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KODUKORD	
 
LOGISTIKA 
 
SAGEDUS:        iga teine nädal  
KESTUS:            50 minutit (lepi 
kokku kindel regulaarne aeg)  
KOHT:      privaatne eraldatud 
ruum 
OSAVÕTJAD:   iga meeskonna 
juht individuaalselt kohtub iga 
oma meeskonna liikmega. 

EESMÄRK 
 
FOOKUS – vestluses keskendu 
meeskonna liikme kvartali 
prioriteetide elluviimisele ja kui 
oluline on nende saavutamine 
meeskonnale 
JOONDATUS  - kõik 
planeeritavad tegevused peavad 
lähtuma prioriteetidest.  
SUHTE TUGEVDAMINE – 
luua meeskonna liikmetele 
harjumus tihedalt ja regulaarselt 
suhelda meeskonna juhiga ja 
vastupidi 

HEAD TAVA 
 
‘1 - Enne regulaarselt vestlus on 
töötaja täitnud Üle nädalase 
vahekokkuvõtte vormi ja 
edastanud selle juhile 
‘2. Esimese asjana lepi vestlusel 
kokku järgmise kohtumise aeg ja 
toimumiskoht 
‘3. Kasuta vormi Kes, Mida, 
Millal vormi protokollimaks 
kokkulepped 
‘4. Juht on enne kohtumist läbi 
lugenud Ülevaatus koosoleku 
juhendi ja töötaja poolt juhile 
saadetud vahekokkuvõtte 
‘5. Koosoleku lõpus täna töötajat 
tema panuse ning avatuse eest. 

 

AJAKAVA	
 
5 min. Järgmise kohtumise aeg –lepi kokku järgmise Ülevaatus kohtumise kuupäev, aeg ja 

koht. Uute tegevuste kokkuleppimisel lähtutakse sellest kuupäevast ehk planeeritav peab 
olema selleks ajaks teostatud. 

10 min. Isiklik kogemus - millised isiklike ja professionaalsete tõusud ning madalseisud on olnud 
inimesel alates eelmisest koosolekust. Mis oli nende põhjuseks? Arutlege, kui oskuslikult 
ja otstarbekalt töötaja kasutab oma aega. Veendu, et töötajale on võimalus juhtkonnalt 
toetust küsida ja et tal oleks head ning turvalised suhted teiste meeskonna liikmetega. 

10 min. Individuaalsete prioriteetide ülevaatus - milline on progress.  Kas on vaja teha  
plaanides muudatusi ning kuidas see võib mõjutada meeskonna tulemust? Millist abi 
töötaja vajab juhilt, et edukalt oma prioriteedid ellu viia? 

5 min. Päevaülesannete prioriteedi kalendri ülevaade – palu et töötaja igaks päevakas valiks 
ühe ülesande, mis on vaja tingimata sel päeval ära teha. Koosolekul arutage, kuidas 
viimasel 2 nädalal on läinud?  Kas töötaja igapäevaselt prioritiseerib oma tegevusi ja on 
nende ellu viimisel distsiplineeritud. 

10 min.  Eelmisel koosolekul kokkulepitu ülevaatus - vaadake üle nende staatus? Kas 
kokkulepitu sai tehtud? Kas peate ülesannete täitmiseks on vaja midagi ette võtta? 

15 min.  Uute TOP ülesannete määratlemine – leppige kokku maksimaalselt 3 asja, millega 
inimene peab järgmise nädala jooksul toime tulema. Lähtuge nende seadmisel inimesel 
individuaalsetest kvartali prioriteetidest. 

5  min. Tagasiside kohtumisele. Küsi töötajalt, mis oli tänasel kohtumisel kõige kasulikum tema 
jaoks. Palu töötajal hinnata 10 palli skaalal, kui väärtuslik oli see kohtuine tema jaoks. 
Juhul kui töötaja anna 9 punktist madalama hinde, palu töötajalt kommentaari, mida võiks 
järgmisel korral teha paremini.   

 



 

 

TÖÖTAJA	VAHEKOKKUVÕTTE	VORM	
 
 
EESMÄRK: Määratleda need 3 kõige olulisemat asja, mille ära tegemine aitab sul kõige edukamalt toime 
tulla oma kvartali prioriteetidega ning millele  sa peaksid oma aja ning tähelepanu fokuseerima järgmisel 
kahel  
Palun täida vorm enne kohtumist ja saada oma juhile! 
 
NIMI KUUPÄEV JUHT JÄRGMINE 

KOHTUMINE 
   08.03.2018 kell 08:15 
 
1. Lepi kokku juhiga järgmise kohtumise aeg ja sisesta see ülevalolevasse tabelisse 
 
2. Kuidas ma tundsid end kahel eelmisel nädalal 

MINUKÕRGHETKED JA MADALASEISUD KAHEL EELNENUD NÄDALAL 
KÕRGHETKED ERAELUS: 

 
 

KÕRGHETKED TÖÖL: 

-  

MADALSEISUD ERAELUS: 

 
 

MADALSEISUD TÖÖL: 

-  

 

3. Sinu kvartali prioriteetide staatus (ole valmis aruteluks) 

• Milline on progress? Roheline, Kollane, Punane 
• Kui oled mahajäänud, mis on sul plaanis jõuda uuesti järjele? 
• Kui kindel sa oled selles?  
• Mis on sind takistanud? Mis on segavad tegurid? 
• Kas prioriteedid vajavad ülevaatamist või muutmist? 
• Kuidas saab juhtkond sind aidata? 

4. Sinu TOP päeva ülesannete kalender (ole valmis aruteluks)  

• Kuidas sul läheb igapäevaste ülesannete prioritiseerimisega?  
• Kas sul on igaks päevaks määratletud kõige tähtsam ülesanne? 
• Saad sa need alati tehtud? 
• Kuidas sul nende täitmisega läheb? 
• Kas me peaksime selle teemaga täiendavalt tegelema? 
• Mida sa oled siit õppinud? 

5. Kahe eelnenud nädala kokkulepitud TOP ülesanded (ole valmis aruteluks) 

• Kas tulid nende täitmisega toime? 
• Kuidas sa need said tehtud? 
• Kas me peaksime nendega veel tegelema? 
• Mis sa tegemise käigus õppisid?  

6. Järgmise kahe nädala olulisemad TOP ülesanded, millega ma peaksin tegema, et ma oleksin oma 
prioriteetide elluviimisel edukas     



 

 

 

TÖÖTAJA	VAHEKOKKUVÕTTE:	JUHI	ROLL	
 
50 MINUTLILINE VESTLUS: TEMA RÄÄGIB + SINA KUULED + SINA KÜSID + SINA KUULED + 
PEEGELDA KUULDUT 

EESMÄRK: Mis on sinu 3 kõige olulisemat ülesnnet, mille ära tegemisele sa fokuseerid järgmisel 2 
nädalal, et sinu kvartali prioriteedid täitukid? 

1. Lepi kokku järgmise kohtumise aeg ja koht 
 
2. Kuidas sa tundsid end kahel eelmisel nädalal (10 minutit) 

• Kõrghetked ja madalseisud: Mis olid sinu: 
• Eraelu kõrgseisud ja madalhetked 
• Tööalased kõrgseisud ja madalhetked 

• Areng: Mis sul on plaanis siin teha, et olukord muutuks/säiliks ... 
• Eraelus / Tööalaselt (Tähelepanu: see võib olla Top ülesanne) 
• Millel on sul plaan rohkem oma aega panustada või millega lõpetada tegelemine 

(Tähelepanu: see võib olla Top ülesanne) 
• Mis on see üks asi millega juhtrühm võiks sind siin aidata? 
• Kuidas sa oled rahul meie vahelise suhtluse ja suhetega? (Tähelepanu: see võib olla Top ülesanne) 
• Kuidas sul on suhted ülejäänud meeskonnaga (Tähelepanu: see võib olla Top ülesanne) 

 
3. Kvartali Prioriteetide ülevaatus? (10 minutit) 

• Kuidas sul läheb, kas oled joonel? Roheline, Kollane, Punane  
• Kui kindlalt sa end siin tunned? 
• Kas midagi vajab muutmist / kohandamist? 
• Kuis sa oled plaanitust maas, kuidas meil on võimalik saada uuesti joonele (Tähelepanu: see võib 

olla Top ülesanne) 
• Kuidas mina või juhtkond saaks sind siin aidata? ((Tähelepanu: see võib olla Top ülesanne) 
•   

4. TOP päeva ülesannete täitmine (5 minutit) 

• Kas saad enamuse päevadest need ülesanded tehtud? Kas sinu kalender on punane või roheline? 
Miks?  

• Mis toimib? Mis ei toimi? (Tähelepanu: see võib olla Top ülesanne) 
• Mis sind segab päeva ülesandega toime tulemast? (Tähelepanu: see võib olla Top ülesanne) 

 
5. Eelmisest kohtumisest kokkulepitud TOP ülesannete staatus (10 minutit) 

• Kas said tehtud?  
• Kuidas sa nendega hakkama said? 
• Mis sa nendega tegemise käigus õppisid? 
• Kas me peaksime siin veel midagi täiendavalt tegema? (Tähelepanu: see võib olla Top ülesanne) 

  
6. Järgmise kahe nädala TOP ülesanded (15 minutes) 

(enamus neist selgusid eelneva vestluse käigus)  

• Top ülesande reegel – nende täitmine ei ole läbiräägitav, see tähendab, et need tuleb igal juhul 
täita, kuid nende täitmise kuupäev on läbiräägitav 

 



 

 

• Mis on 3 kõige olulisemat asja, mis aitavad sul saavutada oma prioriteetide täitmine ja millele ellu 
viimisele sa fokuseerida järgmisel kahel nädalal? 

• Millise prioriteediga läheb sul hetkel hästi? Millele oleks vaja enam pühenduda? (Vajadusel kasuta 
seda arutelu alustamiseks) 

• Miks sa arvad, et see on Top ülesanne ( Küsi kas see on ikka nii oluline asi) 
• Mis ressursse sa ülesandega edukaks toime tulekuks vajad (raha, inimesed, aeg)? Palu siin olla 

inimesel konkreetne ja detailne! 
• Mis on selle tulemused mida sa nende ülesannete tulemusel saavutad? (Tulemite defineerimise 

käigus võib selguda palju olulisem ülesanne) 
• On see sinu arust parim viis kuidas sa oma kvartali prioriteetidega toime tuled? (Tee märkmed 

järgmiste ülevaatuste jaoks) 
 
TÄNA INIMEST AVATUD VESTLUSE EEST JA KORDA VEEL ÜLE JÄRGMISE KOHTUMISE AEG 
 


