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Strateegia

Strateegia on raamistik, milles langetatakse otsuseid.

Strateegia vastab küsimustele:
• Millises äris me oleme?

• Missugustel turgudel me tegutseme?

• Milliseid tooteid ja teenuseid me pakume?

• Kellele me neid pakume?

• Miks?



Juhtimise 
ühtsus

Operatiivsed 
tegevused 
(strateegia 

„tõlge“)

Strateegiline selgus

Visioon
Missioon

Peamine 
põhjus Väärtused

Konkurentsi-
eelis

Pühendumus

Mõõdikud

Tegevused

Eesmärgid

Kliendile 
loodud 
väärtus

Tähenduse 
loomine

Jagatud 
arusaam

Usaldus

Kokkulepped

TÖÖ STRATEEGIAGA



Mis on kultuur?
Edgar Schein

Kultuur on jagatud baasiliste uskumuste muster, mida grupp on 
kogenud oma probleeme lahendades (…) ja mis töötas piisavalt hästi, 
et pidada seda toimivaks ja mida seetõttu õpetatakse uutele grupi 
liikmetele, kui „õiget viisi“.

Juhtimiskultuur on baasiliste uskumuste muster, mida grupp kasutab 
ja õpetab uutele liikmetele, et luua 

• suunda, 
• kooskõla ja 
• pühendumist



Suund, kooskõla, pühendumine

SUUND – jagatud arusaamine visioonist, missioonist, 
väärtustest, strateegiast ja eesmärkidest.

KOOSKÕLA – tulemuslik koordineerimine ja koostöö.

PÜHENDUMINE – inimeste soov ja valmisolek anda oma 
individuaalsed huvid ühiste huvide teenistusse.



Tippjuhtide roll

• Juhtimiskultuuri loomine või muutmine algab tippjuhtidest.

• See on ülesanne, mida ei saa delegeerida. Ilma eeskuju ja pühendumise abil 
juhtimiseta on edu saavutamise väljavaated väga viletsad. 

• Ära palu tippjuhina teistel teha seda, mida sa ise ei kavatse teha!

• Kui sa tahad saada teistsuguseid tulemusi, muutu kõigepealt ise!

• Kultuuri loomine/muutmine eeldab personaalset panustamist – olla nähtav, 
osaleda, rääkida kaasa, panna ennast tulejoonele. 
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JUHTIMISBRÄND
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Juhtimise põhivalem

Prof. Dave Ulrich. Leadership Code



Isiklik kompetentsus. Investeeri endasse!
• Tulemuslikke liidreid ei saa kirjeldada pelgalt selle kaudu, mida nad teavad ja teevad. Kes nad on 

inimestena, omab suurt rolli selles, kuidas nad saavutavad tulemusi teisi kaasates. 

Strateegia ja planeerimine. Kujunda tulevikupilti!
• Vasta küsimusele “Kuhu me teel oleme?” 
• Hoolitse selle eest, et inimesed mõistaksid valitud suunda 
• Ole praktiline futurist – kindlusta, et sul on ideede elluviimiseks vajalikud ressursid 

Elluviimine. Pane asjad juhtuma!
• Keskendu küsimusele „Kuidas me saame kindlad olla, et jõuame sinna, kuhu teele asusime?“ 
• Kindlusta, et sinu tiim töötab koos 
• Vii muudatused ellu
• Loo tõhusaid süsteeme tulemuste saavutamiseks ja aita teistel sedasama teha

Inimeste arendamine. Kaasa tänased tegijad!
• Vasta küsimusele: „Kes tulevad meiega?“ 
• Tea, kuidas leida, luua ja siduda tegijaid
• Arenda inimesi ja loo lojaalsust 

Homsed tegijad. Tegele järgmise põlvkonnaga!
• Vasta küsimusele: „Kes järgmisest põlvkonnast jääb organisatsiooniga?“ 
• Hoolitse, et organisatsioon teab, missugused on olulised kompetentsid tuleviku edu silmas 

pidades
• Tegele tööjõu planeerimisega, toeta inimeste karjääri organisatsioonis
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ORGANISATSIOONI BRÄND
Mille poolest on organisatsioon tuntud?

JUHTIMISBRÄND
Mille poolest on organisatsiooni juhid tuntud?

TÖÖTAJAKOGEMUS
Kuidas töötajad ennast tunnevad?

KLIENDIKOGEMUS

TÖÖTAJA TEGEVUS



MÕTTEKOHT!

Juhtimisbrändi ja -kultuuri 
arendamine

Palun loe järgmisi küsimusi ja mõtle, 
millega on sinu organisatsioonis hästi 
ja mis vajaks tegelemist



1. Me teame, kuidas me soovime, et meie kliendi-sihtrühmad meie organisatsiooni näevad ja 
oleme sõnastanud selle alusel oma selge identiteedi.

2. Me oleme sõnastanud selge liidribrändi/juhtimiskultuuri sõnumi, mis on seotud meie 
ettevõtte identiteediga.

3. Me oleme „tõlkinud“ oma juhtimiskultuuri kirjeldava sõnumi soovitud juhikäitumisteks (-
kompetentsideks). 

4. Me oleme loonud protsessi, mis tegeleb järgmise põlvkonna juhtide leidmise ja arenguga.

5. Meie inimeste arenguplaanid hõlmavad oskusi, teadmisi ja vaatenurki, mis on olulised meie 
klientidele.

6. Me investeerime koolitus- ja arendustegevustesse, mis hõlmavad kliendi perspektiivi.

7. Me loome töökogemusi, mis arendavad meie juhtide võimet näha asju kliendi vaatenurgast.

8. Me julgustame oma juhte investeerima aega kogemustesse, mis aitavad neil kliente paremini 
mõista. 

9. Me mõõdame juhtimise arendamisse tehtud investeeringuid äritulemuste kaudu.

10. Me kommunikeerime kõigile olulistele sihtgruppidele, kuidas me investeerime 
juhtimiskultuuri arendamisse.
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MUUTUSTE UUS REAALSUS (3xK)

Muutused, mida me kogeme täna, erinevad tavapärastest muutustest. Me võime 
küll soovida mõelda, et me elame anomaalias, kuid see ei pruugi nii olla. COVID-19 
ja sellega kaasnev on tekitanud muutuste „uue normaalsuse“, mida tähistavad 3 
mõõdet:

• see on kestev – toimub kogu aeg ja püsivalt

• see on kõikehõlmav - avaldub korraga paljudes eluvaldkondades

• see  on eksponentsiaalselt kasvav - kiireneb järjest tõusvas tempos

Tulemuslikku juhtimist selles muutunud olukorras defineerib 
võimekus uues reaalsuses edukalt navigeerida.

Stanford University Leadership Program
Lia Ratnik   lia.ratnik@gmail.com



JUHTIMINE UUES REAALSUSES

Stanfordi ülikool kutsus 2020. aasta sügisel kokku maailma tunnustatud tippjuhid, 
et arutleda juhtimise ja muudatustega toimetuleku tuleviku üle.

Uus nägemus juhtimisest sai koondnimeks Sapient Leadership – tark juhtimine.

• Selle nimetusega tehti otsene viide inimese kui liigi nimetusele homo sapiens
ja meie võimele kohaneda ning kriise ületada.

• Tarka juhti iseloomustab arukus, ettenägelikkus, tähelepanelikkus ja 
inimlikkus. 

• Juhtide-kangelaste ajastu on läbi.
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TARGA JUHTIMISE 4 SAMMAST
Sapient Leadership

1. Loomulikkus, tagasihoidlikkus ja avatus aitavad 
luua usaldust ja psühholoogilist turvatunnet.

2. Usaldus ja psühholoogiline turvatunne lisavad 
tegutsemiskindlust ja –tahet (empowerment) nii 
inimestele kui tiimidele. 

3. Pidev õppimine ja areng aitavad tulemuslikult  
3xK muutustest (vt üle-eelmine slaid) läbi 
navigeerida.

4. Jagatud eesmärk ja väärtused tugevdavad 
fookust, ühtekuuluvust ja vastupidavust 3xK 
muutuste ajastul.
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