
JUHTIMISKULTUUR MIS TAGAB ARENGU JA TULEMUSED



Juhi missioon

Juhi missioon on suunata oma meeskond suurepärastele 
tulemustele

• tulemused = õiged ootused
• meeskond = õiged inimesed 
• suunamine = tagasiside ehk kuidas saavad asjad tehtud



Klientide probleemid

• Kasv ja kasumlikkus

• Meeskond ja koostöö

• Juhtimismudel





Work the team, then the problem 
When leader faced with a problem or 
opportunity, the first step is to ensure the 
right team is in place and working on it

Bill Campbell – Trillion Dollar Coach



Meeskonna tervis
Palun hinda järgmist kolme kriteeriumit 10-palli süsteemis:

https://www.mentimeter.com/s/6010ec267ca57d44d121b518def1fd1d/9efca69360f0/edit


GOALS

• Kuidas me lepime kokku EESMÄRKIDES 
• Nii, et need inspireeriksid kõiki meeskonna liikmeid ja 

oleksid kooskõlas kõigi väärtustega



ROLES

• Kuidas me joondame organisatsiooni - ROLLID
• Nii et me teaksime, kuidas ja mida iga meeskonna liige 

teeb ühise tulemuse saavutamise heaks 



NORMS

• Kuidas me kindlustame, et asjad saavad tehtud -
NORMID
• Kuidas me teeme otsuseid

• Kuidas me lahendame probleeme/ konflikte

• Kuidas me kommunikeerime



Klientide tagasiside

"Koostöö Toomasega on olnud tõeliselt silmi avav kogemus kogu meeskonna jaoks. Nii rajasime ärile uue vundamendi, mis andis 
tervele ärile uue hingamise.”   Taavi Põri, Technobalt Solutions

“Ma ei oska välja tuua ühtegi teemat või punkti, mis ei oleks läinud vastavalt ootustele. Ma saan ilmselt esimest korda öelda, et 
peale muudatust tulemused ei ole minu ainuisikuline mure ja ettevõte on valmis edasi kasvama.”   Indrek Ulmas, Harju Elekter 
Elektrotehnika

“Toomasel on olnud oluline osa ESB kiirel ja kasumlikul kasvul. Selged ja õiged eesmärgid viivad selge ja soovitud tulemuseni. 
Suur tänu Toomas!” Roland Elbre, ESB Service Group

“ Meie koostöö vastas seatud eesmärgile ja tulemusootustele. See ooli oluline samm mõtteviisi, hoiakute ja käitumisharjumuste 
muutumisel, ettevõtte kultuuri muutumisel. Praktilised töövahendid ja tugi oma mõtete ja tegevuste süsteemseks 
kanaliseerimiseks saavutamaks tulemust “ Andrus Leppik, Kodumaja 

“Tunnen, et see koostöö andis vajaliku teadmise ja impulsi, et 3x kasvu saavutada ja meeskonda edasi viia. Eriti väärtuslik oli 
toetus meeskonna juhtimiskompetentside arendamisel . On loodud kindel alus ühtsele meeskonnatööle. Juhtrühma liikmed on 
võtnud vastutuse meeskonna ühiste tulemuste eest.” Siim Leisalu, Timbeco



Kokkuvõte

Meeskond 
kes saavutab 
tulemused

Õiged ootused

Õiged inimesed

Õige tagasiside

Kultuur –meeskonna koostööreeglid



Mis oli täna siin Sinu jaoks kõige kasulikum?



TÄNAN!

Toomas Soosaar
toomas.soosaar@empowerment.ee
+372 5687 7018


