
Püsiv tagasiside:
Teooria ja praktika

• 10:30 - 11:00 Kogunemine, hilishommikune tassike kohvi ja mõnus amps
• 11:00 - 11:15 Miks me oleme täna kogunenud?
• 11:15 - 12:00 Digitaalne eesmärkide seadmise ja jälgimise süsteem
• 12:00 - 12:30 Eesmärgistamise ja KPI funktsioonid Upsteemis.
• 12:30 - 13:00 PAUS - küsimused ja ideed
• 13:00 - 13:20 Tagasiside olemus, keerukus ja põhimõtted + töötuba - Endel Hango
• 13:20 - 13:40 Raamatu "Personalivaldkonna infosüsteemid" tutvustus – Karl Laas
• 13:40 - 14:00 Suupisted ja networking



Digitaalne eesmärkide
seadmise ja jälgimise
süsteem

JÜRI SIILIVASK
Analüütik ja arendusjuht
Jüri on teravalt kliendile orienteeritud, mis aitab tal erinevate 
kliendiprofiilide vajadustesse süübida. Oma analüütilise mõtlemise ja 
metodoloogilise lähenemisega viib ka keerulisemad projektid ihaldatud 
tulemuseni.
https://ee.linkedin.com/in/jyrisiilivask

https://ee.linkedin.com/in/jyrisiilivask


Eesmärgi tüübid

• Individuaalne
• Grupi-ülene
• Kombineeritud



Eesmärgi loomine



KPI tüübid Upsteem’is

• Hinnatav (tekstiline, puudub kogus)

Näide: Algata automaatne turundussüsteem 
Q4 lõpuks

• Numbriline
Näide: Tee 100 pakkumist Q4 lõpuks

• Perioodiline (eesmärk vs tegelik)

Näide: Suurenda 2016 aasta müügikäivet 5%



KPI kataloog



Jaemüügi näide
• Eesmärke hallati Excelis
• Igakuised eesmärgid vs. tegelik tulemus
• Valisid välja 4 olulisemat KPId
• Eesmärk liidestada müügisüsteemiga (tulemi 

nägemine reaalajas)



Tulemuste raport



Kellele ja kasu

• Ettevõtte võtmemõõdikute perioodiline jälgimine ja 
juhtimine

• Individuaalsete eesmärkide ülevaade/meeldetuletused
• Individuaalsete tulemuste raport
• Selge fookus, mis aitab hoida sihti ja tõstab

motiveeritust
• Läbipaistvus parendab kommunikatsiooni ja üksteise

toetamist



Jooksev tagasiside
Upsteemis



Jooksva tagasiside vorm



Tagasiside koondvaade töötaja profiilis



Tagasiside kategooria 
määramine



Kellega koos ja kuhu 
edasi tagasiside 
teemadega?

Karl Laas
Strateegia, konsultatsioon
+372 53 468 213
Karl.laas@upsteem.com

mailto:Karl.laas@upsteem.com


Meie teenused

Platvorm

Projektipõhine

Tarkvara rent

Konsultatsioon

Organisatsiooni 
arendamine

Statistilised 
analüüsid

Tugiteenused

Kohandamine

Liidestused

Disaini 
kohandamine

Tarkvara 
arendus
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http://hrconf.com/koolitused/hr-infosusteemide-valik-ja-rakendamine-22-veebruar-2017

http://hrconf.com/koolitused/hr-infosusteemide-valik-ja-rakendamine-22-veebruar-2017




Aitäh osalemast!

HRIT Raamat: http://bit.ly/2jYgQSG
Veebruaris toimuv HR Infosüsteemide koolituse info: http://bit.ly/2kQi3Zb

http://bit.ly/2jYgQSG
http://bit.ly/2kQi3Zb

