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Mittetulundusi.ihing Eesti Kvaliteediijhing

Tegevusaruanne

2013, a. majandusaasta aruanne

TEGEVUSARUANNE 2013

Eesti Kvaliteediilhing jdtkas 2013, aastal oma p6hikirjaliste eesmdrkide elluviimist, milleks on kvaliteedialase teadlikkuse tdstmine,
kvaliteedialase informatsiooni kogumine ja levitamine, kvaliteedialaste llrituste labiviimine nlng Eesti kvaliteedispetsialistide esindamine EurooDa
Kvaliteediorganisatsioonis (EOe) ja teistes rahvusvahelistes organisatsioonides.

Eesti Kvaliteediuhingu mlssloon on inimeste ja organisatsioonide arengu toetamine ning inspireerimine. Eesti Kvaliteediuhingu visioon on olla
usaldusvderne kvaliteediteadmuse vahendaja ja koosttidv6rgustik.

Uhinguf of i 2013. aasta detsembri l6pu seisuga 233 liiget - 173 individuaal- ja 60 kollektiivliiget ( 2012. a, 207liiget - vastavalt 151 ja E6; 201 1 .a.
206 liiget - vastavalt 1 52 ja 54).

Liikmete iildaru kasvas aasta jooksul 12,5% (eesmdrk oli 10%), sh kollekttiivliikmete aru kasvas 7% ja individuaalliikmete arv 14,S0lo.

Eestl KvaliteediUhinqu eesmerqld la nende teltmlne:

1, Aidata kaasa Eesti etlev6aetoia oryanisatsioonide konkurentsiv'imesuurenemiseft Ebijuhtimiskvaliteedi-ja
innovatsioonlalase kompeten|ai suurendamise ja kvaliteediintrastruktuuri arendamise;

Ahingu tegevus:

Osalemfne'Eesti ettev6tluse kasvustrateegia 20'14-2020' koostamisel

Eesti Kvaliteediuhing osales Eesti ottev6fluse kasvustrateegia 2020 vdljatootamisel, esitades oma ettepanekud 201 3. a. jaanuaris. Strateegia
kinnitati oktoobris 2013, kdik 0hingu ettepanekud v6eti arvesse.

Kvallteedllnnovatsloonl auhlnna konkurss
Jdtkus Kvaliteediinnovatsiooni auhinna konkurss - Quality Innovation of the Year 201 3 - mis toimus Soome KvalitodiUhingu Laatukeskus
eestvedamisel koost66s Eesti, Rootsi, Leti, UngarijaTS6hhi kvaliteediorganisatsioonidega. Konkufsil osales Eestist6 organisatsiooni. Keskmise
suurusega ettev6tete kategoorias oli Eesti ettevoteiest parim AS lmsagen, mikroettevotetest potentsiaalse innovatsiooni kategoorias
GreenBead OU. Mdlemad ettevdtted osalesid ka rahvusvahelises vastutustundliku innovatsioonl kategoorias. Kul2O1z, aastal tuli konkursi
Uldv6it Sisekaitseakadeemia naol Eestisse, siis seekord jliid Eesti vditjad 0ldaruestuses 2. ja 3. kohale. Eestis on Uhingu
koostdiipartnoriks Heivail Consulting. Eesti Kvaliteoditihingu poolsoteks auhinnakonkursi eestvodaiateks olid 2013. a. Enno Aermates ia Tiia
Tammaru ning HeiVdlist TOnu Hein.

Kvallteedluhl kutsestandardl koostamlne

Koostcids Kutsekojaga valmis 2013. a. detsembriks kvaliteedijuhi kutsestandard (tasemed 5, 6, ja 7), mis kinnitati 2014. a. alguses. Standard
valmis praktikutest ja kvaliteediekspertidest koosneva meeskonna tdd tulemusena, kes regulaarsetel tdokoosolekutel arufledes ja koosolekute
vahelistel aegadel standardi osasid taiendades l6id konsensusliku arusaama kvaliteedijuhi rollistja vajalikest kompetentsidesttanapaeval.
Valminud kutsestandard on aluseks 6ppekavade koostamisel, kvallteedijuhi ametijuhendi koostamisel ning kutse andmise aluseks.
kuKutsestandardi meeskonna eestvedaja oli Siret Kegel, Kutsekoja poolne projektijuht Margit Salmar.

Jiirgumlirgis Rukkilill

Vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi otsusele vdliastab MTU Eesti Maaturism aastast 2006 jergumdrgiseid Rukkilill
jargmistele majutusliikidele: kodumajutus, puhkemaja ja puhkekula ning alates aastast 2010 majutusliigile kulalistemaja. Jergumargise
veuaandmise komisjoni esimees on jetkuvalt kvaliteedi0hingu juhatuse liige Ly Siilak.

2013' aastal toimus MTU Eesti Maaturism eestvedamlsel jergususteemi Rukkilill samm-sammuline arendamine vilejerguliseks susteemtKs.
Uuendatud silsteemis on arvestatud Euroopa Liidus valjatddtamisel oleva Euroopa turismikvaliteedi margise nduetega, senisest enam on 16hku
pandud ettev6tete juhtimis- ja teeninduskvaliteedi arendamisele. Aasta jooksul viidi uuendatud susteemi testimiseks labi pilootjargutamine 23
erineva majutusliigi ettev6ttes. Ekspertruhma tdds osaleb Eesti Kvaliteediiihingu esindajana Ly Siilak.

Juhtimiskvaliteedi alane v5lishindamins ja tunnustamino

Tuginedes kiimmekonna aasta kogemusele erinevates juhtimiskvaliteedi hindamise ja tunnustamise projektides ning veljakujunenud assessorite
ja ekspertide vorgustikule, arendas Eesti Kvaliteediuhing veUa juhtimiskvaliteedi valishindamise ja kolmetasemelise rahvusliku tunnustusskeemi
Eesti Ped. Tunnustusskeemi vduatddtamisel vdeti arvesse uuendusi EFQMi mudelis ja hindamismetoodikas (Tiia Tammaru sooritas EFeM 2013
mudeli assessori eksami). Toimusid labiraaikimised EFQMiga ja ettevalmistused Eesti skeemi vastavusseviimiseks rahvusvahelise
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hindamismetoodikaga. Vtilishindamise projektijuht on Kersti ptirn.

Kvaliteediteemalised kiilalistunnid kootides

Juhatuse lllkme Enely Prel eestvedamisel algatas kvaliteedi0hlng kvaliteedikuul k0lallstundide llbivjimise koolides. Novembrls toimus ule Eesti
35 kLilalistundi, mida viisid liibi kilmme kvaliteediiihingu liiget. Tunnid olid m6eldud eelk6ige 10.-12. klassi 6pilastele, sekka sattus ka
iiheksandaid klasse. Kaks koolinoort olid 21 . novembril ehk t00varjupaeval ka kohapeal tutvumas kvaliteedijuhi td6ga euattromed HTI Laborites
Kai Lauri krie all.

1.1 osaleda koolituse ja tiiienddppe liibiviimisel;

Ahingu tegevus:

Lean Slx Sigma Black Belt koolltuskursus

2012 sugisel kaivitunud uus Eesti Kvaliteediuhingu poolt pakutav koolituskufsus - Lean Stx Sigma Black Belt traintng j6udls l6pule 2013, a.
Koolitustviis liibi prof. Greg H. Watson Soomest. Kursusel oli 14 osalejat, lisaks Eestile ka Ldtist, Leedustja Saksamaalt. K6ik kursuse ldbinud
said Six Sigma Green Belt'i (roholise vdd) omanikuks, edukalt projokti kaitsnud ka Six Sigma Black Belt'i (musta viid). Kursuse iihingupoorne
eeslvedaja oli Siret Kegel. 2013. Aasta teises pooles toimus Kaarel Krinali eestvedamisel uue koolitusts0kli ettevalmistamine, mis alqas 2014. a.
jaanuaris.

Kvaliteedijuhi padevuskoolitus
Koostdbs Tallinna Tehnikaulikooli kvaliteeditehnika ja metroloogia 6ppetooliga (eestvedaja Tiia Tammaru) konaldati jdrjekordne kvaliteedijuhi
padevuskoolituse kursus 2012l2013, kus osales kokku 33 inimest (neist kogu kursusel 21). EKU kvaliteedijuhi padevuseksami sooritas edukalt
14 inimest, mille tulemusena valjastas Eesti Kvaliteedltihing juunls kvaliteedijuhi pedevustunnistused nr 106-119. Oktoobrls algas uus
kvaliteedijuhi pEidevuskoolituse kursus 201 3/201 4.
KvallteedlarendaJa arenguprogramm

201 3. aasta kevadel valmistati selgus OU eestvedamlsel ette Kvallteediarendaja arenguprogramml Jatkukursus, koolitajad Asko Talu ja Ulle
Pikma. Augustis Louna-Eesti sektsiooni toel Tartumaal loimunud suveseminaril viidi ldbi sissejuhatav td6tuba ja siigisel alustaski jiitkuxursus
tddd. Tegutseb kaks gruppi, paralleelselt toimuvad koolitused nii Tartus kui Tallinnas. 201 3 aasta oktoobrist detsembrini toimus Tartus g

seminari, osalejaid oli kokku 37 inimest ning Tallinnas 2 seminari, osales 32 inimest. Koolituse uhingupoolne eestvedaja on Ly Siilak.

Sotslaalvaldkonna teenuste kvallteedlalane koolltusprogramm
201 3. a esimesel pooles jiitkus Euroopa Solsiaalfondi poolt rahastatud prioriteetse suuna 

"suurem 
haldusv6imekus' meetme ,Avalike

teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusuhingute tddtajate koolitus ja arendamine" raames Sotsiaalministeeriumi hangitud
koolitusprogramm, mille veljatiidtaja ja koolituse lSbiviija oli Eesti Kvaliteediilhing. Koolitusel osales 20 inimest, kes esindasid erinevaid
sotsiaalvaldkonna teenustega seotud asutusi. 8st ijhepaevasest moodulist koosneva programmi labimisel kujunes osalejatel uhine afusaam
kvaliteediluhtimise p6him6tetest ia ideed sobiva kvaliteedi.iuhtimissosteemi valikuks. 2013. a. toimus 4 koolituspeeva. Koolituse lebiviija Tiia
Tammaru esines kvaliteedi edendamise teemalise ettekandega 1 1.1 2.2013 toimunud sotsiaalteenuste kvaliteedikonverentsil 'lse tehtud. hasti
tehlud'Tallinnas, kus osales Ule 200 soisiaalvaldkonna t0dtaja,
Tallinna Ettev6tluspiev

Tallinna ottevdtluspdeval 1 .10.2013 toimus Eesti KvaliteediiJhingu seminarid, kus ettekandega 'lT juhtimise kallakuga taiuslikkusmudel'
esines Enely Prei ja ettekandega 'Lean Slx Sigma kasutamine protsesside parendamisel otganisatsioonis"esines Kaarel Krinal.

Hdlrekeskuse sii gisseminar

Tiia Tammaru esines 1 3. novembrll HAirekeskuse kvaliteediteedi teemalisel siigisseminaril 'lgaUhe hea tdd loob heaolu' Tallinnas ettekandega
'lgatlhe koostiid tagab tervikllku kvaliteedl'. Urituse fookus oli kvaliteetne siseturvalisus. Seminaril oli Ule 100 osalela.

Eesti ps16onalitiiaitajate konverents

13. detsembril esines juhatuse liige Tiia Tammaru Eesti porsonalitodtajate konve16ntsil 'sustemaatiline personalijuhtimine' ettekandoga
'KvaliteedlJuhtimine personalit60s', Knverentsll oll ole 100 osaleja,

1 '2 tutvustada ia propageerida erinevaid juhtimis- ja innovatsioonimeetodeid ja levitada vastavat oskusteavet;

Ahingu togevus:

57. Euroopa Kvaliteedikongress 'Kvaliteedi renessanss - luues iihiselt elujSulist tulevikku' 17.,20.06. 2013 Tallinnas
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17.-20. Juunil 2013 toimus Tallinnas rahvusvaheline kvaliteedialane tippsiindmus - 57. Euroopa Kvaliteediorganisatsiooni EOe kongress
'Kvaliteedi renessanss - luues iihiselt eluj6ulist tulevikku', millega EKU tehistas ilhtlasi 20 aastat EOe tdisliikmena. Terve nedala kestnud
ilrituste sarjas osales ligi 500 inimost 50 riigist, esindatud olid k6ik kontinendid. Koos handuse kvaliteedile p0handatud eelkongressiga (12,06.)
sai kuulata 70 ettekannet, osaleda erlnevates tddtubades, 19.06. toimus koostdos Soome Kvaliteedi0hinguga Laatukeskus Fiskarsi tehase
kUlastus Helsingis, millele eelnos laevaseminar teel Tallinnast Helsingisse. JdrelUritusonea toimus Laulasmaal 20.-21. Juunil Midsummer CamD.

Lisaks toimusid Tallinnas EoQ todgruppide koosolekud, EoQ liikmete illdassamblee ja rahvuslike kvaliteediofganisatsioonide presidentide
kokkusaamine. Oma ttidkoosolekuid pidas Tallinnas Rahvusvaheline Kvaliteediakadeemia lAO.

Kongressil osales aruukas delegatsioon Hiinast. Toimus kohtumine Hiina Kvaliteedi0hingu ja Eesto Kvaliteedi0hingu juhtide vahel, samuti Hiina
delegatsiooni visiit lvlsjandus ja kommunikatsiooniministeeriumijuhatuse aseesimehe Tiit Hindreusega.

18. juunil toimus Lennusadamas gala6htu, kusjagati ka tunnustusi - EKU Elut06 auhinna palvisid olev Saks, Rein Ldoneja Bertrand Jouslin de
Noray, Walter Masingu auhinna vditis Kaia L6un ja Euroopa Kvaliteediliidri tiitel omistati constantinos Evripidesele.

Kongressi 6nnestumise tagas meeskonnatdo - nii Uhingu enda liikmete aktiiivsel osalusel kui partneritega Orangetime'st.ja SA Archimedesest.

EKU poolt kuulusid korraldavasse meeskonda Tiia Tammaru, Siret Kegel ja Tiit Hindreus, tegevust toetab b0roojuht (esimesel poolaastal Triin
Kraavi, teisel poolaastal Margit Puik). Toimusid regulaarsed korraldusmeeskonna koosolekud. Kongressi toetas EAS konverentsiturismi toetuse
programmi kaudu. Kdrghariduse kvallteedile p0hendatud eelkongress 17. juunil tolmus koostdds Archimedesega ja ESF flnantseerimisel
programmist Primus.

1,3 levitada kvaliteedialast i nformatsiooni :

Uhingu tegevus:

Koduleht

2012. aastal uuenenud kodulehe sisuline edasiarendamine toimus esimesele poolaastal Annit Taltsi, teisel poolaastal Enely prei eestvedamlsel.
Seoses 57. EOQ kongressiga loodi eraldi koduleht www.quality2013.eu,

Uudlsklrl

Regulaarse E-uudiskirja ilmumist juhlvad Tiit Hlndreus Ja Ly Siilak. Uudlskiri tlmus 2013. aastal S korda.

Juhtimissiisteemide sertifikaatide andmebaasi haldamine

Koost66s sertifitseerimisfirmadega haldab kvalitoediuhing Eestis v.iljaantud juhtimissusteemide ssrtifikaatide andmebaasi, mis on k6ikidele
huvilistelo kattesaadav Uhingu kodulehel,

Sotslaalmeedia

Kvaliteediuhing jagab informatsiooni oma Facebooki ja Linkedlni kontode kaudu. Seoses EoQ 57. Kongressiga loodi eraldi Linkedlni grupp,

es,adada Eestl Euroopa Kvatiteediorganisatsioonis(EOQ) ja teistes rahyusyaherisfes oryanisatsioonides;

Uhingu tegevus:

EoQ (European organization for Quality)

Tiia Tammaru osales 1 7.06. Euroopa Kvalitoediorganisatsiooni EOQ Uldassambleel Tallinnas, kus tegi ettkande 57. EOe kongrossi teemal.
Tallinnas kongressi l6pus anti Rootsi KvaliteediUhingule kui jArgmise kongressi korraldajale Lile EOQ lipp.
30. novembril toimus lstanbulis, Ttirgis EOQ jerjekordne Uldassamblee, kus Tiia Tammaru tegi kokkuvotte Eoe kongressi tulemustesl.

EOQ liikme TSE (TUrgi Standardiamet) kutsel esines Tiia Tammaru ettekandega rahvusvahelisel kongressil 'lnternational Symposium Effects of
Standardization on Global Competition lstanbul, 25-26 November 201 3' ettekandega 'standardiseerimine, innovatsioon ia aritaiuslikkus -
vastandlikud v6i toetavad lShenemised kestliku edukuse saavutamisel?,

EHFF

Eesti Kvaliteediilhing on asutajaliikmeks ja partneriks Euroopa Tervishoiu Tuleviku Foorumile EHFF (European Heakthcare Future Forum), mille
eesmerk on esile kutsuda p0himdftelist muutust Euroopa tervishoiusijsteemis. Foorumi eestvedaja David Somekh esines EOe kongressil

o
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Tallinnas foorumit tutvustava ettekandega.

Ghange Agents' Summer Camp liikumine

Baldur Kubo ja Tiia Tammaru osalesid augustis 50. muudstuste juhtimise suvelaagris Belvalls, Prantsusmaal. Uritusel osales 70 muudtauste
eesvedajat kogu maailmast. Aasta teises pooles algasid ettovalmistused 17,-21. augustis 2014 Summer Campiks Hiiumaal.

1.4 organiseerida riigisisest ia rchvusvahelist koost66d asjast huvitatud otganisatsloonide ja iiksikisikutega;

Ahingu tegovus:

Koostiiii raamleping Tartu Teaduspargiga

Jetkus koostoii Tarlu Teaduspargiga L6una-Eesti ettevdtete konkurentsiv6ime toetamisel ja arendamisel lebi innovatsiooni-, juhrimis- ja
kvaliteedialase kompetentsi suurendamiseJa koolltuste, infopaevade ning seminaride korraldamise. Koos viidi labl erinevald semlnare ia levltati
v6rgustikes asjakohast ettevdtetele vajalikku infot.

Raamlopingu alusel vdimaldas Tartu Teaduspark L6una Eesti soktsiooni korraldatavatel Uritustel tasuta seminariruumide kasutamist.

Koostiiii Tallinna Majanduskooliga

Tiit Hindreus esines 16. jaanuaril Tallinna Majanduskooli kvaliteedi-ja keskkonnajuhtimise eriala tudengitele traditsioonilise Eesti
Kvaliteediuhingu tegevust tutvustava loenguga. Majanduskooli 6ppuritest on pidevalt tulnud tihingusse noori kvaliteedihuvilisi. Tallinna
Majanduskool aitas oma kogemusega kokku panna kvaliteedijuhi kutsestandardi taotlusdokumenti.

Koostaiii ITL-Iga

ITL'iga toimus 26.septembril kokkusaamine v6imaliku koostdd teemal. ITL-i esindas tegevjuht JUri J6ema, EKUd juhatuse liikmed Tiia Tammaru,
Kristel leisalu, Enely Prei ja b0roojuht l\ilargit Puik.

Koosttiti Vastutustundliku Ettev6uuse Foorumiga

Tiia Tammaru kohtusi 4. oktoobril kokku Vastutustundlikku Ettev6tte Foorumi juhi Marko Silleriga, Arutati v6imalikku koostbdvaldkondi, neit
Vastutustundliku ottevotte indeks, EFQMi mudel, Uhiste seminarids ia konverentside korraldamine.

Koostiiii Tallinna Ettev6tlusametiga

Tiia Tammaru osales Tallinna Ettevdtlusauhinna konkursi Vastutustundliku Ettevdtja kategooria Zilrii tdos.

Koosttiai Talllnna Taiiikeskusesega JUKS

Kvaliteedi0hing alustas 2013, a. sugisel koostO6d Tallinna Tddkeskusega JUKS. 15, novembril toimus esimene 0ritus, kus osalejad tutvusid
tddkeskuse missiooni ja tegevusega, mis on suunatud inimestele, kes tavaelus piiris iseseisvalt hakkama ei saa. JUKSis luuakse neile v6imalus
eneseteostuseks ning tgisvaalrtuslikuks eluks. Detsembris toimus keskuses podselanimaali t66tuba.

Soome, Rootsi ia LAti kvaliteediorganisatsioonid

Koostdds Soome KvaliteediUhinguga Laatukeskus, Rootsi Kvaliteediinstituudiga SlQ, Leti, Ungari ja TSohhii kvaliteediorganisatsiooniga viis EKU
ldbi konkursi Quality Innovation of the Year 201 3.

Tlla Tammaru osales 20,-21. Madsil Oasis of Excellence seminaril Pariisls, kus ettekandega esines 2012.a. konkursi v6itJa, Marek
Sisekaitseakadeemiast.

Tiit Hindreus osales Leti Kvaliteedi0hingu konverentsil 14.-1 5 Novembril 2013 Riias.

Ameerlka kvallteediorganlsatsloon ASQ

EOQ kongressi Uks peaesineja oli ASQ (American Society for Quality) president John Timmerman. Tiia Tammaru osales 2012-2013 toimuva
ASQ ja APQC (American Productvity and Quality Cenler) poolt kibiviidava iilemaailmse kvaliteedialase uuringu Global State of euality
€kspertide tdoriihmas (Advisory Panel).

1. 5 iihendada kvaliteedihuvilisi organisabioone ja ln lmesi,
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L6unafesti sektsioon

L6una-Eesti soktsioonis toimus juhatuse liikme Ly Siilaku eestvodamisel 2013.aastal 1S erinevat tjritust 198 osalejaga.

1. 14'veebruaril toimus EKU L6una-Eesti seKsiooni koosolek kevadhooaja togevuste planeerimiseks. Osalejaid 6.
2. 14' mertsil toimus koost66s Tartu Teaduspargija Tartu Linnavalitsusega seminar"Kulusddstlikkuse abil efektiivseks.. osalejaid oli 19.
3. 30. aprillil toimus Tartu Linnamuuseumis 6ppekaik-seminar "Muuseumisumin: Tartu Tddstuse areng 1 920-1 940,' ja EKU L6una-Eesti
sektsiooni koosolek. Osalejaid l6.
4' 15. mail toimus koostdos Heivrit OU-ga infoseminar "Naabrist paremaks ehk ettev6tele kvaliteedi, suutlikkuse ia konkurentsivdime
tijoriistad". Osalejaid 14.

5' 23.mail toimus Eesti Lennuakademia k0lastus ja seminar-arutelu teemal ''lnimtegur lennunduses ja tddstuses". Osalejaid 1S.
6. l6.augustil toimus koostods Selugs OUga suvoseminar kvaliteediarendaja arenguprogrammi iatkuteemadel "Juht kui arongukeskkonna
loola". Osalejaid 18.

7. 19'septembril toimus EKU Louna-Eesti seKsiooni tdotuba teemal ''Elukvaliteet ja kvaliteedijuhtimine - koos v6i eraldi?', osalejaid 14.
8. 0l.oktoobril toimus EKU L6una-Eestl sektsioonl kglastus AS Tallinna Lennujaama, AS AME.la AS ABBsse koos ekskursioonide ja
juhtimissiisteemide tutvustamisega. Osalejaid 1 4.
9. 04. ja 2s.oktoobril toimusid totitoad EKU Lduna-Eesti sektsiooni tegevuso planeerimiseks k evadeni 2014. Osalejaid 1 2.
'10. 24.oktoobril toimus koost66s Selgus ou-ga keivitatud Kvaliteediarendaja Arenguprogrammi Tartu .1, seminar. osalejaid 14.
11. l2.novembril toimus koostdtis Selgus oU-ga kaivitatud Kvaliteediarendaja Arenguprogrammi Tartu 2. seminar. osalejaid 13.
12. l4,novembril loimusseminar"Elukvallteet-kuldasmdistajam66ta',.Osalejald19
13' 04.detsembriltoimusettev6ttek0lastusP6ltsamaaFelixASikoostddtoaga"Kuidaskorraldadatulemuslikkuajur0nnakut',.Osalejaid14.

14. 12'detsembril toimus koostdds Selgus OU-ga kaiivitatud Kvaliteediarendaja Arenguprogrammi Tanu 3. seminar. Osatejaid 12.
l5. l9.detsembriltoimusEKUL6una-EestisektsioonikoosolekpositiivsepsOhholoogiateemaliseseminariettevalmistamiseksjaldppeva

kalendriaasta tegevuste kokkuv6tmiseks. Osalejaid 4.

Salongl6htud

2013. a. s0gisel algasjuhatuse lllkme Inge Parringu eestvedamisel 0hingu salongiohtute sari Shamals.
3. oktoobril toimus esimene salongi6htu, kus Baldur Kubo ja Tiia Tammaru jagasid muljeid 50. muudatuste juhtimise suvelaagrist (Summer
Camp) Belvalis ning tutvustasid kasala meetodit.
23. novembri salongi6htu kUlaliseks oli Estraveli kvaliteedi- ja personalijuht Kakin Alujev.
Salongiohtud jatkuvad regulaarselt ka 2014. Aastal.

Talveseminar
Kvaliteediuhingu talveseminar toimus 8.-9. veebruaril Ladnemaal, Roosta Puhkekeskuses. Esinejaks oli Re|jo Saarepera, teemaks kvaliteet ja
innovatsioon 6riooolelt vaadatuna.

Suvesemlnar
9.-1 0. augustil toimus Kvaliteedi0hingu suveseminar Pivarootsi Tuulikus, LOuna-Leanemaal. Kaido VSljaots Heival OUst tutvustas
vdlismaalastest talentide rahulolu-uuringu tulemusi.

Kvaliteediiihinqu iuhtimine 2013, aastal
Uhingu Uldkoosolekul valiti uus gliikmeline luhatus, koosseisus Enno Aermates, Tiit Hindreus, Kristel Leisalu, Mehis Bakhoff, Kaarel Krinal, Ly
Siilak, Tiia Tammaru, Inge Paning ja Enely Prei. 5, mai.juhatuse koosolekul valiti juhatuse esimeheks Tiia Tammaru ja aseesimeheks Tiit
Hindreus.

Toimus 1 1 juhatuse koosolekut ja kaks EKU juhatuse strateegiakoosolekut - 31. mail ja 1 0. detsembril Tallinnas.
Uhingu biiroojuht Margit Puik koostas kvaliteedijuhi pddevuskoolituso loputtio teemal 'Eesti Kvaliteediiihingu juhtimissusteemi arendamino,,
milles tegi muuhulgas ettepanekud 0hingu enesehindamiss0steemi arendamiseks.

Juunis naasis lapsepuhkuselttddle b0roojuht Margit Pulk, kes vahetas valja teda vahepeal asendanud Triin Kraavl. Uhingu b0roojuht Marglt puik
lahkus omal soovilt tcttilt 1 2, detsembril 201 3, tiikudes ametialaselt edasi EKKAsse. Aasta l6pus toimus konkurss uue b0rooiuhi leidmiseks.
Jaanuaris 2014 asus i.ihingu bUroojuhina t06le Pirje petter.

2014. aasta prioriteedid ia eesmarqid

Liikmeskonna kasvatamine 10% Uhingu teenusto ning uute vdimaluste pakkumise kaudu - liikmetele suunatud teadmuse vahendamrne ia
kogemuste jagamine, juhtimiskvaliteedi diagnostika, koolltuspfogrammid (Lean Slx Sigma, pedevuskoolitus, arenguprogramm lt), uusima
kvaliteedialase info ja teadmuse vahendamino (sh ASQ Pressi ja GOAL/QPC toodete vahendamine), rahvusvahelises vdrgustikus
osalemisvoimaluse oakkumine,
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organisatsioonide hindamine ja tunnustamine - tunnustusskeemi/hindamisteenuste arendamine EFeMi baasil tilishindamine la tunnustamine
EFQMi metoodika abil; Kvaliteediinnovatsiooni auhinna Drotsessi arendamine

Kogemuste jagamine - ettevdttek0lastused, kompetentside andmebaas (sh regionaalne jalv6i valdkonnap6hine)

Teadmuse vahendamine (eelk6ige liikmetole pakutava eelisarendamine) - uhingu teadmusbaasi Varamu arendamine.

Partnedus ja koostdo, sh rahvusvaheline (EOO, EFOM, ASQ, EHFF, regionaalne koost<ir! rahvusliks kvaliteediiihingutega) - liikmetete
koost66v6rgustike ja partnerorganisatsioonide abil suurema vaartuse toomtne

Kutseandja staatuse taotlemine ja kvaliteedijuhi kutseeksamite stisteemi kdivitamine.

SUHTARVUD

i

--*-.)
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

Kohustused ja netovara

Kohustused

L0hiajalised kohustused

V6lad ja ettemaksed

Kokku liihiajalised kohustused

Eelmista perioodid6 akumuleeritud tul6m

Aruandeaasta tulem

2013. a. majandusaasta aruanne

Kokku netovara

Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2013, a. majandusaasta aruanne

tutud

Liikmetelt saadud tasud 26934 24 690 I
Tulu ett€v6tlusest 13 587 81 680 10

Muud tulud 157 847 37 824 't1

Kokku tulud 198 368 144194

Kulud

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projoktide otsesed kulud -193 506 -100 677 12

Mitmesugused tegevuskulud -17 237 -17 756 11

T66jOukulud -18 238 -17 404 14

Muud kulud -z

Kokku kulud .228 983 .135 838

P6hitegevuse tulem €0 615 I 356

Muud finantstulud ja .kulud 8 20

Aruandeaasta tulem .30 607 I 376
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

Rahavood p6hitegevusest

P6hitegevuse tulem

P6hilegevusega seotud nOuete ja eltemaksete muutus

Pdhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

Laekunud intressld

Kokku rahavood p6hitegevusest

2013. a. majandusaasta aruanne

Rahavood finantseeilmistegevusest

Saadud laenud

Saadud laenude tagasimaksed

Kokku rahavood fi nantseerimistegevusast

Kokku rahavood

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguili

Raha ja raha ekvivalentide muutus I .s szs

350

-48

30,

.16 077
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

2013. a. majandusaasta aruanne

Netovara on nogatiivne kuna kongressl kulud on k6ik 201 3 aastas ja EAS toetus pidi ka solmitud leplngu jargi laekuma 20l 3 aastal, aga
laekus paraku 2014 aastal.
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestusp6him6tted

0ldine intormatsioon

MTU Eesti KvaliteediUhing 201 3 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskolas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja
kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud aniestusp6him6tetele ning
selle p6hin6uded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt veUa
antUd juhendis.

Majandusaasla algas 1 . jaanuaril 201 3 ja l6ppes 31 . detsembril 201 3. Raamatupidamise aastaaruande arvn6itajad on esitatud eurooes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jAdke.

N6uded ja ettemaksed

N6uded on bilansis hinnatud ldhtuvalt t6eneoliselt laekuvatest summadest. N6uete
hindamisel on vaadatud igat nouet eraldi, arvestades teadaolevat informastiooni kliendi maksevdime kohta.

Materiaalne ja immateriaalne p5hivara

Maieriaalne pdhivara vdetakse arvele alates 640 eurostja kasuliku tdoeaga ijle 3 aasta, Muu vara kantakse kasutusele vdtmise hetkel 100%
kuludesse. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lehtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust to6east.

P6hivaraarvelev6tmisealampiir 640

FinantEkohustused

K6iki finantskohustusi kajastatakse soetusmaksumuses. Lilhiajaliste finantskohustuste soetusmaksumus on iildjuhul vdrdne
nende nominaalveartusega, mistdttu lUhiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuruvas summas.
Pikaajaliste finantskohustuste soetusmaksumuse arvostamiseks v6etakse nad arvele saadud tasu Oiglases vaafius6s.
Finantskohustus liigitatakse luhiaialiseks, kui selle tasumlse tAhtaeg on kaheteist kuu jooksul Blates bilanslkuupeevast.
Ulejaitinud kohustused on bilansis pikaajalised kohustused.

Annetused ja toetused

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel on lAhtutud brutomeetodist tulude-kulude vastavuse printsiibist. Sihtfinantseerimine, mida saadi
eelmise perioodi tegevuskulude kompenseerimiseks, arvestalakse selle perioodi tuluna, millal sihtfinantseerimise summal saab
usaldusveerselt ja objektiivselt meerata ning kui laekumine on t6enaoline.

Tulud

Kaupade m00gist tulenevat lulu kajastatakse slls, kui koik olullsed omandiga seotud riskid on ldinud 0le ostjale ning m00gitulu ja tehinguga
seotud kulu on usaldusvdarselt maaratav,

Tulu teenuste mUUgist kajastatakse teenuse osutamisel.
Liikmemaksud on kajastatud tulude-kulude aruandes tekkep6hiselt.

Seotud osapooled

Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid juhatuse liikmetega ja firmadega,
milles nad omavad olulist osalust.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

2013, a. majandusaasta aruanne

Lisa 3 N6uded ja ettemaksed
(eurodes)

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuv6lad
(eurodes)

Maksud makstakse vastavalt tahtaiale. Maksuv6lgnevusi Uhingul ei ole.
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Lisa 5 Materiaalne p6hivara
(eurodes)

2013. a. majandusaasta aruanne

2013,a. ei ost€tud,mtl0dud ega kantud maha p6hivara.
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Lisa 6 V6lad ja ettemaksed
(eurodes)

2013, a. majandusaasta aruanne

20 024 20 024 7

784 784 I
1 478 1 478 4

2S 252 29252

28 252 28252

935 935

JO

900 900

5'.t 473 51 473

624 624

I 536 1 536

1 700 1 700

28 252 28252

28 252 28252

2670 2 670

2 670 2670

u782 u782

Lisa 7 V6lad tarnijatele
(eurodes)

MTU Eesti Kvaliteediiihingul on tasumata bilansipdevaga 2 suurt v6lga seoses kongrossiga ja saamata j6dnud EAS rahaga 201 g aast€1.
Volad on likvideeritud 2014 aastal aruande esitamise ajaks.
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Lisa 8 V6lad t66v6tjatele
(eurodes)

Lisa 11 Muud tulud
(eurodes)

2013. a, majandusaasta aruanne

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

Lisa 10 Tulu ettev6tlusest
(eurodes)

P6hiklrJalised tulud ourodes:

Seminarido konaldamisest saadud tulud: 1281

EQASS tulud: 6600

KutseoppeAsutuse projektist saadud tulud: 3SO

Kval. alase kirjanduse levitamine: 265

Muud p6hlkirjallsed tegevused: 1 988

Kokku v6lad tiiiiv6tjatele

't7
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Lisa 1 2 Sihtotstarbeliselt finantseeritud
(eurodes)

2013. a. majandusaasta aruanne

projektide otsesed kulud

Suuromad kuluartlklid eurodes:

Watsoni koolituso kulud: 3182
Kongressi kulud: 176919

Koduleh6kulje kulud: 1 14

EQASS koolltuse kulud: 5225

EOQ liikmemaksu kulu: 3850

Muud seminarjd,koolitused p6hitegevusekulud: 421 6

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

MTU Eesti Kvaliteediijhing liibib igat majandusaastal Ulevaatuse.

RaamatuDidamist€enused
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Lisa 14 Tdtij6ukulud
(eurodes)

2013, a. majandusaasla aruanno

B0roo palgakulu oli 2013 aastal kokku 17180 eurot,

Leplngullste t66talate palgakulu oll 201 3 aastal kokku I OSg eurot.

Lisa 15 Seotud osapooled
(eurodes)

Tiiiitalate keskmino arv taandatuna teistiiiiajalo

Liikmete arv majandusaasta l6pu 6eisuga

F0Osllisest islkust lllkmete arv 173 1F4

Jurildllisest lsikust lilkmete arv 60 bb

Saldod seotud osapooltega rUhmade 16lkes

Tehinguteks s€otud osapooltega loetakse tehinguid juhatuse liikmetega ja firmadega,
mllles nad omavad olullst osalust,

Juhatus ei saanud Juhatusse kuulumise eest la6u ega muld erl6oodustusl 2013 aastal,

Seotud tehingud juhatuse liikmetoga 2013 aastal kokku: 5720 eurot
Tiia Tammaru: 5720€ (FlE arue alusel koolltuse teenus)

Saadud laenudo tasaarvoldused m00glga summas 70 ourot,
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Laenude saldod:

Tilt Hindreusele on Uhing v6lgu bilansipaevel 162 eurot.
Siret Kegelile on Uhing v6lgu bilansipiieval 70 eurot.
Kokku: 232 eurot.

2013, a. majandusaasta aruanne



AMC Audit Oil

s6lrumRru vANDEAUDIToRI UlevlarusE ARUANNE

MTU Eesti KvaliteediUhing rildkoosotekule

Oleme ule vaadanuO trlfU Eesti Kvaliteediuhing raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi
seisuga 31.12.2013, tulemiaruannet, netovara muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet nimetatud
kuupdeval ldppenud majandusaasta kohta, raamatupidamise aastiaruande koostamisel
kasutatud oluliste arvestusp6him6tete kokkuv6tet ning muid selgitavaid lisasid. Ulevaadatuo
raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekUlgedel 9 kuni20.

Juhatuse vastutus raamatupidamise aastaaruande eest
Juhatus vastutab raamatupidamise aastaruande koostamise ja 6iglase esitamise eest koosk6las Eesti
hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhatus peab vajalikuks, et v6imaldada
pettusest v6i veast tuleneva olulise vddrkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus
Meie kohustuseks on avaldada kokkuv6te raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime ulevaatuse
ldbi koosk6las Ulevaatuse todv6ttude rahvusvahelise standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 Moodunud
perioodide finantsaruannete ulevaatuse t66v1tud.ISRE (Eesti)2+oo nouab meilt kokkuv6tte tegemist
selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise
aastaaruanne tervikuna ei ole k6igis olulistes osades koostatud kooskdlas rakendatava
finantsaruandluse raamistikuga. Selle standardi kohaselt oleme kohustatud jdrgima ka
asjassepuutuvaid eetikandudeid.
Raamatu.pidamise aastaaruande ijlevaatus koosk6las ISRE (Eesti) 2400-gaon piiratud kindlust andev

, mis h6lmavad eelk6ige jdrelepdrimiste tegemist
gu asjakohane), analUUtiliste protseduuride
ist.

vdhem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise
ud protseduurid. Seet6ttu ei avalda me nende

Kokkuv6te
Tuginedes meie_po sunniks meid
uskuma, et MTU E 5iglaselt k6igis
olulistes osades M in! sellel kuupiieval
16ppenud majandu
raam atupidam istavaga.

Asjaolu r6hutamine
Oma kokkuv6tet modifitseerimata juhime tdhelepanu netovara muutuste aruandele ja lisale 7. MTU
Eesti Kvaliteedi0hing netovara seisuga 31 .12.2013 on negatiivne, mis v6ib seada kihtluse alla
asutuse jAtkuvuse. Netovara muutuste aruandest ja lisast 7 selgub, el osa kongressi tulusid laekus
2014 aastal, aga kulud tekkisid 201 3 aastal.

/digitaalselt allkirjastatud/
Merike Kiisk
Vandeaudiitori number 1 1 7
OU RtrlC nuOit
Audiitorettev6tja tegevusloa number 34
Roseni 13
Tallinn
23.04.2014



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Muude kutseorganisatsioonide tegevus 94129 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 6313550

Mobiiltelefon +372 56956005

E-posti aadress eaq@eaq.ee

Veebilehe aadress www.eaq.ee


