseks lihtsust, dünaamilisust ja ajas paindlikkust ning selle juures peaksid tegurid 

väljendama parendamist. Edukuse tegurite valikusse peaksid olema kaasatud organisatsiooni 

juhid, mis omakorda tagab, et tegurid on seotud organisatsiooni strateegia, eesmärkide ja 

sihtidega. Samas omavad juhid informatsiooni, mis puudutab organisatsiooni minevikku, 

tänapäeva ja tuleviku perspektiivi. (Maltz et al, 2003). Tuginedes ülaltoodule teeb 

magistritöö autor ettepaneku valida organisatsiooni edukuse mõõtmiseks sellised tegurid, mis 

vastavad järgnevatele karakteristikutele (joonis 3). 

Organisatsioooni 
äri- ja 

finantsstrateegia
JUHTKOND

KLIENDID

VÕLAUSALDAJAD
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Joonis 3. Organisatsiooni edukuse tegurite karakteristikud 

Allikas: Koostatud Maltz et al, 2003; Likierman, 2006; Lapõgin & Lapõgin, 2009; Milekhina 

& Adova 2014 põhjal 
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2. ORGANISATSIOONI EDUKUST KIRJELDAVATE TEGURITE 

KAARDISTAMISE JA KATEGOORIATE LOOMISE UURING 

2.1. Metoodika 

Käesoleva magistritöö autori eesmärgiks on kaardistada organisatsiooni edukust kirjeldavad 

tegurid ning töötada välja mudel organisatsiooni edukuse mõõtmiseks. Vastavalt 

magistritöös püstitatud eesmärgile ja seatud uurimusülesannetele, viis autor organisatsiooni 

edukust kirjeldavate tegurite kaardistamiseks läbi teoreetilise uurimuse, mille käigus 

analüüsis erinevate autorite poolt koostatud organisatsiooni edukust ja selle mõõtmist 

puudutavat akadeemilist kirjandust. Organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite 

korrastamiseks ja kategoriseerimiseks kaasati vabalt valitud eksperte (ekspertide grupp 1), 

kelle abiga valmis süstematiseeritud organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite loetelu. 

Eesmärgiga täpsustada organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite tähtsust organisatsiooni 

edukuse mõõtmisel ning selgitada välja, kas pakutud tegurid on üheselt arusaadavad, kaasas 

autor organisatsiooni edukust kirjeldavatele teguritele hinnangute andmiseks oma ala 

spetsialiste (ekspertide grupp 2). Selleks, et hinnata väljavalitud organisatsiooni edukust 

kirjeldavate tegurite kohandatavust ja rakendatavust organisatsiooni erispetsiifikast 

lähtuvalt, viis magistritöö autor läbi empiirilise pilootuuringu aktiivselt toimivate 

organisatsioonide seas. 

Organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite kaardistamise protsessi kaasatud ekspertidele 

ning pilootuuringus osalenud organisatsioonidele hinnangu andmise vältimiseks ja tulemuste 

üldisemal kujul analüüsimiseks käsitletakse andmete töötlemisel ja tulemuste tõlgendamisel 

kõiki vastajaid anonüümselt.   

2.1.1. Organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite kaardistamine 

Organisatsiooni edukuse mõiste ja olemuse defineerimise etapis viis magistritöö autor läbi 

akadeemilise kirjanduse põhjal uuringu, kasutades eesti, inglise ja vene keeles võtmesõnu: 

• organisatsiooni edukus, mõõtmine; 

• organis(z)ational success, measurement (measure, measuring); 

• организационный успех, измерение успешности. 
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Teadusartiklite avaldamisperioodiks määrati 1.01.2007 kuni käesolev aeg (ligi 12 aastat). 

Erinevate analüüside ja ülevaadete saamiseks otsiti elektroonilise kirjanduse järgnevate 

andmebaaside kaudu: Emerald teadusajakirjade ja e-raamatute andmebaas, raamatukogude 

elektronkataloogi ESTER, eLibrary ja Cyberleninka, ResearchGate, Harvard Business 

Rewiew ja Harward Business Rewiew - Russia veebileht ja Science Research online 

teadusartiklite andmebaas. Esmane otsing andis tulemuseks kokku 397 artiklit, millest sisu 

analüüsi teostamisel (vastavus töö uurimisteemale) jäi analüüsi aluseks 29 artiklit. Ülevaade 

organisatsiooni edukust käsitlevate dokumentide analüüsi protsessist on toodud välja  

joonisel 4. Autor kasutas andmeallikate laiendamiseks leitud artiklites viidatud 

andmeallikaid.  

 

Joonis 4. Organisatsiooni edukust käsitlevate dokumentide analüüsi protsess 

Akadeemilise kirjanduse põhjal organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite 

kaardistamiseks valis autor kontentanalüüsi induktiivse sisuanalüüsi strateegia, kasutades 

ANDMEBAASID

•Cyberleninka

•Harvard Business Rewiew

•Harvard Business Rewiew - Russia

•Emerald

•eLibrary

•ESTER

•ResearchGate

•Science Research

VÕTMESÕNAD

•organisatsiooni edukus, mõõtmine

•organis(z)ational success, measurement (measure, measuring)

•организационный успех, измерение успешности

ARTIKLITE AVALDAMISE PERIOOD

•01.01.2007 kuni käesolev aeg (12 aastat)

ARTIKLITE VALIM

•397 artiklit (esmane valim)

•29 artiklit (korrastatud valim)

•68 artiklit (laiendatud valim)
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avatud kodeerimist. Avatud kodeerimise tulemusena loodi organisatsiooni eduksust 

kirjeldavate tegurite koondloetelu edasiseks analüüsimiseks ja sorteerimiseks.  

2.1.2. Organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite kategoriseerimine 

Organisatsiooni edukuse mõõtmise akadeemilise kirjanduse sisuanalüüsi käigus (vt punkt 

2.1.1.) kaardistatud tegurite korrastamisel teostas autor valikulise kodeerimise kaudu 

kategoriseerides selleks andmestikku. Subjektiivsuse vältimiseks toimus tegurite 

süstematiseerimine ja kategoriseerimine kolme vabalt valitud eksperdi kaasabil perioodil 

18.02.2019 - 04.03.2019. Ekspertidele edastati excel-dokument koos tähestikulises 

järjekorras toodud teguritega eesti, inglise ja vene keeles. Inglise ja venekeelsed tegurite 

versioonid olid lisatud eestikeelse sõnastuse kontrollimiseks, et tagada teguri üheselt 

mõistetavust. 

Eksperdid määrasid igale organisatsiooni edukust kirjeldavale tegurile koodi ehk 

üldnimetuse ning vajadusel panid kommentaari juurde, kui tegemist on ühe ja sama, kuid 

erinevalt sõnastatud teguriga või kui oleks vaja teguri sõnastust täpsustada või muuta. 

Seejärel korrastas autor organisatsiooni edukust kirjeldavaid tegureid järgnevatest 

printsiipidest lähtuvalt: 

1. samatähenduslikute tegurite grupeerimine; 

2. üldiste tähendustega tegurite välja jäämine (tegurit saab omakorda jaotada 

alamteguriks); 

3. teguri sõnastuse täpsustamine üheselt mõistetavuse tagamiseks. 

 

Pärast kodeerimist jaotasid eksperdid toodud tegurid sise- ja väliskeskkonna teguriteks 

lähtuvalt sellest, kas organisatsioon saab mõjutada antud tegureid või mitte. Lisaks sise- ja 

väliskeskkonna tegurite kategooriale, tõsteti eraldi need tegurid (üldkarakteristikud), mis olid 

pigem organisatsiooni kui tervikut kirjeldava iseloomuga. Üldkarakteristikud olid omakorda 

jaotatud kaheks: organisatsiooni- ja tegevjuhi üldkarakteristikud. Organisatsiooni edukust 

kirjeldavate tegurite jaotuse üldine struktuur on toodud tabelis 5: 
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Tabel 5. Organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite jaotuse üldine struktuur 

ORGANISATSIOONI EDUKUST KIRJELDAVAD 

TEGURID 

ÜLDKARAKTERISTIKUD 
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Struktuur  

Protsessid  

Juhtimisstiil  

Väärtused  

Personal  

Oskused  

L
IS

A
 

  

Finants  

Muu  

Organisatsiooni edukust kirjeldavate sisekeskkonna tegurite kategoriseerimise aluseks võeti 

McKinsey 7S (McKinsey 7S Framework) juhtimismudel (McKinsey & Company, 2008), mis 

käsitleb seitset organisatsioonisisest aspekti, mida peab jälgima, tagamaks organisatsiooni 

tulemuslik toimimine. 7S mudeli elemendid on jagatud pehmeteks ja tugevateks (joonis 5): 

 tugevad elemendid:  

 strateegia (Strategy); 

 struktuur (Structure); 

 protsessid (Systems). 

 pehmed elemendid:  

 oskused (Skills);  

 juhtimisstiil (Style);  

 personal (Staff); 

 jagatud väärtused (Shared Values). 

Antud mudeli valik on põhjendatud sellega, et 7S juhtimismudel rõhutab inimressurssi 

tähtsust organisatsiooni arengu juures ning käsitleb struktuuri mitte ainult materiaalsete 

väärtuste kontekstis.  



Organisatsiooni edukuse mõõtmise mudel 

29 
 

 

Joonis 5. McKinsey 7S juhtimismudel 

Allikas: McKinsey & Company, 2008 

 

Lähtuvalt asjaolust, et traditsiooniliselt pikka aega mõõdeti organisatsiooni edukust 

finantsiliste näitajate kaudu, moodustati lisaks McKinsey 7S juhtimismudeli alusel loodud 

kategooriatele ka finantstegurite kategooria. Need tegurid, mis ei sobinud ühtegi 

kategooriasse, tõsteti teistest eraldi kategooriasse nimetusega „muu“. 

Organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite süstematiseerimise etapid on järgnevad: 

1. organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite kodeerimine; 

2. organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite korrastamiseks ettepanekute tegemine; 

3. organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite jaotamine sise- ja välikeskkonna 

teguriteks; 

4. organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite kategoriseerimine McKindey 7S mudeli 

alusel. 

Kategoriseerimisel ekspertide erimeelsuse korral kaasati otsustamisse lisaekspert, kes andis 

oma hinnangu ainult teatud organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite ja kategooriate 

kohta. 
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Ülevaade organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite süstematiseerimise protsessist on 

toodud välja joonisel 6.  

 

Joonis 6. Organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite süstematiseerimise protsess 

2.1.3. Ekspertide hinnangute analüüs 

Ekspertideks osutusid valituks teadusmaastiku ettevõtlusvaldkonna asjatundjaid, kelleks olid 

Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor, Tartu Ülikooli ja TalTech ülikooliga seotud teadurid ja 

õppejõud ning ettevõtlusvaldkonna praktikud. Kokku edastati 07.03.2019 18 kutset (lisa 1) 

e-posti teel vastamise võimalusega kuni 14.03.2019. Ühe eksperdi palvel oli periood 

pikendatud kuni 15.03.2019. Ekspertidele edastati exceli dokument, kus olid eraldi toodud 

sise- ja väliskeskkonna organisatsiooni edukust kirjeldavad tegurid. Sisekeskkonna tegurid 

olid jaotatud 9 erineva kategooria põhiselt. Kategooriad sisaldasid 3 kuni 51 tegurit. 

Täpsemalt kategooriate loomisest ja tegurite süstematiseerimisest on kirjeldatud punktis 

2.1.2.  

Eksperdid andsid oma hinnangu 4-palli skaalal (4 – „väga tähtis“, 3 – „tähtis“, 2 – 

„vähetähtis“, 1 – „ei ole tähtis“ ja 0 – „ei oska vastata“) organisatsiooni edukust kirjeldavate 

tegurite tähtsusele organisatsiooni edukuse mõõtmisel. Vajadusel oli võimalus 

kommenteerida oma arvamust, mis puudutas hinnangu andmist, teguri sõnastust jm. Lisaks 

hindamisele, andsid eksperdid oma tagasiside organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite 

KAASATUD EKSPERDID

•Kolm vabalt valitud eksperti (ekspertide grupp 1)

SÜSTEMATISEERIMISE LÄBIVIIMISE PERIOOD

•18.02.2019 - 04.03.2019

SÜSTEMATISEERIMISE TEGEVUSED

•tegurite kodeerimine

•tegurite korrastamine

•tegurite jaotamine sise- ja väliskeskkonna teguriteks

•tegurite kategoriseerimine McKensey 7S juhtimismudeli alusel
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kategoriseerimise põhjendatavusele. Ülevaade ekspertide hinnangute küsitlemise protsessist 

on toodud välja joonisel 7.  

 

Joonis 7. Ekspertide hinnangute küsitlemise protsess 

Andmete töötlemine ja analüüs on läbi viidud tabelarvutustarkvara MS Excel abil. 

2.1.4. Pilootuuring ja valim 

Pilootuuringu esmase valimi moodustasid Ülemiste City-s tegutsevad organisatsioonid 

sõltumata nende taustast, tegevusalast või töötajate arvust, kelle kohta käivad algandmed 

saadi varasemalt autori poolt  Ülemiste City organisatsioonide seast läbiviidud uuringust ning 

täiendati jaanuaris 2019, kaardistades linnakus tegutsevaid organisatsioone vastavalt ehitatud 

uutele hoonetele ning neis paiknevatele uutele organisatsioonidele. Uuringu 

ettevalmistusetapis toimus üldkogumi korrastamine Ülemiste City-s tegutsevate 

organisatsioonide koostatud nimekirja alusel. Lisaks üldkogumi korrastamisele hankis autor 

uute organisatsioonide kontaktandmeid (telefoninumbrid ja e-posti aadressid) erinevate 

avalike infoallikate kaudu (organisatsiooni veebilehed, inforegister.ee, e-krediidiinfo.ee ja 

cvkeskus.ee, isiklikud kontaktid) ning uuendas kontakte, mis ei olnud piisavalt täpsed või 

olid aegunud.  

KAASATUD EKSPERDID

•18 valitud eksperti (ekspertide grupp 2)

•Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

•Tartu Ülikool

•TalTech Ülikool

•ettevõtlusvaldkonna eksperdid

SÜSTEMATISEERIMISE LÄBIVIIMISE PERIOOD

•07.03.2019 - 15.03.2019

SÜSTEMATISEERIMISE TEGEVUSED

•tegurite hindamine 4-palli skaalal

•ettepanekute tegemine tegurote sõnastuse täpsustamiseks ja korrastamiseks

•hinnang tegurite kategoriseerimisele
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Eesmärgiga vältida kattuvusi ja selleks, et kõik organisatsioonid valimis saaksid vaid ühe 

ankeedi ja tulemused oleksid usaldusväärsed, korrastati organisatsioonide nimekiri  

järgnevatel printsiibidel:  

• organisatsioon ei asu enam Ülemiste City-s; 

• organisatsiooni tegevus on peatatud või lõpetatud,  

• organisatsioon on likvideerimisel; 

• organisatsioon tegutseb kahel erineval aadressil; 

• organisatsioonil on märgitud vigane või puudulik kontakt; 

• organisatsioonil on globaalse emaettevõtte veebileht koos välismaise kontaktiga; 

• organisatsiooni juhtimist teostatakse teise organisatsiooni alt; 

• eraisikud, k.a. FIE-d. 

Uuringu ettevalmistusetapile järgnes andmete kogumise etapp, mille käigus edastati e-posti 

teel 19.03.2019 Ülemiste City-s tegutsevale 342-le organisatsioonile kutse (lisa 2) uuringus 

osalemiseks koos selgitava informatsiooniga, millest 17 puhul osutus kirja 

kohaletoimetamine ebaõnnestunuks. Elektroonsed kutsed edastati LimeSurvey kaudu 

olemasolevatele organisatsioonide kontaktaadressidele eesti keeles. Pilootuuringu perioodiks 

oli seatud ajavahemik 19.03.2019-09.04.2019.  

Andmete kogumiseks väljastati 3 üldist korduskutset, vastavalt 26.03.2019, 02.04.2019 ja 

08.04.2019. Selleks, et tõsta vastajate aktiivsust ning saada uuringus maksimaalne vastajate 

arv, mis lubaks tulemusi üldistada ja järeldusi teha, tegi magistritöö autor uuringu perioodi 

vältel personaalseid telefonikõnesid ja viis läbi personaalseid kohtumisi organisatsiooni 

tegevjuhtide või juhatuse liikmetega.  

Ülemiste City organisatsioonide vastamise madala aktiivsuse tõttu laiendati alates 

22.03.2019 valimit, kaasates uuringusse teisi organisatsioone.  Lihtsuse ja mugavuse huvides 

võeti valimisse kättesaadavamaid organisatsioone autori tutvusringist. Kuna mugavusvalimi 

puhul on tegemist mittetõenäosusliku valimiga, esindatavuse tagamiseks saatis magistritöö 

autor kutseid uurimuses osalemiseks erineva taustaga (suurus, sektor, tegevusvaldkond jt) 

organisatsioonide omanikele ja juhtidele. Kokku saadeti 214 lisakutset. 



Organisatsiooni edukuse mõõtmise mudel 

33 
 

Selleks, et tõsta vastajate aktiivsust, tõlgiti küsimustik ka vene keelde. Kuna magistritöö 

autor kasutab vene keelt emakeelena ning osa erialast kirjandust oli läbitöötatud vene keeles, 

tõlkis autor küsimustiku ise. Vene keeles küsimustiku piloteerimisse kaasati kaks vene keelt 

emakeelena kõnelevat eksperti, kes andsid oma hinnangu, kas küsimused on selgelt 

sõnastatud ja ühiselt mõistetavad. Inglise keelde küsimustiku tõlkimist ei pidanud 

magistritöö autor vajalikuks, sest reeglina organisatsioonide tippjuhtkond oskab kas eesti või 

vene keelt.  

Täpsem ülevaade pilootuuringu läbiviimise protsessist on toodud joonisel 8. 

 

Joonis 8. Pilootuuringu läbiviimise protsess 

Käesoleva magistritöö raames läbiviidava pilootuuringu küsimustik on loodud ekspertide 

(ekspertide grupp 2) hinnangute analüüsi tulemusena. Täpsem ülevaade küsimustiku sisu 

loomisest on toodud punktis 2.1.3. Pilootuuringu küsimustik koosneb kahest osast. 

Küsimustiku esimene osa sisaldab 7 küsimust taustainformatsiooni välja selgitamiseks ja 

vastajate sotsiaal-demograafilise profiili koostamiseks. Küsimustiku teine osa koosneb 103 

organisatsiooni edukust kirjeldavast tegurist, mis on omakorda jagatud 8 blokki vastavalt 

eelnevalt moodustatud kategooriatele (vt punktid 2.1.2. ja 2.1.3), milleks on strateegia, 

struktuur, protsessid, juhtimisstiil, väärtused, personal, oskused ja finantsid. Kategooriad 

koosnevad kahest kuni kahekümne neljast tegurist. Iga teguri kohta on kasutatud kahte 

hindamist. Esimene hindamine käsitleb vastaja hinnangu andmist organisatsiooni edukust 

PILOOTUURINGU VALIM

•325 organisatsiooni (Ülemiste City valim)

•214 organisatsiooni (mugavusvalim)

•kokku on 539 organisatsiooni

PILOOTUURINGU LÄBIVIIMISE PERIOOD

•19.03.2019 - 09.04.2019

PILOOTUURINGU KÜSITLUS

•elektrooniline ankeet eesti ja vene keeles Lime Survey koskkonnas
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kirjeldava teguri tähtsusele enda organisatsiooni kontekstis (skaala 1), teine hindamine 

käsitleb vastaja hinnangu andmist sama teguri mõõtmisele enda organisatsioonis (skaala 2). 

Täpsem ülevaade küsitluses kasutatud hindamisskaaladest on toodud tabelis 6. 

Tabel 6. Pilootuuringu küsitluses kasutatud hindamisskaalad 

TEGURITE 

HINDAMISE 

EESMÄRK 

ESMANE 

KODEERIMINE 
4 3 2 1 0 

TÄHTSUS Skaala 1 Väga 

tähtis 

Tähtis Vähetähtis Ei ole 

tähtis 

Ei oska 

vastata 
MÕÕTMINE Skaala 2 Väga 

lihne 

Lihtne Keeruline Väga 

keeruline 

Ei oska 

vastata 

 

Küsimustik eesti keeles ja vene keeles on toodud vastavalt lisas 3 ja lisas 4. 

Andmete töötlemine ja analüüs on läbi viidud tabelarvutustarkvara MS Excel abil. 

2.2.Tulemused 

2.2.1. Organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite kaardistamise tulemused 

Käesoleva magistritöö autor analüüsis organisatsiooni edukust ja selle mõõtmist käsitlevat 

teaduskirjandust (vt punkt 2.1.1) ning selle tulemusena on koostatud organisatsiooni edukust 

kirjeldavate tegurite koondloetelu. Andmebaaside otsing andis esmase tulemusea välja 397 

artiklit, millest korrastamise käigus on jäänud valimisse 29 artiklit. Andmeallikate 

laiendamiseks kasutati leitud artiklites viidatud organisatsiooni edukust käsitlevat 

teaduslikku kirjandust. Kokku analüüsiti 68 artiklit.  

Korrastamata koondloetelu sisaldab 430 erinevalt sõnastatud organisatsiooni edukust 

kirjeldavat tegurit, mis on toodud tähestikulises järjekorras eesti keeles lisas 5. 

2.2.2. Organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite kategoriseerimise tulemused 

Organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite süstematiseerimiseks ja kategoriseerimiseks 

edastati kolmele vabalt valitud eksperdile eelnevalt teaduskirjanduse kaardistamise 

tulemusena (vt punktid 2.1.1. ja 2.2.1.) koostatud tegurite koondloetelu excel-dokumendina, 



Organisatsiooni edukuse mõõtmise mudel 

35 
 

mis omakorda kodeeriti, tehti ettepanekud loetelu korrastamiseks, jaotati vastavalt sise- ja 

väliskeskkonna teguriteks ning kategoriseeriti lähtuvalt McKinsey 7S juhtimismudelist. 

Magistritöö autor analüüsis kaasatud ekspertide arvamusi ja ettepanekuid ning 

lõpptulemusena valmis süsteemne ülevaade organisatsiooni edukust kirjeldavatest teguritest. 

Ekspertidele edastatud tegurite koondloetelu sisaldas kokku 430 organisatsiooni edukust 

kirjeldavat tegurit. Lisaks tegurite eestikeelsetele versioonidele olid toodud ingliskeelsed 

ja/või venekeelsed tegurite algversioonid. Tegurite koondloetelu korrastamise käigus tehti 

järgnevad tegevused: 

1. jäeti välja tegurid, mis olid üldise tähendusega ehk tegurid, mida saab omakorda 

jaotada alamteguriteks või tegurite gruppideks; 

2. tõsteti kokku sama tähendusega tegurid, valides sobivama üheselt mõistetava 

nimetuse; 

3. parendati teguri sõnastust, kui algselt tõlgitud sõnastuse versioon ei olnud piisavalt 

selgesti arusaadav. 

Mõned korrastamise näited on toodud välja tabelis 7. 
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Tabel 7. Organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite korrastamise näided 

MÄÄRATUD 

KOOD 

ORGANISATSIOONI EDUKUST KIRJELDAV 

TEGUR 

KORRASTAMISE TULEMUS 

K
L

IE
N

T
 104. Kliendi rahulolu 

105. Kliendi rahulolu tööga 
 Kliendirahulolu 

R
A

H
U

L
O

L
U

 267. Sisekliendi rahulolu 

373. Töötajate rahulolu 

374. Töötajate rahulolu tööga 

 Sisekliendi rahulolu 

 Töötajate rahulolu 

J
U

H
T

K
O

N
D

 75. Juhi rahulolu 

180. Omaniku rahulolu 

 

 Tegevjuhi rahulolu 

 Omaniku rahulolu 

T
Ö

Ö
J
Õ

U
 

V
O

O
L

A
V

U
S

 344. Tööjõu rotatsiooni/vahetumise madal 

tase 

347. Tööjõu voolavuse määr 

388. Tööjõu voolavus 

 Tööjõu voolavuse määr 

S
ID

U
S

-

G
R

U
P

ID
 

42. Harmoonilised suhted keskkonnaga (sh 

konkurentidega) 

67. Investoritega suhted 

206. Organisatsiooni suhted konkurentidega 

278. Suhted tarnijatega 

 Partnerlussuhted 

 Suhted konkurentidega 

K
L

IE
N

T
 110. Kliendisuhted 

 
 Suhted klientidega 

S
U

H
T

E
D

 167. Mitteformaalsed suhted 

185. Organisatsiooni formaalsed ja 

mitteformaalsed suhted 

361. Töötajate omavahelised suhted 

378. Töötajate suhted kolleegidega 

 Mitteformaalsed suhted 

organisatsioonis 

 Tugev organisatsioonikultuur 

 

Organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite korrastatud ja süsteemne loetelu (tabel 8) 

koosneb 189 tegurist: 164 organisatsiooni sisekeskkonna edukust kirjeldavat tegurit, mis on 

jaotatud 9 kategooria vahel, 25 väliskeskkonna tegurit ning 17 organisatsiooni 

üldkarakteristikut. Üldkarakteristikute puhul on toodud välja jaotus organisatsiooni ja 

tegevjuhi karakteristikute vahel.  

 

 

 



Organisatsiooni edukuse mõõtmise mudel 

37 
 

Tabel 8. Organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite süsteemne jaotus 

ORGANISATSIOONI EDUKUSE KIRJELDAVAD 

TEGURID (189) 
ORGANISATSIOONI 

ÜLDKARAKTERISTIKUD (17) 

SISEKESKKOND 

 (164) 
VÄLISKESKKOND 

(25) 
ORGANISATSIOON 

(10) 
TEGEVJUHT 

(7) 

M
C

K
IN

S
E

Y
 

J
U

H
T

IM
IS

M
U

D
E

L
 

 

Strateegia (23)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktuur (3) 

Protsessid (51) 

Juhtimisstiil (8) 

Väärtused (18) 

Personal (11) 

Oskused (8) 

L
IS

A
 

  

Finants (39) 

Muu (3) 

 

Organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite süstematiseerimise tulemusena valminud 

kategooriate lõikes korrastatud tegurite täisloetelu on toodud välja lisas 6.  

2.2.3. Ekspertide hinnangute analüüs ja tulemused 

Ekspertidelt (ekspertide grupp 2) hinnangute saamiseks edastati kokku 18 kutset e-posti teel 

ning kindlaks määratud perioodi lõpuks laekus kokku 14 eksperdi vastust (joonis 9). 1 ekspert 

andis oma hinnangu ainult organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite kategoriseerimise 

põhjendatavusele. Vastanud ekspertidest moodustasid naised 36% (5 vastajat) ning mehed 

64% (9 vastajat). Kõik eksperdid on seotud kas Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor, Tartu 

Ülikooli või TalTech ülikooliga ning lisaks sellele on ka ettevõtlusvaldkonna praktikud.  
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Joonis 9. Ekspertide osalus organisatsiooni edukust kirjeldavatele teguritele hinnangu 

andmisel, vastajate arv 

Ekspertide hinnangud organisatsiooni edukust kirjeldavatele teguritele jäid 4-palli skaalal 

keskväärtuste põhjal vahemikku 1,58-3,85. Kõige kõrgemalt hindasid vastajad pakutud 

teguritest kliendi rahulolu (�̅� =3,85) ja toodete/teenuste kvaliteedi (�̅� =3,85). Oma hinnangu 

andnud eksperdid hindasid kõrgelt veel konkurentsivõimet (�̅� =3,77), toodete/teenuste 

väärtuspakkumist kliendi jaoks (�̅� =3,77) ja turu vajadustele reageerimist (�̅� =3,77). Kõige 

madalamalt hindasid vastajad töötajate arvu kasvu (%) (�̅� =1,58) ja oma tootmispindade 

olemasolu (�̅� =1,60). 

Ekspertide hinnagute tulemuste analüüsimisel loeti standardhälbe näitaja kõrgeks alates 

väärtusest 0,8. Kõige suuremad standardhälbed esinesid järgnevatel, organisatsiooni edukust 

kirjeldavate tegurite hindamisel: organisatsiooni missioon (SD=1,03), teadusuuringute 

kogemus (SD=0,98), haiguspäevade arv töötaja kohta (SD=0,97), organisatsiooni omaniku 

rahulolu (SD=0,96), organisatsiooni struktuuri selgus, läbipaistvus ja lihtsus (SD=0,96) ning 

töö tsentraliseerimine (SD=0,95).  Kõrgema standardhälbe puhul, erinevad organisatsiooni 

edukust kirjeldavate tegurite üksikud tulemused kõige rohkem keskväärtusest ning eksperdid 

ei olnud oma hinnangute andmisel üksmeelsed. Kõige madalamad standardhälbed, mis 

viitavad solidaarsusele ekspertide hinnangutes, on: toodete/teenuste kvaliteet (SD=0,36), 

toodete/teenuste optimaalne hind (SD=0,37), organisatsioonil mõju turule ja konkurentidele 

on vastanud
13

on vastanud osaliselt
1

ei ole vastanud
4

Ekspertide osalus organisatsiooni edukust kirjeldavatele teguritele 
hinnangu andmisel, vastajate arv (n=18)  
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(SD=0,40), konkurentsivõime (SD=0,42), toodete/teenuste väärtuspakkumine kliendi jaoks 

(SD=0,42), turu vajadustele reageerimine (SD=0,42) ja teadmusjuhtimine (SD=0,45). 

Magistritöö autor analüüsis ekspertide hinnangute keskväärtusi tuginedes standarthälbele. 

Esialgselt olid võetud arvesse kõik tegurid, kelle keskväärtus on 2,50 ja suurem. Keskväärtus 

2,50 sai valitud kriitiliseks piiriks, lähtuvalt kasutatud hindamisskaalast, kus 2 on 

„vähetähtis“ ja 3 on „tähtis“. Seega keskväärtusena 2,50 ja suurem on see tegur, mis on juba 

„tähtis“. Tegurid, mille koondina keskväärtus oli väiksem kui 2,50, jäeti välja põhjusega, et 

ekspertide hinnangute kohaselt ei olnud see piisavalt oluline organisatsiooni edukust 

kirjeldav tegur. Paraleelselt keskväärtusega vaadati standarthälbeid. Üldistatuna kõrge 

standardhälve oli pigem märk sellest, et tegur on oluline ja jääb valimisse sisse.  

Otsustamise näide ekspertide hinnagute analüüsi käigus on toodud tabelis 9. 

Tabel 9. Otsustamise näide ekspertide hinnangute analüüsi käigus 

KATEGOORIA ORGANISATSIOONI EDUKUST 

KIRJELDAV TEGUR 

TEGURI 

VALIK 

(X̅)ET STDEVET 

STRATEEGIA Efektiivsed juhtimise otsused Jah 3,69 0,61 

STRATEEGIA Töötajate arvu kasv, % Ei 1,58 0,64 

PROTSESSID Toodete/teenuste lai valik Ei 2,25 0,83 

PROTSESSID Tarneahela efektiivsus Jah 3,25 0,60 

JUHTIMISSTIIL Töötajate arvamust arvestav 

juhtimine 

Jah 3,08 0,76 

VÄÄRTUSED Rahvusvahelisus Jah 3,00 0,82 

VÄÄRTUSED Heategevus Ei 2,15 0,66 

PERSONAL Töötajate motivatsioon Jah 3,54 0,50 

OSKUSED Töötajate haridustase Jah 3,30 0,78 

OSKUSED Kvalifitseeritud töötajate arv Jah 3,30 0,78 

FINANTS Kasumi kasv Jah 3,42 0,64 

Organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite ekspertide poolsete hinnangute analüüsi käigus 

pööras magistritöö autor erilist tähelepanu ekspertide ettepanekutele ja kommentaaridele, mis 

puudutasid pakutud tegurite sõnastuse täpsustamist ja grupeerimist. Lõppkokkuvõtteks võib 

öelda, et ekspertide hinnangute analüüsi tulemusena on tehtud otsused, mis põhinevad nii 

kvantitatiivsetele kui ka kvalitatiivsetele andmetele. 
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Tabel 10. Ekspertide hinnangute tulemusel grupeeritud organisatsiooni edukust kirjeldavad 

tegurid 

KATEGOORIA ORGANISATSIOONI EDUKUST KIRJELDAV TEGUR 

STRATEEGIA Organisatsiooni isearendamine  

Muudatustele orienteerumine  

Strateegilise planeerimise kvaliteet ja sügavus  

Turunduse strateegia 

PROTSESSID Sisekliendi rahulolu  

Integreeritud aruandlus  

Klienditeeninduse (k.a. järelteeninduse) kvaliteet  

Kvaliteedijuhtimine  

Masinate/seadmete tehniline tase  

Organisatsiooni arengu kiirus  

Organisatsiooni sisene kommunikatsiooni efektiivsus  

Protsesside tsükliaeg 

Standardiseeritud juhtimissüsteemid  

Teadusuuringute ja arendustegevuste süsteem  

Teadusuuringute kogemus  

Tehnoloogiate kasutamise kogemus  

Toodete/teenuste disain  

Toodete/teenuste garantii olemasolu  

Toodete/teenuste optimaalne hind  

Toodete/teenuste pakkumine erisegmendile (konkreetsele)  

Toodete/teenuste pidev uuendamine ja arendamine  

Tootmise tulemuslikkus  

Turunduse kvaliteet  

Turuosa  

Töötajate turvalisus 

Valmisolek muudatusteks 

JUHTIMISSTIIL Juhtimise arengu kvaliteet  

Paindlik töökorraldus 

VÄÄRTUSED Kvaliteedile orienteeritud organisatsioon  

Paindlikkus  

Õppimiskultuur 

PERSONAL Tegevjuhi rahulolu 

FINANTS Immateriaalse põhivara osakaal põhivarast  

Investeeringud teadus- ja arendustegevustesse (% müügist)  

Investeeringuid uute turgude arendamisse (% müügist)  

Kasumi määr 

Käive  

Lisandväärtus/koguvara  

Madalad üldkulud  

Maksevõimalused klientidele  

Müügitulu Omakapitali rentaablus (%) 

Puhaskasum Puhaskasumi kasv (%) 

Rahavood  

Rentaablus  

Tööjõu efektiivsuse määr  

Varade rentaablus (%) 

Ekspertide hinnangute keskväärtused ja standardhälbed organisatsiooni edukust 

kirjeldavatele teguritele on välja toodud lisas 7. Lisaks on ära märgitud, kas antud tegur jääb 

pilootuuringu küsimustikku (vt punkt 2.1.4) sisse või mitte. Need tegurid, mille sõnastus sai 
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täpsustatud vastavalt ekspertide ettepanekutele, on toodud välja tabelis 10 ning need, mis 

grupeeriti lähtuvalt ekspertide kommentaaridest, ontoodud välja tabelis 11.  

Tabel 11. Ekspertide hinnangute tulemusel muudetud organisatsiooni edukust kirjeldavad 

tegurid 

KATEGOORIA ORGANISATSIOONI EDUKUST KIRJELDAV TEGUR 

 ALGNE SÕNASTUS MUUDETUD SÕNASTUS 

STRATEEGIA Sidusgruppide heaolu  

Ettevalmistumine väliskeskkonna 

ootamatuteks muutusteks  

Organisatsiooni missioon  

Organisatsiooni visioon 

Sidusgruppide (huvigruppide) 

heaolu 

Tõhus riskijuhtimine 

Organisatsiooni missiooni olemasolu 

ja sõnastus 

Organisatsiooni visiooni olemasolu 

ja sõnastus 

PROTSESSID Innovatsiooni tehnoloogiate 

kasutusele võtmine 

Masinate/seadmete pidev 

arendamine ja uuendamine 

Põhiprotsesside ökoloogilisus  

Selged tootmisprotsessid  

Standardiseeritud protsesside 

kvaliteet ja sügavus 

Tegevuste vigade analüüs  

Toodete/teenuste hinnapoliitika  

Turunduse efektiivsus 

Vahetu monitooring ja hindamine 

Kaasaegsete tehnoloogiate 

kasutamine 

Kasutusel oleva tehnoloogia 

kaasaegsus ja sobivus eesmärkide 

täitmiseks 

Protsesside ökoloogilisus 

Tööd toetavad protsessid on 

kaardistatud 

Standardiseeritud protsesside 

kaasaegsus 

Probleemide analüüs ja vigade 

ennetus 

Toodete/teenuste läbimõeldud 

hinnapoliitika 

Mõjus/tõhus turundustegevus 

Vahetu protsesside monitooring ja 

hindamine 

JUHTIMISSTIIL Teadmiste juhtimine Teadmusjuhtimine 

VÄÄRTUSED Elukestev õpe  

Partnerlussuhted 
Elukestev õpe (pidev õppimine) 

Suhted partneritega 

PERSONAL Kõrgema juhtkonna koolitamine ja 

arendamine 
Tippjuhtkonna koolitamine ja 

arendamine 

FINANTS Aktsia hind börsil  Aktsia hinna kasv 

Ekspertide hinnangute analüüsi tulemusena muudeti ühe organisatsiooni edukust kirjeldava 

teguri kategooria, millest ülevaade on toodud tabelis 12. 

Tabel 12. Ekspertide hinnangute tulemusel muudetud organisatsiooni edukust kirjeldava 

teguri kategooria 

ORGANISATSIOONI 

EDUKUST 

KIRJELDAV TEGUR  

ALGNE KATEGOORIA UUS KATEGOORIA 

TÖÖJÕU 

VOOLAVUSE MÄÄR 

• Muu • Personal 
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2.2.4. Pilootuuringu tulemused ja analüüs 

Magistritöö autor analüüsis pilootuuringus osalenud organisatsioonide hinnanguid 

organisatsiooni edukust kirjeldavatele teguritele ja nende mõõtmisele, tuginedes nii 

üldhinnangutele, kui ka organisatsiooni eripärale. Lisaks sisaldab pilootuuringu tulemuste 

analüüs võrdluseid ekspertide antud hinnangutega (vaata punkt 2.2.3.).  

2.2.4.1.  Pilootuuringu vastajate profiil 

Organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite rakendatavuse hindamiseks kasutati 

LimeSurvey küsitluse keskkonnas loodud küsimustikku, mida edastati e-kirja teel esmalt 

Ülemiste Citys tegutsevatele organisatsioonidele ja hiljem ka laiendatud valimile (vt punkt 

2.1.4.). Magistritöö raames läbiviidud pilootuuringu perioodi lõpuks laekus kokku 214 

ankeeti, millest 6 ankeeti olid edastatud autorile paberkandjal. 77 ankeeti olid poolikud ning 

nende vastuseid ei kasutatud analüüsi andmetes. Seega analüüsimisel võeti aluseks 137 

ankeeti.  

 

Joonis 10. Pilootuuringus organisatsioonide osalus 

Vaatamata asjaolule, et mugavusvalimi puhul on tegemist mittetõenäosusliku valimiga, 

küsitluses osalenute sotsiaal-demograafiline profiil on autori hinnangul piisavalt  esinduslik.  

on vastanud
26%

on vastanud osaliselt
14%

ei ole vastanud
60%

Pilootuuringus organisatsioonide osalus, vastajate %
(n=539) 
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Valdava osa uuringus osalenutest moodustasid organisatsioonide juhid või juhatuse liikmed 

(59%). Organisatsioonid, vastaja enda liigituse kohaselt, esindavad kõiki kolme sektorit, kuid 

kõige rohkem vastajaid oli erasektoris (72%). Suurima arvuga esindatud tegevusvaldkonnaks 

organisatsioonide seast sai tertsiaarsektor (86%). Küsimustikule vastajate struktuur on välja 

toodud joonisel 11. 

 
Joonis 11. Vastajate struktuur, % (n=137) 
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2.2.4.2.  Pilootuuringu üldtulemused organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite 

lõikes 

Pilootuuringu raames jäid vastajate hinnangud organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite 

tähtsusele, 4-palli skaalal keskväärtuste alusel vahemikku 1,97-3,83, mis sarnaneb väga 

täpselt ekspertide hinnangute tulemustega. Kõige kõrgemalt hindasid vastajad pakutud 

teguritest kliendi rahulolu (�̅� =3,83, ekspertide hinnang (�̅� =3,85)) ja toodete/teenuste 

kvaliteeti (�̅� =3,66, ekspertide hinnang (�̅� =3,85)). Andmete analüüsist on näha, et nii 

eksperdid, kui organisatsioonide esindajad on oma hinnangutes üksmeelsed, valides kõige 

tähtsamateks, organisatsiooni edukust kirjeldavateks teguriteks, samad tegurid. 

Küsitluse raames oma hinnangu andnud vastajad hindasid kõrgelt veel meeskonnatööd           

(�̅� =3,61, ekspertide hinnang (�̅� =3,38)), suhteid klientidega (�̅� =3,61, ekspertide hinnang      

(�̅� =3,69)) ja klientidega koostööd (�̅� =3,56, ekspertide hinnang (�̅� =3,54)).  

Andes hinnangu organisatsiooni edukust kirjeldavatele teguritele oma organisatsiooni 

kontekstist lähtuvalt, ei olnud vastajad oma hinnangutes samal arvamusel ning 

standardhälvete vahemiku piirid erinevad ekspertide omadest (organisatsioonid 0,43-1,22, 

eksperdid 0,36-1,03). Kõige suuremad standardhälbed pilootuuringus osalejate seas esinesid 

kategoorias „finants“ organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite hindamisel: kasum aktsia 

kohta (EPS) (SD=1,22), aktsia hinna kasv (SD=1,17) börsiväärtus (SD=1,14) ja majanduslik 

lisandväärtus (EVA) (SD=1,14). Ühesel arvamusel olid vastajad vaid kliendirahulolu teguri 

puhul (SD=0,43). 

Lisaks organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite tähtsuse hindamisele, andsid uuringus 

osalejad oma hinnangu, kuivõrd lihtne/keeruline oleks pakutud tegurit nende 

organisatsioonis mõõta. Kõige lihtsamini, vastajate hinnangul, oleks võimalik mõõta 

kategooriate „protsessid“ ja „finants“ tegurid, milleks on tarneaeg (𝑥 ̅ =3,00), töötajate 

tööohutus ja tervishoid (�̅� =2,98), müügitulu kasv (�̅� =2,97), maksevõime (�̅� =2,96), 

puhaskasumi marginal (�̅� =2,95) ja töötajate haridustase (�̅� =2,95).  

Magistritöö lisas 8 on toodud välja pilootuuringu organisatsiooni edukust kirjeldavate 

tegurite ja nende mõõtmise hinnangute keskväärtused ja standardhälbed.  
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2.2.4.3.  Pilootuuringu üldtulemused organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite 

kategooriate lõikes 

Organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite pilootuuringus osalenute hinnangute 

kategooriate keskväärtused ja standardhälbed on toodud välja võrdluses ekspertide 

hinnangutega tabelis 13. Ekspertide hinnagute kategooriate keskmiste arvutamisel võeti 

arvesse ainult nende tegurite näitajad, milliste kohta olid ka organisatsioonide vastajate 

andmed olemas.  

Tabel 13. Ekspertide ja organisatsioonide hinnangute võrdlus organisatsiooni edukust 

kirjeldavate tegurite kategooriate lõikes 

 EKSPERDID  ORGANISATSIOONID ORGANISATSIOONID 

 HINNANG TEGURI 

TÄHTSUSELE (ET) 

 HINNANG TEGURI 

TÄHTSUSELE (OT) 

HINNANG TEGURI 

MÕÕTMISELE (OM) 

KATEGOORIA (X̅)ET STDEVET (X̅)ET -

(X̅)OT 

(X̅)OT STDEVOT (X̅)OM STDEVOM 

STRATEEGIA 3,21 0,72 0,03 3,24 0,75 2,58 0,78 

PROTSESSID 3,29 0,61 +0,15 3,14 0,84 2,66 0,77 

STRUKTUUR 2,83 0,91 -0,13 2,96 0,84 2,83 0,72 

JUHTIMISSTIIL 3,27 0,69 +0,16 3,11 0,78 2,50 0,78 

VÄÄRTUSED 3,29 0,67 +0,06 3,23 0,75 2,62 0,74 

PERSONAL 3,31 0,62 -0,09 3,40 0,67 2,63 0,79 

OSKUSED 3,19 0,74 -0,11 3,30 0,74 2,73 0,82 

FINANTS 3,19 0,65 +0,42 2,77 0,97 2,82 0,85 

Analüüsides tulemusi organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite kategooriate lõikes võib 

positiivsena välja tuua seda, et ekspertide ja pilootuuringus osalejate hinnangutes ei esinenud 

olulisi erinevusi. Mõnevõrra ekspertidest kõrgemalt hindasid organisatsioonid struktuuri, 

personali ja töötajate oskustega seotud organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite 

kategooriaid. Ekspertidest madalamad hinnangute näitajad ilmnesid kategooriates 

„protsessid“, „juhtimisstiil“ ja „väärtused“. Kõige suurem erinevus näitajates ilmnes 

kategooria „finants“ tegurite hindamisel (vahe +0,42). Antud tulemuste tõlgendamisel tuleb 

arvestada, et ka standardhälbe vahe „finants“ kategooria kohta on võrreldeste teiste 

kategooriate vahedega suurem (vahe +0,32), mis viidab sellele, et pilootuuringus osalejad ei 

olnud oma hinnangutes üksmeelel. 

Selleks, et kontrollida organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite omavahelisi seoseid, viis 

magistritöö autor läbi faktoranalüüsi grupeerides tegureid McKensey 7S mudeli kohaselt nn 

kõvade ja pehmete tegurite kategooriateks, eraldi käsitleti finantsiliste tegurite kategooriat. 

Faktoranalüüsi tulemus näitas tugevat seost tegurite vahel kategooriate lõikes. Lisaks 
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faktoranalüüsile, analüüsis autor korrelatsioonikordaja väärtuseid. Korrelatsiooni analüüs 

näitas tugevat seost tegurite vahel kategooriate lõikes. Faktoranalüüsi väärtused on toodud 

välja lisas 9. 

2.2.4.4.  Pilootuuringu üldtulemused tähtsamate organisatsiooni edukust kirjeldavate 

tegurite  lõikes 

Järgmisena võrreldi ekspertide ja pilootuuringus osalenud organisatsioonide esindajate 

hinnangute põhjal koostatud pingeridu. Tuginedes vastajate hinnangute keskväärtustele, 

võttis magistritöö autor analüüsimiseks esimesed 30 organisatsiooni edukust kirjeldavat 

tegurit. Kuna ekspertide hinnangutes 30. ja 31. kohal aset leidnud tegurid on saanud täpselt 

sama kõrgelt hinnangu, laienes ekspertide pingerida kuni 31 tegurini. 

31 tegurist koosnevad pingeread on toodud välja vastavalt keskväärtuste järjestusele lisas 10. 

Täpsem ülevaade võrdlusesse kaasatud teguritest koos keskväärtuste ja standardhälvetega on 

toodud välja lisas 11.  Ekspertide pingerida sisaldab tegureid keskväärtuste vahemikus 3,85-

3,38, organisatsioonide vastajate keskväärtuste vahemikus 3,83-3,32 ning tegurite mõõtmist 

käsitlevad keskväärtused vahemikus 3,00-2,78. Rohelise värviga on märgitud need tegurid, 

mis on igas tulemuste koondis esindatud. Punase värviga on märgitud need tegurid, mida nii 

eksperdid, kui ka organisatsioonid on hinnanud kõrgelt, kuid vastajate hinnangul nende 

tegurite mõõtmine on keeruline. Sinise värviga on märgitud need organisatsiooni edukust 

kirjeldavad tegurid, mis on tähtsad kas ekspertide või organisatsioonide hinnagute kohaselt 

ning mida on suhteliselt lihtne mõõta.  

Ekspertide ja küsitlusele vastanud organisatsioonide hinnangute analüüsi tulemusena selgus, 

et vaid 4 organisatsiooni edukust kirjeldavatest teguritest on esindatud kõigis kolmes 

tulemuste koondites, mis omakorda tähendab seda, et nii eksperdid, kes andsid üldise 

hinnangu, kui ka organisatsioonidest vastajad, kes hindasid tegureid oma organisatsiooni 

eripärast lähtuvalt ning lisaks sellele hindasid väljapakutud tegurite mõtmise 

lihtsust/keerukust organisatsiooni siseselt, on pidanud neid tegureid tähtsaks ja märkinud, et 

neid on suhteliselt lihtne ka mõõta. Nendeks teguriteks on kliendi rahulolu (ET(1), OT(1), 

OM(12)), toodete/teenuste kvaliteet (ET(2), OT(2), OM(18)), suhted klientidega (ET(7), 

OT(4), OM(31)) ja töötajate oskuste arendamine ja kvalifikatsiooni tõstmine (ET(19), 

OT(12), OM(28)). Täpsem ülevaade võrdlusest on toodud välja tabelis 14. 
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Tabel 14. Organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite tähtsuse ja nende mõõtmise 

pingerea võrdlus ekspertide ja organisatsioonide hinnangutes 

 

 

 

 

Organisatsiooni edukust 

kirjeldav tegur 

Eksperdid 

Hinnang 

teguri 

tähtsusele 

(ET) 

Org-nid 

Hinnang 

teguri 

tähtsusele 

(OT) 

 

 

ET-OE 

Org-nid 

Hinnang 

teguri 

mõõtmisele 

(OM) 

 

 

OE-OM 

pingereakoht pingereakoht  pingereakoht  

Kliendi rahulolu*1 

Toodete/teenuse kvaliteet* 

Suhted klientidega* 

Töötajate oskuste arendamine ja 

kvalifikatsiooni tõstmine* 

1 

2 

7 

19 

1 

2 

4 

12 

 

 

+3 

+7 

12 

18 

31 

28 

-12 

-16 

-27 

-16 

Konkurentsivõime** 

Turu vajadustele reageerimine** 

Töötajate pädevuste tase** 

Efektiivsed juhtimise otsused** 

Toodete/teenuste arendamine 

ning parendamine vastavalt 

vajadustele** 

Klientidega koostöö** 

Koostööpartnerite rahulolu** 

Juhtkonna usaldus töötajate 

vastu** 

Töötajate motivatsioon** 

Töötajate kaasamine, 

julgustamine teha ettepanekuid 

ja pakkuda uusi ideid** 

Usalduse tase organisatsioonis** 

Töötajate pühendumus** 

Meeskonnatöö** 

Töötajate usaldus juhtkonna 

(juhtimise) vastu** 

3 

5 

6 

8 

10 

 

 

14 

15 

16 

 

17 

20 

 

 

21 

24 

29 

30 

16 

20 

9 

15 

19 

 

 

5 

22 

6 

 

7 

29 

 

 

8 

14 

3 

18 

-13 

-15 

-3 

-7 

-9 

 

 

+9 

-7 

+10 

 

+10 

-9 

 

 

+13 

+10 

+26 

+12 

  

ROE, omakapitali tootlus*** 

Börsiväärtus*** 

Kasumi kasv*** 

Puhaskasumi marginaal*** 

Eesmärkide saavutamise 

määr*** 

12 

18 

25 

27 

 

 

 

 

10 

 10 

27 

9 

5 

30 

 

14 organisatsiooni edukust kirjeldavat tegurit on tähtsad mõlema sihtgrupi hinnangul, kuid 

nende mõõtmine ei ole organisatsiooni jaoks väga lihtne. Analüüsides ekspertide ja 

organisatsioonide tähtsamate tegurite pingeridade võrdlust, on näha, et välja toodud 

                                                           

1Märkused:  * - nii ekspertide, kui ka organisatsioonide poolt tähtsuselt kõrgelt hinnatud tegurid; tegurite 

mõõtmine on lihtne; ** - nii ekspertide, kui ka organisatsioonide poolt tähtsuselt kõrgelt hinnatud tegurid; 

tegurite mõõtmine on keeruline; *** - kas ekspertide või organisatsioonide poolt tähtsuselt kõrgelt hinnatud 

tegurid; tegurite mõõtmine on lihtne. 
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tulemustes ilmnesid suured erinevused praktiliselt kõikide organisatsiooni edukust 

kirjeldavate tegurite puhul. Kõige suurem lõhe ilmnes meeskonnatöö teguri järjestuses. 

Ekspertide hinnangul on meeskonnatöö tähtsuselt 29. kohal, kuid organisatsioonid on 

hinnanud seda väga kõrgelt, pannes 3. kohale. Lisaks meeskonnatöö tegurile, ilmnesid ka 

teised silmajäävad lõhed, mis jäid vahemikku 12-15. Organisatsioonidest kõrgemale kohale 

on pannud eksperdid konkurentsivõime (vahe -13) ja turu vajadustele reageerimine (vahe -

15). Organisatsioonidest madalamat positsiooni on saanud ekspertide hinnangul töötajate 

usaldus juhtkonna (juhtimise) vastu (vahe +12) ja usalduse tase organisatsioonis (vahe +13). 

Tabelis … * ja ** märgistatud organisatsiooni edukust kirjeldavad tegurid moodustavad 

baastegurite grupi ehk need tegurid on hinnatud tähtsateks uuringus osalenud 

organisatsioonide esindajate ja ekspertide poolt. Vaadates baastegurite loetelu lähemalt, on 

näha, et antud loetelus on esindatud kõik McKensey 7S juhtimismudeli põhjal moodustatud 

kategooriad (vaata punkt 2.1.2).  

Rida finantsilisi tegureid (ROE, börsiväärtus, kasumi kasv ja puhaskasumi marginaal) on 

ekspertide hinnangul organisatsiooni edukuse mõõtmise juures tähtsad, kuid 

organisatsioonid ise ei olnud sama meelt. Seega „finants“ kategooria on jäänud baastegurite 

loetelus esindamata. Samas peab pöörama tähelepanu sellele, et ekspertide hinnangul tähtsate 

finantsiliste tegurite mõõtmine organisatsioonide hinnangute kohaselt ei ole keeruline. Eraldi 

on toodud välja eesmärgi saavutamise määr, mida organisatsioonid peavad tähtsaks ja ka 

mõõtmisel ei esine raskusi, kuid ekspertide hinnangul ei olnud see tegur  organisatsiooni 

edukuse mõõtmise juures väga tähtis. 

2.2.4.5.  Pilootuuringu tulemused organisatsiooni spetsiifikast lähtuvalt 

Magistritöö autor analüüsis pilootuuringu raames osalenud vastajate organisatsiooni edukust 

kirjeldavate teguritele antud hinnangute homogeensust erinevate organisatsiooni 

karakteristikute lõikes, milleks on organisatsiooni suurus töötajate arvu põhiselt, 

organisatsiooni vanus, organisatsiooni õiguslik vorm ja tegutsemissektor. Iga moodustatud 

grupi kohta on koostatud eraldi vastajate profiil, mis on toodud välja vastavalt lisas 12, lisas 

13, lisas 14, lisas 15. Analüüsi tulemusena väljaselgitatud tähtsamate organisatsiooni edukust 

kirjeldavate tegurite pingeread organisatsiooni spetsiifikast lähtuvalt sisaldavad 12 

organisatsiooni edukust kirjeldavat tegurit tähtsuse järjekorras iga väljatoodud 
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organisatsiooni karakteristiku kohta (lisa 16). Analüüsimiseks võetud piiratud tegurite arv on 

põhjendatud sellega, et loova organisatsiooni edukuse mõõtmise mudeli tegurite rohkus võib 

raskendada mudeli rakendatavust organisatsioonides.   

Kokkuvõtvalt on pingeridade analüüsi tulemused toodud tabelis 15. Tulemustest selgus, et 

võrreldes ekspertide ja organisatsioonide hinnangute põhjal koostatud tähtsamate 

baastegurite loeteluga keskmiselt, kattub tabelis toodud organisatsioonide gruppide poolt 

tähtsaks peetud hinnangutega 7-9 tegurit. Kõige rohkem samastub eripärast lähtuvalt 

tähtsamate organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite loetelu üldpildiga (baastegurite 

loeteluga) vastajatel, kelle organisatsioonid tegutsevad tertsiaarses sektoris (10 tegurit on 

samad) ning kõige vähem primaarses ja sekundaarses sektoris (6 tegurit on samad). Lisaks 

primaarses ja sekundaarses sektoris tegutsevatele organisatsioonidele ei kattu pooled 

baasteguritest ka suurte organisatsioonide puhul ehk organisatsioonide, kus töötab üle 250 

töötaja. 

Primaarse ja sekundaarse sektori grupi suure lisategurite osakaalu moodustavad „protsessid“ 

kategooria tegurid (tarneaeg, töötajate tööohutus ja tervishoid, tootmise kõrge kvaliteet), 

suurte organisatsioonide grupi – „strateegia“ kategooria tegurid. Eraldi peab tooma välja, et 

primaarses ja sekundaarses sektoris tegutsevate ning suurte organisatsioonide puhul on 

lisateguritena esindatud finantsilised tegurid (kuluefektiivsus, kasum ja maksevõime). Teiste 

organisatsioonide gruppide hinnangul ei kuulu finantsilised tegurid kõige tähtsamate 

organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite hulka.  
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Tabel 15. Ülevaade tähtsamatest organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite jaotusest 

organisatsiooni eripärast lähtuvalt 

ORGANISATSIOONI 

ERIPÄRA 

KATTUVUS BAASTEGURITEGA  LISATEGURID ERIPÄRA 

LÄHTUVALT 

SUURUS   

VÄIKE 

kuni 49 töötajat 

Kliendi rahulolu (1)2 

Toodete/teenuste kvaliteet (3) 

Meeskonnatöö 

Suhted klientidega 

Klientidega koostöö 

Juhtkonna usaldus töötajate vastu 

Töötajate motivatsioon 

Töötajate pädevuste tase 

Töötajate usaldus juhtkonna (juhtimise) vastu 

+ innovatsioon (2) 

+ võtmetöötajate hoidmise määr 

+ organisatsiooni sünergia 

(koostoime) 

KESKMISE 

SUURUSEGA 

50 kuni 249 töötajat 

Kliendi rahulolu (1) 

Suhted klientidega (3) 

Toodete/teenuste kvaliteet 

Efektiivsed juhtimise otsused 

Meeskonnatöö 

Töötajate pädevuste tase 

Usalduse tase organisatsioonis 

Töötajate pühendumus 

+ innovatsioon (2) 

+ kvalifitseeritud töötajate arv 

+ kvalifitseeritud töötajate 

hoidmise määr 

SUUR 

250 töötajat ja enam 

Kliendi rahulolu (2) 

Toodete/teenuste kvaliteet (3) 

Töötajate oskuste arendamine ja kvalifikatsiooni tõstmine 

Meeskonnatöö 

Töötajate pühendumus 

Suhted klientidega 

+ innovatsioon (1) 

+ eesmärkide saavutamise määr 

+ strateegiline juhtimine 

+ tehnoloogiline valmisolek 

+ kuluefektiivsus 

+ kasum 

VANUS   

kuni 5 aastat Kliendi rahulolu (2) 

Meeskonnatöö (3) 

Toodete/teenuste kvaliteet 

Suhted klientidega 

Klientidega koostöö 

Töötajate motivatsioon 

Töötajate oskuste arendamine ja kvalifikatsiooni tõstmine 

Juhtkonna usaldus töötajate vastu 

Töötajate pädevuste tase 

+ innovatsioon (1) 

+ organisatsiooni sünergia 

(koostoime) 

+ suhted partneritega 

5 kuni 10 aastat Kliendi rahulolu (1) 

Konkurentsivõime (2) 

Efektiivsed juhtimise otsused 

Toodete/teenuste kvaliteet 

Suhted klientidega 

Klientidega koostöö 

Meeskonnatöö 

Juhtkonna usaldus töötajate vastu 

Turu vajadustele reageerimine 

+ innovatsioon (3) 

+ kommunikatsioonisüsteemide 

tõhusus 

+ kvalifitseeritud töötajate arv 

üle 10 aastat Kliendi rahulolu (1) 

Toodete/teenuste kvaliteet (3) 

Suhted klientidega 

Meeskonnatöö 

Klientidega koostöö 

Efektiivsed juhtimise otsused 

Juhtkonna usaldus töötajate vastu 

Usalduse tase organisatsioonis 

Töötajate pühendumus 

+ innovatsioon (2) 

+ eesmärkide saavutamise määr 

+ võtmetöötajate hoidmise määr 

                                                           
2 Märkused: (1) – tegurite pingerea esimene koht, (2) – tegurite pingerea teine koht, (3) – tegurite pingerea 

kolmas koht. 
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ORGANISATSIOONI 

ERIPÄRA 

KATTUVUS BAASTEGURITEGA  LISATEGURID ERIPÄRA 

LÄHTUVALT 

ÕIGUSLIK VORM   

ERASEKTOR Kliendi rahulolu (2)3 

Toodete/teenuste kvaliteet (3) 

Suhted klientidega  

Meeskonnatöö 

Klientidega koostöö 

Töötajate pädevuste tase 

Töötajate motivatsioon 

Juhtkonna usaldus töötajate vastu 

Toodete/teenuste arendamine ning parendamine vastavalt 

vajadustele 

Konkurentsivõime 

+ innovatsioon (1) 

+ võtmetöötajate hoidmise määr 

AVALIK SEKTOR Kliendi rahulolu (1) 

Klientidega koostöö (2) 

Meeskonnatöö (3) 

Efektiivsed juhtimise otsused 

Juhtkonna usaldus töötajate vastu 

Suhted klientidega 

Töötajate pühendumus 

 

+ innovatsioon 

+ suhted partneritega 

+ organisatsiooni struktuuri 

selgus, läbipaistvus ja lihtsus 

+ vastutustundlik ja läbipaistev 

organisatsioon 

+ organisatsiooni sünergia 

(koostoime) 

MITTETULUNDUS 

SEKTOR 

Kliendi rahulolu (2) 

Meeskonnatöö  

Usalduse tase organisatsioonis 

Töötajate kaasamine, julgustamine teha ettepanekuid ja 

pakkuda uusi ideid 

Toodete/teenuste kvaliteet 

Töötajate usaldus juhtkonna (juhtimise) vastu 

Toodete/teenuste arendamine ning parendamine vastavalt 

vajadustele 

+ innovatsioon (1) 

+ organisatsiooni sünergia 

(koostoime) (3) 

+ töötajate arvamust arvestav 

juhtimine 

+ vastutustundlik ja läbipaistev 

organisatsioon 

+ töötajate rahulolu 

TEGUTSEMIS- 

SEKTOR 

  

TERTSIAARNE Kliendi rahulolu (2) 

Toodete/teenuste kvaliteet (3) 

Meeskonnatöö 

Suhted klientidega 

Klientidega koostöö 

Juhtkonna usaldus töötajate vastu 

Töötajate motivatsioon 

Töötajate pädevuste tase 

Usalduse tase organisatsioonis 

Efektiivsed juhtimise otsused 

+ innovatsioon (1) 

+ võtmetöötajate hoidmise määr 

PRIMAARNE ja 

SEKUNDAARNE 

Kliendi rahulolu (2) 

Toodete/teenuste kvaliteet (3) 

Suhted klientidega  

Meeskonnatöö 

Töötajate pühendumus 

Juhtkonna usaldus töötajate vastu 

+ tarneaeg (1) 

+ töötajate tööohutus ja 

tervishoid 

+ organisatsiooni sünergia 

(koostoime) 

+ tootmise kõrge kvaliteet 

+ kuluefektiivsus 

+ maksevõime 

Pingeridade organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite esikolmiku analüüsist tulenevalt 

esineb kliendi rahulolu igas organisatsiooni eripära grupis (viiel korral esikohal, kuuel korral 

teisel kohal) ning toodete/teenuste kvaliteet – pooltes gruppides (kuuel korral kolmandas 

                                                           
3 Märkused: (1) – tegurite pingerea esimene koht, (2) – tegurite pingerea teine koht, (3) – tegurite pingerea 

kolmas koht. 
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kohas). Antud tulemus sada protsenti vastab ekspertide ja organisatsioonide üldhinnangute 

tulemustele, mille kohaselt kliendi rahulolu ja toodete/teenuste kvaliteet on oma tähtsusel 

organisatsiooni edukuse mõõtmise juures vastavalt esimesel ja teisel kohal (vaata punkt 

2.2.4.2.). 

Innovatsioon lisategurina on esindatud peaaegu kõikides organisatsiooni gruppides, üheksal 

korral on see esikolmiku tegur, mis omakorda näitab antud teguri olulisust. Kuigi 

innovatsioon on ühtlaselt oluline kõikidele, ei olnud tema ekspertide ja organisatsioonide 

hinnagutel kõige tähtis, et jõuda baastegurite kategooriasse. 

Lisaks organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite pingeridadele, analüüsis autor teguritele 

antud hinnangute keskväärtuste lõhed, mis on jäänud vahemikku 0,51-0,85. Tulemustes (lisa 

17) selgus, et suurte organisatsioonide hinnangud tehnoloogilisele valmisolekule (vahe -

0,62) olid kõrgemad kui väikestel ja keskmise suurusega organisatsioonidel. Võrreldes 

väikeste organisatsioonidega, hindasid suured organisatsioonid kõrgelt veel strateegilist 

juhtimist (vahe -0,60), toomise kõrgemat kvaliteeti (vahe -0,53), töötajate tööohutust ja 

töötervishoidu (vahe -0,50) ning võrreldes keskmise suurusega organisatsioonidega – 

toodete/teenuste arendamist ja parendamist vastavalt turu vajadustele (vahe -0,53), töötajate 

arvamust arvestavat juhtimist (vahe -0,61) ja kasumit (vahe -0,70). Töötajate kaasamine ja 

julgustamine teha ettepanekuid ja pakkuda uusi ideid on saanud keskmise suurusega 

organisatsioonide poolt madalamat hinngut kui teistel organisatsioonidel (vahe 0,52 ja 0,82). 

Organisatsiooni vanusest lähtuvalt eraldi toodud välja hinnangud on olnud suurel määral 

võrdsed ja olulisi erinevusi ei esinenud, v.a. tarneaeg. Organisatsioonid, kelle vanus on üle 

10 aastat, hindasid tarneaega kõrgemalt, kui organisatsioonid, mis tegutsevad kuni 5 aastat 

ja need, kelle vanus on 5 kuni 10 aastat (vahe -0,52 ja -0,69). 

Kõige enam ilmnes erinevate organisatsioonide eripärade lähtuvalt antud hinnangute 

võrdlemisel erinevusi (erimeelsusi) õigusliku vormi eripära puhul (vahemik 0,57-0,85). 

Avalikus ja erasektoris tegutsevate organisatsioonide hinnangud olid kõrgemad kui 

mittetulundussektoril järgnevate tegurite tulemustes: tootmise kõrge kvaliteet, töötajate 

tööohutus ja töötervishoid, klientidega koostöö, suhted klientidega, kvalifitseeritud töötajate 

arv ja kvalifitseeritud töötajate hoidmise määr. Lisaks antud teguritele, esines erinevusi 
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„finants“ kategooria hinnangutes – vahed vahemikus 0,54-0,85. Võrreldes teiste 

organisatsioonide hinnangutega, on avaliku sektori organisatsioonide jaoks tähtsamad 

efektiivsed juhtimise ootsused ja organisatsiooni struktuuri selgus, läbipaistvus ja lihtsus. 

Vastutustundlik ja läbipaistev organisatsioon on saanud madalamat hinnangut erasektori 

organisatsioonidelt võrreldes avaliku ja mittetulundussektoriga.  

Sekundaarses ja primaarses sektoris tegutsevad organisatsioonid hindasid tertsiaarse sektori 

organisatsioonidest olulisemalt kõrgemalt tarneaega (vahe -0,78) ja lisaks veel töötajate 

tööohutust ja töötervishoidu (vahe -0,56). 

Lõppkokkuvõttes selgus hinnangute keskväärtuste lõhede analüüsist tulenevalt, et kõige 

rohkem olulisi erinevusi hinnagutes ilmnes „protsessid“ kategooria organisatsiooni edukust 

kirjeldavate tegurite puhul. 

2.2.4.6. Pilootuuringu tähtsamate organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite 

mõõtmine 

Järgmisena võrreldi organisatsioonide hinnanguid organisatsiooni edukust kirjeldavate 

tegurite tähtsusele ja nende mõõtmisele. Selle tulemusena selgus, et nii tähtsamate 

üksiktegurite lõikes eraldi, kui ka kategooriate põhiselt ilmnesid enamasti suured 

hinnangulõhed (üksikteguri põhine vahemik 0,22-1,05; kategooria põhine vahemik 0,22-

0,89). „Finants“ ja „struktuur“ kategooriate tegurite hinnangutes ei ilmnenud olulisi erinevusi 

tegurite tähtsuse ja mõõtmise vahel.  

Teistes kategooriates ilmnes suurel määral erinevus tähtsuse ja mõõtmise hinnangutes, mis 

näitab ühelt poolt teguri tähtsust organisatsiooni edukuse kontekstis, teiselt poolt aga viidab 

sellele, et peaks tähelepanu pöörama teguri läbimõeldud mõõtmisele ja selleks sobivama  

mõõtvahendi valimisele. Uuringus osalenud hinnangutes kõige rohkem tegutsemisvajaduse 

mõõtmisel ilmnes järgnevate tegurite puhul: kliendi rahulolu (vahe 0,94), konkurentsivõime 

(vahe 1,00), strateegiline juhtimine (vahe 0,96), turu vajadustele reageerimine (vahe 1,00), 

töötajate motivatsioon (vahe 0,96), töötajate pühendumus (vahe 0,98), ning usaldust 
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käsitlevad tegurid (usalduse tase organisatsioonis – vahe 1,05 ja töötajate usaldus juhtkonna 

(juhtimise) vastu – 1,00. 

Täpsem ülevaade pilootuuringu tähtsamate organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite 

mõõtmisele antud hinnangutest kategooriate lõikes on toodud lisas 18, üksiktegurite lõikes 

lisas 19. 

Lisaks analüüsis magistritöö autor mõõtmisele antud hinnanguid organisatsiooni eripärast 

lähtuvalt. Suurtel organisatsioonidel, võrreldes keskmise suurusega organisatsioonidega, on 

tootmise kõrge kvaliteedi mõõtmine lihtsam (vahe 0,50). Väikesetes organisatsioonides on 

organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite mõõtmine lihtsam kui keskmise suurusega 

organisatsioonidel järgnevates tegurites: töötajate kaasamine, julgustamine teha ettepanekud 

ja pakkuda uusi ideid (vahe 0,60), organisatsiooni sünergia (koostoime) (vahe 0,53) ning 

usaldusega seotud tegurid (vahemik 0,51-0,65). Tulemustest selgus, et erasektori 

organisatsioonidel on teistest lihtsam mõõta efektiivseid juhtimise otsuseid ja eesmärkide 

saavutamise määra. Avaliku ja erasektori organisatsioonide hinnangute võrdlusest selgus, et 

avalikus sektoris on keerulisem mõõta kuluefektiivsust, maksevõimet ja kvalifitseeritud 

töötajate hoidmise määra. 

Organisatsioonide hinnangud organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite mõõtmised 

eripärast lähtuvalt ja hinnangulõhed on toodud välja lisas 20. 
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3. JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD 

3.1. Arutelu ja järeldused 

Magistritöö autori eesmärgiks oli kaardistada organisatsiooni edukust kirjeldavaid tegureid 

ning töötada välja organisatsiooni edukuse mõõtmise mudel, mida saab edaspidi erinevates 

organisatsioonides rakendada ning kohandada vastavalt organisatsiooni eripärale. 

Organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite kaardistamise ja süstematiseerimise ning 

sellele antud ekspertide hinnangute tulemusena moodustati 8 organisatsiooni sisekeskkkonna 

edukust kirjeldavate tegurite kategooriat (strateegia, struktuur, protsessid, juhtimisstiil, 

väärtused, personal, oskused ja finants) ning eraldi väljatoodud väliskeskkonna tegurite 

loetelu ja organisatsiooni üldkarakteristikud.  

Organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite kategoriseerimisel tugines autor Mckinsey 7S 

juhtimismudelile (vaata punkt 2.1.2.), eesmärgiga tagada kõikide aspektide käsitlemist, mis 

toetavad organisatsiooni tulemuslikku toimimist, lisades finantstegurite kategooria, mida on 

kirjeldatud paljudes teistes organisatsiooni edukust ja selle mõõtmist käsitlevates uuringutes 

(Norton & Kaplan, 1992; Maltz et al, 2003; Al-Mahrouq, 2010; Lawrimore, 2011; Milekhina 

& Adova, 2014; Titov & Umarova, 2017. Mitmed teised autorid lähtusid oma mudelite 

kategooriate loomisel erinevatest aspektidest, võttes aluseks kas tasakaalustatud 

tulemuskaardi (Maltz et al, 2003) või näiteks organisatsiooni arengu aspektid (Flamholtz & 

Aksehirli, 2000).  

Maltz ja teised (2003) on võtnud aluseks DMP mudel (The Dynamic Multi-dimensional 

Performance Model), mis on koostatud tasakaalustatud tulemuskaardi ja edukuse 

dimensioonide (The balanced Scorecard & The Success Dimensions) põhjal. Maltz ja teiste 

(2003) ja magistritöö autori organisatsiooni edukuse mõõtmise mudeli kategooriate võrdlus 

näitab kattuvusi kolmes kategoorias: tradistsioonilist lähenemist organisatsiooni edukusele 

toetav finantstegurite kategooria, organisatsiooni efektiivsuse ja parendamise lähenemist 

toetav protsesside tegurite kategooria ning personali oskuste ja nende arendamist käsitlev 

inimeste arendamise kategooria. Siinkohal peab juhtima tähelepanu, et inimeste arendamise 

kategooria sisaldab magistritöö autori poolt moodustatud „personal“ ja „oskused“ 

kategooriate tegureid. Tuginedes pilotuuringu tulemuste analüüsi käigus läbiviidud 
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faktoranalüüsile ja korrelatsioonianalüüsile, mille tulemusena ilmnesid tugevad seosed antud 

kategooriate tegurite vahel, võtab magistritöö autor vastu otsuse tõsta kategooriad personal 

ja oskused kokku, moodustades kategooria „inimressurss“. Ng ja teised (2011) panevad 

fookusesse organisatsiooni edukuse määramisel KIPIsid (immateriaalsed tulemuslikkuse 

võtmenäitajad), tuues välja neli aspekti: juhtimine, innovatsioon, kuvand ja maine ning 

töötajate rahulolu, pakkudes esialgselt välja saavutada nendes maksimaalset tulemust. Kui 

tulemus on saavutatud, siis on aeg tegeleda teiste organisatsiooni protsesside arendamise, 

täiustamise ja parendamisega. Kõiki neid aspekte on magistritöö autor käsitlenud 

organisatsiooni edukust kirjeldavate teguritena, millest juhtimine (autoril: efektiivsed 

juhtimise otsused (baastegur), strateegiline juhtimine ja eesmärkide saavutamise määr 

(lisategurid)) ja innovatsioon (lisategur) on osutunud organisatsiooni edukuse mõõtmise 

mudeli teguriteks.  

Flamholtz ja Aksehirli (2000) rõhutavad seost organisatsiooni arengu ja finantsedukuse vahel 

ning sellest lähtuvalt on loonud mudeli tuginedes organisatsiooni arengu püramiidile 

(Pyramid of Organizational Development: The Six Key Buiding Blocks of Successful 

Organizations), tuues välja kuus struktuurielementi, mida organisatsioonid peavad jälgima, 

et olla jätkusuutlikud. Kõik kuus struktuurielementi on elutähtsad, kuid tegevuste osakaal ja 

sügavus valitakse sõltuvalt organisatsiooni arenguetapist. Antud mudel on rohkem suunatud 

juhtimisülesannete määramisele ja täitmisele ning selle seose finantsiliste näitajatega 

esiletoomisele, kuid see ei anna kindlaks tehtud tegurite loetelu edukuse mõõtmiseks. Näiteks 

üheks ülesandeks toovad Flamholtz ja Aksehirli (2000) toodete/teenuste arendamine valitud 

turuniši vajadustest lähtuvalt. Magistritöö autor käsitleb seda organisatsiooni edukust 

kirjeldava tegurina (autoril: toodete/teenuste arendamine ja parendamine vastavalt turu 

vajadustele) ning uuringus osalenud hinnangute kohaselt on see väga tähtis tegur, mis on 

esindatud ka baastegurina autori loodud mudelis. 

Järgnevalt võrreldi autori kategooriate ja mudeli loomist Bhalla ja teiste (2011) kõrge 

tulemuslikkusega organisatsiooni mudeliga (High-Performace Organisations), mis käsitleb 

organisatsiooni ja inimeste juhtimist, et jõuda finantstulemuslikkuseni ning seetõttu ei sisalda 

finantsilisi näitajaid. Magistritöö autor on arvamusel, et kuigi finantsedukuse aluseks on 

erineval määral kõik organisatsioonisisesed protsessid, rääkides organisatsiooni edukusest ja 
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selle mõõtmisest, ei saa käsitleda finantstulemusi teistest näitajatest eraldi. Küll on aga väga 

oluline vaadata nii kategooriate vahelisi, kui ka kategooriate ja üksiktegurite vahelisi seoseid 

ja vastastikust mõju. Teoorias on leitud sellele kinnitust Likierman (2006) uuringutes. Bhalla 

ja teiste organisatsiooni viieks edukuse dimensiooniks (kategooriaks) on eestvedamine, 

disain, inimesed, muutuste juhtimine ning kultuur ja kaasatus. Eestvedamise all on mõeldud 

strateegilist juhtimist, mis on efektiivne ja kindla suunaga. Ka magistritöö autor oma mudelis 

toob strateegiaga seotud tegureid, mis peegeldavad lisaks strateegilisele juhtimisele 

organisatsioonide ja ekspertide hinnangute alusel kõige tähtsamaid strateegilisi suundasid, 

milleks on kliendi rahulolu, konkurentsivõime, koostööpartnerite rahulolu, 

kommunikatsiooni süsteemide tõhusus jt. Disainina käsitleb Bhalla ja teised organisatsiooni 

struktuuri ja strateegilist fookust, mille tulemusena kõikidel organisatsiooniga seotud isikutel 

on kindlad rollid ja kohustused. Tuginedes Bhalla ja teiste poolt toodud struktuuri ja 

strateegia seosele, lisaks ka autori poolt läbiviidud faktorianalüüsile ja 

korrelatsioonianalüüsile, võtab magistritöö autor otsuse tõsta enda organisatsiooni edukuse 

mõõtmise mudelis kategooriad strateegia ja struktuur kokku. Lisaks sellele, tagamaks kõikide 

esialgselt moodustatud kategooriate tegurite esindatavus mudelis, tõstetakse organisatsiooni 

struktuuri selgus, läbipaistvus ja lihtsus, mis uuringus osalenud organisatsioonide hinnangute 

kohaselt sai mudelis väljatoodud lisategurina, baasteguriks. Inimeste dimensiooni täpsustus 

vastab autori poolt välja toodud  kategooriale personal ja oskused, millest on saanud üks 

kategooria inimressurss. Bhalla ja teiste poolt nimetatud dimensioonid muutuste juhtimine 

ning kultuur ja kaasatus samastuvad magistritöö autori poolt välja pakutud strateegia ja 

juhtimisstiil kategooriatega.  

Uurides väikeste ja keskmise suurusega organisatsioonide edukust, Al-Mahrouq (2010) toob 

oma tulemustes välja ka viis põhitegurite kategooriat: tehnilised protseduurid, 

organisatsiooni struktuur, finantsstruktuur, turundus ja tootlikkus ning inimressurs. Antud 

kategooriate tegurid vastavad suurel määral nii autori poolt toodud kategooriatele, kui ka 

üksikteguritele.  

Tuginedes teoreetilistele käsitlusele ja praktilistele uuringutele (Flamholtz, 2009; Saparnis et 

al, 2009; Bhalla et al, 2011; Milekhina & Adova, 2014), tõstis autor kategooriad juhtimisstiil 

ja väärtused kokku.  
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Varasemate uuringute ja autori läbiviidud ekspertide hinnangute ning pilootuuringu põhjal 

võib järeldada, et keskmiselt sisaldab organisatsiooni edukuse mõõtmise mudel  5 kuni 6 

kategooriat. Kategoriseerimise aluseks võetud erinevad lähenemised ja kategooriate 

nimetuste sõnastuses võivad esineda erinevused, kuid vaadates mudelite sisendit, siis 

kõikides mudelites on toodud inimeste, strateegia ja/või struktuuri ja protsessidega seotud 

kategooriad. Peab ka mainima, et finantstegurid on esindatud kas mudeli kategoorias või 

need käsitletakse eraldi organisatsiooni finantsedukusena. Läbiviidud võrdlusesse valis 

magistritöö autor praktilise kallakuga uuringud, mille mudeleid ka organisatsioonide seas 

testiti. Võrdlusesse ei olnud valitud ainult teoreetilise kirjanduse põhjal loodud 

organisatsiooni edukust kirjeldavad mudelid.  

Lõppkokkuvõtteks võib öelda, et esialgselt magistritöö autori pakutud organisatsiooni 

edukuse mõõtmise mudeli kategooriate ja praktiliste uuringute võrdluse tulemusena, koosneb 

autori loodud mudel viiest kategooriast: strateegia/struktuur, protsessid, 

juhtimisstiil/väärtused, inimressurss ja finantsid. 

Järgnevalt võrdleb autor magistritöö uuringute raames välja selgitatud tähtsamaid 

organisatsiooni edukust kirjedavaid üksikuid tegureid (vaata punkt 2.2.4.) peamiselt Maltz ja 

teiste (2003) loodud organisatsiooni edukuse mõõtmise mudeli tegurite ja teiste uuringute 

tulemustega. Maltz ja teiste mudel on võetud aluseks, sest sarnaselt magistritöö autoriga 

käsitleb ta organisatsiooni edukust ja selle mõõtmist organisatsiooni eripärast lähtuvalt. Nii 

Maltz ja teiste uuringu, kui ka autori läbiviidud uuringu tulemustest tuliselgelt välja eripära 

et mõlema mudeli puhul on toodud eraldi välja baastegurid, mis on väga tähtsad kõikide 

organisatsioonide puhul ja need tegurid, mis on väga tähtsad vaid teatud tüüpi 

organisatsioonide puhul.  

Uuringu tulemuste tõlgendamisel leidis magistritöö autor kinnituse asjaolule, et 

organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite välja selgitamisel peab arvestama 

organisatsiooni suurusega, sest tegurite osakaal ja valik võib olla erinev (Maltz et al, 2003; 

Siimon, 2006;  Flamholtz, 2009, Paasma & Umarova, 2018). Maltz ja teised oma uuringus 

käsitlevad organisatsiooni edukust, eristades organisatsioone suurteks (250 töötajat ja enam) 

ja väikesteks (kuni 249 töötajat). Mitmed teised uuringud keskenduvad organisatsiooni 

edukuse tegurite väljaselgitamisele, uurides vaid väikseid ja keskmise suurusega 
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organisatsioone, tuues välja neid ühe valimina (Johan & Muyu, 2012; Barhatov, 2015; 

Slobodtšikova, 2015; Joshi & Mihreteab, 2016; Lampadarios, 2016; Pletnjev & Nikolajeva, 

2016;  Nguven, 2018; Nyoni et al, 2018). Magistritöö autor analüüsis pilootuuringus 

osalenud organisatsioone sotsiaal-demograafilisest profiilist lähtuvalt hinnates 

organisatsiooni edukust kirjeldavatele teguritele antud hinnangute homogeensust erinevate 

töötajate arvuga organisatsioonide gruppide lõikes, kuid kõige olulisemad erinevused 

vastustes ilmnesid töötajate arvu põhilises jaotuses, mis samastub nii Eesti Statistikaameti, 

kui ka Eurostati kasutusel oleva organisatsiooni suuruse määramisega. Adebe (2011) 

panustas mikroorganisatsioonide edukust kirjeldavate tegurite tuvastamisele, kuid 

magistritöö autor ei leidnud olulisi erinevusi mikroorganisatsioonide (kuni 4 töötajat; 5 kuni 

9 töötajat) ja väikeste organisatsioonide (10 kuni 49 töötajat) hinnangutes. See  on 

magistritöö autori arvates positiivne, sest liigne gruppideks jaotamine koormab üldmudelit 

ja raskendab selle rakendatavuse. 

Uuringus osalenud organisatsioonide hinnangute analüüsist selgus, et lisaks organisatsiooni 

suurusele, osutub määravaks organisatsiooni õiguslik vorm ja tegutsemissektor. Varasemad 

uuringud kinnitavad (Maltz et al, 2003; Artemenko & Barõšnikova, 2011), et edukust 

määravate tegurite valik sõltub tehnoloogiast, konkreetsest töö spetsiifikast või 

tegutsemisvaldkonnast. Magistritöö autori seisukohalt on see väga ootustepärane tulemus, 

sest tegevusvaldkond määrab kindlaks põhitegevused ja protsessid, millest organisatsioon 

oma eesmärkides lähtub. Ka organisatsiooni õiguslik vorm oma olemuselt määrab teatud 

aluspunktid juhtidele, tuginedes ühesele eesmärgile. Kui erasektorisse kuuluvate 

organisatsioonide tegevus on suunatud peamiselt tulu teenimisele, siis nii avalikus sektoris 

kui ka mittetulundussektoris tegutsevad organisatsioonid täidavad muid eesmärke, mis ei ole 

otseselt seotud kasumi saamisega ega võimu teostamisega.  

Vaadates lähemalt organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite jaotust kategooriate vahel, 

tuleb selgelt välja, et peamised erinevused tähtsamate tegurite osas tulevad just 

juhtimisstiil/väärtused kategoorias. Nii avaliku kui ka mittetulundussektoris tegutsevate 

organisatsioonide puhul on antud kategoorias esindatud kummalgi 4 lisategurit. 

Magistritöö autor tuvastas erinevusi organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite valikus 

organisatsiooni vanuse lõikes. Varasemates uuringutes ei olnud otseselt vanuse aspekt välja 
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toodud, kuid mitmed autorid (Siimon, 2006; Flamholtz, 2009) rõhutavad organisatsiooni 

edukuse ja organisatsiooni arengutsükli seost. Autori hinnangul ei ole selline arvamus täpne, 

sest tegemist ei ole ühe ja sama aspektiga, kuna arengutsükkel ei määra organisatsiooni 

vanust ja vastupidi. 

Võrreldes organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite esindatavust autori loodud 

organisatsiooni edukuse mõõtmise mudelis  Maltz ja teiste uuringu tulemustega leiab 

magistritöö autor positiivse seosena mitmete tegurite kattuvust võrreldavates mudelites. 

Kinnituse leidnud baastegurid, kliendi rahulolu ja toodete/teenuste kvaliteet, on 

ootustepärane tulemus, sest antud tegurite tähtsust ja olulisust organisatsiooni edukuse juures 

kinnitavad ka paljud teised nii teoreetilised, kui ka praktilised uuringud (Maltz et al, 2003; 

Saparnis et al, 2009; Al-Mahrouq, 2010; Ng et al., 2011; Naumova, 2017; Titov & Umarova, 

2017; Paasma & Umarova, 2018; Alfoqahaa, 2018). Teiste mudelites toodud tegurite 

kattuvuste analüüsi käigus selgus, et need tegurid, mis on autori mudelis esindatud 

baasteguritena, Maltz ja teiste mudelis on kajastatud lisateguritena ja vastupidi. Magistritöö 

autori arvates on see ootuspärane ja loogiline erinevus, sest tegemist ei ole ühe ja sama 

sotsiaal-demograafilise profiiliga organisatsioonidega. 

Nö „pehmete“ tegurite esindatavus mudelis (autoril: töötajate oskuste arendamine ja 

kvalifikatsiooni tõstmine, töötajate pädevuste tase, töötajate julgustamine teha ettepanekuid 

ja pakkuda uusi ideid, võtmetöötajate hoidmise määr, kvalifitseeritud töötajate hoidmise 

määr ja töötaja arvamust arvestav juhtimine) on leidnud kinnituse ka Maltz ja teiste mudelis, 

kus tähtsateks teguriteks on väljatoodud top-töötajate hoidmine/säilitamine organisatsioonis, 

professionaalse arengu kvaliteet, töötajate oskuste treenimine/koolitamine, töötajate 

julgustamine teha ettepanekuid ja pakkuda uusi ideid. Kinnituse leidnud ka mõned nö 

„tugevad“ tegurid: turu vajadustele reageerimine ja tehnoloogiline valmisolek.  

Väga oluline erinevus kahe mudeli organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite võrdluses 

seisneb selles, et ekspertide ja pilootuuringus osalenud organisatsioonide hinnangute 

koheselt on finantsilised tegurid küll olulised, kuid ei ole väga tähtsad organisatsiooni 

edukuse mõõtmisel. Autori loodud mudelis on esindatud kasum, kuluefektiivsus ja 

maksevõime lisateguritena suurte ning primaarses ja sekundaarses sektoris tegutsevate 

organisatsioonide puhul. Autori tulemuste tõlgendamisel võib tuua positiivse poolena välja, 
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et kinnitust leidis teoreetiline lähenemine, mille kohaselt tänasel päeval üha rohkem 

vaadatakse organisatsiooni edukuse juures mittemateriaalset aspekti ja väga tähtsaks 

peetakse töötajatekeskseid tegureid (Romanjuk, 2009; Artemenko & Barõšnikova, 2011). 

Samas tulemused lähevad lahku teoreetilise taustaga uuringute osas, kus arvatakse, et 

tasakaalustatud organisatsiooni edukuse mõõtmise mudel peab sisaldama nii finantsilisi kui 

mittefinantsilisi tegureid (Balaboniene & Večerskiene koheselt, 2015). Sellest lähtuvalt 

võtab magistritöö autor vastu otsuse tõsta ekspertide hinnangute ja pilootuuringu tulemuste 

põhjal tähtsamaks tuvastatud finantsilised tegurid baastegurite loetellu. Nendeks teguriteks 

on kasum, kuluefektiivsus ja maksevõime. 

Järgnevalt toob magistritöö autor varasemates uuringutes kinnituse leidnud organisatsiooni 

edukust kirjeldavad tegurid (tabel 16).  

Tabel 16. Organisatsiooni edukuse mõõtmise mudeli edukust kirjeldavate tegurite esinemine 

varasemates uuringutes 

ORGANISATSIOONI EDUKUST 

KIRJELDAV TEGUR 

VARASEMAD UURINGUD 

1. Kliendi rahulolu Maltz et al, 2003; Lönnqvist, 2004; Saparnis et al, 

2009; Ng et al., 2011; Titov & Umarova, 2017; 

Paasma & Umarova, 2018; Alfoqahaa, 2018 

2. Eesmärkide saavutamise määr Likierman, 2006; Siimon, 2006; Romanjuk, 2009; 

Simpson et al, 2012; Barhatov & Pletnjev, 2014; 

Milekhina  & Adova, 2014; Slobodtšikova, 2015; 

Milekhina  & Adova, 2017; Titov & Umarova, 2017 

3. Efektiivsed juhtimise otsused Saparnis et al, 2009 

4. Konkurentsivõime Saparnis et al, 2009; Barhatov, 2016 

5. Koostööpartnerite rahulolu Likierman, 2006 

6. Kommunikatsioonisüsteemide 

tõhusus 

Artemenko & Barõšnikova, 2011 

7. Strateegiline juhtimine Maltz et al, 2003 

8. Organisatsiooni struktuuri selgus, 

läbipaistvus ja lihtsus 

Saparnis et al, 2009; Al-Mahrouq, 2010; Titov & 

Umarova, 2017 

9. Toodete/teenuse kvaliteet Maltz et al, 2003; Lönnqvist, 2004; Al-Mahrouq, 

2010; Naumova, 2017; Titov & Umarova, 2017 

10. Toodete/teenuste arendamine ning 

parendamine vastavalt vajadustele 

Al-Mahrouq, 2010 

11. Turu vajadustele reageerimine Maltz et al, 2003; Saparnis et al, 2009; Al-Mahrouq, 

2010; Artemenko & Barõšnikova, 2011 

12. Tehnoloogiline valmisolek Al-Mahrouq, 2010; Naumova, 2017; Paasma & 

Umarova, 2018 

13. Tootmise kõrge kvaliteet Artemenko & Barõšnikova, 2011 

14. Töötajate tööohutus ja töötervishoid Artemenko & Barõšnikova, 2011 
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15. Tarneaeg Artemenko & Barõšnikova, 2011 

16. Töötajate kaasamine, julgustamine 

teha ettepanekuid ja pakkuda uusi 

ideid 

Maltz et al, 2003; Kaliannan & Adjovu, 2015 

17. Töötajate arvamust arvestav 

juhtimine 

Titov & Umarova, 2017 

18. Meeskonnatöö Saparnis et a, 2009; Bhalla et al., 2011; Titov & 

Umarova, 2017 

19. Suhted klientidega Saparnis et al, 2009; Pletnjev & Nikolajeva, 2016; 

Alfoqahaa, 2018 

20. Klientidega koostöö Titov & Umarova, 2017; Alfoqahaa, 2018 

21. Organisatsiooni sünergia 

(koostoime) 

Gabetž, 2015; 

22. Suhted partneritega Pletnjev & Nikolajeva, 2016 

23. Innovatsioon Lönnqvist, 2004; Saparnis et al, 2009; Ng et al., 

2011; Naumova, 2017 

24. Vastutustundlik ja läbipaistev 

organisatsioon 

Naumova, 2017 

25. Töötajate pädevuste tase Maltz et al, 2003; Lönnqvist, 2004; Saparnis et al, 

2009; Artemenko & Barõšnikova, 2011; Pletnjev & 

Nikolajeva, 2016 

26. Võtmetöötajate hoidmise määr Maltz et al, 2003 

27. Kvalifitseeritud töötajate arv Al-Mahrouq, 2010; Naumova, 2017 

28. Kvalifitseeritud töötajate hoidmise 

määr 

Maltz et al, 2003; Al-Mahrouq, 2010 

29. Juhtkonna usaldus töötajate vastu Beheshtifar, 2013 

30. Töötajate motivatsioon Lönnqvist, 2004; Gabetž, 2015; 

31. Usalduse tase organisatsioonis Mctiernan, 2018  

32. Töötajate oskuste arendamine ja 

kvalifikatsiooni tõstmine 

Maltz et al, 2003; Saparnis et al, 2009; Al-Mahrouq, 

2010; Bhalla et al., 2011; Ng et al., 2011; Titov & 

Umarova, 2017  

33. Töötajate pühendumus Kaliannan & Adjovu, 2015; Chamorro-Premuzic et 

al, 2018 

34. Töötajate rahulolu Lönnqvist, 2004; Al-Mahrouq, 2010; Gabetž, 2015; 

Titov & Umarova, 2017; Paasma & Umarova, 2018 

35. Töötajate usaldus juhtkonna 

(juhtimise) vastu 

Osei & Swing, 2018 

36. Kuluefektiivsus Gabetž, 2015; Paasma & Umarova, 2018 

37. Kasum Maltz et al, 2003; Saparnis et al, 2009; Barhatov, 

2016; Titov & Umarova, 2017; Paasma & Umarova, 

2018 

38. Maksevõime Hammer & Karilaid, 2002; Titov & Umarova, 2017 
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3.2. Põhiprintsiibid organisatsiooni edukuse mõõtmise mudeli rakendamisel 

Organisatsiooni edukuse teoreetiliste lähtekohtade, mõõtmise mudelite ja magistritöö raames 

läbiviidud uuringu tulemusena on loodud organisatsiooni edukuse mõõtmise mudel, mida 

saab kergesti kohandada vastavalt seatud eesmärkidele ja mõõdetavale organisatsiooni 

eripärale. Organisatsiooni edukuse mõõtmise mudel on toodud välja eesti, inglise ja vene 

keeles vastavalt lisades lisa 20, 21 ja 22. 

Järgnevalt toob magistritöö autor välja põhiprintsiibid, millest lähtumine aitab kaasa 

organisatsiooni edukuse mõõtmise mudeli rakendamisele ja kohandamisele organisatsioonis. 

Printsiip 1. Organisatsiooni edukust mõõdetakse lähtuvalt erinevatest sidusgruppidest. 

Organisatsiooni edukuse mõiste on suurel määral subjektiivne ja selle tõlgendamine sõltub 

hindajast. Oma subjektiivsusest lähtuvalt teeb hindaja otsuse, mis tegurid on mõõtmise 

perioodil kriitilise tähtsusega. Autor viis läbi pilootuuringu organisatsioonides, kaasates 

vastamisse organisatsioonist kas omaniku, juhatuse liikme, tegevjuhi või keskastme juhi ehk 

teisiti öeldes loodud organisatsiooni edukuse mõõtmise mudel peegeldab omaniku/juhtkonna 

vaadet ja on suunatud organisatsiooni sissepoole. Kui mitte ainult omanikud ja juhtkond 

hindavad organisatsiooni edukust, vaid ka organisatsiooniga seotud sidusgrupid, võib antud 

mudelit kohandada erinevate sidusgruppide hinnangutest lähtuvalt. Magistritöö autor teeb 

ettepaneku lisaks organisatsiooni juhtkonna vaatele, läheneda võimalusel organisatsiooni 

edukusele ja selle mõõtmisele põhimõttel kus võetakse arvesse järgnevaid sidusgruppe (vaata 

punkt 1.2.3.): 

• töötajad; 

• kliendid; 

• koostööpartnerid; 

• investorid. 

Printsiip 2. Organisatsiooni edukust mõõdetakse erinevate kategooriate järgi 

Võttes arvesse varasemaid uuringuid ja teoreetilisi lähtekohti, mille kohaselt organisatsiooni 

edukust määrab teatud hulk kriitilisi tegureid, süstematiseeris magistritöö autor kaardistatud 

organisatsiooni edukust kirjeldavad tegurid ning kategoriseerides need McKensey 7S 

juhtimismudeli alusel. Kategooriate loomisel olid peamisteks kriteeriumiteks kategooriate 



Organisatsiooni edukuse mõõtmise mudel 

64 
 

kattuvuste vältimine, tasakaalustatud mudeli aspekti väljatoomine ning kõikide teoreetilise 

uuringu käigus leitud organisatsiooni edukuse tegurite esindatavuse tagamine. Iga kategooria 

sisaldab organisatsiooni edukust kirjeldavaid tegureid, milleks on baastegurid, mis uuringu 

tulemusena kehtivad kõikide organisatsioonide puhul ja lisategureid, mis on suunatud vaid 

teatud tüüpi organisatsioonidele. Tuginedes asjaolule, et organisatsiooni edukust 

erinevateletappidel määrab vaid 3-4 kritilist organisatsiooni edukust määravat tegurit, teeb 

magistritöö autor ettepaneku kohandada? mudelis toodud tegurite loetelu ning vajadusel 

mõned tegurid välja jätta või vastupidi lisada. Tegurite välja jäämise korral tuleb hoolikalt 

jälgida seda, et peale mudeli kohandamist oleksid kõik kategooriad esindatud. Tegurite 

lisamise korral peaks järgima seda, et tegurte üldkogum ei läheks liiga suureks, sest see 

raskendab organisatsiooni edukuse mõõtmist.  

Magistritöö autori organisatsiooni edukuse mudel põhineb viiel organisatsiooni edukust 

kirjeldavate tegurite sisaldaval kategoorial, milleks on: 

• strateegia/struktuur; 

• protsessid; 

• juhtimisstiil/väärtused; 

• inimressurss; 

• finantsid. 

Iga kategooria tegurite esindatus tagab mudeli tervikuna toimimise, ning annab kindlustunde 

et see käsitleb kõiki aspekte organisatsiooni edukaks toimimiseks. 

Printsiip 3. Igal kategoorial on oma koefitsient, mis näitab organisatsiooni edukuse 

kategooria tähtsust 

Oma tegevusvaldkonnast, elutsüklist või mõnest muust eripärast lähtuvalt võivad erinevad 

organisatsiooni edukust kirjeldavad tegurid erineval ajal olla erineva tähtusega. Sellest 

lähtuvalt teeb magistritöö autor ettepaneku määrata igale organisatsiooni edukuse mõõtmise 

mudelis toodud kategooriale koefitsient, mis näitab kuivõrd oluline on üks või teine 

kategooria. Vaikimisi on iga kategooria esindatud koefitsiendiga 0,2, mis teeb 

lõpptulemusena 100%. Organisatsiooni edukuse mõõtmisel määratakse koefitsient lähtuvalt 

organisatsiooni spetsiifikast (nt suurus, tegevusevaldkond jm). Antud magistritöö eesmärk ei 

ole koefitsiendi määramine, vaid üldise mudeli koostamine ja selle kasutamise põhimõtete 
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välja töötamine. Valem 1 näitab, kuidas on üles ehitatud kategooriate koefitsientide 

arvutamise valem. 

 

Valem 1. Organisatsiooni edukuse mõõtmise mudel 

Printsiip 4. Organisatsiooni edukuse mõõtmise teguritel on kindlad karakteristikud 

Organisatsiooni edukuse mõõtmisel on oluline, et kasutusele võetakse mõistlik ja 

põhjendatud valik tegureid, mis määravad edukuse ning et valitud tegurid on lihtsad, 

dünaamilised ja ajas paindlikud ning väljendavad parendamist. Tagamaks, et organisatsiooni 

edukuse mõõtmisel kaasati tegurid mis on seotud organisatsiooni strateegia, eesmärkide ja 

sihtidega, on oluline tegurite valikusse kaasata ka juhte, kes omavad nii organisatsiooni 

mineviku kui ka tänapäeva kohta informatsiooni ning nägemust organisatsiooni 

tulevikuperspektiivistst. Tuginedes ülaltoodule ja varasemalt läbitöötatud teoreetilistele 

käsitlustele, teeb magistritöö autor ettepaneku valida organisatsiooni edukuse mõõtmiseks 

tegurid, mis vastavad järgnevatele karakteristikutele: 

• püsivad (perspektiivi võimalus (minimaalne periood 3-5 aastat); 

• mõõdetavad (absoluutarv, suhtarv, osakaal; staatiline ja dünaamiline (trend)); 

• usaldusväärsed (pärinevad usaldusväärsetest andmeallikatest); 

• kontrollimiseks sobivad (kooskõlas organisatsiooni juhtimissüsteemiga); 

• komplektsed (kajastavad erinevaid aspekte); 

• kohandatavad (organisatsiooni erispetsiifikast lähtuvalt); 

• kättesaadavad (kasutusel on andmete maht ja kvaliteet, mis on kättesaadav hindajale). 

Printsiip 5. Olulised aspektid organisatsiooni edukuse mõõtmise analüüsimisel 

Organisatsiooni edukuse mõõtmisel on oluline erinevate organisatsiooni iseloomustavate, 

printsiipide järgimine. Üheks oluliseks aspektiks on muuhulgas ka mõõtmise analüüs. 

ORGANISATSIOONI EDUKUSY =

(a1* x1) + (a2* x2) + (a3* x3) + (a4* x4) + (a5* x5)

Y – sihtgrupp, a* – koefitsient, x – tegurite kategooria

X = (tegur1 + tegur2 + tegur3 + …)
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Selleks, et toetada mõõtmise analüüsi põhjalikkust ja kvaliteeti, teeb magistritöö autor 

ettepaneku järgnevateks tegevusteks: 

• selgitada välja organisatsiooni tugevused ja nõrkused (sisemised tegurid); 

• selgitada välja välised riskid (välised tegurid); 

• analüüsida organisatsioonisiseste kategooriate omavahelist seostja vastastikust mõju. 

Teoreetilise kirjanduse põhjal koostatud ja kaasatud ekspertide poolt hinnatud 

organisatsiooni edukust kirjeldavad väliskeskkonna tegurite nimekiri on toodud tabelis 17. 

Lisaks väliskeskkonna teguritele sisaldab tabel teooria põhjal koostatud organisatsiooni ja 

tegevjuhi üldkarakteristikuid. Kõik tabelis olevad tegurid ja üldkarakteristikud on 

organisatsioonidele kasutamiseks soovituslikud, mitte kohustuslikud. 

Tabel 17. Organisatsiooni väliskeskkonna edukust mõjutavad tegurid ja organisatsiooni ning 

tegevjuhi üldkarakteristikud 

VÄLISKESKKONNA 

ORGANISATSIOONI EDUKUST 

MÕJUTAVAD TEGURID 

 

ORGANISATSIOONI 

ÜLDKARAKTERISTIKUD 

• Demograafiline olukord 

• Finantsressursside kättesaadavus 

• Infrastruktuur Kliendi hoidmise määr 

• Kliendi lojaalsus 

• Klientide reageerimisvõime 

toodetele/teenustele 

• Koostööpartnerite tugev võrgustik 

(koostöö) 

• Kvalifitseeritud tööjõu kättesaadavus 

• Laenute kättesaadavus erinevatest 

välisallikatest 

• Madal laenukulu 

• Organisatsiooni maine 

• Riigipoolne regulatsioon ja maksundus, 

õiguslikud küsimused 

• Talentide kättesaadavus 

• Tehnoloogiad 

• Toodete/teenuste nõudlus 

• Toorainete kättesaadavus kohalikul 

tasandil 

• Välisinvestorite olemasolu 

• nimi 

• omandi vorm 

• suurus 

• vanus 

• territoriaalne levik 

• arengutsükkel/arenguetapp 

dünaamilisus  

• majandusharu/majandussektor 

TEGEVJUHI 

ÜLDKARAKTERISTIKUD 

• haridustase 

• sugu 

• vanus 

• juhtimiskogemus 

• juhtimispädevuste tase 

• karismaatilisus  

• lojaalsus 
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Organisatsiooni väliskeskkonna edukust kirjeldavate tegurite kasutusele võtmisel on oluline 

silmas pidada, et organisatsioon ei saa neid tegureid küll otseselt mõjutada, kuid peab 

nendega arvestama oma sisemiste protsesside juhtimisel.  

Järgnevalt magistritöö autor on koostanud ülevaate organisatsiooni edukuse mõõtmise 

mudeli  võimalikest mõõtmismeetoditest ja kasutatavatest teguritest (tabel 18). Välja pakutud 

tegurite mõõtmismeetodid on soovitusliku iseloomuga. Siin kohal on oluline 

interpriteerimise ehk tõlgendamise oskus. 

Tabel 18. Organisatsiooni edukuse mõõtmise mudeli tegurite soovituslikud 

mõõtmismeetodid 

ORGANISATSIOONI EDUKUST KIRJELDAV 

TEGUR 

MÕÕTMISMEETODID 

1. Kliendi rahulolu soovitusindeks, ootuste-ebakõla mudel 

(expectations-disconfirmation model EDT) 

2. Eesmärkide saavutamise määr organisatsiooni tulemuste võrdlemine püstitatud 

eesmärkidega 

3. Efektiivsed juhtimise otsused ehk Tasakaalustatud mõõtmismudel (Balanced 

Scorecard) aitab luua puuduvad seosed ettevõtte 

strateegia arendamise ja formuleerimise ning selle 

rakendamise vahel 

4. Konkurentsivõime reitingud 

5. Koostööpartnerite rahulolu küsitlus, koostööpartnerite tagasisideküsitlus 

6. Kommunikatsioonisüsteemide 

tõhusus 

tõhusa sisekommunikatsioonisüsteemi loomisel on 

lisaks organisatsiooni vaatepunktile oluline töötaja 

vaatepunkt, kuidas töötaja tajub ennast 

organisatsioonis ning kui kaasatud ta on ettevõtte 

eesmärkide, strateegiate ja kõige muu olulisega 

7. Strateegiline juhtimine tegevuse võtmenäitajad (Key Performance Indicator 

KPI) 

8. Organisatsiooni struktuuri selgus, 

läbipaistvus ja lihtsus 

ankeetküsitlused töötajate seas, intervjuu 

personalispetsialistiga 

9. Toodete/teenuse kvaliteet auditeerimine, standartidele vastavuse kontroll 

10. Toodete/teenuste arendamine ning 

parendamine vastavalt vajadustele 

analüüsi läbiviimine 

 

11. Turu vajadustele reageerimine konsultant- e. paneeluuringud, vaatlus, eksperiment, 

testid, tegeliku müügitöö analüüs, küsitlusuuringud 

(vahetu küsitlus,  rühmaintervjuu, postiküsitlus 

(ankeet varustada alati adresseeritud tagasisaatmise 

ümbrikuga), telefoniküsitlus,  internetiküsitlus 

12. Tehnoloogiline valmisolek mõjuanalüüs 

13. Tootmise kõrge kvaliteet analüüsi läbiviimine 

14. Töötajate tööohutus ja töötervishoid riskianalüüs 

15. Tarneaeg küsitlused, uuringud 
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16. Töötajate kaasamine, julgustamine 

teha ettepanekuid ja pakkuda uusi 

ideid 

ankeetküstlus, Sherry Arnsteini osaluse redel  

17. Töötajate arvamust arvestav 

juhtimine 

arenguvestlus, veebipõhine ankeetküsitlus, 

poolstruktureeritud intervjuud ning osalusvaatlused 

18. Meeskonnatöö arenguvestlus, põhinev Deshpande, Jarley ja 

Websteri ning Drew uuringutel organisatsiooni 

tulemuslikkuse osa küsimustik 

19. Suhted klientidega küsitlus  

20. Klientidega koostöö rahulolu küsitlus  

21. Organisatsiooni sünergia 

(koostoime) 

struktureeritud ankeetküsitlust, intervjuu 

22. Suhted partneritega intervjuu 

23. Innovatsioon innovatsiooni audit, innovatsiooniküpsuse 

mudel  

24. Vastutustundlik ja läbipaistev 

organisatsioon 

ühtne hindamismudel (CAF) 

25. Töötajate pädevuste tase Investors in People rahvusvaheline standard 

26. Võtmetöötajate hoidmise määr rahulolu uuring 

27. Kvalifitseeritud töötajate arv käive ühe töötaja kohta 

28. Kvalifitseeritud töötajate hoidmise 

määr 

ankeetküsitlus  

29. Juhtkonna usaldus töötajate vastu arenguvestlused, koostatud ekspertide paneeli poolt 

küsimused 

30. Töötajate motivatsioon arenguvestlus, tagasiside, küsitlus 

31. Usalduse tase organisatsioonis mõõtvahenditena kasutatakse uuringuid 

(küsimustikud ja intervjuud), sisuanalüüse ja 

mängusid, Grunig Relationship Instrumenti 

32. Töötajate oskuste arendamine ja 

kvalifikatsiooni tõstmine 

arenguvestlus 

33. Töötajate pühendumus töötajate TRI*M-indeks on spetsiaalselt 

väljatöötatud lahendus töötajate pühendumuse 

mõõtmiseks, jälgimiseks ja juhtimiseks, 

pühendumise indeks 

34. Töötajate rahulolu rahulolu küsimustikud 

35. Töötajate usaldus juhtkonna 

(juhtimise) vastu 

ankeetküsitlus 

36. Kuluefektiivsus efektiivsust mõõdetakse konkreetse toote või teenuse 

pakkumiseks tekitatud kulu ja saadud tulu 

suhtarvuna 

37. Kasum tulud - kulud 

38. Maksevõime horisontaal- ja vertikaal analüüs 

 

Edasisteks uuringuteks pakub magistritöö autor keskenduda peamiselt organisatsiooni 

edukuse mõõtmise mudeli testimisele organisatsiooni siseselt, tuginedes väljatöötatud 

põhiprintsiipidele ja ettepanekutele ning analüüsida sobivust. 
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KOKKUVÕTE 

Iga organisatsioon seab endale eesmärgiks olla edukas. Milles edukus seisneb? Kuidas selleni 

jõuda? Neile vastata ei ole nii lihtne ja selge. 

Organisatsiooni edukus on mitmetahuline mõiste, mida iga organisatsiooniga seotud osapool 

defineerib mõne võrra erinevalt, lähtuvalt oma subjektiivsetest hinnangutest ja arvamustest. 

Organisatsiooni edukuse kirjeldamine ei tugine tänapäeval ainult finantsilistele teguritele, 

vaid kasutusele võetakse mitmed erinevad organisatsiooni edukust kirjeldavad nö. pehmed 

tegurid, mis on inimesekesksed.  

Organisatsiooni edukuse mõõtmine on väljakutseks selle teostajale, sest selleks on palju 

erinevaid lähenemisviise ja meetodeid. Ühtset toimivat ja selgelt kokkulepitud 

organisatsiooni edukuse mõõtmissüsteemi ei ole senini välja töötatud.  

Käesoleva magistritöö autori eesmärgiks on kaardistada organisatsiooni edukust kirjeldavad 

tegurid ning töötada välja organisatsiooni edukuse mõõtmise mudel. Eesmärgi täitmiseks  

püstitas autor uurimusülesanded, mille abil kaardistas akadeemilise kirjanduse põhjal 

organisatsiooni edukust kirjeldavad tegurid, lisaks neid kategoriseerides. Järgmisena teostati 

organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite hindamine ja prioritiseerimine kaasatud 

ettevõtlusvaldkonna ekspertide abil, kes ühtlasi andsid oma hinnangu tegurite 

kategoriseerimisele. Selleks, et hinnata ja analüüsida organisatsiooni edukust kirjeldavate 

tegurite olulisust ja rakendatavust, viidi organisatsioonides läbi pilootuuring aktiivselt 

toimivate organisatsioonide seas. 

Tänu ekspertidele ja pilootuuringus osalenud organisatsioonidelt saadud koondhinnangule 

(organisatsiooni edukust kirjeldavad tegurid ja nende mõõtmise analüüs), on loodud 

organisatsiooni edukuse mõõtmise mudel. 

Magistritöö autor leidis olulisi erinevusi, mis ilmnesid erineva profiiliga organisatsioonide 

hinnangutes. Sellest lähtuvalt on autori poolt loodud mudel mitmeastmeline ja sisaldab nii 

baastegureid, mis on tähtsad kõikide organisatsioonide jaoks organisatsiooni edukuse 
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mõõtmise juures, kui ka lisategureid, mis on tähtsad vaid teatud organisatsioonide eripära 

arvestades.  

Valminud organisatsiooni edukuse mõõtmise mudel on organisatsioonisisene tööriist, mis 

aitab organisatsiooni juhtkonda strateegia planeerimisel. Organisatsioon saab struktuuri, 

mille abil edukust enda jaoks mõtestada ja rakendada.  

Organisatsiooni edukuse mõõtmise tulemusena saadud andmed on juhtidele väärtuslikuks 

infoks, mille analüüs võimaldab teha järeldusi, millises mahus organisatsioon oma 

ülesandeid täidab ja püstitatud eesmärke saavutab. Järgmise sammuna saavad juhid teha 

muudatusi oma arengukava strateegias ning kohandada edasisi tegevusi. 

Edasisteks uuringuteks pakub magistritöö autor keskenduda peamiselt organisatsiooni 

edukuse mõõtmise mudeli testimisele organisatsiooni siseselt, tuginedes väljatöötatud 

põhiprintsiipidele ja ettepanekutele ning analüüsida sobivust. 

Lisaks pakub autor viia läbi veel üks pilootuuring ja laiendada valimit, et saada täpsemaid 

andmeid ja võrrelda neid varasema uuringuga. 

 

 

  



Organisatsiooni edukuse mõõtmise mudel 

71 
 

VIIDATUD ALLIKMATERJALID 

Abebe, T. (2011). Analysis of the Success Factors of Micro and Small Business Enterprises 

in Addis Ababa. (MBA Thesis). Addis Ababa University. Loetud aadressil: 

http://etd.aau.edu.et/bitstream/handle/123456789/13821/Tiruneh%20Abebe.pdf?sequence=

1&isAllowed=y.  

Adizes Institute worldwide. Collaborative leadership for Exceptional Results. (2015). Adizes 

Corporate Lifecycle. Loetud aadressil: http://adizes.com/lifecycle/. 

Alfaadhel, S. (2010). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non-

Commercial-Share-Alike License. Loetud aadressil: 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/uk.  

Alfoqahaa, S. (2018). Critical success factors of small and medium-sized enterprises in 

Palestine. Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship. Loetud aadressil: 

https://doi.org/10.1108/JRME-05-2016-0014. 

Al-Mahrouq, M. (2010). Success Factors Of Small And Medium-Sized Enterprises (SMEs): 

The Case Of Jordan. Anadolu University Journal of Social Sciences Vol. 10(1):1-16. 

Artemenko, V. G., Barõšnikova, N. C. (2011). Оценка факторов успеха организации 

реального сектора экономики. Сибирская финансовая школа 1(84):99-105. 

Bakovnik, R. (2002). Nova merila poslovne uspešnosti kot podlaga za učinkovito opravljanje 

nadzorne funkcije. Industrijska demokracija, 12. 

Balaboniene, I., Večerskiene, G. (2015). The Aspects of Performance Measurement in Public 

Sector Organization. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 213, 314-320. 

Barhatov, V. I. 2016. Изменения критерия оценки успешности малого и среднего 

бизнеса в процессе эволюции Российской экономики. Вестник Челябинского 

государственного университета, 6 (388), 114–121.  

Barhatov, V. I., Pletnjev, D.A. (2014). Сравнительный анализ подходов к определению 

понятия успешность бизнеса в современной науке. Вестник Челябинского 

государственного университета, 18 (347). Экономика, 46, 8–18. 

Barhatov, V. I., Pletnjev, D.A. (2015). Природа, факторы и измерение успешности 

предприятий малого и среднего бизнеса в России. Монография. Москва: Издательство 

«Перо».  

Barrett, R. (2010). The Importance of Values in Building a High Performance Culture. 

Barrett Values Centre. Loetud aadressil: 

https://www.valuescentre.com/sites/default/files/uploads/2010-07-

06/The%20Importance%20of%20Values.pdf. 

http://etd.aau.edu.et/bitstream/handle/123456789/13821/Tiruneh%20Abebe.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://etd.aau.edu.et/bitstream/handle/123456789/13821/Tiruneh%20Abebe.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://adizes.com/lifecycle/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/uk
https://doi.org/10.1108/JRME-05-2016-0014
https://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428
https://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/213/supp/C
https://www.valuescentre.com/sites/default/files/uploads/2010-07-06/The%20Importance%20of%20Values.pdf
https://www.valuescentre.com/sites/default/files/uploads/2010-07-06/The%20Importance%20of%20Values.pdf


Organisatsiooni edukuse mõõtmise mudel 

72 
 

Beheshtifar, M. Naghian, M. (2013). Trust: A Substantial Cause to Organizational success. 

The Experiment, Vol.12(2), 768-777. 

Bender, R., Ward, K. (2009). Corporate Financial Strategy. 3rd ed. Oxford: 

ButterworthHeinemann. 

Bhalla, V., Caye, J.-M., Dyer, A., Dymond, L., Morieux, Y., Orlander, P. (2011). High-

Performance Organisations. The Secrets of They Success. The Boston Consulting Group. 

Loetud aadressil: https://www.bcg.com/publications/2011/high-performance-organizations-

secrets-of-success.aspx.   

Birkinshaw, J. (2007). How Taking a new look at Management can help you to find 

organisational success. People Management, 13(3), 47–47. 

Blinov, A. O., Ugrjumova, N. V. (2013). Современные методы управления 

сопротивлением человеческих ресурсов. Вестник УГУЭС. Наука. Образование. 

Экономика. Серия: Экономика. 4 (6), 76-80. 

Brooksbank, R., Kirby, D., Tompson, G., & Taylor, D. (2003). Marketing as a determinant 

of long-run competitive success in medium-sized UK manufacturing firms. Small Business 

Economics, 20(3), 259-72. 

Brush, C. G., Vanderwerf, P. A. (1992). A comparison of methods and sources for obtaining 

estimates of new venture performance. Journal of Business Venturing, 7(2), 157- 70. 

Cameron, K. S., Quinn, R. E. (2011). Diagnosing and Changing Organizational Culture: 

Based on the Competing Values Framework (3rd ed.). San Francisco: Jossey-Bass. 

Chamorro-Premuzic, T., Garrad, L., Elzinga, D. (2018, 21. detsember). Почему вам нужны 

не только вовлеченонные, но и недовольные сотрудники. Harvard Business Review: 

Менеджмент / управление персоналом. Loetud aadressil:  https://hbr-

russia.ru/management/upravlenie-personalom/789994. 

Criveanu, M. M., Cârstina, S. (2018). The importance of human resources within the strategic 

direction and organizational success. Proceedings of the International Conference on 

Business Excellence, 12(1), 229-240. doi: https://doi.org/10.2478/picbe-2018-0021. 

Deloitte raport. (2017, 21. detsember). Основная цель развития до 2030 года: успешный 

бизнес и стабильное будущее. Взаимосвязь устойчивого развития и долгосрочного 

коммерческого успеха. Loetud aadressil: 

https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/risk/articles/2017/sustainable-development-

goals.html 

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor. (2018). Uuringuaruanne. Ülemiste City majandusuuring 

2014-2016.  

https://www.bcg.com/publications/2011/high-performance-organizations-secrets-of-success.aspx
https://www.bcg.com/publications/2011/high-performance-organizations-secrets-of-success.aspx
https://hbr-russia.ru/management/upravlenie-personalom/789994
https://hbr-russia.ru/management/upravlenie-personalom/789994
https://doi.org/10.2478/picbe-2018-0021
https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/risk/articles/2017/sustainable-development-goals.html
https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/risk/articles/2017/sustainable-development-goals.html


Organisatsiooni edukuse mõõtmise mudel 

73 
 

Eurostat. (2019, 06. aprill) Business demography statistics. Loetud aadressil:  

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Business_demography_statistics#Enterprise_survival_rate.     

Eurostat. (2019, 15. aprill). Structural Business Statistics & Global Business Activities. 

Loetud aadressil: https://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/structural-

business-statistics/sme. 

Fairfield KD, Harmon J, Behson SJ. (2011). Influences on the Organizational 

Implementation of Sustainability: An Integrative Model. Academy of Management Annual 

Meeting Proceedings, 8(1), 4-20. 

Flamholtz, E. (2009). Towards using organizational measurements to assess corporate 

performance. Journal of Human Resource Costing & Accounting 13(2), 105-117. 

Flamholtz, E. G., & Aksehirli Z. (2000). Organizational Success and Failure: An Empirical 

Test of a Holistic Model. European Management Journal, 18(5), 488-498. 

Fleck, D. L. (2009). Archetypes of Organizational Success and Failure. BAR, Curitiba, 6(2)1, 

78-100. 

Gabets, O. (2015). Организационная эффективность. Экономика и менеджмент 

инновационных технологий 9(48), 57-62. 

Giorgi, G., Shoss, M., Di Fabio, A. (2017). Editorial: From Organizational Welfare to 

Business Success: Higher Performance in Healthy Organizational Environments. Frontiers 

in Psychology, 8:720, 6-8 doi: 10.3389/978-2-88945-315-3. 

Gorenak, M., Košir, S. (2012). The Importance of Organizational Values for Organization. 

Management, Knowledge and Learning International Conference. Loetud aadressil: 

http://issbs.si/press/ISBN/978-961-6813-10-5/papers/ML12_117.pdf.  

Günther, T. W., Beyer, D., Menninger, J. (2005). Does Relevance Influence Reporting About 

Environmental and Intangible Success Factors? - Empirical Results from a Survey of 

Executives from Intangible-Driven Industries. Schmalenbach Business Review, Special Issue 

2, 101-138. Loetud aadressil: https://ssrn.com/abstract=778928.  

Hammer, H., Karilaid, I. (2002). Investment Evaluation and Performance Measurement: 

Survey of Estonian Companies. X Tallinn Conference on the Management of Business 

Organizations, 38−44. 

Holbeche, L. S. (2018). Organisational effectiveness and agility. Journal of Organizational 

Effectiveness: People and Performance, 5(4), 302-313. doi:  https://doi.org/10.1108/JOEPP-

07-2018-0044. 

Ioniţă, D. (2013). Success and Goals: an Exploratory Research in Small Enterprises. 

Procedia Economics and Finance 6 ( 2013 ) 503 – 511. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Business_demography_statistics#Enterprise_survival_rate
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Business_demography_statistics#Enterprise_survival_rate
https://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/structural-business-statistics/sme
https://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/structural-business-statistics/sme
http://issbs.si/press/ISBN/978-961-6813-10-5/papers/ML12_117.pdf
https://ssrn.com/abstract=778928
https://www.emeraldinsight.com/author/Holbeche%2C+Linda+Susan
https://doi.org/10.1108/JOEPP-07-2018-0044
https://doi.org/10.1108/JOEPP-07-2018-0044
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567113001688#!


Organisatsiooni edukuse mõõtmise mudel 

74 
 

Jebna, A. K., Baharudin, A. S. (2013). Factors Affecting Small and Medium Enterprises 

Success: An Exploratory Study. Jurnal Teknologi, 64 (3), 69-72. doi: 10.11113/jt.v64.2272. 

Jermolina, L. V. (2013). Экономическое содержание категории эффективность. 

Понятие стратегической эффективности. Основы экономики, управления и права 2(8), 

98-102.    

Johan, E., Muyu, L (2012). Success factors of entrepreneurial small and medium sized 

enterprises in Gnosjo Municipality. (Master’s Thesis). Malardelen University. 

Joshi, V., Mihreteab, G. (2016). Critical Success Factors of Micro & Small Enterprises in 

Ethiopia: A Review. International Journal of Science and Research (IJSR, 5(10), 1056-1060. 

doi: 10.21275/ART20162223. 

Jung, M. (2000). Customer Satisfaction: Why and how to measure it. Quality Qonference. 

“Building the 21st Century“. Tallinn: OÜ Kvaliteedikonverentsid, 428. 

Kaliannan, M., Adjovu, S. N. (2015). Effective employee engagement and organizational 

success: a case study. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 172, 161 – 168. 

doi:10.1016/j.sbspro.2015.01.350. 

Kaplan, R. S., Norton, D. P. (1992). The Balanced Scorecard – Measures that Drive 

Performance. Harvard Business Review: January-February, 70-79.  

Kay, J. (2012). Obliquity. Capitalism and Society, 7(1). doi: https://doi.org/10.1515/1932-

0213.1093. 

Kruve, E. (2018). Infotehnoloogia ettevõtete finantsedukus Ülemiste Citys. (Magistritöö).  

Kulik, O. (2017). Keskastmejuhtide juhtimisstiilid ja nende seos ettevõtte edukusega Danbalt 

Grupis. (Magistritöö). 

Lafontaine, F., Shaw, K. (2014). Serial Entrepreneurship: Learning by Doing? NBER 

Working Paper No. 20312. doi: 10.3386/w20312. 

Lampadarios, E. (2016). Critical Success Factors for SMEs: An Empirical Study in the UK 

Chemical Distribution Industry. International Journal of Business and Management, Vol. 11, 

No. 7, 67-82. doi: 10.5539/ijbm.v11n7p67. 

Lapõgin, J. N., Lapõgin, D. J. (2009). Бизнес-план: стратегия и тактика развития 

компании. Практическое издание. Москва. 

Lawrimore, E. W. (2011). The 5 Key Success Factors: A Powerful System for Total Business 

Success. Сharlotte: Lawrimor Comunication Inc. 

Likierman, J. A. (2006). Measuring Company Success. In: Neely A, Kennerley M, Walters 

A. editors. Performance measurement and management: public and private. London: 

Performance Management Association, 1027-1030. 



Organisatsiooni edukuse mõõtmise mudel 

75 
 

Lönnqvist, A. (2004). Measurement of Intangible Success Factors: Case Studies on the 

Design, Implementation and Use of Measures. Department of Industrial Engineering and 

Management. Tampere University of Tehnology. Tampere, Finland. 

Madanchian, M., Hussein, N., Noordin, F., Taherdoost, H. (2017). Leadership Effectiveness 

Measurement and Its Effect on Organization Outcomes. Procedia Engineering 181, 1043-

1048. 

Maletič M. (2013). Influence of Sustainable Quality Management on Organisational 

Performance. (Doctoral Dissertation). Loetud aadressil:  

http://www.fov.um.si/sites/default/files/upload/documents/dr_maletic_matjaz.pdf.  

Maltz, A. C., Shenhar, A. J., Reilly, R. R. (2003). Beyond the Balanced Scorecard:: Refining 

the Search for Organizational Success Measures. Long Range Planning, 36(2), 187-204.  

Maltz, A. C., Shenhar, A. J., Reilly, R. R. (2003). Beyond the Balanced Scorecard:: Refining 

the Search for Organizational Success Measures. Long Range Planning, 36(2), 187-204.  

Maurya, K. K., Agarwal, M. (2018). Organisational talent management and perceived 

employer branding. International Journal of Organizational Analysis, Vol.26(2), 312-330. 

doi: https://doi.org/10.1108/IJOA-04-2017-1147. 

McKinsey & Company. (2008). Enduring Ideas: The 7-S Framework. Loetud aadressil: 

https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-

insights/enduring-ideas-the-7-s-framework. 

Mctiernan, C., Thomas, R., Jameson, S. (2019). Focusing on Knowledge Exchange: The Role 

of Trust in Tourism Networks: Innovation and Sustainability. The Future of Tourism. 

DOI: 10.1007/978-3-319-89941-1_16. 

Metsla, E. (2011). Ettevõtte kujunemine ja arenguetapid. Konverentsi „Uus ajajärk 

maaettevõtluses“ kogumik, 17-23. Tallinn: Põllumajandusministeerium. 

Milekhina, O. V., Adova, I. B. (2014). Методические подходы к исследованию феномена 

успешности Российских организаций. Экономический анализ: теория и практика, 

47(398), 23-33. 

Milekhina, O. V., Adova, I. B. (2017). Драйверы успеха в бизнесе. Российское 

предпринимательство, 18(11), 1659-1670. doi: 10.18334/rp.18.11.37848. 

Mutalib, A.F.A., Sapri, M., Sipan, I. (2018). An assessment model of FM organisational 

performance. Facilities, Vol. 36 Issue: 3/4, 212-226. doi: https://doi.org/10.1108/F-06-2016-

0072. 

Naumova, K. A. (2017). Анализ фактора успешности быстрорастущих компаний 

среднего бизнеса в России. Вестник Челябинского государственного университета 

5(401). Экономические науки  57, 139-148. 

https://www.emeraldinsight.com/author/Maurya%2C+Kamlesh+Kumar
https://www.emeraldinsight.com/author/Maurya%2C+Kamlesh+Kumar
https://www.emeraldinsight.com/author/Maurya%2C+Kamlesh+Kumar
http://www.fov.um.si/sites/default/files/upload/documents/dr_maletic_matjaz.pdf
https://www.emeraldinsight.com/author/Maurya%2C+Kamlesh+Kumar
https://www.emeraldinsight.com/author/Agarwal%2C+Manisha
https://doi.org/10.1108/IJOA-04-2017-1147
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/enduring-ideas-the-7-s-framework
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/enduring-ideas-the-7-s-framework


Organisatsiooni edukuse mõõtmise mudel 

76 
 

Ng, H. S., Kee, D. M. H., & Brannan M. (2011, 27.-28. oktoober). The Role of key Intangible 

Performance Indicators for Organisational Success. 8th International Conference on 

Intellectual Capital, Knowledge Management and Organisational Learning, 779- 787. 

Nguyen, T. L. (2018). The Effect of Internal and External Factors on the Business Success 

of Agri-based Exporting Small and Medium Scale Enterprises in Thanh Hoa Province, 

Vietnam. Journal of Finance and Economics, vol. 6, no. 3, 87-95. doi: 10.12691/jfe-6-3-2. 

Norman, W., & MacDonald, C. (2004). Getting to the bottom of "Triple Bottom 

line". Business Ethics Quarterly, 14(2), 243-262. 

Nyoni, T., Bonga, W. G. (2018, 28. veebruar). Anatomy of the Small & Medium Enterprises 

(SMEs) Critical Success Factors (CSFs) in Zimbabwe: Introducing the 3E Model (February 

28, 2018). Dynamic Research Journals' Journal of Business & Management (DRJ-JBM), 

1(2), 01-18. Loetud aadressil: https://ssrn.com/abstract=3130094. 

Osei, E. T., Swing, V. K. (2018). The Relationship Between Leadership Ethics and 

Organizational Success: Ethics and Organizational Success. DOI: 10.4018/978-1-5225-

2650-6.ch00. 

Paasma B., Umarova L. (2018). Mapping of Appropriate Measurements for Evaluating an 

Organisations´success.  

Pletnjev, D. A., Nikolajeva, E.V. (2016). Успешность малого и среднего бизнеса в России 

и социальная ответственность его руководителей. Вестник Челябинского 

государственного университета 6 (388). Экономические науки 53, 128–138.  

Povaljajeva, O. N. (2010). Системное управление рисками как необходимое условие 

успешности современной коммерческой организации. Государственное управление. 

Электронный вестник, 25. 

Preuss, B. (2018). Organizational Values and Firm Profitability: A Financial and Cultural 

Perspective on Europe. doi: 10.13140/RG.2.2.30144.99844. 

Pärl, Ü. (2006). Choice of measures for performance measurement models on the example 

of successful Estonian companies. Entrepreneurship in Estonia: Policies, Practices, 

Education and Research, vol 28, 228-247. 

Pärl, Ü. (2016, märts). Integreeritud aruandluse mõju organisatsiooni edukusele. 

Raamatupidamise praktik, 23-25.  

Reichheld, F. (2006). The Ultimate Question. Driving Good Profits and True Growth. USA: 

Harvard Business School Publishing Corporation. 

Riigihaldus. (2019, 06. veebruar) Rahandusministeerium. Loetud aadressil:  

https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigihaldus. 

https://ssrn.com/abstract=3130094
https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigihaldus


Organisatsiooni edukuse mõõtmise mudel 

77 
 

Roche, P. O. (2009). Corporate governance and organization life cycle: the changing role and 

composition of the board of Directors. 

Rogova, O. (2018). Organisatsiooni edukuse mõõtmise mudel. Talveakadeemia teaduslike 

lühiartiklite kogumik. (Ilmumas). 

Romanjuk, D. M. (2009). Акмеологические факторы успешности развития организации. 

Научный потенциал: работы молодых ученых, 1, 247-250. 

Saadat, V., Saadat Z. (2016). Organizational Learning as a Key Role of Organizational 

Success. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 230, 219-225.  

Saparnis, G., Bersenaite, J., & Saparniene, D. (2009). Psychosemantics of Employees' 

Images when Identifying the Dimensions of Changes and Successful Organisation. 

Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, (5), 67-77. 

Sefiani, Y (2013). Factors for success in SMEs: A perspective for Tangier. (PhD Thesis). 

University of Gloucestershire. 

Sieger, Ph. (2011). Long-term success of family firms: investigating specific aspects of firm-

level entrepreneurship and individual-level antecedents. (Dissertation). The University of St. 

Gallen, School of Management, Economics, Law, Social Sciences and International Affairs 

to obtain the title of Doctor of Philosophy in Management. St.Gallen : Niedermann Druck 

AG. 

Siimon, A. (2006, 20.-21. jaanuar). Ettevõtte edutegurid. Pärnu IV ettevõttemajanduse 

konverentsi ettekanded – artiklid, . Tallinn. Pärnu: Mattimar OÜ, 180-189. 

Simpson, M., Padmore, J., & Newman, N. (2012). Towards a new model of success and 

performance in SMEs. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 

18(3), 264 – 285. doi: 10.1108/13552551211227675. 

Skogland, I., Siguaw, J. A., (2004). Are your satisfied customers loyal? Cornell Hotel and 

restaurant Administration Quarterly, 46(3), 221-234. 

Slobodtšikova, A. A. (2015). Подходы к определению понятия успешность предприятия 

и измерению успешности малого бизнеса на примере Челябинской области. Наука ХХI 

века: проблемы, поиски, решения, 181-186. Издательство «Геотур». 

Sobhanallahi, M. A., Gharaei, A., Pilbala, M. (2016). Provide a practical approach for 

measuring the performance rate of organizational strategies. 2016 12th International 

Conference on Industrial Engineering (ICIE). doi: 10.1109/INDUSENG.2016.7519357. 

Suhanov, A. (2018, 24. august). Среда успеха: как создать эффективную культуру в 

организации. Harvard Business Review Россия. Менеджмент / корпоративный опыт.  

Sulakšin, S. S. (2013). Теория и феноменология успешности сложной социальной 

системы. Управление развитием крупномасштабных систем, 294-304.  

https://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428
https://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/230/supp/C


Organisatsiooni edukuse mõõtmise mudel 

78 
 

Sustainable Development Knowledge platform. (2017, 21. detsember). Transforming our 

world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Loetud aadressil: 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld  (21.12.2017). 

Teearu, A. (2005). Ettevõtte finantsjuhtimine. E. Krumm (koost.). Tallinn: Kirjastus Pegasus. 

Titov, E., Umarova, L. (2017). Impact of Real and Propagated Values on Organisational 

Success. doi: 10.5772/intechopen.69460. 

Tohibi, H., Jabbari, M. M. (2012). Innovation as a Success Key for Organizations. Procedia 

Technology, 1, 560-564. 

Tshukudu, T. T. (2014). Critical Organisational Success Factors Used In the Evaluation of 

Training & Development. Journal of Public Administration and Governance, 4(3), 2161- 

7104. 

Tšobanova, A. N. (2008). Сущность научающихся организаций. Известия Южного 

федерального университета. Технические науки, 10(87), 68-70. 

Valentino, C.L., Brunelle, F.W.H. (2004). The role of middle managers in the transmission 

and integration of organizational culture. Journal of healthcare management / American 

College of Healthcare Executives 49(6), 404-404. 

Waterman, R. H., Peters, T. J., Phillips, J. R. (1980). Structure is not Organization. Business 

Horizons, 14-26. 

Üksvärav, R. (2008). Organisatsioon ja juhtimine. TTU kirjastus.  

 

 

 

  

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld


Organisatsiooni edukuse mõõtmise mudel 

79 
 

Lisa 1. Kutse ettevõtlusvaldkonna ekspertidele 

Lugupeetud Ettevõtlusvaldkonna ekspert! 

  

Olen Olga Uhabakin, Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor magistriõppe üliõpilane. 

Oma  magistritöö raames töötan välja organisatsiooni edukuse mõõtmise mudel, mis 

võimaldaks mõõta organisatsiooni edukust. 

  

Palun Teid osaleda eksperdina organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite välja 

selgitamisel ning andma oma hinnang tegurite tähtsusele organisatsiooni edukuse mõõtmisel. 

 

Manuses olev fail sisaldab sisekeskkonna ja väliskeskkonna tegureid. Sisekeskkonna tegurid 

on kategoriseeritud vastavalt McKinsey 7S kahedimensioonilisele mudelile, mis väljendab 7 

olulist komponenti (strateegia, struktuur, protsessid, juhtimisstiil, väärtused, personal ja 

oskused) organisatsiooni eesmärgipäraseks toimimiseks.  

Lisaks seitsmele kategooriale on toodud „finants“ ja „muu“ kategooriad. 

Palun hinnake 4-palli skaalal kuivõrd tabelis toodud tegurid on tähtsad organisatsiooni 

edukuse mõõtmisel. Juhul, kui Teie ei oska või ei soovi mõne teguri puhul vastata, palun 

kirjutage lühike kommentaar põhjuse kohta kommentaari lahtrisse. 

Kui Teie hinnangul, mõni tegur peaks olema teises kategoorias, palun kirjutage teie 

poolt pakutud kategooria nimi kommentaari lahtrisse. 

  
Ootan Teie poolset tagasisidet hiljemalt 14. märtsiks 2019. 

 

  

Küsimuste korral palun pöörduda minu e-posti aadressile olga.uhabakin@eek.ee või võtta 

ühendust telefonil +372 5346 8399. 

  

Tänades 
  
-- 
Olga Uhabakin 
  

 
  
Rakenduskõrgharidusõpe. Magistriõpe. Avatud Kõrgkool. 
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Lisa 2 . Kutse organisatsioonidele pilootuuringus osalemiseks 

Lugupeetud vastaja!  

Kutsun Teie organisatsiooni osalema uurimuses, mille eesmärgiks on kaardistada 

edukuse mõõtmise tegurid ning töötada välja mudel organisatsiooni edukuse 

mõõtmiseks. 

Küsimustik on mõeldud ettevõtte juhtidele või keskastme juhtidele. Vajadusel palun 

küsimustik neile edastada. 

Küsimustikule vastamiseks kulub orienteeruvalt 10-15 minutit. 

 

Uurimuse tulemusena valmib minu magistritöö teemal "Organisatsiooni edukuse mõõtmise 

mudel". 

Uurimustöö tulemusel luuakse organisatsiooni edukuse mõõtmise mudel, millel on 

praktiline väärtus organisatsiooni üldise tööriistana. 

Uuringus osalejatele tagab uuringu läbiviija anonüümsuse ja kinnitab, et kasutab tulemusi 

vaid oma töö koostamiseks ning üldistatud kujul. 

Küsimustikule saab vastata kuni 09.04.2019. 

 

 

Küsimuste korral palun pöörduda minu e-posti aadressile olga.uhabakin@eek.ee või võtta 

ühendust telefonil +372 5346 8399. 

  

Tänades 
  
-- 
Olga Uhabakin 
  

 
  
Rakenduskõrgharidusõpe. Magistriõpe. Avatud Kõrgkool. 
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Lisa 3 . Pilootuuringu küsitluse ankeet eesti keeles 

Taustainfo 

1 [01]Kas organisatsioon milles Te töötate, kuulub ...  * 

Palun valige ainult üks järgnevatest: 

  Avalikku sektorisse 

  Erasektorisse 

  Mittetulundussektorisse 

2 [02]Mis on Teie amet selles organisatsioonis?   * 

Palun valige ainult üks järgnevatest: 

  Organisatsiooni juht või juhatuse liige 

  Personalijuht 

  Muu keskastmejuht (osakonnajuhataja jt) 

  Muu ametikoht, milline? 

Kommenteerige oma valikut siin: 

  

3 [03]Kui palju on Teie organisatsioonis töötajaid?  * 

Palun valige ainult üks järgnevatest: 

  Kuni 4 

  5-9 

  10-49 

  50-99 

  100-249 

  250 ja enam 

  Ei oska öelda 
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4 [04]Kui kaua on Teie organisatsioon tegutsenud?  * 

Palun valige ainult üks järgnevatest: 

  Vähem kui 2 aastat 

  2 aastat kuni alla 5 aasta 

  5 aastat kuni alla 10 aasta 

  10 aastat või kauem 

  Ei oska öelda 
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5 [05]Millises majandusharus Teie organisatsioon peamiselt tegutseb?   * 

Palun valige ainult üks järgnevatest: 

  Põllumajandus, metsandus või kalandus 

  Mäetööstus, kaevandamine 

  Töötlev tööstus 

  Elektri, gaasi või soojusega varustamine 

  Veevarustus, kanalisatsioon või jäätmekäitlus 

  Ehitus 

  Kaubandus 

  Sõidukiremont 

  Majutus ja toitlustus 

  Veondus või laondus 

  Infotehnoloogia, side või telekommunikatsioon 

  Meedia või kirjastamine 

  Avalik haldus või riigikaitse 

  Haridus 

  Tervishoid või sotsiaalhoolekanne 

  Kunst, meelelahutus või vaba aeg 

  Finants- või kindlustustegevus 

  Kinnisvara müük või haldus 

  Õigusabi, raamatupidamine või ärinõustamine 

  Arhitekti- või inseneritegevused 

  Teadus- või arendustegevused, reklaam või uuringud 

  Disain või fotograafia 

  Seadmete rent või teenuste vahendus 

  Kinnisvarahooldus 

  Muud teenindavad tegevused 

  Teised 
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6 [06]Teie sugu: * 

Palun valige ainult üks järgnevatest: 

  Naine 

  Mees 

7 [07]Palun märkige oma vanus täisarvuna:  * 

Kirjutage vastus siia: 
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Organisatsiooni edukuse mõõtmise tegurite hindamine 

8 [01]ORGANISATSIOONI STRATEEGIAGA SEOTUD EDUKUSE MÕÕTMISE 

TEGURID (1) * 

Palun valige kõige sobivaim vastus: 

  
Edukuse tegur on minu 

organisatsiooni jaoks... 
  

Minu organisatsioonis on seda tegurit 

mõõta... 
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Tegur, kui 

organisatsiooni 

mõju turule ja 

konkurentidele 

     

  
     

Efektiivsed 

juhtimise 

otsused 
     

  
     

Kommunikatsio

oni-süsteemide 

tõhusus 
     

  
     

Kliendi rahulolu 
     

  
     

Koostööpartnerit

e rahulolu      

  
     

Sidusgruppide 

(huvigruppide) 

heaolu 
     

  
     

Töötajate 

palgatase 

võrreldes sektori 

keskmisega 

     

  
     

Tõhus 

riskijuhtimine      

  
     

Muudatuste 

juhtimine      

  
     

Vasakpoolses vastuste tulbas palun hinnake edukuse tegurite tähtsust teie organisatsiooni jaoks. Vastates 

palun mõelge enda organisatsiooni kontekstis. Parempoolses tulbas palun hinnake, kui keeruline on seda 

tegurit teie organisatsioonis mõõta. 
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9 [02]ORGANISATSIOONI STRATEEGIAGA SEOTUD EDUKUSE MÕÕTMISE 

TEGURID (2) * 

Palun valige kõige sobivaim vastus: 

  
Edukuse tegur on minu 

organisatsiooni jaoks... 
  

Minu organisatsioonis on seda tegurit 

mõõta... 
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Eesmärkide 

saavutamise 

määr 
     

  
     

Inimressursside 

juhtimine on 

tihedalt seotud 

strateegiaga ja 

toetab seda 

     

  
     

Konkurentsivõi

me      

  
     

Organisatsiooni 

omaniku 

rahulolu 
     

  
     

Missiooni 

olemasolu ja 

sõnastus 
     

  
     

Visiooni 

olemasolu ja 

sõnastus 
     

  
     

Strateegiline 

juhtimine      

  
     

Turuosa 

kasvatamine      

  
     

Vasakpoolses vastuste tulbas palun hinnake edukuse tegurite tähtsust teie organisatsiooni jaoks. Vastates 

palun mõelge enda organisatsiooni kontekstis. Parempoolses tulbas palun hinnake, kui keeruline on seda 

tegurit teie organisatsioonis mõõta. 
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10 [03]ORGANISATSIOONI STRUKTUURIGA SEOTUD EDUKUSE MÕÕTMISE 

TEGURID * 

Palun valige kõige sobivaim vastus: 

  
Edukuse tegur on minu 

organisatsiooni jaoks... 
  

Minu organisatsioonis on seda tegurit 

mõõta... 
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Organisatsiooni 

struktuuri 

selgus, 

läbipaistvus ja 

lihtsus 

     

  
     

Töötajate 

karjäärivõimalu

sed 
     

  
     

Vasakpoolses vastuste tulbas palun hinnake edukuse tegurite tähtsust teie organisatsiooni jaoks. Vastates 

palun mõelge enda organisatsiooni kontekstis. Parempoolses tulbas palun hinnake, kui keeruline on seda 

tegurit teie organisatsioonis mõõta. 
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11 [04]ORGANISATSIOONI PROTSESSIDEGA SEOTUD EDUKUSE MÕÕTMISE 

TEGURID (1) * 

Palun valige kõige sobivaim vastus: 

  
Edukuse tegur on minu 

organisatsiooni jaoks... 
  

Minu organisatsioonis on seda tegurit 

mõõta... 
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Kaasaegsete 

tehnoloogiate 

kasutamine 
     

  
     

Kasutusel 

oleva 

tehnoloogia 

sobivus 

eesmärkide 

täitmiseks 

     

  
     

Protsesside 

ökoloogilisus      

  
     

Tööd toetavad 

protsessid on 

kaardistatud 
     

  
     

Standardiseerit

ud protsesside 

kaasaegsus 
     

  
     

Tarneaeg 
     

  
     

Tarneahela 

efektiivsus      

  
     

Probleemide 

analüüs ja 

vigade ennetus 
     

  
     

Tehnoloogiline 

valmisolek      

  
     

Toode/teenuse 

disaini 

kvaliteet 
     

  
     

Toodete/teenus

e kvaliteet      

  
     

Toodete/teenus

te arendamine 

ning 

parendamine 

vastavalt 

vajadustele 
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12 [05]ORGANISATSIOONI PROTSESSIDEGA SEOTUD EDUKUSE MÕÕTMISE 

TEGURID (2) * 

Palun valige kõige sobivaim vastus: 

  
Edukuse tegur on minu 

organisatsiooni jaoks... 
  

Minu organisatsioonis on seda tegurit 

mõõta... 
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Toodete/teenust

e arendamise 

madalad kulud 
     

  
     

Toodete/teenust

e läbimõeldud 

hinnapoliitika 
     

  
     

Toodete/teenust

e 

väärtuspakkumi

ne kliendi jaoks 

     

  
     

Tootmise kõrge 

kvaliteet      

  
     

Tootmise kõrge 

paindlikkus      

  
     

Tootmisprotsess

ide täiustamine      

  
     

Turu vajadustele 

reageerimine      

  
     

Mõjus/tõhus 

turundustegevus      

  
     

Turu-uuringud 

enne uute 

toodete/teenuste 

arendamist 

     

  
     

Töötajate 

tööohutus ja 

töötervishoid 
     

  
     

Uute 

toodete/teenuste 

turule 

sisenemise 

periood 

     

  
     

Vahetu 

protsesside 

monitooring ja 

hindamine 
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13 [06]ORGANISATSIOONI JUHTIMISSTIILIGA SEOTUD EDUKUSE 

MÕÕTMISE TEGURID * 

Palun valige kõige sobivaim vastus: 

  
Edukuse tegur on minu 

organisatsiooni jaoks... 
  

Minu organisatsioonis on seda tegurit 

mõõta... 
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v
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Talendijuhtimin

e      

  
     

Teadmusjuhtimi

ne      

  
     

Tööandja 

väärtuspakkumi

ne töötajale 
     

  
     

Töötajate 

arvamust 

arvestav 

juhtimine 

     

  
     

Töötajate 

kaasamine, 

julgustamine 

teha 

ettepanekuid ja 

pakkuda uusi 

ideid 

     

  
     

Ärikultuuri 

arendamise 

kvaliteet 
     

  
     

Vasakpoolses vastuste tulbas palun hinnake edukuse tegurite tähtsust teie organisatsiooni jaoks. Vastates 

palun mõelge enda organisatsiooni kontekstis. Parempoolses tulbas palun hinnake, kui keeruline on seda 

tegurit teie organisatsioonis mõõta. 
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14 [07]ORGANISATSIOONI VÄÄRTUSTEGA SEOTUD EDUKUSE MÕÕTMISE 

TEGURID * 

Palun valige kõige sobivaim vastus: 

  
Edukuse tegur on minu 

organisatsiooni jaoks... 
  

Minu organisatsioonis on seda 

tegurit mõõta... 
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Tugev 

organisatsiooniku

ltuur 
     

  
     

Elukestev õpe 

(pidev õppimine)      

  
     

Innovatsioon 
     

  
     

Jagatud väärtused 
     

  
     

Klientidega 

koostöö      

  
     

Meeskonnatöö 
     

  
     

Organisatsiooni 

sünergia 

(koostoime) 
     

  
     

Suhted 

partneritega      

  
     

Rahvusvahelisus 
     

  
     

Suhted 

klientidega      

  
     

Suhted 

konkurentidega      

  
     

Säästva arengu 

põhimõtete 

järgimine 
     

  
     

Vastutustundlik ja 

läbipaistev 

organisatsioon 
     

  
     

Vasakpoolses vastuste tulbas palun hinnake edukuse tegurite tähtsust teie organisatsiooni jaoks. Vastates 

palun mõelge enda organisatsiooni kontekstis. Parempoolses tulbas palun hinnake, kui keeruline on seda 

tegurit teie organisatsioonis mõõta. 
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15 [08]ORGANISATSIOONI PERSONALIGA SEOTUD EDUKUSE MÕÕTMISE 

TEGURID * 

Palun valige kõige sobivaim vastus: 

  
Edukuse tegur on minu 

organisatsiooni jaoks... 
  

Minu organisatsioonis on seda tegurit 

mõõta... 
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Juhtkonna 

usaldus 

töötajate vastu 
     

  
     

Tippjuhtkonna 

koolitamine ja 

arendamine 
     

  
     

Töötajate 

oskuste 

arendamine ja 

kvalifikatsioo

ni tõstmine 

     

  
     

Töötajate 

heaolu      

  
     

Töötajate 

lojaalsus      

  
     

Töötajate 

motivatsioon      

  
     

Töötajate 

pühendumus      

  
     

Töötajate 

rahulolu      

  
     

Töötajate 

usaldus 

juhtkonna 

(juhtimise) 

vastu 

     

  
     

Usalduse tase 

organisatsioon

is 
     

  
     

Tööjõu 

voolavuse 

määr 
     

  
     

Vasakpoolses vastuste tulbas palun hinnake edukuse tegurite tähtsust teie organisatsiooni jaoks. Vastates 

palun mõelge enda organisatsiooni kontekstis. Parempoolses tulbas palun hinnake, kui keeruline on seda 

tegurit teie organisatsioonis mõõta. 
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16 [09]ORGANISATSIOONI OSKUSTEGA SEOTUD EDUKUSE MÕÕTMISE 

TEGURID * 

Palun valige kõige sobivaim vastus: 

  
Edukuse tegur on minu organisatsiooni 

jaoks... 
  

Minu organisatsioonis on seda tegurit 

mõõta... 
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Intellektuaaln

e omand      

  
     

Kvalifitseeritu

d töötajate arv      

  
     

Kvalifitseeritu

d töötajate 

hoidmise 

määr 

     

  
     

Töötajate 

haridustase      

  
     

Töötajate 

kogemus      

  
     

Töötajate 

professionaals

e arengu 

kvaliteet 

     

  
     

Töötajate 

pädevuste tase      

  
     

Võtmetöötajat

e hoidmise 

määr 
     

  
     

Vasakpoolses vastuste tulbas palun hinnake edukuse tegurite tähtsust teie organisatsiooni jaoks. Vastates 

palun mõelge enda organisatsiooni kontekstis. Parempoolses tulbas palun hinnake, kui keeruline on seda 

tegurit teie organisatsioonis mõõta. 
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17 [10]ORGANISATSIOONI FINANTSEDUKUSE MÕÕTMISE TEGURID (1) * 

Palun valige kõige sobivaim vastus: 

  
Edukuse tegur on minu 

organisatsiooni jaoks... 
  

Minu organisatsioonis on seda tegurit 

mõõta... 

  
V
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Aktsia hinna 

kasv      

  
     

Börsiväärtus 
     

  
     

EVA, 

majanduslik 

lisandväärtus 
     

  
     

Investeeringud 

erinevate 

valdkondade 

uuringutesse 

(% müügist) 

     

  
     

Investeeringud 

uutesse 

tehnoloogiates

se (% müügist) 

     

  
     

Kapitali 

struktuur      

  
     

Kasum 
     

  
     

Kasum aktsia 

kohta (EPS)      

  
     

Kasumi kasv 
     

  
     

Kulud töötaja 

kohta      

  
     

Kuluefektiivsu

s      

  
     

Vasakpoolses vastuste tulbas palun hinnake edukuse tegurite tähtsust teie organisatsiooni jaoks. Vastates 

palun mõelge enda organisatsiooni kontekstis. Parempoolses tulbas palun hinnake, kui keeruline on seda 

tegurit teie organisatsioonis mõõta. 
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18 [11]ORGANISATSIOONI FINANTSEDUKUSE MÕÕTMISE TEGURID (2) * 

Palun valige kõige sobivaim vastus: 

  
Edukuse tegur on minu 

organisatsiooni jaoks... 
  

Minu organisatsioonis on seda tegurit 

mõõta... 
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Likviidsuskordaj

a      

  
     

Lisandväärtus 

töötaja kohta      

  
     

Maksevõime 
     

  
     

MVA, 

turuväärtus      

  
     

Müügitulu kasv 
     

  
     

Puhaskasum 

töötaja kohta      

  
     

Puhaskasumi 

marginaal      

  
     

ROA, varade 

tootlus      

  
     

ROE, 

omakapitali 

tootlus 
     

  
     

ROI, 

investeeringutasu

vus 
     

  
     

Tööjõu 

tootlikkuse määr      

  
     

Vasakpoolses vastuste tulbas palun hinnake edukuse tegurite tähtsust teie organisatsiooni jaoks. Vastates 

palun mõelge enda organisatsiooni kontekstis. Parempoolses tulbas palun hinnake, kui keeruline on seda 

tegurit teie organisatsioonis mõõta. 

 

Tänan Teid uuringus osalemise eest! 

 

 

Saada ankeet. 

Täname teid, et vastasite ankeedile. 
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Lisa 4. Pilootuuringu küsitluse ankeet vene keeles 

Модель измерения успешности организации 

Уважаемый Респондент! 

Приглашаю Вашу организацию принять участие в исследовании с целью выявить 

факторы, которые описывают успешность организации и разработать модель для 

измерения организационной успешности. 

Анкета предназначена для владельцев организации, членов правления, руководителей и 

руководителей среднего звена. 

На заполнение анкеты потребуется приблизительно 10-15 минут. 

Результатом данного исследования будет моя заключительная работа в магистратуре на тему 

«Модель измерения организационной успешности», в рамках которой будут сделаны 

предложения для практического использования модели как инструмента стратегического 

планирования. 

Я, как автор проводимого исследования, гарантирую всем участникам анонимность и 

подтверждаю, что все результаты исследования будут использоваться только в рамках 

данной работы и в обобщенном виде. 

Анкета доступна для заполнения до 09.04.2019. 

  

С уважением,  

Ольга Ухабакин 

Эстонский университет прикладных наук по предпринимательству Майнор 

Mob: +372 53 46 83 99 

E-mail: olga.uhabakin@eek.ee 
 

Всего вопросов в этой анкете: 18 
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Taustainfo 

1 [01]Организация, в которой Вы работаете, относится ...  * 

Пожалуйста, выберите только один вариант из следующих: 

  К общественному сектору 

  К частному сектору 

  К некоммерческому сектору 

2 [02]Какую должность Вы занимаете в организации?   * 

Пожалуйста, выберите только один вариант из следующих: 

  Руководитель учреждения или член правления 

  Управляющий персоналом (начальник отдела кадров) 

  Другой руководитель среднего звена (начальник отдела и др.) 

  Другая должность, какая именно? 

Прокомментируйте Ваш выбор здесь: 

  

3 [03]Сколько работников в Вашей организации?   * 

Пожалуйста, выберите только один вариант из следующих: 

  До 4 

  5-9 

  10-49 

  50-99 

  100-249 

  250 и более 

  Затрудняюсь ответить 
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4 [04]Сколько лет функционирует Ваша организация?   * 

Пожалуйста, выберите только один вариант из следующих: 

  Менее 2 лет 

  От 2 лет до менее 5 лет 

  5 лет до менее 10 лет 

  10 лет и больше 

  Затрудняюсь ответить 
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5 [05]В какой отрасли экономики в основном осуществляет свою деятельность Ваша 

организация? * 

Пожалуйста, выберите только один вариант из следующих: 

  Сельское хозяйство, лесное хозяйство или рыболовный промысел 

  Горная промышленность, горное дело 

  Обрабатывающая промышленность 

  Электро-, газо- или теплоснабжение 

  Водоснабжение, канализация или обращение с отходами 

  Строительство 

  Торговля 

  Ремонт транспортных средств 

  Гостиничное дело и общественное питание 

  Грузоперевозки или складское хозяйство 

  Инфотехнология, связь или телекоммуникация 

  СМИ или издательская деятельность 

  Государственное управление или государственная оборона 

  Образование 

  Здравоохранение или социальное обеспечение 

  Искусство, развлечения или досуг 

  Финансовая или страховая деятельность 
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  Продажа недвижимости или управление недвижимостью 

  Юридическая помощь, бухгалтерский учет или бизнес-консультации 

  Ахитектурная или инженерная деятельность 

  Научная деятельность или развитие, реклама или исследования 

  Дизайн или фотография 

  Сдача в аренду оборудования или посредничество в услугах 

  Техническое обслуживание недвижимости 

  Другая деятельность по обслуживанию 

  Другое 

 

6 [06]Ваш пол: * 

Пожалуйста, выберите только один вариант из следующих: 

  Женский 

  Мужской 

7 [07]Укажите, пожалуйста, свой возраст целым числом:  * 

Пожалуйста, напишите ваш ответ ниже: 
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Оценка факторов, которые описывают успешность организации 

В левом столбике ответов, пожалуйста, укажите насколько важны именно для вашей организации факторы, которые описывают 

успешность организации. Отвечая на вопросы, пожалуйста, отвечайте в контексте именно вашей организации. В правом 
столбике ответов, пожалуйста, укажите насколько сложно было бы измерить указанные факторы.  

8 [01] КАТЕГОРИЯ: СТРАТЕГИЯ (1)* 

Пожалуйства, выберите подходящий ответ для каждого из пунктов: 

  
В контексте моей организации данный фактор 

успешности … 
  

В моей организации измерение данного фактора 

успешности … 

  

Оч
ен

ь 

ва
жн

о 

Ва
жн

о 

Ме

нее 

ва
жн

о 

Не 

ва
жн

о 

Затруд

няюсь 
ответи

ть 

  

Оч

ен

ь 
лег

ко 

Ле
гк

о 

Сло

жно 

Оче

нь 

сло
жн

о 

Затруд

няюсь 
ответи

ть 

Организа
ция имеет 

влияние 

на рын ок 
и на 

конкурент

ов 

     

  
     

Эффектив

ные 

управленч
еские 

решения 

     

  
     

Эффектив

ность 

коммуник
ационных 

систем 

     

  
     

Удовлетв
оренность 

кл иентов 
     

  
     

Удовлетв
оренность 

парт 

неров 

     

  
     

Благополу

чие 

заинтерес
ованных 

сторон 

(стейкхол
деро) 

 

 
 

 

 

     

  
     

Уровень 

заработно

й платы 
сотрудник

ов в 

сравнении 
со 

средними 

пока 
зателями 
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В контексте моей организации данный фактор 

успешности … 
  

В моей организации измерение данного фактора 

успешности … 

  

Оч
ен

ь 

ва
жн

о 

Ва
жн

о 

Ме

нее 

ва
жн

о 

Не 

ва
жн

о 

Затруд

няюсь 
ответи

ть 

  

Оч

ен

ь 
лег

ко 

Ле
гк

о 

Сло

жно 

Оче

нь 

сло
жн

о 

Затруд

няюсь 
ответи

ть 

в дан ном 
секторе 

Эффектив

ность 
управлени

я рисками 

     

  
     

Управлен

ие 

изменения
ми 

     

  
     

В левом столбике ответов, пожалуйста, укажите насколько важны именно для вашей организации факторы, которые описывают 

успешность организации. Отвечая на вопросы, пожалуйста, отвечайте в контексте именно вашей организации. В правом 
столбике ответов, пожалуйста, укажите насколько сложно было бы измерить указанные факторы.  

9 [02]КАТЕГОРИЯ: СТРЕТЕГИЯ (2) * 

Пожалуйства, выберите подходящий ответ для каждого из пунктов: 

  
В контексте моей организации данный фактор 

успешности … 
  

В моей организации измерение данного фактора 

успешности … 

  

Оч

ен

ь 
ва

жн

о 

Ва

жн

о 

Ме

не

е 
ва

жн

о 

Не 
ва

жн

о 

Затру

дняюс
ь 

ответ

ить 

  

Оч

ен

ь 
ле

гк

о 

Ле

гк

о 

Сло

жн

о 

Оч

ень 
сло

жн

о 

Затру

дняюс
ь 

ответ

ить 

Степень 

достижения 

целей 
     

  
     

Управление 

чело 

веческим 
ресурсом 

(персоналом

) тесно 
связано со 

стра тегией 

и 
поддержива

ет ее 

     

  
     

Конкурентн
оспособност

ь 
     

  
     

Удовлетвор
енность 

владельца 
организации 

     

  
     

Наличие 

миссии и ее 
форму 

лировка 

     

  
     

Наличие 
видения и ее 

форму 

лировка 
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В контексте моей организации данный фактор 

успешности … 
  

В моей организации измерение данного фактора 

успешности … 

  

Оч
ен

ь 

ва
жн

о 

Ва
жн

о 

Ме
не

е 

ва
жн

о 

Не 

ва
жн

о 

Затру

дняюс

ь 
ответ

ить 

  

Оч
ен

ь 

ле
гк

о 

Ле
гк

о 

Сло
жн

о 

Оч

ень 

сло
жн

о 

Затру

дняюс

ь 
ответ

ить 

Стратегиеск
ое упра 

вление 
     

  
     

Увелечение 
доли рынка      

  
     

В левом столбике ответов, пожалуйста, укажите насколько важны именно для вашей организации факторы, которые описывают 

успешность организации. Отвечая на вопросы, пожалуйста, отвечайте в контексте именно вашей организации. В правом 
столбике ответов, пожалуйста, укажите насколько сложно было бы измерить указанные факторы.  

10 [03]КАТЕГОРИЯ: СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ * 

Пожалуйства, выберите подходящий ответ для каждого из пунктов: 

  
В контексте моей организации данный фактор 

успешности … 
  

В моей организации измерение данного фактора 
успешности … 

  

Оч

ень 
ва

жн

о 

Ва

жн

о 

Ме

нее 
ва

жн

о 

Не 
ва

жн

о 

Затруд
няюсь 

ответи

ть 

  
Оч
ень 

лег

ко 

Ле

гко 

Сло

жно 

Оче
нь 

сло

жно 

Затруд
няюсь 

ответи

ть 

Проста

я, 

понятн
ая и 

прозра

чная 
структ

ура 

органи
зации 

     

  
     

Карьер

ные 
возмож

ности 

для 
сотруд

ников 

     

  
     

В левом столбике ответов, пожалуйста, укажите насколько важны именно для вашей организации факторы, которые описывают 

успешность организации. Отвечая на вопросы, пожалуйста, отвечайте в контексте именно вашей организации. В правом 
столбике ответов, пожалуйста, укажите насколько сложно было бы измерить указанные факторы.  

11 [04]КАТЕГОРИЯ: ПРОЦЕССЫ ОРГАНИЗАЦИИ (1) * 

Пожалуйства, выберите подходящий ответ для каждого из пунктов: 
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В контексте моей организации данный фактор 

успешности … 
  

В моей организации измерение данного фактора 

успешности … 

  

Оч
ен

ь 

ва
жн

о 

Ва
жн

о 

М
ен

ее 

ва
жн

о 

Не 

ва
жн

о 

Затру

дняю

сь 
ответ

ить 

  

Оч
ен

ь 

ле
гк

о 

Ле
гк

о 

Сл
ож

но 

Оч

ень 

сло
жн

о 

Затру

дняю

сь 
ответ

ить 

Использовани
е совре 

менных 

технологий 

     

  
     

Использованн

ые 
технологии 

поддерживаю

т достижение 
целей ор 

ганизации 

     

  
     

Экологичност
ь процессов      

  
     

Определена 

карта 
основных 

процессов 

организации 

     

  
     

Стандартизир

ованные 

процессы 
отвечают 

требованиям 

сегодняш 
него дня 

     

  
     

Срок 

поставки      

  
     

Развитая 

система 

логистики 
     

  
     

Анализ про 

блем и учи 

тывание 
совершенных 

ошибок в 

будущем 

     

  
     

Технологичес

кая 

оснащенность 
     

  
     

Качество 

дизайна 

товаров/услуг 
     

  
     

Качество 

товаров/услуг      

  
     

Развитие и 

усовершенств

ование 

товаров/услог 
исходя из 

потребностей

/необходимос
ти 

     

  
     

В левом столбике ответов, пожалуйста, укажите насколько важны именно для вашей организации факторы, которые описывают 

успешность организации. Отвечая на вопросы, пожалуйста, отвечайте в контексте именно вашей организации. В правом 
столбике ответов, пожалуйста, укажите насколько сложно было бы измерить указанные факторы. 
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12 [05]КАТЕГОРИЯ: ПРОЦЕССЫ ОРГАНИЗАЦИИ (2) * 

Пожалуйства, выберите подходящий ответ для каждого из пунктов: 

  
В контексте моей организации данный фактор 

успешности … 
  

В моей организации измерение данного фактора 

успешности … 

  

Оч
ен

ь 

ва
жн

о 

Ва
жн

о 

Ме

нее 

ва
жн

о 

Не 

ва
жн

о 

Затру

дняюс

ь 
ответи

ть 

  

Оч

ен

ь 
лег

ко 

Ле
гк

о 

Сло

жно 

Оч

ень 

сло
жн

о 

Затру

дняюс

ь 
ответи

ть 

Низкие 
расходы 

на 

развитие 
товаров/ус

луг 

     

  
     

Продуман
ная 

ценовая 

политика 
на 

товары/ус

луги 

     

  
     

Ценностно

е 
предложен

ие 

товаров/ус
луг для 

клиента 

     

  
     

Высокое 
качество 

производс

тва 

     

  
     

Высокая 

гибкость 

производс
тва 

     

  
     

Усоверше

нствовани
е 

производс

твенных 
процессов 

     

  
     

Реагирова

ние на 
потребнос

ти рынка 

     

  
     

Эффектив
ная 

рекламная 

деятельнос
ть 

 

     

  
     

Исследова
ние рынка 

до начала 

разработок 
нового 

товара/усл

уги 

     

  
     

Безопасно

сть и      
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В контексте моей организации данный фактор 

успешности … 
  

В моей организации измерение данного фактора 

успешности … 

  

Оч
ен

ь 

ва
жн

о 

Ва
жн

о 

Ме

нее 

ва
жн

о 

Не 

ва
жн

о 

Затру

дняюс

ь 
ответи

ть 

  

Оч

ен

ь 
лег

ко 

Ле
гк

о 

Сло

жно 

Оч

ень 

сло
жн

о 

Затру

дняюс

ь 
ответи

ть 

охрана 
труда 

Период 

выхода на 
рынок 

новых 
товаров/ус

луг 

     

  
     

Постоянн
ый 

мониторин

г и оценка 
процессов 

     

  
     

В левом столбике ответов, пожалуйста, укажите насколько важны именно для вашей организации факторы, которые описывают 

успешность организации. Отвечая на вопросы, пожалуйста, отвечайте в контексте именно вашей организации. В правом 
столбике ответов, пожалуйста, укажите насколько сложно было бы измерить указанные факторы.  

13 [06]КАТЕГОРИЯ: СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ * 

Пожалуйства, выберите подходящий ответ для каждого из пунктов: 

  
В контексте моей организации данный фактор 

успешности … 
  

В моей организации измерение данного фактора 

успешности … 

  

Оч

ен

ь 
ва

жн

о 

Ва

жн

о 

Ме

нее 
ва

жн

о 

Не 
ва

жн

о 

Затруд
няюсь 

ответи

ть 

  

Оч

ен
ь 

лег

ко 

Ле

гк

о 

Сло

жно 

Оче

нь 
сло

жн

о 

Затруд
няюсь 

ответи

ть 

Управлен

ие тала 

нтами 
     

  
     

Управлен

ие зна 

ниями/Ме
неджмент 

знаний 

     

  
     

Ценностн
ое 

предложе

ние 
организац

ии для сво 

их сотр 
удников 

     

  
     

Управлен
ие учи 

тывающее 

мнен ие 
сотру 

дников 

     

  
     

Вовлечен
ие сот 

рудник 

ов, прив 
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В контексте моей организации данный фактор 

успешности … 
  

В моей организации измерение данного фактора 

успешности … 

  

Оч
ен

ь 

ва
жн

о 

Ва
жн

о 

Ме

нее 

ва
жн

о 

Не 

ва
жн

о 

Затруд

няюсь 
ответи

ть 

  

Оч

ен

ь 
лег

ко 

Ле
гк

о 

Сло

жно 

Оче

нь 

сло
жн

о 

Затруд

няюсь 
ответи

ть 

лечение 
сотрудник

ов для вне 

сения 
предложе

ний и 
новых 

идей 

Качество 
разви тия 

биз нес-

кул ьтуры 
организац

ии 

     

  
     

В левом столбике ответов, пожалуйста, укажите насколько важны именно для вашей организации факторы, которые описывают 

успешность организации. Отвечая на вопросы, пожалуйста, отвечайте в контексте именно вашей организации. В правом 
столбике ответов, пожалуйста, укажите насколько сложно было бы измерить указанные факторы.  

14 [07]КАТЕГОРИЯ: ЦЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ * 

Пожалуйства, выберите подходящий ответ для каждого из пунктов: 

  
В контексте моей организации данный фактор 

успешности … 
  

В моей организации измерение данного фактора 
успешности … 

  

Оч

ен
ь 

ва

жн
о 

Ва

жн
о 

Ме

не
е 

ва

жн
о 

Не 

ва

жн
о 

Затру
дняюс

ь 

ответ
ить 

  

Оч
ен

ь 

лег
ко 

Ле

гк
о 

Сло

жн
о 

Оч
ень 

сло

жн
о 

Затру
дняюс

ь 

ответ
ить 

Сильная 

организаци
онная 

культура 

     

  
     

Непрерывн
ое обр 

азование/об

учение 

     

  
     

Инновации 
     

  
     

Совместно

разделяемы
е це нности 

в организа 

ции 

     

  
     

Взаимодейс

твие с 

клиен тами 
     

  
     

Командная 

работа      

  
     

Синергия в 
органи 

зации 
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В контексте моей организации данный фактор 

успешности … 
  

В моей организации измерение данного фактора 

успешности … 

  

Оч
ен

ь 

ва
жн

о 

Ва
жн

о 

Ме
не

е 

ва
жн

о 

Не 

ва
жн

о 

Затру

дняюс

ь 
ответ

ить 

  

Оч

ен

ь 
лег

ко 

Ле
гк

о 

Сло
жн

о 

Оч

ень 

сло
жн

о 

Затру

дняюс

ь 
ответ

ить 

Отношения 
с парт 

нерами 
     

  
     

Многокуль
турность в 

орга 
низации 

     

  
     

Отношения 

с кли 
ентами 

     

  
     

Отношения 

с конк 
урентами 

     

  
     

Соблюдени

е прин 
ципов ус 

тойчивого 

эколог 
ического 

развития 

 
 

 

 

     

  
     

Организаци

я с со 

циальной 
ответсвенн

остью 

     

  
     

В левом столбике ответов, пожалуйста, укажите насколько важны именно для вашей организации факторы, которые описывают 

успешность организации. Отвечая на вопросы, пожалуйста, отвечайте в контексте именно вашей организации. В правом 
столбике ответов, пожалуйста, укажите насколько сложно было бы измерить указанные факторы. 

15 [08]КАТЕГОРИЯ: ПЕРСОНАЛ * 

Пожалуйства, выберите подходящий ответ для каждого из пунктов: 

  
В контексте моей организации данный фактор 

успешности … 
  

В моей организации измерение данного фактора 
успешности … 

  

Оч

ен
ь 

ва

жн
о 

Ва

жн
о 

Ме
нее 

ва

жн
о 

Не 

ва

жн
о 

Затруд

няюсь 

ответи
ть 

  

Оч
ен

ь 

лег
ко 

Ле

гк
о 

Сло
жно 

Оче
нь 

сло

жн
о 

Затруд

няюсь 

ответи
ть 

Уровень 
довер ия 

руко 

водства 
организ 

ации к 

своему 
персона 

лу 
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В контексте моей организации данный фактор 

успешности … 
  

В моей организации измерение данного фактора 

успешности … 

  

Оч
ен

ь 

ва
жн

о 

Ва
жн

о 

Ме

нее 

ва
жн

о 

Не 

ва
жн

о 

Затруд

няюсь 
ответи

ть 

  

Оч

ен

ь 
лег

ко 

Ле
гк

о 

Сло

жно 

Оче

нь 

сло
жн

о 

Затруд

няюсь 
ответи

ть 

Повышен
ие ко 

мпетенци

и и об 
учение 

руковод 
ства 

oргани 

зации 

     

  
     

Повышен

ие ко 

мпетен 
ции и 

развит ие 

пер 
сонала 

     

  
     

Благопол

учие 
персонала 

     

  
     

Лояльнос

ть пер 
сонала 

     

  
     

Мотиваци

я пер 
сонала 

     

  
     

Приверже

нность 
персо 

нала 

     

  
     

Удовлетв
оренность 

перс 

онала 

     

  
     

Уровень 

довер ия 

перс 
онала 

организ 

ации к 
своему 

руководст

ву 

     

  
     

Уровень 

довер ия в  

оргaнизац
ии 

     

  
     

Уровень 

теку 
чести 

персо 

нала 

     

  
     

В левом столбике ответов, пожалуйста, укажите насколько важны именно для вашей организации факторы, которые описывают 

успешность организации. Отвечая на вопросы, пожалуйста, отвечайте в контексте именно вашей организации. В правом 
столбике ответов, пожалуйста, укажите насколько сложно было бы измерить указанные факторы. 
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16 [09]КАТЕГОРИЯ: УМЕНИЯ * 

Пожалуйства, выберите подходящий ответ для каждого из пунктов: 

  
В контексте моей организации данный фактор 

успешности … 
  

В моей организации измерение данного фактора 

успешности … 

  

Оч
ен

ь 

ва
жн

о 

Ва
жн

о 

Ме

нее 

ва
жн

о 

Не 

ва
жн

о 

Затруд

няюсь 
ответи

ть 

  

Оч

ен

ь 
лег

ко 

Ле
гк

о 

Сло

жно 

Оч

ень 

сло
жн

о 

Затруд

няюсь 
ответи

ть 

Интеллект
уальная 

собственн

ость 
организац

ии 

     

  
     

Количеств
о квал 

ифициров

анных 
сотрудник

ов 

     

  
     

Уровень 
удержания 

квалифиц
ированны

х 

сотрудник
ов 

     

  
     

Уровень 

образован
ия 

сотрудник

ов 

     

  
     

Опыт 

сотрудник

ов 
     

  
     

Качество 

профессио

нального 
развития 

сотрудник

ов 

     

  
     

Уровень 

компетенц

ий 
сотрудник

ов 

     

  
     

Уровень 
удержания 

клю чевых 

сотрудник
ов 

     

  
     

В левом столбике ответов, пожалуйста, укажите насколько важны именно для вашей организации факторы, которые описывают 

успешность организации. Отвечая на вопросы, пожалуйста, отвечайте в контексте именно вашей организации. В правом 
столбике ответов, пожалуйста, укажите насколько сложно было бы измерить указанные факторы. 

17 [10]КАТЕГОРИЯ: ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (1) * 

Пожалуйства, выберите подходящий ответ для каждого из пунктов: 



Organisatsiooni edukuse mõõtmise mudel 

111 
 

  
В контексте моей организации данный фактор 

успешности … 
  

В моей организации измерение данного фактора 

успешности … 

  

Оч
ень 

ва

жн
о 

Ва

жн
о 

Ме
нее 

ва

жн
о 

Не 

ва

жн
о 

Затруд

няюсь 

ответи
ть 

  

Оч

ень 

лег
ко 

Ле

гк
о 

Сло
жно 

Оче

нь 

сло
жно 

Затруд

няюсь 

ответи
ть 

Рост 

цен на 
акции 

     

  
     

Биржева

я цена      

  
     

EVA, 

экономи
ческая 

добавле

нная 
стоимос

ть 

     

  
     

Инвести
ции в 

разл 

ичные 
исследо

вания и 

раз 
работки 

(% от 

обо 
рота) 

     

  
     

Инвести

ции в 
нов ые 

тех 

нологии 
(% от 

обо 

рота) 

     

  
     

Структу

ра 

капитал
а 

     

  
     

Прибыл

ь      

  
     

Прибыл

ь на 

акцию 
(EPS) 

     

  
     

Рост 

прибыл
и 

     

  
     

Стоимо

сть 

затрат 

работод

ателя на 
од ного 

сотрудн

ика 

     

  
     

Эффект

ивность 

бюд 
жетных 

расх 
одов 
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В левом столбике ответов, пожалуйста, укажите насколько важны именно для вашей организации факторы, которые описывают 

успешность организации. Отвечая на вопросы, пожалуйста, отвечайте в контексте именно вашей организации. В правом 
столбике ответов, пожалуйста, укажите насколько сложно было бы измерить указанные факторы. 

18 [11]КАТЕГОРИЯ: ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (2) * 

Пожалуйства, выберите подходящий ответ для каждого из пунктов: 

  
В контексте моей организации данный фактор 

успешности … 
  

В моей организации измерение данного фактора 

успешности … 

  

Оч

ен

ь 
ва

жн

о 

Ва

жн

о 

Ме

нее 
ва

жн

о 

Не 
ва

жн

о 

Затру

дняюс
ь 

ответи

ть 

  

Оч

ен
ь 

лег

ко 

Ле

гк

о 

Сло

жно 

Оч

ень 
сло

жн

о 

Затру

дняюс
ь 

ответи

ть 

Коэффици

ент 

ликвиднос
ти 

     

  
     

Добавленн

ая 
стоимость 

на одного 

сотрудник
а 

     

  
     

Платежесп

особность 
организац

ии 

     

  
     

MVA, 

рыночная 

добавленн
ая 

стоимость 

     

  
     

Увелечени
е оборота 

организац

ии 

     

  
     

Чистая 

прибыль 

на обного 
сотрудник

а 

     

  
     

Маржинал
ьная 

прибыль 
     

  
     

ROA, 
рентабель

ность 

активов 

     

  
     

ROE, 

коэффици

ент 
рентабель

ности 

собственн
ого 

капитала 

     

  
     

ROI, 
рентабель

ность 

инвестици
й 
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В контексте моей организации данный фактор 

успешности … 
  

В моей организации измерение данного фактора 

успешности … 

  

Оч
ен

ь 

ва
жн

о 

Ва
жн

о 

Ме

нее 

ва
жн

о 

Не 

ва
жн

о 

Затру

дняюс

ь 
ответи

ть 

  

Оч

ен

ь 
лег

ко 

Ле
гк

о 

Сло

жно 

Оч

ень 

сло
жн

о 

Затру

дняюс

ь 
ответи

ть 

Эффектив
ность 

использов

ания 
рабочей 

силы 

     

  
     

 

 

Благодарим за участие в опросе! 
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Lisa 5 . Organisatsiooni edukust kirjeldavad tegurid akadeemilise kirjanduse analüüsi 

põhjal 

1. Aktsia hind 2. Aktsia hind börsil 3. Aliansid 

4. Ambitsioonikus 5. Analüüs 6. Andmete säilitamine ja 
finantskontroll 

7. Areng 8. Arengu kiirus 9. Arengu määr 

10. Aruandlus 11. Asjakohane juhtimine 12. Asukoht 

13. Auhinnad 14. Avalik/ühiskondlik arvamus ja 
rahulolu 

15. Bränd 

16. Brändi pilt  17. Brändi tuvastamine 18. Brändi väärtus 

19. Börsiväärtus 20. Demograafiline olukord 21. Disaini kvaliteet 

22. Dünaamilisus 23. Ebaedukuse kogemuse 

olemasolu 

24. Eelised 

25. Eesmärkide saavutamise määr 26. Efektiivsed juhtimise otsused 27. Elujõulisus 

28. Elukestev õpe 29. Energiamahukus 30. Erinevat liiki kapitali kättesaadavus 

31. Ettevalmistumine väliskeskkonna 

ootamatuteks muutusteks 

32. Ettevõtlikkus 33. Ettevõtte börsihind 

34. EVA, majanduslik lisandväärtus  35. Finantside planeerimine ja 

juhtimine 

36. Finantsjuhtimine 

37. Finantsressursside kättesaadavus 38. Finantstoetus 39. Frantsiisipartnerlused 

40. Haiguspäevade arv töötaja kohta  41. Haridustase 42. Harmoonilised suhted keskkonnaga 

(sh konkurentidega) 
43. Hea logistilise teeninduse tugi  44. Head töökeskkonna tingimused 45. Heaolu 

46. Heategevus 47. Hoolekanne 48. HR juhtimise programmid 

49. HRM on tihedalt seotud strateegiga 

ja toetab seda 

50. Hulgimüüjate ja edasimüüjate 

tugev võrgustik 

51. Immateriaalsed tulemuslikkuse 

võtmenäitajad 
52. Immateriaalsed varad 53. Impordi asendamise ülesanne 54. Info liikumine erinevate tasandite 

vahel 

55. Infrastruktuur 56. Inimkapital 57. Inimressurss 

58. Innovatsioon 59. Innovatsiooni rakendamine 60. Innovatsiooni tehnoloogiate 
kasutusele võtmine 

61. Integreeritud aruandlus 62. Intellektuaalne omand 63. Investeeringud erinevate 

valdkondade uuringutesse 
64. Investeeringud teadus- ja 

arendustegevustesse (% müügist) 

65. Investeeringud uutesse 

tehnoloogiatesse 

66. Investeeringuid uute turgude 

arendamisse 

67. Investoritega suhted 68. Jaekaubandusketi olemasolu 69. Jagatud väärtused 

70. Juhi emotsionaalne intellekt 71. Tegevuskeskkond 72. Juhi ettevõtlikkus 

73. Juhi isiksus 74. Juhi lojaalsus 75. Juhi rahulolu 

76. Juhi sugu 77. Juhi vanus 78. Juhtimine 

79. Juhtimise areng 80. Juhtimise arengu kvaliteet 81. Juhtimise efektiivsus 

82. Juhtimise kogemuse olemasolu 83. Juhtimise kvaliteedi arendamine 84. Juhtimise oskused 

85. Juhtimiskogemus ja juhtimise 

know-how   

86. Juhtimisstiil 87. Juhtimissüsteem 

88. Kapitali kättesaadavus erinevatest 
ressurssidest  

89. Kapitali struktuur 90. Karismaatiline juhtimine 

91. Kasum 92. Kasum aktsia kohta 93. Kasumi kasv 

94. Kasumi määr 95. Kasumlikkus 96. Kiire reageerimine klientide 

kaebustele 
97. Kiire reageerimine turutingimuste 

muutmisele 

98. Kiirus olemasolu 99. Kindlus lepingulistes suhetes 

partneritega 

100. Kliendi hoidmise määr 101. Kliendi kasu toodetest/teenustest 102. Kliendi kasu tootest/teenusest 
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103. Kliendi lojaalsus  104. Kliendi rahulolu 105. Kliendi rahulolu indeks 

106. Kliendi reageerimine 
toodetele/teenustele  

107. Kliendi säilitamise tase 108. Kliendiga arvestamine 

109. Kliendikesksus  110. Kliendisuhted 111. Klienditeeninduse kvaliteet 

112. Klienditöö tulemuslikkus  113. Klientide arv 114. Klientide järelteenindus 

115. Klientide reageerimine 
toodetele/teenustele 

116. Klientide reageerimisvõime 117. Klientide tellimuste täitmise 
kvaliteet 

118. Klientide vajaduste pidev uurimine 119. Klientide vajadustele 

reageerimine 

120. Klientidega koostöö 

121. Kogemus 122. Kogemused disainivaldkonnas 123. Kohanemisvõime 

124. Kommunikatsioon 125. Kommunikatsioonisüsteemide 

tõhusus 

126. Konkurentide tundmine 

127. Konkurentsi tajumine 128. Konkurentsivõime 129. Kontrolli tõhusus 

130. Koostöö  131. Koostöö/meeskonnatöö 132. Koostööle 

suundumine/keskendumine 
133. Kultuuriline stiil  134. Kvalifitseeritud töötajate arv  135. Käibe kasv 

136. Kulud töötaja kohta 137. Kvaliteedijuhtimine 138. Käive  

139. Kulude kontroll  140. Kvaliteedile orienteeritud 

organisatsioon  

141. Laenute kättesaadavus erinevatest 

välisallikatest 
142. Kuluefektiivsus  143. Kvaliteet  144. Latentsed võimalused  

145. Kvalifitseeritud edasimüüjate 

olemasolu  

146. Kõrgema juhtkonna koolitamine 

ja arendamine  

147. Likviidsuskordaja 

148. Kvalifitseeritud tööjõu 
kättesaadavus  

149. Kõrgelt kvalifitseeritud töötajad 150. Lisandväärtus 

151. Lisandväärtus töötaja kohta 152. Müügitulu 153. Organisatsiooni paindlikkus  

154. Lisandväärtus/koguvara 155. Müügitulu kasv  156. Organisatsiooni paindlikkus, kui 

oskus muutuda/kohaneda 

157. Litsensid  158. Nõustamine 159. Organisatsiooni perspektiivikus 

160. Logistika ja tarneahela efektiivsus 161. Oma tootmispindade olemasolu  162. Organisatsiooni reputatsioon 

163. Lojaalsus organisatsioonile 164. Omakapitali rentaablus, % 165. Organisatsiooni staatus 

166. Loodusressursside kättesaadavus 167. Omandivorm 168. Organisatsiooni stabiilsus 

169. Madal laenukulu 170. Omaniku rahulolu 171. Organisatsiooni struktuur  

172. Madalad üldkulud 173. Omaniku vanus  174. Organisatsiooni struktuuri 

läbipaistvus ja lihtsus 
175. Maine  176. Operatsioonide tsükliaeg  177. Organisatsiooni struktuuri selgus  

178. Maksevõimalused klientidele  179. Organisatsiooni areng  180. Organisatsiooni suhted 

konkurentidega 

181. Maksevõime  182. Organisatsiooni efektiivsuse 
administratiivne komponent 

183. Organisatsiooni suurus 

184. Masinate/seadmete pidev 

uuendamine ja soetamine  

185. Organisatsiooni formaalsed ja 

mitteformaalsed suhted 

186. Organisatsiooni sünergia  

187. Masinate/seadmete tehniline tase 188. Organisatsiooni intellektuaalne 

kapital 

189. Organisatsiooni tegevusvaldkond  

190. Masinate/seadmine pidev 
arendamine 

191. Organisatsiooni isearendamine 192. Organisatsiooni tegutsemise sektor  

193. Meeskond 194. Organisatsiooni juhtimine  195. Organisatsiooni uuendamine 

196. Mentorlus  197. Organisatsiooni juriidiline 

staatus 

198. Organisatsiooni visioon 

199. Mitteformaalsed suhted 200. Organisatsiooni jätkusuutlikkus  201. Organisatsiooni võrgustik 

202. Muudatuste juhtimine 203. Organisatsiooni kapital  204. Organisatsiooni ühiskondlik 

aktiivsus ja panus keskkonda 
205. Muudatustele orienteerumine 206. Organisatsiooni koostoime 207. Organisatsiooniga sidumine ja 

valmisolek organisatsiooni 

panustama 
208. Muutmisvõime  209. Organisatsiooni missioon 210. Organisatsioonikultuur  

211. Muutustele reageerimise oskus  212. Organisatsiooni nimi   213. Organisatsioonikultuuri arendamise 

kvaliteet  
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214. MVA, turuväärtus  215. Organisatsiooni 

omafinantseerimisega 

alustamine start-up algusfaasis  

216. Organisatsioonikultuuri areng  

217. Mõju tööhõivele  218. Organisatsiooni omakapital 219. Võime oma töötajaid õigesti 

motiveerida  

220. Organisatsioonil on mõju turule ja 
organisatsioon mõjutab 

konkurentide tegevusi 

221. Töötajate rahaline ja 
mitterahaline motiveerimine  

222. Võtmetöötajate säilitamine/hoidmine 
organisatsioonis 

223. Oskus meelitada talente  224. Töötajate rahulolu  225. Väline keskkond 

226. Oskused  227. Töötajate rahulolu tööga  228. Välisinvestorite olemasolu 

229. Paindlik 

töökorraldus/organisatsioon  

230. Töötajate rotatsiooni/vahetumise 

madal tase  

231. Väliskeskkond 

232. Palgad 233. Töötajate sotsiaalsed garantiid 234. Väärtused  

235. Palgatase  236. Töötajate sotsiaalsed tagatised 237. Õiguskord 

238. Parimate/võtme töötajate hoidmine 239. Töötajate suhted kolleegidega 240. Õiguslikud küsimused  

241. Partneritega koostöö  242. Töötajate teadlikkus  243. Õppimisekultuur  

244. Partnerlus  245. Töötajate tootlikkus 246. Ärikultuuri arendamise kvaliteet  

247. Patentide autoriõigused 248. Töötajate tulemuslikkus  249. Ärivaldkond  

250. Personalijuhtimise head praktikad 251. Töötajate turvalisus 252. Ärivõrgustikud  

253. Pidev organisatsiooni arendamine  254. Töötajate turvatunne 255. Äriväärtused 

256. Planeerimine 257. Töötajate turvavõrgustik 258. Ökoloogilised põhiprotsessid 

259. Positiivne saldo  260. Töötajate töö aktiivsus 261. Ühendus  

262. Privileegid 263. Töötajate töö efektiivsus  264. Ühised eesmärgid  

265. Produktiivsus 266. Töötajate töölt puudumine  267. Ühiskondlik keskkond 

268. Protektsionism  269. Töötajate vaimne aktiivsus 270. Ühiskondlik toode 

271. Protsessi tsükliaeg  272. Töötajate volatiilsus  273. Ühiskonna väärtused 

274. Ühtne brändi identiteet 
275. Psühho-sotsiaalne töökeskkond  276. Töötajate väärtuspakkumine  277. Toorainete kättesaadavus kohalikul 

tasandil  
278. Puhaskasum  279. Töötajate väärtussüsteem, mis 

kajastub ettevõtte kultuuris  

280. Tootlikkus  

281. Puhaskasum töötaja kohta 282. Töötajate ühiskondlik aktiivsus 283. Tootmise kõrge kvaliteet 

284. Puhaskasumi kasv, % 285. Töötingimuste kvaliteet  286. Tootmise kõrge paindlikkus  

287. Puhaskasumi marginaal 288. Usaldus  289. Tootmise kõrgtehnoloogiad  

290. Pühendumine organisatsiooni 
brändile 

291. Usaldus juhtkonna vastu  292. Tootmise tulemuslikkus 

293. Raamatupidamine 294. Usalduse tase organisatsioonis 295. Tootmismaht 

296. Raamatuspidamise süsteemi 

efektiivsus  

297. Usaldusel põhinev avatud 

kultuur 

298. Tootmisprotsesside täiustamise 

võime  
299. Rahavood  300. Usaldusel põhinev keskkond 301. Tootmisprotsesside uuendamine 

302. Rahavood ja selle vaatlus 303. Uuenduslikkus 304. Tugev kultuur  

305. Rahvusvahelisus  306. Uuendustega kohanemisvõime  307. Tulemuslikkus 

308. Rentaablus 309. Uute toodete/teenuste 

arendamise ja projekti juhtimise 

protsesside kvaliteet 

310. Tulemuslikkuse võtmenäitajad 

311. Reputatsioon  312. Uute toodete/teenuste 

arendamise periood 

313. Turu positsioon  

314. Reputatsiooni võimalused  315. Uute toodete/teenuste turule 

sisenemise periood  

316. Turu tulemuslikkus  

317. Ressursside jaotus lähtuvalt 
eesmärkidest  

318. Vahetu monitooring ja 
hindamine 

319. Turu vajadustele reageerimine 

320. Ressursside kasutamine 321. Valitsuse tugi  322. Turuarengu ja muutuste jälgimine  

323. Ressursside kokkuhoid 324. Valmisolek muudatusteks  325. Turundus  
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326. Ressursside kättesaadavus 327. Vanus  328. Turunduse efektiivsus  

329. Riigipoolne regulatsioon ja 
maksundus 

330. Varade rentaablus, % 331. Turunduse kvaliteet  

332. Riigipoolne tugi 333. Vastutustundlik ja läbipaistev 

organisatsioon  

334. Turunduspoliitika 

335. ROA, varade tootlus  336. Võime iseseisvalt tegutseda, olla 

teistest partneritest sõltumatu  

337. Turuosa 

338. ROE, omakapitali tootlus  339. Tehnoloogiad  340. Turuosa ja selle kasvatamine  

341. ROI, investeeringutasuvus  342. Tehnoloogiate kasutamise 

kogemus  

343. Turu-uuringud enne uute 

toodete/teenuste arendamist  
344. Selge kommunikatsioon erinevate 

tasandite vahel  

345. Tehnoloogiline valmisolek  346. Tõhus toimimine, kasumlik 

organisatsioon  

347. Selged karjäärivõimalused  348. Tehtud vigade analüüs  349. Täiuslik kontroll  

350. Selged tootmisprotsessid  351. Territoriaalne levik  352. Töö tsentraliseerimine 

353. Seotus 354. Toodete/teenuse kvaliteet  355. Tööandja tugev bränd  

356. Sidusgrupid  357. Toodete/teenuste arendamine 

ning parendamine vastavalt 

vajadustele 

358. Tööjõu fookus 

359. Sidusgruppide heaolu 360. Toodete/teenuste arendamise 

madalad kulud 

361. Tööjõu kaasamine 

362. Sidusgruppide panus  363. Toodete/teenuste disain  364. Tööjõu rotatsiooni/vahetumise madal 
tase 

365. Sisekliendi rahulolu 366. Toodete/teenuste garantii 

olemasolu  

367. Tööjõu suurusjärk 

368. Sisemised protsessid 369. Toodete/teenuste hinnapoliitika  370. Tööjõu tulemuslikkus 

371. Soodsa kliima loomine 372. Toodete/teenuste lai valik  373. Tööjõu voolavuse määr  

374. Sotsiaalne kapital  375. Toodete/teenuste madal 
tarnehind  

376. Tööjõuvoolavus  

377. Sotsiaalne võrgustik  378. Toodete/teenuste nõudlus  379. Tööohutus 

380. Sotsiaalsed garantiid  381. Toodete/teenuste optimaalne 

hind 

382. Töötajate arvamust arvestav 

juhtimine  

383. Sotsiaalne dialoog  384. Toodete/teenuste pakkumine 
erisegmendile (konkreetsele)  

385. Töötajate arvu kasv, % 

386. Standardiseeritud protsesside 

kvaliteet ja sügavus  

387. Toodete/teenuste 

pakkumine/osutamine  

388. Töötajate heaolu 

389. Start-up teostatavusuuring 390. Toodete/teenuste pidev 

uuendamine ja arendamine 

391. Töötajate ja juhtide ilukapital  

392. Strateegiline juhtimine 393. Toodete/teenuste turundus 394. Töötajate julgustamine teha 
ettepanekuid ja pakkuda uusi ideid  

395. Strateegilise planeerimise kvaliteet 

ja sügavus 

396. Toodete/teenuste täiustamise 

võime  

397. Töötajate kaasamine  

398. Suhted tarnijatega 399. Toodete/teenuste 

väärtuspakkumine kliendi jaoks 

400. Töötajate kvalifikatsiooni tase 

401. Säästva arengu põhimõtete 
järgimine  

402. Toorainete kättesaadavus 
kohalikul tasandil  

403. Töötajate kvalifikatsiooni tõstmine  

404. Talendijuhtimine 405. Töötajate professionaalsuse tase 406. Töötajate käitumine 

407. Talentide olemasolu  408. Töötajate pädevuste tase  409. Töötajate lojaalsus  

410. Tarneaeg  411. Töötajate pühendumine  412. Töötajate motivatsioon 

413. Tarneahel  414. Tegevuste vigade analüüs 415. Töötajate omavahelised suhted  

416. Tarnijad  417. Tehniline planeerimine ja 

ekspluateerimine 

418. Töötajate organisatsiooniga 

sidumine ja valmisolek 
organisatsiooni panustama 

419. Teadmiste juhtimine  420. Töötajate professionaalse arengu 

kvaliteet 

421. Töötajate oskuste arendamine  

422. Teadusuuringute ja 

arendustegevuste süsteem  

423. Tehniline tugi koos rahaliste 

vahenditega 

424. Töötajate oskuste koolitamine  

425. Teadusuuringute kogemus  426. Töötajate pidev õppimine 427. Töötajate oskuste treenimine 

428. Tegelikud väärtused  429. Tehnilise ja kliendi toe 
kättesaadavus ja turvalisus 

430. Töötajate perspektiivid 
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Lisa 6 . Organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite kategooriad 

SISEKESKKONNA ORGANISATSIOONI EDUKUST KIRJELDAVAD TEGURID 

KATEGOORIA ORGANISATSIOONI EDUKUST KIRJELDAV TEGUR 

STRATEEGIA 1. Organisatsioonil on mõju turule ja konkurentidele 

STRATEEGIA 2. Efektiivsed juhtimise otsused 

STRATEEGIA 3. Kommunikatsioonisüsteemide tõhusus 

STRATEEGIA 4. Organisatsiooni isearendamine 

STRATEEGIA 5. Kliendi rahulolu 

STRATEEGIA 6. Koostööpartnerite rahulolu 

STRATEEGIA 7. Organisatsiooni ühiskondlik aktiivsus 

STRATEEGIA 8. Sidusgruppide heaolu 

STRATEEGIA 9. Töötajate arvu kasv (%) 

STRATEEGIA 10. Töötajate palgatase võrreldes sektori keskmisega 

STRATEEGIA 11. Ettevalmistumine väliskeskkonna ootamatuteks muutusteks 

STRATEEGIA 12. Muudatuste juhtimine 

STRATEEGIA 13. Eesmärkide saavutamise määr 

STRATEEGIA 14. Inimressursside juhtimine on tihedalt seotud strateegiaga ja toetab seda 

STRATEEGIA 15. Konkurentsivõime 

STRATEEGIA 16. Muudatustele orienteerumine 

STRATEEGIA 17. Organisatsiooni omaniku rahulolu 

STRATEEGIA 18. Organisatsiooni missioon 

STRATEEGIA 19. Organisatsiooni visioon 

STRATEEGIA 20. Strateegiline juhtimine 

STRATEEGIA 21. Strateegilise planeerimise kvaliteet ja sügavus 

STRATEEGIA 22. Turunduse strateegia 

STRATEEGIA 23. Turuosa kasvatamine 

 
KATEGOORIA ORGANISATSIOONI EDUKUST KIRJELDAV TEGUR 

STRUKTUUR 1. Organisatsiooni struktuuri selgus, läbipaistvus ja lihtsus 

STRUKTUUR 2. Töö tsentraliseerimine 

STRUKTUUR 3. Töötajate karjäärivõimalused 

 
KATEGOORIA ORGANISATSIOONI EDUKUST KIRJELDAV TEGUR 

PROTSESSID 1. Sisekliendi rahulolu 

PROTSESSID 2. Innovatsiooni tehnoloogiate kasutusele võtmine 

PROTSESSID 3. Integreeritud aruandlus 

PROTSESSID 4. Klienditeeninduse (k.a. järelteeninduse) kvaliteet 

PROTSESSID 5. Kvaliteedijuhtimine 

PROTSESSID 6. Masinate/seadmete pidev arendamine ja uuendamine 
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PROTSESSID 7. Masinate/seadmete tehniline tase 

PROTSESSID 8. Oma tootmispindade olemasolu 

PROTSESSID 9. Operatsioonide tsüklieaeg 

PROTSESSID 10. Organisatsiooni arengu kiirus 

PROTSESSID 11. Organisatsiooni sisene kommunikatsiooni efektiivsus 

PROTSESSID 12. Organisatsioonikultuur arendamise kvaliteet 

PROTSESSID 13. Protsesside tsükliaeg 

PROTSESSID 14. Põhiprotsesside ökoloogilisus 

PROTSESSID 15. Selged tootmisprotsessid 

PROTSESSID 16. Standardiseeritud juhtimissüsteemid 

PROTSESSID 17. Standardiseeritud protsesside kvaliteet ja sügavus 

PROTSESSID 18. Tarneaeg 

PROTSESSID 19. Tarneahela efektiivsus 

PROTSESSID 20. Teadusuuringute ja arendustegevuste süsteem 

PROTSESSID 21. Teadusuuringute kogemus 

PROTSESSID 22. Tegevuste vigade analüüs 

PROTSESSID 23. Tehnoloogiate kasutamise kogemus 

PROTSESSID 24. Tehnoloogiline valmisolek 

PROTSESSID 25. Toode/teenuse disaini kvaliteet 

PROTSESSID 26. Toodete/teenuse kvaliteet 

PROTSESSID 27. Toodete/teenuste arendamine ning parendamine vastavalt vajadustele 

PROTSESSID 28. Toodete/teenuste arendamise madalad kulud 

PROTSESSID 29. Toodete/teenuste disain 

PROTSESSID 30. Toodete/teenuste garantii olemasolu 

PROTSESSID 31. Toodete/teenuste hinnapoliitika 

PROTSESSID 32. Toodete/teenuste lai valik 

PROTSESSID 33. Toodete/teenuste optimaalne hind 

PROTSESSID 34. Toodete/teenuste pakkumine erisegmendile (konkreetsele) 

PROTSESSID 35. Toodete/teenuste pidev uuendamine ja arendamine 

PROTSESSID 36. Toodete/teenuste väärtuspakkumine kliendi jaoks 

PROTSESSID 37. Tootmise kõrge kvaliteet 

PROTSESSID 38. Tootmise kõrge paindlikkus 

PROTSESSID 39. Tootmise tulemuslikkus 

PROTSESSID 40. Tootmismaht  

PROTSESSID 41. Tootmisprotsesside täiustamine 

PROTSESSID 42. Turu vajadustele reageerimine 

PROTSESSID 43. Turunduse efektiivsus 

PROTSESSID 44. Turunduse kvaliteet 

PROTSESSID 45. Turuosa 

PROTSESSID 46. Turu-uuringud enne uute toodete/teenuste arendamist 

PROTSESSID 47. Töötajate turvalisus 
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PROTSESSID 48. Töötajate tööohutus ja töötervishoid 

PROTSESSID 49. Uute toodete/teenuste turule sisenemise periood 

PROTSESSID 50. Vahetu monitooring ja hindamine 

PROTSESSID 51. Valmisolek muudatusteks 

 
KATEGOORIA ORGANISATSIOONI EDUKUST KIRJELDAV TEGUR 

JUHTIMISSTIIL 1. Juhtimise arengu kvaliteet 

JUHTIMISSTIIL 2. Talendijuhtimine 

JUHTIMISSTIIL 3. Teadmiste juhtimine 

JUHTIMISSTIIL 4. Tööandja väärtuspakkumine töötajale 

JUHTIMISSTIIL 5. Töötajate arvamust arvestav juhtimine 

JUHTIMISSTIIL 6. Töötajate kaasamine, julgustamine teha ettepanekuid ja pakkuda uusi ideid 

JUHTIMISSTIIL 7. Ärikultuuri arendamise kvaliteet 

JUHTIMISSTIIL 8. Paindlik töökorraldus 

 
KATEGOORIA ORGANISATSIOONI EDUKUST KIRJELDAV TEGUR 

VÄÄRTUSED 1. Tugev organisatsioonikultuur 

VÄÄRTUSED 2. Elukestev õpe 

VÄÄRTUSED 3. Heategevus 

VÄÄRTUSED 4. Innovatsioon 

VÄÄRTUSED 5. Jagatud väärtused 

VÄÄRTUSED 6. Klientidega koostöö 

VÄÄRTUSED 7. Kvaliteedile orienteeritud organisatsioon 

VÄÄRTUSED 8. Meeskonnatöö 

VÄÄRTUSED 9. Mitteformaalsed suhted organisatsioonis 

VÄÄRTUSED 10. Organisatsiooni sünergia (koostoime) 

VÄÄRTUSED 11. Paindlikkus 

VÄÄRTUSED 12. Partnerlussuhted 

VÄÄRTUSED 13. Rahvusvahelisus 

VÄÄRTUSED 14. Suhted klientidega 

VÄÄRTUSED 15. Suhted konkurentidega 

VÄÄRTUSED 16. Säästva arengu põhimõtete järgimine 

VÄÄRTUSED 17. Vastutustundlik ja läbipaistev organisatsioon 

VÄÄRTUSED 18. Õppimiskultuur 

 
KATEGOORIA ORGANISATSIOONI EDUKUST KIRJELDAV TEGUR 

PERSONAL 1. Juhtkonna usaldus töötajate vastu 

PERSONAL 2. Tegevjuhi rahulolu 

PERSONAL 3. Kõrgema juhtkonna koolitamine ja arendamine 

PERSONAL 4. Töötajate oskuste arendamine ja kvalifikatsiooni tõstmine 
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PERSONAL 5. Töötajate heaolu 

PERSONAL 6. Töötajate lojaalsus 

PERSONAL 7. Töötajate motivatsioon 

PERSONAL 8. Töötajate pühendumus 

PERSONAL 9. Töötajate rahulolu 

PERSONAL 10. Töötajate usaldus juhtkonna (juhtimise) vastu 

PERSONAL 11. Usalduse tase organisatsioonis 

 
KATEGOORIA ORGANISATSIOONI EDUKUST KIRJELDAV TEGUR 

OSKUSED 1. Intellektuaalne omand 

OSKUSED 2. Kvalifitseeritud töötajate arv 

OSKUSED 3. Kvalifitseeritud töötajate hoidmise määr 

OSKUSED 4. Töötajate haridustase 

OSKUSED 5. Töötajate kogemus 

OSKUSED 6. Töötajate professionaalse arengu kvaliteet 

OSKUSED 7. Töötajate pädevuste tase 

OSKUSED 8. Võtmetöötajate hoidmise määr 

 
KATEGOORIA ORGANISATSIOONI EDUKUST KIRJELDAV TEGUR 

MUU 1. Haiguspäevade arv töötaja kohta 

MUU 2. Tööjõu voolavuse määr 

MUU 3. Ebaedukuse kogemuse olemasolu 

 
KATEGOORIA ORGANISATSIOONI EDUKUST KIRJELDAV TEGUR 

FINANTS 1. Aktsia hind 

FINANTS 2. Aktsia hind börsil 

FINANTS 3. Börsiväärtus 

FINANTS 4. EVA, majanduslik lisandväärtus 

FINANTS 5. Immateriaalse põhivara osakaal põhivarast 

FINANTS 6. Investeeringud erinevate valdkondade uuringutesse (% müügist) 

FINANTS 7. Investeeringud teadus- ja arendustegevustesse (% müügist) 

FINANTS 8. Investeeringud uutesse tehnoloogiatesse (% müügist) 

FINANTS 9. Investeeringuid uute turgude arendamisse (% müügist) 

FINANTS 10. Kapitali struktuur 

FINANTS 11. Kasum 

FINANTS 12. Kasum aktsia kohta (EPS) 

FINANTS 13. Kasumi kasv 

FINANTS 14. Kasumi määr 

FINANTS 15. Kulud töötaja kohta  

FINANTS 16. Kuluefektiivsus  

FINANTS 17. Käive  
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FINANTS 18. Likviidsuskordaja 

FINANTS 19. Lisandväärtus töötaja kohta 

FINANTS 20. Lisandväärtus/koguvara 

FINANTS 21. Madalad üldkulud  

FINANTS 22. Maksevõimalused klientidele  

FINANTS 23. Maksevõime  

FINANTS 24. MVA, turuväärtus  

FINANTS 25. Müügitulu  

FINANTS 26. Müügitulu kasv 

FINANTS 27. Omakapitali rentaablus (%) 

FINANTS 28. Puhaskasum 

FINANTS 29. Puhaskasum töötaja kohta 

FINANTS 30. Puhaskasumi kasv (%) 

FINANTS 31. Puhaskasumi marginaal 

FINANTS 32. Rahavood  

FINANTS 33. Rentaablus 

FINANTS 34. ROA, varade tootlus  

FINANTS 35. ROE, omakapitali tootlus  

FINANTS 36. ROI, investeeringutasuvus 

FINANTS 37. Tööjõu efektiivsuse määr 

FINANTS 38. Tööjõu tootlikkuse määr 

FINANTS 39. Varade rentaablus (%) 
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VÄLISKESKKONNA ORGANISATSIOONI EDUKUST KIRJELDAVAD TEGURID 

ORGANISATSIOONI EDUKUST KIRJELDAV VÄLISKESKKONNA TEGUR 

Demograafiline olukord 

Energiamahukus 

Finantsressursside kättesaadavus 

Infrastruktuur 

Jaekaubandusketi olemasolu 

Kliendi hoidmise määr 

Kliendi lojaalsus 

Klientide arv 

Klientide reageerimisvõime toodetele/teenustele 

Koostööpartnerite tugev võrgustik (koostöö) 

Kvalifitseeritud tööjõu kättesaadavus 

Laenute kättesaadavus erinevatest välisallikatest 

Loodusressursside kättesaadavus 

Madal laenukulu 

Organisatsiooni asukoht 

Organisatsiooni maine 

Riigipoolne finantstoetus 

Riigipoolne regulatsioon ja maksundus, õiguslikud küsimused 

Talentide kättesaadavus 

Tehnoloogiad 

Toodete/teenuste nõudlus 

Toorainete kättesaadavus kohalikul tasandil 

Välisinvestorite olemasolu 

Ühiskondlik rahulolu 

Ühiskonna väärtused 

 
 
LDKARAKTERISTIKUD 

ORGANISATSIOONI ÜLDKARAKTERISTIKUD TEGEVJUHI ÜLDKARAKTERISTIKUD 

Organisatsiooni arengutsükkel/arenguetapp Tegevjuhi haridustase 

Organisatsiooni dünaamilisus Tegevjuhi juhtimiskogemus 

Organisatsiooni majandusharu Tegevjuhi juhtimispädevuste tase 

Organisatsiooni majandussektor Tegevjuhi karismaatilisus 

Organisatsiooni nimi Tegevjuhi lojaalsus 

Organisatsiooni omandivorm Tegevjuhi sugu 

Organisatsiooni omaniku vanus Tegevjuhi vanus 

Organisatsiooni suurus  

Organisatsiooni territoriaalne levik  

Organisatsiooni vanus  
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Lisa 7 . Ekspertide hinnangud organisatsiooni edukust kirjeldavatele teguritele 

KATEGOORIA ORGANISATSIOONI EDUKUST KIRJELDAV TEGUR TEGURI 

VALIK 

(X̅) STDEV 

STRATEEGIA Organisatsioonil on mõju turule ja konkurentidele jah 3,23 0,42 

STRATEEGIA Efektiivsed juhtimise otsused jah 3,69 0,61 

STRATEEGIA Kommunikatsioonisüsteemide tõhusus jah 3,25 0,72 

STRATEEGIA Organisatsiooni isearendamine ei 2,90 0,83 

STRATEEGIA Kliendi rahulolu jah 3,85 0,53 

STRATEEGIA Koostööpartnerite rahulolu jah 3,54 0,50 

STRATEEGIA Organisatsiooni ühiskondlik aktiivsus ei 2,38 0,62 

STRATEEGIA Sidusgruppide (huvigruppide) heaolu jah 2,67 0,85 

STRATEEGIA Töötajate arvu kasv (%) ei 1,58 0,64 

STRATEEGIA Töötajate palgatase võrreldes sektori keskmisega jah 2,54 0,84 

STRATEEGIA Tõhus riskijuhtimine jah 2,92 0,92 

STRATEEGIA Muudatuste juhtimine jah 3,33 0,62 

STRATEEGIA Eesmärkide saavutamise määr jah 3,23 0,70 

STRATEEGIA Inimressursside juhtimine on tihedalt seotud strateegiaga ja toetab 

seda 

jah 3,38 0,74 

STRATEEGIA Konkurentsivõime jah 3,77 0,42 

STRATEEGIA Muudatustele orienteerumine ei 3,42 0,86 

STRATEEGIA Organisatsiooni omaniku rahulolu jah 3,00 0,96 

STRATEEGIA Organisatsiooni missiooni olemasolu ja sõnastus jah 2,67 1,03 

STRATEEGIA Organisatsiooni visiooni olemasolu ja sõnastus jah 2,92 0,86 

STRATEEGIA Strateegiline juhtimine jah 3,31 0,72 

STRATEEGIA Strateegilise planeerimise kvaliteet ja sügavus ei 3,23 0,89 

STRATEEGIA Turunduse strateegia ei 3,33 0,75 

STRATEEGIA Turuosa kasvatamine jah 3,25 0,83 

 

KATEGOORIA ORGANISATSIOONI EDUKUST KIRJELDAV TEGUR TEGURI 

VALIK 

(X̅) STDEV 

STRUKTUUR Organisatsiooni struktuuri selgus, läbipaistvus ja lihtsus jah 3,00 0,96 

STRUKTUUR Töö tsentraliseerimine ei 2,08 0,95 

STRUKTUUR Töötajate karjäärivõimalused jah 2,67 0,85 
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KATEGOORIA ORGANISATSIOONI EDUKUST KIRJELDAV TEGUR TEGURI 

VALIK 

(X̅) STDEV 

PROTSESSID Sisekliendi rahulolu ei 2,92 0,92 

PROTSESSID Kaasaegsete tehnoloogiate kasutamine jah 3,38 0,49 

PROTSESSID Integreeritud aruandlus ei 2,64 0,88 

PROTSESSID Klienditeeninduse (k.a. järelteeninduse) kvaliteet ei 3,67 0,47 

PROTSESSID Kvaliteedijuhtimine ei 3,33 0,62 

PROTSESSID Kasutusel oleva tehnoloogia kaasaegsus ja sobivus eesmärkide 

täitmiseks 

jah 3,08 0,49 

PROTSESSID Masinate/seadmete tehniline tase ei 3,00 0,58 

PROTSESSID Oma tootmispindade olemasolu ei 1,60 0,66 

PROTSESSID Protsesside ja kulude optimeerimine ei 2,82 0,72 

PROTSESSID Organisatsiooni arengu kiirus ei 2,55 0,66 

PROTSESSID Organisatsiooni sisene kommunikatsiooni efektiivsus ei 3,25 0,60 

PROTSESSID Organisatsioonikultuur arendamise kvaliteet ei 2,83 0,69 

PROTSESSID Protsesside tsükliaeg ei 2,73 0,62 

PROTSESSID Protsesside ökoloogilisus jah 2,73 0,86 

PROTSESSID Tööd toetavad protsessid on kaardistatud jah 3,00 0,58 

PROTSESSID Standardiseeritud juhtimissüsteemid ei 2,64 0,64 

PROTSESSID Standardiseeritud protsesside kaasaegsus jah 3,18 0,57 

PROTSESSID Tarneaeg jah 3,23 0,58 

PROTSESSID Tarneahela efektiivsus jah 3,25 0,60 

PROTSESSID Teadusuuringute ja arendustegevuste süsteem ei 3,18 0,83 

PROTSESSID Teadusuuringute kogemus ei 2,64 0,98 

PROTSESSID Probleemide analüüs ja vigade ennetus jah 3,33 0,75 

PROTSESSID Tehnoloogiate kasutamise kogemus ei 2,83 0,55 

PROTSESSID Tehnoloogiline valmisolek jah 3,25 0,60 

PROTSESSID Toode/teenuse disaini kvaliteet jah 3,64 0,48 

PROTSESSID Toodete/teenuse kvaliteet jah 3,85 0,36 

PROTSESSID Toodete/teenuste arendamine ning parendamine vastavalt vajadustele jah 3,67 0,62 

PROTSESSID Toodete/teenuste arendamise madalad kulud jah 2,70 0,90 

PROTSESSID Toodete/teenuste disain ei 3,25 0,72 

PROTSESSID Toodete/teenuste garantii olemasolu ei 2,82 0,94 

PROTSESSID Toodete/teenuste läbimõeldud hinnapoliitika jah 3,33 0,85 

PROTSESSID Toodete/teenuste lai valik ei 2,25 0,83 

PROTSESSID Toodete/teenuste optimaalne hind ei 3,17 0,37 

PROTSESSID Toodete/teenuste pakkumine erisegmendile (konkreetsele) ei 2,45 0,66 

PROTSESSID Toodete/teenuste pidev uuendamine ja arendamine ei 3,50 0,50 

PROTSESSID Toodete/teenuste väärtuspakkumine kliendi jaoks jah 3,77 0,42 

PROTSESSID Tootmise kõrge kvaliteet jah 3,67 0,47 

PROTSESSID Tootmise kõrge paindlikkus jah 2,91 0,51 

PROTSESSID Tootmise tulemuslikkus ei 3,50 0,65 

PROTSESSID Tootmismaht  ei 2,40 0,49 

PROTSESSID Tootmisprotsesside täiustamine jah 3,08 0,64 
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PROTSESSID Turu vajadustele reageerimine jah 3,77 0,42 

PROTSESSID Mõjus/tõhus turundustegevus jah 3,50 0,50 

PROTSESSID Turunduse kvaliteet ei 3,25 0,60 

PROTSESSID Turuosa ei 3,25 0,83 

PROTSESSID Turu-uuringud enne uute toodete/teenuste arendamist jah 3,15 0,53 

PROTSESSID Töötajate turvalisus ei 3,18 0,72 

PROTSESSID Töötajate tööohutus ja töötervishoid jah 3,18 0,94 

PROTSESSID Uute toodete/teenuste turule sisenemise periood jah 3,15 0,95 

PROTSESSID Vahetu protsesside monitooring ja hindamine jah 3,08 0,64 

PROTSESSID Valmisolek muudatusteks ei 3,58 0,49 

 

KATEGOORIA ORGANISATSIOONI EDUKUST KIRJELDAV TEGUR TEGURI 

VALIK 

(X̅) STDEV 

JUHTIMISSTIIL Juhtimise arengu kvaliteet ei 2,80 0,75 

JUHTIMISSTIIL Talendijuhtimine jah 3,20 0,60 

JUHTIMISSTIIL Teadmusjuhtimine jah 3,27 0,45 

JUHTIMISSTIIL Tööandja väärtuspakkumine töötajale jah 3,33 0,62 

JUHTIMISSTIIL Töötajate arvamust arvestav juhtimine jah 3,08 0,76 

JUHTIMISSTIIL Töötajate kaasamine, julgustamine teha ettepanekuid ja pakkuda 
uusi ideid 

jah 3,50 0,87 

JUHTIMISSTIIL Ärikultuuri arendamise kvaliteet jah 3,25 0,83 

JUHTIMISSTIIL Paindlik töökorraldus ei 2,82 0,94 

 

KATEGOORIA ORGANISATSIOONI EDUKUST KIRJELDAV TEGUR TEGURI 

VALIK 

(X̅) STDEV 

VÄÄRTUSED Tugev organisatsioonikultuur jah 3,42 0,76 

VÄÄRTUSED Elukestev õpe (pidev õppimine) jah 3,17 0,80 

VÄÄRTUSED Heategevus ei 2,15 0,66 

VÄÄRTUSED Innovatsioon jah 3,69 0,46 

VÄÄRTUSED Jagatud väärtused jah 3,17 0,80 

VÄÄRTUSED Klientidega koostöö jah 3,54 0,63 

VÄÄRTUSED Kvaliteedile orienteeritud organisatsioon ei 3,38 0,62 

VÄÄRTUSED Meeskonnatöö jah 3,38 0,62 

VÄÄRTUSED Mitteformaalsed suhted organisatsioonis ei 2,27 0,75 

VÄÄRTUSED Organisatsiooni sünergia (koostoime) jah 3,23 0,89 

VÄÄRTUSED Paindlikkus ei 3,17 0,69 

VÄÄRTUSED Suhted partneritega jah 3,15 0,53 

VÄÄRTUSED Rahvusvahelisus jah 3,00 0,82 

VÄÄRTUSED Suhted klientidega jah 3,69 0,46 

VÄÄRTUSED Suhted konkurentidega jah 2,83 0,55 

VÄÄRTUSED Säästva arengu põhimõtete järgimine jah 3,08 0,62 

VÄÄRTUSED Vastutustundlik ja läbipaistev organisatsioon jah 3,46 0,75 
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VÄÄRTUSED Õppimiskultuur ei 3,31 0,61 

 

KATEGOORIA ORGANISATSIOONI EDUKUST KIRJELDAV TEGUR TEGURI 

VALIK 

(X̅) STDEV 

PERSONAL Juhtkonna usaldus töötajate vastu jah 3,54 0,63 

PERSONAL Tegevjuhi rahulolu ei 2,92 0,86 

PERSONAL Tippjuhtkonna koolitamine ja arendamine jah 3,00 0,68 

PERSONAL Töötajate oskuste arendamine ja kvalifikatsiooni tõstmine jah 3,50 0,50 

PERSONAL Töötajate heaolu jah 3,23 0,70 

PERSONAL Töötajate lojaalsus jah 3,17 0,69 

PERSONAL Töötajate motivatsioon jah 3,54 0,50 

PERSONAL Töötajate pühendumus jah 3,46 0,63 

PERSONAL Töötajate rahulolu jah 3,23 0,70 

PERSONAL Töötajate usaldus juhtkonna (juhtimise) vastu jah 3,38 0,49 

PERSONAL Usalduse tase organisatsioonis jah 3,50 0,65 

 

KATEGOORIA ORGANISATSIOONI EDUKUST KIRJELDAV TEGUR TEGURI 

VALIK 

(X̅) STDEV 

OSKUSED Intellektuaalne omand jah 2,91 0,67 

OSKUSED Kvalifitseeritud töötajate arv jah 3,36 0,64 

OSKUSED Kvalifitseeritud töötajate hoidmise määr jah 3,30 0,78 

OSKUSED Töötajate haridustase jah 2,50 0,92 

OSKUSED Töötajate kogemus jah 3,30 0,78 

OSKUSED Töötajate professionaalse arengu kvaliteet jah 3,18 0,83 

OSKUSED Töötajate pädevuste tase jah 3,36 0,64 

OSKUSED Võtmetöötajate hoidmise määr jah 3,70 0,46 

 

KATEGOORIA ORGANISATSIOONI EDUKUST KIRJELDAV TEGUR TEGURI 

VALIK 

(X̅) STDEV 

MUU Haiguspäevade arv töötaja kohta ei 2,23 0,97 

MUU Tööjõu voolavuse määr jah 2,83 0,90 

MUU Ebaedukuse kogemuse olemasolu ei 2,42 0,49 

 

KATEGOORIA ORGANISATSIOONI EDUKUST KIRJELDAV TEGUR TEGURI 

VALIK 

(X̅) STDEV 

FINANTS Aktsia hind  jah 2,80 0,87 

FINANTS Aktsia hinna kasv jah 3,00 0,85 

FINANTS Börsiväärtus jah 3,50 0,67 

FINANTS EVA, majanduslik lisandväärtus jah 3,17 0,69 

FINANTS Immateriaalse põhivara osakaal põhivarast ei 2,25 0,83 
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FINANTS Investeeringud erinevate valdkondade uuringutesse (% müügist) jah 2,91 0,51 

FINANTS Investeeringud teadus- ja arendustegevustesse (% müügist) ei 2,82 0,57 

FINANTS Investeeringud uutesse tehnoloogiatesse (% müügist) jah 3,09 0,51 

FINANTS Investeeringuid uute turgude arendamisse (% müügist) ei 3,09 0,67 

FINANTS Kapitali struktuur jah 3,09 0,51 

FINANTS Kasum jah 3,18 0,72 

FINANTS Kasum aktsia kohta (EPS) jah 3,09 0,67 

FINANTS Kasumi kasv jah 3,42 0,64 

FINANTS Kasumi määr ei 3,25 0,60 

FINANTS Kulud töötaja kohta  jah 2,80 0,60 

FINANTS Kuluefektiivsus  jah 3,17 0,69 

FINANTS Käive  ei 2,91 0,67 

FINANTS Likviidsuskordaja jah 2,91 0,67 

FINANTS Lisandväärtus töötaja kohta jah 3,25 0,60 

FINANTS Lisandväärtus/koguvara ei 3,08 0,64 

FINANTS Madalad üldkulud  ei 2,27 0,75 

FINANTS Maksevõimalused klientidele  ei 3,00 0,85 

FINANTS Maksevõime  jah 3,33 0,62 

FINANTS MVA, turuväärtus  jah 3,25 0,72 

FINANTS Müügitulu  ei 3,17 0,69 

FINANTS Müügitulu kasv jah 3,25 0,60 

FINANTS Omakapitali rentaablus (%) ei 3,58 0,64 

FINANTS Puhaskasum ei 3,27 0,75 

FINANTS Puhaskasum töötaja kohta jah 3,10 0,70 

FINANTS Puhaskasumi kasv (%) ei 3,50 0,50 

FINANTS Puhaskasumi marginaal jah 3,40 0,49 

FINANTS Rahavood  ei 3,44 0,68 

FINANTS Rentaablus ei 3,56 0,68 

FINANTS ROA, varade tootlus  jah 3,18 0,72 

FINANTS ROE, omakapitali tootlus  jah 3,64 0,64 

FINANTS ROI, investeeringutasuvus jah 3,33 0,75 

FINANTS Tööjõu efektiivsuse määr ei 3,17 0,69 

FINANTS Tööjõu tootlikkuse määr jah 3,17 0,69 

FINANTS Varade rentaablus (%) ei 3,09 0,79 
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Lisa 8. Pilootuuringu hinnangute keskväärtused ja standardhälbed 

   
ÜLD ÜLD 

   
(X̅) StDev 

STRATEEGIA T Organisatsioonil on mõju turule ja konkurentidele 2,92 0,90 

STRATEEGIA M Organisatsioonil on mõju turule ja konkurentidele 2,39 0,77 

STRATEEGIA T Efektiivsed juhtimise otsused 3,45 0,67 

STRATEEGIA M Efektiivsed juhtimise otsused 2,56 0,75 

STRATEEGIA T Kommunikatsioonisüsteemide tõhusus 3,36 0,69 

STRATEEGIA M Kommunikatsioonisüsteemide tõhusus 2,60 0,71 

STRATEEGIA T Kliendi rahulolu 3,83 0,43 

STRATEEGIA M Kliendi rahulolu 2,89 0,77 

STRATEEGIA T Koostööpartnerite rahulolu 3,39 0,72 

STRATEEGIA M Koostööpartnerite rahulolu 2,75 0,72 

STRATEEGIA T Sidusgruppide (huvigruppide) heaolu 3,14 0,74 

STRATEEGIA M Sidusgruppide (huvigruppide) heaolu 2,39 0,82 

STRATEEGIA T Töötajate palgatase võrreldes sektori keskmisega 3,13 0,68 

STRATEEGIA M Töötajate palgatase võrreldes sektori keskmisega 2,86 0,80 

STRATEEGIA T Tõhus riskijuhtimine 3,14 0,82 

STRATEEGIA M Tõhus riskijuhtimine 2,30 0,76 

STRATEEGIA T Muudatuste juhtimine 3,14 0,78 

STRATEEGIA M Muudatuste juhtimine 2,20 0,73 

STRATEEGIA T Eesmärkide saavutamise määr 3,47 0,61 

STRATEEGIA M Eesmärkide saavutamise määr 2,78 0,84 

STRATEEGIA T Inimressursside juhtimine on tihedalt seotud strateegiaga ja 

toetab seda 

3,17 0,78 

STRATEEGIA M Inimressursside juhtimine on tihedalt seotud strateegiaga ja 

toetab seda 

2,28 0,79 

STRATEEGIA T Konkurentsivõime 3,45 0,73 

STRATEEGIA M Konkurentsivõime 2,45 0,80 

STRATEEGIA T Organisatsiooni omaniku rahulolu) 3,24 0,73 

STRATEEGIA M Organisatsiooni omaniku rahulolu) 2,89 0,76 

STRATEEGIA T Missiooni olemasolu ja sõnastus 2,96 0,89 

STRATEEGIA M Missiooni olemasolu ja sõnastus 2,85 0,77 

STRATEEGIA T Visiooni olemasolu ja sõnastus 3,07 0,78 

STRATEEGIA M Visiooni olemasolu ja sõnastus 2,78 0,79 

STRATEEGIA T Strateegiline juhtimine 3,31 0,77 

STRATEEGIA M Strateegiline juhtimine 2,35 0,77 

STRATEEGIA T Turuosa kasvatamine 2,98 0,98 

STRATEEGIA M Turuosa kasvatamine 2,57 0,96 

STRUKTUUR T Organisatsiooni struktuuri selgus, läbipaistvus ja lihtsus 3,07 0,82 

STRUKTUUR M Organisatsiooni struktuuri selgus, läbipaistvus ja lihtsus 2,85 0,75 

STRUKTUUR T Töötajate karjäärivõimalused 2,84 0,85 

STRUKTUUR M Töötajate karjäärivõimalused 2,82 0,70 

PROTSESS T Kaasaegsete tehnoloogiate kasutamine 3,28 0,66 

PROTSESS M Kaasaegsete tehnoloogiate kasutamine 2,77 0,76 

PROTSESS T Kasutusel oleva tehnoloogia sobivus eesmärkide täitmiseks 3,25 0,70 

PROTSESS M Kasutusel oleva tehnoloogia sobivus eesmärkide täitmiseks 2,78 0,76 

PROTSESS T Protsesside ökoloogilisus 2,62 0,96 

PROTSESS M Protsesside ökoloogilisus 2,64 0,79 
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PROTSESS T Tööd toetavad protsessid on kaardistatud 2,81 0,90 

PROTSESS M Tööd toetavad protsessid on kaardistatud 2,86 0,78 

PROTSESS T Standardiseeritud protsesside kaasaegsus 2,88 0,82 

PROTSESS M Standartdseeritud protsesside kaasaegsus 2,81 0,70 

PROTSESS T Tarneaeg 3,16 1,00 

PROTSESS M Tarneaeg 3,00 0,81 

PROTSESS T Tarneahela efektiivsus 3,01 1,07 

PROTSESS M Tarneahela efektiivsus 2,80 0,79 

PROTSESS T Probleemide analüüs ja vigade ennetus 3,34 0,73 

PROTSESS M Probleemide analüüs ja vigade ennetus 2,59 0,78 

PROTSESS T Tehnoloogiline valmisolek 3,26 0,83 

PROTSESS M Tehnoloogiline valmisolek 2,84 0,77 

PROTSESS T Toode/teenuse disaini kvaliteet 3,23 0,94 

PROTSESS M Toode/teenuse disaini kvaliteet 2,74 0,81 

PROTSESS T Toodete/teenuse kvaliteet 3,66 0,61 

PROTSESS M Toodete/teenuse kvaliteet 2,85 0,79 

PROTSESS T Toodete/teenuste arendamine ning parendamine vastavalt 

vajadustele 

3,42 0,79 

PROTSESS M Toodete/teenuste arendamine ning parendamine vastavalt 
vajadustele 

2,72 0,76 

PROTSESS T Toodete/teenuste arendamise madalad kulud 3,12 0,77 

PROTSESS M Toodete/teenuste arendamise madalad kulud 2,65 0,76 

PROTSESS T Toodete/teenuste läbimõeldud hinnapoliitika 3,30 0,66 

PROTSESS M Toodete/teenuste läbimõeldud hinnapoliitika 2,51 0,80 

PROTSESS T Toodete/teenuste väärtuspakkumine kliendi jaoks 3,32 0,72 

PROTSESS M Toodete/teenuste väärtuspakkumine kliendi jaoks 2,43 0,67 

PROTSESS T Tootmise kõrge kvaliteet 3,24 1,01 

PROTSESS M Tootmise kõrge kvaliteet 2,61 0,78 

PROTSESS T Tootmise kõrge paindlikkus 3,02 0,94 

PROTSESS M Tootmise kõrge paindlikkus 2,51 0,76 

PROTSESS T Tootmisprotsesside täiustamine 3,02 0,94 

PROTSESS M Tootmisprotsesside täiustamine 2,49 0,71 

PROTSESS T Turu vajadustele reageerimine 3,41 0,70 

PROTSESS M Turu vajadustele reageerimine 2,41 0,79 

PROTSESS T Mõjus/tõhus turundustegevus 3,11 0,93 

PROTSESS M Mõjus/tõhus turundustegevus 2,42 0,78 

PROTSESS T Turu-uuringud enne uute toodete/teenuste arendamist 2,83 0,93 

PROTSESS M Turu-uuringud enne uute toodete/teenuste arendamist 2,46 0,79 

PROTSESS T Töötajate tööohutus ja töötervishoid 3,18 0,92 

PROTSESS M Töötajate tööohutus ja töötervishoid 2,98 0,72 

PROTSESS T Uute toodete/teenuste turule sisenemise periood 2,80 0,90 

PROTSESS M Uute toodete/teenuste turule sisenemise periood 2,39 0,81 

PROTSESS T Vahetu protsesside monitooring ja hindamine 2,99 0,83 

PROTSESS M Vahetu protsesside monitooring ja hindamine 2,53 0,77 

JUHTIMISSTIIL T Talendijuhtimine 2,88 0,89 

JUHTIMISSTIIL M Talendijuhtimine 2,38 0,76 

JUHTIMISSTIIL T Teadmusjuhtimine 3,05 0,74 

JUHTIMISSTIIL M Teadmusjuhtimine 2,40 0,77 

JUHTIMISSTIIL T Tööandja väärtuspakkumine töötajale 3,04 0,85 

JUHTIMISSTIIL M Tööandja väärtuspakkumine töötajale 2,58 0,75 

JUHTIMISSTIIL T Töötajate arvamust arvestav juhtimine 3,18 0,73 

JUHTIMISSTIIL M Töötajate arvamust arvestav juhtimine 2,58 0,80 
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JUHTIMISSTIIL T Töötajate kaasamine, julgustamine teha ettepanekuid ja pakkuda 

uusi ideid 

3,35 0,68 

JUHTIMISSTIIL M Töötajate kaasamine, julgustamine teha ettepanekuid ja pakkuda 
uusi ideid 

2,66 0,82 

JUHTIMISSTIIL T Ärikultuuri arendamise kvaliteet 3,14 0,77 

JUHTIMISSTIIL M Ärikultuuri arendamise kvaliteet 2,41 0,79 

VÄÄRTUSED T Tugev organisatsioonikultuur 3,23 0,74 

VÄÄRTUSED M Tugev organisatsioonikultuur 2,52 0,80 

VÄÄRTUSED T Elukestev õpe (pidev õppimine) 3,15 0,76 

VÄÄRTUSED M Elukestev õpe (pidev õppimine) 2,73 0,75 

VÄÄRTUSED T Innovatsioon 3,19 0,84 

VÄÄRTUSED M Innovatsioon 2,44 0,72 

VÄÄRTUSED T Jagatud väärtused 3,26 0,67 

VÄÄRTUSED M Jagatud väärtused 2,52 0,79 

VÄÄRTUSED T Klientidega koostöö 3,56 0,60 

VÄÄRTUSED M Klientidega koostöö 2,77 0,62 

VÄÄRTUSED T Meeskonnatöö 3,61 0,62 

VÄÄRTUSED M Meekonnatöö 2,73 0,72 

VÄÄRTUSED T Organisatsiooni sünergia (koostoime) 3,47 0,69 

VÄÄRTUSED M Organisatsiooni sünergia (koostoime) 2,56 0,85 

VÄÄRTUSED T Suhted partneritega 3,40 0,63 

VÄÄRTUSED M Suhted partneritega 2,74 0,67 

VÄÄRTUSED T Rahvusvahelisus 2,82 0,98 

VÄÄRTUSED M Rahvusvahelisus 2,79 0,76 

VÄÄRTUSED T Suhted klientidega 3,61 0,57 

VÄÄRTUSED M Suhted klientidega 2,78 0,64 

VÄÄRTUSED T Suhted konkurentidega 2,71 0,86 

VÄÄRTUSED M Suhted konkurentidega 2,36 0,76 

VÄÄRTUSED T Säästva arengu põhimõtete järgimine 2,83 0,87 

VÄÄRTUSED M Säästva arengu põhimõtete järgimine 2,45 0,78 

VÄÄRTUSED T Vastutustundlik ja läbipaistev organisatsioon 3,17 0,91 

VÄÄRTUSED M Vastutustundlik ja läbipaistev organisatsioon 2,63 0,80 

PERSONAL T Juhtkonna usaldus töötajate vastu 3,53 0,58 

PERSONAL M Juhtkonna usaldus töötajate vastu 2,65 0,84 

PERSONAL T Tippjuhtkonna koolitamine ja arendamine 3,25 0,74 

PERSONAL M Tippjuhtkonna koolitamine ja arendamine 2,76 0,78 

PERSONAL T Töötajate oskuste arendamine ja kvalifikatsiooni tõstmine 3,46 0,61 

PERSONAL M Töötajate oskuste arendamine ja kvalifikatsiooni tõstmine 2,79 0,76 

PERSONAL T Töötajate heaolu 3,37 0,63 

PERSONAL M Töötajate heaolu 2,65 0,77 

PERSONAL T Töötajate lojaalsus 3,36 0,70 

PERSONAL M Töötajate lojaalsus 2,60 0,76 

PERSONAL T Töötajate motivatsioon 3,50 0,63 

PERSONAL M Töötajate motivatsioon 2,54 0,76 

PERSONAL T Töötajate pühendumus 3,46 0,62 

PERSONAL M Töötajate pühendumus 2,48 0,74 

PERSONAL T Töötajate rahulolu 3,43 0,66 

PERSONAL M Töötajate rahulolu 2,71 0,76 

PERSONAL T Töötajate usaldus juhtkonna (juhtimise) vastu 3,42 0,72 

PERSONAL M Töötajate usaldus juhtkonna (juhtimise) vastu 2,42 0,83 

PERSONAL T Usalduse tase organisatsioonis 3,48 0,63 

PERSONAL M Usalduse tase organisatsioonis 2,43 0,82 
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PERSONAL T Tööjõu voolavuse määr 3,17 0,82 

PERSONAL M Tööjõu voolavuse määr 2,87 0,86 

OSKUSED T Intellektuaalne omand 3,13 0,93 

OSKUSED M Intellektuaalne omand 2,65 0,73 

OSKUSED T Kvalifitseeritud töötajate arv 3,38 0,69 

OSKUSED M Kvalifitseeritud töötajate arv 2,77 0,85 

OSKUSED T Kvalifitseeritud töötajate hoidmise määr 3,36 0,68 

OSKUSED M Kvalifitseeritud töötajate hoidmise määr 2,64 0,88 

OSKUSED T Töötajate haridustase 2,98 0,90 

OSKUSED M Töötajate haridustase 2,95 0,81 

OSKUSED T Töötajate kogemus 3,30 0,81 

OSKUSED M Töötajate kogemus 2,77 0,84 

OSKUSED T Töötajate professionaalse arengu kvaliteet 3,36 0,64 

OSKUSED M Töötajate professionaalse arengu kvaliteet 2,58 0,79 

OSKUSED T Töötajate pädevuste tase 3,47 0,61 

OSKUSED M Töötajate pädevuste tase 2,76 0,77 

OSKUSED T Võtmetöötajate hoidmise määr 3,46 0,70 

OSKUSED M Võtmetöötajate hoidmise määr 2,69 0,86 

FINANTS T Aktsia hinna kasv 2,01 1,17 

FINANTS M Aktsia hinna kasv 2,82 0,90 

FINANTS T Börsiväärtus 1,97 1,14 

FINANTS M Börsiväärtus 2,80 0,92 

FINANTS T EVA, majanduslik lisandväärtus 2,32 1,14 

FINANTS M EVA, majanduslik lisandväärtus 2,80 0,86 

FINANTS T Investeeringud erinevate valdkondade uuringutesse (% müügist) 2,25 1,09 

FINANTS M Investeeringud erinevate valdkondade uuringutesse (% müügist) 2,67 0,91 

FINANTS T Investeeringud uutesse tehnoloogiatesse (% müügist) 2,60 1,05 

FINANTS M Investeeringud uutesse tehnoloogiatesse (% müügist) 2,70 0,92 

FINANTS T Kapitali struktuur 2,61 1,05 

FINANTS M Kapitali struktuur 2,81 0,85 

FINANTS T Kasum 3,30 0,86 

FINANTS M Kasum 2,93 0,90 

FINANTS T Kasum aktsia kohta (EPS) 2,32 1,22 

FINANTS M Kasum aktsia kohta (EPS) 2,76 0,94 

FINANTS T Kasumi kasv 3,21 0,84 

FINANTS M Kasumi kasv 2,92 0,89 

FINANTS T Kulud töötaja kohta 3,10 0,84 

FINANTS M Kulud töötaja kohta 2,92 0,81 

FINANTS T Kuluefektiivsus 3,32 0,75 

FINANTS M Kuluefektiivsus 2,75 0,87 

FINANTS T Likviidsuskordaja 2,79 0,90 

FINANTS M Likviidsuskordaja 2,78 0,80 

FINANTS T Lisandväärtus töötaja kohta 2,64 0,99 

FINANTS M Lisandväärtus töötaja kohta 2,71 0,84 

FINANTS T Maksevõime 3,29 0,75 

FINANTS M Maksevõime 2,96 0,76 

FINANTS T MVA, turuväärtus 2,60 1,06 

FINANTS M MVA, turuväärtus 2,77 0,86 

FINANTS T Müügitulu kasv 3,24 0,80 

FINANTS M Müügitulu kasv 2,97 0,84 
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FINANTS T Puhaskasum töötaja kohta 2,83 0,99 

FINANTS M Puhaskasum töötaja kohta 2,76 0,85 

FINANTS T Puhaskasumi marginaal 3,01 0,96 

FINANTS M Puhaskasumi marginaal 2,95 0,77 

FINANTS T ROA, varade tootlus 2,75 1,03 

FINANTS M ROA, varade tootlus 2,87 0,81 

FINANTS T ROE, omakapitali tootlus 2,82 1,00 

FINANTS M ROE, omakapitali tootlus 2,91 0,78 

FINANTS T ROI, investeeringutasuvus 2,88 1,00 

FINANTS M ROI, investeeringutasuvus 2,75 0,83 

FINANTS T Tööjõu tootlikkuse määr 3,04 0,77 

FINANTS M Tööjõu tootlikkuse määr 2,67 0,81 
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Lisa 9. Pilootuuringu hinnangute faktoranalüüsi tulemused  

 1,0000    
[Toodete/teenuste arendamise madalad kulud] 

PROTSESS 0,5264  [Talendijuhtimine] JUHTIMISSTIIL -0,7197 

[Toodete/teenuste läbimõeldud hinnapoliitika] 
PROTSESS 0,7239  [Teadmusjuhtimine] JUHTIMISSTIIL -0,7567 

[Toodete/teenuste väärtuspakkumine kliendi jaoks] 

PROTSESS 0,6857  

[Tööandja väärtuspakkumine töötajale] 

JUHTIMISSTIIL -0,5873 

[Tootmise kõrge kvaliteet] PROTSESS 0,5844  

[Töötajate oskuste arendamine ja kvalifikatsiooni 

tõstmine] PERSONAL -0,4243 

[Tootmise kõrge paindlikkus] PROTSESS 0,6704  [Intellektuaalne omand] OSKUSED -0,4995 

[Tootmisprotsesside täiustamine] PROTSESS 0,5835    

   [Töötajate haridustase] OSKUSED -0,6781 

[Konkurentsivõime] STRATEEGIA 0,4820  [Töötajate kogemus] OSKUSED -0,8593 

[Missiooni olemasolu ja sõnastus] STRATEEGIA 0,8239  

[Töötajate professionaalse arengu kvaliteet] 
OSKUSED -0,6720 

[Visiooni olemasolu ja sõnastus] STRATEEGIA 0,8279  [Töötajate pädevuste tase] OSKUSED -0,4400 

[Strateegiline juhtimine] STRATEEGIA 0,6137  [Võtmetöötajate hoidmise määr] OSKUSED -0,4048 
[Turu-uuringud enne uute toodete/teenuste 

arendamist] PROTSESS 0,4316    

   [Klientidega koostöö] VÄÄRTUSED 0,7804 

[Kaasaegsete tehnoloogiate kasutamine] PROTSESS 0,7852  [Suhted partneritega] VÄÄRTUSED 0,4742 

[Kasutusel oleva tehnoloogia sobivus eesmärkide 

täitmiseks] PROTSESS 0,7771  [Suhted klientidega] VÄÄRTUSED 0,8295 

[Protsesside ökoloogilisus] PROTSESS 0,4795    
[Standartiseeritud protsesside kaasaegsus] 
PROTSESS 0,4049  

[Ärikultuuri arendamise kvaliteet] 
JUHTIMISSTIIL -0,4715 

[Tehnoloogiline valmisolek] PROTSESS 0,5757  [Innovatsioon] VÄÄRTUSED -0,4722 

   [Jagatud väärtused] VÄÄRTUSED -0,4804 

[Toode/teenuse disaini kvaliteet] PROTSESS 0,6226  [Rahvusvahelisus] VÄÄRTUSED -0,6517 

[Toodete/teenuse kvaliteet] PROTSESS 0,7522  [Intellektuaalne omand] OSKUSED -0,5678 

[Toodete/teenuste arendamine ning parendamine 

vastavalt vajadustele] PROTSESS 0,7032  [Töötajate pädevuste tase] OSKUSED -0,4002 

[Turu vajadustele reageerimine] PROTSESS 0,4547    

   [Suhted partneritega] VÄÄRTUSED -0,5226 

[Strateegiline juhtimine] STRATEEGIA 0,4244  [Suhted konkurentidega] VÄÄRTUSED -0,4996 

[Efektiivsed juhtimise otsused] STRATEEGIA 0,7322  

[Säästva arengu põhimõtete järgimine] 

VÄÄRTUSED -0,7674 
[Töötajate palgatase võrreldes sektori kesmisega] 

STRATEEGIA 0,4284  

[Vastutustundlik ja läbipaistev organisatsioon] 

VÄÄRTUSED -0,6304 

[Tõhus riskijuhtimine] STRATEEGIA 0,7063    
[Muudatuste juhtimine] STRATEEGIA 0,5251  [Tööjõu voolavuse määr] PERSONAL -0,4073 

[Töötajate tööohutus ja töötervishoid] PROTSESS 0,5661  [Kvalifitseeritud töötajate arv] OSKUSED -0,7803 

   
[Kvalifitseeritud töötajate hoidmise määr] 
OSKUSED -0,6995 

[Turuosa kasvatamine] STRATEEGIA -0,4390    

[Tarneaeg] PROTSESS -0,8057  

[Töötajate arvamust arvestav juhtimine] 

JUHTIMISSTIIL -0,4442 

[Tarneahela efektiivsus] PROTSESS -0,8284  

[Töötajate kaasamine, julgustamine teha 

ettepanekuid ja pakkuda uusi ideid] 

JUHTIMISSTIIL -0,5458 

   [Tugev organisatsioonikultuur] VÄÄRTUSED -0,6919 

[Organisatsioonil on mõju turule ja konkurentidele] 
STRATEEGIA -0,6526  [Meeskonnatöö] VÄÄRTUSED -0,7318 

[Turuosa kasvatamine] STRATEEGIA -0,4586  

[Organisatsiooni sünergia (koostoime)] 

VÄÄRTUSED -0,6990 

[Tootmise kõrge kvaliteet] PROTSESS -0,4223  

[Vastutustundlik ja läbipaistev organisatsioon] 

VÄÄRTUSED -0,4130 
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[Mõjus/tõhus turundustegevus] PROTSESS -0,6456    

   [Elukestev õpe (pidev õppimine)] VÄÄRTUSED -0,5339 

[Koostööpartnerite rahulolu] STRATEEGIA -0,7344  [Juhtkonna usaldus töötajate vastu] PERSONAL -0,6715 
[Sidusgruppide (huvigruppide) heaolu] 

STRATEEGIA -0,7659  

[Tippjuhtkonna koolitamine ja arendamine] 

PERSONAL -0,5152 

   
[Töötajate usaldus juhtkonna (juhtimise) vastu] 
PERSONAL -0,5199 

[Muudatuste juhtimine] STRATEEGIA 0,4609    
[Inimressursside juhtimine on tihedalt seotud 

strateegiaga ja toetab seda] STRATEEGIA 0,5913  [Kasum] FINANTS 0,7717 

[Töötajate karjäärivõimalused] STRUKTUUR 0,5786  [Kasumi kasv] FINANTS 0,7300 

[Toodete/teenuste arendamise madalad kulud] 
PROTSESS 0,5255  [Kulud töötaja kohta ] FINANTS 0,7471 

   [Kuluefektiivsus ] FINANTS 0,7508 
[Kommunikatsioonisüsteemide tõhusus] 

STRATEEGIA 0,5210    
[Kliendi rahulolu] STRATEEGIA 0,7250  [Aktsia hinna kasv] FINANTS -0,8847 

   [Börsiväärtus] FINANTS -0,8842 

[Eesmärkide saavutamise määr] STRATEEGIA -0,4709  [EVA, majanduslik lisandväärtus] FINANTS -0,7898 

[Organisatsiooni omaniku rahulolu] STRATEEGIA -0,7328  

[Investeeringud erinevate valdkondade 

uuringutesse (% müügist)] FINANTS -0,7532 

   
[Investeeringud uutesse tehnoloogiatesse (% 
müügist)] FINANTS -0,7191 

[Organisatsiooni struktuuri selgus, läbipaistvus ja 

lihtsus] STRATEEGIA -0,5777  [Kapitali struktuur] FINANTS -0,6085 

[Tootmisprotsesside täiustamine] PROTSESS -0,4480  [Kasum aktsia kohta (EPS)] FINANTS -0,7334 

[Töötajate tööohutus ja töötervishoid] PROTSESS -0,4200    
[Uute toodete/teenuste turule sisenemise periood] 
PROTSESS -0,5746  [MVA, turuväärtus ] FINANTS 0,5366 

[Vahetu protsesside monitooring ja hindamine] 

PROTSESS -0,6716  [Puhaskasumi marginaal] FINANTS 0,6020 

   [ROA, varade tootlus ] FINANTS 0,8596 

[Töötajate heaolu] PERSONAL 0,6787  [ROE, omakapitali tootlus ] FINANTS 0,8777 

[Töötajate lojaalsus] PERSONAL 0,7372  [ROI, investeeringutasuvus] FINANTS 0,6013 

[Töötajate motivatsioon] PERSONAL 0,7922    
[Töötajate pühendumus] PERSONAL 0,7543  [Likviidsuskordaja] FINANTS 0,5065 

[Töötajate rahulolu] PERSONAL 0,7773  [Lisandväärtus töötaja kohta] FINANTS 0,6417 

[Töötajate usaldus juhtkonna (juhtimise) vastu] 

PERSONAL 0,6429  [Maksevõime ] FINANTS 0,6398 

[Usalduse tase organisatsioonis] PERSONAL 0,7160  [Müügitulu kasv] FINANTS 0,5295 

[Tööjõu voolavuse määr] PERSONAL 0,6205  [Puhaskasum töötaja kohta] FINANTS 0,6748 

   [Tööjõu tootlikkuse määr] FINANTS 0,6389 
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Lisa 10. Organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite tähtsuse ja nende mõõtmise 

pingerida ekspertide ja organisatsioonide hinnangutest lähtuvalt 

EKSPERDID ORGANISATSIOONID ORGANISATSIOONID 

HINNANG TEGURI  

TÄHTSUSELE (ET) 

HINNANG TEGURI  

TÄHTSUSELE (OT) 

HINNANG TEGURI  

MÕÕTMISELE (OM) 

TEGURITE PINGERIDA TEGURITE PINGERIDA TEGURITE PINGERIDA 

1. Kliendi rahulolu (1) 1. Kliendi rahulolu (1) 1. Tarneaeg 

2. Toodete/teenuse kvaliteet (2) 2. Toodete/teenuse kvaliteet (2) 2. Töötajate tööohutus ja töötervishoid 

3. Konkurentsivõime (16) 3. Meeskonnatöö (29) 3. Müügitulu kasv 
4. Toodete/teenuste väärtuspakkumine 

kliendi jaoks 

4. Suhted klientidega (7) 4. Maksevõime 

5. Turu vajadustele reageerimine (20) 5. Klientidega koostöö (14) 5. Puhaskasumi marginaal 
6. Töötajate pädevuste tase (9) 6. Juhtkonna usaldus töötajate vastu 

(16) 

6. Töötajate haridustase 

7. Suhted klientidega (4) 7. Töötajate motivatsioon (17) 7. Kasum 
8. Efektiivsed juhtimise otsused (15) 8. Usalduse tase organisatsioonis (21) 8. Kulud töötaja kohta 

9. Innovatsioon 9. Töötajate pädevuste tase (6) 9. Kasumi kasv 

10. Toodete/teenuste arendamine ning 
parendamine vastavalt vajadustele 

(19) 

10. Eesmärkide saavutamise määr 10. ROE, omakapitali tootlus 

11. Tootmise kõrge kvaliteet 11. Organisatsiooni sünergia (koostoime) 11. Organisatsiooni omaniku rahulolu) 
12. ROE, omakapitali tootlus 12. Töötajate oskuste arendamine ja 

kvalifikatsiooni tõstmine (19) 

12. Kliendi rahulolu 

13. Toode/teenuse disaini kvaliteet 13. Võtmetöötajate hoidmise määr 13. ROA, varade tootlus 
14. Klientidega koostöö (5) 14. Töötajate pühendumus (24) 14. Tööjõu voolavuse määr 

15. Koostööpartnerite rahulolu (22) 15. Efektiivsed juhtimise otsused (8) 15. Töötajate palgatase võrreldes 
sektori kesmisega 

16. Juhtkonna usaldus töötajate vastu 

(6) 

16. Konkurentsivõime (3) 16. Tööd toetavad protsessid on 

kaardistatud 
17. Töötajate motivatsioon (7) 17. Töötajate rahulolu 17. Missiooni olemasolu ja sõnastus 

18. Börsiväärtus 18. Töötajate usaldus juhtkonna 

(juhtimise) vastu (30) 

18. Toodete/teenuse kvaliteet 

19. Töötajate oskuste arendamine ja 

kvalifikatsiooni tõstmine (12) 

19. Toodete/teenuste arendamine ning 

parendamine vastavalt vajadustele 

(10) 

19. Organisatsiooni struktuuri selgus, 

läbipaistvus ja lihtsus 

20. Töötajate kaasamine, julgustamine 

teha ettepanekuid ja pakkuda uusi 

ideid (29) 

20. Turu vajadustele reageerimine (5) 20. Tehnoloogiline valmisolek 

21. Usalduse tase organisatsioonis (8) 21. Suhted partneritega 21. Aktsia hinna kasv 

22. Mõjus/tõhus turundustegevus 22. Koostööpartnerite rahulolu (15) 22. Töötajate karjäärivõimalused 

23. Vastutustundlik ja läbipaistev 
organisatsioon 

23. Kvalifitseeritud töötajate arv 23. Standartiseeritud protsesside 
kaasaegsus 

24. Töötajate pühendumus (14) 24. Töötajate heaolu 24. Kapitali struktuur 

25. Kasumi kasv 25. Töötajate lojaalsus 25. Tarneahela efektiivsus 
26. Tugev organisatsioonikultuur 26. Kvalifitseeritud töötajate hoidmise 

määr 

26. EVA, majanduslik lisandväärtus 

27. Puhaskasumi marginaal 27. Töötajate professionaalse arengu 
kvaliteet 

27. Börsiväärtus 

28. Kaasaegsete tehnoloogiate 

kasutamine 

28. Kommunikatsioonisüsteemide 

tõhusus 

28. Töötajate oskuste arendamine ja 

kvalifikatsiooni tõstmine 
29. Meeskonnatöö (3) 29. Töötajate kaasamine, julgustamine 

teha ettepanekuid ja pakkuda uusi 

ideid (20) 

29. Rahvusvahelisus 

30. Töötajate usaldus juhtkonna 

(juhtimise) vastu (18) 

30. Probleemide analüüs ja vigade 

ennetus 

30. Eesmärkide saavutamise määr 

31. Inimressursside juhtimine on 
tihedalt seotud strateegiaga ja toetab 

seda 

31. Kuluefektiivsus 31. Suhted klientidega 
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Lisa 11. Tähtsamate edukust kirjeldavate tegurite keskväärtuste lõhed 

 

ORGANISATSIOONI SUURUS ORGANISATSIOONI VANUS 
 

(X̅)V  (X̅)K  (X̅)S  (X̅)V 

- 

(X̅)K 

(X̅)K 

- 

(X̅)S 

(X̅)V 

- 

(X̅)S 

(X̅)kuni5  (X̅)5-10  (X̅)üle10  (X̅)kuni5 

- 

(X̅)5-10 

(X̅)5-10 

- 

(X̅)üle10 

(X̅)kuni5 

- 

(X̅)üle10 

EFEKTIIVSED JUHTIMISE 

OTSUSED 
3,39 3,52 3,59 -0,1 -0,1 -0,2 3,19 3,64 3,54 -0,4 0,1 -0,4 

KOMMUNIKATSIOONI-

SÜSTEEMIDE TÕHUSUS 
3,29 3,38 3,64 -0,1 -0,3 -0,3 3,17 3,55 3,40 -0,4 0,1 -0,2 

KLIENDI RAHULOLU 3,82 3,81 3,91 0,0 -0,1 -0,1 3,74 3,95 3,84 -0,2 0,1 -0,1 

EESMÄRKIDE 

SAAVUTAMISE MÄÄR 
3,41 3,38 3,77 0,0 -0,4 -0,4 3,39 3,41 3,52 0,0 -0,1 -0,1 

KONKURENTSIVÕIME 3,41 3,33 3,68 0,1 -0,3 -0,3 3,38 3,68 3,41 -0,3 0,3 0,0 

STRATEEGILINE 

JUHTIMINE 
3,17 3,33 3,77 -0,2 -0,4 -0,6 3,33 3,27 3,30 0,1 0,0 0,0 

ORGANISATSIOONI 

STRUKTUURI SELGUS, 

LÄBIPAISTVUS JA LIHTSUS 

3,02 3,00 3,41 0,0 -0,4 -0,4 3,10 2,91 3,10 0,2 -0,2 0,0 

TARNEAEG 3,08 3,11 3,57 0,0 -0,5 -0,5 2,93 2,76 3,45 0,2 -0,7 -0,5 

TEHNOLOOGILINE 

VALMISOLEK 
3,16 3,14 3,77 0,0 -0,6 -0,6 3,15 3,27 3,32 -0,1 -0,1 -0,2 

TOODETE/TEENUSE 

KVALITEET 
3,62 3,57 3,91 0,1 -0,3 -0,3 3,63 3,59 3,69 0,0 -0,1 -0,1 

TOODETE/TEENUSTE 

ARENDAMINE NING 

PARENDAMINE 

VASTAVALT 

VAJADUSTELE 

3,41 3,15 3,68 0,3 -0,5 -0,3 3,31 3,45 3,46 -0,1 0,0 -0,2 

TOOTMISE KÕRGE 

KVALITEET 
3,12 3,38 3,65 -0,3 -0,3 -0,5 3,15 3,19 3,31 0,0 -0,1 -0,2 

TURU VAJADUSTELE 

REAGEERIMINE 
3,37 3,38 3,57 0,0 -0,2 -0,2 3,28 3,50 3,46 -0,2 0,0 -0,2 

TÖÖTAJATE TÖÖOHUTUS 

JA TÖÖTERVISHOID 
3,04 3,29 3,55 -0,2 -0,3 -0,5 3,30 3,24 3,08 0,1 0,2 0,2 

TÖÖTAJATE ARVAMUST 

ARVESTAV JUHTIMINE 
3,22 2,80 3,41 0,4 -0,6 -0,2 3,28 3,14 3,13 0,1 0,0 0,2 

TÖÖTAJATE KAASAMINE, 

JULGUSTAMINE TEHA 

ETTEPANEKUID JA 

PAKKUDA UUSI IDEID 

3,38 2,86 3,68 0,5 -0,8 -0,3 3,46 3,45 3,25 0,0 0,2 0,2 

INNOVATSIOON 3,79 3,71 3,95 0,1 -0,2 -0,2 3,88 3,64 3,82 0,2 -0,2 0,1 

KLIENTIDEGA KOOSTÖÖ 3,55 3,48 3,68 0,1 -0,2 -0,1 3,57 3,55 3,56 0,0 0,0 0,0 

MEESKONNATÖÖ 3,60 3,48 3,77 0,1 -0,3 -0,2 3,71 3,50 3,58 0,2 -0,1 0,1 

ORGANISATSIOONI 

SÜNERGIA (KOOSTOIME) 
3,47 3,30 3,68 0,2 -0,4 -0,2 3,61 3,30 3,43 0,3 -0,1 0,2 

SUHTED PARTNERITEGA 3,41 3,38 3,41 0,0 0,0 0,0 3,50 3,36 3,35 0,1 0,0 0,2 

SUHTED KLIENTIDEGA 3,57 3,67 3,73 -0,1 -0,1 -0,2 3,57 3,55 3,64 0,0 -0,1 -0,1 

VASTUTUSTUNDLIK JA 

LÄBIPAISTEV 

ORGANISATSIOON 

3,07 3,19 3,55 -0,1 -0,4 -0,5 3,26 2,86 3,20 0,4 -0,3 0,1 

JUHTKONNA USALDUS 

TÖÖTAJATE VASTU 
3,55 3,33 3,64 0,2 -0,3 -0,1 3,53 3,50 3,54 0,0 0,0 0,0 

TÖÖTAJATE OSKUSTE 

ARENDAMINE JA 

KVALIFIKATSIOONI 

TÕSTMINE 

3,41 3,38 3,82 0,0 -0,4 -0,4 3,54 3,41 3,43 0,1 0,0 0,1 

TÖÖTAJATE 

MOTIVATSIOON 
3,48 3,38 3,68 0,1 -0,3 -0,2 3,56 3,45 3,47 0,1 0,0 0,1 

TÖÖTAJATE 

PÜHENDUMUS 
3,39 3,42 3,76 0,0 -0,3 -0,4 3,46 3,26 3,50 0,2 -0,2 0,0 

TÖÖTAJATE RAHULOLU 3,42 3,29 3,59 0,1 -0,3 -0,2 3,39 3,32 3,47 0,1 -0,2 -0,1 

TÖÖTAJATE USALDUS 

JUHTKONNA (JUHTIMISE) 

VASTU 

3,45 3,14 3,57 0,3 -0,4 -0,1 3,43 3,19 3,48 0,2 -0,3 -0,1 

USALDUSE TASE 

ORGANISATSIOONIS 
3,44 3,45 3,64 0,0 -0,2 -0,2 3,46 3,41 3,50 0,1 -0,1 0,0 

KVALIFITSEERITUD 

TÖÖTAJATE ARV 
3,31 3,45 3,64 -0,1 -0,2 -0,3 3,38 3,50 3,34 -0,1 0,2 0,0 

KVALIFITSEERITUD 

TÖÖTAJATE HOIDMISE 

MÄÄR 

3,31 3,45 3,50 -0,1 0,0 -0,2 3,42 3,27 3,34 0,1 -0,1 0,1 

TÖÖTAJATE PÄDEVUSTE 

TASE 
3,48 3,48 3,45 0,0 0,0 0,0 3,48 3,45 3,47 0,0 0,0 0,0 

VÕTMETÖÖTAJATE 

HOIDMISE MÄÄR 
3,47 3,33 3,55 0,1 -0,2 -0,1 3,45 3,33 3,50 0,1 -0,2 0,0 

KASUM 3,26 3,00 3,70 0,3 -0,7 -0,4 3,26 3,05 3,38 0,2 -0,3 -0,1 

KULUEFEKTIIVSUS  3,20 3,29 3,71 -0,1 -0,4 -0,5 3,29 3,15 3,38 0,1 -0,2 -0,1 

MAKSEVÕIME  3,26 3,18 3,40 0,1 -0,2 -0,1 3,21 3,29 3,34 -0,1 -0,1 -0,1 
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ORGANISATSIOONI ÕIGUSLIK VORM TEGUTSEMISSEKTOR 

 

(X̅)A  (X̅)E  (X̅)M  (X̅)A 

- 

(X̅)E 

(X̅)A 

- 

(X̅)M 

(X̅)E 

- 

(X̅)M 

(X̅)T  (X̅)S-P        (X̅)T 

                  - 

                 (X̅)S-P 
EFEKTIIVSED JUHTIMISE 

OTSUSED 
3,69 3,43 3,08 0,3 0,6 0,4 3,46 3,39 0,1 

KOMMUNIKATSIOONI-

SÜSTEEMIDE TÕHUSUS 
3,46 3,34 3,25 0,1 0,2 0,1 3,34 3,44 -0,1 

KLIENDI RAHULOLU 3,92 3,82 3,73 0,1 0,2 0,1 3,84 3,78 0,1 

EESMÄRKIDE 

SAAVUTAMISE MÄÄR 
3,54 3,47 3,20 0,1 0,3 0,3 3,46 3,50 0,0 

KONKURENTSIVÕIME 3,36 3,51 3,17 -0,1 0,2 0,3 3,45 3,44 0,0 

STRATEEGILINE 

JUHTIMINE 
3,52 3,28 3,09 0,2 0,4 0,2 3,32 3,18 0,1 

ORGANISATSIOONI 

STRUKTUURI SELGUS, 

LÄBIPAISTVUS JA LIHTSUS 

3,62 2,95 2,92 0,7 0,7 0,0 3,08 3,00 0,1 

TARNEAEG 2,95 3,26 2,83 -0,3 0,1 0,4 3,05 3,83 -0,8 

TEHNOLOOGILINE 

VALMISOLEK 
3,00 3,37 2,91 -0,4 0,1 0,5 3,25 3,33 -0,1 

TOODETE/TEENUSE 

KVALITEET 
3,40 3,75 3,45 -0,3 -0,1 0,3 3,64 3,78 -0,1 

TOODETE/TEENUSTE 

ARENDAMINE NING 

PARENDAMINE 

VASTAVALT 

VAJADUSTELE 

3,08 3,51 3,42 -0,4 -0,3 0,1 3,43 3,33 0,1 

TOOTMISE KÕRGE 

KVALITEET 
3,23 3,31 2,73 -0,1 0,5 0,6 3,17 3,65 -0,5 

TURU VAJADUSTELE 

REAGEERIMINE 
3,32 3,46 3,10 -0,1 0,2 0,4 3,41 3,44 0,0 

TÖÖTAJATE TÖÖOHUTUS 

JA TÖÖTERVISHOID 
3,32 3,22 2,58 0,1 0,7 0,6 3,10 3,67 -0,6 

TÖÖTAJATE ARVAMUST 

ARVESTAV JUHTIMINE 
3,17 3,15 3,50 0,0 -0,3 -0,3 3,20 3,06 0,1 

TÖÖTAJATE KAASAMINE, 

JULGUSTAMINE TEHA 

ETTEPANEKUID JA 

PAKKUDA UUSI IDEID 

3,44 3,31 3,50 0,1 -0,1 -0,2 3,39 3,11 0,3 

INNOVATSIOON 3,73 3,83 3,82 -0,1 -0,1 0,0 3,86 3,44 0,4 

KLIENTIDEGA KOOSTÖÖ 3,77 3,57 3,08 0,2 0,7 0,5 3,58 3,44 0,1 

MEESKONNATÖÖ 3,76 3,58 3,55 0,2 0,2 0,0 3,60 3,67 -0,1 

ORGANISATSIOONI 

SÜNERGIA (KOOSTOIME) 
3,57 3,43 3,56 0,1 0,0 -0,1 3,44 3,65 -0,2 

SUHTED PARTNERITEGA 3,62 3,35 3,33 0,3 0,3 0,0 3,39 3,44 0,0 

SUHTED KLIENTIDEGA 3,58 3,67 3,17 -0,1 0,4 0,5 3,59 3,72 -0,1 

VASTUTUSTUNDLIK JA 

LÄBIPAISTEV 

ORGANISATSIOON 

3,60 3,03 3,36 0,6 0,2 -0,3 3,15 3,28 -0,1 

JUHTKONNA USALDUS 

TÖÖTAJATE VASTU 
3,64 3,53 3,27 0,1 0,4 0,3 3,52 3,61 -0,1 

TÖÖTAJATE OSKUSTE 

ARENDAMINE JA 

KVALIFIKATSIOONI 

TÕSTMINE 

3,52 3,48 3,17 0,0 0,4 0,3 3,46 3,50 0,0 

TÖÖTAJATE 

MOTIVATSIOON 
3,48 3,54 3,25 -0,1 0,2 0,3 3,52 3,39 0,1 

TÖÖTAJATE 

PÜHENDUMUS 
3,57 3,46 3,25 0,1 0,3 0,2 3,43 3,65 -0,2 

TÖÖTAJATE RAHULOLU 3,44 3,43 3,33 0,0 0,1 0,1 3,45 3,28 0,2 

TÖÖTAJATE USALDUS 

JUHTKONNA (JUHTIMISE) 

VASTU 

3,46 3,41 3,45 0,1 0,0 0,0 3,44 3,29 0,1 

USALDUSE TASE 

ORGANISATSIOONIS 
3,54 3,46 3,50 0,1 0,0 0,0 3,49 3,41 0,1 

KVALIFITSEERITUD 

TÖÖTAJATE ARV 
3,46 3,40 3,00 0,1 0,5 0,4 3,38 3,39 0,0 

KVALIFITSEERITUD 

TÖÖTAJATE HOIDMISE 

MÄÄR 

3,48 3,37 3,00 0,1 0,5 0,4 3,36 3,33 0,0 

TÖÖTAJATE PÄDEVUSTE 

TASE 
3,28 3,55 3,27 -0,3 0,0 0,3 3,50 3,33 0,2 

VÕTMETÖÖTAJATE 

HOIDMISE MÄÄR 
3,46 3,49 3,20 0,0 0,3 0,3 3,47 3,39 0,1 

KASUM 3,10 3,41 2,56 -0,3 0,5 0,9 3,28 3,44 -0,2 

KULUEFEKTIIVSUS  3,19 3,39 2,75 -0,2 0,4 0,6 3,28 3,56 -0,3 

MAKSEVÕIME  3,19 3,33 3,10 -0,1 0,1 0,2 3,25 3,56 -0,3 
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Lisa 12. Pilootuuringus osalejate struktuur organisatsiooni suuruse lõikes 
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Lisa 13. Pilootuuringus osalejate struktuur organisatsiooni vanuse lõikes 
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Lisa 14. Pilootuuringus osalejate struktuur organisatsiooni õigusliku vormi 

lõikes 
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Lisa 15. Pilootuuringus osalejate struktuur organisatsiooni tegutsemissektori 

lõikes 
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Lisa 16.  Organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite TOP12 organisatsiooni 

spetsiifikast lähtuvalt 

Tabel 1. Organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite TOP12 organisatsiooni suuruse järgi 

 

 

Jrk. 

VÄIKE 

ORGANISATSIOON 

kuni 49 töötajat 

KESKMISE SUURUSEGA 

ORGANISATSIOON 

50 kuni 249 töötajat 

SUUR  

ORGANISATSIOON 

250 töötajat ja enam 

1. Kliendi rahulolu4 Kliendi rahulolu Innovatsioon* 

2. Innovatsioon* Innovatsioon* Kliendi rahulolu 

3. Toodete/teenuse kvaliteet Suhted klientidega Toodete/teenuse kvaliteet 

4. Meeskonnatöö Toodete/teenuse kvaliteet 

 

Töötajate oskuste arendamine 

ja kvalifikatsiooni tõstmine 

5. Suhted klientidega Efektiivsed juhtimise otsused Meeskonnatöö 

6. Klientidega koostöö Meeskonnatöö Eesmärkide saavutamise 

määr* 

7. Juhtkonna usaldus töötajate 

vastu 

Klientidega koostöö Strateegiline juhtimine* 

8. Töötajate motivatsioon Töötajate pädevuste tase Tehnoloogiline valmisolek* 

9. Töötajate pädevuste tase Usalduse tase organisatsioonis Töötajate pühendumus 

10. Võtmetöötajate hoidmise 

määr* 

Kvalifitseeritud töötajate arv* Suhted klientidega 

11. Organisatsiooni sünergia 

(koostoime)* 

Kvalifitseeritud töötajate 

hoidmise määr* 

Kuluefektiivsus* 

12. Töötajate usaldus juhtkonna 

(juhtimise) vastu 

Töötajate pühendumus Kasum* 

 

Tabel 2. Organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite TOP12 organisatsiooni vanuse järgi 

 

 

Jrk. 

ORGANISATSIOONI 

VANUS 

kuni 5 aastat 

ORGANISATSIOONI  

VANUS 

5 kuni 10 aastat 

ORGANISATSIOONI 

VANUS 

üle 10 aastat 

1. Innovatsioon* Kliendi rahulolu Kliendi rahulolu 

2. Kliendi rahulolu Konkurentsivõime Innovatsioon* 

3. Meeskonnatöö Innovatsioon* Toodete/teenuse kvaliteet 

4. Toodete/teenuse kvaliteet Efektiivsed juhtimise otsused Suhted klientidega 

5. Organisatsiooni sünergia 

(koostoime)* 

Toodete/teenuse kvaliteet Meeskonnatöö 

6. Suhted klientidega Suhted klientidega Klientidega koostöö 

7. Klientidega koostöö Klientidega koostöö Efektiivsed juhtimise 

otsused 

8. Töötajate motivatsioon Kommunikatsioonisüsteemide 

tõhusus* 

Juhtkonna usaldus 

töötajate vastu 

9. Töötajate oskuste 

arendamine ja 

kvalifikatsiooni tõstmine 

Meeskonnatöö Eesmärkide saavutamise 

määr* 

10. Juhtkonna usaldus töötajate 

vastu 

Juhtkonna usaldus töötajate vastu Usalduse tase 

organisatsioonis 

11. Suhted partneritega* Kvalifitseeritud töötajate arv* Võtmetöötajate hoidmise 

määr* 

12. Töötajate pädevuste tase Turu vajadustele reageerimine Töötajate pühendumus 

                                                           
4 Märkused:  * - organisatsioonide poolt tähtsuselt kõrgelt hinnatud tegurid eripära lähtuvalt 
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Tabel 3. Organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite TOP12 organisatsiooni õigusliku 

vormi järgi 

 

 

Jrk. 

 

 

ERASEKTOR 

 

 

AVALIK SEKTOR 

 

 

MITTETULUNDUSSEKTOR 

1. Kliendi rahulolu5 Innovatsioon* Innovatsioon* 

2. Klientidega koostöö Kliendi rahulolu Kliendi rahulolu 

3. Meeskonnatöö Toodete/teenuse kvaliteet Organisatsiooni sünergia 

(koostoime)* 

4. Innovatsioon* Suhted klientidega Meeskonnatöö 

5. Efektiivsed juhtimise otsused Meeskonnatöö Usalduse tase organisatsioonis 

6. Juhtkonna usaldus töötajate 

vastu 

Klientidega koostöö Töötajate kaasamine, 

julgustamine teha ettepanekuid 

ja pakkuda uusi ideid 

7. Suhted partneritega* Töötajate pädevuste tase Töötajate arvamust arvestav 

juhtimine* 

8. Organisatsiooni struktuuri 

selgus, läbipaistvus ja 

lihtsus* 

Töötajate motivatsioon Toodete/teenuse kvaliteet 

9. Vastutustundlik ja 

läbipaistev organisatsioon* 

Juhtkonna usaldus töötajate vastu Töötajate usaldus juhtkonna 

(juhtimise) vastu 

10. Suhted klientidega Toodete/teenuste arendamine ning 

parendamine vastavalt vajadustele 

Toodete/teenuste arendamine 

ning parendamine vastavalt 

vajadustele 

11. Töötajate pühendumus Konkurentsivõime* Vastutustundlik ja läbipaistev 

organisatsioon* 

12. Organisatsiooni sünergia 

(koostoime)* 

Võtmetöötajate hoidmise määr* Töötajate rahulolu* 

 

Tabel 4. Organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite TOP12 organisatsiooni 

tegutsemissektori järgi 

 

 

Jrk. 

 

 

TERTSIAARNE SEKTOR 

 

PRIMAARNE JA SEKUNDAARNE SEKTOR 

1. Innovatsioon* Tarneaeg* 

2.  Kliendi rahulolu Kliendi rahulolu 

3. Toodete/teenuse kvaliteet Toodete/teenuse kvaliteet 

4. Meeskonnatöö Suhted klientidega 

5. Suhted klientidega Meeskonnatöö 

6. Klientidega koostöö Töötajate tööohutus ja töötervishoid* 

7. Juhtkonna usaldus töötajate vastu Organisatsiooni sünergia (koostoime)* 

8. Töötajate motivatsioon Töötajate pühendumus 

9. Töötajate pädevuste tase Tootmise kõrge kvaliteet* 

10. Usalduse tase organisatsioonis Juhtkonna usaldus töötajate vastu 

11. Võtmetöötajate hoidmise määr* Kuluefektiivsus* 

12. Efektiivsed juhtimise otsused*  Maksevõime* 
 

                                                           
5 Märkused:  * - organisatsioonide poolt tähtsuselt kõrgelt hinnatud tegurid eripära lähtuvalt 
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Lisa 17.  Pilootuuringu organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite 

pingeridade  keskväärtuste lõhed  

Organisatsiooni suurus ja organisatsiooni vanus 
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Strateegiline juhtimine  3,17 3,33 3,77 -0,16 -0,44 -0,60  3,33 3,27 3,30 0,05 -0,02 0,03  
Organisatsiooni struktuuri selgus, läbipaistvus ja 

lihtsus  3,02 3,00 3,41 0,02 -0,41 -0,39  3,10 2,91 3,10 0,19 -0,19 0,00  

Tarneaeg  3,08 3,11 3,57 -0,03 -0,46 -0,49  2,93 2,76 3,45 0,17 -0,69 -0,52  

Tehnoloogiline valmisolek  3,16 3,14 3,77 0,01 -0,63 -0,62  3,15 3,27 3,32 -0,13 -0,05 -0,18  

Tootmise kõrge kvaliteet  3,12 3,38 3,65 -0,25 -0,27 -0,53  3,15 3,19 3,31 -0,03 -0,12 -0,16  

Töötajate tööohutus ja töötervishoid  3,04 3,29 3,55 -0,24 -0,26 -0,50  3,30 3,24 3,08 0,06 0,15 0,22  

Töötajate arvamust arvestav juhtimine  3,22 2,80 3,41 0,42 -0,61 -0,19  3,28 3,14 3,13 0,15 0,01 0,15  

Klientidega koostöö  3,55 3,48 3,68 0,08 -0,21 -0,13  3,57 3,55 3,56 0,03 -0,01 0,02  

Vastutustundlik ja läbipaistev organisatsioon  3,07 3,19 3,55 -0,12 -0,35 -0,48  3,26 2,86 3,20 0,39 -0,34 0,06  

Kvalifitseeritud töötajate arv  3,31 3,45 3,64 -0,14 -0,19 -0,33  3,38 3,50 3,34 -0,13 0,16 0,04  

Kvalifitseeritud töötajate hoidmise määr  3,31 3,45 3,50 -0,14 -0,05 -0,19  3,42 3,27 3,34 0,15 -0,07 0,08  

Kasum  3,26 3,00 3,70 0,26 -0,70 -0,44  3,26 3,05 3,38 0,22 -0,34 -0,12  

Kuluefektiivsus   3,20 3,29 3,71 -0,09 -0,42 -0,51  3,29 3,15 3,38 0,14 -0,23 -0,09  

 

Organisatsiooni õiguslikvorm  ja organisatsiooni tegutsemissektor 

 

  

(X̅)A  (X̅)E  (X̅)M  (X̅)A 

- 

(X̅)E 

(X̅)A 

- 

(X̅)M 

(X̅)E 

- 

(X̅)M 

(X̅)T  (X̅)S-

P         

 

      

(X̅)T 

                  

- 

                 
(X̅)S-

P  

Strateegiline juhtimine   3,52 3,28 3,09 0,24 0,43 0,18  3,32 3,18 0,15 

Organisatsiooni struktuuri selgus, läbipaistvus ja 

lihtsus   3,62 2,95 2,92 0,67 0,70 0,03  3,08 3,00 0,08 

Tarneaeg   2,95 3,26 2,83 -0,30 0,12 0,42  3,05 3,83 -0,78 

Tehnoloogiline valmisolek   3,00 3,37 2,91 -0,37 0,09 0,46  3,25 3,33 -0,09 

Tootmise kõrge kvaliteet   3,23 3,31 2,73 -0,08 0,50 0,58  3,17 3,65 -0,48 

Töötajate tööohutus ja töötervishoid   3,32 3,22 2,58 0,10 0,74 0,63  3,10 3,67 -0,56 

Töötajate arvamust arvestav juhtimine   3,17 3,15 3,50 0,01 -0,33 -0,35  3,20 3,06 0,15 

Klientidega koostöö   3,77 3,57 3,08 0,20 0,69 0,48  3,58 3,44 0,14 

Vastutustundlik ja läbipaistev organisatsioon   3,60 3,03 3,36 0,57 0,24 -0,33  3,15 3,28 -0,13 

Kvalifitseeritud töötajate arv   3,46 3,40 3,00 0,05 0,46 0,40  3,38 3,39 -0,01 

Kvalifitseeritud töötajate hoidmise määr   3,48 3,37 3,00 0,11 0,48 0,37  3,36 3,33 0,03 

Kasum   3,10 3,41 2,56 -0,31 0,54 0,85  3,28 3,44 -0,16 

Kuluefektiivsus    3,19 3,39 2,75 -0,20 0,44 0,64  3,28 3,56 -0,28 
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Lisa 18.  Pilootuuringu tähtsamate organisatsiooni edukust kirjeldavate tegurite 

mõõtmisele antud hinnangud kategooriate lõikes 

KATEGOORIA ORGANISATSIOONI EDUKUST KIRJELDAV 

TEGUR 
(X̅)OT (X̅)OM (X̅)OT- (X̅)OM 

STRATEEGIA Kliendi rahulolu 3,83 2,89 0,94 

 Eesmärkide saavutamise määr 3,47 2,78 0,69 

 Efektiivsed juhtimise otsused 3,45 2,56 0,90 

 Konkurentsivõime 3,45 2,45 1,00 

 Koostööpartnerite rahulolu 3,39 2,75 0,64 

 Kommunikatsioonisüsteemide tõhusus 3,36 2,60 0,75 

 Strateegiline juhtimine 3,31 2,35 0,96  
(X̅)STRATEEGIA 3,47 2,63 0,84 

STRUKTUUR Organisatsiooni struktuuri selgus, läbipaistvus ja 

lihtsus 

3,07 2,85 0,22 

 
(X̅)STRUKTUUR 3,07 2,85 0,22 

PROTSESSID Toodete/teenuse kvaliteet 3,66 2,85 0,81 

 Toodete/teenuste arendamine ning parendamine 

vastavalt vajadustele 

3,42 2,72 0,70 

 Turu vajadustele reageerimine 3,41 2,41 1,00 

 Tehnoloogiline valmisolek 3,26 2,84 0,42 

 Tootmise kõrge kvaliteet 3,24 2,61 0,63 

 Töötajate tööohutus ja töötervishoid 3,18 2,98 0,20 

 Tarneaeg 3,16 3,00 0,16  
(X̅)PROTSESSID 3,33 2,77 0,56 

JUHTIMISSTIIL Töötajate kaasamine, julgustamine teha ettepanekuid 

ja pakkuda uusi ideid 

3,35 2,66 0,69 

 
Töötajate arvamust arvestav juhtimine 3,18 2,58 0,60  

(X̅)JUHTIMISSTIIL 3,27 2,62 0,65 

VÄÄRTUSED Meeskonnatöö 3,61 2,73 0,88 

 Suhted klientidega 3,61 2,78 0,83 

 Klientidega koostöö 3,56 2,77 0,79 

 Organisatsiooni sünergia (koostoime) 3,47 2,56 0,90 

 Suhted partneritega 3,40 2,74 0,66 

 Innovatsioon 3,19 2,44 0,75 

 Vastutustundlik ja läbipaistev organisatsioon 3,17 2,63 0,53  
X̅)VÄÄRTUSED 3,43 2,66 0,76 

OSKUSED Töötajate pädevuste tase 3,47 2,76 0,72 

 Võtmetöötajate hoidmise määr 3,46 2,69 0,78 

 Kvalifitseeritud töötajate arv 3,38 2,77 0,61 

 Kvalifitseeritud töötajate hoidmise määr 3,36 2,64 0,72  
(X̅)OSKUSED 3,42 2,71 0,70 

PERSONAL Juhtkonna usaldus töötajate vastu 3,53 2,65 0,88 

 Töötajate motivatsioon 3,50 2,54 0,96 

 Usalduse tase organisatsioonis 3,48 2,43 1,05 

 Töötajate oskuste arendamine ja kvalifikatsiooni 

tõstmine 

3,46 2,79 0,67 

 Töötajate pühendumus 3,46 2,48 0,98 

 Töötajate rahulolu 3,43 2,71 0,72 

 Töötajate usaldus juhtkonna (juhtimise) vastu 3,42 2,42 1,00  
(X̅)PERSONAL 3,47 2,57 0,89 
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FINANTS Kuluefektiivsus 3,32 2,75 0,56 

 Kasum 3,30 2,93 0,36 

 Maksevõime 3,29 2,96 0,33  
(X̅)FINANTS 3,30 2,88 0,42 
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Lisa 19.  Pilootuuringu tähtsamate organisats tegurite mõõtmisele antud 

hinnangud 

 

ORGANISATSIOONI SUURUS ORGANISATSIOONI VANUS 
 

(X̅)V  (X̅)K  (X̅)S  (X̅)V 

- 

(X̅)K 

(X̅)K 

- 

(X̅)S 

(X̅)V 

- 

(X̅)S 

(X̅)kuni5  (X̅)5-10  (X̅)üle10  (X̅)kuni5 

- 

(X̅)5-10 

(X̅)5-10 

- 

(X̅)üle10 

(X̅)kuni5 

- 

(X̅)üle10 

EFEKTIIVSED JUHTIMISE 

OTSUSED 
3,39 3,52 3,59 -0,1 -0,1 -0,2 3,19 3,64 3,54 -0,4 0,1 -0,4 

KOMMUNIKATSIOONI-

SÜSTEEMIDE TÕHUSUS 
3,29 3,38 3,64 -0,1 -0,3 -0,3 3,17 3,55 3,40 -0,4 0,1 -0,2 

KLIENDI RAHULOLU 3,82 3,81 3,91 0,0 -0,1 -0,1 3,74 3,95 3,84 -0,2 0,1 -0,1 

EESMÄRKIDE 

SAAVUTAMISE MÄÄR 
3,41 3,38 3,77 0,0 -0,4 -0,4 3,39 3,41 3,52 0,0 -0,1 -0,1 

KONKURENTSIVÕIME 3,41 3,33 3,68 0,1 -0,3 -0,3 3,38 3,68 3,41 -0,3 0,3 0,0 

STRATEEGILINE 

JUHTIMINE 
3,17 3,33 3,77 -0,2 -0,4 -0,6 3,33 3,27 3,30 0,1 0,0 0,0 

ORGANISATSIOONI 

STRUKTUURI SELGUS, 

LÄBIPAISTVUS JA LIHTSUS 

3,02 3,00 3,41 0,0 -0,4 -0,4 3,10 2,91 3,10 0,2 -0,2 0,0 

TARNEAEG 3,08 3,11 3,57 0,0 -0,5 -0,5 2,93 2,76 3,45 0,2 -0,7 -0,5 

TEHNOLOOGILINE 

VALMISOLEK 
3,16 3,14 3,77 0,0 -0,6 -0,6 3,15 3,27 3,32 -0,1 -0,1 -0,2 

TOODETE/TEENUSE 

KVALITEET 
3,62 3,57 3,91 0,1 -0,3 -0,3 3,63 3,59 3,69 0,0 -0,1 -0,1 

TOODETE/TEENUSTE 

ARENDAMINE NING 

PARENDAMINE 

VASTAVALT 

VAJADUSTELE 

3,41 3,15 3,68 0,3 -0,5 -0,3 3,31 3,45 3,46 -0,1 0,0 -0,2 

TOOTMISE KÕRGE 

KVALITEET 
3,12 3,38 3,65 -0,3 -0,3 -0,5 3,15 3,19 3,31 0,0 -0,1 -0,2 

TURU VAJADUSTELE 

REAGEERIMINE 
3,37 3,38 3,57 0,0 -0,2 -0,2 3,28 3,50 3,46 -0,2 0,0 -0,2 

TÖÖTAJATE TÖÖOHUTUS 

JA TÖÖTERVISHOID 
3,04 3,29 3,55 -0,2 -0,3 -0,5 3,30 3,24 3,08 0,1 0,2 0,2 

TÖÖTAJATE ARVAMUST 

ARVESTAV JUHTIMINE 
3,22 2,80 3,41 0,4 -0,6 -0,2 3,28 3,14 3,13 0,1 0,0 0,2 

TÖÖTAJATE KAASAMINE, 

JULGUSTAMINE TEHA 

ETTEPANEKUID JA 

PAKKUDA UUSI IDEID 

3,38 2,86 3,68 0,5 -0,8 -0,3 3,46 3,45 3,25 0,0 0,2 0,2 

INNOVATSIOON 3,79 3,71 3,95 0,1 -0,2 -0,2 3,88 3,64 3,82 0,2 -0,2 0,1 

KLIENTIDEGA KOOSTÖÖ 3,55 3,48 3,68 0,1 -0,2 -0,1 3,57 3,55 3,56 0,0 0,0 0,0 

MEESKONNATÖÖ 3,60 3,48 3,77 0,1 -0,3 -0,2 3,71 3,50 3,58 0,2 -0,1 0,1 

ORGANISATSIOONI 

SÜNERGIA (KOOSTOIME) 
3,47 3,30 3,68 0,2 -0,4 -0,2 3,61 3,30 3,43 0,3 -0,1 0,2 

SUHTED PARTNERITEGA 3,41 3,38 3,41 0,0 0,0 0,0 3,50 3,36 3,35 0,1 0,0 0,2 

SUHTED KLIENTIDEGA 3,57 3,67 3,73 -0,1 -0,1 -0,2 3,57 3,55 3,64 0,0 -0,1 -0,1 

VASTUTUSTUNDLIK JA 

LÄBIPAISTEV 

ORGANISATSIOON 

3,07 3,19 3,55 -0,1 -0,4 -0,5 3,26 2,86 3,20 0,4 -0,3 0,1 

JUHTKONNA USALDUS 

TÖÖTAJATE VASTU 
3,55 3,33 3,64 0,2 -0,3 -0,1 3,53 3,50 3,54 0,0 0,0 0,0 

TÖÖTAJATE OSKUSTE 

ARENDAMINE JA 

KVALIFIKATSIOONI 

TÕSTMINE 

3,41 3,38 3,82 0,0 -0,4 -0,4 3,54 3,41 3,43 0,1 0,0 0,1 

TÖÖTAJATE 

MOTIVATSIOON 
3,48 3,38 3,68 0,1 -0,3 -0,2 3,56 3,45 3,47 0,1 0,0 0,1 

TÖÖTAJATE 

PÜHENDUMUS 
3,39 3,42 3,76 0,0 -0,3 -0,4 3,46 3,26 3,50 0,2 -0,2 0,0 

TÖÖTAJATE RAHULOLU 3,42 3,29 3,59 0,1 -0,3 -0,2 3,39 3,32 3,47 0,1 -0,2 -0,1 

TÖÖTAJATE USALDUS 

JUHTKONNA (JUHTIMISE) 

VASTU 

3,45 3,14 3,57 0,3 -0,4 -0,1 3,43 3,19 3,48 0,2 -0,3 -0,1 

USALDUSE TASE 

ORGANISATSIOONIS 
3,44 3,45 3,64 0,0 -0,2 -0,2 3,46 3,41 3,50 0,1 -0,1 0,0 

KVALIFITSEERITUD 

TÖÖTAJATE ARV 
3,31 3,45 3,64 -0,1 -0,2 -0,3 3,38 3,50 3,34 -0,1 0,2 0,0 

KVALIFITSEERITUD 

TÖÖTAJATE HOIDMISE 

MÄÄR 

3,31 3,45 3,50 -0,1 0,0 -0,2 3,42 3,27 3,34 0,1 -0,1 0,1 

TÖÖTAJATE PÄDEVUSTE 

TASE 
3,48 3,48 3,45 0,0 0,0 0,0 3,48 3,45 3,47 0,0 0,0 0,0 

VÕTMETÖÖTAJATE 

HOIDMISE MÄÄR 
3,47 3,33 3,55 0,1 -0,2 -0,1 3,45 3,33 3,50 0,1 -0,2 0,0 

KASUM 3,26 3,00 3,70 0,3 -0,7 -0,4 3,26 3,05 3,38 0,2 -0,3 -0,1 

KULUEFEKTIIVSUS  3,20 3,29 3,71 -0,1 -0,4 -0,5 3,29 3,15 3,38 0,1 -0,2 -0,1 
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MAKSEVÕIME  3,26 3,18 3,40 0,1 -0,2 -0,1 3,21 3,29 3,34 -0,1 -0,1 -0,1 

 

 
ORGANISATSIOONI ÕIGUSLIK VORM TEGUTSEMISSEKTOR 

 

(X̅)A  (X̅)E  (X̅)M  (X̅)A 

- 

(X̅)E 

(X̅)A 

- 

(X̅)M 

(X̅)E 

- 

(X̅)M 

(X̅)T  (X̅)S-P        (X̅)T 

                  - 

                 (X̅)S-P 
EFEKTIIVSED JUHTIMISE 

OTSUSED 
3,69 3,43 3,08 0,3 0,6 0,4 3,46 3,39 0,1 

KOMMUNIKATSIOONI-

SÜSTEEMIDE TÕHUSUS 
3,46 3,34 3,25 0,1 0,2 0,1 3,34 3,44 -0,1 

KLIENDI RAHULOLU 3,92 3,82 3,73 0,1 0,2 0,1 3,84 3,78 0,1 

EESMÄRKIDE 

SAAVUTAMISE MÄÄR 
3,54 3,47 3,20 0,1 0,3 0,3 3,46 3,50 0,0 

KONKURENTSIVÕIME 3,36 3,51 3,17 -0,1 0,2 0,3 3,45 3,44 0,0 

STRATEEGILINE 

JUHTIMINE 
3,52 3,28 3,09 0,2 0,4 0,2 3,32 3,18 0,1 

ORGANISATSIOONI 

STRUKTUURI SELGUS, 

LÄBIPAISTVUS JA LIHTSUS 

3,62 2,95 2,92 0,7 0,7 0,0 3,08 3,00 0,1 

TARNEAEG 2,95 3,26 2,83 -0,3 0,1 0,4 3,05 3,83 -0,8 

TEHNOLOOGILINE 

VALMISOLEK 
3,00 3,37 2,91 -0,4 0,1 0,5 3,25 3,33 -0,1 

TOODETE/TEENUSE 

KVALITEET 
3,40 3,75 3,45 -0,3 -0,1 0,3 3,64 3,78 -0,1 

TOODETE/TEENUSTE 

ARENDAMINE NING 

PARENDAMINE 

VASTAVALT 

VAJADUSTELE 

3,08 3,51 3,42 -0,4 -0,3 0,1 3,43 3,33 0,1 

TOOTMISE KÕRGE 

KVALITEET 
3,23 3,31 2,73 -0,1 0,5 0,6 3,17 3,65 -0,5 

TURU VAJADUSTELE 

REAGEERIMINE 
3,32 3,46 3,10 -0,1 0,2 0,4 3,41 3,44 0,0 

TÖÖTAJATE TÖÖOHUTUS 

JA TÖÖTERVISHOID 
3,32 3,22 2,58 0,1 0,7 0,6 3,10 3,67 -0,6 

TÖÖTAJATE ARVAMUST 

ARVESTAV JUHTIMINE 
3,17 3,15 3,50 0,0 -0,3 -0,3 3,20 3,06 0,1 

TÖÖTAJATE KAASAMINE, 

JULGUSTAMINE TEHA 

ETTEPANEKUID JA 

PAKKUDA UUSI IDEID 

3,44 3,31 3,50 0,1 -0,1 -0,2 3,39 3,11 0,3 

INNOVATSIOON 3,73 3,83 3,82 -0,1 -0,1 0,0 3,86 3,44 0,4 

KLIENTIDEGA KOOSTÖÖ 3,77 3,57 3,08 0,2 0,7 0,5 3,58 3,44 0,1 

MEESKONNATÖÖ 3,76 3,58 3,55 0,2 0,2 0,0 3,60 3,67 -0,1 

ORGANISATSIOONI 

SÜNERGIA (KOOSTOIME) 
3,57 3,43 3,56 0,1 0,0 -0,1 3,44 3,65 -0,2 

SUHTED PARTNERITEGA 3,62 3,35 3,33 0,3 0,3 0,0 3,39 3,44 0,0 

SUHTED KLIENTIDEGA 3,58 3,67 3,17 -0,1 0,4 0,5 3,59 3,72 -0,1 

VASTUTUSTUNDLIK JA 

LÄBIPAISTEV 

ORGANISATSIOON 

3,60 3,03 3,36 0,6 0,2 -0,3 3,15 3,28 -0,1 

JUHTKONNA USALDUS 

TÖÖTAJATE VASTU 
3,64 3,53 3,27 0,1 0,4 0,3 3,52 3,61 -0,1 

TÖÖTAJATE OSKUSTE 

ARENDAMINE JA 

KVALIFIKATSIOONI 

TÕSTMINE 

3,52 3,48 3,17 0,0 0,4 0,3 3,46 3,50 0,0 

TÖÖTAJATE 

MOTIVATSIOON 
3,48 3,54 3,25 -0,1 0,2 0,3 3,52 3,39 0,1 

TÖÖTAJATE 

PÜHENDUMUS 
3,57 3,46 3,25 0,1 0,3 0,2 3,43 3,65 -0,2 

TÖÖTAJATE RAHULOLU 3,44 3,43 3,33 0,0 0,1 0,1 3,45 3,28 0,2 

TÖÖTAJATE USALDUS 

JUHTKONNA (JUHTIMISE) 

VASTU 

3,46 3,41 3,45 0,1 0,0 0,0 3,44 3,29 0,1 

USALDUSE TASE 

ORGANISATSIOONIS 
3,54 3,46 3,50 0,1 0,0 0,0 3,49 3,41 0,1 

KVALIFITSEERITUD 

TÖÖTAJATE ARV 
3,46 3,40 3,00 0,1 0,5 0,4 3,38 3,39 0,0 

KVALIFITSEERITUD 

TÖÖTAJATE HOIDMISE 

MÄÄR 

3,48 3,37 3,00 0,1 0,5 0,4 3,36 3,33 0,0 

TÖÖTAJATE PÄDEVUSTE 

TASE 
3,28 3,55 3,27 -0,3 0,0 0,3 3,50 3,33 0,2 

VÕTMETÖÖTAJATE 

HOIDMISE MÄÄR 
3,46 3,49 3,20 0,0 0,3 0,3 3,47 3,39 0,1 

KASUM 3,10 3,41 2,56 -0,3 0,5 0,9 3,28 3,44 -0,2 

KULUEFEKTIIVSUS  3,19 3,39 2,75 -0,2 0,4 0,6 3,28 3,56 -0,3 

MAKSEVÕIME  3,19 3,33 3,10 -0,1 0,1 0,2 3,25 3,56 -0,3 
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Lisa 20.  Organisatsioonide hinnangud organisatsiooni edukust kirjeldavate 

tegurite mõõtmised eripärast lähtuvalt ja hinnangulõhed 

ORGANISATSIOONI SUURUS ORGANISATSIOONI VANUS             

 

(X̅)V (X̅)K (X̅)S (X̅)V 

- 

(X̅)K 

(X̅)K 

- 

(X̅)S 

(X̅)V 

- 

(X̅)S 

(X̅)kuni5 (X̅)5-10 (X̅)üle10 (X̅)kuni5 

- 

(X̅)5-10 

(X̅)5-10 

- 

(X̅)üle10 

(X̅)kuni5 

- 

(X̅)üle10 

           

strateegia [Efektiivsed juhtimise otsused]  3,39 3,52 3,59 -0,13 -0,07 -0,20 3,19 3,64 3,54 -0,45 0,09 -0,35 
            

mõõtmine [Efektiivsed juhtimise otsused]  2,55 2,37 2,73 0,19 -0,36 -0,17 2,59 2,67 2,50 -0,08 0,17 0,09 
            

 diff 0,84 1,16 0,86    0,61 0,97 1,04    
            

strateegia 

[Kommunikatsioonisüsteemide 

tõhusus]  3,29 3,38 3,64 -0,09 -0,26 -0,34 3,17 3,55 3,40 -0,38 0,14 -0,24 
            

mõõtmine 

[Kommunikatsioonisüsteemide 

tõhusus]  2,59 2,45 2,77 0,14 -0,32 -0,18 2,59 2,86 2,54 -0,27 0,32 0,05 
            

  diff 0,70 0,93 0,86    0,58 0,69 0,87    
            

strateegia [Kliendi rahulolu]  3,82 3,81 3,91 0,01 -0,10 -0,09 3,74 3,95 3,84 -0,22 0,11 -0,10 
            

mõõtmine [Kliendi rahulolu]  2,90 2,67 3,05 0,23 -0,38 -0,14 2,76 2,95 2,94 -0,19 0,01 -0,18 
            

  diff 0,92 1,14 0,86    0,98 1,00 0,90    
            

strateegia 

[Eesmärkide saavutamise 

määr]  3,41 3,38 3,77 0,03 -0,39 -0,36 3,39 3,41 3,52 -0,02 -0,11 -0,13 
            

mõõtmine 

[Eesmärkide saavutamise 

määr]  2,70 2,67 3,14 0,04 -0,47 -0,43 2,61 2,95 2,82 -0,34 0,14 -0,21 
            

  diff 0,71 0,71 0,64    0,78 0,45 0,70    
            

strateegia [Konkurentsivõime]  3,41 3,33 3,68 0,07 -0,35 -0,28 3,38 3,68 3,41 -0,30 0,27 -0,03 
            

mõõtmine [Konkurentsivõime]  2,40 2,37 2,64 0,03 -0,27 -0,24 2,50 2,68 2,34 -0,18 0,34 0,16 
            

  diff 1,01 0,96 1,05    0,88 1,00 1,07    
            

strateegia [Strateegiline juhtimine]  3,17 3,33 3,77 -0,16 -0,44 -0,60 3,33 3,27 3,30 0,05 -0,02 0,03 
            

mõõtmine [Strateegiline juhtimine]  2,39 2,10 2,43 0,29 -0,33 -0,04 2,19 2,57 2,35 -0,38 0,22 -0,16 
            

  diff 0,78 1,23 1,34    1,13 0,70 0,94    
            

struktuur 

[Organisatsiooni struktuuri 

selgus, läbipaistvus ja lihtsus]  3,02 3,00 3,41 0,02 -0,41 -0,39 3,10 2,91 3,10 0,19 -0,19 0,00 
            

mõõtmine 

[Organisatsiooni struktuuri 

selgus, läbipaistvus ja lihtsus]  2,84 2,81 2,95 0,03 -0,15 -0,11 2,90 3,00 2,77 -0,10 0,23 0,13 
            

  diff 0,18 0,19 0,45    0,19 -0,09 0,33    
            

protsess [Tarneaeg]  3,08 3,11 3,57 -0,03 -0,46 -0,49 2,93 2,76 3,45 0,17 -0,69 -0,52 
            

mõõtmine [Tarneaeg]  2,95 3,00 3,15 -0,05 -0,15 -0,20 2,82 3,11 3,08 -0,30 0,03 -0,26 
            

  diff 0,13 0,11 0,42    0,11 -0,35 0,37    
            

protsess [Tehnoloogiline valmisolek]  3,16 3,14 3,77 0,01 -0,63 -0,62 3,15 3,27 3,32 -0,13 -0,05 -0,18 
            

mõõtmine [Tehnoloogiline valmisolek]  2,89 2,80 2,62 0,09 0,18 0,27 2,86 2,95 2,80 -0,10 0,16 0,06 
            

  diff 0,26 0,34 1,15    0,29 0,32 0,53    
            

protsess [Toodete/teenuse kvaliteet]  3,62 3,57 3,91 0,05 -0,34 -0,29 3,63 3,59 3,69 0,04 -0,10 -0,06 
            

mõõtmine [Toodete/teenuse kvaliteet]  2,87 2,55 3,00 0,32 -0,45 -0,13 2,81 2,91 2,86 -0,10 0,05 -0,05 
            

  diff 0,75 1,02 0,91    0,82 0,68 0,83    
            

protsess 

[Toodete/teenuste arendamine 

ning parendamine vastavalt 

vajadustele]  3,41 3,15 3,68 0,26 -0,53 -0,27 3,31 3,45 3,46 -0,15 -0,01 -0,16 

            

mõõtmine 

[Toodete/teenuste arendamine 

ning parendamine vastavalt 

vajadustele]  2,78 2,37 2,81 0,41 -0,44 -0,03 2,86 2,76 2,63 0,10 0,13 0,24 

            

  diff 0,63 0,78 0,87    0,44 0,69 0,84    
            

protsess [Tootmise kõrge kvaliteet]  3,12 3,38 3,65 -0,25 -0,27 -0,53 3,15 3,19 3,31 -0,03 -0,12 -0,16 
            

mõõtmine [Tootmise kõrge kvaliteet]  2,59 2,38 2,88 0,21 -0,50 -0,29 2,69 2,57 2,57 0,11 0,00 0,12 
            

  diff 0,53 1,00 0,77    0,47 0,62 0,74    
            

protsess 

[Turu vajadustele 

reageerimine]  3,37 3,38 3,57 -0,01 -0,19 -0,20 3,28 3,50 3,46 -0,22 0,04 -0,18 
            

mõõtmine 

[Turu vajadustele 

reageerimine]  2,47 2,11 2,39 0,36 -0,28 0,08 2,56 2,50 2,31 0,06 0,19 0,25 
            

  diff 0,90 1,27 1,18    0,73 1,00 1,15    
            



Organisatsiooni edukuse mõõtmise mudel 

151 
 

protsess 

[Töötajate tööohutus ja 

töötervishoid]  3,04 3,29 3,55 -0,24 -0,26 -0,50 3,30 3,24 3,08 0,06 0,15 0,22 
            

mõõtmine 

[Töötajate tööohutus ja 

töötervishoid]  2,95 2,81 3,24 0,14 -0,43 -0,29 2,87 3,26 2,96 -0,39 0,31 -0,09 
            

  diff 0,09 0,48 0,31    0,43 -0,03 0,13    
            

juhtimisstiil 

[Töötajate arvamust arvestav 

juhtimine]  3,22 2,80 3,41 0,42 -0,61 -0,19 3,28 3,14 3,13 0,15 0,01 0,15 
            

mõõtmine 

[Töötajate arvamust arvestav 

juhtimine]  2,68 2,19 2,55 0,49 -0,35 0,14 2,49 2,68 2,59 -0,20 0,10 -0,10 
            

  diff 0,53 0,61 0,86    0,80 0,45 0,54    
            

juhtimisstiil 

[Töötajate kaasamine, 

julgustamine teha ettepanekuid 

ja pakkuda uusi ideid]  3,38 2,86 3,68 0,52 -0,82 -0,30 3,46 3,45 3,25 0,01 0,20 0,21 

            

mõõtmine 

[Töötajate kaasamine, 

julgustamine teha ettepanekuid 

ja pakkuda uusi ideid]  2,80 2,20 2,55 0,60 -0,35 0,26 2,76 2,76 2,58 0,00 0,18 0,19 

            

  diff 0,58 0,66 1,14    0,70 0,69 0,67    
            

väärtused [Innovatsioon]  3,79 3,71 3,95 0,08 -0,24 -0,16 3,88 3,64 3,82 0,24 -0,18 0,06 
            

mõõtmine [Innovatsioon]  2,48 2,25 2,43 0,23 -0,18 0,05 2,47 2,86 2,29 -0,38 0,57 0,19 
            

  diff 1,31 1,46 1,53    1,40 0,78 1,53    
            

väärtused [Klientidega koostöö]  3,55 3,48 3,68 0,08 -0,21 -0,13 3,57 3,55 3,56 0,03 -0,01 0,02 
            

mõõtmine [Klientidega koostöö]  2,79 2,60 2,81 0,19 -0,21 -0,02 2,71 2,86 2,78 -0,15 0,08 -0,07 
            

  diff 0,76 0,88 0,87    0,86 0,69 0,78    
            

väärtused [Meeskonnatöö]  3,60 3,48 3,77 0,12 -0,30 -0,17 3,71 3,50 3,58 0,21 -0,08 0,13 
            

mõõtmine [Meeskonnatöö]  2,84 2,35 2,52 0,49 -0,17 0,31 2,71 3,10 2,63 -0,39 0,47 0,08 
            

  diff 0,76 1,13 1,25    1,00 0,40 0,95    
            

väärtused 

[Organisatsiooni sünergia 

(koostoime)]  3,47 3,30 3,68 0,17 -0,38 -0,21 3,61 3,30 3,43 0,31 -0,13 0,18 
            

mõõtmine 

[Organisatsiooni sünergia 

(koostoime)]  2,69 2,16 2,38 0,53 -0,22 0,31 2,66 2,79 2,44 -0,13 0,35 0,22 
            

  diff 0,78 1,14 1,30    0,95 0,51 0,99    
            

väärtused [Suhted partneritega]  3,41 3,38 3,41 0,03 -0,03 0,00 3,50 3,36 3,35 0,14 0,02 0,15 
            

mõõtmine [Suhted partneritega]  2,80 2,47 2,70 0,33 -0,23 0,10 2,80 2,63 2,73 0,17 -0,10 0,07 
            

  diff 0,61 0,91 0,71    0,70 0,73 0,61    
            

väärtused [Suhted klientidega]  3,57 3,67 3,73 -0,10 -0,06 -0,16 3,57 3,55 3,64 0,03 -0,09 -0,07 
            

mõõtmine [Suhted klientidega]  2,79 2,52 2,95 0,27 -0,43 -0,16 2,85 2,86 2,70 -0,01 0,16 0,15 
            

  diff 0,77 1,14 0,77    0,72 0,68 0,93    
            

väärtused 

[Vastutustundlik ja läbipaistev 

organisatsioon]  3,07 3,19 3,55 -0,12 -0,35 -0,48 3,26 2,86 3,20 0,39 -0,34 0,06 
            

mõõtmine 

[Vastutustundlik ja läbipaistev 

organisatsioon]  2,72 2,26 2,62 0,45 -0,36 0,10 2,71 2,84 2,54 -0,14 0,31 0,17 
            

  diff 0,35 0,93 0,93    0,55 0,02 0,66    
            

personal 

[Juhtkonna usaldus töötajate 

vastu]  3,55 3,33 3,64 0,22 -0,30 -0,09 3,53 3,50 3,54 0,02 -0,04 -0,01 
            

mõõtmine 

[Juhtkonna usaldus töötajate 

vastu]  2,79 2,14 2,50 0,65 -0,36 0,29 2,67 2,85 2,57 -0,18 0,28 0,10 
            

  diff 0,76 1,19 1,14    0,86 0,65 0,96    
            

personal 

[Töötajate oskuste arendamine 

ja kvalifikatsiooni tõstmine]  3,41 3,38 3,82 0,03 -0,44 -0,41 3,54 3,41 3,43 0,13 -0,02 0,11 
            

mõõtmine 

[Töötajate oskuste arendamine 

ja kvalifikatsiooni tõstmine]  2,81 2,57 2,91 0,24 -0,34 -0,10 2,93 2,91 2,68 0,02 0,23 0,24 
            

  diff 0,60 0,81 0,91    0,61 0,50 0,75    
            

personal [Töötajate motivatsioon]  3,48 3,38 3,68 0,10 -0,30 -0,20 3,56 3,45 3,47 0,11 -0,02 0,09 
            

mõõtmine [Töötajate motivatsioon]  2,60 2,14 2,64 0,46 -0,49 -0,03 2,69 2,55 2,45 0,15 0,09 0,24 
            

  diff 0,88 1,24 1,05    0,87 0,91 1,02    
            

personal [Töötajate pühendumus]  3,39 3,42 3,76 -0,03 -0,34 -0,37 3,46 3,26 3,50 0,20 -0,24 -0,04 
            

mõõtmine [Töötajate pühendumus]  2,54 2,15 2,48 0,39 -0,33 0,06 2,62 2,45 2,40 0,17 0,05 0,22 
            

  diff 0,85 1,27 1,29    0,84 0,81 1,10    
            

personal [Töötajate rahulolu]  3,42 3,29 3,59 0,13 -0,31 -0,17 3,39 3,32 3,47 0,07 -0,15 -0,08 
            

mõõtmine [Töötajate rahulolu]  2,74 2,43 2,82 0,31 -0,39 -0,08 2,69 2,82 2,68 -0,13 0,14 0,02 
            

  diff 0,68 0,86 0,77    0,70 0,50 0,80    
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personal 

[Töötajate usaldus juhtkonna 

(juhtimise) vastu]  3,45 3,14 3,57 0,31 -0,43 -0,12 3,43 3,19 3,48 0,23 -0,29 -0,05 
            

mõõtmine 

[Töötajate usaldus juhtkonna 

(juhtimise) vastu]  2,51 2,00 2,45 0,51 -0,45 0,06 2,62 2,29 2,35 0,34 -0,06 0,27 
            

  diff 0,94 1,14 1,12    0,80 0,90 1,13    
            

personal 

[Usalduse tase 

organisatsioonis]  3,44 3,45 3,64 -0,01 -0,19 -0,19 3,46 3,41 3,50 0,05 -0,09 -0,04 
            

mõõtmine 

[Usalduse tase 

organisatsioonis]  2,56 2,00 2,24 0,56 -0,24 0,33 2,73 2,32 2,29 0,41 0,02 0,44 
            

  diff 0,88 1,45 1,40    0,73 1,09 1,21    
            

oskused [Kvalifitseeritud töötajate arv]  3,31 3,45 3,64 -0,14 -0,19 -0,33 3,38 3,50 3,34 -0,13 0,16 0,04 
            

mõõtmine [Kvalifitseeritud töötajate arv]  2,82 2,55 2,77 0,27 -0,22 0,05 2,79 3,23 2,62 -0,43 0,61 0,18 
            

  diff 0,49 0,90 0,86    0,58 0,27 0,72    
            

oskused 

[Kvalifitseeritud töötajate 

hoidmise määr]  3,31 3,45 3,50 -0,14 -0,05 -0,19 3,42 3,27 3,34 0,15 -0,07 0,08 
            

mõõtmine 

[Kvalifitseeritud töötajate 

hoidmise määr]  2,64 2,63 2,62 0,01 0,01 0,02 2,54 2,95 2,60 -0,41 0,35 -0,06 
            

  diff 0,67 0,82 0,88    0,88 0,32 0,74    
            

oskused [Töötajate pädevuste tase]  3,48 3,48 3,45 0,00 0,02 0,02 3,48 3,45 3,47 0,02 -0,02 0,00 
            

mõõtmine [Töötajate pädevuste tase]  2,76 2,65 2,81 0,11 -0,16 -0,05 2,77 2,80 2,74 -0,03 0,06 0,03 
            

  diff 0,71 0,83 0,65    0,71 0,65 0,74    
            

oskused 

[Võtmetöötajate hoidmise 

määr]  3,47 3,33 3,55 0,14 -0,21 -0,07 3,45 3,33 3,50 0,12 -0,17 -0,05 
            

mõõtmine 

[Võtmetöötajate hoidmise 

määr]  2,65 2,55 2,90 0,10 -0,35 -0,25 2,56 2,88 2,70 -0,32 0,18 -0,14 
            

  diff 0,82 0,78 0,64    0,89 0,45 0,80    
            

finants [Kasum]  3,26 3,00 3,70 0,26 -0,70 -0,44 3,26 3,05 3,38 0,22 -0,34 -0,12 
            

mõõtmine [Kasum]  2,83 3,13 3,16 -0,30 -0,02 -0,33 2,81 3,06 2,97 -0,25 0,09 -0,16 
            

  diff 0,42 -0,13 0,54    0,46 -0,01 0,42    
            

finants [Kuluefektiivsus ]  3,20 3,29 3,71 -0,09 -0,42 -0,51 3,29 3,15 3,38 0,14 -0,23 -0,09 
            

mõõtmine [Kuluefektiivsus ]  2,72 2,63 2,90 0,10 -0,28 -0,18 2,74 2,72 2,77 0,02 -0,04 -0,02 
            

  diff 0,48 0,67 0,81    0,55 0,43 0,61    
            

finants [Maksevõime ]  3,26 3,18 3,40 0,09 -0,22 -0,14 3,21 3,29 3,34 -0,08 -0,05 -0,13 
            

mõõtmine [Maksevõime ]  2,89 3,06 3,11 -0,17 -0,05 -0,22 2,84 3,05 2,98 -0,21 0,07 -0,14 
            

  diff 0,38 0,12 0,29    0,36 0,23 0,35    
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ORGANISATSIOONI ÕIGUSLIK 

VORM 

TEGUTSEMISSEKTOR 
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(X̅)M  

(X̅)A 

- 

(X̅)E 

(X̅)A 

- 

(X̅)M 

(X̅)E 

- 

(X̅)M 

 

 

(X̅)T  

(X̅)S-P         

(X̅)T 

                  
- 

                 

(X̅)S-P 

strateegia [Efektiivsed juhtimise otsused]  3,69 3,43 3,08 0,26 0,61 0,35 3,5 3,4 0,1 

mõõtmine [Efektiivsed juhtimise otsused]  2,42 2,65 2,08 -0,23 0,34 0,57 2,5 2,6 -0,1 

 diff 1,27 0,78 1,00     0,92 0,78   

strateegia 

[Kommunikatsioonisüsteemide 

tõhusus]  3,46 3,34 3,25 0,12 0,21 0,09 3,3 3,4 -0,1 

mõõtmine 

[Kommunikatsioonisüsteemide 

tõhusus]  2,65 2,60 2,50 0,05 0,15 0,10 2,6 2,6 0,1 

  diff 0,81 0,74 0,75     0,73 0,89   

strateegia [Kliendi rahulolu]  3,92 3,82 3,73 0,10 0,19 0,09 3,8 3,8 0,1 

mõõtmine [Kliendi rahulolu]  2,76 2,97 2,50 -0,21 0,26 0,47 2,9 2,8 0,1 

  diff 1,16 0,85 1,23     0,93 1,00   

strateegia [Eesmärkide saavutamise määr]  3,54 3,47 3,20 0,06 0,34 0,27 3,5 3,5 0,0 

mõõtmine [Eesmärkide saavutamise määr]  2,50 2,91 2,27 -0,41 0,23 0,64 2,8 2,8 0,0 

  diff 1,04 0,57 0,93     0,68 0,72   

strateegia [Konkurentsivõime]  3,36 3,51 3,17 -0,15 0,19 0,34 3,4 3,4 0,0 

mõõtmine [Konkurentsivõime]  2,33 2,52 2,09 -0,19 0,24 0,43 2,4 2,6 -0,2 

  diff 1,03 0,98 1,08     1,03 0,80   

strateegia [Strateegiline juhtimine]  3,52 3,28 3,09 0,24 0,43 0,18 3,3 3,2 0,1 

mõõtmine [Strateegiline juhtimine]  2,20 2,40 2,30 -0,20 -0,10 0,10 2,4 2,2 0,1 

  diff 1,32 0,88 0,79       0,96 0,94   

struktuur 

[Organisatsiooni struktuuri 

selgus, läbipaistvus ja lihtsus]  3,62 2,95 2,92 0,67 0,70 0,03 3,1 3,0 0,1 

mõõtmine 

[Organisatsiooni struktuuri 

selgus, läbipaistvus ja lihtsus]  2,88 2,83 3,00 0,06 -0,12 -0,17 2,8 2,9 0,0 

  diff 0,73 0,12 -0,08       0,24 0,11   

protsess [Tarneaeg]  2,95 3,26 2,83 -0,30 0,12 0,42 3,1 3,8 -0,8 

mõõtmine [Tarneaeg]  3,11 2,99 2,90 0,12 0,21 0,09 3,0 3,0 0,0 

  diff -0,15 0,27 -0,07     0,05 0,83   

protsess [Tehnoloogiline valmisolek]  3,00 3,37 2,91 -0,37 0,09 0,46 3,2 3,3 -0,1 

mõõtmine [Tehnoloogiline valmisolek]  2,67 2,88 2,86 -0,22 -0,19 0,03 2,8 2,9 -0,1 

  diff 0,33 0,48 0,05     0,41 0,44   

protsess [Toodete/teenuse kvaliteet]  3,40 3,75 3,45 -0,35 -0,05 0,29 3,6 3,8 -0,1 

mõõtmine [Toodete/teenuse kvaliteet]  2,79 2,91 2,44 -0,12 0,35 0,46 2,8 3,1 -0,3 

  diff 0,61 0,84 1,01     0,83 0,67   

protsess 

[Toodete/teenuste arendamine 

ning parendamine vastavalt 

vajadustele]  3,08 3,51 3,42 -0,43 -0,34 0,09 3,4 3,3 0,1 

mõõtmine 

[Toodete/teenuste arendamine 

ning parendamine vastavalt 

vajadustele]  2,64 2,77 2,44 -0,13 0,20 0,32 2,7 2,8 -0,1 

  diff 0,44 0,74 0,97     0,73 0,50   

protsess [Tootmise kõrge kvaliteet]  3,23 3,31 2,73 -0,08 0,50 0,58 3,2 3,6 -0,5 

mõõtmine [Tootmise kõrge kvaliteet]  2,42 2,68 2,44 -0,25 -0,02 0,23 2,6 2,7 -0,1 

  diff 0,81 0,63 0,28     0,58 0,94   

protsess [Turu vajadustele reageerimine]  3,32 3,46 3,10 -0,14 0,22 0,36 3,4 3,4 0,0 

mõõtmine [Turu vajadustele reageerimine]  2,35 2,45 2,22 -0,10 0,13 0,23 2,4 2,5 -0,1 

  diff 0,97 1,01 0,88     1,01 0,92   

protsess 

[Töötajate tööohutus ja 

töötervishoid]  3,32 3,22 2,58 0,10 0,74 0,63 3,1 3,7 -0,6 

mõõtmine 

[Töötajate tööohutus ja 

töötervishoid]  2,96 3,02 2,64 -0,06 0,32 0,39 2,9 3,2 -0,3 
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  diff 0,36 0,19 -0,05       0,17 0,44   

juhtimisstiil 

[Töötajate arvamust arvestav 

juhtimine]  3,17 3,15 3,50 0,01 -0,33 -0,35 3,2 3,1 0,1 

mõõtmine 

[Töötajate arvamust arvestav 

juhtimine]  2,63 2,55 2,78 0,08 -0,15 -0,23 2,6 2,7 -0,2 

  diff 0,54 0,61 0,72     0,65 0,33   

juhtimisstiil 

[Töötajate kaasamine, 

julgustamine teha ettepanekuid 

ja pakkuda uusi ideid]  3,44 3,31 3,50 0,13 -0,06 -0,19 3,4 3,1 0,3 

mõõtmine 

[Töötajate kaasamine, 

julgustamine teha ettepanekuid 

ja pakkuda uusi ideid]  2,68 2,64 2,90 0,04 -0,22 -0,26 2,7 2,6 0,1 

  diff 0,76 0,68 0,60       0,71 0,56   

väärtused [Innovatsioon]  3,73 3,83 3,82 -0,10 -0,09 0,01 3,9 3,4 0,4 

mõõtmine [Innovatsioon]  2,44 2,46 2,20 -0,02 0,24 0,26 2,4 2,6 -0,1 

  diff 1,29 1,37 1,62     1,44 0,89   

väärtused [Klientidega koostöö]  3,77 3,57 3,08 0,20 0,69 0,48 3,6 3,4 0,1 

mõõtmine [Klientidega koostöö]  2,65 2,82 2,58 -0,17 0,07 0,24 2,8 2,8 0,0 

  diff 1,12 0,74 0,50     0,81 0,67   

väärtused [Meeskonnatöö]  3,76 3,58 3,55 0,18 0,21 0,03 3,6 3,7 -0,1 

mõõtmine [Meeskonnatöö]  2,58 2,76 2,75 -0,19 -0,17 0,01 2,7 2,7 0,1 

  diff 1,18 0,81 0,80     0,86 1,00   

väärtused 

[Organisatsiooni sünergia 

(koostoime)]  3,57 3,43 3,56 0,13 0,01 -0,12 3,4 3,6 -0,2 

mõõtmine 

[Organisatsiooni sünergia 

(koostoime)]  2,57 2,54 2,78 0,02 -0,21 -0,23 2,6 2,5 0,1 

  diff 1,00 0,89 0,78     0,86 1,15   

väärtused [Suhted partneritega]  3,62 3,35 3,33 0,26 0,28 0,02 3,4 3,4 0,0 

mõõtmine [Suhted partneritega]  2,75 2,71 3,00 0,04 -0,25 -0,29 2,7 2,8 0,0 

  diff 0,87 0,65 0,33     0,66 0,67   

väärtused [Suhted klientidega]  3,58 3,67 3,17 -0,09 0,41 0,50 3,6 3,7 -0,1 

mõõtmine [Suhted klientidega]  2,68 2,81 2,75 -0,13 -0,07 0,06 2,8 2,7 0,1 

  diff 0,90 0,86 0,42     0,80 1,00   

väärtused 

[Vastutustundlik ja läbipaistev 

organisatsioon]  3,60 3,03 3,36 0,57 0,24 -0,33 3,1 3,3 -0,1 

mõõtmine 

[Vastutustundlik ja läbipaistev 

organisatsioon]  2,72 2,62 2,55 0,10 0,17 0,08 2,6 2,9 -0,3 

  diff 0,88 0,41 0,82       0,55 0,40   

personal 

[Juhtkonna usaldus töötajate 

vastu]  3,64 3,53 3,27 0,11 0,37 0,26 3,5 3,6 -0,1 

mõõtmine 

[Juhtkonna usaldus töötajate 

vastu]  2,65 2,64 2,73 0,02 -0,08 -0,09 2,6 2,8 -0,2 

  diff 0,99 0,90 0,55     0,90 0,78   

personal 

[Töötajate oskuste arendamine 

ja kvalifikatsiooni tõstmine]  3,52 3,48 3,17 0,04 0,35 0,32 3,5 3,5 0,0 

mõõtmine 

[Töötajate oskuste arendamine 

ja kvalifikatsiooni tõstmine]  2,84 2,82 2,50 0,02 0,34 0,32 2,8 2,7 0,1 

  diff 0,68 0,67 0,67     0,65 0,78   

personal [Töötajate motivatsioon]  3,48 3,54 3,25 -0,06 0,23 0,29 3,5 3,4 0,1 

mõõtmine [Töötajate motivatsioon]  2,46 2,59 2,33 -0,13 0,13 0,25 2,6 2,4 0,1 

  diff 1,02 0,95 0,92     0,96 0,94   

personal [Töötajate pühendumus]  3,57 3,46 3,25 0,11 0,32 0,21 3,4 3,6 -0,2 

mõõtmine [Töötajate pühendumus]  2,45 2,47 2,55 -0,02 -0,09 -0,07 2,5 2,4 0,1 

  diff 1,11 0,98 0,70     0,94 1,24   

personal [Töötajate rahulolu]  3,44 3,43 3,33 0,01 0,11 0,10 3,4 3,3 0,2 

mõõtmine [Töötajate rahulolu]  2,71 2,72 2,58 -0,01 0,13 0,14 2,7 2,7 0,0 

  diff 0,73 0,71 0,75     0,74 0,61   

personal 

[Töötajate usaldus juhtkonna 

(juhtimise) vastu]  3,46 3,41 3,45 0,05 0,00 -0,05 3,4 3,3 0,1 

mõõtmine 

[Töötajate usaldus juhtkonna 

(juhtimise) vastu]  2,43 2,43 2,36 0,01 0,07 0,06 2,4 2,3 0,1 
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  diff 1,02 0,98 1,09     1,00 1,00   

personal [Usalduse tase organisatsioonis]  3,54 3,46 3,50 0,08 0,04 -0,04 3,5 3,4 0,1 

mõõtmine [Usalduse tase organisatsioonis]  2,30 2,45 2,55 -0,14 -0,24 -0,10 2,4 2,5 0,0 

  diff 1,24 1,01 0,95       1,06 0,94   

oskused [Kvalifitseeritud töötajate arv]  3,46 3,40 3,00 0,05 0,46 0,40 3,4 3,4 0,0 

mõõtmine [Kvalifitseeritud töötajate arv]  2,54 2,82 2,91 -0,27 -0,37 -0,09 2,8 2,7 0,1 

  diff 0,92 0,59 0,09     0,59 0,72   

oskused 

[Kvalifitseeritud töötajate 

hoidmise määr]  3,48 3,37 3,00 0,11 0,48 0,37 3,4 3,3 0,0 

mõõtmine 

[Kvalifitseeritud töötajate 

hoidmise määr]  2,18 2,74 2,70 -0,56 -0,52 0,04 2,7 2,4 0,2 

  diff 1,30 0,63 0,30     0,69 0,89   

oskused [Töötajate pädevuste tase]  3,28 3,55 3,27 -0,27 0,01 0,27 3,5 3,3 0,2 

mõõtmine [Töötajate pädevuste tase]  2,58 2,80 2,73 -0,22 -0,14 0,08 2,8 2,8 0,0 

  diff 0,70 0,74 0,55     0,74 0,56   

oskused [Võtmetöötajate hoidmise määr]  3,46 3,49 3,20 -0,03 0,26 0,29 3,5 3,4 0,1 

mõõtmine [Võtmetöötajate hoidmise määr]  2,52 2,72 2,78 -0,19 -0,26 -0,06 2,7 2,6 0,2 

  diff 0,94 0,77 0,42       0,77 0,83   

finants [Kasum]  3,10 3,41 2,56 -0,31 0,54 0,85 3,3 3,4 -0,2 

mõõtmine [Kasum]  2,56 3,03 2,67 -0,48 -0,11 0,37 2,9 3,0 -0,1 

  diff 0,54 0,37 -0,11     0,35 0,44   

finants [Kuluefektiivsus ]  3,19 3,39 2,75 -0,20 0,44 0,64 3,3 3,6 -0,3 

mõõtmine [Kuluefektiivsus ]  2,35 2,85 2,71 -0,50 -0,36 0,13 2,7 2,9 -0,1 

  diff 0,84 0,55 0,04     0,54 0,70   

finants [Maksevõime ]  3,19 3,33 3,10 -0,14 0,09 0,23 3,2 3,6 -0,3 

mõõtmine [Maksevõime ]  2,56 3,07 2,63 -0,51 -0,07 0,44 2,9 3,2 -0,3 

  diff 0,63 0,26 0,48     0,32 0,36   
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Lisa 21.  Organisatsiooni edukuse mõõtmise mudel eesti keeles 

 STRATEEGIA 

STRUKTUUR 

PROTSESSID JUHTIMISSTIIL 

VÄÄRTUSED 

INIMRESSURSS FINANTSID 

 BAASTEGURID6 Kliendi rahulolu Toodete/ teenuste 
kvaliteet 

Suhted klientidega Töötajate oskuste 
arendamine ja 

kvalifikatsiooni 

tõstmine 

Kuluefektiivsus*7 

Konkurentsivõime Turu vajadustele 

reageerimine 

Klientidega 

koostöö 

Töötajate pädevuste 

tase 

Kasum* 

Efektiivsed 
juhtimise otsused 

Toodete/ teenuste 
arendamine ning 

parendamine 

vastavalt 
vajadustele 

Töötajate 
kaasamine, 

julgustamine teha 

ettepanekuid ja 
pakkuda uusi ideid 

Juhtkonna usaldus 
töötajate vastu 

Maksevõime* 

Koostööpartnerite 

rahulolu 

 Meeskonnatöö Töötajate 

motivatsioon 

 

Organisatsiooni 

struktuuri selgus, 

läbipaistvus ja 
lihtsus* 

  Usalduse tase 

organisatsioonis 

 

   Töötajate 

pühendumus 

 

   Töötajate usaldus 

juhtkonna (juhtimise) 

vastu 

 

VÄIKE 

ORGANISATSIOON 

kuni 49 töötajat 

  + innovatsioon 

+ organisatsiooni 

sünergia 
(koostoime) 

+ võtmetöötajate 

hoidmise määr 

 

 

KESKMISE 

SUURUSEGA  

ORGANISATSIOON 

50 kuni 249 töötajat 

  + innovatsioon 

 

+ kvalifitseeritud 

töötajate arv 
+ kvalifitseeritud 

töötajate hoidmise 

määr 

 

SUUR 

ORGANISATSIOON 

250 töötajat ja enam 

+ eesmärkide 

saavutamise määr 

+ strateegiline 
juhtimine 

+ tehnoloogiline 

valmisolek 

+ innovatsioon   

ORGANISATSIOONI 

VANUS 

kuni 5 aastat 

  + innovatsioon 

+ organisatsiooni 
sünergia 

(koostoime) 

+ suhted 
partneritega 

  

ORGANISATSIOONI 

VANUS 

5 kuni 10 aastat 

+ 

kommunikatsiooni-
süsteemide tõhusus 

 + innovatsioon + kvalifitseeritud 

töötajate arv 

 

ORGANISATSIOONI 

VANUS 

üle 10 aastat 

+ eesmärkide 

saavutamise määr 

 + innovatsioon + võtmetöötajate 

hoidmise määr 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Märkused: mudel jätkub teisel lehel 
7 Märkused: * - pilootuuringus osalenud organisatsioonide hinnangul lisategur 
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 STRATEEGIA 

STRUKTUUR 
PROTSESSID JUHTIMISSTIIL 

VÄÄRTUSED 
INIMRESSURSS FINANTSID 

ERASEKTOR   + innovatsioon + võtmetöötajate 
hoidmise määr 

 

AVALIK SEKTOR   + innovatsioon 

+ suhted 
partneritega 

+ vastutustundlik 

ja läbipaistev 
organisatsioon 

+ organisatsiooni 

sünergia 
(koostoime) 

  

MITTETULUNDUS 

SEKTOR 
  + innovatsioon 

+ organisatsiooni 

sünergia 

(koostoime) 

+ töötajate 
arvamust arvestav 

juhtimine 

+ vastutustundlik 
ja läbipaistev 

organisatsioon 

+ töötajate rahulolu  

TERTSIAARNE 

SEKTOR 
  + innovatsioon + võtmetöötajate 

hoidmise määr 
 

PRIMAARNE ja 
SEKUNDAARNE 

SEKTOR 

 + tarneaeg 

+ töötajate 
tööohutus ja 

tervishoid 

+ tootmise kõrge 
kvaliteet 

+ organisatsiooni 

sünergia 
(koostoime) 
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Lisa 20.  Organisatsiooni edukuse mõõtmise mudel inglise keeles 

Organization success measurement model 

 

 STRATEGY 

STUCTURE 

PROCESSIS MANAGEMENT 

STILE 

VALUES 

STAFF 

CAPABILITIES 

FINANCE 

BASE FACTOR8 Customer 
satifaction 

Product/service 
quality 

Client 
relationships 

Employee skills and 
qualification 
development   

Cost-
effectiveness*9 

 

Competitiveness Respond to market 

needs 

Cooperation with 

customers 

Employee competence 

level 
 

Profit* 

Effective 

management 
dicisions 

Development and 

adjustment of the 
products upon the 

needs 

Emploee 

involvement and 
encouragement to 

make suggestions 

and test new ideas 

Employer/Employee 

relationship  

Solvency* 

Partner satisfaction  Teamwork Employee motivation  

Сlarity, 

transparency and 
simplicity of 

organizatsion 
structure* 

  Degree of confidence 

in organization 

 

   Staff commitment  

   Management 
credibility 

 

 

SMALL 

ORGANIZATSION 

Les than 49 emploees 

  + innovatsion 

+ organization 
synergy 

+ retention rate of top 

employees 
 

 

MEDIUM 

ORGANIZATION 

50 till 249 employees 

  + innovatsion 

 

+ skilled workers at 

the organizatsion 
 

+ retention rate of 

qualified staff  

 

LARGE 

ORGANIZATSION 

250 employees and 

more 

+ the 

implementation of 

the objectives 
+ strategic 

management 

+ technological 

readiness 

 

+ innovatsion   

THE AGE OF 

ORGANIZATION 

Less than 5 years 

  + innovatsion 
+ organization 

synergy 

+ Partner relations 

  

THE AGE OF 

ORGANIZATION 

5 till 10 years 

+ effectiveness of 

communication 

systems 

 + innovatsion + number of 

qualified employee 

 

THE AGE OF 

ORGANIZATION 

over 10 years 

+ the 

implementation of 

the objectives 
 

 + innovatsion + retention rate of top 

employees 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Märkused: mudel jätkub teisel lehel 
9 Märkused: * - pilootuuringus osalenud organisatsioonide hinnangul lisategur 
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 STRATEGY 

STUCTURE 
PROCESSIS MANAGEMENT 

STILE 

VALUES 

STAFF 

CAPABILITIES 
FINANCE 

PRIVATE SECTOR   + innovatsion + retention rate of top 

employees 

 

PUBLIC SECTOR   + innovatsion 
+ partner relations 

+responsible and 

transparent 
organisation 

+ organization 

synergy 

  

NON -  PROFIT 

SECTOR 
  + innovatsion 

+ organization 

synergy 
+ empolyee 

feedback 

consideraion 
+ responsible and 

transparent 

organisation 

+ employees 

satisfaction 

 

 

TERTIARY SECTOR   + innovatsion + retention rate of top 

employees 

 

PRIMARY AND 
SECONDARY 

SECTOR 

 + delivery time  
+ employees 

safety and healh - 

care 
+ high quality of 

products 

+ organization 
synergy 
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Lisa 21.  Organisatsiooni edukuse mõõtmise mudel vene keeles 

Модель измерения организационной успешности 

 СТРАТЕГИЯ 

СТРУКТУРА 

ПРОЦЕССЫ СТИЛЬ 

УПРАВЛЕНИЯ 

ЦЕННОСТИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

РЕСУРС 

ФИНАНСЫ 

 БАЗОВЫЕ 

ФАКТОРЫ10 
Удовлетворенность 
клиентов 

Качество 
товара/услуги 

Отношения с 
клиентами 

Развитие умений 
работника и 

повышение 

квалификации 

Эффективность 
затрат*11 

Конкурентно-

способность 

Реагирование на 

потребности 

рынка 

Cотрудничество 

с клиентами 

Уровень 

компетенции 

работников 

Прибыль* 

Эффективные 

управленческие 

решения 

Развитие 

товаров и услуг, 

а также их 
улучшение 

соответственно 

потребностям 

Вовлечение и 

поощрение 

работников 
вносить 

предложения и 

новые идеи  

Доверие 

руководства к 

работникам 

Платеже-

способность* 

Удовлетворённость 

партнёров 

 Командная 

работа 

Мотивация 

работников 

 

Ясность, 
прозрачность и 

простота 

организационной 
системы* 

  Степень доверия в 
организации 

 

   Приверженность 

работников 

 

   Доверия работников 

к руководству 

 

МАЛАЯ 

ОГРАНИЗАЯ ДО 49 

РАБОТНИКОВ 

  + инновация 
+ синергия 

организации 

(совместное 
воздействия) 

+ уровень 
удержания 

ключевых 

работников 
 

 

СРЕДНЯЯ 

ОГРАНИЗАЦИЯ 

50 до 249 

работников 

  + инновация 

 

+ количество 

квалифицированных 
работников 

+ уровень 

удержания 
квалифицированных 

работников 

 

БОЛЬШАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

250 работников и 

более 

+ степень 
достижения целей 

+ стратегическое 

управление 

+ 
технологическая 

готовность 

+ инновация   

ВОЗРАСТ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

до 5 лет 

  + iинновация 

+ синергия 

организации 
(совместное 

воздействия) 

+ отношения с 
партнёрами 

  

ВОЗРАСТ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

5 до 10 лет 

+ эффективность 

комуникационных 

систем 

 + инновация + количество 

квалифицированных 

работников 

 

ВОЗРАСТ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

более 10 лет 

+ степень 

достижения целей 

 + инновация + уровень удержания 

ключевых работников 

 

 

 

                                                           
10 Märkused: mudel jätkub teisel lehel 
11 Märkused: * - pilootuuringus osalenud organisatsioonide hinnangul lisategur 
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 СТРАТЕГИЯ 

СТРУКТУРА 
ПРОЦЕССЫ СТИЛЬ 

УПРАВЛЕНИЯ 

ЦЕННОСТИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

РЕСУРС 
ФИНАНСЫ 

ЧАСТНЫЙ 

СЕКТОР 
  + инновация + уровень удержания 

ключевых работников 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

СЕКТОР 
  + инновация 

+ отношения с 

партнёрами 

+ ответственная 
и прозрачная 

организация 

+ синергия 
организации 

(совместное 

воздействия) 

  

НЕДОХОДНЫЙ 

СЕКТОР 
  + инновация 

+ синергия 

организации 
(совместное 

воздействия) 

+ управление с 
учетом мнения 

работников 

+ ответственная 
и прозрачная 

организация 

+ удовлетворённость 

работников 

 

ТРЕТИЧНЫЙ 

СЕКТОР 
  + инновация +уровень удержания 

ключевых работников 
 

ПРИМАРНЫЙ И 

СЕКУНДАРНЫЙ 

СЕКТОР 

 +сроки поставок 

+здравоохранение 
и безопасность 

труда работников 

+ высокий 
квалитет 

производства 

+синергия 

организации 
(совместное 

воздействия) 

 

  

 


