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Muutus ja muudatus



Muutuse alge

Reageerimine - planeeritud või planeerimata muutus mingile 
organisatsiooni sisesele või välisele muutusele

Sisemine surve – põhjustatud muutustest organisatsiooni 
struktuuris, kultuuris, eesmärkides.

Väline surve – põhjustatud muutustest majanduses, 
seadusandluses, konkurentsis, poliitikas või globaalsetest trendidest.



Muudatused
organisatsioonis

❑ ARENDUS -> 
olemasoleva olukorra edasiarendamine

❑ ÜLEMINEK, ÜMBERKUJUNDAMINE –> 
reageerimine keskkonnas või turul toimunud
märkimisväärsetele muutustele, 
reorganiseerimine

❑ Radikaalne ÜMBERKUJUNDAMINE –> 
strateegia, süsteemi, protsessi või
tehnoloogia muutus, mis nõuab tõsist
muutust kultuuris, käitumises ja mõttelaadis
(hoiakud, väärtushinnangud)

Linda Ackerman’I järgi

PARENDAMINE

INNOVATSIOON



Kurt Lewin

Sulatamine

Üleminek

Kinnikülmutamine

Muudatuste juhtimise 3 etappi
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Muudatus kui projekt



Muudatus kui projekt - etapid

• ETTEVALMISTUS
• visioon, eesmärk

• vajadus, kriitilisus

• valmisolek

• tegevuskava ja ressursid

• meeskond, vastutused

• plaan B, riskide hindamine

• teavitamine

• JUURUTAMINE
• teavitamine

• selgitamine

• järjepidev tegutsemine

• riskide haldamine

• motiveerimine

• järjepidevus

KOKKUVÕTTED
• eesmärk vs. tulemus

• hinnangud saavutatule

• inimfaktor

• analüüs

• tagasiside, tunnustamine

• järgmised sammud

KOMMUNIKATSIOON









Gantti tabel



Muudatuste 
ebaõnnestumine



Ebaõnnestumise
näited

1) muudatuste elluviimine võttis kavandatust rohkem aega; 

2) kõige suuremaid probleeme, mis muudatuste elluviimise 
käigus esile kerkisid, ei suudetud ette näha; 

3) tegevuste koordineerimine ei olnud piisavalt tulemuslik

4) konkureerivad tegevused ja kriiside lahendamine tõmbasid
pidevalt tähelepanu strateegiliste otsuste elluviimiselt kõrvale

5) töötajatel ei olnud muudatusteks vajalikku kompetentsi

6) madalamate tasemete töötajate ettevalmistus ja 
instrueerimine ei vastanud vajadustele

7) väliskeskkonna faktorid, mida muudatuste elluviijad 
mõjutada ei saa, avaldasid negatiivset mõju 



EBAÕNNESTUMISE PÕHJUSED

Korralduslikud

❑ Ebaselged ja/või muutuvad
eesmärgid 

❑ Erinevad initsiatiivid ei toeta üksteist
 

❑ Puudulik riskijuhtimine 

❑ Läbiviijate teadmatus, oskamatus 

❑ Ebapiisav kommunikatsioon 

❑ Tõhusa eestvedamise puudumine

Inimestest tulenevad

❑ Vastupanu muudatuste protsessile 

❑ Vastupanu muudatuste sisule

OPONENDID

TRADITSIOONIDE KAITSJAD

KÕRVALTVAATAJAD

TEGIJAD



Vastuseis 
muudatustele

võim ja kontroll

prestiiz

sissetulek

mugavus

hirm muudatuste ees

usalduse puudumine

vähene kohanemisvõime

enesekindluse puudumine

isiklikud tegurid



SPACES: praktiline tööriist muudatusteks

Oht Tulemus

• Häiritud

• Murelik

• Ei mõtle selgelt

• Näeb peamiselt ohte, riske

• Mälu on piiratud

• Immuunsüsteem nõrgestatud

• Kortisool / stressi tase kõrge

• Positiivne

• Parem fookus

• Avatud koostööle

• Innovaatiline mõtlemine

• Loovus

• Valmis osalema, tegutsema

• Suurenenud taluvus

NB!

Enesehinnang

Tähendus

Iseseisvus

Teadlikkus

Õiglus

Sotsiaalne kontakt

Energia on suunatud sissepoole, 
kasutatakse enese kaitsmisele

Energia on suunatud väljapoole, 
loomingulisus ja koostöö

Allikas: Hilary Scarlett



Muudatuste 
kommunikatsioon



Muudatuse KOMMUNIKATSIOON 1

KOMMUNIKATSIOONi kriitilised küsimused

• Kes on inimesed, kellele plaanitav muutus korda läheb, keda puudutab ja keda hirmutab? 

• Millised on hirmud, vastuseis ja mured, mis inimestes võivad tekkida?  

• Millest nad kardavad ilma jääda? 

• Mis on muudatuse kasud inimestele, keda muudatus puudutab? 

• Mis on muudatuse läbiviimisega seotud kommunikatsiooniriskid? Mis võib viltu minna?

• Kes on Su liitlased ja kas nad on valmis toetama nii organisatsiooni sees kui väljas? 

• Kus suhtlevad inimesed, keda muudatus puudutab? Kus nendega silmast-silma kohtuda? 



Muudatuse KOMMUNIKATSIOON 
Kommunikatsiooni PLAAN

• SIHTGRUPPIDE MÄÄRATLEMINE

• SÕNUMI SISU JA EESMÄRK

• VÕIMALIK VASTANDUMINE, PÕHJUSED

• KASUTEGURID

• RISKID

• TOETAJAD, KAASAMÕTLEJAD, KOALITSIOON

• KANALID, MEETODID, KÕNEISIKUD





Organisatsiooni 
muutuste lähtekohad

VISIOON, STRATEEGIA

LEADERSHIP

KOMMUNIKATSIOON

MOTIVEERIMINE

KOMPETENTSIDE 
ARENDAMINE



Individuaalse
muutumise lähtekohad

TEADLIKKUS (Awareness) miks muudatus 
on vajalik

SOOV (Desire) muutmist toetada ja selles 
osaleda

TEADMISED (Knowledge), kuidas muuta

SUUTLIKKUS (Ability) rakendada uusi oskusi
ja käitumisviise

TOETUS (Reinforcement) muudatuse 
säilitamiseks



Muudatuse mõõtmine



Mida saab mõõta?

1) Projekti õnnestumine

2) Inimeste tegutsemine ja käitumine

3) Muutuse mõju organisatsioonile
Projekt

Inimesed

Organisat-
sioon



Muudatuse mõõtmine 1

Projektijuhtimise näitajad

• Tähtajad

• Eelarve

• Ressursid

• Tegevuskava

• Eesmärgid



Muudatuse mõõtmine 2

Projekti käitumuslikud näitajad

• Valmisolek
• Paindlikkus
• Tööõhkkond, koostöö
• Tegevuste kvaliteet
• Haaratus
• Kommunikatsioon
• Probleemid ja takistused
• Tunnustus ja tagasiside



Muutuse mõju 

Muutuse mõju organisatsioonile McKinsey 7s järgi + kliendid

• Strateegia

• Struktuur

• Süsteemid

• Väärtused

• Oskused ja kompetentsid

• Juhtimisstiil

• Töötajad

• Kliendid



Trendid muudatuste juhtimises

▪ FOOKUS INIMESTEL

▪ KAASAMINE

▪ AEG JA TEMPO

▪ AGIILSUS

▪ PILOTEERIMINE

▪ MÕÕTMINE

▪ MUUDATUS KUI PROJEKT

▪ DIGITALISEERIMINE



Muudatuste juhtimise digitaliseerimine

• Planeerimise töövahendid

• Kommunikatsioon -> info, materjalid, andmed

• “Rõhu” mõõtmine ja uuringud organisatsioonis

• Meeskonnatöö keskkonnad



maarit@sinulab.com e-posti aadressil või 

telefoni teel Maarit Vabrit-Raadla 5210194.

mailto:maarit@sinulab.ee

