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3. NOVEMBER 2022 
KULTUURIKATEL 

Põhja pst 27A, Tallinn 
09:30—18:00

Usalduslikke suhteid kujundavat ja hoidvat 
töökultuuri iseloomustab julgem isikliku vastu-
tuse võtmine, oma autonoomia rakendamine 
ja võime toetada igaühe toimetulekut ka 
kõige keerulisematel hetkedel. Mida sügavam 
on usaldus organisatsioonis ja meeskonnas, 
seda tõhusamad on protsessid ja mõjusamad 
tulemused. Seda ka kaugtöö, hübriidkontori ja 
hajusmeeskondade ajastul.

Tänavune Riigi Keskasktmejuhtide Konverentsi 
USALDA.me seadis keskmesse usalduse 
– suudame inimese poole suunatud riigina 
kvaliteetseid tervikteenuseid pakkuda ja uudseid 
tulevikuteenuseid välja töötada usaldades. 
Millegi uue loomine on alati seotud ebakindluse, 
määramatuse ja teadmatusega, julgusega eksida 
ja õppida vigadest. Sealjuures iseennast ja oma 
kolleege usaldades.
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Tere! 

Minu töölaual Rahandusministeeriumi haldus- 
poliitika asekantslerina on teiste oluliste teemade 
kõrval ka riigivalitsemise teemad ja avaliku 
teenistuse arendamine.

Oleme Rahandusministeeriumis alates aastast 
2014 korraldanud iga kahe aasta tagant ühise 
konverentsi avaliku sektori keskastmejuhtidele.

Konverentsid on kujunenud juhtide jaoks oodatud  
sündmuseks, et koos teadvustada Eesti riigi-
valitsemise arenguvajadusi ja sõlmprobleeme  
ning arutleda selle üle, mida saavad keskastme-
juhid iga päev ära teha selleks, et meil oleks 
usaldusväärne riik ja head avalikud teenused.

Selleks, et kõigil oleks avalikus teenistuses hea 
töötada, pöörame riigi personalipoliitikas palju 
tähelepanu juhtimiskvaliteedile ja meie inimeste 
asjatundlikkusele ning tulemuslikkusele.  
Praegusel keerulisel ajal on eriti oluline mõelda 
oma töötajate väärtustamise ja motiveerimise  
ning neile arenguvõimaluste tagamise peale.

Seekordsel konverentsil rääkisimegi juhi rollist 
usalduse loomisel ning meeskonnatunde 
hoidmisest keerulistel aegadel. Puudutasime  
ka valusaid õppetunde, sest nendest ju õpime 
kõige rohkem.

Mida sügavam on usaldus organisatsioonis ja 
meeskonnas, seda tõhusamad on protsessid 
ja mõjusamad tulemused. Eriti peame sellega 
arvestama just tänasel kaugtöö, hübriidkontori  
ja hajusmeeskondade ajastul.

Kultuurikatlas tulid meile kogemusi jagama 
ja uusi küsimusi esitama erinevad juhid ning 
valdkonnaeksperdid, kellest nii mõnedki olid  
teile juba varasemast tuttavad ja mõned said 
tuttavaks.

Kui me räägime usaldusest ja usaldamisest,  
siis see ei ole ju ühesuunaline töö. Usaldamine 
on vastastikune, kus loeb kõigi panus. Seetõttu 
loodan, et kasutasid kogu konverentsipäeva 
jooksul võimalust suhelda, kogemusi jagada  
ja väärt ideid talletada.

Aitäh, et osalesid! Usaldame!

 
KAUR KAJAK 
Rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsler 



4

Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) peadirektor 
Margus Noormaa rõhutas enda juhitava ameti 
kogemusele tuginedes juhi esmast ülesannet 
– sa pead olema ka hübriid- ja kaugtöö ajastul 
oma inimestele alati kättesaadav. Sealjuures 
unustamata personaalset lähenemist – pole 
vahet, kas kontoris või kodus, reeglid on kõigile 
ühised, kokkulepped pidamiseks ja kõigile teada.  
Kellele ei sobi kaugtöö, teine seevastu eelistab  
just kodust – oluline on, et kõik saaks üheselt  
aru, mida on vaja teha ning mis ajaks on seda 
vaja teha. Lisaks viskas Margus Noormaa 
õhku mõttelennu  – mis oleks, kui tulevikus 
liiguksime avalikus sektoris mudelini, kus me 
ei peaks kodanikena silmitsi olema erinevate 
kontoritega, vaid täismahus eri asutusi koonda-
vate koostöökeskuste ning asutuste vaatest 
täisvirtuaalsete tiimidega.

Aalto ülikooli juhtimise instituudi teadus-
direktor Hertta Vuorenmaa omakorda tõi  
välist vaadet ja kogemusi teistest riikidest  
ning suurtelt organisatsioonidelt. Peamine  
tähelepanek – viimase aja kogemus ei peaks  
meid niivõrd suunama keskenduma tehno-
loogilisele innovatsioonile, vaid töökorralduse 
uuendustele organisatsioonide ja institutsioonide 
vaates. Juhi roll selles muutunud keskkonnas  
on olla oma inimeste vajaduste “teener”.  
Selleni jõudmiseks tuleks endalt küsida,  
miks peaks keegi tahtma minuga töötada?  

Konverentsil osalejaid tervitanud riigihalduse 
minister Riina Solman viitas, et hiljutised kriisid 
on õpetanud meile vajadust suurema paindlikkuse 
ja vastastikuse usaldamise järele. “Selleks, et teha 
vajadusel kiiresti tarku ja asutuste üleseid otsuseid, 
on vaja arendada valitsemiskultuuri, kus on lisaks 
regulatsioonidele ka professionaalide usaldamisele 
ruumi. Seda nii riigiasutuste kui personali 
korralduses,” osundas riigihalduse minister. 

Konverentsipäeva avas rahandusministeeriumi 
asekantsler Kaur Kajak, kelle sõnum oli lihtne 
– hoolimata nõudlikust keskkonnast on Eesti 
riigil eesmärgid ja kohustused oma inimeste 
ees, mille suunas liikumine on võimalik vaid kõigi 
ühise pingutusega. Üks inimene ei jõua kunagi 
kõike enda õlule võtta, mistõttu peamegi leidma 
moodused ja lahendused, et vastutust jagada ja 
teineteist usaldada. 

Kokkuvõte Usalda.me päevast
Tänavusel riigi keskastmejuhtide konverentsil 
Usalda.me jagasid oma kogemusi mitmed 
inimesed, kes on pidanud hoidma koos meeskondi 
ja toimimas Eesti riiki kogu möödunud enam kui 
kahel ja poolel aastal. Lisaks saime sissevaate, 
mismoodi on maailmas lähiminevikku mõtestatud 
ja milliseid õppetunde võiksime edasiseks kaasa 
võtta.
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Kogemusringidele järgnenud juhtimisringe 
viisid läbi tööõnne uurija Tiina Saar-Veelmaa, 
juhtimiskoolitaja Ruti Einpalu, juhtimis- ja 
meeskonna treener Mats Soomre, koolitaja/
konsultant Irene Metsis ning koolitaja Kaido 
Pajumaa. Eesmärk oli neis ringides anda mõtteid 
ja praktilisi näpunäiteid meeskonna loomise ja 
usalduse loomise vallast. Mõned nopped:

•  „Tark aju“, kus paikneb meie loogiline    
  mõtlemine, uued ideed, impulsi kontroll ja ka   
  USALDUS lülitub ohu olukorras välja ning   
  kontrolli võtab üle võitle või põgene/tardu   
  režiim. Selleks, et seda ei juhtuks, peaks   
  inimene tajuma, et tal on turvaline.

•     Töötajates ei tekita stressi tihti mitte töövorm,  
  vaid tunne, et juht ei usalda; kui juhtimises pole  
  kõik korras, siis kaugtöö puhul võimenduvad   
  kõik väikesed vead suurteks.

•  Eduka kaugtöö juhtimine ja usalduse    
  kasvatamine algab teadlikest valikutest juhina.  
  Loo ja hoia sidet inimestega. Selleks võta aeg,  
  et ühiselt aeg-ajalt mõtiskleda. Kuidas meil   
  läheb, mis on hästi, mis vajab tähelepanu?

 

Loodame, et konverentsipäev ja kogutud muljed 
on abiks igapäevatöös. Endale, tiimile. Ja mis 
peamine – Eesti inimestele ehk neile, kelle heaks 
me seda tööd teeme.

See annab ühtlasi spikri – kuidas tagada,  
et su tiim toob ka tulemuse, mida ootad sina  
ja oodatakse sinu organisatsioonilt.

“Me kõik saame aru, et käes on kriiside ajastu.  
See pole läbi, läheb edasi ja meil läheb 
keerulisemaks.” Need – kellele dramaatilised-
kainestavad ja kellele igapäevaelust tuttavad 
– sõnad lausus riigisekretär Taimar Peterkop. 
Polnud see aga mõeldud heidutamisena, vaid 
pigem suunda andva majakana. Teise kandva 
mõttena lisas riigisekretär, et kõige olulisem on 
säilitada külm pea ja käituda selliselt, et saaks  
õhtul magama minna teadmisega – olen teinud 
õiget asja oma parima teadmise kohaselt ning  
mu südametunnistus on puhas.

Seda, kuidas mõtestada tuleviku- ja ka oleviku-
tööd andmestuvas maailmas, aitas oma vaatest 
avada MKM-i digiriigi andmete juht  
Ott Velsberg. Tema juhtmõte oli lihtne –  
meie kõigi esmane eesmärk avalikus sektoris  
on anda Eesti inimestele parimad tööriistad 
selleks, kuidas igas elujuhtumis riigiga suhelda. 
Riigi ülesanne on tagada, et inimene valib parima 
ja mugavaima mooduse misiganes avaliku 
teenuse tarbimiseks. Nii elektrooniliseks kui  
näost näkku toimuvaks suhtlemiseks. Sujuvalt  
ja ilma viivitusteta.

Kogemusringis avasid oma vaateid kaugtöö 
juhtimisele Riigi Tugiteenuste Keskuse juht 
Tarmo Leppoja, Tervisekassa juht Rain Laane, 
HTM-i personalipoliitika juht Mailis Neppo, 
Microsofti HR-partner Merle Liisu Lindma, 
MTA personaliosakonna juht Karin Veski, 
Transpordiameti personaliosakonna juht Eveli 
Punnison, Töötukassa personaliosakonna 
personali arendusjuht Mariliis Saat ning 
Kaitseressursside Ameti töötajakogemuse  
juht Karina Madis. 

Mõned kandvad ja universaalsed mõtted 
kogemusringidest:

•  Juhtimine on juhtimine - nii tava-, hübriid- kui  
  kaugtöö vormis. Juhtimise ülesanne ei muutu. 

•  Eesmärkide seadmisele peab eelnema   
  meeskonnatunde loomine - selle eest vastutab 
  juht.

•  Peab tundma meeskonna liikmeid, et    
  võimaldada neile nende vajadustele vastavat   
  töökorraldust.

•  Juht on ka inimene ja julgeb seda välja näidata.

•  Vajalikuks tööriistaks on üks-ühele vestlused   
  ja suhtlus, sest need toetavad seotustunde   
  tekkimist.
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EESMÄRKIDE SEADMINE 

Selgete eesmärkide ühine sõnastamine aitab 
luua selgust, leida prioriteete ja loob raamistiku 
tegutsemiseks. Sealjuures on oluline aidata 
töötajatel leida ja seada isiklikke eesmärke: 
jagada meeskonnas veel rohkem seda, mis on 
kellegi individuaalsed eesmärgid ja konkreetsed 
tegevused ja prioriteetsed ülesanded.

Juht saab olla siin koordineerija, meeskonna hoidja, 
koostöö tekitaja. 

Oluline on ka pikem vaade: milline saab olema 
töökorraldus meie organisatsioonis 5 aasta 
pärast? 

“Meil on kaugtöö osas meeskonnaga sõlmitud 
kokkulepped”.
“Selgelt defineerida töö eesmärk ja siht ning 
töötaja roll selle sihi saavutamisel”. 
“Eesmärkide seadmisele peab eelnema 
meeskonnatunde loomine - selle eest vastutab 
juht”.

KOKKULEPETE TEGEMINE 

Oluline on oma meeskonnas teha selged kokku-
lepped, sh läheneda inimestele personaalselt ja 
arvestada ka nende soove. Selged kokkulepped 
sisaldavad ka selgust ühistes praktikates,  
nt tööaeg või sobiv suhtlusvorm. Ühtlasi suunavad 

JUHI ÜLESANNE 
milline on juhi roll ja ülesanne kaugtöö ja 
hajusmeeskondade juhtimisel? 

Kaugtöö on tulnud, et jääda. Kaugtöö oskuslik 
juhtimine kuulub tänase tööelu oluliste põhi-
oskuste hulka. Milles see teadlik ja oskuslik 
juhtimine väljendub? 

KOGEMUSRINGID: MÕJUS JA 
TARK KAUGTÖÖ 
Konverentsil usalda.me aset leidnud kogemusringi 
fookuses olid: 
• näited kaugtööst, hübriidkontori mudelist ja 

uutest koostöö vormidest; 
• tekkinud väljakutsed ja viisid nende 

ületamiseks;
• erinevad juhtimispraktikad usalduse ja 

kuuluvustunde toetamisel. 

Kogemusloos jagatud lugusid mõtestasid nii 
virtuaalsed osalejad kui ka osalejad laudkondades 
olulisemaid järeldusi visuaalsele lõuendile talle-
tades. Käesolev kokkuvõte on valminud 4 erineva 
kogemusringi tulemustele toetudes läbivaid 
ühisjooni ja mustreid kaardistades. Osalejate 
vastused klasterdati ja igale klastrile lisati pealkiri. 
Kokkuvõtet illustreerivad kogemusringis kõlanud 
või kirja pandud tsitaadid. 
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JUHI ROLL ja ÜLESANDED

Kaugtöö ajastul on jätkuval oluline eestvedamine, 
innustamine, tunnustamine, kaasamine, tulemuste 
mõõtmine ja tagasisidestamine, märkamine.  
Juht on toetaja, vabaduse ja vastutuse võtmise 
võimaldaja, usaldusliku õhkkonna looja ja hoidja.

“Juhtimine on juhtimine - nii tava, hübriid- kui 
kaugtöö vormis. Juhtimise ülesanne ei muutu”.

Juht juhib oma eeskuju kaudu. Avatus ja ehedus 
loob usalduse juhtimises. Juht peab olema hea ja 
pädev, sh märkama kõiki oma meeskonnaliikmeid 
ja vajadusel sekkuma. Kaugtöö puhul on juht ka 
psühholoogi rollis.

Juhi ülesanneteks on: 
• luua tingimused, luua keskkond, olla eeskujuks, 

eestvedada ja olla päriselt olemas oma tiimi 
jaoks;

• teha nähtavaks töö tähenduslikkus;
• tagasisidestada regulaarselt töö edenemist, 

tulemusi, töökultuuri, 
• olla proaktiivne ja inimlik oma meeskonna 

liikmeid juhtides;
• võrdsuse hoidmine, olles eeskujuks ja hoides 

tasakaalu kaugtöö ja kohalolu vahel.

“Usalda oma inimesi ja ole olemas ka 
virtuaalselt.”

INFO ja KOMMUNIKATSIOONI LIIKUMINE 

Oluline on ühise inforuumi loomine, et jagada 
võimalikult operatiivselt infot. Koosolekute 
läbiviimiseks (nt Teams) tehke selged 
kokkulepped. Jaga häid praktikaid oma 
meeskonnas ja püüa hübriidkoosolekuid 
tasakaalukalt kalendrisse planeerida. 

Lisaks eelpool toodule toodi välja vajadus tagada 
turvaline andmekaitse ja töövahendid, luua selgus 
tööprotsessides ja leida vajadusel kesktee ehk 
mõnikord kell 20.00 on ok. 

INIMESTE KAASAMINE ja SEOTUS  
Millised praktikad ja tööriistad toetavad usalduse  
ja kuuluvustunde kujunemist? 

Usalduslikke suhteid kujundavat ja hoidvat 
töökultuuri iseloomustab julgem isikliku 
vastutuse võtmine, oma autonoomia rakenda-
mine ja võime toetada igaühe toimetulekut ka 
kõige keerulisematel hetkedel. Mida sügavam 
on usaldus organisatsioonis ja meeskonnas, 
seda tõhusamad on protsessid ja mõjusamad 
tulemused. 

kokkulepped ja nendest kinnipidamine jagatud 
tegutsemiskultuuri. 

“Panna paika ühtsed töökorralduse reeglid/
kombed, et kõik teaks, kuidas tiim toimetab.” 

SUHETE LOOMINE JA HOIDMINE

Kontakti loomine, üksteise tundmaõppimine, 
olemas olemine, individuaalsusega arvestamine 
on vaid mõned märksõnad, mis suhete  
loomisega seotud on. Samuti hoolimine,  
iseenda ja tiimiliikmete hoidmine ja märkamine. 
Uuri järjepidevalt “kas kõik on minu inimestega 
korras?”. Personaalne lähenemise osa on oskus 
hakkama saada nii ekstra- kui introverdiga.

Tiimi suhted:
• Juhi roll on olla kättesaadav, paindlik “liim” 

inimeste vahel.
• Juhi roll on hoida üksust koos  

(vältida brain fog’i).
• Juhi ülesandeks on üksuse temperatuuri 

kraadimine ja vajadusel reageerimine,  
seotuse tekitamine ja hoidmine. 

Juhi ja meeskonnaliikme suhe:
• Pidada 1-1-le vestlusi (sh vajadusel vastutuse 

võtmisest rääkimine).
• Juht peab suhtlema meeskonna liikmetega 

usalduse loomiseks, sh juhile võib olla 
vajalik teada töötaja pereelu probleeme, 
tervisemuresid ja väsimusastet.

• Juht peab pidama regulaarseid vestlusi  
oma meeskonna liikmetega.

• Näha ekraani taha ja läheneda igale 
meeskonnaliikmele personaalselt.

• Meeskonna vaimu ja sidususe tagamine 
(aeg-ajalt kohtuda).

“Peab tundma meeskonna liikmeid, et 
võimaldada neile nende vajadustele  
vastavat töökorraldust.”
“Kuidas mu tiimi liikmel PÄRISELT läheb. 
Märkame”. 

MEESKONNATUNDE LOOMINE 

Hea meeskonnatunde, usalduse ja kuuluvustunde 
kujunemiseks tiimiliikmete vahel loo kohtumiste 
rutiinid (nt ühislõuna) või planeeri teadlikke 
tegevusi füüsilise sotsialiseerumise tagamiseks. 
Ole olemas, toeta, märka.

“Luua tiimitunne, et inimesed tunneksid ja 
usaldaksid üksteist, piisavalt töö tegemiseks  
ja teabe vahetamiseks.”
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• Ühistööpäevad ühises ruumis kasvõi harva, 
aga regulaarselt.

• Ühiste ettevõtmiste puhul on oluline tagada 
kõigi meeskonnaliikmete füüsiline kohalolu.

Oluliseks praktikaks on võrdsuse hoidmine.  
Sh ka tasakaalu leidmist töiste tegemiste ja tiimi 
liitvate tegevuste vahel, nt liita strateegia arutelu 
matkaga.

INIMESTE KAASAMINE 

Usalduse toetamise puhul on oluline meeskonda 
kaasata (seda näiteks konsolideerimise puhul). 
Kaasatust aitavad luua ühiste reeglite või 
eesmärkide koos kujundamine või ühiste  
väärtuste kokkuleppimine tiimis. Üks kaasamist 
toetav praktika on delegreemine. Kaasamis-
kultuuri loomine võimaldab toetada eri 
osakondade vahelist koostööd.

Üleüldise vestluskultuuri arendamine on 
võtmetähtsusega. Oluline on töötajaid  
märgata ja tunnustada. Hea sõna on tasuta!

“Organisatsioon peaks seda ka keskselt 
mõõtma, kuidas inimesed end kaasatuna 
tunnevad ja vajadusel muutma tegevuskava”.

VIRTUAALSETE KOOSOLEKUTE JUHTIMINE 

Kaugtöö puhul veedame üsna palju aega 
virtuaalkoosolekutel, mille toimimas hoidmiseks 
on head kokkulepped, nt lülita kaamera sisse - 
“kõik on pildiga” või anna eelnevalt teada, kus sa 
osaled (virtuaalselt või kohapeal).

Koosolekute tulemuste talletamiseks loo kindel 
süsteem (nt Teams grupis memode ja muu olulise 
info hoidmine). Samuti tingimused, et inimesed 
oleksid veebikoosolekute ajal ka kaasatud.

Loomulikult taga oma meeskonnale tehniliste 
abivahendid hübriidkoosolekuteks (nt sülearvutid, 
muud digitööriistad).  

“Toetav praktika on usalduse ja turvatunde 
toetamine digimaailmas, pakkudes selleks 
sobivaid tehnilisi abivahendeid. Usalduse 
näitamiseks ja vastutuse jagamiseks kasuta 
roteeruvat koosolekute juhtimist”. 

“Online kohtumiste rutiinid, igal hommikul 
standup - kus alati ei pea juht kohal olemas,  
aga aeg-ajalt astu läbi.”

Veel toodi välja, et usaldust loob 0-bürokraatia 
ehk püüd lihtsustada otsuste vastuvõtmise, 
kooskõlastuste vormistamise protsesse, nt anda 
värbamisotsuste hoob personaliosakonna hoolde, 
sõnastada reeglistik/kodukord töötajale lühidalt ja 
arusaadavalt.

JUHI ROLL ja ÜLESANDED 

Usalduse ja kuuluvustunde kujunemist toetab 
avatud suhtlus, milles saab juhina olla eeskujuks. 
Olles aus, ka enda vastu. Juht julgeb olla haavatav. 
“Juht ei tea kõike”.

Juht aitab seada ühist eesmärki ja meelde tule-
tada missiooni. Ta on oma juhtimises läbipaistev 
ja selgitab otsuseid. Ta on emotsionaalse sideme 
looja ja hoidja. Personaalse lähenemise juurde 
kuulub valmisolek saada tuttavaks, nt uute 
inimeste puhul ja hoida isiklikku suhtlust, nt 
üks-ühele kohtumised. Oluline on kuulamine.

“Juht on ka inimene ja julgeb seda välja näidata.” 

TIIMITUNDE LOOMINE JA TOETAMINE

Siin on olulised märksõnad emotsionaalne seotus, 
koostegemine, avatud suhtlus, läbipaistvus, 
reeglites kokkuleppimine, meeskonna kokkulepped 
ja nendest kinnipidamine, nt millal on ühine tööaeg.

Seda aitavad luua:
• avatud õhkkond ja aus asjade läbirääkimine;
• arvamuste küsimine;
• inimeste kaasamine,
• koostegemine,
• mingi regulaarsusega toimuvad 

päriskohtumised, 
• toimivad kalendrid,
• Info jagamine,
• regulaarsed kohtumised (1:1, kogu meeskond, 

väiksemad tiimid jne).

“Üks (pilvepõhine) teabe-/töökeskkond, 
regulaarsed tiimiüritused virtuaalselt ja 
füüsiliselt, mitteformaalne suhtlemine 
organisatsiooni sotsiaalmeedias (tiimsis)”.

“Vajalikuks tööriistaks on 1-1-le vestlused 
ja suhtlus, sest need toetavad seotustunde 
tekkimist”. 

ÜHISED TEGEVUSED

Usalduse ja kuuluvustunde kujunemist toetavad 
ühisüritused ja koosolemised, nt koosolemise ja 
meeskonna päevad.
• Kaugtöö puhul rutiinsed videokohtumised, 

kus jagatakse tööga seotud ämbreid ja 
kordaminekuid.

• Tähtpäevade tähistamine on hea väljund 
inimeste kokkutoomiseks.

• Virtuaalseid kohvihommikute korradaldamine, 
kus ei arutata tööasju. 

• Ühise inforuumi loomine (chat jne).
• Tiimi traditsioonide loomine ja millegi koos 

tegemine.
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“Teadlikumad juhid saame olla kogemusi 
jagades”. 

“Teistel on samad mured ja nende kogemusest 
saab õppida.”

VIRTUAALSE KIRJAOSKUSE ARENDAMINE 

Hübriidtöö on tulnud, et jääda. Teadvusta kaugtöö 
erisusi. 

Igaüks saab kaasa aidata, et koosolekud  
oleksid asjalikud, tulemuslikumad ja edasiviivad.

Hübriidkoosolekute läbiviimine tee viisil, et keegi 
ei tunneks end kõrvalejäetuna (moderaatori rollis 
keegi, anna piisav aeg virtuaalselt osalejatele 
arutellu sekkumiseks). 

Loo vastavalt vajadusele erinevaid suhtlus-
kanaleid. Loo mugav ja turvaline ühistööd/
dokumentide ühisloomet võimaldav 
töökeskkond. Kogu riigisektoris võiks olla  
selline ühtne keskkond (sh videojuhised 
infosüsteemide kasutamiseks). 

“Õpime juhtima (ja valmistama ette) 
virtuaalkoosolekuid ja koosolemisi. Kehvalt 
ettevalmistatud ja läbiviidud koosolekud on 
OUT.” 

“Õpime kirjalikult kirjeldama/visualiseerima 
projekte, töid, ülesandeid ja kasutama 
virtuaalseid töökeskkondi.”

“Loome hübriidtöö jaoks vastavad protsessid, 
mis arvestavad nii onlines osalejaid kui ka 
füüsiliselt kohalolijaid.”

Veel mainiti:
• Oluline on uue töötaja juhendamine, sh 

infosüsteemide osas.
• Kaugtöö on töökeskkonna kujundamise,  

mitte boonuse või motivaatori küsimus.
• Uute inimeste sisse elamine paremini läbi 

mõelda.
• Juht ja inimesed peavad õppima ennast ja  

aega ajas ise juhtima.
• Teadlikumad juhid saame olla tehes uuringuid 

ja nende põhjal järeldusi, nt võtta arvesse 
kliendi tagasisidet.

• Õpime tööd juhtima tulemuste, mitte 
protsessipõhiselt. 

• Arvesta, et inimeste psühholoogia ei muutu.
• Koduse töökoha kompenseerimine. 
• Kasuta grupitöö tööriistu.

“Töötunnist olulisem on panus energia 
tasandil“

Samuti toodi välja järgmisi võtteid ja praktikaid:
• värba läbi väärtuste;
•  loo töötajatele võimalus ise kuuluvustunnet luua; 
•  selge kommunikatsioon ja  kommunikatsiooni-

kanali teadlik valik;
•  mentorite määramine;
•  kaugtöö alguses kontoris kohapeal olemine;
•  planeeri aega töötajatele.

ÕPPETUNNID TULEVIKUKS 
kuidas me saame juhtidena olla veelgi mõjusamad 
ja teadlikumad kaugtöö juhid ja usalduse 
kujundajad? 

Muudatused töö maailmas ja töötamise 
viisides jätkuvad. Üha enam vajab inimene 
tähendust oma elus ja töös ning ta soovib olla 
osa meeskonnast, kus saab anda oma panuse.

JUHI ROLL

Veelgi paremad juhid saame olla näidates isiklikku 
eeskuju. Juhina ei tohi me enda kolleegide 
usaldust petta. Esmalt tasuks aga (ühiselt) 
mõtestada, mida usaldus kaugtöö tingimustes 
üldse tähendab? Suuremaid pingutusi tuleb teha 
inimeste tundmaõppimiseks.

Mõjusamad ja teadlikumad saame olla ennast 
ja oma eelarvamusi tundes ja märgates, samuti 
avatud hoiaku säilitamises uuele. Juhtidena 
võiksime toetuda üksteisele ja pakkuda suuremat 
kaasatust meeskonnaliikmetele. Märkame 
probleeme varakult, et need ei võimenduks. 
Oleme loovad. Keerulisel hetkel anname lootust. 

Juhi kohaloleku kaudu: märka, võta hetk ja aeg, 
et analüüsida ja mitte kiirustada. Tunne ennast ja 
usalda ennast. Ole päriselt kohal. 

Tee tööd endaga: püstita eesmärke, hoia ennast, 
täienda ennast, hoia kaasatust, teadvusta ja 
mõtesta, hinda ohte ja riske.

KOKKULEPETE TEGEMINE

Veelgi teadlikumad kaugtöö juhid saame olla, 
pannes paika reeglid, mis on arusaadavad ja lühidad. 
Teha kokkulepped reeglites oma meeskonnaga. 
Juhina tasub sellised reeglid enne kriisi sõnastada.

KOGEMUSTE JAGAMINE

Rakenda parimaid praktikaid oma organisatsiooni 
vajadustele ja võimalustele mõeldes. Õpi teistelt  
ja tehtud vigadest. Loo võimalused juhtidele 
kogemuste jagamiseks ja kogemustest 
õppimiseks. 



10

PEATU - MÕTESTA - TEGUTSE

Olles nüüd kokkuvõtet lugenud,  küllap leiad 
siit palju head äratundmisrõõmu - jah, ka meie 
organisatsioonis kasutame neid tööriistu või juhid 
just nii tegutsevad kuuluvus- ja usaldustunde 
loomiseks. Kui see on nii, võid tunda uhkust ja 
tunnustada oma meeskonda. 

Teisalt võib see ühisloome vili olla ka omamoodi 
peegelpilt - kuidas me teame, et erinevaid 
praktikaid kasutatakse või inimesed tunnevad end 
kaasatuna? Kuidas see väljendub käitumises? 

Kus on meie “valukohad”? Kuidas me saame veegli 
teadlikumalt ja targemalt tegutseda? 

Looge oma meeskonnas aeg ja ruum, et 
mõtestada oma kaugtöö praktikaid ja arengukohti. 

Kui soovid vestluse fookuse hoidmiseks 
abivahendit, võid selleks kasutada konverentsil 
kasutatud visuaalset lõuendit. Lae need teie 
meeskonna jaoks sobivas formaadis: A1, A3, A4. 

Tarka ja mõjusat tegutsemist! 

Kogemusringides panustasid: 

Tarmo Leppoja, Riigi Tugiteenuste Keskuse 
peadirektor

Rain Laane, Tervisekassa juht 

Mailis Neppo, Haridus- ja Teadusministeeriumi 
personalipoliitika osakonna juhataja

Merle Liisu Lindma, Microsoft HR-partner

Karin Veski, Maksu-ja tolliameti 
personaliosakonna juhataja

Eveli Punnison. Transpordiameti 
personaliosakonna juhataja

Mariliis Saat, Töötukassa personaliosakonna 
personali arendusjuht

Karina Madis, Kaitseressursside ameti 
töötajakogemuse juht

Kogemusringe juhtisid andragoogid Piret Jeedas, 
Kaire Povilaitis, Cynne Põldäär, Andrea Annus. 

Loe ka Tarmo Leppoja ja Rain Laanega  
tehtud usutlust alates käesoleva digivoldiku 
leheküljest 14. 

“Ära lase inimestel katki minna ja 
ennast surnuks töötada :-) “
Rain Laane, Tervisekassa   
 

“Sabatunne on oluline. See tekib siis, 
kui sa inimestega kohtud.“ 
Tarmo Leppoja, Riigi Tugiteenuste 
Keskus

https://usalda.me/wp-content/uploads/2022/11/UsaldaMe_tooleht_A15mmbleed_PRINT.pdf
https://usalda.me/wp-content/uploads/2022/11/UsaldaMe_tooleht_A35mmbleed_PRINT.pdf
https://usalda.me/wp-content/uploads/2022/11/UsaldaMe_tooleht_A45mmbleed_PRINT.pdf
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Aga võrreldes meid näiteks Ameerika Ühend-
riikidega, on erinevus määratu. Rääkisin hiljuti ühe 
Ühendriikide professoriga sel teemal ja ta märkis, 
et enne koroonaaega ei teinud neil mitte keegi 
kaugtööd. Kellelgi ei tulnud mõttessegi kontorisse 
mitte tulla, sest et oma näo näitamine on osa 
sealsest kultuurist.

Seega, erinevused on väga suured. Samas näita-
vad uurimistulemused mitmelt poolt maailmast, 
et füüsiliselt kohal olevatel töötajatel on lootust 
paremale töötasule. 

Meil Soomes oli kaugtöö puhul enne koroonat 
teemaks ja hõõrumiste allikaks küsimus, kes  
saab kodus töötada ja mis põhjusel. Teema pol- 
nud niivõrd tehnoloogiline, kuivõrd usaldus või 
õigemini selle puudumine. “Kas me saame neid 
inimesi usaldada, kes kodust töötavad?”, küsis 
tööandja. 

Üllatuslikult on kaugtöö ka täna arusaamatuste 
aluseks, kuid nüüd on raskuskese sellel, kuidas 
leida õige tasakaalupunkt? Koroonaaeg tõi kaasa 
selle, et inimesed läksid koju ja töötasid pidevalt. 
Töö tulemuslikkus saavutas aegade kõrgeima 
taseme. See tähendab, et juhtide väljakutse 
on – kuidas leida õige tasakaalupunkt, et inimesed 
ei põleks läbi. Juhid saavad ju aru, et on oluliselt 
kallim lasta inimestel läbi põleda võrreldes sellega, 
kui hoolitseda nende heaolu eest. Ent selleni 
jõudmine nõuab teatud oskusi.

Hertta, oleme tänaseks teinud nn hübriidtööd 
2,5 aastat. Milline pilt selles vallas hetkel 
maailmas praktikate osas vastu vaatab?

Mul otsest riigiti võrdlust tuua ei ole, kuid saan 
vaadata siinse piirkonna ehk Põhjamaade ja  
Eesti vaatest. Eesti eripära on, et te olete kindlasti 
tehnoloogiliste vahendite kasutamise osas 
eesrindlikumad kui näiteks meie Soomes. Teisalt 
on teil mõningaid struktuurseid hierarhiaid ja 
bürokraatiaid, mis võivad mõnes asjas jällegi 
takistuseks saada. Rääkides Soome töökultuurist, 
siis meil ollakse ka maailma võrdluses väga 
paindlikud. See traditsioon läheb tagasi 1990. 
aastate tööseadusandlusesse, mis taolist 
paindlikkust võimaldab.

HERTTA VUORENMAA:  
juht peaks uute ja kõige paremini  
toimivate töövormide otsusta-
mise andma meeskondadele
Aalto ülikooli juhtimise instituudi teadusdirektor 
Hertta Vuorenmaa leiab, et pandeemiajärgselt 
on võtmeküsimus uute ja kõige efektiivsemate 
töövormide juurutamine, kus kõige paremini 
toimiva kombinatsiooni kolmnurgas kontor-kodu-
hübriid peaksid välja valima meeskonnad ise.
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Siin tuleks tagasi minna eelmainitud õppetundide 
juurde. Kui me tegime midagi väga edukalt üle 
virtuaalsilla, siis jätkame sellega. Kui aga mingi 
asi oli eriti efektiivne just tänu sellele, et me kõik 
viibisime ühes ruumis, siis teeme seda osa just nii. 
Ehk et tööelu on vaja osisteks lahti lüüa ja vastavalt 
sellele ka töökorraldus üles ehitada. 

Paljud meie uuritud suured organisatsioonid  
on otsustanud anda meeskondadele selles osas 
suure autonoomia. Selle asemel, et öelda kuskilt 
kõrgelt, et kõik peavad tööle tagasi tulema või 
enam pole vaja üldse tulla, peaks selle ülesande  
andma meeskonnapõhiselt. Otsustage oma- 
keskis, milliseid ülesandeid saab kõige paremini 
täita olles kuskil füüsiliselt koos ning millistes 
olukordades pole sellel tähtsust. Tulemused 
näitavad, et inimesed hindasid võimalust ise  
otsustada ning see tekitab kollektiivides ühte-
kuuluvustunnet ja suurendab autonoomiat.  
Mis omakorda suurendab heaolu ja teeb inimesi 
rõõmsamaks. 

Juhi vaatest ei tohiks siin usaldada pelgalt oma 
kõhutunnet, vaid vaja on uut moodi mõtlemist.  
On loomulik, et juht eelistab pigem kontrollida, 
kuna nii on lihtsam. Ühtlasi annab see sulle 
tunde, et sa otseselt juhid protsesse. Samas, kui 
sa aga lubad teatud ulatuses nö “kaost”, saad 
sa tulemuseks energilisema ja uute ideedega 
pühendunud töötajad. Ehk siis küsi endalt - kas sa 
oled valmis kaost taluma? Ja kui mitte, siis miks? 
Tõsi, võtmeküsimus on siin, mis on optimaalne 
kaose ning kontrollivajaduse proportsioon? 

Väga range kontrolliga on raske uut energiat luua. 
Kuid kes tahab töötada inimestega, kelles puudub 
energia? Mitte keegi! Me kõik tahame energeetilisi 
inimesi ning selle saavutamine eeldab teatud 
kaosega leppimist. 

Kas te olete oma uurimistulemustes ka 
täheldanud, et juhid on valmis olnut analüüsima 
ja ise muutuma? Kas see raputus oli piisav, 
et organisatsioonid nö vundamendini lahti 
harutada?

Meie andmed näitavad, et organisatsioone 
võib jagada laias laastus eesjooksjateks, 
sabassörkijateks ja siis nö vahepealseteks. 
Eesjooksjad analüüsivad olukorda väga detailselt. 
Nad ei küsigi seda, kus inimesed töötavad, kuna 
see otsus on antud tiimidele, kes peavad ise 
otsused langetama ja leidma teiste tiimidega 
parimad koostöövõimalused. Pigem on sõlm-
küsimuseks, kuidas panna kokku parimad osised, 
sh leida lahendused nn kohvinurgas või printeri 
juures peetavate vestluste vaatest. Teisisõnu – 
eesjooksjad otsivad võimalusi, kuidas panna kokku 
tööelu kõige paremad pusletükid ja saavutada 
toimivaim koostöö. On ju selge, et midagi koos 
tehes saame parema tulemuse võrreldes sellega, 

Kas me tänaseks oleme uute töövormidega 
elukorralduse omaks võtnud ja organisatsioo-
nides ongi välja kujunenud uus norm?

Sugugi mitte, me pole veel poolel teelgi.  
On muidugi kulunud ütlus, et igas kriisis on  
ka võimalused, aga just seda koroonaaeg olnud 
on. Möödunud periood pakkus väga suure 
õppimisvõimaluse igat sorti organisatsioonidele 
ja nende juhtidele tegeleda sisekaemusega, 
protsesside analüüsimisega. Iga juht peaks 
vaatama oma meeskonnale, osakonnale ja 
loetlema plussid-miinused. Mis läks hästi ja mis 
ei toiminud üldse? Ning see viimane peaks olema 
juhile tähelepanu vajavate tegevuste nimekiri. 

Seda tehes tuleb kindlasti meeles pidada, 
et ideaalset organisatsiooni pole olemas ja 
parandamisväärt leiab kõikjal. Samas ei tohiks 
ka suhtuda sellesse moel, et “miskit läks valesti, 
elame üle”. 

Koroonat võiks võtta kui “tasuta analüüsi” oma 
organisatsiooni toimimisele. Mis töötas ja mis 
mitte; millised oskused meil on ja milliseid on 
juurde vaja? Mida on hea teha virtuaalselt, mida 
on aga vaja teha näost näkku kohtudes? Kõik see 
info on nüüd organisatsioonides olemas, pole 
vaja palgata kõrgepalgalist välist konsultanti selle 
analüüsimiseks. 

Paljud inimesed tahaksid naasta vanade harju-
muste juurde. Kuid me ei saa ajas tagasi minna,  
me peame edasi liikuma. Asjad on pidevas 
muutuses, ka tööelu. 

Kõike seda arvestades peavad juhid mõtlema 
esmajoones enesejuhtimise võimestamisele. 
Enamikule meist meeldib, kui meile öeldakse, 
mida tegema peab. Kuid nüüd oleme olukorras, 
kus tuleb tegevused enda jaoks ise mõtestada,  
läbi analüüsida ja ellu viia. Juhtide ülesandeks on 
leida viisid, kuidas selles kõiges toeks olla. Kuidas 
ma saan sind aidata ja tuge pakkuda, et teeksid 
oma tööd kõige paremal moel?

Kui me vaatame tagasi sellele sunnitud kodus-
olemise ajale, siis nö “avanedes” tekkis paljudes 
inimestes suur tung tagasi kontoritesse tulla ja 
teineteist näost näkku näha. Kuidas juht selles 
olukorras peaks käituma ja töökorraldusele 
lähenema – taaskohtumisi soodustama, samas 
ka kodust töötamist propageerima?

Siin on kõige olulisem endale teadvustada,  
et hübriidtööle tuleks vaadata kui uuele oskusele. 
Juhi vaatepunktist on vaja uusi oskusi, et korral-
dada inimeste tööd erinevates asukohtades. 
Tegelikult näitavad ka meie uurimistulemused,  
et juhid on raske ülesande ees – organisatsiooni-
des on nn kodusõja olukord, kus laias laastus pool 
inimestest tahab iga hinna eest tagasi kontorisse 
ning teine pool ei taha kontorist midagi kuuldagi. 
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kurnav, kuid sellegipoolest peavad muutused 
olema pidevad. Organisatsioonid ei saa ju kunagi 
valmis, samamoodi ei ole ka töökultuurid valmis 
ning nad on muutumises. 

Nende uute tööriistade valguses, mis on meie 
töökorraldust muutnud, peaksime aeg-ajalt  
võtma küll korraks aja maha ja analüüsima, kuhu 
me oleme praeguseks hetkeks jõudnud? Kuidas  
meil kõige selle valguses läheb?

Peaksime sellele lähenema kui maratonijooksule 
ning küsima eneselt - kas see, mis me teeme, 
on jätkusuutlik? Kas me suudame samal moel 
jätkata järgmised 60 aastat? Neile küsimustele 
vastuste leidmine tähendab protsesside ümber-
mõtestamist, analüüsi, ümberkorraldusi. Peame 
olema avatud ja aru saama, et tööelu korraldus 
muutub palju rohkem, kui me hetkel ettegi kuju-
tada oskame. Seetõttu ei tohiks me ka rääkida 
sellest, et läheme vanasse aega tagasi või nüüd  
on muutustega kõik. 

Ma arvan, et me näeme pandeemia toodud 
raputuse täiemahulist mõju umbes viieaastases 
perspektiivis. Osad järelmid on alles tulemas, sest 
ühiskonna erinevad osad tunnetavad muutusi 
erinevalt. Hetkel tunnetame pandeemia vahetuid 
mõjusid, kuid pikas vaates peaksime ikkagi olema 
valmis analüüsima kogu töökorraldust terviklikult.

kui me teeksime seda vaid omaette. Ühiselt 
tegutsedes vahetame ideid, kommenteerime 
mõtteid ja dokumente jne.

Koostöötamise oskus nõuab eriti tähelepanu 
noorema põlvkonna vaatest. Meil on ju praegu 
olukord, et meil on ülikooli lõpetanud noored,  
kes on viimased kaks aastat kõike üksi teinud.  
Ja ettevõtted tõdevad, et noortele tuleb nüüd  
koos töötamist õpetada. Ning see on teemana 
vägagi aktuaalne. 

Sabassörkijad omakorda mõtlevad sellele, kuidas 
kujunenud olukorras inimesi paremini kontrollida. 
Ja nende vaates tuleme tagasi juhi rolli juurde 
organisatsioonis. Kas juhtimine tähendab inimeste 
juhtimist ühel ajal ja ühest kohast? Või mõtled 
sa sellele, milline on edu valem, mis toob kõige 
efektiivsemad tulemused ning kuidas juhtida 
selliselt, et seda poolt parandada?

Lõpetuseks, kuidas teile tundub, kas 
organisatsioonid on vähemalt suures osas 
tänaseks jõudnud sinnani, et võiksid öelda 
– koroonaaeg on seljataga ja oleme oma 
õppetunnid saanud, uue eluga kohanenud?

Nii sellele vaadata kindlasti ei tohiks. Pigem 
peaksime vaatama olnule ja eesootavale kui 
pidevale arengule. Sama on ju ka inimeste stra-
teegilise juhtimisega, kus räägime nö terviklikust 
ringist. Muidugimõista ei saa tegu olla jooksuga 
nagu orav rattas. Muudatuste tempo ei tohi olla 
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juhtimine olnud. Üks kriis lõpeb ära ja tekib lootus, 
äkki saab stabiilsemat keskkonda, aga ei. Hanked 
ja hankemuudatused on seoses [Ukrainas käiva] 
sõja ja tarneraskustega rohkem peale tulnud.

Viitasite, et viimased kaks aastat on kriis kriisi 
otsas. Kui neile tagasi vaadata, mida see aeg on 
teile juhtidena tähendanud?

TL: Eks ta on kogu aeg olnud õppimine. 
Tervisekriis oli see, kust kõik pihta hakkas – palju 
ebaselgust, kiired otsused, et töökorraldust ümber 
teha. Meie õnn oli küll see, et olime kaugtööd 
harjutanud juba varem. RTK-s oli terve hulk 
töötajaid, kes juba olid põhikohaga kodukontoris. 
Peamine muudatus oli selles, et ütlesime – kõik 
peavadki nüüd kodust töötama. Kõik töövahendid 
ja -protsessid olid juba selleks kohandatud ning 
seetõttu oli meil veidi lihtsam, kuna töö iseloom 
juba oli selline. Sest kui meie vaatest klient ei ole 
oma majas ja suhtled nendega läbi elektrooniliste 
kanalite, siis pole väga vahet, kas sa ise oled 
kontoris või kodus. Seetõttu tervisekriisist tulime 
ise suhteliselt hästi välja, keerulisemad kohad olid 
klientide muredega seotud. Näiteks ju Terviseamet 
on meie klient ka ja kogu nende valu tundsime 
selgelt oma nahal nahal ka.

Aga nüüd peale tulnud sõda on toonud klientide 
vaatest igasugu murekohti. Kui sul on näiteks 
ehitusprojekte, kus ehitajad soovivad poolteist 
korda rohkem raha või viitavad, et ei suuda 

Alustuseks palun kirjeldage, mis teemad teil 
juhina täna kõige aktuaalsemalt laual on?

Rain Laane (RL): Laud on teemadest lookas, 
aga alati on esimene teema inimesed. See on 
nii alati olnud ja jääb. Sest inimesed otsustavad 
kõik. Muidugi veel ka muid asju – hetkel, kui käib 
riigieelarve koostamine, ei saa üle ega ümber ka 
rahast.

Tarmo Leppoja (TL): Raini poolt välja toodud on 
klassika – inimesed ja raha. Aga siinse konverentsi 
kontekstis, kus hakkame rääkima kaugtööst, siis 
kaugjuhtimist on saanud juba nii kaua teha, enam 
see nii aktuaalne ei ole. Muud asjad tulevad juba 
peale. Need viimased kaks aastat on kriisist kriisi 

E-kirjadele ei pea vastama 
nipsust ja koosolekud lõppegu  
5 minutit enne täis- või pooltundi!
Ühes Usalda.me kogemusringis mõjusa ja targa 
kaugtöö korraldamisest jagavad oma vaateid 
inimeste juhtimisele ja võtmeväljakutsetele 
Tervisekassa juhatuse esimees RAIN LAANE  
ning Riigi Tugiteenuste Keskuse peadirektor 
TARMO LEPPOJA. Oma suurima õppetunnina 
viimasest 2,5 aastast nimetavad mõlemad kui 
ühest suust oskuse leida tasakaal töö ja töövälise 
aja vahel ning tähelepanu oma inimeste vaimsele 
tervisele.

Rain LaaneTarmo Leppoja Piret Jeedas
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Tahaksin ühe lisaasja veel välja tuua, mis ka 
kaugtööga seondub. See pole mitte meie 
kontoriinimeste kaugtöö, vaid meil oli juba pikalt 
ette valmistatud inimestele kaugvastuvõtud. 

Olemas oli rahastusmudel, toimimise mudel,  
aga see ei tahtnud kuidagi edasi liikuda. Oli nii 
arstide ja õdede vastuseisu, aga ka ministeeriumi 
poolelt – kuidas ikkagi saab nii ravida, kui arst  
ei katsu inimest. Aga see oli esmaspäeval ehk  
16. märtsil 2020, kui me kuulutasime kaug-
teenused välja ja need läksid nipsust käima.  
Isegi ortopeedid tegid kaugvastuvõtte, sest  
haigla oli kinni. Rõõm oli sellest suur. 

Kui eriolukord ära hakkas lõppema juulis-augustis, 
siis suur osa tervishoiutöötajatest naasis vana 
rutiini juurde, ehkki nad saavad kaugvastuvõttu 
jätkuvalt teha ja videovastuvõtu eest maksame 
isegi rohkem. Aga psühholoogid ja psühhiaatrid – 
nemad plaksutavad meile ja meie neile siiamaani 
ning videosild töötab väga hästi. 

Õppetund on, et tasub asju ette valmistada.  
Siis on see kas õnnelik või õnnetu juhus, aga  
asjad töötavad.  Siin pädeb ütlus, et kriisi ei 
saa lasta raisku minna ja tuleb kasutada need 
võimalused ära, mida saab.

TL: See mälestus on mul sarnane. Järgmisel 
hommikul pärast [eriolukorra] teadaannet oli 
juhtkonna kriisikoosolek. Esialgu tundus olevat 
palju lahtiseid või ebaselgeid teemasid, aga 
seejärel sai juba korralduslikult asju kokku lepitud, 
mis juhendeid on vaja jm. 

Kuid tegelikult see algus ei tundunudki kõige 
keerulisem kaugtööle ülemineku juures. 
Ebamugavus ja halvad järelmõjud hakkasid 
pigem hiljem tulema. Eks inimesed ikka alguses 
võtavad jõu kokku ja saavad aru, et tuleb 
pingutada. Meeldib või ei meeldi see kodu-
kontoris töötamine. Aga erinevad vaimse tervise 
ja ka kommunikatsiooniprobleemid tulevad 
viitajaga – võib-olla pool aastat või isegi rohkem 
läheb mööda. Siis tagantjärgi hakkad parandama 
protsesse. Kõikide asjade puhul koheselt ei 
saanudki aru, et midagi tuleb juhtimises teist-
moodi korraldada.

Mida te selles uues olukorras pidite juhtimis-
meetodites muutma, kui pidite? Kas tuli kuidagi 
teistmoodi hakkama kellegi hingeelu hoidma 
või ka mingeid rutiine ümber harjutama enda 
jaoks?

RL: Meil juhatuses probleeme ei olnud, sest üks 
juhatuse liige on pidevalt Tartus ja me olime juba 
harjunud üle interneti suhtlema. Küll aga ei saa ma 
öelda, et kõik juhid seda kohe pooldanuks. Kuid 
tõsi on, et kaugtöö tegemine hakkab juhi peast. 
Alates sellest, et sa ei kontrolli inimeste aega, vaid 
lõpptulemust. 

tähtajaks valmis ehitada... Hankereeglid paraku 
on üsna karmid ja muudatusteks poldud valmis, 
mistõttu oleme tegelenud nende lahenduste käigu 
pealt väljamõtlemisega, et head asjad saaksid ellu 
viidud ja reeglid ka täidetud.

Rain, Tervisekassa kliendiprofiil on mõnevõrra 
erinev RTK-st, aga kas ka mured ehk kuidas 
need 2,5 aastat on läinud?

RL: Meie saime kõigi nende kolme kriisiga  
pihta. Õigemini, tervisekriis meil tegelikult ju  
veel kestab ja see pole kuhugi kadunud. Ehkki 
pärast tänavu 24. veebruari me sellega pilti ei 
pääse. Energiakriis on väga tugevalt löönud  
kõiki tervishoiuteenuse osutajaid, eriti haiglaid,  
kel on börsipakett. Ning ka sõjapõgenike kriis 
ei ole meid puutumata jätnud – kui rahvastik 
kasvab kolm protsenti, siis kõik nad vajavad ju  
ka perearsti, eriarsti ja tervishoiuteenust. 

Kuid ma lisan siia statistiliselt ühe numbri, mis 
mulle tegelikult ei meeldi. See on tervisekassa 
inimeste kasutamata puhkuse jääk. Meie 200 
inimese keskmine kasutamata puhkuse jääk 
on 22 päeva. Täna on oktoober - see võiks olla 
nädal või maksimaalselt 15 päeva. Olukord näitab 
kokkuvõttes seda, et viimased kolm aastat on 
olnud inimestel väga pikk ja koormav aeg. See 
paistab välja nii inimeste nägudest kui tegevustest 
ja osundab, et me ei saa lõpuni venitada, sest ühel 
hetkel hakkavad mingid kohad järele andma. 

Kogu tervishoiusektoris on töötajad üliinimlikke 
pingutusi teinud, inimesed ihkavad mingitki 
stabiilsust ja teadmist, mida sa homme, nädala  
või kuu pärast teed. Täna on ikkagi üllatus  
üllatuse otsa.  

Samas nende kriiside käigus saime väga selgelt 
aru, kellega saab luurele minna ja kellega mitte. 

Kas mäletate veel seda kõige esimest hetke 
möödunud perioodist, kui tekkis tunne – nüüd 
on juhtunud midagi sellist, millesarnast varem 
ei ole olnud? Kas oli see 2020. aasta 12. märtsi 
õhtu, mil kuulutati välja eriolukord?

RL: Alustan sellest, et mul sai oktoobri keskel viis 
aastat Tervisekassa juhina. Ja viis aastat tagasi 
oli hästi palju memosid. Oli küll telesild Tallinna 
ja Tartu vahel, aga üldiselt pidi ikkagi sõitma 
levipiirkonda, nagu kunagi üks mobiilireklaam 
oli. Eks me valmistusime muidugi ette, Teams 
oli ka olemas. Aga rahvas ei tahtnud väga kaasa 
tulla, välja arvatud nn early adapters ehk varased 
kaasatulijad. Päris paljud ikkagi eelistasid vanu 
tehnoloogiaid, mitte seda üle arvuti teha. 

Tõepoolest, 12. märtsil 2020 kirjutasin selle  
kirja, et nüüd on nii, kus kõik peavad jääma kodu- 
kontorisse ning 13. märtsil suutsime ka oma 
klienditeeninduse kodukontorites tööle panna. 
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Et jõuaksid vahepeal sirutada, pausi teha, mõne 
puuvilja võtta.  

Meie majas on täna küll tippjuhtkond kontoris 
tagasi, aga ülejäänud kontor – näiteks üks inimene 
töötab Kreekast, üks Portugalist. Ja Portugaliga 
on ajavahe kaks tundi, nii et tuleb arvestada, et 
kell kaheksa hommikul ei ole mõtet talle helistada. 
Teisalt kui tema näiteks õhtul kell kuus kirjutab, on 
meil juba kell kaheksa õhtul. 

TL: Meil on üldiselt inimesed üsna vähe konto-
risse tagasi tulnud, mistõttu oleme juba kahes 
laines kontoripinda vähendanud. Vahetult peale 
selle kriisi algust jõudsime selleni, et kontoris 
oli töökohtasid 80% võrreldes töökohtade 
koguarvuga. Ja tänavu oleme seda veel 
vähendanud. 

Muidugi meeldib inimestele kõige rohkem mõte, 
et “ma töötan põhiliselt kodus, aga mul on kontoris 
üks koht, kus on oma sahtel ja laud”.  Aga see on 
tööandjale kõige kallim variant. Mistõttu peame 
suunama inimesi valikut tegema – kas sa töötad 
kodus või kontoris. Ja kui tahad vahepeal kontoris 
käia, siis ei ole seda ühte kindlat kohta. Eks need 
pole mitte alati kõige populaarsemad otsused 
töötajate seas.

Aga mulle meeldib ka see Raini poolt väljendatud 
põhimõte, mis meil on ka kaugtöö kokkulepetes 
– tunniajane koosolek lõpeb kümme minutit enne 
seda, kui kalender näitab. Ja pooletunnine viis 
minutit varem. See on ülioluline olukorras, kus  
ongi järjest koosolekud ja istud järjest arvuti taga.

Kui mõtlete tagasi neile 2,5 aastale, siis kas on 
mingi üks nö suur asi, mida kindlasti teeks nüüd 
õppinuna teisiti?

RL: Eks kiire vastus on vaimne tervis. Kui sa  
kriisis sees oled, siis võib-olla ei suuda selle asja 
peale operatiivselt mõelda. Aga meil kõigil –  
või vähemalt enamusel – on ju pered ja omad 
vajalikud tegevused. Juht peab kindlasti sellega 
arvestama, töötajat ei saa katki väänata. Me ei saa  
nii, et teeme-teeme-teeme, minister või keegi muu 
tahab kõike saada homseks. Siis tuleb kannad  
maha panna või õigemini analüüsida, kas tõe- 
poolest on tegemist elule ohtliku olukorraga või 
kannatab seda mõistlikult edasi lükata. Peaksime 
lähtuma nn 10-10-10 reeglist – 10 minutit,  
10 kuud ja 10 aastat. Sa mõtled, et kui ma ühte 
asja teen või jätan antud hetkel tegemata, siis 10 
minuti pärast võib paha olla, aga kas see kümne 
kuu pärast mõjutab midagi või kas ta 10 aasta 
pärast minu karjääri on mõjutanud?

Oleme julgustanud oma inimesi sellest lähtudes, 
et on asju, mida me saame muuta ja on asju, mille 
pärast me saame ainult muretseda, aga midagi 
muutu. Siis keskendume ikkagi sellele, mida me 
saame muuta.

Tarmo tõi välja ka vaimse tervise väljakutsed ja 
tõepoolest neid on. Tunnistan ausalt, et üks asi, 
mida me ei suutnud väga hästi ära lahendada – 
kui inimesed on kodus ja nad on targad, nutikad, 
kiired inimesed, siis nad kipuvad kodus rohkem 
töötama kui kaheksa tundi päevas. Aga kui seda 
pikalt teha, siis... Mingi asi hakkab lonkama, on 
see siis uneaeg, aeg sõpradele, iseendale, perele. 
Oleme sellele muidugi tähelepanu juhtinud ja sel 
teemal rääkinud. Kuid eks elu ikkagi käib eeskuju 
põhjal ja kui juhatuses on töönarkomaanid, siis 
tegelikult on see kurb. 

Me oleme kokku leppinud, et e-kirjale ei pea 
vastama nipsust. Eriti kui meilid tulevad õhtul 
või ka juhul, kui keegi eelistab nädalavahetusel 
töötada. Aga oleme jõudnud sinnamaani, et 
näiteks ma olen ise hakanud peale panema 
viitajaga saatmist. Sest kõigil on ju telefon kogu 
aeg ligi, kõik suhtluskanalid on avatud. Ja kui näed, 
et ta kirjutab e-kirja, siis kiputakse ka vastama 
suhteliselt kiiresti, kellaajast sõltumata. Õnneks 
pakub Microsoft sulle võimaluse, et sa võid 
selle emaili saata ka hoopis esmaspäeval. Ja siis 
saadaksegi neid kirju esmaspäeval kell 8:08 või 
9:09. Muidugi, kui samal ajal läheb kümme kirja 
välja, eks inimesed ikka saavad aru, et need on 
varem valminud. 

Tarmo, kuidas teie majas oli?

TL: Raini viidatud kogemused tulevad muidugi 
tuttavad ette.

Ka meil oli kõige keerulisem juhtide hoiak ja 
suhtumine kaugtöösse. Enne tervisekriisi oli ikka 
juhte, kes sõnades küll lubasid töötajaid kaugtööle, 
aga märkisid, et “mulle meeldib, kui ollakse siin 
lähedal”. Ja siis ühel hetkel avastasid, et muud 
varianti ei olegi. 

See tähendas, et ka juhina tuli muutuda, muuta 
oma infojuhtimist. Enam pole nii, et kui sul tuleb 
üks mõte, siis jalutad teise tuppa ja räägid sellest 
kõigile ning kõik on ühes inforuumis. Nüüd tuleb 
meeles pidada, mida ühega rääkisid, kuidagi ehk 
ka dokumenteerida ning teistega jagada. 

Võib-olla tuleb ka natuke rohkem pingutada 
tiimijuhina, et tiimis sotsiaalset suhtlust toimuks. 
Varem saime kööginurgas või kohvimasina juures 
kokku. Selleks tuleb teha nüüd ekstra pingutusi. 

RL: Ma lisaksin juurde, et meil lisatakse 
absoluutselt kõikidele koosolekutele Teamsi link 
kaasa ja positiivne on see, et inimesed ei hiline 
koosolekule. Kui oled ka kuskil eemal, aga saad 
telefoni ja kõrvaklapid panna, siis liitud õigel ajal. 

Küsimus on pigem distsipliinis, et ei suudeta 
eelmist koosolekut ära lõpetada. Seetõttu meie  
soovitus on – ärge tehke tunniseid või poole-
tunniseid koosolekuid. Tehke 25 või 55 minutit. 
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siis seda tunnet ei teki. Selleks tuleks sel pooltunnil 
või tunnil, mis sa temaga nädalas kokku leppinud 
oled, julgeda rääkida ka asjadest, mis ei ole 
otseselt tööga seotud, aga mis mõjutavad töö 
tulemuslikkust. See eeldab usalduslikku suhet  
ja seda on vaja mõlemapoolselt ehitada, ka  
juhi pingutust.

RL:  Esimesel kohal on “usalda oma inimesi”. 
Kaugjuhtimine algab juhi peast. Minu jaoks on 
usaldus olemas vaikimisi. Aga on inimesi, kes 
ütlevad, et see tuleb välja teenida. Nemad  
peavad pisut rohkem tööd tegema.

Teine asi – loo tehniline võimekus. Meil on  
näiteks kõikide inimeste arvutites suure või 
piiramatu limiidiga mobiilsidekaart. Et ei peaks 
tegelema sellega küsimusega, kuskohast 
võrguühenduse saab. Eks inimeste elukohad on 
ka erinevad, mistõttu kodus tuleb teha tööelu 
võimalikuks. Me andsime monitorid, hiired, 
kõrvaklapid ehk lõime tehnilise valmisoleku. 

Aga ka koolitused, kuidas seda kõike kasutada. 
See pole keeruline, aga kindlasti on mingid nipid, 
mida peab teadma. Kust käib mõni asi sisse, 
kuidas jagad ekraani, kuidas kaamerat sisse ja  
välja lülitada, millise tausta sa paned. 

Kolmas märksõna on, et inimesed ikkagi janune-
vad koostegemise ja füüsilise koosolemise järgi. 
Kui sa ei saa seda teha korra nädalas, tee seda 
korra kuus. Muidugi, siis kui kõik riigis kinni oli, 
ei saanud seda teha. Aga kui olukord leevenes, 
siis kui sai seda turvaliselt korraldada, seda väga 
oodati. 

TL: Kas on midagi, mida teeksin teisiti? Ühtegi  
sellist väga suurt asja ei ole, pigem sellised nipet-
näpet õppetunnid. Siiski üks – nõupidamiste-
ruumide tehnilised vajadused ja võimekus on 
selle kahe aastaga päris palju muutunud. Milline 
tänapäeva hübriidkoosolekute vajadustele vastav 
nõupidamiste ruum tegelikult olema peab.  
See on asi, mis tuli inimeste tagasisidest – meie 
olemasolevad ruumid ei toeta hästi seda, kui osa 
inimesi on kontoris ja osa on kodus. See vajas 
lisainvesteeringut.

Lisaks ka avaliku sektori eripära – kõik kesk-
konnad ei ole suhtlemiseks turvalised. Kasvõi  
MS Teams kui tavaline töökeskkond. Tekib 
küsimus, kas seal ikka salajast infot tohib jagada 
või ei tohi? Selles oleks saanud ehk alguses  
pisut kiiremini kokku leppida. 

Viimase küsimusena konverentsi eel ja kõiki  
kaarte avamata: mis oleks need kaks-kolm  
põhilist suunist juhtidele, millele  töökorraldu-
ses nii kaugtöö kui hübriidtöö vallas tähelepanu 
pöörata?

TL: Mida Rain ka põgusalt puudutas ja mis tundub  
justkui triviaalne olevat, on oskus sõnastada oma  
ootust töötajale. On selged eesmärgid ja olete  
ka kokku leppinud, kuidas aru saada sellest, kas 
oleme sinna jõudnud või ei ole. Kaugjuhtimise 
puhul ei ole teistmoodi võimalik oma inimesi  
juhtida. Need juhid, kes olid harjunud mikro-
manageerima – kaugjuhtimise vaates see ei toimi. 
Usaldus töötaja ja juhi vahel on palju olulisem. 

Kui sa kontoris oled, siis tunnetad ju oma saba- 
nukiga ka, kui inimesel on mõni mure kas isiklikus 
elus või vaimse tervisega. Aga kui puutud inime- 
sega kokku üle ekraani ja põgusamalt kui varem, 
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AVASESSIOON
Riigireformist, juhtimisest ja tulevikutööst  
kaugtöö ajastul

10:30  KONVERENTSI AVAMINE
 Sandra Särav,  
 konverentsi moderaator
 Riina Solman, 
 riigihalduse minister

10:45  RIIGIHALDUSE HOMSED    
 PERSPEKTIIVID
 Kaur Kajak,  
 Rahandusministeerium,    
 halduspoliitika asekantsler

11:00  Osalejate vestlus

11:05  JUHTIMISEST JA USALDUSEST
 Margus Noormaa,  
 Riigi Infosüsteemi Amet, peadirektor

11:30  Vestlus esinejaga

11:35  TULEVIKUTÖÖ TRENDID JA    
 OOTUSED JUHILE
 Hertta Vuorenmaa,  
 Aalto Ülikool, õppejõud ja  
 Future of Work, teadusdirektor

12:00  Vestlus esinejaga

12:05  Naudime lõunat

TEINE SESSIOON
Juhtimiskvaliteedist ja tulevikutööst  
andmestuvas maailmas

13:00  JUHI ROLL KAUGTÖÖ AJASTUL
 Taimar Peterkop, Riigisekretär

13:25  Vestlus esinejaga

13:30  TULEVIKUTÖÖ ANDMESTUVAS   
 MAAILMAS
 Ott Velsberg,  
 Majandus- ja      
 Kommunikatsiooniministeerium,   
 digiriigi andmete juht

13:55  Vestlus esinejaga

14:00  Pärastlõuna sessioonide tutvustus

14:10  Naudime pausi

09:30  Osalejate registreerimine ja    
hommikukohv

AJAKAVA KOLMAS SESSIOON
Mõjus ja tark kaugtöö juhtimine

14:40   KOGEMUSRINGID

KOGEMUSRING 1 (BlackBox)
Tarmo Leppoja, Riigi Tugiteenuste Keskus, peadirektor ja  
Rain Laane Tervisekassa, juht
Kogemusringi juhib Piret Jeedas, andragoog

KOGEMUSRING 2 (Katelde saal)
Mailis Neppo, Haridus- ja Teadusministeeriumi   
personalipoliitika osakonna juhataja ja
Merle Liisu Lindma, Microsoft HR-partner
Kogemusringi juhib Kaire Povilaitis, andragoog

KOGEMUSRING 3 (Väike saal)
Karin Veski, Maksu-ja tolliameti personaliosakonna juhataja ja  
Eveli Punnison, Transpordiameti personaliosakonna juhataja
Kogemusringi juhib Cynne Põldäär, andragoog

KOGEMUSRING 4 (Stalker saal)
Mariliis Saat, Töötukassa personaliosakonna personali 
arendusjuht ja
Karina Madis, Kaitseressursside amet, töötajakogemuse juht
Kogemusringi juhib Andrea Annus, andragoog

15:55  Naudime pausi

NELJAS SESSIOON
Meeskonna juhtimise ja usalduse loomise praktikad 

16:15 JUHTIMISRINGID
 
JUHTIMISRING 1: KUIDAS KAUGTÖÖ JA TÖÖÕNN OMAVAHEL 
ÜHENDADA?
Tiina Saar-Veelmaa (BlackBox) 

JUHTIMISRING 2: KUIDAS VESTLUSTE KAUDU SAADA 
JUHTIMISEKS OLULIST INFOT?
Ruti Einpalu (Katelde saal)

JUHTIMISRING 3: USALDUSE LOOMINE JA PÜHENDUNUD  
MEESKONNATÖÖ HÜBRIIDTÖÖ AJAL
Mats Soomre (Väike saal)

JUHTIMISRING 4: KUIDAS JUHINA KUJUNDADA HEA JA 
TOETAV TÖÖKESKKOND PAINDLIKE TÖÖVORMIDE AJASTUL?
Irene Metsis (Stalker saal)

JUHTIMISRING 5: JUHI PRAKTIKAD JA TÖÖRIISTAD 
MEESKONNA JUHTIMISEL JA USALDUSE LOOMISEL
Kaido Pajumaa (D-saal)

17:20  Liikumine peasaali

LÕPUSESSIOON
Usaldades koos loomist

17:25  Kokkuvõte konverentsipäevast
 Sandra Särav, moderaator

17:40  Usaldades koos loomist
 Reigo Ahven, Eesti muusik ja jazz-trummar

18:00  Konverentsi lõpp
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AITÄH LUGEMAST!


