
Aitame	juhtidel	organisatsioonides	rakendada	arengule	suunatud	kultuuri,	mis	
tagab	kiire	ja	jätkusuutliku	kasvu



Kuidas	meeskond	saada	
ühele	lehele

Üheskoos,	ühes	suunas	liikudes,	jõuame	kiiremini	
kohale	– Henry	Ford



Teemad

• SIHT - kuidas	veenduda,	et	meeskonnas	kõik	saavad	ühte	moodi	aru,	mis	on	
ühine	siht	ja	mida	püütakse	koostöös	saavutada;

• FOOKUS - kuidas	siduda	ettevõtte	strateegilised	sihid	igapäevaste	
tegevustega,	nii	et	tegevusfookus	püsiks	õigete	asjade	ära	tegemisel;

• PANUS - kuidas	iga	inimene	teab,	mis	on	tema	panus	ühise	eesmärgi	
saavutamisel	ning	luua	talle	elluviimist	toetav	keskkond.	Et	töö	pakuks	rõõmu	

ja	arengut.



Faktid
• 36%	töötajates	kahtleb	organisatsioonil	arenguplaani	olemasolus;
• 90%	strateegiatest	ebaõnnestuvad	elluviimisel;
• vaid	15%	töötjatest	teab,	mis	on	ettevõtte	prioriteedid	- fookus;
• vaid	6%	töötajad	teavad	mis	on	tema	prioriteedid



Milles	probleem	seisneb?
Strateegia	ei	taga	organisatsiooni	kasvu,	seda	teevad	inimesed!
Äris	osalevad	inimesed	lihtsalt	ei	tea,	mis	on	ettevõtte	sihid,	kuhu	tahetakse	
jõuda,	kus	on	hetke	fookus	ja	milline	on	inimese	enda	roll		strateegia	ellu	
viimisel?



Miks	see	on	probleem?
• Inimesed	peavad	olema	innustunud	ja	motiveeritud	saavutama	tulemusi.
• Ettevõtte	kasvuks	peate	olema	kindlad:

• et	teil	on	õiged	inimesed,
• kes	teavad	mida	soovitakse	saavutada,	
• teavad	kuidas	tahetakse	sinna	jõuda	
• ja	mis	on	olulisemad	prioriteedid	selle	saavutamiseks.

Enamikes	ettevõttetes	puudub	siin	selgus	



Õiged	inimesed	
teevad	õigeid	
asju	õieti
Jim	Collins	– Heast	suurepäraseks



Miks	see	ei	toimi?

Organisatsioonides	ei	leita	aega	sihipäraselt	ja	
struktuurseks	planeerimiseks.

• juhid	loovad	ettevõtte	jaoks	kõige	
rohkem	väärtust	vaid	siis,	kui	nad	
tegelevad	süsteemselt	strateegilise	
mõtlemise	ja	täideviimise	
planeerimisega;

• kui	sellega	tegeldakse	jätkuvalt	ja	
süsteemselt,	siis	see	avaldab	otsest	
olulist	mõju	tuleviku	kasvule	ning	
kasumile	ehk	jätkusuutlikkusele.



Tulemus
• Heades	meeskondades	on	
tulemused	juhtide	vastutus;

• Suurepärastes	meeskondades	
tulemuste	saavutamise	vastutus	
on	töötajal.

Selgus	prioriteetides,	mõõdikutes	ja	
koosolekute	rütmis	loob	
meeskonnale	võimekuse	saavutada	
suurepärased	tulemused,	mis	neid	
endidki	meeldivalt	üllatavad



Mis	toimib
Distsipliin,	fookus	ja	vastastikune	kohustumus

Ainult üks strateegilise	
mõtlemise	ja	
tegevusplaani	koostamise	
päev	kvartalis

Igas	kvartalis	on	12,8	
nädalat	plaanide	
täideviimiseks

Aastaplaani	
koostamine	2	
päeva	aastas



Visioon	ja	
strateegia

Isiklik	
arenguplaan

Rolli	
tulemuskaart

Rolli	90p	
tegevusplaan

Ettevõtte	90p	
fookus

Ettevõtte	90	päeva	
tegevuskava

1:1	vestlus

Meeskonna	90p	
tegevusplaan

Rolli	
staatusraport

Meeskonna	
nädalakoosolek

Isiklik	kalender

Ettevõtte	90p	
tegevusplaan

Kuukoosolek

Infokoosolek

Kommunikatsiooni	arhitektuur



	

SIHT FOOKUS PANUS



Rütm



Meeskond ühele lehele
One	Page	Strategy	Plan		meeskonna töötuba

	



TULEMUSLIKKU	KOOSTÖÖ	ALUSPRINTSIIBID

• Commit: LEPI	KOKKU	meeskonna	ootustes
eesmärkides,	rollides	ja	normides;

• Check:				VEENDU,	et	kõik	saavad	
kokkulepetest	ühtmoodi	aru	ja	on	nõus	nende	
järgi	joonduma;

• Close:			TAGA sõnade	ja	tegude	ühtsus		(loo	
toetavad	süsteemid	ja	protsessid)



OPSP	töötoa	eesmärk
• luua	meeskonnale	harjumus süsteemselt	panustada	

strateegilise	mõtlemisele	ning	täideviimise	
planeerimisele;

• läbi	90	päeva	tegevuskava	koostamise	on	saavutatud	
inimeste	joondatus,	kaasatus	ning	pühendumus
ühise	eesmärgi	elluviimisele.



Töötoa	tulemid
• ühine	arusaam	ettevõtte	missioonist	
ja	toimimispõhimõtetes;

• selgus	organisatsiooni	sihtides;
• paigas	on	lühiajaline	fookus;
• motiveeritus;
• joondatus;
• Inimestel	tekib	omaniku	tunne	-
töötajate	pühendumus	enda	
tegevusplaanile,	mis	on	edu	aluseks.		



Mis	peab	muutuma	
millest	milleks
• Püüa	enda	kohta	täita	OPSP	vorm
• Hinda,	kui	mitu	%	sa	suutsid	sellest	täita
• Korda	katset	oma	meeskonnas
• Koostage	plaan,	kuidas	te	saate	ühele	
lehele

• Rakendage	koosolekute	rütm	
• Vajadusel	kaasake	partner,	kes	nõustab	ja	
ei	lase	asju	maha	kukkuda

• Kasuta	Power Score hindamaks	selle	
tegevuse	mõju	ja	progressi.



Mis	on	juhi	/	juhtmeeskonna	missioon?
• Suunata	oma	meeskond	suurepärastele	tulemustele
• tulemused	=	õiged	ootused
• meeskond =	õiged	inimesed	
• suunamine =	tagasiside	ehk	kuidas	saavad	asjad	tehtud



Kuidas	luua	unistuste	meeskond
Meeskonna	
joondamine

Meeskonna	
pühendumus

Meeskonna	
arendamine

kõigile	ühine sügavalt	personaalne koos		arenemine

• eesmärk
• reeglid
• usaldus

• rollid
• motivaatorid
• anded

• kogetust	õppimine
• uute	tulijate	kaasamine
• arengu		mõõtmine

solidaarne	
grupp

tulemuslik	
meeskond

unistuste	
meeskond



Miks	kaasata	konsultant
Harjumus	on	meie	suurim	võim	ja	vaenalane



Konsultant	aitab	luua	ja	hoida	ideede	ning	
lahenduste	leidmist	soodustavat	keskkonda

Avatud	arutelu

Üksteise	täielik	
respekteeirmineJuhtkonna	toetus

Siin	ideed	ja	parimad	
lahedused	sünnivad



Miks	on	vaja	konsultanti

Tegevus
• kriiside juhtimine
• kuhjuvad probleemid
• ühekordsete lahenduste leidmine
• pidev tähtaegade edasilükkamine

Tegevus
• planeerimine ja sooritusvõime 

parendamine
• suhete loomine
• uute võimaluste otsimine
• ennetamine ja parendused

Tegevus
•katkestused vahele segamised
•“pakilised” kirjad
•“pakilised” kõned
•eesmärgitud ja struktureerimata 
koosolekud

•peale surutud lühikese perspektiiviga 
tegevused

•populaarsed tegevused

Tegevus
•tühiste asjadega tegelemine
•pidev e-mailide ootamine ja neile 
reageerimine

•ajaraiskajad
•meelt mõõda tegevused -
põgenemised

PAKILINE EI	OLE	PAKILINE
TÄ
H
TI
S

TÄ
H
TS
US
ET
U

Kuhu	enamus	
aega	kulub

Kus	me	
peaksime	
enamuse	oma	
ajast	veetma

Hõivatul	juhil	on	väga	keeruline	
leida	aega	planeerimiseks	ja	
inimestega	usalduslikke	suhete	
loomiseks		(tähtis,	kuid	ei	ole	
pakiline),	mis	sest	et	see	on	juhi	
üks	põhivastutusetest.	
Konsultandi ülesanne	on	
kontrollida,	et	juht	sellega	
süsteemselt	ja	järjepidevalt	
tegeleb.



Miks	on	vaja	konsultanti?

Tulemus
• stress
• läbi põlemine
• pidev kriis
• tulekahjude kustutamine
• negatiivne ja räpane 

töökeskkond
• tööõnnetused

Tulemus
• visioon ja perspektiiv
• distsipliin
• asjad on kontrolli all
• vähem kriise

Tulemus
• lühiajaline fookus
• pidev kriisi juhtimine
• igapäev uued suunad
• vilgas sihitu siblimine
• ohvritunne
• asjad on kontrolli alt väljas
• halvad või purunenud suhted

Tulemus
• täielik vastutamatus
• suur kaadrivoolavus
• suur üksteisest või juhist sõltuvus
• mikromanageerimine
• õpitud abitus

PAKILINE EI	OLE	PAKILINE
TÄ
HT
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TÄ
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TU

Enamus	aega	
tööl		veedame	
siin

Kus	me	
peaksime	
enamuse	oma	
ajast	veetma

Kui	inimesed	tegelevad	vaid	
tähtsate	ja	pakiliste	asjadega,	
siis	plaanid	kipuvad	läbi	
kukkuma



Mis	oli	täna	siin	Sinu	jaoks	
kõige	väärtuslikum?
.



TÄNAN!

Andres	Haavel
andres.haavel@empowerment.ee
+	372	5050595

mailto:andres.haavel@empowerment.ee

