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Tutvustus
2012. a. augustis valminud haridusasutuse juhi
kompetentsimudelile järgnevalt on ühiskonnas hoogustunud
mitmed muutused: rahvusvahelises konkurentsis on saamas
määravaks teaduspõhine innovatsioon; paljud töökohad
kaovad tänu tööde automatiseerimisele; töö muutub
oluliselt teadmistemahukamaks; suureneb paljurahvuseliste
organisatsioonide osakaal ja niisamuti ka rahvusvahelise
suhtlemise määr tööl ja isiklikus elus; püsivalt tähtsaks on
saanud regionaal- ja küberturvalisus ning kohanemine
erinevate kultuuride mitmekesisusega.
Ühiskonna tulevikuvajadusest lähtuvalt on väga tähtis, et
igaüks rakendab oma võimeid maksimaalselt, et jõuda oma

isiksuse ja oskuste arendamisel tipptasemele. Haridusasutuse
juht peab suunama ja inspireerima oma meeskonda iga õpilase
arengu toetamisel, et liikuda üheskoos edasi individuaalsust
arvestavate ja innovaatiliste õpilahenduste kasutamisele.
Individuaalse arengu toetamisel on tähtis koolieelsesse
lasteasutusse astumisest alates märgata ja toetada iga lapse
arengut tema eripärast ja võimetest lähtuvalt. Haridusasutuse
juhi kompetentsimudeli uuendamine toimus 17.novembrist
2015.a. kuni 21. aprillini 2016.a. Käesolev materjal sisaldab
väljavõtteid kompetentsimudeli töörühma lõppraportist
ning intervjuusid konverentsi esinejatega. Palun tutvuge
kompetentsimudeli täistekstiga Innove kodulehel aadressil
www.innove.ee.
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Kompetentsimudeli eesmärk
Eesti on rahvusvaheliselt edukas, kui siin on maailma
parimad haridusasutused ja seda tänu innovaatilistele
juhtidele. Kompetentsimudeli eesmärk on kirjeldada 2025.
aasta perspektiivis haridusasutuse juhti kui kooliuuendajat,
kes mõistab ühiskonna arenguid ja tulevikuootusi
haridusasutusele ning toetab igat õpilast tema võimete
maksimaalsel arendamisel.

3. koolitamisel: arenguvajaduste selgitamisel, õppekava
uuendamisel, koolituste planeerimisel, koolituste
läbiviimisel, koolituste tulemuste hindamisel ja koolitusel
osalejatele tagasiside andmisel;

Kompetentsimudelit1 kasutatakse haridusasutuse juhi:

5. tulemushindamisel:
haridusasutuse
juhtide
kompetentsuse analüüsimisel, et selgitada välja edukad
juhid ja toetada kõiki teisi juhte tippudele võimalikult
lähedale jõudmisel;

1. enesearendamisel: arenguvajaduse 360° hindamisel ja
arendustegevuste suunamisel;
2. värbamisel ja valikul: valikukriteeriumite määramisel ja
kompetentsipõhisel hindamisel;

4. individuaalsel nõustamisel: arenguvajaduse selgitamisel,
arenguplaani koostamisel, nõustamisel, tulemuste
hindamisel ja nõustatavale tagasiside andmisel;

6. tunnustamisel: tunnustamisele esitamisel (nt konkursid,
kvaliteediauhinnad jne).

1

Kompetentsimudelis kasutatakse „haridusasutuse“ ja „õpilase“ mõisteid. Tulevikus
kompetentsimudeli rakendamisel kohaldatakse mõisteid vastavalt sihtrühmadele:
koolieelsete lasteasutuste puhul kasutatakse „lasteaia“ ja „lapse“, üldhariduskoolide
puhul „kooli“ ja kutseõppeasutuste puhul „kutsehariduskeskuse“ mõisteid.
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Haridusasutuse juhi kompetentsid
Maailma parima haridusasutuse juht on:
1. innovatsiooni juhtija;
2. meeskonna juhtija;
3. iga õpilase arengu toetaja;
4. tulemuspõhine juhtija;
5. eduloo tutvustaja.

Kompetentsimudelite
rakendamisel
on
edukad
organisatsioonid, kes on mahukate kompetentsikirjelduste
(Campion jt 2011) asemel esile tõstnud piiratud arvu
aktuaalseid kompetentse ja keskendunud neis läbimurde
saavutamisele (Gurdjian jt 2014). Haridusasutuse juhi
uuendatud kompetentsimudelis on esile tõstetud

innovatsiooni juhtimise kompetents, kuna ressursse on vähe
ja samas ootused haridusasutusele on kõrged. Varasemaga
võrreldes on suurema rõhuasetusega ka iga õpilase arengu
toetamise kompetents. Haridusasutuse eduloo tutvustamise
kompetentsi lisamine on aktuaalne, kuna haridusasutuste
erisused pole piisavalt nähtavad, mille tagajärjel õpilased
ja lapsevanemad ei tea haridusasutuste eripärasid, nende
taotlusi ja tulemusi ning vähe on levinud haridusasutuste
õppimine üksteiselt.
Kompetentsimudel ei kirjelda eraldi enesejuhtimise
kompetentsi, kuna see sisaldub ambitsioonika visiooni,
innovaatilisuse juhtimise ja meeskonna juhtimise
kompetentsides. Välja on jäetud kriitilise mõtlemise,
konfliktide lahendamise, koostöö jms kompetentsid, sest
need on pigem aluskompetentsid, mitte aga läbimurret
tekitavad.
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Eesti
haridusjuhi
kompetentsimudelis
väljenduv
ambitsioonikus on kooskõlas haridusteaduse liidrite
radikaalsete seisukohtadega. Hariduskonsultant Lyle Kirtman
ja Toronto ülikooli professor Michael Fullan (2016) peavad
kaasaja haridusjuhil olulisteks kompetentsideks: status
quo murdmist; selge sõnumiga usalduse loomist; ühiselt
eduloo planeerimist; meeskonnatöö esikohale seadmist;
õpitulemustes radikaalse ja kestva läbimurde saavutamist;
enese ja organisatsooni pidevale arengule pühendumist
ning võrgustiku ja partnerluse loomist.

Haridusasutuse juhi viis kompetentsi on kirjeldatud viie
tegevusnäitajaga kasinal, heal ja suurepärasel tasemel. Iga
järgneva taseme kirjeldus sisaldab edukaid tegevusi eelneva
taseme kirjeldusest.
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Haridusasutuse juhi kompetentsimudel
1. Innovatsiooni juhtimine
Innovatsiooni juhtimine on õppimises positiivsete ja mõjusate uuenduste ellukutsumine koos meeskonna ja õpilastega.
Innovatsiooni eduka juhtimise tulemusel on õppimine iga õpilase arengut toetav, inspireeriv ja tulemuslik saavutades
maailmas tipptaseme.
Kasin

Hea

Suurepärane

Loob ambitsioonika visiooni tehes
julgeid innovaatilisi valikuid iga õpilase
võimetekohase arengu toetamisel

Loob ambitsioonika visiooni sooviga
pakkuda innovaatilisi lahendusi
rahvusvahelisel tasemel

Rakendab süsteemselt maailma
parimaid praktikaid

Jagab oma haridusasutuse
praktikaid aidates sellega kaasa õppe
arenemisele Eestis ja laiemalt

1.1 Visiooni loomine
Loob visiooni lähtuvalt piirkonna
hetkevajadustest

1.2 Parimate praktikate rakendamine
Rakendab harva parimaid praktikaid
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1.3 Uuendusvalikute elluviimine
Jääb innovaatiliste lahenduste
elluviimisel toppama

Viib innovaatilised lahendused
järjekindlalt ellu

Mobiliseerib meeskonda pingutama
pikaajaliste innovaatiliste muutuste
nimel

Kaasab eesmärgipäraselt õigeid
partnereid, kes toetavad innovaatiliste
lahenduste elluviimist

Kaasab eesmärgipäraselt
õiged partnerid nii Eestis kui
rahvusvaheliselt, kes toetavad
innovaatiliste lahenduste elluviimist

Piirdub visiooni elluviimisel
olemasolevate ressursside efektiivse
kasutamisega

Leiab vajalikke lisaressursse visiooni
väga heaks elluviimiseks

1.4 Partnerite kaasamine
Kaasab partnereid juhuslikult
innovaatiliste lahenduste elluviimisel

1.5 Lisaressursside leidmine
Piirdub olemasolevate ressursside
kasutamisega visiooni elluviimisel
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2. Meeskonna juhtimine
Meeskonna juhtimine on oma meeskonna moodustamine, ühiste väärtuste kujundamine, meeskonnaliikmete arengu toetamine
ja inspireerimine ühiste ning individuaalsete eesmärkide saavutamisel. Meeskonna moodustavad haridusasutuse töötajaskond ja
hoolekogu. Meeskonna eduka juhtimise tulemusel on kogu meeskond inspireeritud innovaatilisi lahendusi ühiselt looma ja
ellu viima.
Kasin

Hea

Suurepärane

Värbab professionaalseid ja
motiveerituid inimesi visiooni
elluviimiseks

Kujundab uutest ja olemasolevatest
inimestest ühtset vaimsust kandva
meeskonna ambitsioonika visiooni
elluviimiseks

Kujundab iga meeskonnaliikme
professionaalset arengut toetava
keskkonna saavutades igaühe
individuaalse vastutuse oma arengu eest

Toetab läbimõeldult kogu meeskonna
professionaalset arengut saavutades
koostöö sünergia

2.1 Meeskonna kujundamine
Püüab olemasoleva
meeskonnaga saavutada visiooni
elluviimise tegemata vajalikke
personalimuudatusi

2.2 Professionaalse arengu toetamine
Toetab meeskonna arengut
võimaluste põhiselt ja juhuslikult
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2.3 Meeskonna innustamine
Rakendab motiveerivaid tegevusi, mis
ei moodusta terviksüsteemi

Rakendab motivatsioonisüsteemi,
mis innustab igat meeskonnaliiget
pühenduma visiooni elluviimisele

Rakendab motivatsioonisüsteemi, mis
innustab kogu meeskonda tervikuna
pühenduma visiooni elluviimisele

Kaasab meeskonna innovaatiliste
ideede väljatöötamisse ja elluviimisse

Inspireerib meeskonnaliikmeid
omaalgatuslikult innovaatilisi ideid
välja töötama ja ellu viima

Tunnustab oma meeskonna talente
innustades teisi neilt õppima

Toetab oma meeskonna talente oma
ande rakendamisel ka väljaspool
haridusasutust

2.4 Uuendustele inspireerimine
Kavandab uuendused väheste
meeskonnaliikmetega

2.5 Talentide tunnustamine
Märkab talente harva oma
meeskonnas
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3. Iga õpilase arengu toetamine
Iga õpilase arengu toetamine on tema võimete ja arengu hindamine, individuaalse arengu suunamine ja inspireerimine.
Eduka toetamise tulemusel rakendab iga õpilane oma võimeid maksimaalselt ja jõuab oma oskuste ja isiksuse arendamisel
tipptasemele võimalikult lähedale selleks, et kohaneda ühiskonna tulevikuvajadusega.
Kasin

Hea

Suurepärane

Veenab kõiki õpetajaid, et kõik
õpilased saavutavad häid õpitulemusi,
kui neid individuaalselt ja inspireerivalt
õpetada

Veenab kõiki õpetajaid selles, et kõik
õpilased saavutavad individuaalse
ja inspireeriva õpetamise tulemusel
võimalikult häid õpitulemusi võttes
vastutuse selle saavutamise eest

Tagab iga õpilase individuaalset
arengut toetavate õppemeetodite ja
tugimeeskonna rakendamise nii, et see
toetab iga õpilase õpimotivatsiooni

Tagab iga õpilase individuaalset
arengut toetavate õppemeetodite
rakendamise ja tugimeeskonna nii, et
see innustab igat õpilast kõrgeid sihte
seadma

3.1 Iga õpilase edusse uskumine
Usub, et enamik õpilasi võib
saavutada häid õpitulemusi heade
õpetajate suunamisel

3.2 Individuaalne toetamine
Tagab erinevate õppemeetodite
rakendamise õpilaste arengu
toetamiseks
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3.3 Õppevahendite kasutamine
Hangib õppevahendeid võimaluste
põhiselt

Tagab kaasaegsete innovaatiliste
õppevahendite kasutamise iga õpilase
individuaalse arengu toetamisel

Tagab kaasaegsete innovaatiliste
õppevahendite integreeritud
kasutamise nii, et see toetab
süvatasandil õppimist

Tagab õpihuvi inspireerivate
õpikeskkondade kasutamise

Tagab õpihuvi inspireerivate
õpikeskkondade kasutamise
mõtestatult

Tunnustab õpilaste erinevaid andeid
innustades neid oma võimeid
maksimaalselt välja arendama

Toetab õpilasi oma andeid ka
väljaspool oma haridusasutust
rakendama ja vajadusel sobivale
valikule suunama

3.4 Õppekeskkondade kasutamine
Tagab õpilaste arengu toetamisel
peamiselt igapäevaste
õpikeskkondade kasutamise

3.5 Annete tunnustamine
Ei märka õpilaste erinevaid andeid

KOMPETENTSIKONVERENTS 2017

13

4. Tulemuspõhine juhtimine
Tulemuspõhine juhtimine on visioonist lähtudes arenguvajaduste määratlemine, eesmärkide püstitamine, lahenduste leidmine
ja elluviimine ning tulemuslikkuse hindamine. Tulemusjuhtimine tagab, et meeskond teab, mis on haridusasutuse edusammud
ja mida tuleb arendada visiooni paremaks elluviimiseks.
Kasin

Hea

Suurepärane

Loob hindamissüsteemi õpilaste
võimete ja õpitulemuste
kaardistamiseks nii, et see toetab
paljude õpilaste maksimaalset arengut

Loob hindamissüsteemi iga
õpilase võimete ja õpitulemuste
kaardistamiseks nii, et see toetab iga
õpilase maksimaalset arengut

Hindab õpetajate kompetentsust
õpilaste arengu toetamisel küsides
tagasisidet õpilastelt, lastevanematelt ja
kolleegidelt ning kasutab seda õpetajate
professionaalse arengu toetamisel

Hindab õpetajate kompetentsust
õpilaste arengu toetamisel küsides
tagasisidet õpilastelt, lastevanematelt
kolleegidelt nii, et see toetab iga
õpetaja professionaalset arengut

4.1 Õpilaste hindamine
Loob hindamissüsteemi õpilaste
võimete ja õpitulemuste
kaardistamiseks nii, et see toetab
väheste õpilaste maksimaalset arengut

4.2 Õpetajate hindamine
Hindab õpetajate kompetentsust
küsides tagasisidet valikuliselt
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4.3 Arenguvajaduste määratlemine
Määratleb arenguvajadused
tuginemata tõenduspõhistele
andmetele

Määratleb olulised arenguvajadused
tuginedes tõenduspõhistele andmetele
ja neid põhjalikult analüüsides

Määratleb prioriteetse arenguvajaduse
tuginedes tõenduspõhistele andmetele
ja neid põhjalikult analüüsides

Keskendub oluliste arendustegevuste
elluviimisele kogu meeskonnaga

Inspireerib kogu meeskonda olulisi
arendustegevusi ellu viima

4.4 Arendustegevuste elluviimine
Keskendub juhuslike
arendustegevuste elluviimisele

4.5 Arendustegevuste monitoorimine
Loob kasutajasõbraliku
Kasutab juhuslikku
monitooringusüsteemi
monitooringusüsteemi
arendustegevuste elluviimise jälgimiseks, arendustegevuste elluviimise jälgimiseks
kuid ei vii vajalikke muudatusi ellu
ja vajalike muudatuste tegemiseks

Hoiab monitooringusüsteemi
ajakohasena ja maailma parimatele
praktikatele vastavana
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5. Eduloo tutvustamine
Oma eduloo tutvustamine on haridusasutuse erisuse ja edusammude viimine avalikkuseni. Eduloo inspireeriva tutvustamise
tulemusel tekib haridusasutusele usaldusväärsus, hea maine ja lojaalsed poolehoidjad.

Kasin

Hea

Suurepärane

Juht on oma tegevusega eeskujuks,
et kogu koolipere räägib ja käitub
usaldusväärselt ja väärikalt

Juhtkond on oma tegevusega
eeskujuks, et kogu koolipere räägib ja
käitub usaldusväärselt ja väärikalt

Väärtustab õpetaja ametit avalikult nii
sõnades kui tegudes

Väärtustab õpetaja ametit avalikult nii,
et kujundab sellega avalikku arvamust

5.1 Usalduse loomine
Tähtsustab harva usaldusväärsust ja
väärikust

5.2 Õpetaja ameti väärtustamine
Väärtustab vähe õpetaja ametit

KOMPETENTSIKONVERENTS 2017

16

5.3 Eduloo sisekommunikatsioon
Märkab ja väärtustab harva oma
haridusasutuse edulugusid

Tugineb oma edulugudele ja leiab
koos õpetajatega haridusasutust
eristava tugevuse ning tutvustab seda
kogu kooliperele

Tunnustab edulugude jagamist ja
inspireerib kolleege neid rakendama
ja oma edulugusid looma

Innustab kogu kooliperet tutvustama
edulugusid avalikkusele, saavutades
sellega tuntuse ja poolehoiu

Innustab kogu kooliperet tutvustama
edulugusid avalikkusele saavutades
sellega edulugude järgimise

Osaleb aktiivselt Eestis tegutsevates
võrgustikes ja tutvustab oma
edulugusid

Osaleb aktiivselt rahvusvahelistes
võrgustikes ja tutvustab oma
edulugusid

5.4 Eduloo väliskommunikatsioon
Suhtleb avalikkusega juhuslikult

5.5 Võrgustikes osalemine
Osaleb passiivselt võrgustikes
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Kuidas kasutatakse
kompetentsimudeleid
juhtimispraktikas?

Aivo Adamson, Starman Grupi juhatuse esimees
Aivo Adamson juhib telekommunikatsiooni rmat
Starman, kus töötab ligi 600 töötajat. Enne Starmaniga
liitumist juhtis Aivo pea kolm aastat Maanteeametit ja viis
seal läbi mitmeid juhtimisalaste kompetentsidega seotud
reforme, mis on talle andnud hea kogemuse tööst avalikus
sektoris. Varem on Aivo Adamson töötanud Hansapangas
ja Swedbankis, olles grupi riskijuht, IT-divisioni juht
ning kolm aastat ka Swedbank Grupi infrastruktuuri
operatsioonide juht Rootsis ja Baltikumis. Palusime
Aivol jagada enda praktilisi kogemusi kompetentside ja
tulemusjuhtimise vallas.
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Oled töötanud Hansapangas, Swedbankis, Maanteeametis
ja nüüd juhid Starmani. Neile organisatsioonidele on
omane kõrge juhtimiskompetents ja teadlik lähenemine
juhtimise arendamisele. Palun too oma karjäärist näiteid
kompetentsimudelite kasutamisest juhi töös?

Selleks, et olla klientide jaoks usaldusväärne, tuli kaardistada
kõigepealt oma olemasolevad oskused ja teadmised
ning neid siis vastavalt seatud eesmärkidele hakata edasi
arendama. Juhte koolitasime Prantsusmaal asuvas INSEAD
ärikoolis, mille tunnuslause on “The Business School of the
World”. Õppisin seal ise samuti mõnda aega ja võin kinnitada,

Kõigi nende organisatsioonide kompetentsimudeleid
iseloomustab funktsioonidest tulenev võtmekompetentside
kombineerimine,
töötajate
kohanemisvõimekus,
enesearendamise vajadus ja pidev õppimine.

et see rahvusvaheline ärikool ei andnud mitte ainult head
erialast haridust, vaid arendas tugevalt ka iseenda ja oma
võimete tundmaõppimist. Oluline on näha ja ära tunda
töötajate hoiakud, oskused ja võimed. Juhile on oluline, et
eesmärkide saavutamiseks oleks tiimis nö õiged inimesed ja
igaüks teeks seda, mida ta kõige paremini oskab.

Pangas koolitasime juhte ja töötajaid süsteemselt ja
teadlikult. Kuna meil oli eesmärk saada suurimaks pangaks
Baltikumis, siis meie jaoks oli oluline müüa inimestele
usaldust. Loomulikult on panga puhul olulised kompetentsid
äriline mõtteviis, inimeste arendamine ja tulemuslikkus, kuid
ilma usaldusväärsuseta poleks me suutnud kasvada Eestis
asutatud väiksest kommertspangast Baltikumi suurimaks
nantsteenuste pakkujaks.

Vahel võib olla ka nii, et inimesed on küll õiged, ainult
hoiakuid tuleb muuta. Maanteeametisse tööle minnes
teadsin, et avaliku sektori organisatsioonina ei olnud
sellel just kõige veatum maine. Meedia lahkas mitmeid
korruptsioonijuhtumeid, kus ametit süüdistati liigses
salatsemises, maksumaksja raha laristamises jne. Ometi
on avaliku teenistuse tippjuhi kompetentsimudeli
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esimene põhiväärtus USALDUSVÄÄRSUS. Järgmised kolm
põhikompetentsi on PÜHENDUMUS, KODANIKUKESKSUS ja
JUHTIMISVÕIMEKUS. Usaldusväärsuse tõstmisest tuligi mul
alustada ja seda mitte ainult klientide seas, vaid esimese
asjana organisatsiooni sees. Ma usun sellesse, et juht peab
näitama isklikku eeskuju ja ainult paberile pandud väärtused
üksi ei muuda midagi. Kuna ma ise olen avatud juhtimisstiili
pooldaja, siis minu jaoks oli normaalne, et mu kabineti uks oli
pidevalt avatud ja töötajad said suvalisel hetkel sisse astuda,
et paar sõna vahetada. Selline avatus oli nende inimeste
jaoks midagi uut ja imestamist väärt, minu jaoks aga täiesti
normaalne olek. Tasapisi saime maanteeameti avatuse
viidud ka nö lõpptarbijateni ja seoses paljude teenuste
viimisega internetti, astusime suure sammu lähemale ka
kodanikukesksusele. Täna pole enam vaja käia maanteeameti
kontoris auto ostu-müüki vormistamas, vaid see on võimalik
teha internetis 10 minutiga. Usun, et ka meie algatud uute
juhilubade tellimine internetist ja nende postiga koju kätte
toimetamine on näide maanteeameti kompetentsimudeli
muutumisest avatumaks ja kodanikukesksemaks.

Telko sektoris toimub pidev areng ja kiired muudatused,
sellepärast
oleks
mõistlik
aegajalt
muuta
ka
kompetentsimudeleid. Näiteks Starmanis oleme praegu
seisus, et soovime muutuda „kaablimehest“ sisupakkujaks see on ühtlasi ka kompetentsimudeli muutmine.
Kompetentsimudel, mille koos töötajatega välja töötasime,
koosneb meie väärtustest:
JULGUS - julgeme võtta vastutuse, luua uusi mängureegleid
ja olla proaktiivsed ning kirglikud kõiges, mida teeme.
SIHIKINDLUS - teeme kõike kvaliteetselt ja efektiivselt. Tiim on
täpselt nii tugev, kui tugev on selle nõrgim lüli.
LUGUPIDAVUS - peame kinni oma lubadustest, olles ühtlasi
avatud ja ausad.
Et igaüks on saanud selle mudeli välja töötamise juures sõna
sekka öelda, tagab paremini ka mudeli ellu viimise ja selle,
et inimesed tõepoolest soovivad käituda vastavalt meie
väärtustele.
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Palju räägitakse tulemusjuhtimisest. Mis asi see
tulemusjuhtimine praktikas ikkagi on ja miks on nii paljudes
organisatsioonides, sh avaliku sektori organisatsioonides
fookus tulemusjuhtimisel?
Minu arvates paljudes organisatsioonides just ei ole see
nii. Võiks olla palju enam tulemusjuhtimist, meeskondlikku
juhtimist ja avatud juhtimist.
Minu jaoks on tulemusjuhtimine millegi paremaks muutmine
kellegi jaoks. See on funktsioon innovatiivsusest ja kokku
lepitud mõõdetavatest eesmärkidest. Tulemusjuhtimise
plaanide elluviimiseks kasutan tulemuskaarte. Tulemuskaart
on üksuste põhine ning seal on juba oodatavad tulemused,
numbrid kirjas. Oluline on siin näha nende üksuste
tulemuskaartide seoseid, sest vastasel juhul tiritakse nn
tekki üksuste poolt eri suundades ning koostööst võib saada
hoopis üksteise süüdistamine. Tulemused vaatame koos igas
kvartalis üle ja kui leiame, et midagi on vaja muuta, siis ka
muudame. Mõõdikud ei tohi olla kivisse raiutud - kui jääd oma

numbritesse kinni, siis ei pruugi enam näha suurt pilti. Risk on
ka see, et kui liiga üle planeerid ja inimesed oma tulemusi ei
saavuta, siis sa demotiveerid organistasiooni ja inimesi.
Tulemusjuhtimise tsükkel algab rollide ja ülesannete kokku
leppimisest. Mina teen ametisse astudes alati juhtidega
personaalsed intervjuud, kus räägime läbi rollid ja ootused.
Vahel on nende vestluste käigus selgunud ka see, et mõni
töötaja saaks paremini panustada hoopis teisel ametikohal.
Kui rollid on paigas, saab edasi liikuda ootuste kaardistamise
juurde ja sealt edasi isikliku arenguplaani ja tulemuste
mõõtmise juurde.
Minu jaoks on tulemusjuhtimise üks osa ka organisatsiooni
edu jagamine. See ei ole lihtsalt kõigile ühe mõõduga
preemia maksmine, vaid vastavalt individuaalsele panusele
tunnustamine. Olgu see siis rahaline või mittemateriaalne.
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Millised on Sinu kogemused erinevatest organisatsioonidest
seoses juhtide ja töötajate hindamisega? Milline roll on
hindamisel inimeste arendustööriistana?
Mina olen kasutanud oma erinevates ametites töötajate
hindamisel mandaatide süsteemi, arenguvestlust ja
tagasiside asemel edasiside andmist. Mandaatide süsteem on
arendustööriist kolmeks aastaks, neid kirjutades olen juhina
kõik funktsioonid ise läbi mõelnud. Mandaadid sisaldavad
minu kui juhi nägemust ettevõtte arengust ja kirjeldab ootusi
töötajale. Töötajale on see hea igapäevane töövahend, kus
mustvalgel kirja pandud ootused tema töö tulemustele.
Töötajad kipuvad ikka end teistega võrdlema ja ise ei
pruugi end alati kõige paremini osata hinnata. Juhi poolt
antav kõrvalt hindamine peaks lähtuma organisatsiooni
eesmärkidest, ootustest ja andma aluse inimese arenguks.

teeninduskvaliteedi eest, see pani inimesed väärtuspõhiselt
käituma. Me mitte ainult ei nõudnud väärtuste järgi käitumist,
vaid maksime iga teine kuu tasu selle eest.
Näiteks Starmanis mõõdame iga kuu klientide meelsust
(rahulolu), helistame klientidele ja küsime tagasisidet
meie tehnikute ning klienditeenindajate töö kvaliteedi
kohta. Küsime üldist rahulolu Starmaniga ja tema teenuste
kvaliteediga. Vastavalt sellele tunnustame töötajaid – tublimad
mainitakse ära iga nädal toimuvas infotunnis, maksame ka
preemiat või tunnustame mitterahalise autasuga.
Oluline on inimesele anda aimu, kas ta teeb õiget asja ja teda
tunnustada

Kui hindamine on mõõdetav ja faktide põhine, siis on
sellest kasu. Maanteeametis said inimesed tulemustasu
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Kuidas kasutatakse
kompetentsimudeleid
juhtimispraktikas?

Mart Mägi, nõukogu liige, Tartu Ülikooli Sihtasutus
Pikaajalise juhtimis- ja koolitajakogemusega Mart
Mägi on töötanud PwC juhina, juhtinud Eesti suurimat
automüügiettevõtet Amserv ning Südameapteegi
ketti haldavat Pharma Holdingut. Lisaks on ta mitmete
ettevõtete nõukogu liige ning on tegutsenud EBS-i EMBA
koolitajana. Palusime Mardil jagada oma kogemusi, kuidas
kasutatakse kompetentsimudeleid juhtimispraktikas.
Neile organisatsioonidele, kus Sa töötanud oled, on
omane kõrge juhtimiskompetents ja teadlik lähenemine
juhtimise arendamisele. Palun too oma karjäärist näiteid
kompetentsimudelite kasutamisest juhi töös.
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Organisatsioonide kasvades ja arenedes on aina suurem
tähtsus juhtide ning nende kompetentside arendamisel.
Seejuures ei ole oluline mitte ainult organisatsiooni suurus,
vaid kindlasti ka arengule kulunud aeg. Viimane on sageli
just eelkõige juhtimiskompetentside arendamise osas
olulisem. Organisatsiooni arenguga koos kasvavad välja selle
organisatsiooni väärtused, tema käitumismustrid. Selleks, et
neid mustreid edasi arendada ning tagada organisatsiooni
jätkusuutlikkus, on oluline, et juhid omavad tugevaid
kompetentse erinevates organisatsiooni valdkondades.
Olen töötanud mitmes suures rahvusvahelises kontsernis
(Sampo, Swedbank, IF, PwC) kus on traditsiooniliselt tugev
kompetentsimudelite arendamine ning rakendamine.
Enamus suurkorporatsioone kasutab hetkel nn. Baini
juhtimiskompetentside arendusmudelit – struktureeritud
lähenemist nii kompetentside kirjeldamisele kui ka hiljem
hinnangute andmist töötaja/juhi kompetentsidele vastavalt
temale püstitatud eesmärkidele ning kompetentsinõuetele.
Minu isiklik kogemus juhina, olles nii kompetentsi mudelite
arendaja, kasutaja ja ka hinnatav, on olnud väga positiivne.
Lühidalt saab öelda, et mudeli kasutamisest saab kasu

nii organisatsioon kui ka isik. Organisatsiooni kasud on
reeglina ühtne meeskond, tegevus ühiste eesmärkide
nimel ning tulemuste saavutamine. Isikuna on kasu aga
selgetest ootusest, tegevuse suunamisest ning tagasisidest.
Kuna juhid reeglina oskavad õppida oma vigadest, siis läbi
kompetentsimudeli saad õppida ennast veelgi paremini
tundma.
Palju räägitakse tulemusjuhtimisest. Mis asi see
tulemusjuhtimine praktikas ikkagi on ja miks on nii paljudes
organisatsioonides, sh avaliku sektori organisatsioonides,
fookus tulemusjuhtimisel?
Minu jaoks on tulemusjuhtimine meeskonnale selgete rollide
määramine, individuaalsete ja meeskondlike eesmärkide
kokkuleppimine, tulemustele orienteeritud tegevuste
elluviimine ning tegevusele hinnangu andmine läbi
individuaalsete ning võrdlevate tulemuste.
Mida kõrgem on hariduse ja harituse tase, seda rohkem
oodatakse juhtidelt ja töötajatelt, et nad leiaksid ise
lahenduse tulemuse saavutamisele. Seega on ääretult oluline
realistlike ja mõõdetavate eesmärkide kokkuleppimine
eelkõige individuaalsel tasemel, et töötaja saaks keskenduda
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lahenduse leidmisele. Tulemusjuhtimist võiks ka nimetada
eesmärgipõhiseks juhtimiseks, kus juht või juhid sekkuvad
tööprotsessidesse nii vähe kui võimalik. Tulemusjuhtimine
oma ideaalses vormis on sarnane Kaizen-tüüpi lahendusele,
kus organisatsiooni kõik liikmed üritavad parandada
organisatsiooni tulemust läbi protsesside ja tegevuste
tõhustamise.
Millised on Sinu kogemused erinevatest organisatsioonidest
seoses juhtide ja töötajate hindamisega? Milline roll on
hindamisel inimeste arendustööriistana?
Ka siin võib tõdeda, et mida rahvusvahelisem on
organisatsioon, seda rohkem on juhtide ning töötajate
hindamisele
tähelepanu
pööratud.
Enamustes
organisatsioonides, kus ma olen töötanud, toimuvad juhtide
ja töötajate hindamised arenguvestlusel. Arenguvestluse
käigus annavad oma tegevuse tulemusele hinnangu töötaja

ja juht üheskoos – koos arutatakse läbi nii möödunud
perioodi tulemused, nende saavutamiseks tehtud tegevused
kui ka eesmärgid järgnevaks perioodiks.
Isiklik kogemus on valdavalt positiivne olnud võrdlevast
hindamisest, kus juhtkond hindab erinevate juhtide alluvate
tulemusi läbi võrdleva hindamise. Antud juhul võrreldakse,
kas püstitatud eesmärgid on korrektsed, kas tulemused
on täidetud ning millise ühise hinnangu on töötaja ja juht
tulemusetele koos andnud. Sellised võrdlevad hindamised
näitavad sageli juhtide erinevat käekirja – kes on karmim,
kes pehmem. Võrdlevad hindamised aitavad juhtidel õppida
eesmärgistamist, aga ka tagasiside andmist töötajatele. Juhul,
kui selline võrdlev hindamine aga ei sobi organisatsiooni
üldise iseloomuga, siis soovitan kindlasti kasutada vähemalt
360 kraadi tagasiside andmise mudeleid. Isiklikult soovitan
lausa alati avalikustada juhtide 360 kraadi tulemused kogu
organisatsioonile.
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Kuidas saada maailma parimaks
haridusjuhiks?

Indrek Maripuu, juhtide koolitaja, Loovusait juhataja
Indrek Maripuu on viimase kolme aasta jooksul viinud
läbi erinevaid juhtimisalaseid koolitusi, nendest värskeim
on Marketingi Instituudi meeskonna liikmena EAS
Väikeettevõtete arenguprogrammi raames strateegilise
juhtimise ja juhtimiskompetentside koolituse läbiviimine
80 juhile. Erinevaid juhtimiskoolitusi on ta viimaste
aastate jooksul viinud läbi enam kui 300 ettevõtte
juhtidele. Küsisime Indrekult, mida peab haridusasutuse
juht kindlasti silmas pidama oma meeskonna vedamisel,
kuidas tuvastada ja tutvustada oma organisatsiooni
edulugusid ning miks on tulemusjuhtimine oluline ka
haridusasutuses.
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Palju räägitakse innovatsiooni olulisusest organisatsioonis
ja Sul on kogemust väga erinevate organisatsioonidega.
Milliseid parimaid praktikaid oled innovatsiooni juhtimisel
kohanud? Mida teevad juhid selleks, et organisatsioon oleks
innovatiivne?
Ma alustaks esmalt miks küsimusele vastamisest – miks
on koolis innovatsiooni vaja? Innovatsioon ei ole eesmärk
omaette, olgu siis tegemist kingsepatöökoja, suure
tehase või kooliga. Vaatama peaks pigem väljakutseid,
mis konkreetse organisatsiooni ees seisavad ja mõtlema,
kuidas neid lahendada. Uusi väljakutseid enamasti vanade
tegutsemispõhimõtetega ei lahenda – siit tekibki uuenduste
vajadus. Kui nüüd haridussüsteemi ees seisvate väljakutsete
juurde tulla, siis see on juba kaua räägitud jutt – alates
sellest, et me ei tea, mis tööd teevad tänased koolilapsed
näiteks 25 aasta pärast, kuni selleni, et uute põlvkondade
väärtushinnangud ning hoiakud on varasematest erinevad.
Kuidas neid õpetada, et nendel oleks huvitav? Mida nendele
õpetada, et nad 25 aasta pärast globaalses konkurentsis
edukad oleks? Nendest on ühest küljest kaua räägitud ja kõik
justkui teavad, aga samas tundub mulle, et me juba täna
näeme esimesi märki sellest uuest maailmast – maailmast,

kus näiteks automatiseerimise tõttu inimesed kaotavad oma
sissetuleku ning on rahulolematud. Nii Brexiti kui Trumpi
puhul on välja toodud, et kaalukeeleks olid keskealised,
madala sissetulekuga valijad ehk inimesed, kes ei ole juba
praegu suutnud sammu pidada üha kiireneva muudatuste
tempoga. Ja eksperdid ütlevad, et muudatuste kiirus ainult
kasvab. Kuidas luua selline kool, mis valmistab ette lapsi
elamiseks maailmas, millest meil pole aimugi?
Teisest küljest on haridusmuudatused nagu inimkatsed
– riskantsed ja inimeste elusid mõjutavad. Muudatuste
tegemata jätmine ei ole lahendus - kes ei riski mitte millegagi,
riskib kõige rohkem. Põhjalike plaanide tegemine ja lõputu
analüüsimine ka ei aita – detailseid pikaajalisi plaane saaks
teha stabiilses keskkonnas, mida meil ei ole. Uuringud
näitavad, et 75-96% äriorganisatsioonide arendusprojektidest
ei saavuta loodetud eesmärke. Nad ei hakka rohkem
planeerima, vaid tegutsevad lean põhimõttel – proovivad
uuendusi võimalikult kiirelt reaalse turu peal testida ning
hinnata tulemuste pealt, kas toimib või mitte. Kui toimib, siis
jätkatakse, kui ei toimi, siis proovitakse järgmist uuendust.
Järgmine oluline aspekt on sõlmida partnerlus nende
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inimeste ja organisatsioonidega, kes on valmis koos sinuga
pühenduma tuleviku loomisele. Öeldakse, et talunikud ei
leiutanud traktorit, sest nad olid põllutöödega hõivatud.
Frans Johansson põhjendab raamatus “Medici efekt” sellist
traktori mitte leiutamise nähtust assotsiatiivsete barjääridega
– kaua ainult oma valdkonnas olles õpime ära reeglid, kuidas
asjad on meie valdkonnas seni käinud ja me hakkame asju
tegema teatud viisil. Tegelikult arendame ennast headeks
koopiamasinateks. Välised partnerid toovad uuendusteks
vajalikku värskust ning seavad kahtluse alla asju, mis siseringi
inimeste jaoks on iseenesestmõistetavad.
Levinud võtted, mida edukad organisatsioonid oma
innovatsioonivõimekuse suurendamiseks kasutavad, on ka:
•
väliste inimeste kasutamine ideede genereerimiseks
– siia alla käivad kõik võimalikud ideekonkursid;
•
ekspertide võrgustike kasutamine probleemide
lahendamiseks – defineeritakse probleem ning
kaasatakse erinevate valdkondade tippspetsialistide
meeskonnad lahendusi leidma;
•
innovatsiooniürituste
korraldamine
sidusgruppidega – näiteks Garage48 tüüpi hackathon´id.

Edulood innustavad. Kuidas tuvastada ja tutvustada oma
organisatsiooni edulugusid?
Tuvastamine algab sellest, et meil on selgelt defineeritud
meie kooli spetsiifiline missioon ja visioon ning et me
pidevalt hindame, kas ja kui pika sammu meie igapäevased
tegevused meid selle poole aitavad. Kõige pikemad sammud
ongi edulood.
Neid edulugusid tuleks tähistada, nende võtmeinimesi
avalikult ja siiralt tunnustada, võimalusel premeerida. Lisaks
näidake inimestele, millised käitumised, tegevused ja hoiakud
teid selliste tulemusteni aitasid.
Haridusasutuse juhil kulub palju tähelepanu õppetöö
korraldamisele, kuid ta peab olema oma meeskonnale hea
juht. Mida peab haridusasutuse juht kindlasti silmas pidama
oma meeskonna vedamisel?
Inglise kirjanik Douglas Adams on öelnud, et nõuandeid tuleb
alati kõrvutada sellega, millist elu nõuandja ise elab. Juhi
kontekstis – eeskuju on see, mille järgi inimesed joonduvad,
mitte jutt.
Väga selgelt ja kõigi jaoks üheselt arusaadavalt peaks paigas
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olema missioon ja visioon ehk siis vastused küsimustele „Mida
me siin maailmas paremaks teeme?“ ja „Millised me oleme
n aasta pärast?“. Seejärel peaks eranditult iga otsuse juures
endalt küsima, kuidas see aitab meil missiooni täita ja visiooni
saavutada. Kui organisatsiooni missioon ja visioon on päriselt
sisuliselt paigas, siis need innustavad meeskonnaliikmeid
ja tõmbavad juurde uusi ägedaid inimesi, sest inimesed
tahavad olla osalised milleski, millel on sügavam tähendus.
Tulemusjuhtimisest on seni räägitud enamasti ettevõtetes.
Miks on tulemusjuhtimine oluline ka haridusasutuses ja
kuidas juhina jõuda kõiki valdkondi mõõtma?
Ma usun, et kui üks organisatsioon on paika pannud, kuhu ta
soovib liikuda, siis on mingil kujul oma progressi hindamine
igaühe huvides. Küsimus on, kas me oleme paika pannud,
kuhu me tahame jõuda ning mõtestanud, mis on sinna
jõudmise jaoks vajalikud igapäevased tegevused.
Tänane peamine hariduses laialt levinud tulemusmõõdik on
ajakirjanduse poolt lõpueksamite tulemuste alusel koostatud
nn koolide edetabel. Lapsevanema tundub see mulle totter –
see ei anna mulle infot, mida ja kuidas seal koolis õpetatakse,

milliseid väärtusi kujundatakse jne. Ja ainult sellisel kujul
tulemusi mõõta on ohtlik.
Räägin selle ilmestamiseks ühe loo. Veidi üle 20 aastat tagasi
leppisid USA tipphaiglad kokku, et hakkavad avalikustama
haigete suremuse määra oma haiglates.
Kavatsused olid üllad - haiglad muutuvad läbipaistvamaks,
patsientidel tekib võimalus võrrelda erinevaid haiglaid ja
nende poolt pakutavate teenuste kvaliteeti. Esmapilgul on
mõte ju iseenesest loogiline - haigla eesmärk on inimesi
ravida, seega on suremuse määr otseselt põhitegevuse
kvaliteediga seotud ning annab objektiivse pildi.
Aga seda ainult esmapilgul. Elu on keerulisem. Peagi selgus,
et tulemuste parandamiseks hakkasid haiglad hoolega
patsiente valima - haigemaid ja riskantsemaid ei võetud vastu
ning loobuti keerulisematest operatsioonidest. Meditsiini
üldine kvaliteet halvenes ning need, kes abi kõige enam
vajasid “lükati süsteemist välja”.
Ehk teisiti öeldes - ma arvan, et juhtkond peab olema väga
ettevaatlik oma mõõdikute defineerimisel. Kindlasti ei pea
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mõõtma kõiki valdkondi – see tekitab tarbetut bürokraatiat
ning olulise eristamine ebaolulisest läheb ka keerulisemaks.
Vaja oleks mõista, millistest tegevustest sõltub kooli
strateegiliste eesmärkide saavutamine ning siis neid tegevusi
mõõta. Rõhutan veel, et mõõtma peaks eelkõige tegevusi,
mitte tulemusi, sest tegevuste mõõtmine on sisukam - see
annab varem märku kui midagi ei lähe õiges suunas. Selliseid
võtmetegevuste mõõdikuid ei peaks olema rohkem kui 3-5.
Igasugune mõõtmine kipub töötajates tekitama trotsi –
nõuab see neilt ju lisatööd. Enamasti on selle põhjus, et
töötajad ei tea organisatsiooni strateegiat ning ei mõista
tegevusi, mis strateegia elluviimiseks vajalikud on. Seega –
juhi üks olulisemaid rolle tulemusjuhtimise juures on lisaks
strateegia ja tegevuste defineerimisele ning mõõdikute
seadmisele, ka pidev info jagamine strateegia kohta. Ainult
siis on töötajatel võimalik näha, kuhu teel ollakse ning miks
mingeid tegevusi tehakse ja mõõdetakse. Samuti saab ta siis
mõtestada oma rolli organisatsiooni tulemuste saavutamisel,
mis omakorda vähendab rahulolematust mõõdikute
seadmise ja mõõtmisega ning tõstab üldist motivatsiooni.

suured. Kuidas jõuaks haridusjuht toetama iga õpilase
arengut?
Silmas pidades tänast õpetajate töökoormust ja koolijuhi
nappe võimalusi oma meeskonda ise luua, on see miljoni
dollari küsimus. Fakt on see, et selleks peab tänasega
võrreldes tegema lisatööd või lisainvesteeringuid. Viimaste
all pean silmas, et ilmselt 5-10 aasta perspektiivis tekivad
tehnoloogilised lahendused, mis seda küsimust edukalt
lahendada aitavad. Seni on aga vaja esmalt panustada
kõrgelt motiveeritud ja innustunud meeskonna loomisesse
ning vastava organisatsioonikultuuri loomisesse, sest kui
need asjad ei ole paigas, ei ole inimesed valmis ja suutelised
ekstra pingutust tegema.

Nii koolid kui ka alusharidusasutused võivad olla küllaltki
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Worksup rakenduse tutvustus
Worksup on rakendus, mis võimaldab vaadata
konverentsiprogrammi, küsida korraldajatelt ja esinejatelt
anonüümselt küsimusi, osaleda küsitlustes ning rühmatööde
ajal jagada oma ideid. Aja kokkuhoidmiseks palume
paigaldada rakendus juba enne konverentsi algust.
Rakenduse saate tasuta alla tõmmata Apple Store’st (iPhone)
või Google Play poest (Android telefon). Seni ei ole rakendus
saadaval Windowsi operatsioonisüsteemiga telefonidele.
Aga ära muretse – sa ei jää sellepärast grupitööst ilma. Vastab
lihtsalt keegi teine.

Kasutamine
•

Lülita internetiühendus sisse!

•

Registreeru kasutajaks vajutades nuppu “Register”. Sisesta

enda nimi, e-maili aadress ja salasõna ning vajuta “Sign
up”.
•

Oled nüüd sisse logitud. Avanenud vaates sisesta oma
konverentsi võtmesõna (tõstutundlik) ning vajuta “Join
event”.

•

Vajutades konverentsi toimumiskuupäevale avaneb sulle
konverentsi agenda. Presentatsioonikirjeldust saad näha
kui vajutad vastavale reale.

•

Agenda alt leiad küsitluste küsimused. „Workshops“ sakis
saad töötubade ning gruppidega liituda. Neid vajad siis
kui grupitööd hakkame tegema.

•

Küsimusi ning tagasisidet saab esitada vajutades sakis
„Agenda“ nuppu „Ask a question“. Konverentsi moderaator
saab küsimused koheselt kätte. Tagasiside ja küsimused
on anonüümsed.
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Võtmesõnad

Toimumiskohad

Voru 		

Võru ja Valga maakonnad - Võru Kultuurimaja „Kannel“

Kose			

Harju maakond - Kose Kultuurimaja

Haapsalu 		

Lääne ja Hiiu maakonnad - Haapsalu Kultuurikeskus

Kuressaare		

Saare maakond - Kuressaare Kultuurivara

Parnu		

Pärnu linn ja Pärnu maakond - Pärnu Kontserdimaja

Tartu

Tartu linn - Tartu Athena Keskus

Sillamae		

Ida-Viru maakond - Sillamäe Kultuurikeskus

Rakvere		

Lääne-Viru ja Jõgeva maakonnad - Rakvere Tark Maja

Viljandi		

Viljandi, Rapla ja Järva maakonnad - Viljandi Pärimusmuusika Ait

Polva

Tartu ja Põlva maakonnad - Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus

Tallinn		

Tallinna linn - Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskkond Mektory
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Korraldajad

Haridus-

ja

Teadusministeeriumi

Sihtasutus

Innove

on

üld-

ja

Euroopa

Sotsiaalfond

toetab

missiooniks on olla tasakaalustatud

kutsehariduse valdkonna ja hariduse

algatusi, mis edendavad tööhõivet,

hariduspoliitika eestvedaja ning luua

tugiteenuste kompetentsikeskus ning

panustavad inimeste kvalifikatsiooni

ühiskonnas

eeldusi

Euroopa Liidu toetuste vahendaja.

edendamisse ja tõstavad töötajate

inimestel

Sihtasutus loodi 2003. aastal Haridus-

konkurentsivõimet.

oleks uuendusmeelses ja arengule

ja Teadusministeeriumi haldusalas.

Sotsiaalfond toetab Euroopa Liidu

orienteeritud

Innove toetab õppija hakkamasaamist

liikmesriike muuhulgas

elus ning aitab oma tegevusega

kapitali tugevdamisel haridussüsteemi

kaasa paindliku ja tasakaalustatud

uuendamise

haridussüsteemi toimimisele.

edendamise kaudu.

ja

tingimusi,

järjepidevalt
et

kõigil

ühiskonnas

õppida kogu elu.

võimalus

ja

Euroopa
sotsiaalse

koolivõrgustiku

