
Kuidas tellida uuringuid, poliitikaanalüüse ja koolitusi? 

Targa tellija koolitusprogramm

Teadmisi saab sisse osta uuringute ja analüüside vormis, aga ka nõustamise või koolitustena. Kõigil nendel juhtudel sõltub 

tulemus ühtviisi nii tellijast kui ka töö täitjast. Sageli räägitakse tööde kvaliteedi puhul täitjatest ning nendega seotud probleemidest, 

kuid kvaliteetse tulemuse saavutamisel on oluline roll ka teadlikul tellijal. Seetõttu oleme välja töötanud just tellija vajadusi silmas 

pidava koolitusprogrammi. 

Kuidas koostada lähteülesannet ja seada eesmärke? 
Olukorra, eesmärkide ja vajaduste kirjeldamine: mida täpsemalt soovitakse uurida 

ning mille kohta on teadmisi puudu? Koolitusel antakse ülevaade erinevatest 

analüüsi tüüpidest: nt probleemi analüüs, lahendusvõimaluste analüüs, senise 

rakendamise analüüs, tulemuste ja mõju hindamine.
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Kuidas valida sobiv metoodika? 

Uuringueesmärgist lähtuv metoodika: kuidas 

kirjeldada lähteülesandes soovitud analüüsimeeto-

deid nii, et saada uudseid ja tõhusaid lahendusi? 

Koolitusel tuuakse näiteid, milliseid metoodikaid 

milliste analüüsieesmärkide puhul kasutada. 

Kas ja millistele andmetele on 
ligipääs? 

Andmete kasutusõigused, andmebaaside 

olemasolu, võrreldavus, töödeldavus. Praktiliste 

näidete varal selgitatakse koolitusel, millele tuleb 

rõhku panna andmete kättesaadavuse tagamisel 

ja kuidas saab olemasolevaid andmeid analüüsi-

protsessis kasutada. 

Milline on töö teostamise protsess 
ja millist rolli mängib tellija? 

Pakkumuse ja töö teostamise tähtajad, nõutavad 

vahetulemused, koostööprotsess tellija ja

pakkuja vahel. Koolitusel keskendutakse sellele, 

millised on tellija ülesanded ja ootused täitjale; 

kuidas korraldada tõhusalt kvaliteedikontrolli ja 

tagasisidestamist. 

Mida silmas pidada hanke tingimuste koostamisel?  
Mõistlikud kvalifi tseerimistingimused, hanke tüüp ja hankereeglid, tulemuste 

hindamise viis ja sobivad hindamiskriteeriumid. Koolitusel jagatakse teadmisi 

hanke läbiviimise protsessidest, sh lepingute läbirääkimistest.

Kuidas tulemusi kommunikeerida?  
Analüüsitulemuste kommunikeerimine ja 

kasutamine edasises töös: sõnumite koostamine; 

teadmiste siire; jätku-uuringu või koolitus-

vajaduse väljaselgitamine. Koolitusel antakse 

ülevaade, mil viisil kasutada tulemusi ja soovi-

tusi poliitikakujundamise protsessis.

.  

*lisaks käsitletakse koolitusel teadmiste tellimise eripärasid koolituse ja nõustamise puhul

PRAKTILINE

2-päevasel koolitusel kasu-

tatakse praktilisi näiteid Eesti 

avaliku sektori kogemusest 

ning koolitus annab oskused-

teadmised, mida saab kohe 

oma töös rakendada. Soovi-

tatav osalejate arv on 20. 

VAJADUSTEST LÄHTUV

Koolitus kohandatakse vastavalt

tellija vajadustele. Näiteid 

tuuakse peamiselt tervishoiu,

töö- ja sotsiaalpoliitika, hari-

duse, majanduse, riigivalitse-

mise ja kodanikuühiskonna

valdkondadest.  

KOOLITAJA

Praxisel on pikaajaline koostöö-

kogemus eri tellijatega nii 

era- kui ka avalikust sektorist, 

mille pinnalt on meil võimalik 

kogutud teadmisi jagada.

KONTAKT

Kui olete antud koolituse telli-

misest huvitatud, palun võtke 

ühendust Praxise Akadeemia 

juhi Kaido Paabuskiga 

kaido.paabusk@praxis.ee


