




JUHI PRAKTIKAD JA TÖÖRIISTAD 
MEESKONNA JUHTIMISEL JA USALDUSE  

Kaido Pajumaa
Motivaator.ee I Armasta oma tööd.



Baby-boomer 
s. kuni 1965

X - põlvkond 
s. 1966 - 1980

Y - põlvkond 
(milleeniumlased) 

s. 1981 - 2000

Z - põlvkond 
s. al 2001

TÖÖ 
MÕTE

STABIILSUS 
Selleks vajan  

tööandjat

KARJÄÄR (tiitel) 
Selleks vajan organisatsiooni

ARENG (teostus) 
Selleks vajan  
tagasisidet

TÄHENDUS 
Selleks vajan  

sügavamat töö mõtet

OOTUS 
JUHTIMISELE

HIERARHIA 
“Ütle, mida  

pean tegema”

HIERARHIA 
“Näita, kuidas saan  
siin karjääri teha”

KOOSTÖÖ 
“Ära kamanda mind,  

vaid teeme koostööd“

VABADUS 
“Üritan kuni õnnestun!Vahepeal 

elan ema-isaga”

OOTUS 
TÖÖANDJALE

Lojaalsus 
tööandjale. 

Soov leida kindel ja turvaline 
töökoht.

Töö- ja eraelu  
tasakaal. 

“Mul on ka oma elu!  
Austage mu piire!”

Töö- ja eraelu põimumine. 
Paindlik töökorraldus,  

mis hägustab töö piirid.

Töö- ja eraelu segunemine. 
Loon töökoha hobidest  

ja huvidest lähtuvalt.



JUHT 1.0 I BOSS JUHT 2.0 I ÜLEMUS JUHT 3.0  I JUHT

LÄHENEMINE  
TÖÖTAJALE

Ei huvita! 
(kuni mulle kasumit 

toodad)

Reaktiivne  
Tegelen hädavajalikuga 

(fookuses kliendikogemus)

Proaktiivne 
Töötaja ise ongi fookuses

(fookuses töötajakogemus)

JUHTIMISE 
PARADIGMA

Organisatsioon on masin. 
Juhi roll on masinavärki  

töös hoida.

Ettevõtted luuakse kasumiks. 
Juhi roll on maksimeerida 

kasumit.

Ettevõtted luuakse väärtuseks. 
Juhi roll on luua väärtust 

kõikidele osapooltele.

MOTIVEERIMINE 
JA MÕJUTAMINE Hirm Positsioon Isiklik mõju

JUHI TÖÖRIIST
PIITS & PRÄÄNIK

Vahepeal tõstan palka, 
ülejäänud aja kamandan.

ÄRIPROTSESSID 
Loon/jälgin äriprotsesse, mille 
alusel kasumit maksimeerin.

SUHTED
Loon/jälgin äriprotsesse ja 

suhete arenemist 
meeskonnas.



8%

66%

26%

Pühendunud / kaasatud (positiivselt meelestatud)
Mitte-pühendunud / mitte - kaasatud (neutraalselt meelestatud)
Aktiivselt mitte-pühendunud / aktiivselt mitte - kaasatud (negatiivselt meelestatud)

Tööle pühendumus Eestis
Pühendunud töötajad 
Entusiastlikud, huvitatud ja kirglikud töötajad, 
kes püüavad anda endast tööl parima, sest 
nendele läheb korda, kuidas ettevõttel läheb. 
Nendel on materiaalne + emotsionaalne side tööandjaga.

Mitte-pühendunud töötajad 
Nendel on ainult materiaalne side tööandjaga. 
Nad tunnevad huvi eelkõige oma isiklike tulemuste/heaolu 
vastu, sest nende jaoks on see lihtsalt üks “töökoht”. 
Nad ei pruugi olla vaenulikud või negatiivsed, vaid  
pigem passiivsed ja vastu uuendustele (mugavustsoonis).

Aktiivselt mitte-pühendunud töötajad 
Nendel on negatiivne emotsionaalne side tööandjaga. 
Nad on kõige ja kõigi suhtes negatiivselt meelestatud, millega 
viivad sageli alla ka ülejäänud meeskonna meelsust.



Näide 1

Juht ütleb, kui midagi on halvasti, aga kui midagi on hästi, siis ei ütle. Ta on nõrk juht, sisust aru ei saa, kuidagimoodi administreerib ära. 

Inimesed ei vaata talle alt üles, teda ei austata. Meie osakond vajab juhti, kellele kõik suudavad alt üles vaadata, kes inspireerib ja loob 

süsteemi. Peaks olema jõuline ja emotsionaalselt intelligentne, kes oskaks inimestega suhelda ja neid juhtida.

Näide 2

Juhil on väga vähene kontakt oma inimestega osakonnas – tööülesandeid ja eesmärke kokku konkreetselt ei lepita, igapäevane kontakt 

puudub, ootuseid ei selgitata, tagasisidet antakse vaid üksikute hinnanguliste märkustena, mis mõjuvad solvavalt.

Näide 3

Minu juht ei tundnud isegi huvi minu lahkumispõhjuse vastu. Tean, et mitmed inimesed mõtlevad veel lahkumisele osakonnast, kuid pere ja 

majanduslike kohustuste tõttu lihtsalt ei ole võimalik enne uut kohta leidmata sellist otsust teha. Osakonna maine on selliste kogemuste 

tõttu ilmselt juba palju kannatada saanud. Arvan, et sisu poolest on tegu väga huvitava ja atraktiivse ametikohaga, kuid kuhu kandidaate on 

juhi tõttu tähelepanuväärselt vähe.



Aktiivselt mitte-pühendunud  
töötajad lahkuvad töölt  

igasuguse palgapakkumise nimel. 

Pühendunud töötajad ootavad  
minimaalselt 20% palgatõusu.

Allikas: “Wellbeing At Work”, Jim Harter, Jim Clifton
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Ülesannete keskne juhtimine (ülemus)

“MEELDIV” JUHT 
Sõbramehelik juhtimine. 

Juhti huvitavad ainult suhted töötajatega 
ja enese populaarsus meeskonnas. 
Tulemused on tihti teisejärgulised.

“KIRETU” JUHT 
Eemalolev juhtimine. 

Juhti ei huvita ei töötajad ega tulemused. 
Teeb võimalikult vähe, et vee peal püsida. 

“PIME” JUHT 
Autokraatne ja võimukas juhtimine. 

Juhti ei huvita suhted ja töötajate motivatsioon. 
Juhtimine käib “Piitsa & Prääniku” kaudu.

“TUNNUSTAV” JUHT 
Juhendav ja toetav juhtimine. 

Juht on nõudlik tulemuste suhtes, arendades 
samas usalduslikke suhteid töötajatega ja 

kasutades sisemist motivatsiooni.
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0
Soovitus: Lahku juhi kohalt

Soovitus: Kehtesta rohkem (kasuta võimu)

Soovitus: Verbaliseeri rohkem töötajate panust.

Soovitus: Tunnusta ennast!

5

5

Situatsiooniline juhtimine

Sobivus: Pikalt töötanud inimesed, 
kes tunnevad juhti hästi ja soovivad olla “partnerid”.

Sobivus: Pühendunud töötajad, kes soovivad areneda  
ja otsivad emotsionaalset sidet töökohaga.

Sobivus: Kriisiolukord / 
uued (üli)motiveeritud töötajad.

Sobivus: Ambitsioonikad ja sisemiselt 
motiveeritud töötajad.



Spetsialist Juht

INIMESTEGA TEGELEMINE ehk Liidri-tüüpi juhtimine 
Fookuses on inimesed: suhted, meeskonnakultuur, motiveerimine 

(“Eesmärk - INIMESED - Tegevused - Tulemused” dünaamika)

TÖÖGA TEGELEMINE ehk Ülemuse-tüüpi juhtimine 
Fookuses on “Eesmärk - Tegevused - Tulemused” dünaamika

“EBAMUGAV” kohustus 
(liidri töö)

“Päris” töö 
(ülemuse töö)



Juhi täh
elepanu

Töötajate tähelepanu

“Minu töö, minu mure. 
Sinu töö, sinu mure”



Võimu liigid
ROLLI VÕIM 
(juht sunnib)

EKSPERDI VÕIM 
(juht nõustab)

ISIKLIK SUHTEVÕIM 
(juht inspireerib)

Tekib juhi positsioonist.  

Juhti kuulatakse ainult, sest tal 

on vastav tiitel (võim). 

Tegelikkuses ei pruugi töötajad 

austada juhti - ei spetsialisti 

ega inimesena.

Tekib juhi teadmistest. 

Juhti kuulatakse, kuna temalt 

on palju õppida ja ta aitab. 

Juht ei pruugi olla tugev juht, 

aga tema ekspertiisi tõttu 

austab meeskond juhti.

Tekib inimesest endast.  

Juhti kuulatakse ja järgitakse, 

kuna ta on inspireeriv. 

Juht ei pruugi olla valdkonna 

ekspert, aga meeskond austab 

teda kui inimest.

Töötaja kohaneb juhi ja 
organisatsiooni vajadustega. 

Juht töötajate vajaduste  
suhtes ei kohane.

Juht on konsultandi rollis, kes 
nõustab töötajaid. 

Kohanemine on tagaplaanil, 
sest juhti ei tajuta “juhina”.

Töötaja kohaneb juhi ning 
organisatsiooni vajadustega. 

Juht kohaneb ka  
töötajate vajadustega.



Nende tähelepanu

“Meie töö, meie mure!"

“Minu töö, minu mure. 
Sinu töö, sinu mure”



VALIKUVABADUS 
- Rahuldab iseseisvuse vajadust; 
- Olen oma elu/aja peremees; 

- “Olen vaba” - tunne; 

- “Mind usaldatakse” - tunne; 

- “Mul on valikuvabadus” - tunne; 

- Minu valikutest sõltub minu elu.

TÖÖ MÕTE (TÄHENDUS) 
- Rahuldab tunnustamise vajadust; 
- “Minust sõltub/oleneb midagi”; 

- Olulisuse ja kasulikkuse tunne; 

- Tunne, et olen vajalik kellelegi; 

- Mu tööl on mõte (mitte vaid palk); 

- Mõistan, keda minu töö aitab; 

- “Ma olen tähtis” - tunne.

EDUELAMUS 
- Rahuldab saavutusvajadust; 
- Progressitunne: liigun elus edasi; 

- “Saan asjadega hakkama/kukub välja” - tunne; 

- “Asjad saavad tehtud” - tunne (eduelamus); 

- “Saan proovida/õppida uusi asju” - tunne 

- “Saan milleski paremaks, tublimaks”- tunne 

- Eneseteostus, saavutan enda jaoks olulisi asju.

MEESKONNATUNNE 
- Rahuldab kuulumise vajadust; 
- Koostegemise/saavutamise rõõm; 

- Meil on oma kamp ja “gäng”; 

- “Olen osa millestki”- tunne; 

- Kambavaim, kamraadlus; 

- Seisame  koos millegi eest; 

- Usaldame ja toetame üksteist.



KAUGTÖÖ  
VÄLJAKUTSETE 

TOP 4



Meie sisemotivaator - MEESKONNATUNNE - on löögi all,  
kuna tekib võõrandumine ja psühholoogilised barjäärid. 

Kuuluvustunne hakkab kaduma. 

Hakkab tekkima ebakindlus: kas minuga arvestatakse, äkki 
teised suhtlevad rohkem, mida nad räägivad jms. 

Eriti on löögi all ekstravertsed inimesed.

Kõrvalejäämise tunne



Meie sisemotivaator - EDUELAMUS - löögi all. 

1) Suhtlust vähem, infot vähem, tagasisidet vähem -  
“Ma ei saa aru, kuidas mul läheb?”  

2) Kuna tekkinud barjäärid, ei taheta iga pisiasjaga pöörduda  
(et mitte paista ebapädeva või rumalana) - töötempo langeb 

3) Motivatsioon langeb ja edasilükkamine suureneb

Infohäired



Meie sisemotivaator - TÄHENDUS - löögi all. 

1) Töötaja väärtusetuse tunne kasvab, kuna keegi ei märka teda. 
Töötaja ei taju juhi kohalolu ja olemasolu. 

2) Juht ei tea, mida töötaja tegelikult teeb.  
Töötaja võib hakata kasutama e-presentismi. 

3) Kolleegide vahel võimalikud pinged, sest üksteist on  
digikanalis lihtsam vääriti mõista.

Usaldus langeb



Meie sisemotivaator - OTSUSTUSVABADUS - löögi all. 

1) Tänu “vabadusele” algselt motivatsiooni ja pühendumus kasvab. 
Peagi asendub see “ma olen üksi” ja “minust ei hoolita”. 

2) Saan küll kõige üle üksi otsustada,  
aga me peaksime olema ju meeskond, kas pole? 

3) Tekivad hirmud ja ebakindlus, sest pean otsustama asjade üle,  
mida ei ole harjunud otsustama.

Hirmud suurenevad



a) Kaugtöö edu võti on juhi käes 

b) Edukas kaugtöö sisaldab emotsionaalset 
komponenti juhtimises 

c) Eesmärk on tiimist luua virtuaalne kogukond

Eduka kaugtöö ABC



Tee regulaarselt “ÕIED - OKKAD - PUNGAD” koosolekuid. 

Min 1x nädalas tiimivaimu hoidmise kohtumised: näiteks kolmapäeviti 
“Murrame töönädala selgroo”, reedeti “Lõbus nädalalõpp” 

Päeva keskel tehke ühiseid virtuaalseid kohvipause. 
(NB! Või kaaluda ka 10-17 või 12-15 püsiva videosilla loomist) 

Loo vajadusel erinevate tasandite vahel infokaskaad. 

NB! Väldi olukorda, kus kellegi töö kannatab töövahendite tõttu.

Virtuaalse kogukonna loomise TOP 5



Leppige kokku suhtlusreeglid
1) Mis kanalites suhtleme - mis ajal ja mis teemadel? 

2) Kas koosolekutel on video lahti või kinni? 

3) Kas peame olema alati üksteisele kättesaadavad (sh juht)? 

4) Mis korra alusel Zoomis sõna saame ja võtame? 

5) Kas ja kuidas koosolekuid protokollime? 

6) Kui kiiresti e-kirjadele/sõnumitele vastame? Kas chat’i hoiame on alati lahti? 

7) Mida teeme konßikti/pingete ajal - kapseldume, räägime? 

8) Erinevate tööliikide struktuur: millal loovtööd, millal nõupidamised jm? 

9) Mida me ei eelda: kirjade vastamist, kõnesid jm 17? 

10) Kas on erandeid? Mis piire võib ületada kriisiolukorras?



STRATEEGIA 
Eesmärgid (OKR, KPI).

VISIOON

MISSIOON

PÕHIVÄÄRTUSED

Motiveerimine Võimustamine

TagasisidestamineSuhte arendamine

MEESKOND






