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PORTAL projekti eesmärk on EL uuringutulemuste kasutuselevõtu kiirendamine kohalikus ja 
regionaalses ühistranspordis, valmistades selleks ette uusi koolitusi ja kursusi ning 
õppematerjale. Projekti kasusaajateks on kõrgkoolid.   

Uurimisprojektide mahust ja (mõningail juhtudel) arvust tulenevalt ei ole võimalik käesolevas 
materjalis kõiki tulemusi kajastada ega detailselt selgitada.     

Järgnevat materjalikogumit tuleks pigem käsitleda kui õppejõududele vajalikku PORTAALi 
ligipääsuks uurimisprojektidele ja nende tulemustele.     

Seega ei pretendeeri materjal täielikkusele.   

Kuna õppejõudude ootused materjaliga seoses on vägagi erinevad, alates “EL uurimistöö 
tulemuste ülevaatest mingi teemaga seoses” kuni “ühe konkreetse projekti detailsete 
üksiktulemusteni”, siis oleme püüdnud jõuda kompromissile ja vastata (enam-vähem) kõigi 
kasutajagruppide ootustele.   

Järgnev terviklik lühiülevaade sisaldab EL uurimisprojektide tulemusi ning lisaks täiendavaid 
siseriiklike projektide tulemusi. PORTAL tänab partnereid ja kaastöö tegijaid allpool loetletud 
projektidest. Täielik projektide, firmade ja nende ühenduste ning kasutatud kirjanduse loetelu on 
toodud lõpus. Materjali teemal ���������	
�	���������������	���������������� koostas 
2001.a. projektide tulemuste alusel Pascal Vincent (CERTU) ning seda kohandati õppejõudude 
seminaril 2002.a.  

����	

���� !"#�$�%	

�&�	

�'($)	

$�&�&)�	

'("��#&	



Tipptäiustamine ja kvaliteedijuhtimine ühistranspordis 3 
 

PORTAL Kirjalikud materjalid www.eu-portal.net 

��������	

�	 ����������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� �	


�
	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �	

��	 ���������	�	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �	

��	 ����	�������	�����	����������� ���������������������������������������������������������������������������������������� �	

��	  ��������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ !	

Euroopa kontekst ühistransporditeenuse pakkumisel linnades............................................. 7 
Väljakutsed linnade ühistranspordisüsteemis tegutsejatele.................................................. 8 


��	 "�������	#	����	�����$%�� ����������������������������������������������������������������������������������������������� &	

��	 "$��������	����	'�������������	�������������������������������������������������������� 
(	
��
	 "$����������������	������������������������������������������������������������������������������������������������� 
(	

Kvaliteediring: orienteeritud tarbijale, mitte tootmisele........................................................ 10 
Enesehindamise meetodid................................................................................................. 13 
Tipptäiustamine (benchmarking)........................................................................................ 19 
Standardiseerimine ja sertifitseerimine .............................................................................. 26 
Kvaliteedikoostöö .............................................................................................................. 27 
Teenuse garantii................................................................................................................ 28 
Euroopa Standardikomitee kvaliteediraamistik ühistranspordile ......................................... 30 
Seosed kvaliteedimeetodite vahel...................................................................................... 32 

���	 �����	'�������������	�$����������������	�%���%�������������������������������������������������������� ��	
Linna reisijateveo kvaliteet ja planeerimine........................................................................ 32 
Linna ühistranspordi kvaliteet on jagatud vastutus ............................................................. 33 
Kui ei saa mõõta, ei saa juhtida ......................................................................................... 33 
Ühistransport ja keskkonnakvaliteet................................................................................... 33 
Kvaliteet ühistranspordis tuleneb inimeste juhtimise kvaliteedist ........................................ 34 
Kvaliteet on tõhus .............................................................................................................. 35 

���	 "$����������	������$��	��������	�	$%�������������� ��������������������������������������������� ��	
Õigusraamistik................................................................................................................... 36 
Pakkumisprotseduur .......................................................................................................... 38 
Leping ............................................................................................................................... 40 

���	 )��������	$������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
	
Üldised soovitused ühistranspordi kvaliteedi parandamiseks ............................................. 41 
Nõuded ametivõimudele: ................................................................................................... 42 
Nõuded transpordifirmadele:.............................................................................................. 43 
Nõuded ühistranspordi veeremi ja seadmete tootjatele...................................................... 44 

��	 �����$����	�������*���������	������������ ������������������������������������������� ��	

��	 +�����	�	���������������������������������������������������������������������������������������� ��	
��
	 +����,	"����	-./0	1���������	����������	��������������������������������������������������������� ��	
���	 +����,	)���	'�������������	������������, ���������������������������������������������������������������������� �!	
���	 +����,	���������	�'$������	�������	����������������������������������������������������������������������� �2	
���	 0�����	�����������	$%��������	���1��,	3�4�/	�����	����������''� ���������������������� �&	
���	 +����,	5�)	&((�*�	�����������	�/56*45 6	�����	6�'������ ��������������������������������������� �(	
���	 +����,	��45/.78�	�����������������	97����1��:���������������������������������������������������������� ��	
��!	 +����,	�/56;45 6	�����������������	5�)	&(((;��	96�'����:������������������������������������������ ��	
��2	 <'1����$%��������	���������	9<4	3������	���	�=>���: ��������������������������������������������� ��	

��	 ?���������	�	���$������������������������������������������������������������������������������� �2	

��	 <��������������������������������������������������������������������������������������������������������� �&	



Tipptäiustamine ja kvaliteedijuhtimine ühistranspordis 4 
 

PORTAL Kirjalikud materjalid www.eu-portal.net 

!�	 �%������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������� �(	
!�
	 "$������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �(	
!��	 +�����	�	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
	
!��	 4�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��	
!��	 -��������$	��������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��	

2�	 "���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��	

&�	 "$�������	�	���������������	'��������������	#	���������	������� ���� ��	
	

 



Tipptäiustamine ja kvaliteedijuhtimine ühistranspordis 5 
 

PORTAL Kirjalikud materjalid www.eu-portal.net 


�	 �����������	


�
	 ������������	
Kvaliteet ja tipptäiustamine on mõlemad ühistranspordi korraldusmetoodikad. Kuigi need on 
laialt levinud tööstuses ja seal pikka aega kasutusel olnud, ei ole need veel eriti tuntud 
ühistranspordis.   

Need kaks mõistet tuleks konkreetselt ja arusaadavalt defineerida, kuna praegune kasutus ei ole 
sageli asjakohane: kvaliteet on üldtuntud sõna, kuid igaüks interpreteerib seda omamoodi; ja 
tipptäiustamise mõiste kahandatakse vaid mingit tüüpi võrdlemisele.  

Tegelikult ei ole kvaliteeti lihtsalt ja lühidalt võimalik defineerida. Nõuetekohasus ja 
kvantitatiivsus on siin kaks ilmselt kõige iseloomustavamat omadust. Kvaliteedi mõiste on 
suhteline: see sõltub seostest kolme elemendi – eesmärgid, vahendid ja tulemused - vahel. 
Vägagi tõene on see ühistranspordi puhul, kus avaliku teenuse eesmärgid ei ole alati täpselt 
määratletavad, tulemused sõltuvad kasutaja arusaamast ja teenuse osutamine ei ole kunagi 
piisav tasemel.   

Mis puutub tipptäiustamisse, siis on selle kontseptsiooni keskmes ilmselgelt võrdluse mõiste. 
Kuid võrrelda ei tähenda täiustada. Võrdlemine on staatiline, tipptäiustamine -  dünaamiline. 
Tipptäiustamise mõistes sisalduvad parendamine ja tegutsemine.   


��	 ���������	�	�������	

Selle teema õpieesmärke on kaks: 

• tutvustada üliõpilastele eri meetodeid ja vahendeid, mida kasutatakse kvaliteedi 
parandamiseks ühistranspordis; tipptäiustamine on siin uus korraldusmeetod; 

• teha üliõpilastele selgeks, et kvaliteedi mõistes peitub range teaduslik lähenemine.   

Seega kujutab käesolev võtmeteema endast põhiolemuselt metoodikat.   

Paljudes Euroopa riikides tuleb kvaliteedi parandamist üha rohkem käsitleda konkurentsi 
kontekstis ning firmad ei ole valmis oma meetodeid detailselt avama. Seetõttu soovitatakse 
õppejõududel leida kohalikest kogemustest näiteid, mis sobiksid toodu illustreerimiseks. 
Euroopa ja teised võõramaised näited on küll asjakohased, kuid sellises dokumendis ei saa neid 
üksikasjalikult tutvustada.     

Eriti hästi selgitab seost kvaliteedi ja ühistransporti reguleeriva raamistiku vahel teema 
“Ühistranspordi reguleeriv raamistik”. Õppejõududel ja üliõpilastel soovitatakse tutvuda ka 
selle materjaliga.  
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Üliõpilased peaksid täiendavalt omandama veel järgmised oskused ja teadmised: 

• arusaama, et kvaliteet ei ole ühistranspordi puhul kvalitatiivne mõiste;   

• teadmise, et kvaliteedi mõõtmiseks ja parandamiseks on mitmeid vahendeid, ning oskuse 
neid jälgida;   

• teadmise, et on olemas ühistranspordi kvaliteedi uus ühtne Euroopa raamistik;   

• selge arusaama tipptäiustamise mõistest; 

• teadmised tipptäiustamise protsessi peamistest edufaktoritest ja võime protsessi käivitada;   

• oskused ja teadmised nõustada kohalikke võime ja operaatoreid kõnealuses valdkonnas. 


��	 ����	�������	�����	�����������			

Euroopa Liiduga seonduvates aruteludes ollakse enamasti üksmeelel, et silmas pidades 
keskkonnasäästlikkust on tuleviku transpordisüsteemis ühistranspordil oluline roll. Seda on 
teadvustatud juba vähemalt kümme aastat ning see ei põhine vaid autostumise kasvust 
põhjustatud õhukvaliteedi halvenemisel. Eeldatavasti on ühistranspordil veel mitmes suhtes oma 
osa Euroopa linnade elukvaliteedi parandamisel. Käesolevas dokumendis on esitatud 
ühistranspordi kvaliteedi ja tipptäiustamisega seonduvad uurimistulemused. Seega on 
tähelepanu keskmes linnade ja maapiirkondade ühistranspordi standardite määramine, nende 
koguse selgitamine ja võrdlemine  

Mitmetes viimastel aastatel koostatud dokumentides on Komisjon selgelt väljendanud lootust, et 
nendel meetoditel saab ühistranspordisüsteemi arengus olema tulevikus oluline roll. 
Dokumendist nähtub ka, et huvi selliste meetodite vastu (ning isegi mõiste “ühistranspordi 
kvaliteet” vastu) on tekkinud järk-järgult. 1990.a. andis Komisjon välja  rohelise raamatu 
���������������	, 
��������, kus käsitletakse suurt hulka linnakeskkonnaga seonduvaid 
probleeme. Järeldati, et ��������������������	�������	�����	���� ��	���	���!����!���!��	� ����	���
���"������������!���������	����	������!����!!�	�������	���� ����!	�����	���� ���������������
�������"#����!��##��!$.  Roheline raamat süüdistab ebaõnnestumises nõrka maakasutuse 
planeerimist, mille tulemuseks on ebasoodsad tingimused majanduslikult efektiivse 
ühistranspordi arendamiseks. Kuid seal sisaldub ka märkus vajaduse kohta parandada teenindust 
ja suurendada investeeringuid ühissõidukitesse. Alles 1995.a. tunnustati esmakordselt poliitikat 
käsitlevas dokumendis ühistranspordi kasutajate osa kvaliteedi ja taseme defineerimisel ja 
mõõtmisel. See oli ühistranspordi küsimustele pühendatud roheline raamat – %��������
"&����	���'�(���	���� ����� �	��	����!��#������	������)���� ��* Siin sisaldub ka 
kontrollnimekiri ühistranspordi teenindustaseme hindamiseks kasutaja seisukohalt. Väidetakse, 
et selline nimekiri võiks toimida vahendina vastavatele ametkondadele ühistranspordi kvaliteedi 
parandamise eesmärgil poliitilise surve avaldamiseks.    

Teine näide �%��������"&����	����	$ kui uuest lähenemisest ühistranspordi kvaliteedile on 
ettepanek kehtestada ühtne miinimumtase sõidukijuhtide ettevalmistuses. See viitab huvile 
kvaliteedi “pehmete” aspektide vastu. Varasem, 1990.a. roheline raamat tundus vastupidiselt 
keskenduvat täielikult “kõvadele” aspektidele, mis koondati “efektiivsuse” mõiste alla. 
�%��������"&����	����$ on tehtud ka esimene samm ühistranspordi tipptäiustamise suunas, 
soovitades anda välja Euroopa auhind ühistranspordi kvaliteediga seonduvate parimate tavade 
eest.   
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Hiljaaegu (2001) ilmus uus valge raamat transpordipoliitikast - �)���� ��	���� ���� �!��	����
���	�	���������'������	���	���$. Selles dokumendis kirjeldatakse ja analüüsitakse tervet hulka 
meetmeid. Lähimuse (subsidiaarsuse) põhimõttest johtuvalt on paljud tõstatatud küsimused 
väljaspool ühtse Euroopa tasandi otsustuskompetentsi.  Vaatamata sellele arvatakse 
dokumendis, et Euroopa tasandil diskussiooni käivitamine võiks olla üsnagi põhjendatud, 
kasvõi teiste kogemuste ärakasutamise eesmärgil. Mõiste “parimad tavad” (s.o. tipptäiustamine) 
võiks sel juhul tulemuslikult toimida kui võimalus kogemustevahetusest kasu saada. Ka 2001.a. 
valge raamat põhineb ilmselgelt tarbija nägemusele teenuse tasemest ja kvaliteedist. Üks 
uuenduslikke ettepanekuid dokumendis on kasutaja õiguse tagamine iga reisi (sõidu) 
eeldatavale tasemele. Sellised “reisijate kaitse mehhanismid” soovitatakse esmalt kasutusele 
võtta raudtee- ja meretranspordis (lisaks õhutranspordile, kus see on juba laialdaselt kasutatav). 
Valges raamatus mainitakse, et pikemas perspektiivis peaksid sellised garantiid kehtima ka 
linnatranspordi puhul, “���� �!�������"&���!��$*�   


��	  ���������	
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Ühistranspordil on elutähtis osa linnaelus: 

• 80% inimestest Eestis elab linnaalades. 

• 1000-1300 reisi inimese kohta aastas tehakse olevatel ühistranspordiliikidel. 

• Eestis tehakse aastas ca 500 miljardit reisi. 

• Igal inimesel on võimalus vabalt valida eri transpordiliikide vahel. Valiku langetamisel 
lähtutakse vastava transpordiliigi kättesaadavusest, teenindustasemest, kvaliteedist, hinnast 
ja mainest.   

• Kõikide ühiskonnagruppide esindajad väärtustavad tarbijatena üha enam oma elu kõiki 
aspektide.   

• Heatasemelise ja funktsioneeriva ühistranspordi “lisandväärtusest” saavad kasu nii 
üksikisikud kui ühiskond tervikuna.   

• Ühistransport on majandustegevus, mis aitab tagada hea elukvaliteedi, tööhõive 
järjepidevuse ja arengupotentsiaali. Nõudlust rahuldavaks tõukejõududeks on nii turg kui 
missioonitunne.   

• Kvaliteetne linnaelu nõuab usaldusväärset, tõhusat, klienditeadlikku, liikidevaheliselt 
sõbralikku ja uksest-ukseni ühistranspordisüsteemi.  

• Reaalajas toimiv maailm vajab reaalajas teenust, oluline on teadvustada 
ÜHISTRANSPORDI haavatavust ning selle vägagi lühiealist ja hüpoteetilist väärtust.    
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Ühistransport on Euroopa Liidu kui terviku majandusliku heaolu seisukohalt elutähtis. Inimeste 
liikumisvõimalused EL siseselt on viimasel ajal märgatavalt kasvanud tänu vähenenud 
õiguslikele piirangutele ja viisaprotseduuride lihtsustumisele. Lähitulevikus on oodata edasist 
arengut selles suunas. See tähendab, et järgmise paarikümne aasta jooksul võib eeldada suurt 
liikuvuse tõusu.   

"Kodanike võrgustiku" eesmärkide läbisurumine saab õnnestuda vaid selliste kvaliteedi 
põhimõtete ja praktika vastuvõtmisega, mille tulemuseks on heatasemelist ja säästlikku liikuvust 
toetava ühistransporditeenuse pakkumine vastuvõetava tariifitasemega.     

 

Kui ametkonnad ja transpordi ettevõtted ei suuda ühistranspordipoliitikat kujundada piisavalt 
tarbijale orienteerituks, on selle tulemuseks: 

• sõidukite väiksem liikumissagedus; 

• sõitjate arvu vähenemine; 

• "rõõmsameelne” vanade sõidukite ja minimaalselt tasustatud töötajate kasutamine; 

• edasine sõitjate arvu vähenemine; 

• veelgi suurem kokkuhoid, jne.   

 

Linnadevahelises liikluses ei ole mõtet suurendada ühistranspordi kasutust, kui ei looda 
ühendusi kohalike linnatranspordisüsteemidega. Rajatised, mida saavad kasutada eri 
transpordiliigid etendavad siin peaosa. Autokasutuse kasv muudab ühistranspordi jaoks 
elutähtsaks oma probleemide lahendamise. Selleks on tarvis: 

• korraldusel lähtuda nõudlusest, mitte tootmismahtudest; 

• muuta kvaliteet ja kvaliteedipõhised süsteemid vahendiks, mille abil korraldada 
ühistranspordisektor ümber töötajate, kasutajate, huvigruppide ja juhtkonna huvidest 
lähtuvalt; 

• ergutada uuenduslikkust ja “parimate tavade” tulemuslikku levitamist; 

• suurendada ühistranspordisüsteemi kasutamist eri liikide pakkumisega ühisteenusena, kus 
tarbijal on valikuvõimalus selles struktuuris. 

• ennekõike esitab aga kohalik ühistransport nende põhimõtete ja kvaliteedi-põhise 
lähenemise rakendamisega väljakutse tegelikele konkurentidele ning ei tööta enesele vastu.   
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Õppematerjal on jaotatud viide põhiossa: 

• seitsme korraldusmeetodi kirjeldus, mõistmaks kvaliteedi kontseptsiooni ja aitamaks seda 
täiustada. Mõned neist on tuntud, teised suhteliselt uued: kvaliteediring (+��!�	,�!�� ); 
enesehindamise meetodid; tipptäiustamine; standardiseerimine ja sertifitseerimine; 
kvaliteedikoostöö; teenuse garantii ja teenuse iseloom ning Euroopa Standardikomitee 
kvaliteediraamistik.  
Kuna tipptäiustamine on suhteliselt uus mõiste ühistranspordi valdkonnas, on selle 
lahiseletamisele pööratud teistega võrreldes rohkem tähelepanu.   

• Linnatranspordi puhul mõjutavad kvaliteeti mitmed põhifaktorid. Selles osas selgitatakse, et 
kvaliteet ei ole võimeline iseseisvat elu elama vaid sõltub mitmetest faktoritest nagu 
planeerimine, sise- ja välistegurid, mõõtmine, seos keskkonnaga,  ning et kvaliteet on mõjus 
ala. 

• Linnatranspordi puhul on kaks peamist faktorit: kohalikud võimud ja transpordi ettevõtted. 
Kvaliteet sõltub tugevasti ettevõtte valikust ning suhetest kohalike võimudega. Selles osas 
uuritakse nende kahe elemendi mõju kvaliteedile.   

• Kolmele kvaliteeti mõjutavale tegijale – kohalikule võimule, ettevõttele ja tootjale – on ka 
antud mitmeid soovitusi.    

• Ning lõpuks on toodud mõistete illustreerimiseks konkreetseid näiteid Euroopa 
uurimisprojektide tulemustest.   



Tipptäiustamine ja kvaliteedijuhtimine ühistranspordis 10 
 

PORTAL Kirjalikud materjalid www.eu-portal.net 

��	 "$��������	����	'�������������	����������	

��
	 "$����������������	��������	

Kvaliteedi mõiste ja pideva täiustamisprotsessi mõistmise hõlbustamiseks on olemas mitmeid 
meetodeid: 

• Kvaliteediring; 

• enesehindamise meetodid; 

• tipptäiustamine; 

• standardiseerimine ja sertifitseerimine; 

• kvaliteedipartnerlus; 

• teenuse garantii ja hartad; 

• Euroopa Standardikomitee kvaliteediraamistik.	

Nende meetodite ühendamiseks on toodud vastavad instrumendid.  

"$������������,	�������������	���1����@	�����	����������	

See on: 

• dünaamiline protsess; 

• täiustumisprotsess; 

• põhimõte, mida võib rakendada nii kogu süsteemi tasandil kui süsteemisiseselt; 

• viis defineerida vajalik teenus ja määratleda muutumiseks vajalikud prioriteedid.	
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Kvaliteediring tekib rea vastastikuste toimete tagajärjel kahe eri vaatekohaga osaleja – teenuse 
tarbija ja teenuse pakkuja(te) - vahel. Samuti põhineb see neljal kriteeriumil: 

 

��������	�$�������, See on 
kvaliteeditase, mida klient loodab saada 
ning mida võib defineerida selgelt 
sõnastatud ja konkreetsete ootustega. 
Loodetud kvaliteeti võib määratleda 
mitme kaalutud kvaliteedikriteeriumi 
summa.   

 

 

	

��������	�$�������	 ����������	������	
�$�������	

������	�$�������			 �������	�$�������	

tegevuse tõhususe 
mõõtmine 

kliendi rahulolu 
mõõtmine 

�A00/.-65?.�,		 )�.�5���	

������������������	�	
�������������	

����$%��@	$%����@	��������@		
�����������	

-�������.�����	����"�!�	��	�
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����������	������	�$�������, See on 
tase, mille pakkumine reisijatele on 
seatud eesmärgiks. See sõltub reisijate 
poolt loodetavast kvaliteedist, välis- ja 
sisesurvest, eelarvelistest piirangutest ja 
konkurentide tulemustest.   

 

 

 

 

 

 

 

 

0������	�$�������, See on 
kvaliteeditase, mis saavutatakse 
igapäevatöös tavatingimustel. Arvesse 
võetakse probleemid teenuse 
pakkumisel, vaatamata sellele, kas need 
on ettevõtte põhjustatud või mitte.      

 

 

 

 

 

 

	

	

/�����	�$�������, See on 
kvaliteeditase, mida reisijad 
transpordikasutuse vältel tajuvad. 
Reisija arvamus sõltub siin eelnevast 
isiklikust kogemusest sama teenuse või 
seonduvate teenuste kasutusel, teenuse 
kohta saadavast teabest– mitte ainult 
ettevõtte poolt pakutavast, vaid ka 
teistest allikatest pärit infost, nagu 
isiklikud kontaktid, jne.     

 

-������3.�)���#���������	����"�!�	��	�

-�������4.�5���	����"�!�	��	�

-������6.�7���	����"�!�	��	�
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Nelja ülalnimetatud kriteeriumit võib kasutada kriitiliste lõhede defineerimiseks teenuse 
kujundamisel: 

• lõhe tajutud ja loodetud kvaliteedi vahel; 

• lõhe loodetud ja eesmärgiks seatud kvaliteedi vahel; 

• lõhe eesmärgiks seatud ja pakutud kvaliteedi vahel; 

• lõhe pakutud ja tajutud kvaliteedi vahel. 

Teeninduse efektiivsuse ja kvaliteedi parandamine tähendab nende nelja lõhe ületamist. Ning 
pidagem meeles, et “ülikvaliteet” ei ole kvaliteet.   

��������������	��������	

See lähenemine põhineb kontseptsioonil 
“mõõta, et täiustada”, mis seab 
eesmärgiks süsteemi järjepideva 
täiustamisprotsessi. Enesehindamine on 
praktiline viis ettevõtetel oma toimimist 
hinnata ning sellest tulenevalt parandada 
organisatoorse süsteemi korrigeerimise 
teel. Enesehindamine võimaldab 
võrdlemist kas ajaliselt või teiste 
ettevõtetega.       

 

 

 

�BC4	��������������	�����	

EFQM on mitme aasta vältel tegelenud efektiivse enesehindamismudeli väljatöötamisega 
kvaliteetjuhtimise tagamiseks ettevõtte või tootmisvaldkonna tasandil. EFQM defineerib 
enesehindamist järgmiselt: �8����!�������	�!���� �!�����������������	����������"&���!��������
�����!��"&������!������	�������!�)09������!����*�7�!�������	��"������!����������	�������
	���"�����!�������������� ��	������������������������ �������!����������	�!���	��	�����	�!�����
	#���	������"���!�:”. 

Ühistranspordisektoris võib enesehindamise mudeli kasutuse tulemuseks olla parem ülevaade 
süsteemi ja ettevõtte tegevusest.. 

 

-������;.�(!��"�!�	��	�
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Transpordisüsteemi nõrkadeks külgedeks võivad olla järgmised: 

?��������	�	�'������	��������������,  Vastutuse jagunemine osapoolte vahel (“kes teeb 
mida?”) ei ole alati täpselt määratletud ning seetõttu võib esineda dubleerimist. Tegeleda tuleks 
järgmiste küsimustega: "Kas olemasolevaid ressursse kasutatakse efektiivselt?" ja "Kas on 
selliseid protsesse, mille abil kogu süsteemi korraldus oleks optimaalne?". 

0��������	�	����������, Strateegia ja transpordipoliitika ei ole alati ajas ja ruumis koordineeritud 
või integreeritud. Sageli ei mõisteta ega arendata piisavalt ühistranspordi osa liikumistega 
seonduvas poliitikas. Linnatranspordisektor ei paku inimestele ühtset pilti võimalikest 
täiendavatest transpordiliikidest.     

5�������	��������,  Siin on üheks oluliseks küsimuseks “Kas ühistranspordis töötavatele 
inimestele pakutakse piisavalt koolitust ja enesearendamise võimalusi?". 

/��1��	��������:  Tarbija rahulolu mõõdetakse peamiselt transpordiettevõtte tasandil: "Kas 
ettevõtte poolt pakutav teenus vastab tarbija ootustele?", "kuidas on olukord üldise rahulolu 
mõõtmisega transpordisüsteemi kohta?", "millised on huvigruppide, ühistranspordi mitte-
kasutajate ja potentsiaalsete kasutajate ootused?". 

D�����������,  Äritulemusi peab mõõtma ettevõtte tasandil, mitte aga süsteemi üldisel tasandil. 
Mõõtmismeetodeid ei pruugi alati olla, need tuleb välja töötada, võimaldamaks süsteemi 
tulemuste täpsemat mõõtmist.    

4%�	'����������,  Nagu äritulemuste puhulgi, tuleks välja töötada meetodid 
transpordisüsteemi mõju mõõtmiseks tema keskkonnale. Liiklusummikud ja õhu saastatus on 
tänaseks linnades väga suur probleem.   

EFQM mudel kasutab üheksat korraldusandmete allikat ja soovitab kaalutud hindamismeetodit.   

 

-������<.�)09���������������������!*�/!!����.�)09��

EFQM enesehindamise mudel koosneb 9-st kastist, mis jagunevad kaheks pooleks  võimaldajad 
ja tulemused. Kuna mudel rajaneb enesehindamisel põhineval metoodikal, on see esitatud 
küsimustikuna. Iga kasti kohta tuleb enesehindaja tasandil esitada üks põhiküsimus, 
selgitamaks, kas kõnealust kriteeriumi käsitletakse asjakohaselt. Küsimuse “tõlge” esitatakse 
ühistranspordisüsteemi, reisijatevedu teostavate ettevõtete ning piirkonnas reisijateveo 
korraldamise eest vastutavate avaliku sektori esindajate tasandil.   

Eestvedamine 
10% 

Inimeste juhtimine 
9% 

Inimeste rahulolu 
9% 

Protsessid 

14% 

Äritulemused 
15% 

Poliitika ja strateegia 
8% 

Ressursid 
9% 

Tarbija rahulolu 
20% 

Mõju ühiskonnale 
6% 

 %��������	�(E	 /��������	�(E	
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EQUIP oli neljas F.P. projekt, mis töötas esimese etapina tipptäiustamise protsessis välja 
enesehindamise meetodi ühistranspordi ettevõtetele. 

 

Tabelis (allpool) on toodud grupeeritud teemad ja näitajate arv iga grupi kohta. 

• Ettevõtte profiili näitajad (grupp 1) aitavad välja selgitada firmad, kellega end võrrelda ning 
annavad taustinfot ettevõtte ülesehitusest ning hõivatud turuosast.   Mõned ettevõtte profiili 
aspektid võivad piirata potentsiaalsete partnerite valikut, näiteks tegevuspiirkonna suurus ja 
asukoht, konkurentide (kui neid on) arv ja tüüp. 

• Välismõjud firmad (grupp 2) moodustavad otsustavate näitajate kogumi tipptäiustamise 
partnerite valikul järgmises etapis. Teenuse pakkumise keskkonnaks oleva välismaailma 
mõju võib olla operaatori tegevustõhususe seisukohalt märkimisväärne. Eriti juhul, kui 
võrdlemine toimub rahvusvahelisel tasandil ja firmad on eri turukeskkonna taustaga ning 
erineval määral reguleeritud ja doteeritud. Lisaks sellele võib ka õiguslik ja töökeskkond 
riigiti väga erinev olla. 

7����	 7����	����	
5������������	��$	

������			

1 Ettevõtte profiil 21 

2 Välismõju firmale 13 

3 Tulud ja tariifistruktuur 9 

4 Vara/tootmisvõimsuse kasutusaste 8 

5 Usaldusväärsus 5 

6 Tootmiskulud  3 

7 Ettevõtte tootlus 4 

8 Tehniline suutlikkus 6 

9 Töötajate rahulolu 12 

10 Tarbija rahulolu 7 

11 Turvalisus ja ohutus 3 

Kokku: &
	

7���!��.�)9=>5��#�	���	����� ��*�/!!�����.�)+�� � �����	�



Tipptäiustamine ja kvaliteedijuhtimine ühistranspordis 16 
 

PORTAL Kirjalikud materjalid www.eu-portal.net 

• Grupp 3, Tulud ja tariifistruktuur, sisaldab näitajaid, mis määratlevad tariifistruktuuri. Siia 
kuulub kaugusest sõltuvate tariifide üldine kirjeldus ning detailsem selliste näitajate, nagu 
era- ja avaliku transpordi hindade võrdlus, üksik- ja kuupiletihinna suhe ja tasuta sõit, 
kirjeldus. 

• Sõidukite ja inimeste kasutuse aste on ühistranspordi firma finantssuutlikkuse seisukohalt 
keskse tähtsusega (Grupp 4, Vara/ tootmisvõimsuse kasutusaste). Kõige olulisemad näitajad 
on need, mis käsitlevad sõidukite täituvust, sõidukisse sisenemiseks kuluvat aega, 
sõidukipargi ja juhtide kasutust ning vahemaad, mida sõidukid läbivad tulu andmata. 

• Isegi kui firma kasutab oma vara ja võimsusi hästi, võib tegevustõhusust takistada ebapiisav 
usaldusväärsus (grupp 5). Näiteks, teenuse pakkumisel võib algpunktis või reisi kestel 
esineda hilinemisi või ärajäämisi, mis raskendab esialgsest graafikust kinnipidamist. 

• Tootmiskulu näitajad (grupp 6) mõõdavad firma efektiivsust teenuse pakkumisel 
olemasolevate ressurssidega. Need näitajad sõltuvad rahalisest ühikkulust, mis piirab 
kasutust, kuna tegevuse finantsraamistik peaks olema sarnane teenuse pakkumisel osalevate 
firmade puhul. 

• Enamus ettevõtte tegevusnäitajatest (grupp 7) sobivad pigem ühe riigi kui rahvusvahelisel 
tasandil kasutamiseks. Need näitavad annavad ettevõttest hea ülevaate teenuse kasutuse 
(veomaht ja veokäive), üldise tegevuskasumi või –kahjumi, tegevustõhususe, puhastasuvuse 
ja intresside maksevõime seisukohalt Suundumuste mõõtmine peaks toimuma 5-aastase 
perioodi järgi. 

• Tehnilise suutlikkuse näitajad jagunevad kaheks (grupp 8): esiteks - näitajad, mis otseselt 
mõjutavad sõiduga seotud tegevustõhusust, nt kütusekulu, emissioonid, töökindlus ja 
sõitjate mobiilsust tõhustavate võimaluste kasutamine; teiseks – pidev hooldusprogramm. 

• Enamikule töötajate rahulolu näitajatele (grupp 9) võib firma hinnangu anda ettevõtte 
dokumentatsioonis sisalduva informatsiooni põhjal. 

• Parim ja peaaegu ainus viis tarbija rahulolu (grupp 10) kohta teavet saada on viia läbi 
ühistranspordi kasutajate uuring. Tulemusi võib võrrelda firma endapoolse arvamusega oma 
teenuse tasemest, paludes tal täita sama tarbijaküsimustik. Lisaks tarbijaarvamustele tuleb 
tipptäiustamise puhul arvesse võtta ka näitajad nagu kaebuste arv ja ligipääsetavus 
sõidukitele. 

• Turvalisuse grupp (11) katab firma-poolse liiklusohutuse ja töökeskkonna turvalisuse. See 
näitab juhtumite arvu teel, kaasa arvatud juhtidele ja reisijatele tekitatud vigastuste arv.    
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Lisaks indikaatorigruppidele võib määratleda ka teatud arvu järgmisi põhinäitajaid: 

7����	�	
������	
���1��	

+������	
7����	�	
������	
���1��	

+������	

1.1 Teenused alltöövõtu korras 7.1 Tegevuskasum või -kahjum 

1.3 Teeninduspiirkonna tüüp 8.2 Emissioonid 

1.4 Liinikilomeetrid 8.3 Sõidukipargi töökindlus 

1.6 Sõidukipargi koosseis 9.1 Personali voolavus 

1.7 Reiside arv 9.2 Haigestumised 

1.15 Ekspluatatsiooniline kiirus 10.1 Tagasiside reisijatelt 

2.9 Välispanus muutuvkuludes 10.3 Sõidukite ligipääsetavus 

3.3 Piletitüübid 10.4 Sõidukis sees 

4.1 Mahutavuse kasutustegur 10.5 Peatustes 

4.2 Sõidukipargi tipprakendus 10.6 Informatsioon, jne. 

5.3 Ärajäänud reisid 10.7 Ümberistumine 

5.4 Hilinenud reisid  11.1 Vahejuhtumid, õnnetused  

6.2 Kulud töötaja kohta 11.3 Reisijate tervis ja turvalisus 

6.3 Kulud sõiduki ja reisija kohta   

7���!��.�)9=>5��� ���#�	����*�/!!�����.�)+�� � �����	�

Reisijate tagasisides soovitatakse eristada kaht aspekti, mille puhul reisijate otsustusel kvaliteedi 
üle ei ole sama kaal mis puudutab teema olulisust ja nende arvamust (soovitud või tajutud) 
teenuse kvaliteedi kohta.   
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Järgnev graafik näitab, kuidas esitada tulemusi. 

 

-�������.�7�!����	�����	!��?��/!!����.�)+�� � ����@	�%��!�	����������	��&����	����	��	&!�������
��"�����������	����

Tähtsuse reiting 

Arvamuse reiting 
rating 
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Näited: 

1.3 
Teeninduspiirko
nna tüüp   

Iga teeninduspiirkonna tüübi sees pakutavate teenuste koguarvu % 

Vt. Süsteemi definitsioonide lehelt teeninduspiirkonna (kättesaadavus linnades, jne.) ja 
nõudlusele reageeriva transpordi definitsioonid 

Kirjutage “ja” vastavatesse kastidesse  

Periood: Kättesaadav on kõige värskem teave 

Meetod: Firma personali teadmised 

Teenuste % 

 

0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 

Juurdepääs 
linna 

     

Ühendused      

Juurdepääs 
maapiirkonda 

     

Nõudlusele 
vastav transport 

     

Teeninduspiirkonna tüüp on toimimise kirjeldamisel oluline. Mõned firmad võivad olla “hübriidid” (tavaliselt 
suured firmad). Vt ka sõiduki kilomeetrid (1.4), sõidukipargi koosseis (1.69, sõidukordi reisija kohta (1.7) ja 
kilomeetreid reisija kohta (1.8). Paljudel juhtudel teenuse iseloom teekonna jooksul muutub (näit. see võib 
alata maapiirkonna teenusena aga lõpeb ümberistumisega teenusena) – see varieerumine on laenatud, et 
muuta täiuslikuks näitajatesüsteem.  

(EQUIP juhend ei erista näitajaid, mis on seotud teeninduspiirkonna tegeliku suurusega, kuna seda on 
keeruline välja arvutada ning see võib olla vähetähtis nende firmade puhul, kelle teenus on peamiselt 
ümberistumisega ja/või maapiirkonnas).  

7���!�3.�1#�	���	���#�	��?�/!!����.�)+�� � �����	�

/��������������	91��>��������:	

������������	�	���������	

�*��	����+���������	

Selle defineerimisele võib läheneda mitmeti: 

Termin “A��@��������” on kasutusel olnud juba üsna kaua, kuid kuna seda ei mõisteta õigesti 
siis kasutatakse teda pidevalt vales tähenduses. Sageli kuuleme sõnu ‘Benchmark’, 
‘Benchmarking’, ‘to benchmark’ ja ‘parim tava’ tarvitatavat vaheldumisi samas kontekstis. 
Tegelikult on need neli täiesti erinevat mõistet, mida ei tohi üksteisega asendada! 

6��>����� on täiuslikkuse või saavutuse ����������, mis on mõõdupuuks ja otsustamise 
aluseks samalaadsete asjade üle. See on väärt, et selle poole püüelda.    

6��>�������� (tipptäiustamine)�on ��������� See on "�������mille abil püüame leida teatud 
valdkonnas meie omast paremat tegevustõhusust.    
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Lihtsalt öeldes on tipptäiustamine protsess, mille puhul 

������������	$���@	mida oleks vaja võrdlevalt kõrvutada, 

�������� eeskujuks sobiv tase (milline on täiuslikkuse tase), 

�������	��������	kuidas seda saavutada (millised meetodid või protsessid annavad selliseid 
tulemusi?), 

������������ oma tegevust korrigeerida nii, et see võimaldaks saavutada või isegi ületada 
eeskujuks seatud taset.  

0����	��$� on vahend, kuidas toimimistõhususe eeskujuks seatud taset saavutada.   

���������	

Tipptäiustamist võib kirjeldada kui organisatsiooni tegevuse süstemaatilist võrdlemist   

• teiste osakondade/allasutuste tegevusega (sisene); 

• teiste organisatsioonide, konkurentide või juhtivate tööstusettevõtete toimimisega (väline). 

Tipptäiustamise peamine eesmärk on teiste edukate kogemuste kohandamine enda jaoks 
“jalgratta leiutamise” asemel. Põhimõte on siin lihtne – kõige efektiivsem viis muudatusi sisse 
viia on teiste organisatsioonide positiivsetest kogemustest õppida. Seades oma organisatsioonile 
eeskujuks sama tüüpi tegevusvaldkonna juhtivad firmad, kellel on samalaadsed tööprotsessid, 
võime kaasa aidata eduvõtmeks oleva(te) tava(de) väljaselgitamisele ning kohandamisele oma 
vajadustele. Tipptäiustamine on juhtimisviis, mis tekitab pideva täiustumise vajaduse. See on 
ideaalne vahend, saavutamaks ressursside tõhusamat kasutamist, omahinna alandamist ja samuti 
teenuse kvaliteedi parandamist.   

Võrreldes end pidevalt eeskujuga, püüab õppimisvõimeline organisatsioon sammu pidada kõige 
uuemate parimate tavadega oma valdkonnas ning ei takerdu vananenud ideedesse ega tegele 
utoopiaga. Tipptäiustamist tehakse alati parendamise eesmärgil. Analüüs võib siin keskenduda 
toodetele, protsessidele ja/või tulemustele (tootlus). Organisatsioon saab niiviisi täiustamiseks 
vajalikku informatsiooni ja sisenägemusi, mis võivad viia tegevuse paranemisele.   

 

Tipptäiustusprotsess mitte ainult ei kujunda, sorteeri ja võrdle kogutud andmeid, vaid ehitab 
üles ka dünaamilise andmevahetuse protsessi – võimsa katalüsaatori muutuste vallandamiseks. 
Tipptäiustamine on kasulik, kuna see   

• ergutab ja võimaldab muutumise korraldamist läbi innovatsiooni ja “oma klassis parimate” 
protsesside rakendamise; 

• annab tulemuseks tarbijate ja töötajate kasvanud rahuolu, samuti suuremad 
konkurentsieelised; 

• võib pikemas perspektiivis olla ääretult oluline strateegiliste eesmärkide seadmisel ning 
nende saavutamiseks vajalike programmide väljaselgitamisel; 

• tõstab teadlikkust sellest, mida ja kui hästi tehakse; võib olla edukas, sest nõuab 
märkimisväärsel määral eneseanalüüsi ja motivatsiooni; 

• kõrvaldab «silmaklapid» ja suhtumise «pole meie väljamõeldud». 

/������������ tähendab teha läbi tipptäiustamise protsess. 
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Tipptäiustamise põhisisu on võrdlemine teistega. Seda selgitatakse järgneva graafiku abil: 

 

Results for a 
given 
indicator

�

�

�

�

Time
year n-10 year n year n+10
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Oletame, et asume aastal n linnas D, ning et – soovides valitud strateegilist näitajat parandada 
(näiteks linna ühistranspordi liikidevaheliste suhet), võrdleme end linnadega A, B ja C. 

 

Mille võtame sel juhul kasulikuks parimaks tavaks? 

• Linnal A on parimad reaalsed tulemused. Kuid 10 aasta jooksul on need pidevalt vähenenud 
ning eesmärgiks, praeguseks üsnagi auahneks, on saanud selle tendentsi peatamine. Seega 
on olemasolevad head tulemused eksitavad.   

• Linnal B olid samuti suurepärased tulemused aastal n, mis on viimase 10 aasta jooksul kogu 
aeg paranenud. Kuid alguspunktis 10 aastat tagasi olid need väga erinevad linna D 
olukorrast. Kas selline viis tulemusteni jõuda tuleks kasuks linnale D? Siin tuleks olla 
ettevaatlik.   

• Linn C ei ole aastal n parimate hulgas. Kuid see oli kümme aastat tagasi linnaga D 
võrreldavas situatsioonis ning saavutas sel ajal arengus suurepäraseid tulemusi. Kindlasti 
võiks selle näitega põhjalikumalt tutvuda.		

Toodud näitest järeldub, et mõistet “parim” tava võib interpreteerida ka kui meie omast 
“paremat” tava. Igas olukorras peame olema kindlad, et kohalikud situatsioonid on tõepoolest 
võrreldavad.   

Lõpuks otsime me teiste minevikust oma tulevikuks vajalikku. Suundumuste analüüs teatud 
perioodil on sama oluline kui tulemuste analüüs antud ajamomendil.   

Tulemused 
antud näitaja 
puhul 

Aasta n-10 Aasta n Aasta  n+10 



Tipptäiustamine ja kvaliteedijuhtimine ühistranspordis 22 
 

PORTAL Kirjalikud materjalid www.eu-portal.net 

/��������������	�����	'���������������������		

Tipptäiustamise tegevus ei ole linna ühistranspordisektoris veel eriti arenenud. Mõningad 
tehnikad on küll kasutusel, kuid nende arv on väike ja katavad vaid mõned spetsiifilised 
korralduslikud aspektid, sageli piiratud kestusega. 

 

Transpordisektoris võib eristada 3 tüüpi tipptäiustamist: 

������,	See ei ole ühistranspordile ainuomane. Administratiivset,	finantskorraldust, inimeste 
juhtimist või teisi üldisi juhtimistavasid saab paljudes ettevõtetes osakondade vahel võrrelda 
väärtusanalüüsitehnikate abil ja seda ka tehakse.   

 �����@	�������	$����,�See ei ole levinud. Peamisteks põhjusteks on siin konfidentsiaalsus, 
võrreldavate tavade väljaselgitamiseks vajalike meetodite puudumine, avalikustamisest 
hoidumine ja “laita pole vaja” suhtumine. 

Siiski eksisteerib mitmeid klubisid, nagu Comet grupp. 

 �����@	�����������	$����, See võib kõne alla tulla järgmistes aspektides – ametkonna 
käitumine üleminekuperioodil; ametkonna suhe firma(de)ga; ametkonna kaasatus süsteemi 
juhtimisse; vastutuse jagunemine ametkondade ja firmade vahel. 

Tipptäiustamist võib ka teise nurga alt veel kolmel viisil vaadelda: täiustamine kohalikul, riigi ja 
rahvusvahelisel tasandil. Igal erineval protsessi toimimise tasandil on ka meetodid ja tulemused 
erinevad.  

�����	���������������	$%����������	

�������	�*
��-	����������	�������	�����������������:  

Tunne iseennast, tunne oma vastast, ühenda parim, saavuta paremus. 

"Tipptäiustamine on pidev oma toodete, teenuste ja tavade võrdlev hindamine kõige tugevamate 
konkurentide või nende firmadega, keda peetakse majandustegevusharu liidriteks.” 

 

Selles definitsioonis on mitmeid punkte, mida tuleks rõhutada ja mida saab edasi arendada: 

- pidev protsess 

- kõrvutamine 

- tooted, teenused ja tavad 

- majandustegevusharu liidriteks peetavad ettevõtted 

Kokkuvõttes on tipptäiustamine struktureeritud viis otsida väljastpoolt parimaid tavasid, neid 
analüüsida ja endale kohandada. See on pidev õpikogemus, mis teadvustab meile seda, mida 
teised teevad, kuidas nad seda teevad ja kui hästi seda tehakse. See on vahend seada 
ratsionaalseid tegutsemiseesmärke, otsides ja võttes omaks parimad tavad, mis viivad paremale 
tegevustulemusele. 
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Tipptäiustamine ei ole: 

- sobilik vaid suurtele projektidele 

- uus juhtimise “moehullus” 

- turu-uuring 

- alati kerge	
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Iga täiustamise ettevõtmine vajab aktiivselt tuge 
organisatsioonilt. Kui, nagu see peaks olema, saab 
tipptäiustamine organisatsiooni tavapärase tööeetika 
lahutamatuks osaks, peab sellel olema juhtkonna toetus. 

Igasugune tipptäiustamine vajab reaalset ja aktiivset tuge 
‘sponsorilt’. 
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See peab olema (ka organisatsiooni nägemusel) 
valdkonnas, mis on oluline peamiste ärieesmärkide 
saavutamise seisukohalt. Selge arusaam peab olema 
olemaolevatest ärivõimalustest, ohtudest, tugevatest ja 
nõrkadest külgedest, vajakajäämistest tegutsemisel, 
jne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���
��	*��	��	��������	����1	���	����������	
��������	���������������	���������. 

Kui kaalutakse tipptäiustamise	ettevõtmist, on oluline 
mõelda ka meeskonnale, inimestele, kes seda tööd 
hakkavad tegema.   

Tuleb meeles pidada, et meeskonna liikmed tegelevad 
tipptäiustamisega	lisaks oma igapäevatööle. Edu või 
läbikukkumise võib otsustada aeg, mis pühendatakse 
selliste inimeste valimisele, kellel oleksid vastavad 
oskused, kes oleks pühendunud, entusiastlikud ja hästi 
vastupidavad.   

Samuti on tähtis, et enne tööleasumist saaks meeskond 
tipptäiustamise protsessides koolituse. 
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Tipptäiustamise protsess kujutab endast täpset, samm-
sammulist lähenemisviisi, mis aitab tagada head 
eduvõimalused. Igasugused “lühendamised” 
tähendavad alati vaid ära aimamist ja faktide asemel 
oletusi. See viib aga “auklike” soovituste esitamiseni 
muudatusteks. Isegi 100%-liselt faktipõhised 
soovitused lükatakse mõnikord tagasi, alla 100% puhul 
ei võta organisatsioon neid kindlasti kuulda.   

 

 

 

 

 

 

+%����������	���������������	��������,	

Tipptäiustamise protsess koosneb neljast etapist. Igas neist on tegevused, mis tuleb läbi viia. 

20������	������������	3	�������	��������	

Selles etapis määratletakse objekt ja ‘tipptäiustamise partnerid’, koostatakse ja testitakse läbi 
küsimustik. Seejärel kogutakse kõige sobivamal viisil vajalikud andmed.   

Võtmeküsimused on: Kas valitud objekt on edu seisukohalt otsustav? Kes on kõige sobivamad 
“tipptäiustamise partnerid’? Kes kogub andmed ja kuidas? 

40	������	�������		

Kui andmed on olemas, tuleb neid analüüsida. Selle etapi eesmärk on selgitada välja 
‘partneri(te)’ tugevad küljed ja võrrelda neid oma tegevustulemustega. Võtmeküsimused on: 
Kas nad on paremad? Kui on, siis kui palju? Miks nad on paremad? Mida saame neilt õppida? 
Kuidas saame õpitut oma tegevuses kasutada?�

50	������	��������������	

Selles etapis selgitatakse välja muutused, mida tuleb teha oma eesmärkides selleks, et eelnevates 
etappides tuvastatud soovitud tegevustaset saavutada või ületada. Nendest muutustest kujunevad 
seejärel uued ehk korrigeeritud eesmärgid, mis tuleb integreerida protsessi tulemustesse ja 
mõõdetesse.    

-�������4.�7�  	#���	������'
!#�������"�����



Tipptäiustamine ja kvaliteedijuhtimine ühistranspordis 26 
 

PORTAL Kirjalikud materjalid www.eu-portal.net 

Võtmeküsimused on: Kas kriteerium on määratletud? Kas teame, kuidas kriteeriumi saavutada? 
Kas teame, kui palju on meie tegevuses puudusi? Kas on olemas plaaniline tegevuse 
puudulikkus? Kas meil on selge ettekujutus, milliseid muutusi peame tegema? Kas analüüsi 
tulemused on heaks kiidetud? 

60	������	������	

Integratsioonietapis määratletud sihtide saavutamiseks on vaja koostada ja rakendada 
tegevuskavad. Samuti on eesmärkide poole liikumise kontrollimiseks vaja 
aruandlusmehhanismi. Ja lõpuks, kriteerium tuleb regulaarselt üle vaadata ja kohandada.   

Võtmeküsimused on: Kas oleme määratlenud põhitegevused, mis võimaldavad vajalike 
täiustuste saavutamist protsessi tulemustes? Kas oleme iga elemendi puhul tegevuskavas 
leppinud kokku ‘kes’, ‘mida’ ja “millal” osas? Kas oleme tutvustanud tegevuskava 
asjaosalistele?  

����7	

Tipptäiustamine on võimas vahend. Kuid siiski vaid vahend. See ei ole imetabane ja sõltumatu 
võte, mis annab iseenesest märkimisväärseid äritulemusi. Meie pidevalt muutuvas maailmas, 
kus sihte ja eesmärke seatakse üha nõudlikumate kriteeriumite järgi, mis pärinevad kõigist 
maailmanurkadest ja kõikvõimalikest tegevusvaldkondadest (võib-olla isegi sellistest, mida veel 
olemas ei ole), on vaja tipptäiustamise järjepidevat kinnistamist igasse äritegevusaspekti.    

Seega peab tipptäiustamine olema osa integreeritud juhtimisprotsessist, mida kasutatakse selles 
raamistikus selgesihiliselt “visiooni” realiseerimiseks, “kriitiliste edufaktorite” saavutamiseks, 
põhiliste äriprotsesside pidevaks täiustamiseks, laialdaste kuid saavutatavate sihtide seadmiseks 
ja täiustamise seisukohalt otsustavate valdkondade selgitamiseks.   

������������������	�	�����������������	

Standardiseerimine ja sertifitseerimine on osa kvaliteedi 
tagamise protsessist. Kvaliteedi tagamine koosneb 
“kõigist planeeritud süstemaatilistest tegevustest, mida 
on rakendatud kvaliteedisüsteemis ja mis on osutunud 
vajalikeks piisava veendumuse tekitamiseks 
majandusüksuse võimes antud kvaliteedinõuded täita”. 
Standard defineerib “süstemaatilised tegevused” ja 
sertifitseerimine tagab, et standardist kinni peetkase.   

Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (International 
Organisation for Standardisation – ISO) defineerib 
standardit kui ”dokumenteeritud leppeid, milles 
sisalduvad tehnilised spetsifikatsioonid või muud täpsed 
kriteeriumid, mida tuleb kasutada järjekindlalt kui 
reegleid, suuniseid või parameetrite definitsioone, 
tagamaks materjalide, toodete, protsesside ja teenuste 
vastavuse eesmärgile”.   

-�������6.��	�����������������
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ISO 9001, 9002 ja 9003 on kvaliteedisüsteemide standardid. ISO defineerib kvaliteedisüsteemi 
kui “kvaliteedi juhtimise rakendamiseks vajalikke organisatsioonilisi struktuure, protseduure, 
protsesse ja ressursse”. 

ISO 9001, 9002 ja 9003 standardid keskenduvad tootmisprotsessile. Parimate tulemuste 
saavutamiseks tuleb seda optimeerida ja juhtida.   

"$��������	��������	����������	,	����������������	������������������	

ISO 9004 (osad 1 kuni 4) on kvaliteedi juhtimise standard. ISO defineerib kvaliteedi juhtimist 
kui “üldise juhtimisfunktsiooni kõiki tegevusi, mis määravad ära kvaliteedipoliitika, selle 
eesmärgi ja vastutuse ning teostavad seda selliste vahenditega nagu kvaliteedi planeerimine, 
kvaliteedikontroll, kvaliteedi tagamine ja kvaliteedi parandamine kvaliteedisüsteemis”. 
Juhtimise standard tegeleb protsessi juhtimisega ettevõtte siseselt. ISO 9004 standard pakub 
välja kvaliteedi juhtimise etaloni (heade tavade juht), kuid siia ei kuulu sertifitseerimine.    

/����	����������,	�����	��������	������������������	

Selles kontseptsioonis sisaldub toote omaduste definitsioon. Teenindussektoris on tavapäraseks 
arusaam, et standard defineerib teenuse omadused. Ühistranspordi valdkonnas andis AFNOR, 
prantsuse standardiorganisatsioon, aprillis 1997 (hilisemate täiendustega) välja prantsuse 
standardi (viitenumbriga NF X50-805) “Transporditeenuste kvaliteet – reisijateveo 
kvaliteedikriteeriumite määratlemine“. See on unikaalne näide ühistranspordile kehtestatud 
teenuse standardist.  

Standard annab suunised, kuidas arendada välja kõikehõlmav kvaliteedi juhtimise protsess, kus 
sisaldub esiteks klientide ootuste väljaselgitamine, edasi teenuse omaduste kujundamine 
selgunud ootuste ning muude välis- ja sisesurvete põhjal, siis teenuse pakkumine ja seatud 
eesmärkide täitmise kontrollimine, ning lõpuks selgitamine, kuidas klient teenuse kvaliteeti 
tajub ja sellest tulenev teenuse omaduste korrigeerimine vajadusel.   

"$�������������GG	

“Kvaliteedipartnerluse” mõiste on ühistranspordisektoris suhteliselt uus. Esmakordselt võeti see 
kasutusele Suurbritannias 1990-ndate alguses tulenevalt riikliku vahelesegamise vähenemisest 
bussitranspordis (väljaspool Londonit) ja selle erastamisest 1986.a. Tegelikult on vajadus 
kvaliteedikoostöö järele deregulatsioonile järgnenud ühistranspordi teeninduse koordineerituse 
vähenemise otsene tagajärg.   

Dereguleerimise esmane tulemus oli, et linnastute ühistranspordiametid ning maavolikogud ja 
kohalikvõim ei saanud mõjutada ühistranspordirajatiste ja mitmete tugiteenuste (bussipeatused, 
bussijaamad, informatsioon) pakkumist reisijatele kohalikest oludest lähtuvalt.     

Transpordiministeerium, kus minister vastutab kohaliku transpordi ja bussiteenuse eest, on 
palunud ühistranspordiameteid ja maavolikogusid leida võimalusi parandada üldist 
teenindustaset suhete parandamise kaudu transpordifirmadega.   
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Koostööpartneriteks on 

• kommertsbussiliinidel töötavad firmad; 

• doteeritud bussiliinidel töötavad firmad; 

• uued arengud nt eriõigustega (franchised) rööbastranspordi operaatorite kaasamine.	

Lepingud katavad põhilise infrastruktuuri ja infosüsteemide tagamise võimude poolt vastutasuks 
firmade kaastööle tegevustulemuste ja sõidukite parema kvaliteedi tagamisel. Lisaks peavad 
firmad andma informatsiooni teenindustaseme ja selle muutuste ning sõidugraafikute kohta ka 
väljapool kommertsteenusele seadusega kehtestatud raamistikku. Firmasid julgustatakse 
koordineerima oma teenust kokkupuutepunktides teiste mitte-konkurentidest firmadega.  

 

Sellise süsteemi plussid ja miinused on järgmised: 

• reisijad saavad kasu paranenud kohalikust infrastruktuurist ja ümberistumisvõimalustest eri 
transpordiliikide vahel, samuti mitmekülgsematest infosüsteemidest; 

• koostöö ei ole seadusega suunatav ning võimud ei saa otsest investeeringutulu, samal ajal 
kui firma saab kasu parandatud teenindusest, tõstes seeläbi oma elujõudu ja suurendades 
kasumit; 

• sõitjale nähtavad täiustused kirjutatakse tavaliselt firma arvele ja puudused võimude arvele; 

• “madalama kvaliteediga” firma võib saada ebaproportsionaalselt suurt kasu, võrreldes tema 
poolse panusega opereerimisse. Seadused ei reglementeeri turule tulemiseks 
miinimumstandardeid.			

/������	��������	
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Linna ühistranspordi kasutajal on teatud tasemel ootused ja teda ei huvita, kuidas teenuse 
pakkuja suudab selle tasemeni jõuda. Kasutajat huvitab teenindus (kas teenindustase vastab 
sellele pandud ootustele?) ja üks peamisi ootusi on seotud teenuse usaldusväärsusega (kas sama 
teenindustaset võib loota iga kord?). Tänapäeval peetakse usaldusväärsust üheks kõige 
olulisemaks linna ühistranspordi nõrkuseks.    

Siit järelduvad küsimused on: Kuidas saab linna ühistranspordi kasutaja “usaldada” teenust? 
Kuidas saab ühistransporditeenuse kasutaja olla kindel selles, mida ta oma raha eest saab? 
Kuidas saab linna ühistranspordi kasutaja olla kindel, et ta jõuab rahulolevana sihtpunkti?   

Nendele küsimustele vastamiseks on kasutusele võetud teenuse garantii mõiste. Transpordifirma 
või vastutav ametkond peab linna ühistranspordi kasutajale garanteerima talle pakutava teenuse. 
Garantii peab kehtima 24 tundi ööpäevas, kõigil aastaaegadel ja kõigis teenindusvõrgu 
punktides.  

Harta konkretiseerib vastutuse kliendi ees; see kehtestab standardid, mille alusel operaator 
töötab, kuidas ta pakub oma tegevuse välja nende standardite alusel, kuidas hoolitseb kliendi 
eest ning kuidas kompenseerib kliendile puudused ja näitab ära firmaga ühenduse saamise 
võimalused.    
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Hartad võib jagada nelja kategooriasse: 

20	 "�$�������	�����@ mis paneb paika põhiväärtused ja printsiibid. 

40	 "���������	�����@ mis kirjeldab hartas esiletoodud väärtuste ja põhimõtete saavutamiseks 
kehtestatud kohustusi.   

50	 4��������	�����@ mis defineerib kohustuste täitmiseks vajalikud tegevused, ja lõpuks 

60	 �"���������H	�����@ mis loetleb osapoolte õigused ja kohustused.   

<'$�������	

Kui lubatud teenindustaset ei suudeta pakkuda, tuleb see hüvitada hartas toodud kohustuse 
usutavuse suurendamiseks. Hüvitamine võib olla kas 

��������	�'$�������, põhimõte “rahul või raha tagasi”. Eesmärk on siin garanteerida “see”, 
mida klient oma raha eest saab. Kui soovitud teenindustaset ei pakuta, saab klient raha tagasi. 
See põhimõte on laialt levinud kaupade ostmisel, kuid harva rakendatakse seda 
teenindussektoris; või 

����	$�����	�'$�������, rahalisele hüvitamisele on mitmeid alternatiive. Eesmärgiks võib siin 
olla millegi täiesti erineva pakkumine hüvitisena (kingitused, tasuta tellimused) või 
teenusetaseme miinimumi garantii (tasuta takso sihtkohta jõudmiseks, sihtkohta jõudmise 
tagamine). 

/������	���������	�	��������	

Teenuse garantii on tegelikult leping linna ühistransporditeenuse pakkumise eest vastutavate 
osapoolte (ametkonnad ja firmad) ning teenuse lõpptarbija (transpordikasutaja) vahel. Teenusele 
garantii andmisega võtavad ametkonnad ja firmad endale kohustuse pakkuda teatud tasemel 
teenust.  

Ametivõimude ja firmade vahelistes lepingulistes suhetes võib teenuse garantiid pidada teenuse 
kvaliteedi miinimumtaseme standardiseerimiseks, mis on otseselt seotud süsteemi võimsusega.   
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�������	����������������	�$�����������������	'���������������	

Maatriks, mis on veel Euroopa Standardikomitees töös (lõplik kinnitamine 2001), pakub välja 
kõikehõlmava raamistiku nii funktsionaalsete kui tehniliste kvaliteedideterminantide 
analüüsimiseks linna ühistranspordis. Sellest saab tulevikus ühtne Euroopa etalon ühistranspordi 
kvaliteedielementide määratlemiseks.   

 

1.1 võrk 
�	"���������$��	

1.2 sõiduplaan 

2.1 välisliides 

2.2 siseliides 

��	�����������$��	

2.3 piletimüük 

3.1 üldine teave 

3.2 reisiinfo tavatingimustel 

��	5������������	

3.3 reisiinfo eritingimustel 

4.1 sõidu pikkus ��	.��	

4.2 täpsus ja usaldusväärsus 

5.1 pühendumus 

5.2 suhtlemine kliendiga 

5.3 töötajad 

5.4 füüsiline abi 

��	<��������	�������	����	

5.5 valikud piletimüügis 

6.1 välistingimused 

6.2 rajatised 

6.3 ergonoomia 

��	4���$��	

6.4 sõidu mugavus 

7.1 turvalisus kuritegevusega seoses 

7.2 turvalisus liiklusõnnetustega seoses 

!�	/��$������	

7.3 turvalisuse tajumine 

8.1 saastatus 

8.2 loodusvarad 

" .�5/��/	

2�	"�������	

8.3 infrastruktuur 

7���!�4.�(���	���� ������"�!�	�������	����?��/!!����.�9��		��� �����	�

 

 



Tipptäiustamine ja kvaliteedijuhtimine ühistranspordis 31 
 

PORTAL Kirjalikud materjalid www.eu-portal.net 

 
-�������;.�%#		������"���

 

 
-�������<.����� ##��	�"���

 

 
-��������.��������	
����.����	��������!�������B�	��!���C	�		���	D>�	#��"�!$�



Tipptäiustamine ja kvaliteedijuhtimine ühistranspordis 32 
 

PORTAL Kirjalikud materjalid www.eu-portal.net 

������	�$�����������������	$����	

Järgnev graafik näitab peamisi seoseid, mida võib esile tuua erinevate meetodite vahel. See ei 
tähenda aga, et seoseid ei või olla rohkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�
-��������.�%"�!�	��������������!��!	��&�������	���	������� ��	� ���	��*�C�������!�!�"������	�!��*���
/!!����.�
)27=�

���	 �����	'�������������	�$����������������	�%���%��	

�����	��������$��	�$�������	�	������������		
Edu saavutamiseks uue protsessi ja uue töötamisviisi käivitamisel on olulise tähtsusega 
järgmised faktorid: 

• et laiendada toodet, mille eest vastutad kasuta seda – mitte ainult hommikul ja õhtul, vaid 
iga päev ja igal ajal päeva jooksul; tunne oma toodet; 

• planeeri, valmista ette ja hinda, pidades silmas mitte ainult lõpptulemust, vaid ka teed 
selleni jõudmiseks; 

• loo oma nägemus – kui sa ei tea, kus suunas minna tahad, kuidas siis meeskond sind toetada 
saab; 

• jaga infot selgelt ja kiiresti; meeskond tahab saada uudiseid, mitte T-särki ega kruusi; 

• selgita, kuidas “me siin asja ajame” edaspidi ja anna juhtkonnapoolne tugev toetus; 

"$������������	

��������������	
��������		

6��>��������	

������������������	�	
�����������������	

"$�������������GG	

/������	��������	

3�+	���������	
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• saa üle ja aita üle saada “hirmust ebaõnnestumise ees” ja “inimressursi inertsusest”, luues 
premeerimissüsteemi uut moodi funktsioneeriva ja meeskonnale orienteeritud keskkonna 
toetuseks koos reaalsete stiimulitega käitumistavade muutmiseks; 

• tunnusta inimeste oskuste otsustavat tähtsust – tõsta latt kõrgemale aga anna korralik 
koolitus, täiusta protseduure kuid “AITA” inimesi nendega kohanemisel. 

Need põhimõtted kehtivad nii ettevõtete kui ametivõimude puhul – kõigil on linna 
ühistranspordi efektiivsuse ja selle turupositsiooni parandamise eesmärgil siit palju õppida.    

�����	'�������������	�$�������	��	������	$�������	
Linna ühistranspordi kvaliteedi parandamisel on kolm jagatud vastutusega põhipunkti: 

• turu stimuleerimine, kaasaarvatud poliitiline, õiguslik ja regulatiivne raamistik; 

• parimate vahendite ja meetodite arukas kasutamine, näiteks pakkumine ja lepingu 
sõlmimine; 

• juhtkonna ja töötajate kultuurivahetuse ergutamine, mille tulemuseks on parem 
klienditeenindus ja avaliku arvamuse positiivne muutus.  

"��	��	���	�%%��@	��	���	������	
Elujõuline, ideaalne ettevõtte juhtimissüsteem keskendub ennekõike  

• kliendiga seotud teenuse toimimistõhususele; 

• klienditoega seotud tegevusele; 

• ning lõpuks, kuid mitte vähemtähtis – finantsaruannetele ja statistikale.   

I������������	�	����������$�������	
Linna ühistransport ei ole vaid ühe osapoole ainuvastutus. Transpordi ettevõtted saavad teha 
omapoolse positiivse panuse, kuid nad ei saa vastutada oma tegevuse kogutoime eest.   

 

Linnatranspordil on suur potentsiaal transpordi välismõjude (tekitavad väliskulusid) osas 
järgmistel põhjustel: 

• saasteainete ja emissioonide mõju looduskeskkonnale; 

• müra ja vibratsiooni mõju; 

• mõju teiste transpordikasutajate mürataustale ja turvalisusele; 

• mõju linnaalade elanikele ja firmadele. 
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Välistegurid mõjustavad: 

• keskkonnamõju (saastamine, müra ja vibratsioon); 

• ohutust ja turvalisust (sotsiaalkulud); 

• liiklusummikuid (kasuliku tööaja kadu ja saastatus).	

 

Neid tuleks hinnata koos – nad ei toimi ainult, vaid neil on negatiivne mõju ka rahvuslikule 
kogutoodangule ja säästlikule mobiilsusele. Ühtne lähenemine nõuab: 

• ametivõimude ja transpordiettevõtete ühiste eesmärkide selget deklareerimist; 

• pakkumis- ja lepingusõlmimisprotsessidesse kaasatavate aspektide määratlemist; 

• koostöö- ja kaaskoostöövormidesse kaasatavate aspektide määratlemist.	

 

Tulemuseks peaks olema: 

• negatiivse välismõju kulu (saastatus, jne.) vähenemine transpordiettevõtetele vastuvõetavate 
kitsenduste abil; 

• keskkonnakvaliteedistandardite tõstmine vastuvõetavate kuludega; 

• konkreetsete kvaliteedielementide kehtestamine pakkumis- ja lepingudokumentides; 

• ja ennekõike - kõigi osapoolte nõustumine ühise vastutusega kõikides aspektides.			

"$�������	'��������������	������1	��������	��������	�$����������	
Inimressursi faktor on üks kõige vähem arenenud oskusi linna reisijateveos. Kuna varem on 
linna ühistransport olnud kui tootmisprotsess ja selle töötajaid on käsitletud protsessi osana. 
Tegelikult on kliendile suunatud tegevuses edu aluseks ainult inimesed. See kehtib:    

• igapäevase teenindamisega tegelevate töötajate kohta; 

• igapäevase teenuse pakkumise ja hoolduse korraldamisega ning järelevalvega tegeleva 
tehnilise ja juhtivpersonali kohta;  

• juhtkonna ja juhatuse kohta.  
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"$�������	��	�%���	
Kui kõik osapooled panustavad koostöösse, tekitab kvaliteet väga tõhusa “win-win” ehk kõigile 
kasuliku ringi. 

�
-��������.������"�!�����������?��/!!����.�9=/772�*�

���	 "$����������	������$��	��������	�	$%��������������	
Hea pakkumine ja hea leping on ühistransporditeenuse kvaliteedi otsustavad tegurid. Kvaliteedi 
puhul on oma osa mitmel erineval elemendil: 

- õigusraamistik 

- pakkumisprotseduur 

- leping  

"A-7�4	05��/5<5+�	".)/./F�	"�5�+�5�	

" .�5/���5	?F</545+�		 0.-�4	/��+F��	
" .�5/��/	

�FF-�4	
B5+.+/��FF/�5""F�	

" .�5/���5	/A�/45��"�	

/��+F�/�	�FF-�4	
./-."/55 �F�	

�FF-�4	/F�F	 �FF-�4	
4."�� .�45�F�		

FF��	"�5�+�5�		
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A�������������	
 

 /���	�������������	

0�����������	 ������������	 ��������	����������	 $�1�	
����������	

vaba ligipääs    

avatud pakkumine      

piiratud pakkumine    

otseläbirääkimised    

7���!�6.7��������!������������ ������� ��	��������?�/!!����.�9��		���

Avatud või piiratud pakkumise puhul on õigusraamistikust tulenevalt teatud põhipunktid, mis 
peavad olema kaetud enne pakkumise väljakuulutamist. Need on järgmised: 

• andmete ja turuinfo kättesaadavus kõigile pakkujatele; 

• lisateabe (mis kerkib üles näiteks mõne pakkuja küsimusest tulenevalt) vahendamine kõigile 
pakkujatele; 

• kas määratletakse täpselt teenuse tase ehk kas aktsepteeritakse nii teatud taset arvestavad 
kui mitte-arvestavad (võimalik, et innovaatilised) pakkumised; 

• lepingu sõlmimise protseduur ja näiteks see, kuidas pakkumises hinnatakse kvaliteeti 
sularaha seisukohalt; 

• läbirääkimiste protseduur riigi lepinguseaduse ja lepingute sõlmimise parktika valguses; 

• lepingupaketi täiendavate osade protseduur täispakkumises, kus sisalduvad ostulepingud, 
ehituslepingud, seadmete liisimise lepingud, firmade- ja hoolduslepingud, kindlustus, 
rahastamispaketid.    
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 �������	�''�	

 �������������	 ������������	 ��������	

-�����	 võim mõlemad firma võim mõlemad firma võim mõlemad firma 

���������	          

�������		          

����		          

����		          

������������	          

��������		          

��������		          

7���!�;.��� ��������������������	����������!����"&�������	���� ����B�����"���!*�/!!����.�9=/772��

Selles kontekstid on lepingutüübid järgmised: 

0�������������	������ – teenuseosutamise ja tuluga seotud riskid kannab firma, kes saab 
piletitulu; 

"������������	������ – teenuseosutamise riski kannab firma ja tuluriski kohalik 
omavalitsus, viimasele laekub piletitulu ja dotatsioon.  

?������������� – kuigi veidi teistel alustel, on see põhimõtteliselt sama kui puhasmaksumuse 
leping.   

�������	������,	

Igal konkreetsel juhul võib lepingu kestus olla erinev, kuid põhimõtteliselt: 

�����������	�������� võivad olla küll soovitavad, kuid need on pakkumise korraldamise, 
läbirääkimise ja rakendamise seisukohalt kallid;   

�'���������	�������������	��������	võivad põhimõtteliselt olla atraktiivsed, kuid 
innovaatilisust (näiteks uute sõidukite muretsemine) mitte-stimuleerivad ja kohaliku võimu 
kanda olevate administreerimis- ja tegevuskulude seisukohalt kallid.     

Arutelu lepingute regulatiivse kestuse ning seonduvate eeliste ja puuduste üle alles käib.   
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  /������	���������	�����	�����1	

   ����	 94%�����:	 )��$�������	

	  ����	 PUHASMAKSUMUSE 
LEPING 

  

/��������	
�����1	

9�%�����:	 Puhasmaksumuse leping 
jagatud tuluriskiga.  

Kogumaksumuse leping 
tulu stiimuliga. 

Juhtimisleping teenuse 
pakkumise- ja 
tulustiimulitega.   

 

	 )��$�������	 KOGUMAKSUMUSE 
LEPING 

Juhtimisleping teenuse 
pakkumise stiimuliga.   

JUHTIMISLEPING 

7���!�<.�/!!�����.�9��		���

0�����������������	
See lõik kehtib loomulikult vaid nende riikide puhul, kus pakkumisprotseduur on olemas. Kui 
see puudub, võiks allpool toodut käsitleda kui vajalikku näidet tulevikuks, mis on kooskõlas 
Komisjonis ettevalmistatava regulatiivse raamistikuga.    

Pakkumisprotseduur on otsustava tähtsusega protsessi algus, mis tuleb enne, kui mingit 
dokumenti välja anda korralikult ette valmistada. Esimene osa protsessis on võistpakkumise 
väljakuulutamine. See tehakse kõigile kättesaadavaks juhul, kui ei ole toimunud 
eelkvalifitseerimise protsessi, mis kehtestab kinnitatud pakkujate nimekirja.   

 

Pakkumiskutses sisaldub: 

• võistupakkumise eesmärk; 

• kohustusliku protseduuri täielik kirjeldus; 

• tehnilised tingimused; 

• protseduur esialgse valiku tegemiseks; 

• kriteeriumid, mille alusel parim pakkumine valitakse ja hindamisprotsess; 

• vastutuse ja riskide jagamise üksikasjad; 

• Lisatakse selgitus, mis kirjeldab üldjoontes kohaliku võimu poolt järgitavat strateegiat ja 
poliitikat;   
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• Samuti vastav hinnakujundusteave	

- võrgu, marsruudi, liini kohta; 

- tariifide ja piletimüügi kohta; 

- sõiduplaanide ja miiinimum-teenindustaseme kohta (marsruutide kaupa, sisaldades 
ümberistumise võimalusi); 

- intervallide, kvaliteedi ja töökindluse komponentide kohta.   

Lõpuks öeldakse dokumendis, kas vastavale ettekirjutatud tasemele mittevastavat (võimalik, et 
uuendusi sisaldavat) pakkumist arvestatakse.    

<�������������������,	

Hindamine on protseduuri põhiosa, millesse on nii 
võimud kui firma kaasatud reaalajas. Väga oluline 
on, et protseduurid ja põhimõtted oleksid teada ja 
vastuvõetavad kõigile osapooltele.   
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������	
Põhimõteliselt on hästi kokkukirjutatud ja põhjendatud leping “vaikiv” dokument, mille alusel 
on võimalik vastuseisudeta igapäevane lepingujärgne tegevus ja selle tõhususe hindamine. 
Lepingu dokumentides on sätestatud: 

�����������	��������	 • kas leping on “puhas-” või “kogumaksumuse” põhine  

• kindlustuse ja hüvitistega seonduv 

• lepingu kestus (mõistlik tundub 5-7 aastat rööbastranspordi ja 3, 5 või 
7 aastat vahepealse ülevaatamisega bussi puhul) 

• abinõud vaidluste lahendamiseks ja arbitra��������	
��� 

/��������	������	
��������	

• korraldusega ja personaliga seotud üksikasjad 

• tööhõivepraktika 

• sõidukite tehnilised tingimused ja standardid 

• sõidukite hankimine ja hooldus 

• ligipääsetavus klientide ja liikumispuudega inimeste jaoks 

• ametiriietus/vorm ja rinnasildid  

• piletimüük 

• reklaam ja informatsioon 

• kaebused 

• andmete edastamine 

• infrastruktuuri küsimused 

• preemiad/trahvid järelevalve ja töötulemustega seoses     

• tulu tagamine/piletite kontrollimine   

• rajatiste kasutustasud 

�������	��������@	
�����������	�	
�%����������	������	
���������	

• kohaliku tasandi planeerimine / keskkonnatingimused 

• muutused kohalikes transpordikasutustavades 

• korrigeeritud koolitus- / kasutajanõuded  

• uued seadusandlikud ja regulatiivsed tingimused 

• transpordifirma poolne lepingutingimuste mittetäitmine 

• seadusega määratud ametivõimu poolt firmale kohaldatud trahvid (näit. 
hoolduskohustuse mittetäitmise korral)  

• firmalt litsentsi äravõtmine “maine kaotuse” tõttu 

• firma finantsiline ebastabiilsus 

• ametivõimu või firma pankrott või finantssuutmatus 

• firma omandamine teise firma poolt 

• firmade vabatahtlik teenusepakkumisest loobumine 

• võimudepoolne lepingu tühistamine selle mittetäitmise tõttu 

• firma või selle juhi süüdimõistmine kriminaalasjas 

• erakorralised tingimused   

• kõigi lepingute lõpetamine pärast ametlikku hoiatust	

7���!��.��� ���?�/!!����.�9��		���



Tipptäiustamine ja kvaliteedijuhtimine ühistranspordis 41 
 

PORTAL Kirjalikud materjalid www.eu-portal.net 

���	 )��������	$�������	
Kohalikele võimudele, 
transpordifirmadele ja mõnel juhul ka 
seadmeid tootvale tööstusele on seatud 
ühistranspordi üldkvaliteedi tagamiseks 
rida nõudmisi.   
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Kõik asjaosalised peaksid 

• kaasa aitama parima võimaliku teenuse pakkumisele ühistranspordi kasutajatele, kasutades 
sellel eesmärgil vastavalt kohandatud kvaliteedijuhtimise tavasid ja protseduure selleks, et 
optimeerida füüsiliste ja rahaliste ressursside kasutamist  turu poolt juhitud keskkonnas; 

• muutma ühistranspordist saadava kogemuse “takistusribast” reisiks “nagu lepase reega”, 
mis tähendab uksest-ukseni teenuse pakkumist reisijatele; 

• vältima kasutaja sundimist süsteemi institutsioonilisest ülesehitusest ja tootmisprotsessidest 
aru saada; 

• kasutama kvaliteeti ja kvaliteedijuhtimist klientide ligimeelitamiseks, pakkudes sõiduautole 
konkurentsi pakkuvaid teenuseid; 

• käsitleda “kvaliteedi” juhtimist pigem kui pidevat parema teenuse otsingut ja katkematut 
edenemist organisatsioonis, mitte jäiga konkreetse kvaliteeditaseme tagaajamist; 

• muutma säästliku/jätkusuutliku mobiilsuse võimalikuks keskkonnas, mida stimuleerib  
tugev poliitiline ja õiguslik raamistik; 

• arendama välja kliendile suunatud lähenemise, mõeldes “kliendi huvidele, ikka ja jälle 
kliendi huvidele”; 

• suhtuma ühistransporti kui äritegevusest enamasse. Sellel on märkimisväärne kõlapind 
ühiskonnas ning nõuab seega eriti hoolikat suhtumist majanduslike ja juhtimisalaste 
ühishuvide ellurakendamisse.   

-��������.��� ����
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• töötada välja linna arengustrateegia, milles sisaldub ka liikluskorralduse strateegia; 

• sellest lähtuvalt leppida ametlikult kokku ühistranspordivõrgu osas ja selgitada konkursil 
osalevatele firmadele, “kuidas meie siin asja ajame”; 

• teha üheselt selgeks transpordipoliitika sisu, selle eeldatav mõju käitumismallidele ja 
tagajärjed prioriteetidele kvaliteediga seoses; 

• teha selgeks, millega saadakse kõige paremini hakkama “maja-siseselt” ja mida võib väljast 
tellida, ning seda mitte ainult ühistransporditeenuse pakkumisel, vaid ka maakasutuse 
planeerimisel, teedevõrgu arendamisel, jne.; 

• tegutseda selle nimel, et haarata kaasa kõik pädevad ühistranspordi tegevust mõjutavad 
ametkonnad ja kõik süsteemis osalejad (nagu politsei ja teised firmad, keda ametkond ei 
kontrolli) jõupingutustesse parema ühistranspordi nimel; lisaks pakkumistele ja lepingutele 
võib kasutada kvaliteedikoostööd firmadega, mis võib aidata kaasa tariifikoostöö 
käivitumisele; 

• kasutada kvaliteedijuhtimistehnikate stimuleerimiseks võistupakkumisi, pöörates seejuures 
tähelepanu oskusteabele ja hästi ettevalmistatud ettepanekutele; 

• täpsustada, kas aktsepteeritakse ka etteantud taset mittearvestavaid pakkumusi, ning kuidas 
sel juhul võetakse arvesse ja rakendatakse uuendusi; 

• kujundada trahvi- ja preemiasüsteemid selliseks, et välditakse firmade karistamist asjade 
eest, mis on väljaspool nende kontrolli; 

• panustada enda kontrolli all olevate eesmärkide saavutamisesse (nt tee- või raudtee 
infrastruktuuri kättesaadavus ja kvaliteet) ja kui vaja sisse seada trahvide ja preemia 
süsteem, et hajutada firmade kartust kokkulepete usutavusele või kompenseerida neile 
kulud, mis võivad tekkida kohaliku võimu ebaõnnestumise tõttu pidada kinni kokkulepitud 
tingimustest; 

• püüda saavutada firma(de)ga selline töösuhe, mis soodustaks koostöövaimu ja stimuleeriks 
mõlemapoolset uuenduslikkust; 

• omada täpset ettekujutust, mida oodatakse lepingulistest suhetest; 

• kasutada programmi efektiivsuse hindamiseks objektiivseid ja subjektiivseid näitajaid, mis 
on tasakaalus, ning püüda haarata tarbijad teenuse kvaliteedi hindamisse; 

• aidata kaasa positiivse “süüdistusteta” kultuuri kujundamisele organisatsioonis ja püüda 
saavutada juhtimise kõrge tase kehtestatud põhimõtete rakendamise teel; 



Tipptäiustamine ja kvaliteedijuhtimine ühistranspordis 43 
 

PORTAL Kirjalikud materjalid www.eu-portal.net 

• toimida õpivõimelise organisatsioonina süsteemis, kasutades sise- ja välis-tipptäiustamist 
teiste linnade ja sektoritega arenguvõimaluste väljaselgitamiseks: tipptäiustamine võib anda 
uuenduslikke ja rakendatavaid lahendusi, võrreldes end liikluse/mobiilsuse/ühistranspordi 
korraldamisega aga ka muude sektorite (turism, meelelahutus, ostukeskused, jne.) tööga 
teistes linnades; 

• saada kasulikke kogemusi reaalsetest situatsioonidest, kasutades ka ise regulaarselt 
ühistransporti; 

• kasutada oma konkreetses regulatiivses süsteemis lepinguid, võistupakkumisi ja 
litsentsimist, et stimuleerida firmasid alljärgnevalt kirjeldatud otsuseid ja suundumusi vastu 
võtma. 

+%����	�������������������,	
Firma väärtus on seotud tema võimega võita konkursse ja sõlmida häid lepinguid.   Siit võib 
teha järeldused tema suutlikkuse kohta pakkuda transpordikasutajatele ja linnaelanikele 
heatasemelist teenust. Soovitused operaatoritele: 

• tunda oma turgu; 

• hinnata enda poolt pakutava teenuse tõhusust (hea või halb) võrdluses nõudluse ja 
konkurentsiga; 

• suhtuda oma tegevusse kui millessegi, mis on äritegevusest enam: ühistransporditegevuse 
mõju kohalikule üldsusele ja elukvaliteedile tuleb arvesse võtta linna ühistranspordi 
strateegias, eesmärkides ja prioriteetides; 

• püüda jõuda nähtava professionaalse pädevuseni, mis vastaks ametliku kvalifikatsiooni 
standarditele (ISO 9000, XP X 50-805) ja/või kõikse kvaliteedijuhtimise põhimõtetele oma 
tegevuses; 

• kehtestada korralikult ülesehitatud kliendi rahulolu mõõtmissüsteem; mis põhineb kliendi 
ootustele; 

• kehtestada korralikult ülesehitatud kvaliteediseire süsteem ja kvaliteedi “tableau de bord”, 
kasutades kliendi rahuloluga seotud näitajaid; 

• töötada välja kliendi rahulolu mõõtmise süsteem ning kasutada selle tulemusi koos 
sisekvaliteedi seiresüsteemi tulemustega; 

• saavutada korralduse ja tegevuse kõrge tase kehtestatud juhtimispõhimõtete kasutamisega 
(näit. EFQM); 

• kasutada “eesliini” (otsekontaktis kasutajaga) korralduse arendamis- ja 
täiustamisprogramme kliendisuhtlusega seotud töö tõhustamiseks; 

• hinnata pidevalt kliendi rahulolu; 

• teha uuendusi kindlate äriliste piiride ja põhimõtete raames; 

• kultiveerida positiivset “süüdlasteta” lähenemist töötajate “treenimisel”; 
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• võtta omaks avatud ja aus lähenemine probleemidele teenindamises ja hüvitada klientidele 
puudused; 

• püüda arendada ametivõimudega välja koostöö, mis toetaks; 

• täiustada oma toimimistõhusust, võrreldes teistega, nii ametlikult kui mitte-ametlikult, nii 
ühistranspordisektori sees kui teiste sektoritega; 

• ei tohi unustada, et lõppkokkuvõttes ühistransporditeenuse kvaliteeti mõjutavad inimesed on 
bussijuht, liiklusjärelvalve, kaebustega tegelev ametnik ja sõidukite hooldaja. Nende 
töötingimused mõjutavad otseselt nende tahtmist ja võimet head	teenust pakkuda.	Seetõttu 
on oluline kuulata töötajaid - mida nad räägivad oma töötingimustest, firma 
liikluskorraldusstrateegiast, oma töötulemustest ja juhtkonna otsuste praktilistest mõjust 
nende tööle.  

+%����	'�������������	$������	�	��������	���������		
Oma ülesande tõttu projekteerida/kavandada, täiustada ja toota sõidukeid ja seadmeid, on 
tootjatel võtmeroll pakutava kvaliteedi kujundamisel. Soovitused tootjatele: 

• anda endale aru, et turgu suunavaks tõukejõuks on tarbija nõudmised, mitte firmade või 
ametivõimude soovid; 

• olla valmis reageerima ja toetama uuenduslikkust seadmete projekteerimisel/kavandamisel; 

• pakkuda firmadele täielikku toetust müügijärgses teeninduses; 

• muuta tarbija ja tarnija vaheline side aktsepteeritud tavaks äritegevuses; 

• võtta mõõtu konkurentide ja teiste valdkondade järgi; 

• püüda jõuda nähtava professionaalse pädevuseni, mis vastaks ametliku kvalifikatsiooni 
standarditele (ISO 9000) ja/või kõikse kvaliteedijuhtimise põhimõtetele oma tasandil; 

• saavutada juhtimise ja tegevuse kõrge tase kehtestatud korralduspõhimõtete rakendamisega 
(näit. EFQM). 
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Mis puutub ühistransporti, siis >��	� � projekt (ja jätkuv ����	� � projekt) näitas, et selle 
organisatsioonis võib olla riigiti märkimisväärseid erinevusi.   

Kui pidada silmas kolme tasandit ühistranspordi organisatsioonis (strateegiline, taktikaline ja 
ekspluatatsiooni tasand), siis ei ole kahtlust, et strateegiliselt kõige kõrgemal tasandil on alati 
transpordivõimud, kusjuures peamine erinevus riikide vahel on vastutuse jagunemine 
keskvõimu ja kohaliku võimu vahel.     

Teisalt, ekspluatatsiooni teostab transpordiettevõte, mis võib olla kas puhtalt era- või avalikus 
omandis, või hoopis segaomandis.   

Kuid peamine erinevus, kaalutledes kvaliteedile omistatavat rolli on keskmisel, s.t. taktika 
tasandil. Kvaliteediga seonduv algatuslikkus ja kvaliteedi positsioon sõltuvad kõigi taktika 
tasandi partnerite vastutuse ja osalemise määrast.	

���	�*��	��	��������	*���	�����	����������	�����	������	
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��/	���	���99������������0 Teisest küljest, kui marsruudi ja 
teenuse üle otsustamine jääb firma kanda, olles seotud vaid teatava kohustuste raamistikuga, on 
tema osa teenuse kvaliteedi parandamisel palju suurem.   

Seega soovitatakse koolitajatel teha üliõpilastega läbi vastutuse jagunemise süvaanalüüs 
üleriigilises ja kohalikus kontekstis. Selline harjutus, võimaluse korral Isotope’ ja Maretope’i 
tulemuste kaasamisega, aitab üliõpilastel paremini aru saada omamaistest võimalustest ja 
piirangutest teiste Euroopa riikidega võrreldes. 

Rõhutada tuleb, et integreeritud ühistranspordi kvaliteeti on võimalik paremini mõista 
üleriigiliste ja kohalike raamistike tundmise pinnalt. 
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Kvaliteet ja võrdlemine parima sooritusega on mõisted ja meetodid. Seega ei ole 
uuringupaikadest näiteid võtta. Kuid mitmeid näiteid on loomulikult olemas kvaliteedi 
vormistamisest ja parima sooritusega võrdlemise rakendamisest.   

Järgnevad näited hõlbustavad mõistete tutvustamist.    

Samuti võime viidata ajakohastatud näidetele interneti lehekülgedel ELTIS (www.eltis.org) ja 
BEST (www.bestransport.org). 
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RATP on alates 27. veebruarist 1998 sertifitseeritud teenindamiseks kolmel bussiliinil. 
Vastavalt Prantsusmaal 30. märtsist 1995 kehtivale määrusele Nr. 95354 (määratleb üldjoontes 
teenuse sertifitseerimise tingimused) on koostatud ja kõigi asjaosaliste poolt heakskiidetud 
järgmine pädevusraamistik – kaks reisijate ja tarbijate huve esindavat gruppi, organiseeriv 
ametkond, transpordiministeeriumi ametnik, sertifitseerimisnõukogu ja RATP’i esindaja  

Organiseeriva ametkonna (C,���@�	�����7���� ��	��5���������E�Pariisi Transpordiamet) soovil 
rakendatakse pädevusraamistikku mitte ainult RATP liinidel, vaid kogu bussiteenindusele Ile-
de-France regioonis. Selline raamistik on paindlik ning sisaldab järgnevat: 

14 teeninduskohustust, millest 9 on üldkasutatavad ja 5 liinispetsiifilised. Kõik Ile-de-France’i 
sertifikaati soovivad bussiliinid peavad olema seotud 9 üldkohustusega. Liinispetsiifilise 
kohustused koostatakse eraldi igale konkreetsele liinile selle iseloomu silmas pidades. Kõik 
kohustused peavad olema kooskõlas prantsuse standardiga NF 50-805 ning lisaks sellele katma 
kõik standardi kriteeriumirühmad.   

 

RATP’i 14 teeninduskohustust (-lepingut): 

• kaugteabeteenus 

• teave müügikohtades 

• teave bussipeatustes 

• teave teenindushäiretest bussipeatustes 

• teave teenindushäiretest sõidukis sees 

• juhtide käitumine 

• korrapärasus / täpsus 

• mugavus / täituvus  

• pettustega võitlemine 

• juhtide välimus  



Tipptäiustamine ja kvaliteedijuhtimine ühistranspordis 47 
 

PORTAL Kirjalikud materjalid www.eu-portal.net 

• busside töökindlus 

• võitlemine saastatuse vastu  

• puhtad ja heas seisukorras bussipeatused 

• seest ja väljast puhtad bussid	

 

Iga kohustusega kaasneb: 

• etalonteenus 

• eesmärgiks seatud sooritustase 

• mitteaktsepteeritavad olukorrad 

• mitteaktsepteeritavale olukorrale reageerimine 

• iga kohustuse tulemuste mõõtmise ja arvutamise metoodika ning mõõtmise korralduse 
kirjeldus  (kes vastutab mille eest) 

• teeninduse korraldus 

• sertifitseerimisasutuse kontrolli- ja auditeerimismetoodika 

• reisijate teavitamine kohustustest.	

 

Sertifitseerimisasutus kontrollib mitmeid aspekte, nagu 

• mõõtmissüsteemi asjakohasus ja efektiivsus 

• pakutud kvaliteedi taseme vastavus kohustusele 

Sertifitseerimisasutus peab samuti analüüsima kõiki klientidelt laekunud kaebusi ning tal on 
õigus läbi viia reisijauuringuid. Sertifikaati tuleb kord aastas uuendada ja sellele tuleb teha 
järelaudit.   

���	 +����,	)���	'�������������	������������,	

Oslo Ühistranspordis (OÜT) rakendati uuenduslik süsteem. “Oslo kliendiharta” ja sellega 
seonduv hüvitiste skeem erineb täielikult teistest “klassikalistest” hartadest. See on ainus, mis 
pakub kliendile tekitatud ebamugavusega samaväärset hüvitist. Ühistranspordi kasutaja eesmärk 
on jõuda sihtpunkti. Oslo ühistranspordi garantii tagab kliendile sihtpunkti jõudmise, kattes 
ühistransporditeenuse probleemi korral taksokulu (vt. allpool kommentaarid hüvitiste kohta). 

OÜT eesmärk oli oma klientide õiguste suurendamine ja hüvitiste pakkumine katkestuste korral 
teeninduses, hõlbustades seega kliendipoolset arvamusavaldust ja ettepanekute tegemist, ning 
näidates oma tõsist suhtumist teenuse kvaliteeti. Sellise garantii andmine peegeldab sisemisel 
tasandil kvaliteedi tõstmise võimalust. Garantii puudutab kõiki Oslo ühistranspordi metroo-, 
trammi- ja bussiliinidel tegutsevaid firmasid, kaasaarvatud allhankelepinguga töötavad 
bussiliinid. Reisigarantii on pidev kvaliteeditäiustamise protsess, mille tulemuseks on 
rahulolevamad kliendid, mitte projekt, mis lõppeb garantiisüsteemi käivitumise päeval. 
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Norra näide illustreerib ka “kaheksat punkti, mida tuleb arvestada garantiisüsteemi 
kasutuselevõtmisel”. Need peaksid huvi pakkuma, kui kavatsetakse samalaadse dokumendi 
kasutuselevõtmist.  

20	 Võtke aega juhtkonna veenmiseks. Algfaasis on juhtkonna toetuse saamine otsustava 
tähtsusega.  

40	 Väga tähtis on kõigile töötajatele korralikult informatsiooni jagada. Igasugused muutuse 
garantiisüsteemis tekitavad segadust. Oluline on asjaosalisi pidevalt kõigega kursis hoida.   

50	 Sisemistele protsessidele tuleb anda palju aega. Seda kulub ilmselt rohkem kui arvasite.   

60	 Firmasisene koolitus tuleb läbi viia professionaalsel tasemel. Kasutage spetsialiste 
väljastpoolt ja oma vastavate teadmistega töötajaid.   

:0	 Kindlasti on arvamused garantii kohta seinast seina. Kasutage uuringuid erinevate 
kontseptsioonide testimiseks ja ehitage edasine tegevus uuringutulemustele.   

;0	 Ärge kartke garantiid kasutusele võtta. Tavaliselt liialdatakse tagajärgede osas ettevõttele. 
Arvati, et taksoraha hüvitisteks hakkab kuluma 1,3 miljonit Norra krooni aastas (enamik 
arvas, et see on liiga optimistlik hinnang), tegelikult makstakse 120,000 NOKi.  

<0	 Kasutage laialdast ja heal tasemel marketingi. Ärge olge kindlad, et meedia seda teemat 
katab. Esitledes garantiisüsteemi ise, väldite mitte asjakohast interpreteerimist ja teavet.   

=0	 Ärge kaotage hoogu. Jätkake muutuvate oludega kohanemiseks jälgimist, arendamist ja 
kohandamist ka pärast garantiisüsteemi käivitamist.   

Reisigarantii rakendamist alates Oslos on suhtlemine klientidega paranenud igal tasandil.   

���	 +����,	���������	�'$������	�������	�������	

Tagasimakse süsteem Londoni metroos toimib hästi ning illustreerib ka rahalise hüvitamise 
kontseptsiooni väga hästi. London Transport’il on kaks kliendihartat: metrooharta ja bussiharta. 
Vaid metrool on tagasimakse süsteem.   

Metrooharta vorm on lihtne ja praktiline. Hartas sisalduvad kohustused puudutavad rongiteenust 
(see peab olema « �������"#��������	��"�!!����������!���"##��� »), jaamu (need peavad olema « 
	��"�	�"���� ��	������	��"�!������»), informatsiooni (see peab olema « ��������	�	�� ») ning 
töötajaid (kes peavad olema « "�����������"��	�	�!�!���� »).  

Hartas on punkt hüvitamise kohta «����"##���!	���!�������������"##�	�����». Hüvitamine 
toimub tagastusdokumendi alusel, kui hilinemine ületab 15 minutit « �������7���� ��	D�����! ». 
Hartas on toodu reklamatsiooni vorm, mis tuleb hagejal täita. Lisaks üldinformatsioonile 
(detailselt) tuleb esitada hilinemise tõestusena sõidupilet. Igal aastal tehakse üle 250.000 
tagasimakse, mille kogumaksumus on alla 0,9 miljoni euro 1,1 miljardilise kogusissetuleku 
juures.   
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1995.a. algul moodustasid viis maailma suurimat metroosüsteemi – Berliin, London, Hongkong, 
New York ja Pariis tipptäiustamise konsortsiumi, mida koordineerib Railway Technology 
Strategy Centre (RTSC) Imperial College’is Londonis, eesmärgiga võrrelda süsteemide tegevus 
näitajaid ning kasutada tulemusi parima tava leidmiseks. Sellest ajast on grupiga ühinenud veel 
kolm süsteemi – Mexico City, Sao Paulo ja Tokyo (TRA) ning ühisnimetuseks on saanud 
CoMET – Community of Metros (Metroode ühendus).  

 

Peamine mõte parima tegevuse võrdlemise klubi asutamisel on olnud baasandmete kogumine 
liikmete hulgas, et töötada nende alusel välja   

0%�������	����$���������	9"�J	0��������>�	5���>�����	9"05:>0 Siia kuulub:  

• näitajate määratlemine finantsmõjususe, efektiivsuse, varade kasutamise, usaldusväärsuse, 
teenuse kvaliteedi ja turvalisuse valdkonnas; 

• sobivate uurimistehnikate kavandamine; 

• asjakohaste andmete kogumine ja kinnitamine; 

• andmete võrreldavuse ja arusaadavuse parandamine. 

?���������''���. See on osa andmekogumise ja kvaliteedi parandamise programmist, kus on 
tegemist nii kvantitatiivse kui kvalitatiivse lähenemisega erinevatele tavadele selle tegevusharu 
eri sfäärides. Juhtumanalüüsid on välja töötatud põhiliste tegevusnäitajate rakendamise 
testimiseks ja parima tava määratlemiseks. Need uurimused puudutavad metrootranspordi ja 
teiste seonduvate tööstusharude kogemusi.    

0����	��$�. See annab osalevatele ettevõtetele võimaluse teha kindlaks muudetud praktika ja 
protseduurid ning võtta kasutusele põhiliste tegevusnäitajate ja erinevate juhtumanalüüside 
järelduste alusel leitud “parim tava”. 

 

Kolmeaastase töö järel on esimesed parima tava rakendamise näited seotud: 

• $%��������, mitmed süsteemid viivad oma tegevusse sisse muutusi teenindusvõimsuse ja 
teenuse usaldusväärsuse parandamiseks; 

• �������	��������������, mitmed osalevad metrood vahetavad kogemusi ja kasutavad 
teavet, mis on saadud mitte-põhitegevuste sisseostmisel väljast; 

• �����������, konsortsiumi esialgne töö tõi esile märkimisväärseid võimalusi parandada 
personali komplekteerimisega  seotud tasuvust – rakendusanalüüsi praegu tehakse; 

• �������$���������, usaldusväärsuse tagamise olulisus on veenvat tõestust leidnud ja 
Londoni metroo teeb praegu muudatusi kahel liinil; 

• ��$����������������	�������������	$��������� �	��������������������. 
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CoMET konsortsium on üks harvaesinevaid tipptäiustuse gruppe linna ühistranspordis, mille 
tegutsemine on planeeritud pikaajaliseks (asutamisel tegevuse lõpptähtaega ei määratud). 4. 
tööaasta (1998) eesmärgid olid: 

• kasutada maksimaalselt ära olemasolev andmebaas ja eelmisel etapil tehtud töö tulemused; 

• aidata metroodel kehtestada põhilised klienditeeninduse kvaliteedi tegevusnäitajad; 

• kiirendada ja suurendada parima tava ettepanekute ellurakendamist; 

• hakata aegridade andmetest järeldusi tegema suundumuste ning antud poliitika ja 
tegevuskavade mõju väljaselgitamiseks; 

• jätkata parima tava defineerimist kõrge prioriteetsusega valdkondades, mida saaks koheselt 
rakendada. 

���	 +����,	5�)	&((�*�	�����������	�/56*45 6	�����	6�'������	

Kvaliteedijuhtimise protsess, nii nagu seda kasutab STIB-MIVB, põhineb lihtsal põhimõttel 
“Satisfaire le client au juste prix - Voldoening voor de juiste prijs “, mis tähendab -  “klindi 
rahulolu õige hinnaga”. Esile võib tuua neli peamist aspekti: 

• regiooni ootuste täitumine; 

• klienditeeninduse kvaliteedi pidev uurimine ja mõõtmine; 

• ühise ja kliendile suunatud keele kasutamine ettevõtte-siseselt; 

• erinevate huvide parima suhte leidmine. 

 

Neli ülaltooduga seonduvat põhimõtet on: 

• rahulolu arengu jälgimine peaks olema esmane prioriteet; 

• igasugune tegevus peaks panustama soovitud tulemusse; 

• ettevõte peaks toimima kooskõlas oma keskkonnaga; 

• ettevõte saab muutuda vaid kogukonna kaasamisel. 

Ülaltoodud kvaliteedipoliitika kiideti heaks esimese korralduslepingu allkirjastamisega Brüsseli 
Linnavalitsuse ja STIB-MIVB vahel. Leping, mis kehtis neli aastat (1991 - 1994), määras ära 
STIB-MIVB ülesanded ning nõudis firmalt kliendi rahulolu, tööd suurima tasuvuse nimel ning 
progressiivse ISO 9000-standarditel põhineva kvaliteedisüsteemi kehtestamist.   
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.�	�)/�	��������	9���������	�%�������	�'�����:	

Juhtkond alustas kogu töötajaskonna koolitustsükliga. LOTS meetodist saab iga osaleja 

• ühe sõnumi: klient on kogu tegevuse keskmes; 

• korraldustehnika; 

• ühise keele. 

Igal rühmal tuli harjutusena uurida mõnd tegevust ettevõttes ja töötada välja selle täiustamise 
projekt. 5,500 STIB-MIVB töötajaskonna liikme koolitamine neljas põhikategoorias (keskastme 
juhtivtöötajad, kontoritöötajad, sõidukijuhid, tehniline personal) toimus 1991-1996. 

 

Ettevõtte kõigi osakondade funktsionaalse analüüsiga alustati 1992.a. See koosnes 

• kõigi osakondade ja nende allüksuste funktsioonide ning nende poolt pakutavate teenuste 
määratlemisest; 

• funktsioonide klassifitseerimisest klientide ootuste põhjal; 

• diskussioonide korraldamisest osakondade ja teenusekasutajate vahel; 

• funktsioonide võrdlemisest STIB-MIVB-le pandud ülesannetega.	

 

1990.a. allkirjastatud lepingus sätestatud ülesandeid ja rõhuasetusi muudeti lepingu teises 
1995.a. versioonis. STIB-MIVB’i missiooni täpsustused: 

�/56;45 6	!	���������	������	�����������,	

• transport; 

• müük; 

• vandalism ja kuritegevus; 

• pettused; 

• transpordi koordineerimine (teiste ettevõtetega); 

• koostöö tarbijakaitsega; 

• teadmine transpordikasutajate konsultatiivkomitee olemasolust.	

	

�	����������	������	�����������,	

• inimressurss; 

• finantsressurss; 

• tehniline ressurss; 

• ressursispetsiifiline.	
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�	�����������	������	�����������,	

• regionaalne; 

• munitsipaal-, föderaal- ja Euroopa võimud;	

• infrastruktuuri hooldamine; 

• üldsuse austamine.	

	

�	��������	�����	������������	'��������,	

• võrgu infrastruktuuriga seotud tööde teostamine; 

• regiooni mobiilsuspoliitika toetamine; 

• konkreetse STIB-MIVB pädevuse kättesaadavus regiooni jaoks.	

Seejärel viidi läbi kõigi funktsioonide inventuur. Registreeriti üle 800 toote/teenuse koos eri 
aspektide nagu tellimine, liiklussagedus, teenusemaht, viivitused ja kasutajad kirjeldamisega.  

3�	0��������	�������������	

Iga toode/teenus või toodete/teenuste grupp on protsessi tulemus, mis omakorda on tegevuste 
jada vajaduse ja kontseptsiooni tuvastamisest lõpptulemuseni. Sageli mitmeid ettevõtte 
osakondi haaravate protsesside kirjeldamine nõudis siiani puudunud “ristlõikelise” nägemuse 
saamist ettevõttest. Protsesside ajakohastamisega tegeles koostöös vastava tegevuse juhi või 
vastutava töötajaga koordinaator, kellele tuli selgeks teha kõigi asjaosaliste osakondade 
vastastikune mõju ja kokkupuutepunkt. Selgitati välja ligi sada protsessi, mille puhul tuleb 
otsustada “kes vastutab mille eest?” ning samuti leida kriteeriumid, millega oleksid kõik 
töötajad nõus (kvaliteet, kvantiteet, aeg).    

Olles teadvustanud ettevõtte funktsioonid ja vormistanud erinevad protsessid, töötati igale 
funktsioonile välja mõõdetavad näitajad, mis võimaldab tagada funktsiooni toimimiseks 
vajaliku kvaliteedi. STIB-MIVB’i kvaliteedi käsiraamat sisaldab 18 põhifunktsiooni, mis 
teostatakse ca 100 protsessi ja 800 nendest tuleneva toote/teenuse abil.    

���	 +����,	��45/.78�	�����������������	97����1��:	

SEMITAG1 juhib linnatranspordivõrku Grenoble’i linnastus (23 linna) sealse korraldava 
ametivõimu – SMTC nimel. Ettevõte teenindab 20 marsruuti, neil on 800 töötajat ja 300 
sõidukit (trammid, trollid ja bussid). SEMITAG sõidutab 220 000 reisijat päevas ja selle 
aastaeelarve maht ulatub 300 miljoni prantsuse frangini.  

                                                      
�		 Société d’Economie Mixte des Transports de l’Agglomération Grenobloise (SEMITAG), BP 258, 

380444 Grenoble Cedex 9. 
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Pärast teenuse kasutuse kiiret kasvu seoses kahe uue trammiliini avamisega aastatel 1987 ja 
1990 otsustas juhtkond keskenduda nii ettevõtte poolt pakutava teenuse kui organisatsiooni 
täiustamisele. Selle tulemusel käivitati juunis 1993 projekt PAQT 97 (Plan d’Action Qualité 
Tag), millega määratleti ettevõtte strateegia ja põhieesmärgid järgmiseks viieks aastaks. PAQT 
97 kolm peamist suunda on:  

- parem teenindus kliendile; 

- parem arusaam oma töötajate väärtusest ja nende pädevuse vääriline hindamine; 

- parem toimetulek majanduslike ja rahaliste kitsaskohtadega. 

Kvaliteet on kõigi kolme käsitluse ühine nimetaja. Nad sisaldavad ka mõningaid elemente 
kogukvaliteedi juhtimisest (TQM): kliendikesksus, töötajate suurem huvitatus firma 
äritegevusest ning parem ressursside kasutamine. Iga käsitluse puhul on omakorda eristatud 8 
põhieesmärki aastateks 1993-1997. 

	


�	��������,		

- põhja-lõunasuunalise pikenduse lõpetamine; 

- uue depoo avamine; 

- kvaliteediprotsessi käivitamine; 

- teenuse kvaliteedi tõstmine; 

- sertifitseerimine. 

	

��	��������,	

- tegevusstruktuuride kaasajastamine; 

- intervjuud individuaalseks hindamiseks; 

- organisatsiooni ja tööaja korralduse optimeerimine. 

	

��	��������,	

- detsentraliseeritud eelarvesüsteemide kasutuselevõtmine; 

- uue piletisüsteemi kasutuselevõtmine. 

 

Sertifitseerimine on seega juhtimiskava peamine ülesanne aastateks 1993-1997. Siiski on see 
vaid üks osa ettevõtte kvaliteediprotsessist. Sellel protsessil, mis on PAQT 97 põhiteema, on 
kaks aspekti: 

• tegevus klienditeeninduse kvaliteedi parandamise nimel; 

• tegevus sisetegevuse täiustamiseks eesmärgiga saada ISO 9001 sertifikaat. 
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Kvaliteediprotsessi esimene osa on jagatud kolme faasi: 

• rahulolu uuring, selgitamaks välja klientide ootused ja nende arvamuse teenusest (september 
1993); 

• teenindamise kohustus avalikkuse ees harta ja kvaliteedieesmärkide näol (March 1994); 

• käibivate tavade muutmine määratletud eesmärkide saavutamise nimel (1994-). 

��!	 +����,	�/56;45 6	�����������������	5�)	&(((;��	96�'����:�	

Selleks, et stimuleerida STIB-MIVB erinevaid osakondi arenema kõikse kvaliteedi suunas ning 
kindlustada STIB-MIVB konkurentsivõimelist positsiooni Komisjoni võimalike 
liberaliseerivate direktiivide või määruste korral, otsustas STIB-MIVB saada  ISO 9000 
standarditel põhineva sertifikaadi. 

 

Selle asemel, et sertifitseerida kõik ettevõtte osakonnad ühe ja sama perioodi jooksul, otsustasid 
STIB/MIVB juhid tihedas koostöös kvaliteediosakonnaga valida esialgu välja vaid mõned 
osakonnad. Valikukriteeriumid olid järgmised: 

• juhtide vabatahtlikkus ja kaasatus; 

• erinevat tüüpi osakondade esindatus; 

• osakondade kaasatus vahetusse suhtlemisse kliendiga.	

 

Neli osakonda on sertifitseeritud või sertifitseerimisel: 

• osakond, kes vastutab kliendiabi eest avariide korral metroos (ISO 9002 märtsis 1998); 

• rongikerede töökoda (ISO 9002 detsembris 1997); 

• ohutuse, hügieeni ja ergonoomia osakond (ISO 9002 oktoobris 1997); 

• sõidukijuhtide koolituskeskus (ISO 9001 detsembris 1997).	

Ettevõtte-siseselt oodatakse sellest ettevõtmisest kumulatiivset mõju ning sertifitseeritud 
osakondade juhtimispraktika on muutunud atraktiivseks ka teistele. Tundub, et teiste 
osakondade otsustaval tasandil on suur huvi saada informatsiooni sertifikaati omavate 
osakondade juhtimiskogemuste kohta. Samuti on kasutusel parima sooritusega võrdlemise 
protsess.   
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D������$���	'��$���� 

 

 See on kõrgetasemeline ülevaade majandustegevuse 
vajadusest ja võimalikest kitsaskohtadest teeninduses. 
Ülevaade määrab ära ettevõtmise mastaabi, juhtiva 
personali ja teenuse tarbijate vajadused, selgitab välja 
riiklikud süsteemid, mida peab kasutama, ning kõik 
muud tegurid, mis võivad mõjutada viisi, kuidas teenust 
osutatakse või tegevust teostatakse. Siin võiks sisalduda: 

 • personaliküsimused; 

• omandiga seotud küsimused; 

• reorganiseerimiskavade võimalik mõju; 

• teised asjakohased ülevaated/aruanded; 

• seadusandlus (näit. Võrdsed võimalused. Tervishoid 
ja ohutus, EL); 

• tihedam koostöö teiste avaliku sektori 
organisatsioonidega; 

• partnerlus erasektoriga.  

 

	

/����������������	�������$��	�%����	

	

 

 

 

 

Pärast majandustegevuse ülevaadet valmistatakse ette 
teenindustasemele esitatavad nõuded. Siin kirjeldatakse 
ülevaatest tehtud järelduste põhjal lahti ettevõetav töö. 
Nõudmistes sisaldub: 

• kirjeldus sellest, mida peab saavutama (lõpptulemus); 

• kirjeldus sellest, mida peab valmistama või üle andma 
(väljalase); 

• teenindusstandard, mille peab saavutama; 

• tehnilised probleemid või muud kaalutlused (näit. 
turvalisus); 

• töökoormus.		

 

Äritegevuse 
ülevaade 

 Nõutav 
teenindustase 

Äritegevuse 
ülevaade  
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/%������	����''�	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tõhususe analüüs käsitleb üksikasjalikult kuidas teenus 
või tegevus standardikohaselt saaks toimida nõutavas 
teenindustasemes sisalduvate kitsaskohtade kontekstis.   

�*������	���������	*���������	��������	���������	
�������	
�	�����������	��8�	����������	�����	
�	
������	���	�����0	See aitab koostada ettepanekut, 
kuidas	tööd kõige paremini teha. 

Juhtkond ja töö teostamisega seotud töötajad peavad alati 
olema kaasatud tõhususe analüüsi - on oluline, et neil 
tekiks käibeloleva tööpraktika igasuguse muutmise suhtes 
tunne, et see on nende tehtud muudatus. 

���������	

 

 

�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pärast tõhususe analüüsi läbitegemist koostatakse 
ettepanek. Siin kirjeldatakse detailselt: 

• ülesande täitmiseks kasutatavaid meetodeid ja 
süsteeme; 

• ressursside eraldisi; 

• järelvalvemeetodeid;  

• teostamise maksumust. 

 

 

Äritegevuse 
ülevaade 

Nõutav  
teenindustase 

Parim 
sisesooritus 

Tõhususe 
analüüs 

Parim 
välissooritus 

Parim 
sisesooritus 

Tõhususe 
analüüs 

Parim 
välissooritus 

Äritegevuse 
ülevaade 

 Nõutav 
teenindustase 

Ettepanek 
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<��������	  

  Hindamine on kaheetapiline protsess: 

20	 ����*���������	����������	��������� – 
hindamiskomisjon peab veenduma, et kui töö 
teostatakse ettepanekus kirjeldatud viisil, siis 
suudetakse saavutada teenindustasemele esitatud 
nõudmistes kehtestatud standard.   

40	 ,*��������	��������	������������ – kui komisjon 
on ettepanekuga  ����� rahul, vaadatakse see 
veelkord läbi võrdluses parimate sise- ja 
välissooritustega.   

 

	

	

	

	

	

	

	

	

/��������	����������	

 

 

 
Kui hindamiskomisjon on ettepaneku heaks kiitnud, 
sõlmitakse teenindustaseme leping, tagamaks teenuse 
osutamine ettepanekus sisaldunud viisil ja 
maksumusega. Kui komisjon leiab puudusi, kaalutakse 
teisi teenusepakkujaid.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ettepaneku 
hindamine 

Parim 
sisesooritus 

Tõhususe 
analüüs 

Parim 
välissooritus 

Äritegevuse 
ülevaade 

 Nõutav 
teenindustase 

Ettepanek 

Tulemuste 
kasutamine 

Ettepaneku hindamine 

Parim 
sisesooritus 

Tõhususe 
analüüs 

Parim 
välissooritus 

Äritegevuse 
ülevaade 

 Nõutav 
teenindustase 

Ettepanek 
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��	 ?���������	�	���$������		
�������	���$����, enne �"�!�	���� ja  �����������	������"&��!����� (benchmarking) mõistete 
sissetoomist esitage ühistranspordi institutsionaalne ja finantskorraldus.   

/����	���$����, asetage üliõpilased võimalikult palju konkreetsesse situatsiooni. 
Transpordikasutaja seisukohalt asjade nägemine aitab neil mõista ideed ning samaaegselt ka 
paremini seda, et tarbijahuvide kõrval on ka teisi huvigruppe nagu ametivõimud, firmad. 

"�����	���$����, firmadele on tipptäiustamise mõistet raske selgitada, kuna konfidentsiaalsuse 
põhimõttest lähtuvalt ei meeldi neile sel teemal rääkida. Omamaiste kogemuste tutvustamine 
annaks õpilastele suuri eeliseid ning mõju oleks märgatav.     

+����	���$����,	kõik tahavad alati ja igal pool kvaliteeti tõsta. Mõistmaks, kui raske on seda 
teha kohalike võimude või firma seisukohalt, on vaja aru saada tegelikkusest. Kohaliku võimu 
ja firma esindaja osalemine koolitusel, nendepoolne konkreetne kvaliteeditegevuse tutvustamine 
aitaks üliõpilastel ühendada mõisted reaalsusega.   
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Mõlemat mõistet, nii kvaliteeti kui parima soorituse suunas töötamist (kummalgi keskmes 
võrdlemine) kasutatakse kõikjal igapäevaelus, ka tudengite poolt. Pedagoogiline eesmärk on aga 
anda üldtuntud mõistetele struktureeritud ja professionaalne tähendus. Huvitav oleks lasta 
üliõpilastel endil avastada erinevad mõistetega seonduvad lähenemisviisid. Seda võib teha kas 
väikestes rühmades või individuaalselt.   

Näiteks, kvaliteediringi neli elementi ei ole ühistranspordi eripära, neid saab kasutada igasuguse 
tootmistegevuse puhul. Ühistranspordi kvaliteedi Euroopa raamistiku erinevad teemad, samuti 
hindamise põhirühmad.   

Parima soorituse suunas töötamisega seoses on selle reaalse rakendamise seisukohalt kõige 
raskem viimane samm – tegevuskava koostamine ja elluviimine. On selge, et oma 
tegevuse/kvaliteedi võrdlemiseks teistega tuleb endale hinnang anda. Ja et võrdlemine on 
protsessi keskne osa. Kuid sageli lõpetatakse tegevus pärast võrdlemist, mis on suur 
jõupingutus, kuna Euroopa projektid ei kinnita tegelikult võrdlemistulemuste rakendamise fakti. 
Selles mõttes oleks huvitav asetada üliõpilased “tegelikku olukorda”. Seda saab teha nii 
ühistranspordi kui igasuguse muu kohalikus kontekstis huvipakkuva valdkonna puhul. Lisaks 
sellele aitab “elusituatsioonis olemine” paremini mõista väga suurt erinevust võrdlemise ja 
klassifitseerimise ning tulemuste ja vahendite/meetodite vahel.     
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!�	 �%������	

!�
	 	"$�������	

20	 ���������������0	Organisatsiooni ühe osakonna/allüksuse tegevuse süstemaatiline	võrdlus 
teiste osakondade/allüksustega (sisene tipptäiustamine) või teiste organisatsioonidega, 
konkurentidega või tegevusala juhtivate ettevõtetega (väline tipptäiustamine), kui 
parandamise meetod, mille puhul jagatakse teadmisi ja kogemusi “parimast tulemusest”.	

40	  ����0	Dokument, mis kirjeldab lahti ettevõtte/organisatsiooni kohustused oma klintide 
ees.   

4020	 �������������0	Dokument, mis selgitab, milliseid teenuseid kodanikele pakutakse 
ning kirjeldab avaliku teenuse kohustusi nende ees, kelle seisukohti arvestatakse harta 
taasläbivaatamisel.  	

4040	 ������������0	Dokument, mis kirjeldab lahti kohustused kliendi ees, kehtestab 
standardid firma tööle, sätestab selle, kuidas firma oma tegevust standarditega 
võrrelduna avalikustab, kuidas ta kliendi eest hoolitseb ja hüvitab probleemid 
transporditeenuse pakkumisel, ning kuidas klient firmaga ühendust saab. 
Kliendihartad võib jagada nelja kategooriasse:	

• ?���������0 Õigusi ja kohustusi kirjeldav harta. 

• ���������	�����. Üldisi väärtusi ja põhimõtteid sätestav harta.  

• ����������	�����. Kirjeldab ametlikke kohustusi, mis on kehtestatud kavatsuste 
hartas kirjeldatud väärtustele ja põhimõtetele konkreetse vormi andmiseks.   

• ,��������	�����0 Määrab ära kohustuste täitmiseks kasutusele võetavad 
vahendid.   

• $��������������	�����0 Esitab transpordisüsteemi kaasatud ühistranspordi 
tegijate vaatenurgad intermodaalsust puudutavatele teemadele: 
ümberistumiskeskused, multimodaalne info, intermodaalne piletimajandus, 
koostöö autotööstusega, koostöö teiste transpordisüsteemis osalejatega nagu 
takso, lennujaamade operaatorid, autorendifirmad või jalgratta kasutajad, samuti 
uurimis- ja arendustöö uute transporditehnoloogiate ja –süsteemide huvides.    

• "����������0 Määrab ära põhimõtted, millele põhineb ühistransporditeenus 
tulevikus.   

• Avaliku teenuse harta. Vt. kodanikuharta. 

50	 )���	�����������0	Vajadus pidevalt korrigeerida teenuse vormi ja selle pakkuja-
organisatsiooni protsesse teenuse väärtuse säilitamiseks või suurendamiseks, mis 
võimaldab selle tugevate ja nõrkade külgede väljaselgitamist.  	

60	 �������	��������0 Üldine vastavustase kliendi ootustele, mõõdetav reaalselt täitunud 
ootuste protsendiga.  	

:0	 )������	��������0	Kvaliteedi tase, mis saavutatakse igapäevatöös tavatingimustel. 		

;0	 �������	��������0	Kvaliteedi tase, mida ettevõte soovib saavutada ootuspärase kvaliteedi, 
väliste takistuste ja olemasoleva finantsolukorra tingimustes.  	
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<0	 &����������	��������0	Kvaliteedi tase, mida soovib klient ja mis on väljendatav nii 
otseselt kui kaudselt 	

=0	 ,�����	��������0	Viitab kvaliteedi aspektidele, mida klient vahetult tajub. 	

@0	 ��������	��������0	Viitab ettevõtte kvaliteedi aspektidele, mida klient vahetult ei taju 
(sisemine organisatsioon, jne.). 	

2A0	 &���������	��������0	Olukord, kus pakutud teenus on vastavuses klientide eelistustega, 
mis väljendub valmiduses maksta kaasnevat tootlikku hinda.  	

220	 )���������0 Lepe või rida leppeid ametivõimude, tellijate ja operaatorite vahel koostöö 
tõhustamiseks igapäevase tegevuse tasandil, eesmärgiga parandada leppe kõigi osapoolte 
ärisihtide saavutamist, kuid seda lepinguliste kohustusteta. 	

240	 �������������������0	Mittelepinguline lepe koostööks ühistranspordi edendamise 
ühishuvi omavate osapoolte vahel avalikus sektoris ja erasektoris.  	

250	 ��
����	��������0	Kvaliteedi tase, mida transpordikasutajad oma reisi vältel enam-vähem 
objektiivselt tajuvad.  	

260	 B������������	��������0 Kliendi ametlik arvamus teenuse tootustele vastavuse tasemest. 	

2:0	 ��������0 Majandusüksuse tervikomadused, millest sõltub selle võime rahuldada 
formuleeritud või eeldatavaid vajadusi (ISO 8402).	

2;0	 ���������	��������0	Kõik kvaliteedisüsteemis rakendatud kavandatud ja süstemaatilised 
tegevused, mida on vajalikul määral demonstreeritud piisava usalduse loomiseks 
majandusüksuse võimesse kvaliteedinõuded täita (ISO 8402).	

2<0	 ���������	
��������0	Kõik üldjuhtimisfunktsiooni tegevused, mis määravad ära 
kvaliteedipoliitika, selle eesmärgid ja vastutuse, ning teostavad neid selliste vahenditega 
nagu kvaliteedi planeerimine, kvaliteedikontroll, kvaliteedi tagamine ja kvaliteedi 
parandamine kvaliteedisüsteemi sees (ISO 8402).		

2=0	 ����������������0 Organisatsiooniline struktuur, protseduurid, protsessid ja ressursid, 
mida on vaja kvaliteedi juhtimise rakendamiseks (ISO 8402).	

2@0	 ����������	������	��������0	Kvaliteeditase, mille pakkumise reisijatele on ettevõte 
endale sihiks seadnud.  	

4A0	 �*����	��������0 Juhtimisviis, mis integreerib kõik funktsioonid ja protsessid 
organisatsiooni siseselt selleks, et saavutada kaupade ja teenuste kvaliteedi pidev 
paranemine (ISO 8402).	

!��	 +�����	�	����������	

420	 "��������������0 Sertifitseeriva võimuorgani jurisdiktsiooni, suutlikkust ja erapooletust 
ametlikult kinnitav protsess.   	

440	 �����8�����������0	 Olukord, kus esimene, teine ja kolmas osapool hindavad ettevõtte 
kvaliteedisüsteemi mingi konkreetse standardi või käsiraamatu alusel.  		

450	 ��������0	Dokumenteeritud lepe, milles sisalduvad tehnilised tingimused või muud täpsed 
kriteeriumid, mida tuleb järjepidevalt kasutada reeglite, suuniste või omaduste 
definitsioonidena, tagamaks materjalide, toodete, protsesside ja teenuste eesmärgikohasus.  	

460	 ���������
��������	��������0 Standard, mis annab suunised ja tehnilised nõuded 
juhtimisprotsessile.   	

4:0	 �����������������	��������0	Standard, mis annab suunised ja tehnilise nõuded  
tootmisprotsessile.  	
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4;0	 ���������	��������0 Lõppteenuse kvaliteediartiklile kehtestatud tase. Kehtestada tuleb 
see kliendi ootuste põhjal.  	

4<0	 ,������	��������0	Standard, mis annab suunised põhistandardite teatud valdkondade 
rakendamiseks (ISO 9000-1, 9002, 9003 ja 9004-1). Need valdkonnad on auditeerimine 
(ISO 10011-1, -2 ja -3), kvaliteedi käsiraamatu kontseptsioon ja redigeerimine (NF X 50-
160, 161, 162),...	

4=0	 ������������������0	Tegevus, mis ühtlustab kriteeriumid teatud kaupade ja teenustega 
seoses ning võimaldab konkreetses tegevusvaldkonnas kasutada ühist keelt.   

!��	 4������	

4@0	 "������������	�8��������0	On seotud selliste	toodete ja teenustega, mis kõige paremini 
vastavad klientide ootustele, mis väljendub nende valmisolekus maksta kaasnevat (kulu 
efektiivsus) hinda.	

5A0	 ������0 On seotud toodete ja teenuste tootmisega väikseima võimaliku maksumusega.	

520	 !�
��������	�*�����0	On seotud assigneeritud efektiivsuse ja tasuvuse 
kombinatsiooniga..	

540	 �*�����0 Deklareeritud eesmärkide saavutamine. Tegevus, millel on mõju majanduslikus 
mõttes kindla ja soovitud tulemuse saavutamisele.  	

550	 ,�����*
�0	Majandussuhe, mida hinnad tõhusalt ei kontrolli 	

560	 ����	������������0	Teatud turgude omadus, kus võlakoormaga ettevõtteid ohustavad 
potentsiaalsed uued tulijad, tekitades tõhusaid tulemusi täiskonkurentsi tingimusteta. 
Baumol, Panzar ja Willing (1982) väidavad, et vaidlustatavad turud tagavad ideaalturgude 
sotsiaalsfääris kaasnevad eelised ettekirjutusteta ettevõtete arvu osas, kes peavad turul 
tegevad olema. Shepherd (1984) on märkinud, et need järeldused kehtivad vaid järgmistel 
tingimustel: 

- turule sisenemine on vaba ja piiranguteta 

- sisenemine on absoluutne 

- sisenemine on täielikult tagasipööratav.	

5:0	 ����	�*����0	Olukord, kus turg annab ebapiisavaid tulemusi järgmiste faktorite tõttu: 
ebatäiuslik konkurents, loomulik monopol, avalik kaup, välismõjud, kaupade ühisomand, 
täieliku ja perfektse teabe puudumine, mittetäielikud turud. 

!��	 -��������$	���������	

5;0	 )�������	C/��1	���������1	������������������>0	Teatud summa raha pakkumine 
millegi eest. UPT, teatud tasemel teenuse pakkumine teatud summa raha eest. 	

5<0	 )��������	����������	C������	��+������>0	Ametlik kirjalikus vormis pakkumus teha 
töö või tarnida kaupu ja teenuseid teatud hinna eest. 	

5=0	 ��������������������0 Reisijateveo teenus, mille eesmärgiks on katta suuremate või 
väiksemate kogukondade ühistranspordivajadus, mis on ühine kõigile või suurele osale 
kogukonna liikmetest.    	

5@0	 ��������������0	Konkurents paljude ettevõtete vahel avatud turul selle nimel, et müüa 
oma tooteid ja teenuseid hinnaga, mida nende kulud ja turg võimaldavad.  	

6A0	 �������������������0	Kohalike võimude poolt transpordifirmale antud teatud tegevusluba, 
mis annab viimasele ainuõiguse ühistransporditeenuse pakkumiseks teatud piirkonnas.  	
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620	 "����	������0 Ühiskonna huve täitev teenus, milles avaliku domineerimise kindlustab 
kohalik võim vastavalt ühiskonna vajadustele. 	

640	 D������������0 Teenused, mida osutatakse reisijate ja nende võimaliku pagasi vedamiseks 
pikkadel või lühikestel vahemaadel linnapiirkondade sees või vahel, tavaliselt piletiraha 
maksmisega, kindlate sõiduplaanide alusel ja ette kindlaksmääratud marsruutidel.    	

650	 #�����������������0	Transport linnastute ümbruses ning selle piirkonna väiksemate 
linnade ja linnastu vahel. Regionaaltransporti võiks jämedalt iseloomustada 
sõidukaugusega kuni 60 km ja sõiduajaga kuni 1tund keskmiselt. Väga suurtel linnatutel 
võib olla suurema kiirusega regionaaltransport, sõidukaugusega kuni 150 km ja sõiduajaga 
kuni 2 tundi. See on piir, millest algab kaugtransport.  	

660	 D��������	������0	Teenindus, mida ametivõimud peavad üldhuvides olevaks ja seega 
avaliku teenuse osutamise kohustuse alla kuuluvaks.  	

6:0	 D�������	��
�����������	������0	Seda terminit mainitakse Rooma lepingus artiklis 90. 
See viitab teenindusele, mis vastab üldhuvidele ja kuulub seega avaliku teenuse kohustuse 
alla. See katab transpordivõrgud, energia- ja kommunikatsiooniteenused.  	

6;0	 (��������������0	Avalik teenus, mis on kättesaadav kõigile mõistlikel tingimustel ja 
mõistliku hinnaga.  	

6<0	 ?�������������0	Linnatransport toimib linna või linnastu piirides ning seda ümbritsevas 
kitsas vööndis. Linnatransporti võib iseloomustada kuni 20 km sõidukaugusega 
(ühistranspordi puhul on tavapärane keskmine 5-8 km) ning kuni 0,5-tunnise sõiduajaga. 
Suuremad võivad näitajad olla suurlinnade ja suuremate linnastute puhul.   
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2�	 "�������	
Käesoleva kirjaliku materjali koostamisel on kasutatud järgmisi allikaid kirjanduses ja 
veebilehekülgi:   

'("��#&	-	4th F.P. projekt – Quality approach in tendering/contracting urban public 
transport operations – Final report and www.quattro-eul.nl/quattro/uk	

�'($)	-		4th F.P. project – Final report and particularly the annex (practical handbook) 
www.europrojects.ie/equip	

���+�������� performance of local transport systems1	�����	�E��+���	�	��/������	�������	
(available from KTE), and report to the commission (id).. 

����	-	thematic network on benchmarking (5th F.P.). Papers presented at the first conferences. 
www.bestransport.net	

Benchmarking methodologies in transport – CEMT – minutes of the conference of November 
1999. 

Benchmarking in Europe – spring 2000. FFF0/��+��������.��.������0+�� 

European foundation for quality management – EFQM – FFF0�8G�0��� 

�?�$� -	best practices internet site of the European commission.	

"H�&# -	French organisation for standardisation. www.afnor.fr	

��� -	European committee for standardisation – www.cenorm.beEXTRA – summary of 
European projects	

And concerning the Quality Bus Partnerships, which now have a statutory basis in Britain.  
useful reference are : 

- Quality Bus Partnerships - A Survey and Report, 2000   -  TAS, February 2001 Available 
from Landor Publishing Ltd., Quadrant House, 250 Kennington Lane, LONDON, SE11 
5RD 

- As above for 2001, due out February, 2002  BUT this will (only?) be available through 
TAS Publications & Events [www.tas-passtrans.co.uk]  

- Quality Bus Infrastructure - A Manual and Guide - published by Landor, but also 
available through TAS Publications & Events 

- Quality Bus Partnerships: Good Practice Guide - TAS, 2001 available through TAS 
Publications & Events 
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"����������,	  

Organisation Gestion Marketing S.A BE 

Forschungs- und Anwendungsverbund Verkehrssystemtechnik Berlin DE 

NEA Transport Research And Training NE 

TOI NO 

Erasmus University Rotterdam NE 

Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les construction 
publiques 

FR 

Warsaw University Of Technology PL 

Ingeniería Y Economía Del Transporte SA ES 
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"����������,	 	

NEA Transport research and training NE 

Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen Vzw BE 

Forschungs- Und Anwendungsverbund Verkehrssystemtechnik Berlin DE 

TOI NO 

Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les construction 
publiques 

FR 

Warsaw University Of Technology PL 

Ingeniería Y Economía Del Transporte SA ES 

Erasmus University Rotterdam NE 

Organisation Gestion Marketing S.A BE 
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"����������,	  

OGM BE 

Socialdata DE 

CERTU FR 

Oulu Koskilinjat Oy FI 

Terni IT 

Praga TCZ CZ 

Stuttgarter Straßenbahnen AG DE 

District de l’Agglomeration Nantaise FR 

Steirische Verkehrsverbundgesellschaft StVG AT 

DGTT, Direcao Geral de Transportes Terrestres Lisboa PT 

Merseyside UK 

Dresdner Verkehrsbetriebe DE 

The City of Edinburgh Council UK 

Strathclyde Passenger Transport Glasgow UK 

OASA, Athens GR 

BSAG – Bremer Straßenbahn AG DE 

Azienda Mobilità e Transporti, Settore Studi Sistemi, Genova IT 

Syndicat des Transportes Parisiens FR 
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"����������,	 	

Transportes, Inovação E Sistemas, A.C.E. PO 

University Of Leeds UK 

Stockholm University SE 

NEA - Transportonderzoek En -Opleiding NE 

Union Des Transports Publics FR 

Greater Manchester Passenger Transport Executive UK 

Erasmus University Rotterdam NE 

Institute Of Transport Economics NO 

Societe Des Transports Intercommunaux De Bruxelles BE 

TRANSPOR - 5 PO 

Studiengesellschaft Fsr Unterirdische Verkehrsanlagen E.V DE 

Groupement Des Autorites Responsables De Transport FR 

Organisation Gestion Marketing S.A BE 

Halcrow Group Ltd UK 

INECO S.A. ES 

Swedish Institute For Transport And Communications Analysis SE 

Centre D'etudes Sur Les R_Seaux, Les Transports, L'urbanisme Et Les 
Construction S Publiques 

FR 

Swedish National Road And Transport Research Institute SE 
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"����������,	 	

University Of Newcastle Upon Tyne UK 

Erasmus University Rotterdam NE 

Viatek Ltd FI 

Asm Brescia S.P.A IT 

Universitat Fur Bodenkultur Wien AT 

European Transport And Telematics Systems Ltd IE 
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"����������,	  

Organisation Gestion Marketing S.A. BE 

Lt Consultants Ltd FI 

NEA - Transportonderzoek En -Opleiding NE 

Istituto Di Studi Per L’informatica Ed I Sistemi IT 

Union Des Transports Publics FR 

Calidad Estrategica, S.A. ES 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej PL 

Sociedade De Trannsportes Colectivos Do Porto, S.A. PO 

CERTU -  FR 

Societe Des Transports Intercommunaux De Bruxelles BE 

Sociiete D’economie Mixte Des Transports En Commun De L’agglomeration 
Grenobloise 

FR 

Metro De Madrid S.A. ES 

Studiengesellschaft Fsr Unterirdische Verkehrsanlagen E.V. DE 

Transportes, Inovação E Sistemas, A.C.E. PO 

Estonian Lt-Consultants Ltd EE 

Federazione Nazionale Trasporti Pubblici Locali - Federtrasporti IT 

Ingenieria Y Economia Del Transporte S.A. ES 

Transman Consulting For Transport System Management Ltd HU 

Erasmus University Rotterdam NE 

Institute Of Transport Economics NO 

 


