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Sotsiaalsete väärtuste kasv 

ml  
*Töötajate heaolu ja positiivse 

töötajakogemuse loomine, töö 

tähenduse mõtestamine 

*Säilenõtkuse toetamine 

*Suhtlusvõrgustike hoidmine 

*Töö disain ja paindlik 

töökorraldus  

*Uued struktuurid ja 

töövormid 

*Pideva arengu vajadus 

*Ettevõtete 

rahvusvahelistumine 

*Tööturu 

globaliseerumine 

*Tööjõuturu 

globaliseerumine 

Ühiskondlikud 

megatrendid: 

• Demograafiline 

olukord 

• Tehnika areng ja 

digitaliseerumine 

• Suurenev 

ebastabiilsus 

Trendid 
inimeste 
juhtimises



Personalijuhtimise ühing PARE

476 juriidilisest ja eraisikust liiget

105; 22%

92; 19%

48; 10%

12; 3%

46; 10%

173; 36%

250+

50-245

5-49

1-4

eraisikuid

N/A

Liikmete arv



Metoodika ja valim

I Ankeetküsitlus- 75 vastanut

II fookusgrupi intervjuud (14 
osalejat)

Olid inimeste juhtimise alastes 
arendustes ülikoolidega koostööd 
teinud (8 inimest)
Ei olnud inimeste juhtimise alastes 
arendustes ülikoolidega koostööd 
teinud (6 inimest)

4; 5,3%

10; 
13,3%

31; 41,3%

30; 40,0%

kuni 9 töötajat

10-49 töötajat

50-249 töötajat

250 või rohkem
töötajat



Inimeste juhtimise arendused

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Struktruuri ümberkorraldused

Koolitused ja arenguprogrammid

organisatsioonikultuur ja juhtimiskultuur, väärtused

uuringud ja analüüsid

coaching, coachiv juhtimine, mentorlus;1+1

juhtimissüsteemid, meetodid ja mudelid

protsesside ümberkujundused, protseduurid

kommunikatsioon, tööandja bränding, töötajakogemus

Töötajate kaasamine

HR süsteemid

81,33% vastanutest (61 inimest) ütles, et nende organisatsioonis on viimase 5 aasta jooksul tegeletud inimeste 
juhtimise alaste arendustega



Koostöö TA asutustega 1

24,6% (15 vastanud) oli kaasanud doktorante, doktorikraadiga inimesi või 
teinud muul viisil TA asutustega koostööd
Koostöö on juhuslik
Koostööd tehakse:

Uuringute korraldamises
Võimaldatakse testida ja valideerida uurimismeetodeid ja läbi viia uuringuid
Praktikavõimalused tudengitele ja õppejõududele
Õpetatakse, juhendatakse, pakutakse üliõpilastööde teemasid, käiakse lõputööde 
komisjonides

Koostöö ajend: 
Vajadus tõenduspõhiste ekspertteadmiste, oskuste ja kogemuste järele
Vajadus uuringute ja analüüside järele
Inimeste juhtimise alaste otsuste põhjendamiseks sisendi saamine



Koostöö TA asutustega 2

38% märkis, et inimeste juhtimise alane TA vastab osaliselt või 
täielikult organisatsiooni vajadustele. 

Hea koostöö eeldus:
TA asutuste ja organisatsioonide suhtlus ja info jagamine

Selgus eesmärkides ja lähteülesandes

Vastastikune huvi

Teadmiste sidumine praktikaga

Teadlaste kogemus mõne organisatsiooni juhtimises või juhatuses



Takistused arendustegevusteks

Ressursside (inimesed ja raha puudus)

Organisatsioonide vähene vajadus arendustegevuste järele laiemalt

Vähene strateegiline planeerimine organisatsioonides ja valdkonna 
strateegilise olulisuse alahindamine

Ülikoolide alarahastuse mõju



Arengukohad TA asutustega koostöös

Infopuudusega seotud

Koostöö olemusega seotud
Erinev tempo, rütm ja skoop

Koostöö sisuga seotud
Praktilisus

Vajadus teadmiste järgi, mida Eestis on vähe

Tulevikus plaanib TA asutuste koostööd teha 33% vastanutest



Koostöökogemused rahastus ja 
toetusvõimaluste pakkujatega

Kõige rohkem taotlevad organisatsioonid inimeste juhtimisega seotud 
arendustele rahastust Euroopa Sotsiaalfondist.

Üks ettevõte kasutanud EASi rahastust

Abi on väga oluline

Takistused:

Info puudus

Hirm bürokraatia ees



Organisatsioonide arendusvajadused

Juhtimiskvaliteedi parandamine

Juhtide arendamine 

Kompetentside kaardistamine ja rakendamine 

Süsteemide/protseduuride/protsesside parendamine ja uuendamine

Automatiseerimine ja digitaliseerimine, uute tehnoloogiliste 
võimaluste kasutamine

Psühholoogilise nõustamisega seotud

Tööstressiga tegelemisega seotud 



Ettepanekud 1

Ettepanekud TA 

asutustele

Luua organisatsioonidele ülevaade inimeste juhtimise alastest koostöövõimalustest. 

Pakkuda organisatsioonidele ülevaadet inimeste juhtimise alastest lõpu- ja 

teadustöödest.

Astuda samme tempo ja rütmi ühtlustamiseks ettevõtetega, et koostöö oleks kiirem.

Õpetada inimeste juhtimist rohkematel erialadel.

Laiendada õppeainete sisu selliselt, et see aitaks tulevikus organisatsiooniuuringute 

tegemisel ning kasvataks „tarku tellijaid“ TA&I tegevustele

Valmistada ette paremate andmeanalüüsioskustega ning IT-teadmistega 

personalispetsialiste

Kaasata rohkem tudengeid organisatsioonide väljakutsete lahendamisse.

Kaasata organisatsioonide esindajaid õpetamisse ja lõputööde kaitsmise 

komisjonidesse senisest enam.



Ettepanekud 2

Ettepanekud riigile ja 

ministeeriumitele

Teaduse rahastus peab tõusma lubatud ühe protsendini. 

Inimeste vaimse tervise toetamine tuleks võtta riiklikult fookusesse.

Inimeste juhtimise aluseid tuleks õpetada juba põhikoolis.

Ettepanekud seoses 

rahastusvõimalustega

Luua automaatne teavitussüsteem toetusrahade kasutamise kohta.

Ettepanekud riigi, EASi ja TA 

asutuste koostööks

Luua inimeste juhtimise kompetentsikeskus.



Ettepanekud 3

Ettepanekud PARE-le Ülikoolide ja organisatsioonide inimeste juhtimise alaste koostöökogemuste 

jagamiseks teha üritusi (podcast/kohvihommik/kohtumine)

Teha TA asutuste kohtumisi liikmetega ning jagada infot võimalike 

koostöökohtade kohta.
koondada PARE lehele infot valdkonnaüleste rahastusvõimaluste kohta, mida 

on võimalik inimeste juhtimise valdkonnas kasutada.
„Spetsialistist juhiks“ koolitus inimeste juhtimise vaates.
Pakkuda rohkem tõenduspõhist ja lühikest lugemist, artiklite ja uuringute 

nupukesi.
Koostada ülevaade inimeste juhtimisega seotud äppidest.
Mõtteid manifesti: 

• Inimeste juhtimise kvaliteedi märgis

• Inimeste juhtimise teadmuskeskus

• Inimeste juhtimise aluste õpetamine põhikoolis



Tänan!


