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SISSEJUHATUS

PARE konverents 2022 - kokkuvõtvaid mõtteid ja suundi

Missuguste juhtimispraktikatega tagada pidevalt muutuvas töömaailmas
üheselt mõistetav, inspireeriv ja selge suund?
Kuidas luua tiimides usalduslik õhkkond, mis on organisatsioonilise
kohanemisvõime eelduseks? 
Mil moel kasvatada säilenõtkust – võimet saada hakkama muutustega,
keeruliste ja probleemsete olukordadega ilma iseennast kahjustamata?

Eesti Personalijuhtimise Ühingu 29. konverents “Mõtte selgus, suuna julgus” tõi 
7. aprillil 2022 Eesti Filmimuuseumisse kokku ligi 250 Eesti personalijuhti ja juhti
rohkem kui sajast organisatsioonist. 

Konverentsi fookusteemad - innovatsioon juhtimises, usalduse loomine
tiimides ja säilenõtkuse kasvatamine - olid inspireeritud muutustest tänases
maailmas, uuest reaalsusest, mida defineerib määramatus. Laila Pawlak, Pim de
Morree, Kai Realo, Megan Reitz, Margus Rink, Janika Valliste, Merle Liisu Lindma,
Robert Overweg ja Kadi Lambot andsid osalejatele uusi vaateid vastamiseks
küsimustele:

Esinejate mõtted koondasid kokku Mariliis Aigro, Piret Jeedas, Kärt Kinnas, 
Kristel Maran, Mailis Neppo, Teele Päivalill, Lisell Veskimeiser ja Ingrid Viinapuu.

Kokkuvõtte peatoimetaja on Kadri Kiigema, kujundaja on Jaanika Siiroja.
Fotode autor on Ardo Kaljuvee. 
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INNOVATSIOON
JUHTIMISES



UUS
MAAILMAKORD

PARE konverents 2022 - kokkuvõtvaid mõtteid ja suundi

Laila Pawlak on SingularityU Nordic ja ReHumanize Institute’i kaasasutaja ning
tegevjuht. Ta on menuka raamatu “The Fundamental 4s: How to Design
Extraordinary Customer Experiences in an Exponential World” ning taanikeelse
menuki “Exponential Organisations” kaasautor.

 6

Laila Pawlak

Tulevik, mida loome, sõltub sellest, milliseid
väljakutseid oleme valmis täna inimkonnana

lahendama. Kõrvalseisjaks jääda pole võimalik.” 

Kosmoselaev nimega “Planeet Maa”

Inimkonda võib vaadelda kui reisijaid ühel ja samal kosmoselaeval nimega "Planeet
Maa". Meie kõigi otsused mõjutavad selle toimimist ja tulevikku. Ehk see, milliseid
väljakutseid oleme valmis täna kogu inimkonnaga lahendama otsustab, mis suunas ja
kuidas me liigume. Kõrvalseisjaks jääda pole võimalik. Mitte kellelgi. Meil kõigil on
kolm n-ö inimlikku valuutat, mida saame kasutada - tähelepanu, aeg ja raha. Sellest,
kus ja kuidas me neid ressursse kasutame, sõltub, millise tuleviku üheskoos loome.
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Maailma kõige tähtsam “to-do list”

Tänase maailma kõige olulisem tegevusnimekiri, mis peaks igaühele korda minema
ja kuhu oma inimlikku valuutat suunata, on ÜRO kestliku arengu 17 eesmärki. 

Täna saame väita, et vaesus on maailmas juba vähenenud, inimesed elavad kauem
ja tervemana ning meil on rohkem vabadust ja oleme kaasavamad. Haridustase on
üha kõrgem, inimesed teevad rohkem (üleilmset) koostööd ja innovatsiooni tase on
kõrge. See kõik annab kinnitust, et paljud tehtud otsused on olnud õiged. Aeg, raha
ja tähelepanu on suunatud õigetesse kohtadesse. Samas peame arvestama, et
näiteks inimtegevusest põhjustatud kliimasoojenemine on endiselt katastroofiline.

Peamised tõukejõud - globaliseerumine ja tehnoloogia

Kaks peamist jõudu, mis tänapäeva maailma kujundavad on globaliseerumine ja
tehnoloogia. Maailm muutub järjest keerukamaks ja tehnoloogia areng üha
kiiremaks. Järgneva viie aasta jooksul jõuab internet prognoositavalt veel 3 miljardi
inimeseni. Nad kõik soovivad hakata kasutama tehnoloogia võimalusi alates
mängudest ja virtuaalreaalsusest, lõpetades liitreaalsusega. Maailm muutub järjest
enam tehnoloogiast sõltuvaks ja inimesed on sellest üha enam mõjutatud.
Tehnoloogia võimaldab meil teha asju kiiremini, paremini ja efektiivsemalt, ent
samas mõjutab selle ülemäärane kasutamine inimeste tervist (näiteks
uneprobleemid, ülekaal, üksildus jne). Kõrge tehnoloogia kasutus tööelus soodustab
tööampsude suurenemist (GIG economy). Halvemal juhul aga asendatakse mõne
töö puhul inimesed hoopis masinatega.

Allikas: Internet
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Seetõttu kaasneb tehnoloogia arenguga moraalne kohustus olla nii inimeste kui
organisatsioonidena teadlikud oma tegevuse mõjust ühiskonnale ja keskkonnale. Ehk
mida tehnoloogilisemaks maailm muutub, seda olulisemaks muutub inimlikkus.
Tuleviku võti on kasutada tehnoloogiat inimkonna hüvanguks võimalikult targalt. 

Ümbermõtestatud maailm

COVID-19 pandeemia ajendas inimesi oma elu mõtestama ja ümber hindama.
Kodus töötamine suurendas nii produktiivsust kui ka jätkusuutlikku elustiili. Stanfordi
Ülikooli 9 kuu vältel läbiviidud uuring 16 000 töötaja seas kinnitas, et kodus
töötamine tõstis produktiivsust lausa 13%. Mõnedes riikides muutsid ca 85%
inimestest oma elustiili pandeemiast tulenevalt jätkusuutlikumaks ja hakkasid
varasemast enam viibima looduses. 

Üheks suureks tööelu trendiks on saanud “Suur lahkumine” (Great Resignation).
Uuringute järgi kaalub töökoha vahetamist ligikaudu 41% inimestest. Oluline on
seejuures, et see ei sõltu inimeste elustandardist, vaid toimub kõigil tasanditel -
lahkuda plaanivad või on seda juba teinud ka miinimumtasu teenivad inimesed.
Üheks selle põhjuseks on erinevatele uuringutele tuginedes tõik, et inimesed ei taha
jätkata lihtsalt töö tegemist ja veel vähem töötada koos halbade juhtidega.

Personaliseeritud asünkroonne töötamine

Töö tegemine on ülemaailmse pandeemia mõjul muutunud järjest paindlikumaks.
Seda nii aja, koha kui ka töö tegemise viisi mõttes. Kindlas kohas (enamasti kontoris)
töötamiselt liiguti pandeemia tõttu kiirelt virtuaalsele töökorraldusele. Paljudes
organisatsioonides andis see kogemus olulise tõuke hübriidse töötamise
juurutamiseks, kus tööd võimaldatakse teha nii asukohapõhiselt kui ka kaugtööna.
Järgmine töötamise ajastu võiks olla asünkroonne ehk töötamise viisi, aja ja koha
otsustab inimene ise. Järjest personaalsemate töötamise eelistustega arvestamine
eeldab tööandjatelt aga oma töötajate väga head tundmist ja personaliprotsesside
põhjalikku ülevaatamist.
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Vastutustundlik ettevõtlus ja eetilised juhid

Oluline märksõna, millest majandus järjest enam juhindub, on vastutustundlikkus.
2022. aastal Accenture ja Rehumanize Instituudi poolt tehtud uuring viitab, et lausa
89% juhte peab väga oluliseks, et organisatsioon, kus nad töötavad, ajaks oma äri
vastutustundlikult. Selle juurde kuulub ka jätkusuutlik mõtteviis. Vastutustundlikud ja
jätkusuutlikud ettevõtted on tavalistest (mitte-jätkusuutlikest) brändidest uuringute
järgi lausa seitse korda edukamad. Võib julgelt väita, et kui täna on jätkusuutlikkus ja
vastutustundlikkus organisatsioonide jaoks võimalus eristuda, siis lähitulevikus
muutub see äri vältimatuks osaks. 

Juhid vajavad eetiliste ja vastutustundlike organisatsioonide loomisel järjest suuremat
personalijuhtide tuge. Ühtlasi peame õpetama juhtidele uusi oskusi eetiliseks ja
jätkusuutlikuks juhtimiseks, et nad õpiks tundma uut maailma ja tuginema oma
otsustes humaansetele põhimõtetele. 

Mida saad Sina teha, et muuta juhtimist oma
organisatsioonis inimlikumaks, eetilisemaks ja
vastutustundlikumaks?



OLE MÄSSUMEELNE JA
MUUDA TÖÖ ÄGEDAKS!

PARE konverents 2022 - kokkuvõtvaid mõtteid ja suundi

Corporate Rebels’i kaasasutaja Pim de Morree on koos Joost Minnaariga kirjutanud
menuka raamatu “Corporate Rebels: Make Work More Fun”. Corporate Rebels’i
eesmärk on innustada organisatsioone oma tööviise põhjalikult muutma. 2019. aastal
võitsid nad Thinkers 50 Radar Award auhinna ja neid nimetati juhtimise uuendamise
uuteks häälekandjateks.
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Pim de Morree

On ilmselge, et teeme midagi valesti.
Töötajad ei ole õnnelikud, sest nad ei ole pühendunud

ning nad tunnevad, et nende töö pole tähendusrikas
või on lausa kasutu.

Me kahjustame ka organisatsioone, kui jätkame
töötamist samal moel nagu oleme seda seni teinud.”
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Trend 1: Kasum → eesmärk ja väärtused

Organisatsioonides, kus kasuminumbrite asemel on eesmärgiks tuua kokku sarnase
mõtteviisi ja missioonitundega inimesed, jäävad egod ja “silotornidesse” koondumine
kõrvale, sest tähendusliku eesmärgi nimel tegutsetakse suurema energia ja
motivatsiooniga.

Trend 2: Hierarhiline struktuur → võrgustikupõhine organisatsioon

Inspireerivates organisatsioonides on aru saadud, et traditsiooniline
püramiidstruktuur ei ole tänapäeva muutlikes oludes kohanemisvõimeline. Töötajate
koondumine iseseisvalt toimivatesse ja väiksematesse üksustesse suurendab nende
ettevõtlikkust, suhtlemisoskust ning valmisolekut üksteist toetada. Need tiimid
võtavad vastutuse ja naudivad otseselt ka oma töö vilju.

Trend 3: Käskiv juhtimisstiil → toetav juhtimine

Käskiv juhtimisstiil kipub eirama meeskonnas peituvat tarkust ning muudab hierarhia
madalamal astmel olijad tühikäigul käsutäitjateks. Uue ajastu juhid aga kaasavad oma
meeskonda igal sammul ja julgustavad neid muutuseid ellu kutsuma. Nad on
takistuste eemaldajad ning teevad kõik selleks, et organisatsioon ja inimesed selles
areneks.

Trend 4: Planeerimine ja ennustamine → eksperimenteerimine ja kohanemine

Regulaarsed töötsüklid, nagu eelarve koostamine ja aastaplaanide tegemine, on eilne
päev, sest need tuginevad lootusele, et suudame edukalt tulevikku ennustada.
Tänapäeval on olulisem katsetada ja kohaneda muutuvate oludega ning teha seda
kõiges – tootearendusest töökorralduseni.
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Corporate Rebels idee, bränd ja ettevõte sai alguse rahulolematusest oma tööga
ning mässumeelsusest muuta mitte ainult enda tööd, vaid kogu töömaailma. Sadade
progressiivsete organisatsioonide praktikate uurimise tulemusel on nad selgitanud
välja kaheksa trendi, mis iseloomustavad uuenduslikke organisatsioone - neid, kus
töötajad on õnnelikumad ning tulemused paremad.
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Trend 5: Reeglid ja kontrollimine → vabadus ja usaldus

Progressiivsed organisatsioonid tegutsevad veendumusel, et töötajad on
vastutustundlikud täiskasvanud, keda saab usaldada. Nad ei vaja ulatuslikku kontrolli.
Kui oleme töö kellelegi usaldanud, siis peame ka usaldama, et nad teevad oma tööd
nii, nagu nad õigeks peavad ja see on parim viis.

Trend 6: Tsentraliseeritud võim → jagatud otsustusõigus

Traditsiooniliselt oleme pidanud õigeks, et mida kõrgemal hierarhias inimene asub,
seda võimekam on ta otsuseid langetama. Edumeelsetes organisatsioonides näeme
aga hajutatud võimu ja jagatud otsustusõigust – eesliini töötajail on õigus teha
otsuseid lähtuvalt oma teadmistest, sest nemad puutuvad kõige vahetumalt kokku
klientide, koostööpartnerite ning tööprotsesside ja -vahenditega. Kuid otsustusõigus
tähendab loomulikult ka vastutust.

Trend 7: Salatsemine → ülim avatus

Oleme harjunud, et vaid juhtidel on ligipääs suuremale osale väärtuslikule
informatsioonile ettevõtte käekäigu ja oluliste näitajate kohta. Radikaalselt
läbipaistvad organisatsioonid on aga teabe enda kasuks tööle pannud, jagades seda
vabalt kõigi töötajatega. See võimaldab teha paremaid otsuseid, lahendada
probleeme kiiremini ja suurendab koostööd organisatsioonis ning väljaspool seda.

Trend 8: Ametijuhendid → talendi kasutamine

Traditsioonilised ametijuhendid määravad tööülesanded vastavalt ametikohale, kuid
mitte inimesele, kes seda täidab. Inimesed aga eelistavad teha seda, mis neile
meeldib ning milles nad on andekad. Progressiivsed organisatsioonid püüavad
erinevatele annete rakendust leida. Nad pakuvad inimestele vabadust valida oma
ülesandeid ja kohustusi. Tehes seda, milles oled hea, paraneb motivatsioon,
pühendumus ning ka tulemused!
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Muutused ei sõltu võimekusest, vaid valmidusest

Ka traditsioonilised organisatsioonid on muutusteks võimelised. Oluline on julgeda
olla mässumeelne ja oma organisatsiooni muuta. Vahendid ja tee selleks võib olla
erinev, kuid arvestades madalat pühendumust ning läbipõlemise määra, mida
tänased töötajate uuringud näitavad, on põhjust katsetada midagi uut.

Muutuste ellu kutsumiseks vajavad meie töötajad ka uusi oskuseid nagu
initsiatiivikust, ettevõtlikku meelelaadi ja julgust võtta vastu koos suurema
vabadusega kaasnev vastutus. Selle asemel, et inimesi enne muudatuste tegemist
aeganõudvalt koolitada, alusta kohe. Oma isiklikus elus toimime loomupäraselt
selliselt. Me suudame kanda seda ümber ka tööellu kui juhid on toetavad,
organisatsioonid läbipaistvad ning töötajatele võimaldatakse oma andeid tõeliselt
rakendada. Lihtsalt hakake pihta. Muutke organisatsiooni struktuuri või andke
inimestele vabadus ja laske neil sellega toime tulla. Inimesed kohanevad kiiresti, sest
need on loomulikud asjad, mida oma elu muudes valdkondades teeme.”

Mässake traditsioonilise töökorralduse vastu,
sest nii suudame luua rohkem õnnelike

töötajatega organisatsioone,
mis on ühtlasi ka edukad.”

Millistest “mässumeelsetest” muutustest saaksid juba
täna alustada, et Sinu töötajad oleksid õnnelikumad ja
tulemused paremad?



JUHTIMINE 2.0

PARE konverents 2022 - kokkuvõtvaid mõtteid ja suundi

Kai Realo on pikaajalise kogemusega tippjuht, kes enne 2021. aasta augustis Ragn-
Sells’i juhatuse esimehe kohale asumist töötas 16 aastat Statoilis / Circle K-s, neist
viimased 9 aastat ettevõtte peadirektorina. Kai valiti ka 2018. aastal Eesti parimaks
juhiks. Lisaks igapäevatööle on Kai aktiivne ka Kaupmeeste Liidu juhatuse liikmena
ning juhib Eesti Tööandjate Keskliidu Volikogu.
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Kai Realo

Inimeste juht 2.0 on hea juht
väga erinevatele inimestele.”

Innovatsioon peab tooma kasu

Innovatsioon juhtimises on osa igapäevatööst. Innovatsiooni eristab aga Leiutajate
küla Lotte moodi eksperimenteerimisest see, et uute lahendustega peaks kaasnema
majanduslik kasu ja progress. Kõik peab algama mängulisest lahendusest. Hiljem
saab selle peale ehitada seda, mis ka kasu toob.
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Organisatsioonikultuur kujundab suhtumise töösse

“Mis Sa teed?” “Ah, ei midagi, olen tööl!” 
Kuigi vahel võib tunduda, et globaalsed mõjutegurid lähevad Eestist mööda, siis nii
see siiski pole. Varem või hiljem tuleb organisatsioonis tegeleda nii tööelu
muutustega, põlvkondade erinevustega kui digitaalse tehnoloogia arengutega.
Muuta tuleb hoiakuid - juht ei pea töötaja kontorilauda valvama, et ta hästi tööd
teeks. Selle asemel tuleb läbi mõelda, kuidas luua organisatsioonikultuur, mis sobiks
kõigile ja kus igaüks vastutab oma töö eest ise. 

Muutustest on saanud tööelu igapäevaosa

Koroonakriis on muutuste protsesse veelgi kiirendanud - tagasiteed vana
töökorralduse juurde enam ei ole. Muutunud on ootused tööandjale ja
väärtuspakkumisele. Enam ei peeta peamiseks motivatsiooniallikaks töötasu, vaid
pühendumust kasvatab töö mõte. Töötasu kasvatamisega ei ole võimalik saada
suuremat pingutust. Koroona-aeg on muutnud ka ühiste kohtumiste ja infovahetuse
korraldamist. Kohvinurga jutud ja juhuslikud kohtumised koridoris polnud mingil
hetkel võimalikud, tuli leida muid viise. Uus aeg nõuab juhi ja töötaja pidevat
kommunikatsiooni. Sellest peab saama rutiin, kus töötaja teab, et juhi tähelepanu on
suunatud ainult talle. Et teha tööprotsessides uuendusi, tasub kuulata oma töötajaid.
Hea juht leiab selleks sobiva kommunikatsiooniviisi.

Hea juhtimine algab heast enesejuhtimisest

Muutuste suunamiseks peab juht tegema ennekõike enesega tööd. Ei saa aidata
teistel midagi muuta, kui ei ole asju enda jaoks selgeks mõeldud ning keerukusi läbi
analüüsitud. Meeskond ootab juhilt strateegilist mõtlemist ja visiooni, mida tahetakse
saavutada ja mille nimel pingutada. Juht peab olema inspireeriv ja julge eestvedaja,
kes suudab veenda muutustega kaasa tulema. Ta ei saa olla nähtamatu strateeg, vaid
kirglik ja pühendunud eeskuju, kes paneb ka ise aeg-ajalt nö käed kapoti alla.



PARE konverents 2022 - kokkuvõtvaid mõtteid ja suundi

1 6

Kui 90ndatel räägiti juhist kui piisonikarja bossist, kes annab käske ja teeb otsuseid
ning 00ndatel haneparvest, kus igaüks on liider, siis nüüd ootame juhilt, et ta on
suunanäitaja ja toetaja, mitte vormija. Juht loob keskkonna, mis kasvatab töötaja
pühendumust luues visiooni, mis annab tööle mõtte. Ta tagab töövahendid, aja- ja
kohapaindlikkuse. Ta oskab panna kokku erinevad põlvkonnad, mõttelaadid ja
kultuurid nii, et inimene saab jääda iseendaks. Kui juhtimine 1.0 väljakutse on teha asju
õigesti, siis juhtimine 2.0 puhul on väljakutseks teha õigeid asju. Inimeste juht 2.0 on
hea juht väga erinevatele inimestele. 

Viis V-d (5V), millest juhtimises lähtuda:

   VISIOON. Ilma visioonita on keeruline ettevõtteid juhtida. Enamik start-up’pe
tuginevadki vaid visioonile - neil on usk sellesse, et mida tahavad parandada.
   VÄÄRTUSED. Kuigi meeskondades on koos erinevad inimesed, siis väärtused on
need, mis liidavad.
   VÕIMALUSED. Nii juhil kui töötajal peavad olema võimalused arenguks.
   VABADUS ja VASTUTUS. Tõeliselt vaba saab olla inimene, kes saab aru, mille eest
ta vastutab.

Milline kommunikatsiooniviis aitab Sul juhina 
oma töötajaid paremini kuulata?

.

.

..



OSALEJA RÄÄGIB

Programm oli inspireeriv tervik. Tasakaal virtuaalse ja
saalis esinejate vahel ja sõnumite ühtelangevus. :) 
Muidugi oli kirsiks tordil inimestega silmast silma kohtumine
ja võrgustiku tajumise tunne.

Meeldis see, et sai vahetult oma ala inimestega kohtuda ja
vestelda. Igast esinejast oli midagi kaasa võtta. 
Väga head esinejad ja väga head päevajuhid. 

Väga hästi kokku pandud programm. Esinejad virtuaalis ja
kohapeal ja ettekannete sisu tagas väga inspireeriva
päeva, aitäh!

Aitäh – minu esimene PARE live-konverents oli vägagi
väärt kogemus!



USALDUSE
LOOMINE
MEESKONDADES



TEE HÄÄLT: 
USALDUSE LOOMINE JA
PSÜHHOLOOGILINE
TURVALISUS
MEESKONNAS

PARE konverents 2022 - kokkuvõtvaid mõtteid ja suundi

Hult International Business School (Ashridge) professor ja teadlane Megan Reitz on
kirjutanud menuka raamatu “Speak Up”. Lisaks panustab ta teadveloleku
(mindfulness) ja mitmekesisuse valdkonna teadustöösse ning kootsib ettevõtteid
juhtimisteemadel. Sel aastal nimetati Megan ka 50 parima juhtimismõtleja hulka
maailmas (Thinkers50).
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Megan Reitz

Usaldus organisatsioonis on seotud 
tunnetusega, kas töötajad saavad tööl
 ausalt ja avatult kõigest rääkida ilma

negatiivsete tagajärgedeta. Juhid innustavad
rääkima, aga ei mõtle, kuidas nad ise samal ajal

mõjuvad. Üldjuhul on juhid hirmutavamad kui
nad ise arvavad.“
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Vestlusharjumused on osa organisatsioonikultuurist

Julgus rääkida ning ära kuulata on hädavajalik nii isiklikus elus kui ka organisatsioonis.
Kultuuri võib vaadelda kui vestlusharjumuste peegeldust. Vestluskultuur
organisatsioonis on see, millal me räägime ja millal vaikime, keda kuulame ning kelle
jutu kõrvale lükkame. Ka meeskondades kehtib sama põhimõte - mida öeldakse,
millal vaikitakse ning kelle arvamust üldse arvesse võetakse. Sellest tekivad
kinnistatud harjumused, millest moodustub organisatsiooni vestluskultuur.

Vaikimine tundub sageli küllaltki harjumuspärane, isegi argine, kuid muutub suureks
probleemiks, kui seda tehakse organisatsioonis aastaid, isegi aastakümneid. Kui
valdkonnad ja sektorid vaikivad võib see võib maksta lõpuks inimelusid. 

Sageli hakatakse alles siis organisatsioonis välist abi otsima, kui juhid on aru saanud,
et töötajad ei julge rääkida oma tehtud vigadest, uutest tekkinud ärivõimalustest ega
tee ettepanekuid paranduste tegemiseks. Probleem tekib aga siis, kui me hakkame
parandama inimesi, mitte süsteeme. Pelgalt töötajate koolitustele saatmisest kasu
kahjuks ei ole kui ei tegeleta aktiivselt töötajate kuulamisega ja neile psühholoogilise
turvalisuse pakkumisega. Kuulamine on isegi kordades olulisem kui rääkimine. 

Tõe raamistik selgitab vestlusharjumusi

Tõe (TRUTH) raamistik aitab mõista, miks on meie harjumused sellised nagu need on
ja kuidas neid muuta.

 T - How much do you trust the the value of your opinion and the opinions of
others? Räägin siis, kui tean, et minu arvamus on oluline, kuulan siis, kui tean, et tema
arvamus on oluline.
 R - What are the risks involved when you or others speak up? Mis juhtus viimane
kord, kui keegi julges oma arvamust avaldada? Kardan, et mind nähakse negatiivselt
peale arvamuse avaldamist.
 U - Do you understand the politics of who says what to who… and why? Julgus
rääkida ja oskus kuulata sõltub arusaamisest, kes räägib, mida räägib ja miks räägib.

.

.

.
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 T - Are you aware of the titles and labels we attach to one another - and how
they shape what gets said and heard? Erinevad ametipositsioonid hõlmavad
erinevaid staatuse ja autoriteetsuse tasemeid. Sildistamine on tavapärasem ja
intuitiivsem kui oskame arvata.
 H - Do you know how to choose the right words at the right time in the right
place… and how to listen in a way that helps others speak up? Eriti juhtidele on
oluline mõista, et nende sõnadel ja olemusel on suurem mõju kui nad arvavad.
Rääkimise julgustamiseks tuleks alustada kuulamisoskuse arendamisest.

Rääkimise julgustamiseks ja kuulamise soodustamiseks organisatsioonis küsi:

1. Kelle häält sa soovid kuulda?
2. Miks sa soovid neid kuulda (mis juhtub kui sa ei kuule)?
3. Millist verbaalset ja kehakeelt peaksid kasutama, et innustada teisi rääkima?
4. Kus vestlus peaks toimuma, et teine saaks rääkida?
5. Millal peaks vestlus toimuma?

Psühholoogilise turvalisuse ja kultuuri muutmiseks muuda vestlusharjumusi

Tihti süüdistatakse vaikimises teisi, aga julgus rääkida on alati kahepoolne. Kuulamine
on võib-olla veelgi olulisem. Tõenäoliselt pole me rääkimises ja kuulamises nii head
kui arvame end olevat. Ka uuringud kinnitavad, et mida kogenum ametialaselt
ollakse, seda optimistlikum on meelestatus. Tõenäoliselt arvatakse, et teised meie
ümber julgevad rääkida, kuid nad ei pruugi julgeda seda teha. 

.

.
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Mida vestlusharjumuste muutmiseks teha?

 Kuula rohkem kui räägid ja loo rääkijale turvatunne.
 Kui tahad ja julgustad töötajaid ausalt ning ehedalt rääkima, siis arvesta, et teemad,
mis lauale tuuakse, võivad olla mõnikord rasked ja mitte alati meeldivad. Kui kaotad
huvi ja sead piirid, millest edaspidi tohib ja millest ei tohi rääkida, siis kaotad ka
töötajate julguse edaspidi avatult rääkida. 
 Kui sul on harjumus, mida soovid muuta, siis on hea teada, miks sa käitud nii nagu
käitud ning kuidas selle käigus välja paistad.

Kuidas muutuda optimistlikust meelestatusest realistlikumaks? 

 Näe iseennast nii nagu teised sind näevad (oleme ametipositsioonide tõttu tihti
hirmuäratavamad teiste jaoks, kui seda ise arvame). 
 Kutsu teisi endale lähenema viisil, mis neile endile rohkem sobib. 
 Tea alati, kelle poole pöörduda kui soovid näha kellegi kõrvalpilku või kelle arvamust
küsid. Mõtle ka neile, kelle tagasisidet sa siiani küsinud pole. Küsi ka nende arvamust
ning kuula, mida nad sulle ütlevad. 
 Märka ja pane tähele, millal saadad välja signaale, mis sunnivad teisi rääkimise
asemel vaikima. 
 Sinu nägu on sinu suhtlusvahend - inimesed märkavad, kui sa oled nendega kohal
ning märkavad, kui sinu tähelepanu ja mõtted on mujal. Nad vaikivad, kui näevad, et
sind tegelikult nende jutt ja arvamus ei huvita. Hetk, mis kulub lause lõpetamiseks ja
ootusärevalt juhi näkku vaatamiseks, otsustab, kas tema ja ta kolleegid võtavad ka
edaspidi julguse kokku, et oma arvamust avaldada.

Kuidas saad julgustada oma kolleege 
end rohkem avama?

..

.

.

.

.

.



TIPPJUHI JA
PERSONALIJUHI 
TANDEM

PARE konverents 2022 - kokkuvõtvaid mõtteid ja suundi

Margus Rink on Coop Panga juht, kes valiti 2021 augustis Äripäeva, Tööandjate
Keskliidu ja PARE poolt aasta parimaks juhiks. Janika Valliste on Coop Panga
personalijuht, kes on töötanud seal panga loomisest alates. Alates 2020. aastast on
Janika ka PARE juhatuse liige.
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Margus Rink ja Janika Valliste

Usalduse loomiseks peab kommunikatsioon
olema selge ja arusaadav. Kõik, ka need, kes
pole päris kõigega nõus, peavad end kindlalt

tundma, eriti praeguses muutuvas ja ebakindlas
maailmas. Reeglid tegutsemiseks 

peavad olema paigas.”
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 Juht ei tohi ruumi ära võtta töötajatelt, muidu organisatsioon ei liigu kuhugi. Usaldus
aitab edasi liikuda.
 Usalduse jaoks tuleb siltide tagant üles leida inimene ja tema väärtused. Usaldus ei
põhine igapäeva tegevustel, usaldus tuleb sarnasest väärtusmaailmast.
 Usaldus peab tulema naturaalselt ja see kas tekib või ei teki.
 Olemasolu ei ole alati kohalolu. Kui töötaja tuleb juhi juurde, tuleks alati püüda leida
aeg ja võimalus olla päriselt kohal.
 Usalduse loomiseks peab kommunikatsioon olema selge ja arusaadav. Kõik, ka
need, kes pole päris kõigega nõus, peavad end kindlalt tundma, eriti praeguses
muutuvas ja ebakindlas maailmas. Reeglid tegutsemiseks peavad olema paigas.
 Mis saab siis, kui usaldus kaob? Siis tuleb lahku minna, plaasterdamine pole väga
abiks. Vahel saab aeg lihtsalt ümber, ilma selleta, et oleks mingit eksimust.
Coop pank ei pea lõputuid koosolekuid. Märksõna on “Teeme!” ja siira eksimuse
puhul saab teise võimaluse. On kaks asja, millele kehtib nulltolerants – valetamine ja
varastamine.
 Personalijuht võiks aeg-ajalt astuda igapäevase töö tasemelt strateegilise vaatega
tasemele ja teha ettepanekuid, kuidas viia organisatsiooni edasi nii, et mingid jamad
tulevikus jääksid olemata. Sellist personalijuhti hindab juht väga kõrgelt.

Mida pead usalduse suurendamiseks oma juhiga 
tänastes koostööpraktikates muutma?

.

.

..

.

.

.



KULTUURIST JA
USALDUSE LOOMISEST

PARE konverents 2022 - kokkuvõtvaid mõtteid ja suundi

Merle Liisu Lindma akadeemiline tee ja karjäär on olnud mitmekülgne. Ta on
töötanud juhina logistikasektoris, Tallinna Vees ja Swedbankis. Viimased 12 aastat
töötab Merle Liisu Microsoftis, täna strateegilise personalipartnerina Eesti, Norra ja
Keenia arenduskeskuste tippjuhtidele. 
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Merle Liisu Lindma

Organisatsioonikultuur on nagu pilv, mille
moodustavad erinevate inimeste mõtteviisid.
Edenemismõtteviis, mis on Microsofti kultuuri

tuum, innustab õppima. Ka vigadest. Vanasti kui
me vigadest ei õppinud, siis meid söödi ära... ."

Töötajakogemus on kõigile ühesugune

Microsoftis peetakse oluliseks töötajakogemust - see on iga juhi ja personalitöötaja
fookuses. Töötajakogemus peaks igaühe jaoks olema ühesugune, sõltumata
asukohast või ametikohast. Inimeste liikumisel ühest valdkonnast teise, peaks
kaasnema samalaadne mindset.
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Edenemise mõtteviisist juhitud kultuur

Kultuur on Microsofti edu põhiline käivitaja. Oluline on uskuda, et potentsiaal pole
ette määratud, vaid seda saab kasvatada. Kultuuri loomiseks tuleb esmalt luua baas.
Microsoftis on kogu kultuuri aluseks edenemise mõtteviis (Growth Mindset), mis
seisneb põhimõtetes, nagu:

 Eksperimenteeri julgelt — asenda ebaõnnestumise hirm riskide võtmise ja vigadest
õppimisega.
 Õpi teistelt — “ma tean kõike” asemel mõtle “ma õpin kõike”.
 Tee edusamme — lähituleviku asemel keskendu arengule pikas plaanis.
 Ole eneseteadlik — asenda kiired hinnangud enda tugevuste ja nõrkuste
teadvustamisega.
 Kasuta õigeid sõnu — “ma ei tea seda” asemel kasuta “ma ei tea seda — veel”.

Kultuuri tuleb harjutada – harjutada kuulamist, hoolimist, kaasamist, võrdsete
võimaluste loomist. Oluline osa selles on juhtidel. Seetõttu on kokku lepitud nii
ühtsetes juhtimispõhimõtetes kui ka ootustes juhtidele, mis lihtsustatult on järgmised:
ole eeskujuks, juhenda, hooli.

Usalduse võrrand

Usaldus kas on või ei ole. Osad inimesed ütlevad, et usaldus tuleb välja teenida.
Teine osa inimesi ütleb, et usaldus on vaikimisi olemas kuni sa seda rikud. Kui
usalduse tähendus laendada võrrandina, siis sisaldab see usutavust, usaldusväärsust
ja intiimsust ning enesekesksust.

Usutavus x Usaldusväärsus x Intiimsus

Enesekesksus
Usaldus =

Usutavus. Ole pädev ja asjatundlik.
Usaldusväärsus. Pea lubadustest järjekindlalt kinni, ole teiste jaoks olemas proaktiivselt ja
käeulatuses.
Intiimsus. Loo isiklikke suhteid, kuule ja mõista teiste isiklikke tegureid ja motiive, näita end isiklikul
tasemel.
Enesekesksus. Kuulake, suhtuge oma partnerite probleemidesse kui enda probleemidesse ja
aidake tal olla edukas. Abistage teisi õigete motiivide alusel. 

Allikas: D. Master, C. Green & R. Galford "The Trusted Advisor"

.

...

.
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Usutavuse tagavad pädevus ja asjatundlikkus. Usaldusväärsuse lubadustest
järjekindel kinnipidamine ja teise jaoks proaktiivselt olemas olemine. Intiimsus
tähendab isiklike suhete loomist mõistes teise inimese isiklikke tegureid ja motiive
ning valmidust ka ennast isiklikumast küljest avada. Enesekesksus viitab oskusele
kuulata, suhtumist partneri probleemidesse kui enda omadesse ja soovist aidata tal
olla edukas. 

Väikesed sammud usalduse tõstmiseks:

 Usutavuse suurendamiseks räägi ausalt, ilma liialduste ega pisendusteta. Näita, mitte
ära väida. Ütle otse kui ei tea. Ole hästi ettevalmistunud ja eralda selgelt enda
hinnang, vaatlus ning järeldus.
 Usaldusväärsuse saavutamine algab väikestest asjadest nagu mitte hilinemine, tagasi
helistamine jne. Kinnita oma kohtumisi ja kokkuleppeid, sea koosolekutele selged
eesmärgid ja vaata, et need saaks ka täidetud. Pea lubadustest kinni ja kui tekivad
probleemid, siis teavita sellest koheselt.
 Läheduse loomiseks õpi inimesi tundma isiklikul tasemel - nende hobisid, aga ka
perekondlikku olukorda. Võta aega, et kuulata ja mõista. Leia midagi, mida temas
imetleda. Jaga avameelselt ka enda isiklikke muresid ja kahtlusi. Astu ise dialoogi
inimesega, kellega sul pole avatud suhtlust.
 Jaga avatult oma enda soove ja huvisid. Kuula ilma enda arvamuse jagamiseta ja
kasuta täpsustamiseks avatud küsimusi. Keskendu probleemide ja varjatud soovide
mõistmisele, mitte lahenduste pakkumisele. Otsi viise olla proaktiivselt abivalmis.

Millise usalduse võrrandi komponendi arendamisest oma
organisatsioonis alustad?

.

.

.

.



OSALEJA RÄÄGIB

Meeldis sünergia, mis erinevate esinejate ettekannetest
kokku tekkis. Väga raske on ühte lemmikut välja tuua. Sel
aastal kuidagi eriliselt hästi õnnetus välisesinejatega - kõik
olid suurepärased.

Mõned esinejad olid tippklass, keda oli väga hea kuulata
ja kelle esinemisest sai mõtteainet.

Megani, Pimi, Laila, Kai esinemised olid lihtsalt
ahhetamapanevalt head ja tabavad! Aga tegelikult oli
terve päev täis suurepäraseid ettekandeid, inspiratsiooni ja
mõtteainet. 

Läbiva joonena tulevikku vaade.



SÄILENÕTKUSE
KASVATAMINE



KUIDAS KASVATADA
KOHANEMISVÕIMET 
JA AVATUST UUTELE
IDEEDELE?

PARE konverents 2022 - kokkuvõtvaid mõtteid ja suundi

Adaptable Mindset programmi looja ja Triple innovatsioonijuht Robert Overwegi
loodud programmi on rakendatud juba mitmetes Fortune 500 ettevõtetes ning
lisaks on tal ette näidata tulemuslik koostöö Vodafone, eBay, Heineken´i jt
innovatsiooni ja digitaalse transformatsiooni teemal.
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Robert Overweg

Mida enam inimene kogeb tähenduslikkust,
seda enam leitakse keerulistel aegadel uusi

sihte, tegevusi ja toetajad."

Mõtteavarus loob uusi ideid

Kohanemisvõime ja valmisolek keerukustega silmitsi seista on seotud igaühe
võimega avardada oma seniseid mõtteraame. Meie mõtteraamistikud mõjutavad
seda, mida inimene tajub võimalikuna. Mida enam inimene oskab luua n-ö teadlikku
mõttevarust, seda enam tekib uusi ideid. 



PARE konverents 2022 - kokkuvõtvaid mõtteid ja suundi

  3 1

Tuleb hoolitseda oma imestamisvõime arendamise eest ja selleks leiab tuge kunstist,
kirjadusest, loodusest, disainist. Näiteks Albert Einstein'le meeldis purjetada. Tuntud
on Steve Jobs'i kalligraafia huvi, mis inspireeris teda Apple toodete arendamisel. Elon
Musk on saanud inspiratsiooni nii videomängudest, kui ka ulmekirjandusest. Ka
füüsilise keskkonna muutmine aitab avardada seniseid raamistikke. Samuti
töökorralduse muutmine inimsõbralikumaks: kas iga koosolek on ikka vajalik...

Kohanemisvõime ja tähenduslikkus on seotud: mida enam inimene kogeb
tähenduslikkust, seda enam leitakse keerulistel aegadel uued sihid, tegevused,
toetajad. 

Inspireertud eluks alusta häkkimisest

Iga inimene võiks püüelda inspireeritud (inspired life) elamise poole. Inspireeriva elu
elamist tööl võimaldavad lihtsad praktikad: loo õpikogukondi, selgita välja, mis
inimesi köidab ja aitab avardada nende mõttemaailma ja annab energiat. Loo
süsteeme, mis võimaldavad inimestel pidevalt õppida, kohanemisvõimet ja avatust
uutele ideedele kultiveerida. Oluline on järjepidevus. 

Jah, aga … kui leiad end siiski mõtisklemast - mul pole inspireeriva elu loomiseks ja
mõtteruumi avardamiseks ju aega - siis tuleb alustada iseendast ja oma igapäeva
väikestest “häkkimistest”. Mõned soovitused:

 Alusta päeva nii, et esimese asjana telefonis meile ei loe. 
 Rakenda kõndivaid koosolekuid.
 Lühenda koosolekute aega. 
 Igavatel koosolekutel luba mõtetel rännata.
 Tee märkmeid käsitsi kirjutades.

.....
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 Õpi ütlema “ei” ehk prioritiseerima.
 Mine päeva jooksul õue mängima, nt naabri kassiga. 
 Käi pikkadel jalutuskäikudel.
 Tee hingamisharjutusi.
 Kui sul on madal energis, surfa Youtube's.
 Loe luuletusi.
 Päeva lõpus mõtiskle, mis sind päeva jooksul inspireeris. 

Kuidas saad tänases kiires ja komplekses maailmas
teadlikult oma mõtteavarust suurendada? 

.......



SÄILENÕTKUSE
KASVATAMINE

PARE konverents 2022 - kokkuvõtvaid mõtteid ja suundi

Kadi Lambot on Confido Meditsiinikeskuse juhatuse liige ja meditsiinijuht. Kadi on
hariduselt arst, kuid tööelus aastaid olnud juhi rollis. Confido Meditsiinikeskuse
edendamisel ühendab Kadi oma hariduse, kogemuse ning areneb veel lisaks
ettevõtja rollis.
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Kadi Lambot

Säilenõtkust saab organisatsioonis hoida
meeskonnaga. 

Tolereeri erinevusi, läbi inimeste ja üksteise
võimestame me teineteist. Edasi minek on

eelduseks kohale jõudmiseks!”
Kriisi mobiliseeriv jõud

Kui rääkida mõtte selgusest ja suuna julgusest, siis ei saakski keegi teine oma
kogemust jagada kui Kadi. Kui algas epideemia ja paljud meist, sh ettevõtjad ja juhid,
korraks hangusid, siis Kadi ja tema tiim ei saanud seda endale lubada. Naljaga
pooleks ̶ nende jaoks algas kriis, nagu ütles kunagi peaminister Andrus Ansip, milles
tahaks kogu aeg elada.
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Kui palju koroona mõjutas ettevõtte esialgseid plaane? Kuidas sai kriisist üks
suuremaid äri kasvatamise kohti ja mida Kadi Confidos tegi, et nad kogu selle aja on
suutnud olla säilenõtked. See tähendab, nad on edukalt kohanenud ja arenenud
märkimisväärselt raskes, riskirohkes keskkonnas.

Säilenõtkus on orgaaniline nagu oja

Sõna säilenõtkus oli Kadi jaoks uus, aga arstina teadis ta, mida tähendab residentsus.
Lühidalt saab seda tõlgendada kui vaimset vastupidavust. Kui Kadi mõtleb tagasi viie
aasta tagusele ajale, siis ta saab tõdeda, et mitte ükski tollane plaan ei läinud käiku.
Viis aastat tagasi 1. mail kolis Confido oma keskusesse Veerenni tänaval, enne seda
peeti tulevikuplaane kodus. Täna töötab Confidos 900 inimest. Kohe on Confido on
avamas juba viiendat kiirkliinikut ning Confido on laienenud kogu Veerenni kvartalis.
Areng on olnud väga kiire.

Säilenõtkuse metafooriks sobib ojake, ojakesest saab jõgi, vahepeal on teel takistusi,
koskedes alla minna ja takistusi ületada. On väga erinev, kuhu me ise tahame liikuda
aga elu toob muudatusi lisaks.

Kuidas treenida säilenõtkust?

 Elu võrdubki muutustega. Kohane, ole avatud ja õpi kogu aeg. Kohanemine ja
avatus on treenitavad. Mida rohkem teineteist toetatakse, seda lihtsam on seda teha.
 Muudatused on maraton, mida ei joosta üksi, seda tehakse meeskonnas. Jaota oma
jõudu, meeskonnaga energiat jagades jõuad ka eesmärgini. Usu seda!
 Pööra muutused võimalusteks. Käi läbi erinevaid lahendusvariante.
 Pööra muutused õppetundideks: küsi endalt, mida ma teha saan? Mida ma teha ei
saa? Vali positiivsus ja usu oma visiooni. On sinu teha, kas näha klaasi pooltühjana või
pooltäis. Me suudame teha päris palju, oluline on keskenduda sellele, mida sa teha
saad.

.

.
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 Erakordselt oluline on keskenduda, sihtkohta on võimalik jõuda erinevaid teid pidi.
Mis on sinu jaoks kõige olulisem? Keskendu sellele.
 Ole muudatusteks kogu aeg valmis, siis on lihtsam neid tolereerida ja nendeks valmis
olla.
 Elus ongi erinevaid etappe, kord on esiplaanil töö, kord kodu. Tähtis on see, et
nõudmised enda suhtes oleks mõistlikud.
 Organisatsioonis on oluline prioritiseerida, see vähendab stressi ja hirmu ning hoiab
meid fookuses. Nagu meditsiinis öeldakse – parim ravi on ennetus!
 Säilenõtkust saab organisatsioonis hoida meeskonnaga. Tolereeri erinevusi, läbi
inimeste ja üksteise võimestame me teineteist. Edasi minek on eelduseks kohale
jõudmiseks! Kui minu mõni tiimi liige küsib, et millal me kohale jõuame, siis teine tiimi
liige ütleb: „Ma loodan, et mitte kunagi!“

Kuidas saad arendada säilenõtkust oma meeskonnas nii,
et sellest saaks loomulik osa organisatsioonikultuurist?

.

.

.

.

.



OSALEJA RÄÄGIB

Väga meeldis, et heade esinejate kaasamiseks oli
kasutatud kõiki hübriidkonverentsi võimalusi.

Hübriidvorm on väga hea võimalus, mis loodetavasti jääb
meid ka tulevikus saatma. Ise olin puhkusel ära ja sain
järelvaatmisega siiski osaleda.

Väga lahedalt oli lahendatud välisesinejate kinoekraanilt
edasikanne ja hübriidne versioon sellisele suurele
konverentsile oli ikka väga hästi minu meelest korraldatud.

Kuigi osalesin veebi kaudu oli tunne nagu viibiks kohapeal.



TÄNUSÕNAD
Suur aitäh partneritele ja toetajatele, kes konverentsi toimumisse ja 
õnnestumisesse panustasid!

Suur aitäh PARE konverentsi töörühmale, kes konverentsi sisu ja korralduse
eest vastutasid!

Pildil vasakult: Annegret Kiivit, Kadri Kiigema, Mari-Liis Kont-Kontson, Kai Miller, Piret Jeedas, Kadri Lääne
(projektijuht), Kärt Kinnas, Margo Loor, Ingrid Viinapuu, Teele Päivalill, Lisell Veskimeister, Mailis Neppo,
Jaanika Siiroja, Mariliis Aigro, Kristel Maran
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