
Organisatsiooni arengukava 
elluviimine 

Eesti Tööandjate 

18.11.2009Erge Heido

Eesti Tööandjate 
Keskliit

www.percapita.ee



www.percapita.ee



Millest me räägime

• Personali valik: eesmärgid, protsess (eeltöö ja 
järeltegevused) ning juhi roll. 

• Personali arendamine: valdkonnad, võimalused ja 
seos organisatsiooni eesmärkidega. 

• Meeskonnatöö alused, eduka meeskonna tunnused • Meeskonnatöö alused, eduka meeskonna tunnused 
ja kujundamine. 

• Suhtlemine: arendav ja abistav tagasiside, 
tagasiside vastuvõtmine. 

• Muutuste juhtimine ja idee müük.



I Personali valik
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Personali

VALIK VÄRBAMINE 

On sobilike ja sobivate 
potentsiaalsete töötajate 
ligimeelitamise protsess, et 
nad kandideeriksid 
organisatsiooni vabadele 

On antud ametikoha 
nõudmistega kõige 
sobivama kandidaadi 
leidmise protsess.  

organisatsiooni vabadele 
ametikohtadele. 

Värbamise ja valiku eesmärk: 
• Töö tuleb ära teha
• Tuleb leida inimene, kes oskab ja tahab seda tööd teha



Värbamise ja valiku protsess

Töö analüüs

Kandidaadi isikuprofiil Ametikirjeldus

Töökuulutus

Värbamise korraldusVärbamise korraldus

Kandidaatide valik

Intervjuud kandidaatidega

Lõppotsus



Töö analüüs

• Üldtingimused
• Kohustused
• Vastutus
• Keskkond• Keskkond
• Majanduslikud tingimused
• Arenguvõimalused



Kandidaadi isikuprofiil

Isikuprofiil on objektiivne, võrreldav ja detailne kirjeldus 
oskustest, võimetest, kvalifikatsioonist ja kogemustest, 
mida töötaja vajab, et olla võimeline tegema 
konkreetset tööd efektiivselt. konkreetset tööd efektiivselt. 

• Vajalikud
• Soovitavad



Kandidaadi isikuprofiil

• Mida töötaja peab tegema?

• Kuidas ta peab seda tegema?

• Millal ta peab seda tegema?• Millal ta peab seda tegema?

• Kellega ta peab koostööd tegema?

• Kriitilised situatsioonid

• Teadmised, oskused ja võimed



Teadmised, oskused ja võimed

• Teadmised – informatsioon ja faktid, mis on 
rakendatavad ülesande täitmiseks

• Oskused - jälgitavad kompetentsid, mille isik on 
omandanud läbi hariduse, töökogemuse jneomandanud läbi hariduse, töökogemuse jne

• Võimed - potentsiaal, mis isikus võib ilmneda või 
mida ta on võimeline õppima



Miks on profiil tähtis?

• Aitab ette valmistada intervjuud ja koostada küsimusi

• Aitab korraldada intervjuu protsessi, koostada 
dokumentatsiooni, võrrelda tulemusi

• Lihtsam valida sobivaid informatsiooniallikaid

• Loob vastastikuse austuse 

• Hõlbustab hindamist

• Lihtsam on teha põhjendatud otsustusi

• Kergem kommunikeerida kandidaatidele tulemusi



Värbamisintervjuu ülesehitus

• Sissejuhatus ja tutvumine

• Kohtumise eesmärk ja selgitused juhtuvast

• Organisatsiooni ülevaatlik tutvustus

• Intervjuu ja küsimused

• Informatsiooni täpsustamine

• Ametikoha roll ning ametikohalt oodav tulemus

• Kokkuvõte

• Soovitused

• Intervjuule järgnev tegevus



Värbamisintervjuu meelespea
• Intervjueerija esindab organisatsiooni

• Intervjueerija juhib ja kontrollib vestlust

• Peaosa mängib kandidaat

• Oluline on nädata üles huvi kandidaadi vastu

• Kandidaat peab tundma end turvaliselt – ära kurvita 
usaldust ja võimuusaldust ja võimu

• Intervjuu on vastastikune Infovahetus

• Märka nii enda kui kandidaadi kehakeelt

• Ajastus on tähtis

• Ära pelga vaikust



Värbamisintervjuu 
järeltegevused

• Selge kokkulepe järeltegevusteks - kes helistab 
kellele?

• Teavita intervjueeritavat, kui plaanid
kontakteeruda tema soovitajategakontakteeruda tema soovitajatega

• Selgita kandidaadile värbamise ajalist perspektiivi

• Sa ei pea vastama küsimustele, millele Sa ei saa 
vastata. 



Värbamisintervjuu hindamine

• Võrdle tulemusi kompetentsidega ja muude 
oluliste kriteeriumitega, mis on antud ametikohale 
kriitilised 

• Võrdle saadud informatsiooni kandidaadi 
isikuprofiiligaisikuprofiiliga

• Kui kaasatud on rohkem kui üks isik, anna oma 
isiklik hinnang, võrdle ning arutle teistega. Mis on 
hinnangu alus (põhjuslikkus, varasem käitumine 
vms)?



Tagasiside kandidaadile

• Ole täpne ja professionaalne, tugine kandidaadi 
isikuprofiilile

• Täna kandideerijat ülesnäidatud huvi eest

• Anna soovitusi, kuidas ta võiks jätkata oma 
tööotsinguidtööotsinguid

• Motiveeri ja julgusta teda oma eesmärki 
saavutama

• Tee selge vahe oma rolli / funktsiooni ja isiksuse 
vahel – Sa esindad tervet organisatsiooni!



II Personali arendamine
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Mis on personali arendamine

Personali arendamine on organisatsiooni eesmärkidest 
ja vajadustest lähtuv süsteemne tegevus töötajate 
teadmiste, oskuste ja hoiakute arendamisks. 



Millest sõltub töö tulemus

• Asjatundlikkus – teadmised ja oskused 
(suhtlemisoskus, koostööoskused, probleemide 
lahendamine jms)

• Motiveeritus – soov tööd hästi teha, pingutada • Motiveeritus – soov tööd hästi teha, pingutada 
tulemuse nimel

Personali arendamise eesmärgiks on tõsta töötajate 
efektiivsust, töö kvaliteeti  ja töötajate motiveeritust. 



Personaliarenduse valdkonnad

Personaliarenduse valdkonnad sõltuvad organisatsiooni 
tegevusstrateegiast:
• Efektiivsuse ja kvaliteedi tagamine
• Kompetentsete töötajate leidmine ja hoidmine• Kompetentsete töötajate leidmine ja hoidmine
• Sobiva organisatsioonikultuuri kujundamine
• Töötajate rahulolu kindlustamine
• Töötajate paindlikkuse ja vastavate arenguvõimaluste 
tagamine
• Juhtimiskompetentsi arendamine   



Arenguvajadus organisatsioonis

Tulemusjuhtimine

EFEKTIIVSUS

OrganisatsioonMeeskond Intelligentne 
juhtimine -

enesejuhtimine

Üksikisik
HEAOLUÕPPIMINE

Kompetentsi-
juhtimine

Teadmus-
juhtimine

P.Sydänmaanlakka organisatsiooni mudel



Arendamisvõimalused

Arenguprotsessi efektiivsuse tagamiseks tuleks valikul 
lähtuda

• Organisatsiooni strateegilistest eesmärkidest

• Tulevikuvaatest

Näiteks: Kompetentsid, mis on vajalikud kiirete tulemuste 

saavutamiseks erinevad pikaajalist jätkusuutlikkust 

tagavatest kompetentsidest.



Arendus- ja koolitusplaanide 
tegemiseks tuleks…

• hinnata nõudeid personalile ja tulevikunõuetele 
vastamise võimekust

• seadma töötajatele arengueesmärke ning märkama 
nende saavutusinende saavutusi

• hindama arengu järjepidevust 

• jälgima pidevalt olulisi ametikohti ja töötajaid

• Säilitama, arendama ja koolitama, et tõsta oluliste 
funktsioonide täitmise võimekust



Arendusvõimalused

• Sissejuhatav koolitus või uue töötaja koolitus, 
juhendamine
• Üldarendavad koolitused: meeskonnatöö, 
suhtlemine, eneseareng, keeleõpe jne
• Kompetentsipõhine koolitus• Kompetentsipõhine koolitus
• Ametialane supervisioon ehk tööjuhendamine
• Mentorlus
• E-õpe
• Kaasamine ja lisaülesanded

• Sisekoolitus või väliskoolitus?
•Koolitus või treening?



Töötajate arendamise võimalusi

Sisekoolitus – teadmiste, oskuste ja kogemuste 

jagamine (vahetamine) organisatsiooni oma töötajate 

poolt, sh peale konverentse, seminare, loetud 

erialaseid artikleid või raamatuid.erialaseid artikleid või raamatuid.

Uue töötaja sisseelamiskoolitus – pikem 
sisekoolitusprogramm oluliste teadmiste andmiseks, 
töö tutvustamiseks ning esmaste töövõtete 
õpetamiseks. Võib lõppeda hindamise või 
atesteerimisega.



Arendamise eesmärk ja 
tulemuse kindlustamine
• Mida organisatsioon selle koolitusega tahab 

saavutada? Mis peab muutuma?

• Keda koolitada? Millal? Miks?

• Millises mahus? Mis on oluline?• Millises mahus? Mis on oluline?

• Võtmetähtsusega on juhtide kaasamine protsessi – kui 
juhid ei hinda koolituse tulemust, siis tulemust ei tule

• Kuidas tagada, et saadud teadmisi ja oskusi hakatakse 
kasutama, st on võimalik kasutada?



Juhi rollid ja ülesanded

MOTIVEERIVAD
Annavad sisulist tagasisidet
tulemuslikkusele ja
eesmärkidele vastavusele

PLANEERIVAD JA
SUUNAVAD
tervikpildi kokkupanemine
eesmärkide täitmiseks

KONTROLLIVAD JA 
ANALÜÜSIVAD TULEMUSI
Korrigeerivad protsesse ja 
tegevusviise

DELEGEERIVAD
jagavad tööülesanded ja
vastutuse,
leiavad optimaalsed
lahendused efektiivseks
tööks



Juhi areng

• Kõik organisatsioonis saab alguse juhist ja tema 
suhtumisest – eriti areng.

• Juhtimiskompetentsid on organisatsiooni arenguks 
kriitilise tähtsusega – juht peab leidma pidvalt kriitilise tähtsusega – juht peab leidma pidvalt 
arenguvajadusi ja võimalusi – nii endale, kui oma 
töötajatele.



III Meeskonnatöö, 
suhtlemine ja muutused
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Tulemus sünnib koostöös

• Kes on hea meeskonnaliige?

• Kas minuga on hea koos tööd teha?

• Kas minuga on hea koostööd teha?



Mis on meeskond?

Meeskond koosneb piiratud arvust inimestest, kes
on koos pühendunud ühistele eesmärkidele ja
väärtustele ning mille liikmed võtavad koos
vastutust edu saavutamiseks.vastutust edu saavutamiseks.

Meeskond on kõige võimsam 
inimkonna poolt leiutatud tööriist



Meeskonna efektiivsuse 
12 komponenti

1. Efektiivne juhtimine
2. Sobivad liikmed
3. Eesmärgi täielik selgus
4. Eristuvad rollid

7. Väline stimulatsioon
8. Kõrge seotus
9. Jagatud väärtused
10. Kõrge 4. Eristuvad rollid

5. Laiaulatuslik 
kommunikatsioon
6. Paindlik struktuur

Gower©

10. Kõrge 
innovatsioonivõime
11. Juhtimissüsteemid
12. Kõrged standardid



“Pehmed” faktorid, mis aitavad 
edu saavutada

Juhtimine – mida töötajad arvavad ettevõtte tippjuhist ja juhtidest.

Heaolu – Kuidas töötajad tunnetavad stressi, pinget ja tasakaalu oma 
töö ja koduste kohustuste vahel.

Kuuluvus – tunded, mida töötajad tunnevad oma organisatsiooni vastu 
vastandina inimestele, kellega nad töötavad.vastandina inimestele, kellega nad töötavad.

Sotsiaalne vastutus (tagasi andmine) – kui palju organisatsioon  
mõtleb oma töötajatele andes midagi tagasi ühiskonnale tervikuna ja eriti 
kohalikule kogukonnale.

Isiklik kasv – millisel määral tunnevad töötajad, et nende töö sunnib 
pingutama ja on väljakutset pakkuv. 

The Sunday Times 100 Best Companies  2009



Inglismaa parimad ettevõtted, 
kus töötada

1. Beawerbrooks the Jewellers (juveelikauplus 803):
• Sa lahkud poest killukese säraga oma elus

• Naeratus kliendi näole (tassike teed, mugav iste, väike vestlus ja 

asjatundlik nõu)

• Kui tuled halva tujuga, lahkud heaga

• Kõige tähtsam on teha klient õnnelikuks, rikastada nende elu ja 

mitte teha seda teeseldes mitte teha seda teeseldes 

• Konsultatiivne paternalism kui juhtimispõhimõte

• Nagu perekond, kes hoolitseb töötajate eest

• Töötajaid kuulatakse tõepoolest

• Töötajad ei usu, et ettevõte töötab vaid kasumi nimel

• Juhid hoolivad töötajatest kui inimestest

• Koolitus keskendub kõikide aspektide arendamisele – eluoskused

• Juhid hoolivad töötajate tööga rahulolust 



Inglismaa parimad ettevõtted

2. Edward Jones (finantsteenused 742):
• Töötunnid pole olulised, tähtis on tulemus

• Töötajad on haaratud ja huvitunud ettevõtte eesmärkidest

• Nad ususvad, et suudavad anda väärilise panuse edu saavutamiseks

• Nende juht on suurepärane ja inspireeriv liider

• Töötajad väärtustavad koolitust, ettevõttes on karjääriplaanid

• Mentorid ja juhendajad aitavad leida sobivaid koolitusvõimalusi

• Juhtkond suhtleb tihedalt töötajatega kõiki kanaleid kasutades• Juhtkond suhtleb tihedalt töötajatega kõiki kanaleid kasutades

• Töötajad tunnevad, et ettevõtet juhitakse moraalselt ja juhid järgivad 

organisatsiooni väärtusi oma käitumises

• Juhid jagavad töötajatega informatsiooni

• Juhid väljendvad regulaarselt tunnustust, kui töö on hästi tehtud

• Töötajaid stimuleerib nende töö 

• Nad on uhked, et töötavad selles ettevõttes

• Boonuseks osakud, kasumiga seotud tasu, lastehoiu voucherid, allahindlus 

terviseklubis ja lisapension.



Inglismaa parimad ettevõtted

3. Pannone LLP (juriidika 768):
• Vastastikune austus, eetiline tegevus, jagatud  vastutus

• Oluline pole kontoris olemine vaid tulemus, realistlik hoiak

• Vaba riietusega reeded, vaba ja usalduslik õhkkond – töö saab tehtud

• “Work hard, play hard”

• Töö on oluline osa elust, kuid  ollakse õnnelik töö ja isikliku elu tasakaalu üle

• Vabad suhted, pole vaja karta hukkamõistu või kolleege

• Töötajad ei tunne, et ettevõte neid ära kasutab• Töötajad ei tunne, et ettevõte neid ära kasutab

• Töötajad usuvad, et saadav kogemus tuleb neile kasuks tulevikus

• Ettevõte toetab töötajate hariduse omandamist

• Arenguvestlused aitavad märgata ja arendada potentsiaali

• Töötajad usuvad, et nende juhid toetavad neid

• Töötajad on kindlad oma juhtide liidrioskustes ja nende ideid kuulatakse

• Juhid leiavad töötajate jaoks alati aega ja juhtimine on kindel

• Töötajad usuvad, et suudavad ettevõtet muuta

• Töötajad tunnetavad, et saavad õiglast palka



Hästi töötava meeskonna 7 
iseloomujoont 

1. Kaasamine

2. Moraalsus

3. Erinevuste austamine

4. Tõhusus4. Tõhusus

5. Avatus

6. Hoolivus

7. Ehedus



Eesmärk, kui motivatsioon

• Mida rohkem on organisatsioonil ja selle töötajatel 
kattuvaid eesmärke, seda motiveeritum on töötaja 

• Inimene peab nägema, et tema töö tulemus 
mõjutab otseselt tema heaolu.mõjutab otseselt tema heaolu.

• Mida paremini meeskonnaliikmed üksteist ja üksteise 
vajadusi ning isiklikke eesmärke tunnevad, seda 
lihtsam on tagada head koostööd. 



Tagasiside 

Tagasiside andmine on peen kunst

põhjendatult kritiseerida ja

tunnustada teise inimese käitumist –

läbi diskussiooni.läbi diskussiooni.

Arendav ja abistav tagasiside aitab

inimesel kasvada.



Tagasiside andmise soovitused

• Keskendu käitumisele, mitte isiksusele
• Lepi kokku muutused tulevikuks
• Ole täpne (spetsiifiline)
• Vali hoolikalt ajastus• Vali hoolikalt ajastus
• Hoia positiivne ja negatiivne lahus!
• Ole valmis tagasisidet nii andma kui ka vastu 

võtma
• Ole aus



Tagasiside – “BOFF” printsiip

Käitumine

Behaviour

NB! Kritiseerimise puhul 
kasuta kõiki nelja 
sammu: käitumine, 
tulemus, tunded, 
tulevik.

BOFF
Tulemus

Outcome

Tunded

Feelings

Tulevik

Future

NB! Tunnustamise puhul 
kasuta vaid esimest 
kolme sammu: 
käitumine, tulemus, 
tunded.

Gower©



Tagasisisde andmise 
“BOFF” prinsiibi 4 astet

1. K äitumine (Behavior ) – selgita, mis juhtus
2. Tulemus (Outcome ) – ütle, mis oli tegevuse 

tulemustulemus
3. Tunne (Feeling) – ütle, mis tunde see tekitas sulle 

ja teistele
4. Tulevik (Future ) – lepi kokku muutus tulevikus



Konstruktiivse tagasiside 
Kasutamise tulemus

• Töötaja teab täpselt, mida ta teeb hästi ja mida 
halvasti

• Tagasiside põhineb käitumise ja tegevuse 
objektiivsetel faktidelobjektiivsetel faktidel

• Töötajale on kriitika saamisel antud võimalus 
väljendada oma vaateid ja teha ettepanekuid 
tulevikuks

• Annab võimaluse parandada juhi ja töötaja 
omavahelist suhtlust



Kas ma olen erapooletu?

• Hoidu isiklikest eelarvamustest ja hoiakutest
• Kasuta avatud küsimusi
• Väldi suunavaid küsimusi
• Kontrolli oma näoilmet• Kontrolli oma näoilmet
• Jälgi oma kehakeelt
• Kuula oma häält



Tagasiside vastuvõtmine: 
märka ohusignaale

• Negatiivne kehakeel
• Silmside kaotus
• Asjaolude süüdistamine• Asjaolude süüdistamine
• Teiste süüdistamine
• Emotsionaalne tundepuhang



Tagasiside valikud ja tagajärjed

Märgatud signaal!

Võimalused

Anna veidi

positiivset 

tagasisidet

Lõpeta teema Jätka

negatiivse

tagasisidega

Tulemused

Töötaja võib

aktsepteerida veel üht 

negatiivset  tagasisidet
Seni antud tagasiside

jääb töötajale pikalt

meelde

Seni  antud 

tagasiside kaotab

väärtuse

Emotsionaalne

tundepuhang

Rikutud suhted



Muudatused ja uuendused 
tekitavad vastuseisu ja vastuolusid

Mida muutus tähendab organisatsiooni jaoks, sõltub
inimestest – kuidas hästi nad sellega toime tulevad.



Muudatused tekitavad 
emotsioone, ärevust, vastupanu

Arusaamatus, kahtlused, kõhklused

Abitus, ärrituvus, segadus

Vaenulikkus, võimuvõitlusVaenulikkus, võimuvõitlus

Fantaasiad, oletused

Eneseusu, enesekindluse kõikumine

Kontrollikaotus, hirm



Muudatused tekitavad 
küsimusi...

• Mis võib minu jaoks halvemaks minna?

• Mida ma võiksin muudatuse läbi võita?

• Mida minu ettevõte võiks muudatuse läbi võita?• Mida minu ettevõte võiks muudatuse läbi võita?

Kõikide muudatustega kaasnevad ka mõned kaotused, 

kuid lihtsam on omaks võtta neid, milles me näeme 

lisanduvaid võimalusi ja kasu. 



Tee, mis tuleb läbi käia

Mugavus
Eitus

Muutus

Segadus
Uuendus



Muudatuse elluviimise 8 etappi

1. Möödapääsmatuse demonstreerimine

2. Mõjusa koalitsiooni loomine

3. Visiooni loomine, strateegiate väljatöötamine

4. Visiooni edastamine4. Visiooni edastamine

5. Töötajate innustamine ja toetamine

6. Väikeste vahevõitude tähistamine

7. Tehtud muudatuste kinnistamine

8. Tulemuste sidumine organisatsioonikultuuriga



Mida teha vastuseisu korral

• Julgusta inimesi rääkima, vastuseisu ja kahtlusi 
väljendama

• Kuula ja veelkord kuula!

• Kui Sul pole vastuseid, tunnista seda

• Aruta inimestega võimalikke lahendusi• Aruta inimestega võimalikke lahendusi

• Kui vaja, loo visioon ühe uuesti ja uuesti

• Aktsepteeri hirme ja ärevust



Kuidas esitleda oma ideed 
muutuste elluviimiseks?

• Too välja kasud oma ideest organisatsioonile 
• Ole valmis „tõestama“ neid kasusid
• Sõnasta näited probleemist, mida su idee lahendab. 
• Selgita, mis on selle probleem „hind“ (mitte ainult • Selgita, mis on selle probleem „hind“ (mitte ainult 
raha vaid ka nt kliendi rahulolu mõistes jms)
• Anna selge definitsioon /selgitus oma lahendusele
• Ole valmis vastuväideteks ja küsimusteks.



Idee esitlus 1. osa

Ütle, miks lõpptulemus on tähtis – suur pilt:

• Näita kõikide osapoolte kasu

• Tuleta meelde missioon, eesmärgid jms

• Selgita, miks see puudutab sind isiklikult



Idee esitlus 1. osa

2. Osa: Kirjelda probleemi.

Too välja:
• Lood ja juhtumite kirjeldused

• Faktid ja arvud

• Lõppkulu



Idee esitlus 1. osa

3. Osa: Kirjeda, mis on vaja ära teha:

• Ole täpne (spetsiifiline)

• Arvesta vastuseisu ja kahtlusi• Arvesta vastuseisu ja kahtlusi

• Näita väärtust

•Püstita mõõtmiskriteeriumid ja tegevusplaan



Juhtide mõju 

• Andekad töötajad vajavad häid juhte

• Töötaja rahulolu sõltub eelkõige suhetest vahetu juhiga

Juhid määravad 80% organisatsioonis toimuvatest 

protsessidest – eelkõige kultuuri ja õhkkonna 

kujundajana.



• V 

Üldist eluga rahuolu 
põhjustavad põhiväärtused:

• tööga rahuolu

• lähisuhete kvaliteet

• isiklik rahuolu oma eluga toimetulekul• isiklik rahuolu oma eluga toimetulekul

Õnne definitsioon:

tahan minna tööle

tahan minna koju



Aitäh!

Erge Heido 510 2353
erge.heido@percapita.ee


