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Tänased väljakutsed - juhtidele

Ø Kuidas kõnetada ja kuulata (märgata) oma meeskonda ja 
töötajaid ning suurendada inimeste pühendumust

Ø Kuidas väljuda varasematest veendumustest ja 
käitumismustritest ning luua õppiv organisatsioon

Ø Kuidas muutuseid (sh M&A) edukalt ja kasumilikult läbi 
viia

Ø Kuidas tagada, et (sh.olemasolevatel…) väärtustel 
põhinev otsustamine ja käitumine oleks 
organisatsioonikultuuris ettevõtte majanduslikku arengut 
toetav



Kes me oleme
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Barrett Analytics

Barrett Values Centre® (BVC) pakub

mõõdikuid, mis võimaldavad juhtidel

aktiivselt mõõta ja juhtida kultuure.

Missioon:

Me muudame nähtamatu nähtavaks. 

Visioon: Aitame juhtidel leida ja 
kasutusele võtta midagi, mis läheb

tõeliselt korda – inimeste väärtused, 
veendumused ja käitumised – selleks, et 

luua edukas organisatsioon mis hoolib

sidusgruppide vajaduste eest.
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Globaalne võrgustik

Üle 7,000 Barrett 
sertifitseeritud nõustaja

rohkem kui 100+ riikides
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Uuringute kasutusalad

3,000,000+ inimest
on osalenud

6,000+ 
uuringutes
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Rahvusvahelised ja kohalikud BVC kliendid



Tänasel päeval kõige põhjalikum väärtuste hindamine organisatsiooni(kultuuri) diagnostikas

Uuringut saab kohandada erinevatele organisatsioonidele

Uuring on lihtne - võtab aega ~20 minutit täitmiseks

Kiire protsess: 2-5 nädalat alates projekti alustamisest kuni lõpliku raportini

Maksumus ei olene mitte osalejate vaid raportite arvust 

Uuringut saab pakkuda mitmetes keeltes ning vajadusel samaaegselt erinevates keeltes

Miks Barrett Analytics?



Barrett Analytics kasutusvaldkonnad

• Employee Engagement

• Attract and Retain Employees

• Change Management 

• Brand Management

• Conflict Resolution

• Citizen Views

• Community Building

• Customer Feedback

• Diversity and Inclusion

• Mergers and Acquisitions 

• Personal Development

• Values Management

• Values Alignment

• Define Core Values

• Succession Planning

• Team Building

• Risk Analysis

• Leadership Coaching

• Leadership Development

• Strategy development

• Values-Based Education



Miks väärtused



Mis need on? 

Miks need on olulised?

Väärtused
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Väärtuste uuringu põhiideed

• Meie väärtused suunavad meie käitumist. 

Selgitades väärtused, saame paremini aru miks

inimesed tegutsevad, käituvad ja otsustavad just nii

nagu nad seda teevad

• Väärtused on tegutsemise motivatsiooniks

• Tuua välja ja pöörata tähelepanu mis on kõige

olulisem inimesele või kollektiivile

• Toob esile “koodid”, millega grupp tegutseb –

võimaluse hinnata ja mõista käitumist

keskkond

käitumine & 
tulemuslikkus

võimekus

veendumused & 
väärtused

identiteet & 
tähendus



Arvamused, juhtmõtted või 

printsiibid, mida peetakse 

õigeks ja tõeks grupi ja/või 

selle liikmete poolt

Veendumused

Veendumuste väline 

manifestatsioon. 

Käitumuslikud

harjumused peegeldavad 

teadlikult või alateadlikult 

neid veendumusi.

Käitumine

Väärtused on 

veendumuste ja 

käitumiste defineerimise 

otsene peegeldus, mida 

grupp või selle liikmed 

peavad oluliseks. 

Väärtused

Definitsioonid



Kontekst

Kontseptsioon

Veendumused Käitumine

Väärtused

Väärtused, veendumused ja käitumine



Organisatsioon on väärtuste kogum

• Igal inimesel on oma väärtuste kogum

• Igal grupil on oma väärtuste kogum

• Väike kogum sarnaseid väärtusi, 
mis on ühised kõikidel grupi 
liikmetel, loovad põhjapaneva 
vundamendi ühtsemale kultuurile 

Sarnased väärtused ühendavad 
inimesi.

asutajad/omanikud

töötajad

kontoritöötajad,

ametnikud

juhid
ÜHISED

VÄÄRTUSED



Barrett Model™



Raamistik, millega mõista inimeste, organisatsioonide ning 

nende juhtide/liidrite mõtlemist ning käitumist ning kuidas ja 

kus nad saaksid kasvada ja areneda.

• Isikliku arengu seitse taset – Kes on need inimesed meie 

tiimis/organisatsioonis?

• Organisatsiooni ja tiimi arengu seitse taset – Mis on 

oluline tänases (organisatsiooni)kultuuris ja mida 

juhtidelt oodatakse?

• Juhtkonna/juhtide arengu seitse taset – Kuidas saame 

juhtidel aidata muutusi ellu viia ?

The Barrett Model ® mudeli tööpõhimõtted



Miks kultuur on oluline?

Culture eats
strategy for
breakfast

Peter Drucker

Parimad strateegiad ei aita kui ettevõte/organisatsioonikultuur põhineb

ebatõhusal koostööl.

Henri Aaslav-Kaasik
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Kultuur

Tegutsemisviis kuidas asjad ära

tehakse.

Organisatsiooni või mistahes grupi 

kultuur on peegeldus selle sama grupi 

asutajate ja juhtide väärtustest, 

veendumustest ning käitumistest.
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Maslow vajaduste hierarhia

Eneseteostus
Soov saada ja olla võimalikult parim

Lugupidamine
austus, enesehinnang, staatus, tunnustus, vastupidavus, 
vabadus

Kuuluvustunne ja armastus
Sõprus, intiimsus, perekond, lähedased suhted

Turvatunne
Füüsiline turvatunne, tööhõive, ressursid, tervis, 
materiaalsed vahendid

Füsioloogilsed vajadused
Õhk, vesi, toit, peavari, uni, riiided, paljunemine



Maslow’s vajadused Barrett Model’iks

Enesetesostus

Tase, mis kasvatab ja 
sisaldab indiviidi 

arenguvajadusi

Henri Aaslav-Kaasik



The Barrett Model ®

Tähenduse loome
Sotsiaalne vastutus, tulevane generatsioon, pikaajaline perspektiiv, eetika, kaastunne, alandlikkus

Luua partnerlust ja strateegilisi ühendusi
Keskkonna teadvustamine, kogukonna kaasamine, töötaja  eneseteostus, coaching/mentorlus

Ühisosa loomine ja autentne eneseväljendus 
Jagatud väärtused, visioon, pühendumus, ausus, usaldus, kirg, loovus, avatus, läbipaistvus 

Järjepidev uuendamine ja õppimine
Usaldusväärsus, kohanemine, võimustamine, tiimitöö, eesmärkidele orienteeritus, isiklik areng, 

autonoomia, agiilsus

Kõrge tulemuslikkuse saavutamine
Süsteemid, protsessid, kvaliteet, parimad praktikad, tulemusele orienteeritus, uhkus tulemuste üle 

bürokraatia, ületunnid

Suhete loomine
Kuuluvustunne , lojaalsus, avatud suhtlus, kuulamine,  kliendi rahulolu, manipulatsioon süüdistamine, 

diskrimineerimine

Stabiilsuse tagamine
Finantsstabiilsus, kasum, töötaja turvalisus ja tervis, arendada oskusi ja kompetentse

Kontroll, mikrojuhtimine, lühiajaline fookus, korruptsioon, ahnus. 

Positiivne fookus/ liigne fookus

Panustamine

Koostöö

Joondumine

Üleminek

Sooritus

Suhted

Elujõulisus



Barrett Analytics mudeli ja tööriistade 

põhimõtted



Uuringu ülesehitus
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Demograafia olulisus

ÜHISED 
TEEMAD

Positsioon

Äriüksus

Vanus

Rahvus

Staaz

Sugu

Osakond

Asukoht



Väärtuste uuring – mida täpsemalt endast kujutab?

… sinu soovitud ja 
ihaldatavad  
organisatsioonikultuuri 
toetavad väärtused, 
mis annavad 
ettevõttele arengu 
võimekuse ja 
parandab koostööd?3

Palun vali    10      väärtust välja toodud 80-100 väärtusest, mis kirjeldavad …

...mis on sinule 

olulised väärtused 

e kes sa oled?

1

... millistel 

põhimõtetel sinu 
ettevõte täna 
tegutseb ja 
millised väärtuseid 

peetakse oluliseks?
2

?

Online uuring (ca 15-20 minutit täitmiseks), et vastata kolmele küsimusele:

Väärtuste nimekiri:
• on mugandatav erinevatele kultuuri vajadustele ja äriterminoloogiale
• on saadaval mitmetes keeltes



Uuringu protsessi ja tegevuste ajakava

Online uuring
Sobiva kultuuri 

arendamine
Uue kultuuri ellu 

kutsumine

kuu 1 kuu 2 kuu 3 (ja edasi)

• Uuringu ulatuse 
defineerimine

• Valdkonna ja organisatsiooni 

demograafia täpsustamine, 
väärtuste küsimustike 

tõlkimine ja lingi loomine

• Kogu organisatsiooni 

väärtuste uuring

• Tulemuste analüüs ja 
tulemusraportite ette 

valmistus

• Juhtmeeskonna/juhtkonna 
individuaalsete tulemuste 

ülevaatmine

• Valmistada ette „väärtuste 
saadikutega“ töötoad

• Viia läbi töötoad, mis sisaldavad: 
arutelusid töötajate isiklike seoseid 

missiooni, visiooni ja väärtustesse

Volitada  ja julgustada meeskondi 
tegevusteks ja väärtuste ellu kutsumiseks, 

sh
• Luua sisemine „kultuuri muutuse 

võimekus“
• Kutsuda juhtkonda ja töötajad uute 

baasväärtuste põhjal 
tegutsema/käituma

• Luua ja kasutusele võtma „Kultuuri 
rakendamise plaan“ 

• Leadership-juhtimise coaching
• Leadership-juhtimise arendamine

Henri Aaslav-Kaasik



© Barrett Values Centre

Cultural Entropy®

Cultural Entropy e kultuuri entroopia on 

energiahulk, mis on kulutatud 

organisatsioonis mittevajalikule või 

mitteproduktiivsele tööle, mis ei lisa väärtust.



Kultuuri-entroopia (e segadusemäära) tasemed
.

<10% 
tervislik kultuur

- on tervislik ja madala entroopia tasemega.

11-20%
väiksemad probleemid

- vajab kultuuri või struktuuride mugandamist. 

21-30%
märkimisväärsed 

probleemid

- vajab kultuuri ja struktuurset muutust/transformatsiooni ning leadership-

juhtimist ja coaching’ut. 

31-40%
tõsised probleemid

- -vajab kultuuri ja struktuurset muutust/transformatsiooni , leadership-

juhtimise arendamist ja coaching’ut. 

41%>
kriitilised probleemid

- vajab kultuuri ja struktuurset muutust/transformatsiooni, muudatusi 

juhtimises ning leadership-juhtimise arendamist ja coaching’ut

Cutural Entropy – mis on kultuuri entroopia*?

Tegemist on energiaga, mis on kulutatud juhtimises ja organisatsioonis mittevajalikule või 

mitteproduktiivsele tööle, mis ei lisa väärtust.

Henri Aaslav-Kaasik
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Cultural Entropy

Milline 40% Cultural Entropy välja

paistab ?

Energia, mis on olemas 

produktiivsele tööle

Mitte produktiivne või

destruktiivne energia



Uuringust tegudeni

Luua kultuuri
arenguplaan

Viia läbi
kultuuriliste

väärtuste uuring

Elada väärtuste
järgi ja kasvatada
soovitud kultuuri

Proritiseerida
võtmetähtusega

väärtused

Defineerida
olulisemad

väärtused ja 
käitumised

Jagada tulemusi
ja alustada
dialoogiga



EMPIIRILISED NÄITED:

ETTEVÕTTE KULTUURI DIAGNOSTIKA JA JUHI ARENGURAPORT

Henri Aaslav-Kaasik
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Tase JUHT: 10 VÄÄRTUSED (Ise) TÄHELDATAVAD VÄÄRTUSED (TV) SOOVITUD VÄÄRTUSED (SV)

7

6

5

4

3

2

1

IROS (P)= 4-3-2-0 | IROS (L)= 0-1-0-0 IROS (P)= 8-0-0-0 | IROS (L)= 0-3-0-0 IROS (P)= 3-8-2-0 | IROS (L)= 0-0-0-0

“JUHT OMANIK” (15 hindajat)

September 2020

Must allakriipsutatud = Ise & TV
Oranž = Ise & TV & SV

Oranž = TV & SV

Sinine = Ise & SV
P = Positiivne
L = Potentsiaalselt piirav (valge ring)

I = Isiklik
R = Suhe
O = Organisatsiooniline
S = Ühiskondlik

analüütiline 3(I)

ausus 5(I)

finantstervis 1(O)

informatsiooni jagav 4(R)

kliendirahulolu 2(O)

kontrolliv (L) 1(R)

lubaduste täitja 3(I)

uuenduslik 4(I)

vastutustunne 4(R)

õiglustunne 5(R)

tunnustamine 9 2(R)

positiivne hoiak 8 5(I)

avatud uutele ideedele 6 4(I)

toetav ja julgustav 6 2(R)

avatus 5 2(R)

koostöö 5 5(R)

meeskonna looja 5 4(R)

jagatud ja ühine visioon 4 5(O)

kannatlikkus 4 5(I)

kuulamine 4 2(R)

saavutustest koos rõõmu 
tundev

4 5(O)

tagasisidet andev 4 4(R)

toetav liider 4 6(R)

nõudlik (L) 11 3(R)

kontrolliv (L) 10 1(R)

kõrged standardid 8 3(I)

tegevusala tundev 8 4(I)

autoritaarne (L) 7 1(R)

elutarkus 6 7(I)

otsustavus 6 3(I)

analüütiline 5 3(I)

pingelist olukorda taluv 5 1(I)

tahtejõud ja kindlameelsus 5 4(I)

tähelepanelikkus üksikasjade 
suhtes

5 3(I)

Kokkulangevused

Ise-TV 2

TV-SV 0

Ise-SV 0

Copyright 2020 Barrett Values Centre



JUHT OMANIK (15 hindajat)

TÄHELDATAVATE VÄÄRTUSTE 
HÄÄLED

SOOVITUD VÄÄRTUSTE HÄÄLED
VÄÄRTUSTE 

HÜPPED

tunnustamine 0 9 9

positiivne hoiak 1 8 7

toetav ja julgustav 1 6 5

meeskonna looja 0 5 5

avatus 1 5 4

koostöö 1 5 4

jagatud ja ühine visioon 0 4 4

kannatlikkus 0 4 4

kuulamine 0 4 4

saavutustest koos rõõmu tundev 0 4 4

tagasisidet andev 0 4 4

toetav liider 0 4 4

Väärtuse hüpe tekib, kui soovitud väärtus saab rohkem hääli kui täheldatav väärtus. Allpool on loetletud väärtused, mille
häälte arv suurenes kõige rohkem. Rasvases kirjas väärtused on esitatud väärtuste skeemil tähtsaimate soovitud
väärtustena.

Väärtuste hüpped September 2020Copyright 2020 Barrett Values Centre

VÄÄRTUSTE HÜPPED



Tänan tähelepanu eest!

Henri Aaslav-Kaasik


