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EXECUTIVE SUMMARY  
This document is the Human resource management (HRM) area development needs mapping 

study within HR Association PARE member organisations final report. The Estonian Research 

Council initiated the survey within the RITA 7 program, using funding from the European Regional 

Development Fund and was conducted by the PARE in the second part of 2022.  

HRM is a work discipline but also a scientific research domain. Development in HRM can be 

divided into general development, innovation and research and development (R&D) in HRM. 

Innovation in the current context means the only result of business processes; in the context of 

scientific research, it falls mainly under the category of services. Examples of successful HRM 

scientific research could be new structures, an adaptation of HRM methods, new methods of 

research and data analysis. Identified Estonian specifics are small-sized organisations not having 

many resources to spare for research. 

The need for change in HRM is significant. Different trends and megatrends initiate it in the field: 

demographic situation regarding the increasing age of the population, digitalisation of business 

processes and increasing instability (regional conflicts, COVID-19 pandemics and so forth). Micro- 

and macro trends cover the following aspects: globalisation, increased expectation toward social 

values and independent workers. This brings along changes in HRM scientific research, forcing 

scientists to create new frameworks for handling instability and vague boundaries of 

organisations, to create more flexible structures to respond to client needs and to support 

organisations in gaining better outcomes from data analysis and machine learning techniques.  

The study contained two parts. A questionnaire survey was conducted to map whether and what 

kind of developments organisations have made in HRM. The questionnaire got 75 responses. 

Several in-depth focus group interviews were conducted as a second step to map organisations’ 

development needs and experiences with R&D institutions and supporting organisations (7 

interviews with 14 persons).  

The results show that Estonian organisations’ are doing development activities in the field of 

HRM, but these are rarely R&D activities according to Frascati criteria. From the R&D institutions, 

organisations mainly collaborate with universities. However, this collaboration is eclectic and 

often depends on people relations. Organisations bring out that they do not have good 

knowledge regarding the opportunity’s universities are willing to offer. The other obstacle to 

collaboration is a shortage of resources (primarily people and money) and a lack of long-term 

strategic plans in the organisations.  

The study confirms that organisations’ development needs are highly influenced by trends- both 

macro trends and in the HRM field. As of result, 20 different suggestions were made to increase 

the use of science in the domain. Recommendations were made toward research institutions 

(better marketing of services outcomes and results, expand HRM studies into more areas, 

incorporate more students and so forth), ministries (increase the funding, governmentally 

support resilience and people’s mental health), and increased cooperation between 
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governmental institutions and research institutions through the creation of HRM Competence 

Centers and some for PARE association (organise different events to share HRM knowledge, help 

institutions to communicate their needs and skills, and to develop some new training).   
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SISSEJUHATUS 

Käesoleva kaardistuse on teinud Personalijuhtimise Ühing PARE sihtasutuse Eesti 

Teadusagentuur programmi RITA tegevus 7 raames. Tegemist on inimeste juhtimise valdkonna 

arendustegevuste ja -vajaduste kaardistusega, mis on läbi viidud 2022. aasta I pooles. 

Inimeste juhtimine on valdkondade-ülene tegevus. Inimeste juhtimisega tegelevad pea kõik juhid 

ning see ei ole ainult personalijuhtide ja -spetsialistide tegevus. Inimeste juhtimise alased 

arendustegevused aitavad organisatsioonidel teha muutunud keskkonnaks ja arenguks vajalikke 

kohandusi ning tõsta inimeste juhtimise kvaliteeti. Sellel on oluline mõju organisatsioonide 

tulemustele ning konkurentsivõimele. 

Personalijuhtimise Ühingul PARE oli 2022. aasta septembris 476 juriidilisest ja eraisikust liiget. 

Kuna PARE liikmesorganisatsioonides on tavaliselt mitu valdkonnaga tegelevat inimest, siis 

koondab PARE võrgustik kokku üle 2000 personali- ja juhtimistemaatikast huvitatud inimese ning 

ei piirdu sugugi ainult personalijuhtide ja -spetsialistidega. 

Raportis tuuakse välja inimeste juhtimise valdkonda mõjutavate megatrendide ning valdkondlike 

trendide ülevaade. Samuti pööratakse tähelepanu inimeste juhtimise alastele teadusarendus- ja 

innovatsioonitrendidele. PARE liikmesorganisatsioonidega tehtud küsitlusele ja intervjuude 

analüüsile toetudes tuuakse välja, milliseid arendustegevusi inimeste juhtimise valdkonnas 

tehakse, millised on senised kootöökogemused TA asutustega ning rahastusvõimaluste 

pakkujatega ning esitatakse ettepanekud inimeste juhtimise valdkonna arendusvõimekuse 

suurendamiseks. Kaardistuses tuuakse välja ettepanekuid inimeste juhtimise valdkonna 

edendamiseks TA asutustele, riigile ja ministeeriumitele, käsitletakse nii rahastusvõimalusi kui ka 

koostööd riigi, EASi ja TA asutuste vahel. Samuti tuuakse välja ettepanekud PARE-le endale 

valdkonna arengute paremaks toetamiseks tulevikus. 
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1. Teadus, arendus ja innovatsioon (TA&I) inimeste juhtimise 
valdkonnas 

Arendustegevused võib jagada kolmeks: üldised arendustegevused, innovatsioon ja TA 
tegevused. Järgnevalt käsitletakse lühidalt innovatsiooni ja TA tegevuste mõistet inimeste 
juhtimise kontekstis.  

1.1 Innovatsioon inimeste juhtimises 

Innovatsiooniks loetakse selliseid arendusi, mis on oluliselt erinevad organisatsiooni 
varasematest äriprotsessidest. (OECD/Eurostat, 2018) Innovatsioonist rääkides saab inimeste 
juhtimise valdkonnas peamiselt käsitleda äriprotsesside innovatsiooni. See sisaldab ühe alaliigina 
administreerimist ja juhtimist. Nimetatud valdkond sisaldab ka inimeste juhtimist (näiteks 
koolitusi, värbamist, töökoha organiseerimist, tasusüsteeme, tervise tuge, vastutuse jagamist, 
juhtimispraktikaid).  

1.2 TA inimeste juhtimises 

TA tegevuste määratlemisel lähtutakse enamasti Frascati manuaalist (OECD, 2015, lk 69). Juhend 
ei erista teadusarendustegevusi ärivaldkondade juhtimises, juhtimises üldiselt ega inimeste 
juhtimises. Ometi on teada, et ka nendes valdkondades TA tegevusi tehakse. Olemuselt võiks 
inimeste juhtimine Frascati liigituse järgi kõige paremini sobida teenuste valdkonna TA tegevuste 
hulka. Inimeste juhtimine on teenus, ja klient see, keda juhitakse.  

Frascati järgi on teenus tootlik tegevus, mis muudab tarbijate jaoks teatud tingimusi või 
võimaldab toodete või finantsvara vahetamist. Teenusepakkujad saavad mõjutada tarbijate 
kaupade seisundit ning isikute füüsilist ja vaimset seisundit (OECD, 2015, lk 69). Inimeste 
juhtimise vaates saavad töötajad organisatsioonilt juhtimise teenust (lisaks töötasule) ning 
organisatsioon saab  vastu nende teadmisi ja oskusi. Samuti saavad organisatsioonid mõjutada 
inimeste juhtimise kvaliteeti ning selle abil ka töötajate füüsilist ja vaimset seisundit.  

Vastavalt Frascati teadus- ja arendustegevuse määratlusele kuuluvad teadus- ja arendustegevuse 
mõiste alla sellised teenuseprojektid, mille tulemuseks on uued teadmised või teadmiste 
kasutamine uute rakenduste väljatöötamiseks. TA tegevuste määratlemiseks on seatud viis 
tingimust, millele arendustegevus peaks vastama (OECD, 2015): 

1) Tulemus ja järeldused peavad olema tegevusala jaoks uudsed ja saavutatud TA projekti 
raames. 

2) Protsess peab olema loominguline, eesmärgiga leida uusi käsitlusi või ideid, mis seniseid 
täiendavad. Näiteks uued rakendused senistele teadmistele või meetodile. Protsess 
eeldab teadlaste kaasamist. 

3) Tulemus on ettemääramatu. 
4) Tegevused on planeeritud ja eelarvestatud. 
5) Tulemus on ülekantav või korratav. Eeldab protsessi ja tulemuste dokumenteerimist. 
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Näiteid võimalikest inimeste juhtimise alastest TA tegevustest: uued struktuurid, 
juhtimismeetodite kohandused ja arendused, protseduuride arendused, uued uurimis- ja 
andmeanalüüsi meetodid. Uued inimeste juhtimisega seotud meetodid teenuste osutamiseks ja 
nende tulemuslikkuse mõõtmiseks.  

1.3 Inimeste juhtimise valdkond Eestis 

Inimeste juhtimine on valdkondade-ülene tegevus. Sõltumata organisatsiooni tegevusalast tuleb 
kõigis neis suuremal või vähemal määral tegeleda ka inimeste juhtimisega. 

Eestis on äriregistri andmetel 7.12.2021 seisuga kokku 273 558 äriühingut, mis moodustab 84,6% 
kõikidest juriidilistest isikutest. Lisaks on Eestis veel 23 857 mittetulundusühingut ning 
sihtasutust, 23 961 korteriühistut ning 2061 riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutust. 

 

Joonis 1. Ülevaade äriühingutest 

Allikas: https://ariregister.rik.ee/est/statistics/charts/chart_company_all/2021 

Arusaadavalt nõuab inimeste juhtimine rohkem tähelepanu suuremates organisatsioonides. 
Statistikaameti andmetel on organisatsioonide jaotus nende suuruse järgi olnud viimastel 
aastatel sarnane. Valdav osa ettevõtetest on alla 10 töötajaga ning vaid 5,7-6,1% enamate 
töötajatega. Ettevõtete arv on küll igal aastal kasvanud, aga lisandub just väiksemaid ettevõtteid.  

Täpsem ülevaade Eesti tööturu olukorrast, tööjõuvajadusest ning sellest tulenevast 
koolitusvajadusest on leitav OSKA uuringuaruandest „Eesti tööturg täna ja homme. 2019-2027“ 
(Kutsekoda, 2020).  

Tabel 1. Organisatsioonide jaotus suuruste järgi. 

 
2017 Osakaal  

(%) 
2018 Osakaal  

(%) 
2019 Osakaal  

(%) 
2020 Osakaal  

(%) 

https://ariregister.rik.ee/est/statistics/charts/chart_company_all/2021
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Töötajate arv                   

Kokku   127 622  100 131 650  100  133 784  100  137 980  100  

250 ja enam   194  0,152011 186  0,141284 184  0,137535 172  0,124656 

50-249   1 150  0,901099 1 172  0,890239 1 159  0,866322 1 156  0,837803 

10-49   6 391  5,007757 6 548  4,973794 6 779  5,067123 6 509  4,71735 

Vähem kui 10   119 887  93,93913 123 744  93,99468 125 662  93,92902 130 143  94,32019 
          

Allikas: http://andmebaas.stat.ee/?lang=et 

Suuremates ettevõtetes tegelevad inimeste juhtimise temaatikaga lisaks juhtidele ka sellele 
valdkonnale spetsialiseerunud personalijuhid ja -spetsialistid. Nende ülesanne on juhtkonna 
nõustamine inimeste juhtimisega seotud küsimustes ning strateegilise partnerluse pakkumine 
selles valdkonnas. Aastal 2015 oli Eestis 3500 personalitöö valdkonnas töötavat inimest 
(Kutsekoda, 2020). 

Inimeste juhtimist õpetatakse nii eraldi õppekavadena kui ka teiste juhtimisalaste õppekavade 
raames. Juhtimisalased õppekavad on pea kõigis Eesti kõrg- ja ülikoolides. Suurem osa neist 
õppekavadest sisaldavad ka mõnda otseselt inimeste juhtimise seotud õppeainet. Spetsiaalselt 
inimeste juhtimisele spetsialiseerunud õppekava on esinatatud Tallinna Ülikooli 
organisatsioonikäitumise magistriõppes ja TalTechis personalijuhtimise magistriõppes. 

Väikeses mahus õpetatakse inimeste juhtimisega seotud aineid mitmetes kutsekoolides 
spetsialistide erialadel, enamasti näiteks sekretäri, raamatupidaja, ärikorralduse ja väikeettevõtja 
erialade raames. Ainus kutsekooli õppekava, kus süvendatult just inimeste juhtimisele 
keskendutakse, on Tallinna Majanduskoolis õpetatav personalispetsialisti eriala. 

Täiendusvõimalusi pakuvad ülikoolid ka mitmete inimeste juhtimist puudutavate mikrokraadide 
näol. Mikrokraadid on tasemeõppe ainetest eraldi loodud täiendusõppeprogrammid. 
Programmid koosnevad mitmest ainest, nii et õppija saab omandada samal teemal rohkem 
teadmisi, mis sobivad tööturule ning annavad vajaliku kvalifikatsiooni. Ülevaade inimeste 
juhtimisega seotud mikrokraadidest Eesti ülikoolides on toodud lisas 1. 

1.4 Inimeste juhtimise trendid 

Trendid saab jagada nende ulatuse ja kestuse järgi mega-, makro- ja mikrotrendideks. 

1.4.1 Megatrendid 

Ühiskondlikke megatrende on kaardistatud Euroopa strateegia ja poliitika analüüsi süsteemis 
(ESPAS). Nendest on tugevalt juhindunud ka inimese juhtimise trendid. ESPAS on välja toonud 
seitse olulist megatrendi, mis mõjutavad vähemalt aastani 2030 tugevalt elu Euroopas (Florence 
Gaub, 2019). EPAS defineerib megatrende kui „arenguid, mis juba käivad ja mida on peaaegu 
võimatu järgmisel kümnendil muuta. Kõik järgnevad võimalikud tulevikud on paratamatult 
nendest trendides raamistatud.“ Inimeste juhtimise valdkonda puudutavad kõige enam kolm 
megatrendi: demograafiline olukord, tehnika areng ja digitaliseerimine ning suurenev 
ebastabiilsus. 

http://andmebaas.stat.ee/?lang=et
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1) Demograafiline olukord. Euroopa rahvastik vananeb ning väheneb pidevalt. Aastaks 2030 
prognoositakse Euroopasse 739 miljonit elanikku, aastal 2017 oli Euroopas elanikke 742 miljonit 
ning aastal 2100 on neid 653 miljonit. Tegemist on nn keskmise projektsiooniga, mis ei ole kõige 
positiivsem ega negatiivsem stsenaarium. Aastaks 2030 on 25,5% rahvastikust üle 65-aastased 
(2017. aastal oli see näitaja 19%)1. Ka sisserändes ei nähta Euroopa demograafiaprobleemile 
olulist lahendust. Võrdluseks võib tuua, et Eesti Statistikaameti andmetel väheneb Eesti rahvaarv 
aastaks 2080 11%. Prognoosi järgi on üle 65-aastaste osakaal rahvastikust 2030. aastaks 23,1%. 
(Statistikaamet, 2019) 

Rahvastiku vananemine on otseselt seotud ka tööjõu vähenemisega. See omakorda toob kaasa 
vajaduse vanemaealisi kauem tööturul hoida ning luua paindlikke tööviise. Samuti suureneb 
vajadus tehnika arenguks, mis võimaldaks tööjõupuudust kompenseerida. Euroopas on trend 
väiksema tööjõumahukusega tegevuste arenguks.   

2) Tehnika areng ja digitaliseerumine. Tänu interneti-, mobiili- ja lairibaühenduste üha 
suuremale levikule oleme 2030. aastal rohkem ühenduses kui kunagi varem. Areneb 
tehisintellekt ning suureneb digitaliseerumine. Teave liigub varasemast kiiremini, võimudistants 
väheneb. Tulevik toob endaga täiesti uut liiki digilahendusi. Näiteks on IKT jõudmas kõikehõlmava 
arvutusvõimekuseni ehk targa tolmu ehk arupuruni. Selle inglisekeelne vaste ubiquitous 
computing viitab keskkonnale, kus arvutitehnoloogia tungib kõikjale, võimaldades inimestel 
siseneda ja kontrollida nende jaoks kohandatud digiruumi igal ajal ja igas asukohas. Nii püütakse 
omavahel ühendada digitaalset ja füüsilist maailma. Saadav täiesti uute võimalustega keskkond 
võimaldab teostada seninägematu keerukusega ülesandeid seninägematu kiiruse ja kvaliteediga. 
Selle protsessi eesmärk on luua sobivalt kohandatud keskkond inimeste, arvutite, võrkude ja 
objektide ühendamiseks, mis ületaks füüsilise ja digitaalse maailma piiranguid. (Thi & Lubcke, 
01/2019) Arupuru kasutamine võimaldab koguda ja kasutada väga palju struktureeritud ja 
struktureerimata infot – suurandmeid. (Täks & Täks, 2022) Tekkinud on uued võimalused 
suurandmete analüüsiks ning masinõppeks.   
3) Suurenev ebastabiilsus. Ühelt poolt võivad muutuvad geopoliitilised jõujooned ohustada 
stabiilsust ja rahu Euroopas. Moodustuda võivad uued riikide liidud ning vanad võivad tähtsuse 
kaotada. Kuigi maailm globaliseerub, muub poliitika regionaalsemaks. Järgneval kümnendil on 
oodata varasemast rohkem konflikte ja ettevalmistumine ebastabiilsuseks on seetõttu olulisel 
kohal. Teistele riikidele võidakse kehtestada sanktsioone, mis mõjutab ka sanktsioneerijaid 
(Florence Gaub, 2019). Teiselt poolt on ebastabiilsust toonud Covid-19 pandeemia. Muutuvad 
olud pakuvad ka seninägematuid võimalusi nii ettevõtetele kui ka töötajatele. Deloitte’i 
ülemaailmne inimeste juhtimise trendide kaardistus (2021) toob välja, et kriisidega paremini 
toime tulevad organisatsioonid püüavad kohaneda uute oludega, luua uut reaalsust ning ei oota 
vana olukorra taastumist. (Deloitte, 2021) Konkurentsis püsimisel on oluline paindlikkus ning 
töötajate vajadustega arvestamine. (Microsoft, 2021) 

1.4.2 Valdkondlikud trendid 

Inimeste juhtimise valdkonna trendid juhinduvad eelnimetatud ühiskondlikest megatrendidest, 
mis muudavad valdkonda tööstusharust sõltumata. Varasemate uuringute põhjal saab välja tuua 
kolm laiemat trendi ja nende alla väiksemaid inimeste juhtimise valdkonnatrende.  
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Joonis 2. Trendid inimeste juhtimises. 

Allikas: Autori koostatud 

I Sotsiaalsete väärtuste kasv 
Sotsiaalsete väärtuste kasv on tingitud nii demograafilisest olukorrast kui ka suurenevast 
ebastabiilsusest. Vananeva rahvastiku tingimustes on töötajate leidmine ja hoidmine üha 
keerulisem.  

1) Töötajate heaolu ja positiivse töötajakogemuse loomine, töö tähenduse mõtestamine 

Koroonapandeemia sundis inimesi töötama suhteliselt pikka aega kodus. Töö ja pereelu suurem 
segunemine on kaasa aidanud fundamentaalsete küsimuste esile kerkimisele. Milline on töö roll 
meie elus? Milline on elu roll töös? (Florence Gaub, 2019) Uuringud näitavad, et inimesed 
töötasid koroonapandeemia ajal rohkem kui enne kriisi. Uutes oludes vajab ümber mõtestamist 
ka see, kuidas töötada mitte rohkem, vaid teisiti. (Kramer, 2021) Töötajad ootavad selgust, kuidas 
nad panustavad organisatsiooni suuremasse sisulisse eesmärki. Töö tähenduse mõistmisel, 
heaolul ja heal töötajakogemusel on tugev positiivne mõju töötajate lojaalsusele ja 
motivatsioonile. Töö tähenduse (ümber)mõtestamise toetamine on lähitulevikus inimeste 
juhtimise oluline osa. Need on töötajate lojaalsuse toetamisel tähtsad võtmetegurid. 

2) Säilenõtkuse toetamine 

Suurenev ebastabiilsus on fookusesse toonud inimeste säilenõtkuse ja selle toetamise. 
Järgnevatel aastatel saavad väga oluliseks erinevad ärevuse ja ebakindlusega toime tulemise 
oskused. Turu-uuringute AS-i Eesti elanikkonna küsitlus näitas, et kõige rohkem olid 2020. aastal 
stressis juhid, tippspetsialistid ja ametnikud (kõigist 30%). Eestis on vaimse tervise häired teisel 
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kohal töövõime vähenemise põhjustest. (Sotsiaalministeerium, 2019) Juhtide ja töötajate 
säilenõtkus on organisatsioonidele ebastabiilsusega toime tulekul väga tähtis. Seda nii kriiside 
üleelamisel kui paremal kohanemisel uute oludega. (Deloitte, 2021) 

3) Suhtlusvõrgustike hoidmine 

Kaugtöö on toonud tihedama suhtluse lähiringis, kuid laiema võrgustikuga suhtlemine on 
vähenenud. Nii muutusid koroona ajal organisatsioonid varasemast suletumateks. 
Virtuaalkeskkonnas jääb puudu spontaansetest suhetest, mis toetavad sotsiaalset kapitali, 
soodustab grupimõtlemist ning uute ideede tekkimist. (European Strategy and Policy Analysis 
System, 2022) Seetõttu nähakse suhtlusvõrgustike ahenemises ohtu innovatsioonile. Ühtse 
sotsiaalse ruumi loomisele on oluline tähelepanu pöörata eriti uute töövormide puhul, kus 
vahetut kontakti on vähem.  

II Sõltumatu töötaja, paindlik tööjõud 
Demograafilised muutused on toonud olukorra, kus töötajatest on puudus. Seetõttu tööturg üha 
enam töötaja keskne. Sellised tingimused annavad töötajatele võimaluse esitada tööandjatele 
suuremaid nõudmisi nii töö, selle tingimuste, kui keskkonna osas.  

1) Töö disain ja paindlik töökorraldus 

Koos hiljutiste kriiside ning suurenenud konkurentsiga töötajate pärast on oluliseks muutunud 
vajadus töö (ümber)disainimise järele, et suurendada töötajate heaolu. Valdkondades ja 
ametialadel, mis seda võimaldavad, on tulevikuks hübriidtöö. (Deloitte, 2021) Tehnika areng loob 
uusi võimalusi  töö ümberkujundamiseks ning inimeste oskuste maksimaalseks ärakasutamiseks. 
Töö ümbermõtestamise puhul kasutatakse tehnoloogiat töö olemuslikuks ümberkujundamiseks, 
et saavutada uusi väljundeid ning võimaldada teistsuguseid töösooritusi. Sellise tehnoloogia 
kasutamise tulemusel on võimalik muuta töö sobivamaks inimestele ja inimesed sobivamaks töö 
nõuetele. (Deloitte, 2021)  

2021. aastal väljatöötatud Microsofti töötrendide indeks toob välja, et 73% töötajatest soovib 
paindliku töövõimaluse jätkumist. (Microsoft, 2021) Sellist paindlikkust oodatakse nii tööaja kui 
ka -koha osas. Paindlikkust oodatakse ka töö sisult. Oluliseks saab töötaja ja organisatsiooni 
vajaduste ühildamine selliselt, et töötaja saaks täita mõlemaid. Sageli on töötajatel huvisid ja 
oskuseid, mida nende tööleping ei nõua või CV ei kajasta, kuid ka nende rakendamine võib olla 
eneseteostuse seisukohalt oluline. Selline töötajate huvide ja oskuste ühildamine organisatsiooni 
vajadustega aitab kaasa nii töötajate kui ka organisatsiooni arengule. (Deloitte, 2021) Näiteks 
saaks töötajatele anda vabatahtlikke projekte vms, et toetada nende eneseteostust. 
Eneseteostuse ja töötaja eesmärkide toetamine on olulised eelkõige töötajate organisatsioonis 
hoidmise ja motivatsiooni seisukohalt. Järgnevatel aastatel oodatakse ettevõtetelt eelkõige 
kohanemist muutunud olukorraga.  

2) Uued struktuurid ja töövormid 

Vastutust, initsiatiivi ja otsustusõigust jagatakse töötajatele rohkem. McKinsey & Company 
andmetel on pooled organisatsioonid viimase kahe aasta jooksul ümber kujundatud ning teine 
pool organisatsioonidest teeb seda järgneva kahe aasta jooksul. (McKinsey&Company, 
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Organization Design. , 2022) Eduka ümberkujundamise kasutegurid on kiirem kasv, parem 
otsustusprotsess ja suurem efektiivsus. Tulevikuorganisatsioone iseloomustab 
detsentraliseeritus ja võrgustumine. 

Tulevikus edukad organisatsioonid on agiilsed (võimelised esile kutsuma muutusi ja kiiresti 
reageerima). Nende töö on korraldatud horisontaalsete võrgustikena. Sellised organisatsioonid 
ei koosne mitte osakondadest, vaid autonoomsetest liikmetest, keda ühendavad ühised 
eesmärgid. Sageli on tegemist konkreetse projekti jaoks loodud meeskondadega. (Thi & Lubcke, 
01/2019) Sellised meeskonnad on detsentraliseeritud ja oma töös autonoomsed. „Otsuseid 
tehakse ühiselt ja demokraatlikult ning olukorrast ja projektist lähtuvalt. Võrgustikstruktuurid 
võimaldavad töötajate valdkonnaülest koostööd ning organisatsiooniväliste töötajate kaasamist. 
Töötajate arv sõltub projekti faasist ja iseloomust. Nii võivad osad töötajad olla projekti kaasatud 
lühikest aega, teised aga pikalt. Samuti võivad muutuda meeskonnaliikmete rollid. Näiteks võib 
üks inimene olla ühes projektietapis juht ja teises juhitav. Kui töötaja ühest projektist lahkub, 
saab teda kaasata teise. Nii saab töötaja töötada erinevates projektides organisatsiooni sees või 
isegi väljaspool seda. Selle tulemusel vahetavad töötajad tulevikus sagedamini töökohti ning 
tööandjad hakkavad töötajaid otsima ja tagasi lükkama konkreetseid projekte silmas pidades. Nii 
hakatakse töötajatelt ostma pigem teenust, mitte aega. Paindlikumaks muutub ka 
organisatsioonide-vaheline koostöö. Oluliseks saavad rahvusvahelised võrgustikud ja koostöö. 
See võimaldab teadmiste jagamist ja täiendamist. Nii toob tulevik ühest küljest suurema 
konkurentsi, teiselt poolt aga tekib vajadus üha suurema koostöö järele.“ (Thi & Lubcke, 01/2019) 

3) Pideva arengu vajadus 

Töötajatele muutub üha olulisemaks isiklik areng ning oma „turuväärtuse“ säilitamine ja 
suurendamine. Sellesse panustamist oodatakse ka tööandjalt ning seetõttu ollakse rohkem 
orienteeritud iga töötaja arengule. Eelkõige on tuleviku tööturul vajalikud suhtlemisoskus ning 
digitaalsed pädevused. Head suhted organisatsiooni sees muudavad töötajad tööandjale 
lojaalsemaks ning aitavad paremini toime tulla ebastabiilsusega. McKinsey Global Institute’i 
korraldatud tulevikutöö uuring hõlmas üle 18 000 inimese 15 riigist. Selle järgi saab tuleviku 
tööturul vajalikud oskused ja võimed jagada nelja gruppi: kognitiivne võimekus, omavahelised 
suhted, enesejuhtimise oskus ja digitaalsed oskused. Eelkõige vajavad parandamist digitaalsed 
oskused, eriti tarkvara kasutamise ja arendamise oskus ning digitaalsete süsteemide mõistmine. 
(McKinsey&Company, Defining the skills citizens will need in the future world of work., 2021)  

Ka Eesti tööandjad on hakanud oma talentidesse üha enam investeerima ja neid arendama.  
2020. aastal tegi Eesti suure hüppe 19. kohale kvalifitseeritud tööjõu pingereas IMD World Talent 
Ranking (27. kohalt 2019. aastal).  Parimad tulemused sai Eesti just talentidesse investeerimise ja 
nende arendamise kategoorias, kus jõudis 10. kohale (21. koht 2019. aastal). (IMD World 
Competitiveness Center, 2021)  

Eestis on uuringu järgi mõneti raskusi oskuste ja kompetentside kättesaadavusega kohalikult 
tööturult. Tugevusena saab välja tuua väga häid PISA testide tulemusi. Puudustena aga 
finantsoskuste vähesust, pädevate tippjuhtide vähest kättesaadavust tööturul ja oskustööliste 
nappust. (IMD World Competitiveness Center, 2021) 
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III Globaliseerumine 
1) Ettevõtete rahvusvahelistumine 

Üha enam on rahvusvahelisi ettevõtteid. 

2) Tööturu globaliseerumine 

Organisatsioonid konkureerivad töötajate pärast üha enam globaalsel tööturul. 
Globaliseerumine ja tehnika areng võimaldavad paljudes töökohtades töötada asukohast 
sõltumatult. Seda trendi on kiirendanud koroonapandeemia, mis tekitas vajaduse kaugtöö ja 
suurema paindlikkuse järele. Kuna füüsiline kohaolu ei ole kaugtöö puhul nõutav, laiendab see 
oluliselt majandust. Näiteks kasvas koroonapandeemia ajal kaugtöö kuulutuste arv LinkedInis 
enam kui viis korda. (Microsoft, 2021) Töötajatele tähendab see suuremat vabadust valida 
töökohti asukohast sõltumata ning muudab töökoha vahetamise tunduvalt lihtsamaks. 
Tööandjatele toob tööturu globaliseerumine ühest küljest laiemad võimalused leida talente 
globaalselt tööturult, teisalt aga suuremat konkurentsi töötajate pärast, sest konkureeritakse ka 
ettevõtetega teistest riikidest. Seetõttu tuleb organisatsioonidel tähelepanu pöörata 
atraktiivsusele nii kohaliku kui ka välistööjõu hulgas. Ka Eesti organisatsioonidele on 
välistalentide ligimeelitamine oluline. Puudusena tuuakse välja juhtide suhteliselt madalat 
põhipalka (selles oleme hinnangu poolest 47. kohal), millega on välismaiseid juhte raske 
peibutada. 

3) Tööjõuturu globaliseerumine 

Kuigi globaliseerumine toob suurema valiku asukohast sõltumatuid töökohti, tuleb ka töötajatel 
konkureerida rahvusvahelisel tööjõuturul.  

Selleks, et muudatustega edukalt kohaneda ning olla uutes oludes edukas, on äärmiselt oluline 
pöörata tähelepanu inimeste juhtimise kvaliteedile. Selleks avaldavad survet nii 
globaliseerumine, demograafiline olukord kui ka sotsiaalsete väärtuste kasv. Definitsiooni järgi 
on inimeste juhtimine (ing k people management) töötajakogemuse loomise protsess, mis 
sisaldab koolitamist ja motiveerimist ning on suunatud produktiivsuse kasvule ja 
professionaalsele arengule. (Foad & Alia, 2022) Nii väljendub inimeste juhtimise kvaliteet 
eelkõige positiivses töötajakogemuses. Hea inimeste juhtimise kvaliteet mõjutab nii 
töökohavalikut, töötajate lojaalsust kui ka nende motivatsiooni ja suutlikkust anda endast 
organisatsioonis parim.  

1.5 Inimeste juhtimise TA&I trendid ning võimalused 

TA&I trendid lähtuvad eelpool kirjeldatud trendidest, nagu näiteks tehnika arengust ning 
sõltumatust töötajast. Teaduse ülesanne on leida sobivad teoreetilised raamistikud 
fundamentaalselt muutunud keskkonnale: näiteks olukorrale, kus töö ei ole enam piiritletud 
ruumi, aja ja kindlaks määratud ülesannetega. On uuritud, millised on need aspektid, mis vajavad 
TA&I panust, et inimeste juhtimise valdkonda paremini toetada. Välja tuuakse kolm peamist 
aspekti: paindlik tööjõud, ärimudelite digitaliseerimine ja tehisintellekti ning masinõppe jätkuv 
rakendamine. Neid trende loetakse ka senist tööd murranguliselt muutvaks (ing k disruptive), mis 
ei lase organisatsioonidel vanaviisi jätkata. Kuidas trendid senist töökorraldust muudavad, on 
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kokkuvõtlikult käsitletud tabelis „Muutused inimeste juhtimise alastes TA&I tegevustes. 
(Minbaeva, 2021) 

Tabel 2. Muutused inimeste juhtimise alastes TA&I tegevustes (Minbaeva, 2021) 

Peamised 
aspektid, mis 
mõjutavad TA&I 
vajadusi 
inimeste 
juhtimises 

Mis on muutunud 
inimeste juhtimise 
praktikas? 

Millist paradigma muutust on vaja inimeste 
juhtimise uuringutes, et muutustega toime tulla? 

Teadmiste vajadus Näited uurimisküsimuste 
suundadest 

Paindlik 
personal 

Arusaam, et 
töösuhted toimuvad 
piiritletud ruumis ja 
struktureeritud ajas 
ning ülesandepõhise 
töökirjeldusega 

Vajadus laiema 
võrdlusraamistiku 
järele, mis 
keskendub osalejate 
ja tegevuste 
vahelistele suhetele 
erinevate, ajutiste 
organisatsiooniliste 
vormide kontekstis 

Kuidas mõjutab osalejaid ja 
nende tegevust see, kui 
organisatsioonilist 
stabiilsust enam ei 
eksisteeri? Millised 
juhtimisteooriate eeldused 
tuleb üle vaadata ja muuta, 
kui aeg, ülesanne ja ruum ei 
ole enam töökohal 
vältimatult seotud? 

Ärimudeli 
digitaliseerimine 

Vajadus mõtestada 
ümber inimeste 
juhtimise 
väärtuspakkumine 
ning suunata 
organisatsiooni 
fookus klientidele.  

Vajadus 
digitaliseerida 
inimeste juhtimisega 
seotud põhitegevusi. 

Kuidas saavad 
organisatsioonid luua 
eeldused selleks, et 
paindlikult moodustuksid 
kliendi vajadustele 
fokusseeritud meeskonnad, 
mis suudaksid tulemuslikult 
pakkuda kliendile 
lisandväärtust? 

Tehisintellekt ja 
masinõpe 

Vajadus integreerida 
tehisintellekt ja 
masinõpe 
olemasolevatesse 
inimeste juhtimise 
protsessidesse. 

Vajadus mõtestada, 
kuidas digitaalsed 
tehnoloogiad võivad 
toetada töötajatele 
suunatud otsuste 
usaldusväärsust. 

Kuidas tuleks personalitööd 
automatiseerida ja mida 
tuleb seejuures säilitada? 
Kuidas saavad tehisintellekt 
ja masinõpe aidata kaasa 
inimeste juhtimise väärtuse 
kasvule? 

Uued masinõppe ja suurandmete analüüsivõimalused võimaldavad organisatsioonide juhtimisel 
rohkem ja paremini kasutada ära andmeid, seda ka inimeste juhtimise valdkonnas. 
Määramatusega toime tulemiseks ning ebastabiilsetes oludes planeerimiseks on tulevikus oluline 
rakendada ka rohkem ja teistsugust andmeanalüüsi. Selleks, et organisatsioone paremini 
strateegilises otsustes toetada, peaks personalijuhtimise fookus pöörduma töötajalt kliendile. 
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(Minbaeva, 2021) Siin on oluline, kuidas luua inimeste kaudu väärtust klientidele ning mida peaks 
muutma, et see mõju oleks parem? Rõhk on just teisiti, mitte paremini tegemisel. See on üks 
valdkond, kus andmeanalüüs saaks kasuks olla. Uued masinõppe ja suurandmete 
analüüsimeetodid ning tehnilised lahendused võimaldavad teha palju rohkem ja erinevaid 
analüüse kui seni. Küsimus on selles, kuidas neid võimalusi inimeste juhtimises paremini ja 
strateegilisemalt ära kasutada. Samas ei ole arvutil võimet näha laiemat pilti ega teha häid 
järeldusi, võttes arvesse moraalseid ja eetilisi aspekte. Seetõttu jääb analüüside tõlgendamisel 
oluline roll personalitöötajatele. Nii on tulevikus suurem vajadus andmeanalüüsi valdavate ja 
mõistvate personalitöötajate järele. 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) lahendused ei aita inimestel mitte ainult teha asju 
paremini, kiiremini ja kvaliteetsemalt kui varem, vaid võimaldavad ka uusi kontrolli- ja 
koordineerimisviise ning koostöö tegemist väiksemate kuludega. IKT-lahendused vähendavad 
piiride ja geograafiliste vahemaade mõju. Uute tehnoloogiliste lahenduste (näiteks nagu tark 
tolm) kasutuselevõtt võimaldab omavahel siduda inimesed, arvutid, võrgud ja objektid ning 
ületab nii füüsilise ja digitaalse maailma piiranguid. Uute tehnoloogiate kasutuselevõtt toetab 
paindlikku töökorraldust ja uusi töövorme. Samas tekitab see vajaduse uute struktuuride ja 
pideva arengu järele. Huong Do Thi ja Maria Lübcke 2bAHEAD mõttekojast on oma trendide 
analüüsis „Paindlik organisatsioon 2030” (Thi & Lubcke, 01/2019) kajastanud uute tehnoloogiate 
mõju inimeste juhtimisele. Välja saab tuua järgmiseid näiteid: (Thi & Lubcke, 01/2019) 

• Töö paindlikkust aitavad suurendada arvutikiipide ja anduritega varustatud riideid ja 
esemed, mida töötajad saavad kanda. Nii ei pea nad enam eraldi arvutit koosolekutele 
kaasa võtma. Nad on varustatud ajakohase teabega, nende otsused põhinevad 
pilvandmetöötluse pakutava teabe analüüsil ja nad saavad lahendada operatiivseid 
küsimusi loovalt sellisel moel, mis varem ei olnud kättesaadav. 

• Paindlikkust ja töötaja sõltumatust töökohast toetavad arvutivõrgud, mis võimaldavad 
töötajatel töötada kontorist, kodust või mujalt. Töötajad teevad regulaarselt koostööd 
inimestega, kellega nad ei ole kunagi kohtunud ja seda kohtades, kus nad ei ole kunagi 
käinud, ning on kontoriga ühenduses igal pool ja igal ajal. See on võimaldanud luua kõikjal 
kättesaadavaid töökeskkondi, mis toetavad erinevaid tööstiile ja -tingimusi. 

• Arvutiprogrammide kasutamine ja nutikad robotid võimaldavad tulevikus paljudel 
tootmisettevõtetel töötada ka suures osas distantsilt. Arvutiprogramme, intelligentseid 
roboteid ja muid seadmeid kasutatakse üha rohkemate ülesannete täitmiseks, mis 
nõuavad kõrgetasemelisi tehnilisi oskusi ja annavad selliseid eelised nagu väiksemad 
kulud, kõrgem kvaliteet, suurem ohutus ja keskkonnakaitse. Inimesed osalevad aga nende 
automatiseeritud programmide, masinate ja muude seadmete määratlemisel, loomisel ja 
hooldamisel. Seetõttu sisaldavad tulevikutöötajate oskused kindlasti tehnilisi ja 
digioskuseid. 

• Inimestevahelist suhtlust toetab erinevate sotsiaalmeedia kanalite integreerimine ning 
kasutamine igapäevatöös. Organisatsioonid saavad integreerida sotsiaalmeediat oma 
sisevõrkudesse, et jagada seal infot ja teadmisi teiste töötajatega ning soovi korral ka 
tarnijate ja klientidega. 
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• Koolitused muutuvad kättesaadavamaks. Nutitelefonide, GPSi, kõrvaklappide ja 
mikrofonide abil saavad töötajad igal ajal juurdepääsu veebipõhisele haridusele ja 
koolitusmaterjalidele nii oma ettevõtetest kui ka ülikoolidest, oma kodumaal või 
väljaspool seda. 

• Töötajate heaolu aitavad tõsta paremad füüsilised töötingimused, mida loovad 
arvutivõrgud. Need võimaldavad erinevaid seadmeid juhtida kaugelt, määrata ruumide 
sisetemperatuuri, niiskust, valgustust ja isegi akende avamist ja sulgemist. 

• Tööohutust, säilenõtkust ja heaolu aitavad suurendada ka kinnitatavad ja kantavad 
seadmed ning mikrokiibid, mille abil saab edastada meditsiiniorganisatsioonidele 
reaalajas teavet kandjate stressitaseme, füüsilise puude või vigastuste kohta, et 
hõlbustada nii ennetavat ravi kui ka õigeaegset reageerimist hädaolukordades. (Thi & 
Lubcke, 01/2019) 

• IKT-lahendused loovad võimalused hoopis uut tüüpi organisatsioonide tekkeks. „Viimase 
aja üks põnevamaid suundi organisatsioonide arengus on detsentraliseeritud 
autonoomsed organisatsioonid (DAO, Decentralised Autonomous Organizations). 
Tegemist on plokiahelatel (ing k blockchain) ja nutilepingutel (ing k smart contracts) 
toimivate ning äärmuslikul juhul inimeste panust mittevajavate sõltumatute 
organisatsioonidega, mille ärireeglid on kirjeldatud nutilepingutes ning mida täidetakse 
siis, kui määratletud tingimused on täidetud. Plokiahelad tagavad vahendaja 
usaldusväärsuse, kindlustades ja valideerides vahendustegevuse krüptograafilise allkirja 
ja konsensusmehhanismi abil. /…/ DAOd on tõhus ja turvaline viis teha koostööd sarnaselt 
mõtlevate inimestega üle maailma. Neist võib mõelda kui internetipõhisest ettevõttest, 
mis on kollektiivselt selle liikmete omanduses ja hallatavad. Neil on sisseehitatud 
ühiskassad, millele kellelgi ei ole õigust ligi pääseda ilma grupi heakskiiduta. Otsuseid 
reguleeritakse ettepanekute ja hääletuste abil, et tagada, et kõigil organisatsiooni 
liikmetel on sõnaõigus.“ (Thi & Lubcke, 01/2019) 

2. Inimeste juhtimise alaste TA&I tegevuse toetamine Eestis 

Eestis on mitmeid meetmeid ja rahastusvõimalusi inimeste juhtimise alaste arendustegevuste 
toetamiseks. Järgnevasse tabelisse (tabel 3) on püütud koondada toetusmeetmed, mille kaudu 
on võimalik taotleda toetusi inimeste juhtimise alasteks arendusteks. 

Tabel 3. Ülevaade meetmetest ja rahastusvõimalustest inimeste juhtimise alaste 
arendustegevuste toetamiseks Eestis. 

Toetuse 
pakkuja 

Toetuse nimi Veebilink Toetatavad tegevused 

EAS Tugiteenus- ja 
arenduskeskuste toetus 
 

https://eas.ee/grants/t
ugiteenus-ja-
arenduskeskuste-
toetus/ 

töötajate personalikulud 

• Toetatakse projekti abikõlblikkuse 
perioodi jooksul tööle võetud vajalike 
töötajate personalikulude maksmist 
abikõlblikkuse perioodi jooksul. 

töötajate värbamine 
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• Toetatakse tugiteenus- või 
arenduskeskuse tegevuseks vajaliku 
töötaja värbamist. 

Organisatsioonipööre 
 

https://eas.ee/ari-
arendamine/loo-
lisandvaartust/#modal 

Kasvamine juhtimis- ja tööoskuste arendamise 
kaudu 

• Äriarenduse oskuste omandamine 

• (Välis)talendi kaasamine 

Loomeettevõtete 
arenguplaani 
elluviimise toetus 

https://eas.ee/ari-
arendamine/loo-
lisandvaartust/#modal 

personali arendamine 
 

Inimeste arendamine 
 

https://eas.ee/grants/e
ttevotte-
arenguprogramm/ 

Ettevõtte arenguprogramm toetab ettevõtete 
pikaajalist läbimõeldud arengut, tegevuste 
paremat planeerimist, innovatsiooni 
rakendamist ja eelkõige tootearendust 
 

Riigi 
tugiteenuste 
keskus 
 

Meede: 
Sektoritevahelise 
mobiilsuse toetamine 
 

https://eas.ee/grants/lo
omeettevotete-
arenguplaani-
elluviimise-toetus/ 

Meede on loodud selleks, et soodustada 
sektoritevahelist koostööd, tõstes Eesti era- ja 
avaliku sektori asutuste TA alast võimekust ja 
mitmekesistades teadlaskarjääri kaudu 
teadlaste töötamist eri sektorites. 
 

Töötukassa Koolitustoetus 
tööandjatele töötajate 
värbamiseks 

 Töötajate värbamiseks saate koolitustoetust 
taotleda kindlaks määratud põhikutsealade 
töötajate koolitamiseks. 

3. Personalijuhtimise Ühing PARE 

PARE on personalijuhte ja -töötajaid koondav erialaliit. See on personali- ja inimeste juhtimise 
valdkonna professionaalide suurim võrgustik Eestis. PARE alustas tegevust 1992. aastal. 
Septembris 2022 oli PARE-l 476 juriidilisest ja eraisikust liiget. Neist omakorda suuri 
organisatsioone (250+ töötajat) on 105 ning 50-249 töötajaga 92 organisatsiooni. Oluline on välja 
tuua, et PARE liikmetest organisatsioonides on tavaliselt mitu personalivaldkonnaga tegelevat 
inimest, nii et PARE võrgustik koondab kokku üle 2000 personali- ja juhtimistemaatikast 
huvitatud inimese. Liikmete jaotust vaadates võib märgata, et võrreldes Eestis tegutsevate 
organisatsioonide suurustega (tabel 1) on PARE liikmeskond veidi kaldu suuremate 
organisatsioonide poole. Osaliselt on see seletatav asjaoluga, et väikestes organisatsioonides 
sageli puudub personalitöötaja. 
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Joonis 3. PARE liikmete jaotus organisatsiooni suuruse järgi (töötajate arv)  

MTÜ-na on PARE suuresti õhinapõhine organisatsioon. Lisaks neljaliikmelisele tegevtiimile 
panustavad iga päev ühingu tegemistesse üheksa juhatuse liiget, kaheksa töörühma ja ligi 100 
vabatahtlikku üle Eesti. 

Töörühmad, mis 2021/2022 hooajal tegutsesid: 

• Tööelu töörühm 

• Väärtuspakkumise töörühm 

• Õppimise ja arengu töörühm 

• PARE konverentsi töörühm 

• Võrgustiku töörühm 

• Digilahenduse töörühm 

• Kommunikatsiooni töörühm 

• PARE juubeliaasta töörühm 

Kõikide töörühmade koostöö tulemusel luuakse ja arendatakse PARE liikmetele pakutavat infot, 
tooteid ja teenuseid. 

Peamiste tegevustena korraldab PARE inimeste juhtimise ja tööelu valdkonna konverentsi, 
arenguprogramme ja lühikoolitusi, klubisid, valdkonna teenuseid ja tooteid tutvustavaid 
veebinare, võrgustumiseks mõeldud kohvihommikuid ja palju muud. PARE annab välja 
personalijuhtimise käsiraamatut, avaldab ja vahendab temaatilisi artikleid ja räägib inimeste 
juhtimisest avameelselt oma podcast’is. Lisaks sellele on PARE ühendavaks lüliks tööandjate, 
ametiühingute ja valitsuse vahelistes aruteludes tööseaduse muudatuste raames, koondades 
ettepanekuid seadusemuudatusteks, mis aitaksid tööelu edendada. (PARE, 2022) 

PARE eesmärk on olla arengukeskkond inimeste juhtimise kvaliteedi kasvatamisel. Selleks, et 
juhtimiskvaliteeti mõõta, on välja töötatud inimeste juhtimise kvaliteedi mõõdik ehk PARE 
juhtimisbaromeeter. See võimaldab kõikidel organisatsioonidel vähese vaevaga oma 
organisatsioonis juhtimiskvaliteeti mõõta. Tulevikus saab oma organisatsiooni tulemusi võrrelda 

105; 22%

92; 19%

48; 10%

12; 3%

46; 10%

173; 36%

250+

50-245

5-49

1-4

eraisikuid

N/A
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ka teistega. PARE juhtimisbaromeetri eelis on selle sobivus kõikidele organisatsioonidele 
tegevusalast sõltumata ning kasutusmugavus, sest täitmine võtab aega umbes kaks minutit. 
Rohkem infot PARE juhtimisbaromeetri kohta saab lugeda siit: 
https://pare.ee/juhtimisbaromeeter/ 

PARE on ka personalitöö valdkonna kutse andja Eestis, kes korraldab valdkonna kutseeksameid 
ning vastutab kutsestandardite uuendamise eest. Alates 2021. aastast on personalitöö kutsealal 
kolm kutset, mis baseeruvad PARE loodud personalivaldkonna pädevusringil. Kutsetasemed on: 
personalispetsialist (tase 5) ning personalijuht (tasemed 6 ja 7).  PARE on partneriks 
personalitööd ja -juhtimist õpetavatele kõrgkoolidele (nt TalTech, Tallinna Majanduskool, 
Mainor) õppekavade arendamisel. 

Igal aastal tunnustab PARE valdkonna professionaale konkurssidel „Mõjukaim personalijuht” ja 
„Parim personaliprojekt” ning korraldab tudengitele ja organisatsioonidele inimeste juhtimise 
valdkonna taibutalguid ehk personalijuhtimise häkatoni. 

PARE on Tööandjate Keskliidu liige ning kuulub Euroopa Personalijuhtimise Assotsiatsiooni 
EAPM. Samuti toetab PARE partnerina teiste erialaorganisatsioonide eesmärke ja tegevusi. Nii 
toimub koostöö näiteks soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks koostöös Eesti Naisuurimus- ja 
Teabekeskusega (ENUT) ning koordineeritakse Tööandjate Ühisuse võrgustiku tegevusi. 

4. PARE liikmete inimeste juhtimise alaste arendustegevuste 
kaardistusuuringu ülevaade 

4.1 Metoodika ja valim 

PARE liikmete inimeste juhtimise alaste TA tegevuste kaardistus korraldati kahes osas: 
ankeetküsitlus liikmete hulgas ning intervjuud arendustegevusi tegevate organisatsioonide 
esindajatega. 

Ankeetküsitluse eesmärk oli kaardistada, kas ja milliseid inimeste juhtimise alaseid 
arendustegevusi organisatsioonid teevad ning kas ja millist koostööd on nad selle raames TA 
asutustega teinud. Veebiküsitlus tehti PARE liikmete hulgas Google Forms keskkonnas aprillis 
2022 (lisa 2). Kutseid uuringus osalemiseks saadeti kõikidele PARE liikmetele e-kirjaga, tehti 
vastavaid üleskutseid PARE sotsiaalmeedia kanalites (Facebook, LinkedIn, Instagram) ja 
kodulehel. Samuti helistati liikmetele ning paluti neid osalema. 

Organisatsioonide arendustegevuse ja -vajaduse, TA asutustega koostöökogemuste, ootuste ja 
vajaduste väljaselgitamiseks tehti intervjuusid. Kutse intervjuule saadeti 35 inimesele. Valim 
koostati ankeetküsitluse vastuste põhjal ning see koosnes kahest sihtgrupist: organisatsioonid, 
kellel on inimeste juhtimise arenduste puhul koostöökogemus TA asutustega ning need, kes on 
arendustegevusi teinud, aga koostöökogemus TA asutustega puudub. Nii kutsuti intervjuule kõik 
kümme vastanut, kelle organisatsioon oli küsitluse järgi inimeste juhtimise alaste arenduste 
juures TA asutustega koostööd teinud. Intervjuu viidi läbi neist kuuega. Samuti said 
intervjuukutsed 23 vastanut, kelle organisatsioon oli vastavalt küsitlusele teinud arendusi, aga 

https://pare.ee/juhtimisbaromeeter/
https://pare.ee/padevusring/
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mitte koostööd TA asutustega. Nendest osalesid intervjuul kuus inimest. Kaks intervjuul osalejat 
ei olnud ankeedi järgi TA asutustega koostööd teinud, aga intervjuu käigus selgus, et selline 
koostöökogemus oli siiski olemas. Intervjuu kavad koostati mõlemale sihtgrupile sarnased (lisa 3 
ja lisa 4) ning sisaldasid küsimusi arendustegevuste kohta ning tuleviku ja koostöö suurendamise 
kohta. TA asutustega koostööd teinutelt küsiti ka koostöökogemuste kohta. Nendelt, kes 
koostööd ei olnud teinud, küsiti rohkem küsimusi selle kohta, millistel põhjustel ei ole koostööd 
seni tehtud, ning mis võiks seda soodustada. 

Kokku tehti seitse fookusgrupiintervjuud, kus osales 14 inimest. Enamik osalejatest olid 
personalivaldkonna juhid. Intervjueeritud organisatsioonide nimekiri on toodud lisas 4. Valdavalt 
oli tegemist väikestes gruppides (kaks-kolm inimest) fookusgrupi intervjuudega, kuid tehti ka kaks 
individuaalset intervjuud. Intervjuud salvestati, transkribeeriti, kodeeriti ja analüüsiti Nvivo 
analüüsiprogrammi kasutades. 

4.2 Üldnäitajad 

Küsimustikule vastas 75 inimest. Valdavalt osalesid küsitluses keskmiste ja suurte 
organisatsioonide esindajad (vastavalt 42% ja 40%) (Joonis 4). Tegevusalade jaotuses olid EMTAKi 
koodide järgi kaetud kõik tegevusalad, mõnevõrra rohkem oli vastanuid avaliku halduse, 
riigikaitse ja kohustusliku sotsiaalkindlustuse valdkonnast (16%), info ja side valdkonnast (14,7%) 
ja muude teenindavate tegevuste valdkonnast (10,7%). 

Suurem osa küsitlusele vastanud organisatsioonidest asusid Tallinnas (64%) ja Harjumaal (14,7%), 
vähemal määral olid kaetud ka kõik teised Eesti piirkonnad. Vastanud organisatsioonidest 68% ei 
olnud välisosalust ja 32% organisatsioonidest oli välisosalus. 34% küsitletud organisatsioonides 
töötas vähemalt üks doktorant või doktorikraadiga inimene, magistrikraadiga töötajaid leidub 
pea igas organisatsioonis. 

 

Joonis 4. Küsitlusele vastanud organisatsioonis töötajate arvu järgi. 

Inimeste juhtimise valdkonnale spetsialiseerunud töötajate arvu määramiseks paluti vastanud 
personalitöötajatel hinnata nende inimeste arvu organisatsioonis. 14,7% vastanud 
organisatsioonidest eraldi personalitöötajat tööl ei onud ning need ülesanded olid ära jagatud 
erinevate rollide vahel või täitis neid juht ise. Veerandil vastanud organisatsioonidest oli tööl üks 

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
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personalitöötaja ja pea sama palju oli neid, kellel on tööl 1-3 personalitöötajat. Neid, kelle 
personaliosakonnas on viis või enam inimest, leidus vastanute hulgas 30,7%. 
 

Joonis 5. Personalitöötajate arv organisatsioonis 

Kõige rohkem aega panustavad personalitöötajad küsitluse järgi värbamistegevustesse, koolitus- 
ja arendustegevustesse ning töösuhete haldamisse. 

4.3 Inimeste juhtimise alased arendustegevused 

Tulemused näitavad, et inimeste juhtimise alaseid arendustegevusi tehakse organisatsioonides 
küllalt laialdaselt. Viimase viie aasta jooksul on inimeste juhtimise alaseid arendusi teinud 81,3% 
vastanud organisatsioonidest (Joonis 6). Selliste arenduste tegemine ei sõltu personalitöötajate 
arvust organisatsioonis, küll aga organisatsiooni suurusest. Organisatsioonidest, milles inimeste 
juhtimise alaseid arendusi tehti, oli suuri organisatsioone 45%, keskmiseid 21,7%. Väikeseid ja 
mikroettevõtteid oli vastanute hulgas vastavalt 3,3% ja 20%. 

Arendustegevusi tegevate organisatsioonide seas oli üldkogumiga võrreldes mõnevõrra rohkem 
neid organisatsioone, milles töötavad doktorandid või doktorikraadiga inimesed. Kui kõigi 
vastanute hulgas oli selliseid 38%, siis arendustegevusi tegevate organisatsioonide seas 45%. 
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Joonis 6. Organisatsioonide jaotus viimasel viiel aastal tehtud inimeste juhtimise alaste 
arendustegevuste alusel. 

Küsimustikus uuriti, milliseid inimeste juhtimise alaseid arendusi on organisatsioonides viimastel 
aastatel tehtud (Joonis 7). Valdavalt on tehtud ümberkorraldusi või arendusi struktuurides ning 
korraldatud koolitusi ja arenguprogramme. Ligi viiendik vastanutest toob välja, et 
organisatsioonis on tehtud protseduuride ümberkorraldusi või kasutatud organisatsiooni 
arendamise meetodeid ja lähenemisi, nagu coaching’ut, coach’ivat juhtimist, mentorlust või 1+1 
vestluseid. Mitmed organisatsioonid on viimastel aastatel tegelenud organisatsioonikultuuri ja 
väärtustega ning juhtimissüsteemide, -meetodite ja -mudelite värskendamisega. 

 

Joonis 7. Inimeste juhtimise alased arendused organisatsioonides (vastuste sageduste järgi) 
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Intervjueeritavad tõid välja, et viimastel aastatel on tähelepanu vajavad teemad seoses COVID-
19 kriisi ning Ukraina sõjaga organisatsioonides muutunud. 

„Täna on personalis hoopis uued probleemid kui meil olid kaks aastat tagasi. See nõuab 
väga teadlikku lähenemist, et juhid oskaksid päriselt ise hakkama saada nendes uutes 
olukordades ja et nad oskaks päriselt oma inimesi ka aidata, sest hirme on palju, 
ebakindlust on palju.“ 

Pika kodu- ja hübriidtöö tingimustes on juhid vajanud koolitusi ja tuge uute töövormide 
juhtimiseks ning töötajate kaasamiseks ja pühendumise hoidmiseks. 

„Tegime kohustuslikuks, et üks kord nädalas peab olema kõigil osakonnajuhtidel oma 
kõikide töötajatega 1+1 vestlus. /…/ Töötajate küsitlusest tuli ka välja, et ülikõrgelt hinnati 
neid 1+1 vestlusi, et need on vajalikud.“ 

Nii on intervjueeritud organisatsioonides tegeletud möödunud viiel aastal palju just juhtide 
arendamise ja toetamise temaatikaga. Organisatsioonid pakuvad juhtidele koolitusi ja 
pikemaajalisi arenguprogramme, mille raames tegeletakse nii juhtimise parendamise kui ka 
organisatsioonikultuuri teemadega. 

„Meil on selline asi nagu juhtide sügiskool, kust kasvasid välja ettevõtte juhtimiskultuuri 
arendamise projektid ja see ei ole ainult seotud juhtimispõhimõtetega, vaid seal on ka 
näiteks sellised projektid, nagu kooskõlastusringide vähendamine. Mis tähendab seda, et 
see on puhas organisatsioonikultuuri projekt. Näiteks, kui on mingi väike, traksipükste 
näide, et kes siis need kinni panema peab? Kas juhatuse liige või mis õigused on otseselt 
juhil, ja mis juhatuse liikmeni välja tema roll on.“ 

Palju tegelevad organisatsioonid spetsialisti tasemelt välja kasvanud juhtide arendamisega. Sageli 
puudub sellisel juhil inimeste juhtimise alane ettevalmistus ning kogemused, nii et nad vajavad 
alustamisel koolitust. Mitmes küsitletud organisatsioonis tegid selliseid arendusi personalijuhid 
ise. 

„“Spetsialistist juhiks“ programmis on mul kaheksa juhi ülesannet, mida ei saa 
delegeerida. See on mu enda tehtud populaarteaduslik mudel.“ 

Muutuvad olud on toonud vajaduse koostada kompetentsimudeleid ning tegeleda järelkasvu 
küsimustega. Järelkasvu on vaja nii pensionile minevate töötajate spetsiifiliste oskuste ja teabe 
säilitamiseks organisatsioonis kui ka uute töötajate ja juhtide välja õpetamiseks. Nii on mõnes 
organisatsioonis välja töötatud näiteks pensionile minemise hea tava. 

Inimeste juhtimise alaseid arendusi planeeritakse ja tehakse sageli suuremate 
organisatsiooniarendustega koos, näiteks koos muudatuste- või kvaliteedijuhtimisega. Mõlemad 
nõuavad sageli arendusi ka inimeste juhtimises. 

„Meil on muudatuste juhtimine kogu oma hiilguses. 2019. aasta sügisel oli meil kümme 
inimest, nüüd on 150 ja aastaga peaks veel 100 juurde tulema. See periood, mille jooksul 
kõik muutub, on nii lühike, kas tuleb mingi uus valdkonna- või tippjuht või meeskonnad, 
kes varem töötasid koos, jagatakse nüüd alameeskondadesse. See on selline igapäevane.“ 
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Samuti arvestatakse inimeste juhtimise alaste arendustega tulevikuvisioonide loomisel ning uute 
tehnoloogiate kasutamisega seotud strateegiate puhul (AI strateegia, tehisintellekti strateegia). 
Nii mõjutavad suuremad trendid nagu tehnika areng inimeste juhtimise alaseid arendusi juba 
täna. 

„AI rakendamine nagu muudab tööprofiili, mõned tööd võib-olla sellisel kujul kaovad ära, 
siis see tähendab selgelt ümberõpet ja ümbersuunamist. Või siis ka mingite tööde välja 
juhtimist ja uute tööde sisse võtmist ja selle mõju, andmeanalüüsi mõju. Tuleviku poole 
pealt me näeme juba praegu mõnedes valdkondades, et teatud profiiliga tööd lihtsalt 
kaovad ära. Me teadlikult võtame juunior-tasemel töötajaid sisse, et nad mingi aja pärast 
oleksid võimelised suurte andmemahtudega juba ise toimetama, sellist analüütikat 
pakkuma nagu AI strateegiast lähtuvalt nõuded või vajadused on.“ 

Suurema arendusena võib välja tuua ka globaalse brändi loomise, kus tuleb inimeste juhtimise 
arendamisega tegeleda enne uuele turule sisenemist, et oluliselt erinevas kultuuris inimestega 
tulemuslikult toime tulla.  

„Et kui valdav osa juhte on Eestis, et ei juhtuks niimoodi, et me siin omakeskis mõtleme ja 
sõnastame ja hakkame toimetama, aga siis selgub, et see on näiteks Hiinas või araabia 
maades või Ameerikas paremal juhul lihtsalt ebasobiv, halvemal juhul täiesti vale.“ 

Veel toodi intervjuudes viimasel viiel aastal tehtud arendustegevustena välja tasustamise 
põhimõtete ülevaatamist. 

Inimeste juhtimise kvaliteediga tegelemise tõukeks on mõnikord märgised, mille saamiseks 
tehakse organisatsioonis ja protsessides muudatusi ning täiendusi. Ühe sellisena toodi intervjuus 
välja peresõbraliku tööandja märgis. 

Organisatsioonid oma inimeste juhtimise alaseid arendusi üldiselt ei publitseeri ning 
taasesitatavasse vormi ei vii. Ka konverentsiettekannetes on nendest vähe räägitud. 
Intervjuudest ilmnes kaks juhust, kus inimeste juhtimist puudutavaid arendusi on konverentsil 
esitatud. Ühel juhul tehti ettekanne personalijuhi enda koostatud juhtimismudelist. 

„See on mul Äripäeva juhtimiskonverentsil ette kantud ja selle kohta on isegi video 
Äripäevas avalik.“ 

Teisel juhul oli ettevõttes välja tuldud täiesti uue tootega ning sellest arendusest on tehtud 
konverentsiettekandeid Rotterdamis, Berliinis ja Helsingis. Kuna toode oli uudne ning tegemist 
on ohtliku valdkonnaga, siis eeldas see muudatusi ka inimeste juhtimises ja väga spetsiifiliste 
koolituste välja töötamist ning korraldamist. 

4.4 Koostöö TA asutustega 

Ligi veerand küsitluses osalenud organisatsioonidest on inimeste juhtimisega seotud 
arendustegevustesse kaasanud ka doktorante või doktorikraadiga inimesi või teinud muul viisil 
TA asutustega koostööd (Joonis 8). Intervjuudes tõid ülikoolidega koostööd teinud 
organisatsioonid välja, et paljudel juhtudel on doktorikraadiga inimesi või doktorante 
arendustesse kaasatud juhuslikult. Näiteks on organisatsiooni juht või mõni inimeste 
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arendustega kokku puutuv töötaja doktorikraadiga või doktorant. Doktorikraadiga inimesi on 
kaasatud peamiselt koolituste ja arenguprogrammide ning uuringute ja diagnostika välja 
töötamiseks ja läbiviimiseks, samuti konsultatsioonideks. 

Joonis 8. Koostöö doktorantide, doktorikraadiga inimestega või muul viisil TA asutustega inimeste 
juhtimise alaste arenduste raames. 

Intervjueeritud organisatsioonid on kõige enam koostööd tehtud kohalike avalik-õiguslike 
ülikoolidega. Arendustegevusteks sobiv koostööpartner on leitud valdavalt ise TA asutusse 
pöördudes. Peamiselt on arendustegevused sisse ostetud või on telliv organisatsioon neid 
finantseerinud. 

Küsitlusele vastanutest 38% leidis, et valdkonna TA tegevused vastavad osaliselt või täielikult 
organisatsiooni vajadustele. TA asutusi nähakse kompetentsikeskustena, kellelt õppida ning keda 
peetakse Eesti teadusvõimekuse arengu seisukohalt väga oluliseks. 

Koostööd tehakse näiteks uuringute korraldamises, kus organisatsioon saab sisendit ülikoolist. 
Ühel juhul oli ülikool organisatsioonile välja töötanud iga-aastase rahuloluküsitluse, mida 
vajadusel koostöös täiendatakse. Samuti võimaldatakse ülikoolidel testida ja valideerida 
organisatsioonis uurimismeetodeid ning korraldada uuringuid. 

„Näiteks Tartu ülikool on meile koostanud ka rahuloluküsitluse ja meil on see nüüd aastast 
2017 või 2018. Igal aastal on see suures plaanis sama, aga nüüd see aasta, kuna meil on 
ka fookuses uued ettevõtte väärtused, uus missioon, uus visioon, siis sellest lähtuvalt me 
tahame lisada ka väärtusega seotud küsimusi. Tartu ülikool aitab leida selle õige meetodi, 
kuidas läbi selle küsitluse saab selle info, mis meile on vajalik ja kasulik inimeste arengu 
toetamisel.“ 

„Meil on tihedam koostöö Tartu ülikooliga küll. Siin ongi selline vastastikune koostöö, et 
kui neil on vaja ka valideerida mingit uut meetodit, siis nad on ka meie abi palunud näiteks. 
Mis mul praegu meenub, oli siis seotud töökeskkonnateemadega. Psühhosotsiaalsete 
ohutegurite kaardistamise metoodika testimisega põhimõtteliselt, kus me siis tegime ka 
töötajate seas selle läbi.“ 

15; 
24,59%

36; 
59,02%

10; 
16,39% On tehtud koostööd

Ei ole tehtud
koostööd

Ei oska öelda
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Ülikoolidelt tellitakse koolitusi ning antakse sisendit õppetöösse. Intervjuudes toodi välja, et 
enamik organisatsioone on teinud koostööd üliõpilaste õpetamise ja juhendamise osas. Näiteks 
pakuvad organisatsioonid praktikavõimalusi nii tudengitele kui ka õppejõududele. Osad töötajaid 
käivad ülikoolides õpetamas ja tudengite töid juhendamas. Samuti antakse sisendit õppetöösse 
kaasuste näol ning pakutakse lõputöödeks ja õppekavadesse organisatsioonile olulisi teemasid. 
Vastu on võetud ka Eesti ülikoolide külalisülikoolide tudengeid. 

„Sisekaitseakadeemia õppejõud soovisid tulla praktikale. Ehk siis meil oli kolm õppejõudu 
arvestatud praktikale. Nad tegid igaüks omas valdkonnas koostööprojektid sprindi 
metoodikast lähtuvalt. See oli väga rikastav mõlemale poolele. Esiteks õppejõud said 
omale kogemuse reaalsest tööst ja praktikast ehk siis mis on need igapäevased 
küsimused, millega organisatsioon kokku puutub või mida üle kanda oma õppekavadesse. 
Teiselt poolt said meie inimesed värskendust mingi uue meetodi või teema osas, milleks 
igapäevases töös ei võta aega, et süveneda.“ 

Intervjuudest selgus, et koostöö ajend on eelkõige ülikoolide ekspertsus. TA asutustega 
koostööle ajendab organisatsioone peamiselt vajadus tõenduspõhise ekspertteadmise, oskuse 
või varasema kogemuse järele, millest oma inimeste juhtimise arendustes lähtuda. Välja tuuakse, 
et sellise koostöö puhul jõutakse tulemusteni efektiivsemalt ja kiiremini. Koostööle ajendab ka 
uuringute ja analüüside vajadus ning inimeste juhtimisega seotud otsuste põhjendamiseks 
sisendi saamine. 

„Põhiline on see, et sa tahad teada mingit laiemat tausta. Või siis sul on tõesti vaja mingit 
teemat uurida ja saada sealt teaduslikku lähenemist. Või siis on sul vaja tõestada ja saada 
otsustele teaduslikku põhjendust taha. /…/ Näiteks kui palju maksab värbamine, et oleks 
mingi faktidel põhinev info.“ 

„Pigem ajendaski see, et kui on tuvastanud, et mingisugusest teadmisest on puudus või 
on vaja mingisugune konkreetne uus projekt ette võtta, mismoodi seda teha. Või kui on 
vaja uurida mingisugust konkreetset nähtust ettevõttes, siis me saame otsida küll, 
googeldada neid suuri meetodeid, mida ühe või teise asja jaoks kasutatakse, aga see on 
selline poolik vastus alati. /…/ Me tahame ise asju teha, /…/ ise läbi viia, aga et meil oleks 
see baas paigas, et me teeme seda õigesti ja hiljem me saame usaldada seda tulemust.“ 

Tuge on tarvis eelkõige keerukamate arenduste puhul, millega varasem kokkupuude puudub. 

„Näiteks mul tuli muuta ära kogu tasusüsteem. /…/ Ja ma tundsin ausalt öeldes hirmu 
selle ees. Aga siis sa vaatad seda nagu ülesannet ja sa ei tea, kust pihta hakata, kuhu 
minna, mida teha. Hakkad väikeste sammudega peale, aga võib-olla on ikkagi mingi 
ekspert teadmine oluline või ka see, et mida teised sarnased teevad. Mitte nii, et sa teed 
järgi, aga kuidagi, et sa saaksid sealt inspiratsiooni või häid mõtteid.“ 

Intervjuudes toodi välja, et koostöö ülikoolidega aitab ajaga kaasas käia ning leiti, et tudengite 
õppe- ja lõputööde ning praktikate osas on koostöö ülikoolidega organisatsioonide moraalne 
vastutus. Samas pakuvad tudengite tööd tihti organisatsioonidele väärtust. Väärtustatakse ka 
võimalust saata organisatsiooni juhte ja töötajaid ülikooli õpetama. 



29 
 

„Teisi koolitades õpid ise kõige paremini ja arened“. 

Koostöö TA asutustega on samas sageli juhuslik ja inimestest olenev. Kui ülikooli õppejõude 
teatakse, siis ajendab see ka rohkem koostööle. 

„Kui meil on mingi projekt või on vaja välisringi kaasata, siis tegelikult kuulad natuke siit-
sealt, küsid, googeldad natuke ja siis kuidagi potsatab sulle lõpuks midagi. Ei ole nii, et on 
üks kindel suund ja sinna ma lähen ja sealt ma saan nõu või abi.“ 

Sageli arvestatakse koolitaja või konsultandi valikul TA asutuses töötamise või teadustöö 
kogemust. Oluline ei ole niivõrd see, et konkreetne inimene TA asutuses töötaks, kui just tema 
kogemus. See annab vastajate sõnul kinnituse, et tema pakutav lähenemine on teaduspõhine. 

Hea koostöö eelduseks peetakse peamiselt TA asutuse ja organisatsiooni omavahelist suhtlust ja 
info jagamist, selgust lähteülesannetes ning ootustes ja vastastikust huvi koostöö vastu. 

„Eesmärgi kokkuleppimine, et päriselt ka mõlemad osapooled saavad aru, mida me 
saavutada tahame. Ideaalis on ikkagi niimoodi, et ettevõtte poole pealt on arusaam 
sellest, kuidas teadusasutus tegutseb ja vastupidi.“ 

Olulise eeldusena heaks koostööks tuuakse TA asutustes pakutava sidumine praktikaga ning 
teadlase kogemust mõne organisatsiooni juhatuses või juhtimises. 

„Minu jaoks oleks hea koostöö alus see, et kui lisaks teooriale suudetakse ka praktilisi 
näiteid tuua sinna juurde. /…/ Juhtimise valdkond on selline praktiline. Praktiline tugi on 
see, mida juhid hindavad.“ 

„Ma arvan, et kõige parem oleks, kui see teadusasutuse inimene oleks saanud ise olla 
ettevõtte tippjuhi või juhatuse rollis ja saanud aru ja tajunud seda konteksti.“ 

Üldiselt on organisatsioonid oma koostöökogemusega rahule jäänud. Välja tuuakse head ja 
sujuvat suhtlust, vastastikku rikastavat kogemust, positiivset töötajate tagasisidet ülikoolide 
pakutud täiendõppekursustele ning häid kogemusi praktikantidega. 

„Meie inimesed on käinud ka nendel täienduskoolitustel. Näiteks siin Tallinna 
Tehnikaülikool pakub teatud kursusi välja suisa terve õppeaasta kursustena. Ma olen 
inimestega rääkinud ja nad on kuidagi hästi positiivsed olnud, et on korraliku 
ettevalmistusega kursused.“ 

Positiivsena tuuakse esile TA asutuste pingutusi paremini nähtavad olla. 

„Kõik kõrgkoolid on ju enda juurde sisuliselt sellised koostöölaborid või ettevõtluse 
edendamise projektid loonud ja reklaaminud neid päris hästi. Selles mõttes on muutus 
olnud viimase kümne aasta jooksul ikka väga, väga hea.“ 

Intervjuudes toodi ka mõned organisatsioonide seisukohalt keerulisemad koostöö näited, kust 
tuli välja koostööst tuleneva kasuteguri juhtidele põhjendamise keerukus ning ülikoolide vähene 
paindlikkus. Samuti võrreldakse oma koostöökogemust välisülikoolide ja kohalike ülikoolidega. 
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„Näiteks saadeti õppejõud meile praktikale. Siis see oli selgelt ülikooli initsiatiiv. Pidi 
pingutama, et teha koostööd, selgitustööd ja selgitada kasutegureid organisatsiooni 
juhtidele.“ 

„Inimeste juhtimise teemadel me tõesti tegime ülikooliga ühe koostöö. Siis olid meil 
niisugused läbirääkimiste juhtimise, läbirääkimiste ja kõneluste juhtimise teemad. Kui ma 
päris ausalt ütlen, siis nendega oli päris keeruline. Neil oli kuidagi väga kinnine süsteem ja 
mingit konkreetset informatsiooni saada või oma sisendit sinna anda oli väga keeruline. 
No ütleme heas mõttes tavaliste koolitusfirmadega, kus on ka head tegijad ja tihti nad on 
ka kõrgkoolide õppejõud, et nendega on nagu paindlikum see asjaajamine olnud kuni 
hinnani välja.“ 

4.5 Arendustegevuste takistused ja arengukohad TA asutuste ja organisatsioonide 
koostöös 

4.5.1 Takistused 

Inimeste juhtimise alaste arendustegevuste peamise takistusena tuuakse välja ressursside 
(inimeste ja raha) puudust. Oluline koostöötakistus on organisatsioonide vähene vajadus 
arendustegevuste järgi laiemalt. Üks põhjus selleks on organisatsioonide väiksus ja Eesti-kesksus. 

„Eestis on ju see probleem, et Eestis suureks saada on nii lihtne ja kui sa ei taha Eestist 
välja minna, mis iganes põhjusel, siis sa oled Eestis suur, aga maailma mõistes ülipisike. 
Kuni kümme inimest ja mõnisadatuhat eurot käivet kuus ja sa oled juba Eestis suur. Noh, 
sinna ei mahu isegi mõte teaduslikust lähenemisest, sest et Eestis on kõik asjad nii suured 
kohe. Jah, vot see on häda. Noh, ma näiteks koolitustel olen toonud näite, et kui sa oled 
Eestis autoteed ületanud ütleme kümme aastat ja vaadanud vasakule-paremale-vasakule 
ja mitte auto alla jäänud, siis tõenäoliselt sinu kõhutunne on täitsa objektiivne. Aga niipea 
kui sa satud Inglismaale, siis see vasakule-paremale-vasakule ja kümme aastat töötab 
sinu vastu. Sa jääd kohe auto alla. Vot see on lihtsalt see kõhutunne ja siis vajad ikkagi 
mingisugust süsteemsemat lähenemist, riskihindamist ja analüüse ja järeldusi.“ 

„Eestis ongi see probleem, et ettevõttel ei ole valu (koostööd teha), sest ta on nii lühiajalise 
perspektiiviga oma probleemides. Ta isegi ei oska tahta sellest koostööst kasu saada.“ 

Inimeste juhtimise valdkonda ei nähta sageli strateegiliselt väga olulisena. Inimeste juhtimise 
alaste arenduste takistuseks on ka juhtide kulupõhine lähenemine. Inimeste juhtimise alased 
tegevused on enamasti organisatsiooni jaoks esialgu kulu. Nende kasumlikkust on keeruline 
rahasse arvestada ning mõju ei ole kohene. Kuna kulusid soovitakse organisatsioonides kokku 
hoida, siis tehakse ka inimeste juhtimise alaseid arendusi organisatsioonides vähem ning 
väiksemas mahus. 

„Väga tihti on juhtide paradigma suunatud sellele, et tulusid suurendada ja kulusid 
vähendada. Et me peaks kulusid kogu aeg vähendama ja kui personal teeb ettepaneku 
inimeste koolitamiseks või mingi uue infosüsteemi või töövahendi kasutuselevõtuks, siis 
see kajastub kohe kuluna. Aga see, et ta tulusid kaitseb või tõstab, see tuleb mingi viitega. 
Või siis aitab hoida pikas perspektiivis kulusid väiksena. Seda peab suutma nagu Excelisse 
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panna ja rääkida, et siis äkki jõuab kohale. Aga paradigma on ikkagi see, et kõik, mis 
toetab - müük ja turundus -, see on nagu investeering, aga kõik muu on kulu ja tuleb hoida 
all.“ 

Organisatsioonide ja TA asutuste koostööd on negatiivselt mõjutama hakanud ka ülikoolide 
ulatuslik ja pikaajaline alarahastatus. See annab oma sisendi nii teadlaste tõsiseltvõetavuse 
kuvandi kujunemisele kui ka mõjutab ülikoolide võimet panustada rohkem koostöösse 
ettevõtetega. Lõhe näiteks konsultantide töötasudega tekitab küsimuse saadava sisendi 
väärtusest. 

„Teades, et lektorit otsitakse ülikooli ja lektorile makstakse, ma ei tea, 1400 bruto. Siis 
mõtledki, et noh, mis inimesed need on. Noh, et ta jääb nagu ikkagi elukaugeks.“ 

„Kindlasti aitaks, kui sa saad keskenduda mitte siis, kui sul jääb loengutest või lõputöödest 
aega üle, vaid saad keskenduda kaks kuud järjest. See kindlasti aitab. Ettevõttel on vaja 
lahendada ülesanne kohe ära, mitte üheksa kuu pärast või kolme aasta pärast. Ja siis ta 
võimaldab ka süveneda ju, et sa ei pea seda ette võtma loengutest vabal ajal ehk siis õhtuti 
ja nädalavahetustel.“ 

4.5.2 Arengukohad 

Intervjuudes välja toodud arengukohad saab jagada kolme gruppi: 

• Infopuudusega seotud 

• Koostöö olemusega seotud 

• Koostöö sisuga seotud 

Info puudusega seotud arengukohad 

Peamiselt tuuakse välja info puudumist ülikoolidega koostöö tegemisest ning info leidmise 
keerukust. Intervjueeritavad ei tea, millised võimalused on inimeste juhtimise alaste 
arendustegevuste osas ülikoolidega koostööd teha, kuhu ja kelle poole sellise sooviga peaks 
ülikoolis pöörduma ning kust leida vastavat infot. 

„Tihtilugu juhid võib-olla ei tule selle peale, et kaasata kedagi väljast. Kui sellest rohkem 
räägitakse, on see teadlikkus suurem, et sellised võimalused on üldse olemas ja mida see 
tähendab. Siis ka inimesed hakkavad mõtlema selle peale, et võib olla selle asemel, et 
lihtsalt üksikut konsultanti haarata omale partneriks, pöördub ettevõte teadusasutuse 
poole. Et see nendeni jõudmine oleks lihtne ja nad teaksid, et kes mis valdkonnaga tegeleb 
ja kelle poole võiks üldse pöörduda“. 

Organisatsioonid toovad välja, et neil on keeruline näha puutepunkte, kus TA asutustega 
koostööd teha. 

„Võib olla on asi selles, et me lihtsalt ei ole väga kursis ka, et mida me sealt saaks sisse 
võtta. Mul tekib nagu küsimus, et kus see koostöö koht võiks olla.“ 

Tõdetakse, et ollakse valmis tegema TA asutustega rohkem koostööd, kui info liikumine 
koostöövõimaluste kohta oleks parem. 
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„Seesama, et ma teaksin, et üldse käib midagi. Ma saan sinna panustada siis, kui ma tean, 
et selle teemaga inimesed tegelevad. Võib olla saan hiljem neid tulemusi sealt otse küsida, 
ehk need on erinevad koostöövõimalused. Kui seegi küsitlus tuli, siis tegelikult minul tuli 
küsimärk. Mis see siis päriselt on? Mis on need asutused, keda siin on silmas peetud? Mis 
on need koostöövormid? Tegelikult mul tekkis päris palju küsimärke, mis siis minule andis 
signaali, et ma ei olegi kursis, ma tegelikult ei tea. Kuidagi ei ole minuni jõudnud. Kuidas 
ma päriselt saan olla kursis? Kuidas me päriselt saame seal panustada, kui ma ise väga 
teadlikult ei ole otsinud ja mingi konkreetse suunaga nagu jõudnud sinna?“ 

Intervjuudes toodi välja, et TA asutused on oma teenuste reklaamimisel võrreldes koolitus- ja 
konsultatsiooni firmadega tagasihoidlikud, info nende pakutavast ei jõua organisatsioonideni. 

„Ma ei tea, isegi kui ma paneksin 10 palli skaalal Äripäeva koolitused ja Tallinna 
tehnikaülikooli juhtimiskoolitused. Et siis 10 palli skaala peal võib see tehnikaülikool, nii 
palju kui ta mulle välja paistab, olla on seal 2 ja ülejäänu võtab see Äripäev, mis on 8 peal. 
Sest nad on tõesti on väga agressiivsed ka oma müügitegevuses.“ 

„Üks selline märksõna on ka see teadus- ja arendusasutuste töö parem turundamine. Et 
mis võimalused üldse on, mis on projektid, mida on tehtud. Kõigil on nii kiire ja jõua nagu 
lisaks veel ise hakata tihtipeale otsima ja surfama ja kokku leppima. Kui need teadus- ja 
arendusasutused kindlasti juba teevad ja teavitavad, aga vaataks ka üle, et kas see jõuab 
nagu õige sihtgrupini. Ma arvan, et ministeeriumites oleks seal nagu võimalik väga palju 
rohkem koostööd teha. Et selline oma tegevustest ja tööst suurem info jagamine. Ja siis 
ka selline strateegiline vaade või täielik vaade, et mis üldse on võimalik, et mida 
pakutakse. /…/ Kuidagi paremini viia see selle vajaliku ja soovitava sihtgrupini. See 
kindlasti oleks üks hea samm, mida teha.“ 

Välja tuuakse ka seda, et mujal maailmas välja töötatud lähenemised ei ole sageli Eestis 
rakendatavad, sest ei arvesta siinset konteksti – näiteks USA suurkorporatsioonide lähenemised 
või sealses keskkonnas välja töötatud teoreetilised käsitlused. Organisatsioonid ei ole hästi kursis 
Eestis tehtavate inimeste juhtimise alaste teadustöödega. Kuna selline ülevaade puudub, siis on 
keeruline ka arendusi tellida. 

„Teooriate poole pealt ka, et kui kas või kirjandusallikaid, raamatuid ja uuringuid võtta, et 
kui vähe on tegelikult sellise väikese mikroriigi põhist teadust ja teadmist. Väga tihti on 
tõlkekirjandus, aga nad on tehtud Ameerikas mingite suurte korporatsioonide 
kümneaastase andmestiku pealt, kus juba töökultuur on täitsa teine.“ 

Info otsimiseks pingutatakse rohkem siis, kui on mingi väga konkreetne vajadus organisatsioonis. 
Organisatsioonilisi arendustegevusi võetakse pigem tegema lihtsamini leitavad konsultandid, kui 
hakatakse TA asutuste kohta infot otsima. 

„Mina olen jõudnud nendeni siis, kui mul on olnud väga konkreetne huvi ja vajadus ehk et 
niisama nagu initsiatiivi ei tule või huvi teki. Kui mul on vajadus, siis mul on lihtsalt vaja, 
et ma leian selle info päriselt ülesse ja see on ülevaatlik info. Aga, ütleme kõik, mis on need 
uuringud ja kaasamine, et see peaks tulema tõenäoliselt ikkagi teadusasutuse poolt, et 
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nad teeks end üldse nähtavaks, mis võimalusi nad pakuvad, mis koostöövõimalused üldse 
võimalikud on.“ 

Koostöö olemusega seotud arengukohtadest tuuakse välja TA asutuste ja organisatsioonide 
erinevat tempot, rütmi ja skoopi. 

„Kui ma nagu võtan ülikooli või teadusasutuse ja siis nagu meie kui eraettevõtja, siis on 
võib-olla see vaate küsimus. Meil on väga kindel kitsas fookus, et meil on konkreetselt 
sellist asja vaja. Aga teadusasutusel on sihuke laiem haare ja fookus, et okei, et sellist 
tüüpi probleemi tuleks katseliselt lahendada. Aga nende asjade ühildumine, et jõuaks 
nagu samale keelele – vot see on see keerukas koht.“ 

Tempo ja töörütmi erinevus on suuremaks probleemiks kiire tempoga ettevõtetes ja vähem 
riigisektoris. Ettevõtete ja TA asutuste elurütm ja tempo on väga erinevad ning see seab takistusi 
koostööle. 

„Meil oli ka ülikooli-poolne arendusprojekt, kus olid ka intervjuud ja mingisugused 
küsitlused. Ainuke asi ongi see, et need projektid on väga-väga pikaajalised, aga 
ettevõttes käivad asjad kiiremini. See tulemuse ja kasuteguri ootamine võib ollagi väga 
pikk, mistõttu selleks hetkeks, kui tulemus on käes, ei ole see ettevõtte jaoks enam 
aktuaalne või juba on mingisugune uus suund. Ehk et see teadus siis jõuaks järgi ettevõtte 
tempole. /…/ Siis ongi see, et kasutegur oleks õigeaegne. Et kui ma hakkan selle põhjal 
mingeid tegevusi planeerima, et see päriselt oleks ka sel hetkel siis veel teema või 
probleem, millega on vaja tegeleda. Et tempod on erinevad.“ 

„Kõige rohkem aitaks kaasa, kui ülikooli rütm ja ettevõtte rütm muutuks sarnasemaks. 
Start-up’i kontekstis sa pead tegutsema, otsustama palju kiiremini kui tavapärane 
teaduse töörütm on. Meil on vaja kahe päevaga ära otsustada ja ära teha see muudatus. 
Versus et näiteks analüüsid, kogud andmeid, siis vaatad, noh eksperimenteerid … See on 
põhipõhjus, ma arvan. /…/ Kui sul on kolm aastat aega atra seada, siis ma arvan, et see 
koostöö tuleb hästi orgaaniliselt.“ 

„Kõige suuremat pudelikaela ma näen selles, et teadusasutus või kõrgkool mõtleb rütmis 
„septembrist maini“. Pikk suvepuhkus ja siis näiteks üliõpilastööde koostamised ja tööde 
kaitsmised on üldjuhul kaks korda aastas hästi intensiivsel perioodil. Aga ettevõtetel ei ole 
selline loogika. Põhiküsimus ongi, et kas ma üldse saan nagu ettevõtte elurütmi kuidagi 
arvesse võtta. Kooli rütm ei ole sarnane ettevõtte elurütmiga, kui see ettevõte just ei ole 
ise kool või haridusasutus.“ 

Olulise küsimusena suuremate arenduste juures tuuakse välja ka rahaline pool. Kui tegemist on 
arendusega, mis on vajalik nii organisatsioonile kui ka TA asutusele, siis kes seda peaks 
rahastama. Leitakse, et mõnikord võiks rahastus olla jagatud. 

„Teema, kuhu meie oleme vähemalt ühe korra välja jõudnud või kus see nii-öelda 
kokkulepe võib katki jääda, on seesama, et kes tasub selle eest. Et kas me eeldame seda, 
et kui mul on mingisugust abi vaja, aga kui me teeme ka omavahel selles mõttes koostööd, 
et meilt mingisugune input läheb ka nagu laiematesse projektidesse, mitte ainult meie 
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enda lahenduse välja tootmisesse, vaid näiteks selle teadusasutuste tegevusse laiemalt. 
Et mis osas siis tasustamine käib?“ 

Koostöö sisuga seotud arengukohad 

Intervjuudes võrreldakse TA asutusi tihti koolitus- ja konsultatsioonifirmadega. Leitakse, et 
ülikoolides jääb puudu juhtimispraktikutest ning nende lähenemine on liialt teoreetiline, mis 
sageli „päriselus“ ei tööta. Koolitajatel ja konsultantidel seevastu leitakse olevat nii piisavad 
teoreetilised teadmised kui ka praktiline kogemus. Erinevalt ülikoolidest pakuvad koolitus- ja 
konsultatsioonifirmad organisatsioonide sõnul kiiret, lihtsasti rakendatavat ja lihtsasti 
kasutatavat praktilist sisendit. Kuna koolitus- ja konsultatsioonifirmad on oma tegevustes 
ülikoolidega võrreldes väga aktiivsed, siis langeb ka valik tihti nende kasuks. 

„Jah, kui on väga akadeemilise taustaga inimene, siis ta kipub jällegi jääma selliseks, nii-
öelda väga akadeemiliseks või selliseks nagu laialivalguvaks. Minule meeldib selline 
konkreetsus ja praktilisus ja seda ka täna meie inimesed nagu vajavad, mis iganes 
koostöövormi ma pakun – on see koolitus või mingisugune konsultatsioon. /…/ Nii et 
vabandust väljenduse pärast, aga kõik see taustsüsteem, see on väga oluline ja hea teada, 
aga kõige olulisem on minu jaoks, et see tuum tuleks välja. Kui mul on huvi, ma saan 
lugeda ja lisa vaadata, et mis see taust on, kust see tuleb ja miks täpselt niimoodi on.“ 

„Ma tegelikult hästi eelistan selliseid praktikult praktikule lahendusi. Pole midagi teha, 
teadus ei tööta alati inimeste peal või siis ta on sihuke tagantjärele tarkus.“ 

Intervjuudes tuuakse välja, et koostöö mõjutamisel on oma roll ka müütidel ja eelarvamustel. 

„Siin on mingid müüdid, mis on vaja kummutada, et miks ettevõtja võib olla ei lähe isegi 
siis, kui vajadus on. Ongi see, et oh meil läheb nii kaua aega ja sealt tuleb väga teoreetiline 
lahendus ja see niikuinii pole rakendatav. Selline nii-öelda eelarvamuslik lähenemine. 
Võib-olla sellepärast on praegu vähe ka seda koostööd. Võiks olla rohkem.“ 

Mõnedes valdkondades on vajadus väga spetsiifilise inimeste juhtimise alase teadmise järgi, mida 
Eestis on vähe. 

„Näiteks on avatud Hiina kontor ja seal on eestlastest juhid. No kuidas me nüüd selle 
globaalse asja ära juhime? Kui sa oled harjunud ainult Tallinnast Tartusse oma asju 
korraldama, et noh… See on kindlasti väga huvitav probleem, mida uurida ja analüüsida, 
aga ma pean selle kohe ära lahendama.“ 

4.6 Koostöökogemused rahastusvõimaluste pakkujatega 

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

Intervjueeritutest oli vaid üks ettevõte kasutanud EASi rahastust, seda küll välisturgudele 
minemiseks, mitte otseselt inimeste juhtimise arendamiseks. EASi tuge kasutanud organisatsioon 
peab seda väga heaks koostööks. 
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„Koolitustegevuse raames ma tooksin hästi esile EASi. Just praegu on väga hea positiivne 
kogemus väga pika, põhjaliku ja mitmekülgse koolitusprogrammiga, mis aitab siseneda 
välisturgudele, ehk et selline eksport-koolitus. Seal oligi ju kandideerimine ja see nõuab 
nagu teatud eeldusi. Aga meil oli see osalustasu meie jaoks väga väike, arvestades seda, 
kui palju mahtu ja aega ja raha tegelikult see koolitus nõuab. EASi puhul ka hea 
kontaktkoht jällegi. Just selles mõttes, et kui meil on mingi koolitusvajadus või 
mingisugune konsultandi vajadus, siis kõiki neid kontakte ma sealt alati ka küsin, et kas 
neil on kedagi soovitada.“ 

Sama organisatsioon on kasutanud ka töötukassa toetust ning leiab, et selline abi on väga vajalik. 

„Usun et see vähese tähtsusega abi on meil täiesti ära kasutatud kõik juba sel aastal. 
Oleme hästi tänulikud just sellele töötukassa teemale. Me saame ka koolitusi soodsamalt. 
Need me oleme väga jõudsalt ära kasutanud ja hea meelega kasutaks veel. Aga tänaseks 
need on juba otsas meie jaoks.“ 

Tõdetakse, et taotlemine on pikem protsess, aga see tasub ära, sest vastu saadav panus on suur. 

Toetusmeetmete kasutamisele tuuakse kaks peamist takistust: infopuudus ja hirm bürokraatia 
ning halduskoormuse ees. 

Organisatsioonid toovad välja, et nad ei tea, millised rahastusvõimalused inimeste juhtimise 
arendamiseks olemas on. 

„Mina näiteks ei teagi ka, milliseid meetmeid Ettevõtluse ja Arenduskeskus võiks ühe 
tööandja jaoks siis inimeste arendamise koha pealt pakkuda.“ 

„Päris juhtimisalaste arendustegevuste jaoks ei paku keegi mingisuguseid toetuseid. Et 
kui, siis on alati mingid erialased asjad. Pigem on mõned populaarsemad, mõned vähem 
populaarsemad erialad, aga inimeste juhtimine pole kunagi saanud mingit toetusepõhist 
tähelepanu.“ 

Teine takistus toetusmeetmete kasutamisel on organisatsiooni hirm sellega kaasneva 
bürokraatia ja halduskoormuse ees. Eriti tunnevad seda väiksemad organisatsioonid, kes leiavad, 
et neil lihtsalt ei ole rahade taotlemiseks piisavalt inimressurssi. Kardetakse eksida ja trahvi saada. 

„Ja siis see hirm, et äkki ma saan trahvi, ma pean nagu tagasi maksma. Et siis kui see 
summa ei ole nagu piisavalt küünlaid väärt, eks, et siis seda protsessi kadalippu võib-olla 
ei hakatagi läbi tegema.“ 

5. Organisatsioonide arendusvajadused ja nende seosed valdkonna 
trendidega 

Suurem osa organisatsioonidest näevad tulevikus vajadust inimeste juhtimise alaste 
arendustegevuste järele. Kindlasti või pigem plaanivad TA asutustega koostööd teha 33,3% ja 
pigem mitte 25,4% vastanutest. Neid, kes kindlasti tulevikukoostöö TA asutusega välistaksid, 
küsitletute hulgas ei olnud (vt Joonis 9). 



36 
 

 

Joonis 9. Organisatsioonide valmisolek TA asutustega koostööks tulevikus 

Eelkõige vajatakse arendusi, mis puudutavad juhtimise parendamist ja juhtide arendamist, 
samuti kompetentside kaardistamist ja rakendamist ning süsteemide ja protseduuride või 
protsesside parendamist. Välja tuuakse vajadus psühholoogilise nõustamise ja tööstressi 
teemadega tegelemise järele, protsesside uuendusi, automatiseerimist ja digitaliseerimist, töö 
süsteemsemaks muutmist ja vajadust struktuurimuudatuste järele. Oluliseks peetakse juhtide 
juhtimiskvaliteedi parandamist ja koostöö tulemuslikumaks muutmist. 

Selleks, et muutuvas maailmas edukalt toime tulla, plaanitakse tulevikuarenduste puhul kõige 
enam tähelepanu pöörata inimeste juhtimise kvaliteedi tõstmisele. Hea inimeste juhtimise 
kvaliteet on eeldus, et toime tulla nii globaliseerumise, sotsiaalsete väärtuste kasvu kui ka 
sõltumatu töötajaga. 

„Praegu ikkagi see suund on sinna, et juht peaks olema eelkõige nagu oma inimeste juht 
ja siis need inimesed, kui nad on hästi juhitud, täidavad ülesandeid täpselt. Et kuidas me 
nagu oma juhtimiskultuuriga liigume sellest, et me oleme piinliku täpsusega ülesande 
täitjad sellele, et ma olen hea inimeste juht. Kuidagi see inimloomuse parem juhtimine, 
mulle tundub, on meie uus põhisuund, kuhu me peaksime liikuma.“ 

Juhtimiskvaliteedi parandamiseks plaanivad organisatsioonid juhtidele läbi viia erinevaid 
inimeste juhtimise alaseid koolitusi ja arenguprogramme. Nende sisu on näiteks juhi muutunud 
roll, juhi tööriistakohver muutunud oludes ning koolitused spetsialistist juhiks saajatele. 

Sotsiaalsete väärtuste kasvust ja töötajate sõltumatusest mõjutatuna nähakse vajadust 
töötajate heaoluga seotud analüüside ja arenduste järele. 

„Praegu on vägagi teemaks töötajate heaolu. Mis siis päriselt on see, mis tõstab töötajate 
heaolu? Et ühelt poolt, jah, on mingisugune info ja varasemad uuringud, aga maailm on 
muutunud. Mis päriselt töötab? Jah, siin on see, et me küsime ise oma töötajatelt küll läbi 
juhtide, küll läbi küsitluste, aga et nagu saada sellist laiemat pilti ja vaadet. Et kui oluline 
see päriselt on, see banaan lõunapausi ajal või kui mul on võimalik teha kaugtööd. /…/ 
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Kuidas päriselt tekitada seda heaolutunnet erinevate meetmetega? Jah, siin võib nagu 
oletada ja katsetada ja proovida, aga just see, et kas seal on nagu võimalik teha mingit 
teaduslikku uuringut.“ 

Muutunud olud nõuavad juba toimivate organisatsioonide diagnostikat ning ümberkujundamist.  

„Kuivõrd keskkond muutub kiiresti, et siis peaks olema ka võimekus organisatsiooni 
toimimise mudelit muuta. Ehk siis kas see praegune struktuur, praegune viis, kuidas tiimid 
toimivad … Kas see, kuidas organisatsioon on üles ehitatud … Kas see on asjakohane? Kas 
see toetab eesmärke? Võib-olla selline suur tükk ette võtta, milleks organisatsioonil endal 
ei ole personaliinimestel või juhtidel seda võimekust või oskust ja kogemust. Paluda appi 
kutsuda keegi, kes nii-öelda diagnoosiks või vaataks otsa sellele organisatsioonile. /…/ 
Teeks kaardistuse või pildi, et kas praegusel kujul toimiv organisatsioon toetab seda 
eesmärki, mis parasjagu organisatsioonil on, et võib-olla selliste koostööprojektide järele 
võiks tulevikus vajadus kasvada. Peame vastavalt sellele kohandama organisatsiooni 
nagu järgi, aga võib-olla see on midagi, mis saab organisatsioonidel juba nii 
loomuomaseks, et ei ole vaja välist abi vaja.“ 

Samuti suureneb strateegiate ja inimeste juhtimise strateegilise roll tähtsustamine 

organisatsioonides. Oluliseks muutuvad strateegilised inimeste juhtimise alased analüüsid, et 

muutunud keskkonnas paremini hakkama saada, ressursse planeerida ning klientidele 

kvaliteetseid teenuseid pakkuda. 

Globaliseerumine mõjutab samuti inimeste juhtimise alaseid arendusi organisatsioonides. 
Mitmele intervjueeritud organisatsioonile on väljakutseks multikultuurse meeskonna juhtimine 
ning globaalse brändi loomine. 

Demograafiliste muutuste tõttu on tööturul korraga rohkem põlvkondi kui kunagi varem. See on 
väljakutseks ka tööandjatele. Erinevatest põlvkondadest inimeste ootused tööle ja 
töökeskkonnale on väga erinevad. Seetõttu on mõnikord keeruline leida organisatsioonis ühist 
keelt. 

„Lisaks sellele, et meil on erinevad kultuurid ja töötavad erinevatest riikidest inimesed, siis 
meil on ju ka erinevad põlvkonnad tööl. Kuidagi seda nende kultuuride ja põlvkondade 
vaheliste erinevustega toime tulla. /…/ Värbajana on mul raske juhtidele selgeks teha, et 
need, kes nüüd tööle tulevad, kahekümnendates ja kolmekümnendate alguses, et nad ei 
ole enam samasuguse töökultuuri ja tööstiiliga nagu viiekümne- ja kuuekümne-aastased. 
See põlvkondade erinevus on hästi terav, meil vähemalt.“ 

Suurenenud ebastabiilsuse tõttu peavad organisatsioonid üha enam tähelepanu pöörama 

juhtide ja töötajate vaimsele tervisele ja säilenõtkusele. Uued tehnoloogilised lahendused loovad 

võimalusi andmeanalüüsiks, masinõppeks ja suurandmete kasutamiseks. Globaalses ning 

määramatus keskkonnas edukalt hakkama saamine eeldab head strateegilist planeerimist ning 

ressursside arukat kasutamist. Lisaks jääb tööealiste inimeste osakaal rahvastikus iga aastaga 

väiksemaks ning inimesed muutuvad organisatsioonide jaoks senisest veelgi olulisemaks 
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strateegiliseks ressursiks. See suurendab vajadust kasutada uut tüüpi analüüse ka inimeste 

juhtimise valdkonnas. Uued vajadused seavad ka uusi nõudeid juhtidele ja spetsialistide 

teadmistele ja ettevalmistusele. Tulevikus läheb senisest rohkem tarvis andmeanalüüsi ja selle 

tulemuste tõlgendamise oskusega personalispetsialiste. Siin on oluline ka ülikoolide tugi, kes 

saaksid organisatsioone toetada nii uute teadmistega spetsialistide koolitamisega kui ka 

keerulisemate analüüside väljatöötamise ja läbiviimisega. Kaardistusuuringu tulemused 

näitavad, et organisatsioonid hindavad kõrgelt ülikoolide ekspertsust ja analüüsikompetentsi 

ning olulist rolli spetsialistide ettevalmistamises.  

6. Ettepanekud inimeste juhtimise valdkonna innovatsioonivõimekuse suurendamiseks. 

Kaardistuse põhjal saab teha mitmeid ettepanekuid, kuidas inimeste juhtimise valdkonna 
innovatsiooni ja arendusvõimekust paremini toetada. Järgnevalt on toodud ettepanekud 
vastavalt sellele, kellele need on suunatud. Kokkuvõtvalt on soovitused esitatud Tabel 4. 

6.1  Ettepanekud TA asutustele 

1. ettepanek: luua organisatsioonidele ülevaade inimeste juhtimise alastest 
koostöövõimalustest. 

Organisatsioonide innovatsioonivõimekust ning koostööd TA asutustega aitaks suurendada 
parem ülevaade koostöövõimalustest. Paljudel organisatsioonidel puudub selge ülevaade, 
milliste inimeste juhtimisega seotud arendustega võiks TA asutustega koostööd teha. Seetõttu 
on keeruline selles ka kasu näha. Organisatsioonid soovitavad, et ka TA asutused ise pakuksid 
välja koostöövõimalusi või vähemalt näiteid koostöövõimalustest. Samuti võiks välja tuua juba 
tehtud koostöönäiteid. 

„Ma arvan, et üks selline märksõna on ka teadus- ja arendusasutuste töö parem 
turundamine. Mis võimalused üldse on, mis on projektid, mida on tehtud. /…/ Nad 
kindlasti juba teavitavad, aga vaataks ka üle, et kas see jõuab õige sihtgrupini. Ma arvan, 
et nii oleks võimalik väga palju rohkem koostööd teha. Et selline oma tegevustest ja tööst 
info jagamine.“ 

2. ettepanek: pakkuda organisatsioonidele ülevaadet inimeste juhtimise alastest lõpu- ja 
teadustöödest. 

Ühtne infokogum sisaldaks teaduse populariseerimist, ülevaadet inimeste juhtimist puuduvatest 
lõputöödest ning valdkonnas tehtud teadustöödest (näiteks avaldatud artiklitest), samuti 
nupukesi uuematest teadustöödest. See annaks parema ülevaate inimeste juhtimises 
toimuvatest arengutest ning toetaks seeläbi organisatsioonide innovaatilisust. Välja toodi, et 
sageli ei ole organisatsioonidel teadusallikatele ligipääsu, samuti on keeruline leida üles tudengite 
töid. 

„Veel suurendaks koostööd seesama populariseerimine. Kui ma teen konverentse ja 
räägin nendest tulemustest ja siis teadlikult tasapisi nagu kasvab.“ 
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3. ettepanek: astuda samme tempo ja rütmi ühtlustamiseks ettevõtetega, et koostöö oleks 
kiirem. 

Ettevõtted tõid välja, et üheks takistuseks on erinev tempo ja rütm TA asutustega. Võimaliku 
lahendusena nähakse, et ettevõtetega koostööd tegevatele õppejõududele võiks selleks 
eraldada õppetööst vaba ja paremini tasustatud aja. Nii oleks võimalik arendustööle rohkem 
keskenduda ning saada lahendusi kiiremini. Kuna keskkond muutub väga kiiresti, siis on 
arendustegevused sageli väga kiireloomulised. Samamoodi võiks näiteks suvel 
arendustegevustega tegelev teadustöötaja saada õiguse puhata muul ajal. See aitaks ühtlustada 
TA asutuste ja ettevõtete erinevat rütmi. 

4. ettepanek: õpetada inimeste juhtimist rohkematel erialadel. 

Välja tuuakse, et inimeste juhtimist oleks vaja õpetada palju enamatel erialadel, kui seda praegu 
tehakse. Õppekavades tuleks üha enam rõhku panna muudatuste juhtimisele inimeste juhtimise 
seisukohalt ning säilenõtkuse arendamisele ja üksteise toetamisele. Nimelt on suur osa juhtide 
väljakutsetest just inimeste juhtimisega seotud ja sellega seoses vajavad nad ka kõige enam 
koolitusi. 

„Täna nii-öelda lünk või see, mis ongi kõrgkooli haridusest puudunud, on need juhtimise 
pehmed teemad, mida täna siis tööandja väga suuresti täidab.“ 

Näiteks juhtimise õppekavadel, mis ei ole just inimese juhtimise suunitlusega, tuleks inimeste 
juhtimise ja juhtimispsühholoogia õpetamisele rohkem tähelepanu pöörata. 

„Kui anda ülikoolidele sellist nõu, kuidas oma õppekavasid  parendada, siis üks nõuanne 
võiks olla see, et neid juhtimise programme, mis just ei ole personalijuhtidele suunatud, et 
sinna panna rohkem neid pehmeid teemasid sisse.“ 

„Juhtimispsühholoogia, vot sellest tundub mulle, et jääb vajaka. Need, kes tulevadki 
juhtidena tööle, et neil just eestvedamise poole pealt jääb võib-olla vajaka. See 
tehnoloogiline pool ei olegi see kõige keerulisem.“ 

5. ettepanek: laiendada õppeaine „teadustöö alused“ sisu selliselt, et see aitaks tulevikus kaasa 
organisatsiooniuuringute tegemisele ning kasvataks „tarku tellijaid“ TA&I tegevustele 

Ühe soovitusena toodi välja ka seda, et õppekavades laialt sisalduv õppeaine „teadustöö alused“ 
võiks anda veidi laiema pildi uuringute tegemiseks kui ainult lõputöö. Nii oskaksid tulevased 
töötajad paremini ka organisatsioonides uuringuid teha ning oleksid tulevikus targemad tellijad, 
kes näeksid vajadust organisatsiooni arengu, arendustegevuste ning innovatsiooni järele. 

„Mida ülikoolid saaksid kindlasti teha õppekavade juures, on teadustöö alused. Need on 
praegu eelkõige suunaga, et sa oma bakatöö ära teeksid. Personalijuhtide seas on 
jätkuvalt inimesi, kes ei tea tegelikult, mis on valimi esinduslikkus ja mis on see 
representatiivne? Õpetame läbi selle, et sa teeksid oma lõputöö õigesti, aga tegelikult 
oleks vajalik, et sa oleksid võimeline pikas vaates tegema paremaid otsuseid oma töös. Et 
mitte siduda mingi, noh, dokumendi koostamisega. See tuleks asendada sellega, et kuidas 
tulevikus tööl sõltumata valdkonnast teha õigeid otsuseid, ja et seda on mõistlik teha 
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metoodiliselt. Ja siis äkki tekib ka see surve rohkem teadustööd tellida ja koostööd teha, 
sest inimesed lihtsalt mõistavad seda seost.“ 

6. ettepanek: valmistada ette paremate andmeanalüüsioskustega ning IT-teadmistega 
personalispetsialiste. 

Tulevikus suureneb uute andmeanalüüsi oskuste kasutamise vajadus inimeste juhtimises. Üha 
olulisemaks saab teadmine, kuidas kasutada paremini ja strateegilisemalt ära suurandmeid ning 
milliseid võimalusi pakuvad selles valdkonnas tehisintellekt ja masinõpe. Kuigi suure osa 
analüüsist teeb ära arvuti, on oluline inimeste juhtimise valdkonna teadmistega juhtide ja 
spetsialistide tulemuste tõlgendamise oskus. Analüüsil põhinevate otsuste tegemisel tuleb võtta 
arvesse konteksti ning moraalseid ja eetilisi aspekte, milleks tehisintellekt veel suuteline ei ole. 
Inimeste juhtimise alaste andmete parem ära kasutamine annaks organisatsioonidele olulise 
konkurentsieelise, et globaalsel turul, muutuvates oludes ning väheneva tööealise elanikkonnaga 
paremini toime tulla. Selliseid andmeanalüüsioskusi ja IT-teadmisi praegu personalispetsialistide 
väljaõppeprogrammide juures ei õpetata. 

7. ettepanek: kaasata rohkem tudengeid organisatsioonide väljakutsete lahendamisse. 

Innovaatilisust toetab ka tudengite suurem kaasatus organisatsioonide väljakutsete 
lahendamisse. Nii tõid intervjueeritud organisatsioonid positiivse sisendina välja ka tudengite 
värsket ja teistsugust vaadet väljakutsetele. Organisatsioonid hindavad kõrgelt õpetamise 
praktilisust ning julgustavad andma tudengite seminari- ja lõputöödeks rohkem 
organisatsioonide teemasid. Enamik vastanuid leiab, et nad püüaksid omalt poolt teemasid välja 
pakkuda, kui neid küsitaks. Kuigi ülikoolid teevad organisatsioonidega üha enam õppetöö ning 
lõputööde raames koostööd, siis intervjuudes innustavad organisatsioonid seda koostööd 
jätkama ja suurendama. Samuti tuuakse välja mõte, et suuremate organisatsiooniliste arenduste 
puhul võiks teema mitme tudengi vahel ära jagada ja sellest saaks teha mitu lõputööd. Selline 
lõputööde jagamine ühe terviku saamiseks võimaldaks organisatsioonidele pakkuda suuremat 
sisendit. Ülikool peaks seda aga koordineerima. 

8. ettepanek: kaasata senisest enam organisatsioonide esindajaid õpetamisse ja lõputööde 
komisjonidesse. 

Õpetamisse ning lõputööde komisjonidesse peaks organisatsioonide hinnangul rohkem 
juhtimispraktikuid kaasama. Ühe väärtusena võib siin näha ka seda, et kui organisatsioonide 
esindajad ülikoolide töötajaid paremini tunnevad ja neil on olnud varasem kontakt, siis on neil ka 
arendusvajadusega lihtsam ülikooli poole pöörduda. Ka intervjuudest tuli välja, et 
arenduspartneri valik sõltub sageli sellest, kas selle inimesega on organisatsioonil olnud varasem 
kontakt. 

6.2  Ettepanekud riigile ja ministeeriumitele 

9. ettepanek: teaduse rahastus peab tõusma lubatud ühe protsendini. 
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Organisatsioonid on mures ülikoolide alarahastuse pärast. See mõjutab ka teadustöötajate 
koormust ning nende jõudlust organisatsioonidega rohkem koostööd teha ning ülikoolide 
võimekust maksta teadustöötajate ettevalmistusele ja teadmistele vastavat väärilist töötasu. 

„Me räägime sellest, et kui palju riik panustab raha TA tegevusse, et ikkagi siis püüelda 
selle lubatud protsendi poole. See on küll kindlasti, mida nii ülikoolid või see, kui me täna 
räägime, et ülikoolides õppejõud või teadustegevus on ikkagi täielikult nagu 
alarahastatud. See on see, kuidas me saame õppejõudude töötasu. Kas see on see, millega 
nagu me täna loome tegelikult ka teadust?“ 

Võrreldakse raha hulka, mida organisatsioonid panustavad koolitustesse ja õppejõudude palku 
ning leitakse, et need ei ole tasakaalus. 

„Aga vot siin ongi balanss paigast ära. Kui me täna vaatame, mis on see raha, mida 
ettevõtted täna panevad erakoolituse turule versus see, millega oleks võimalik seda sama 
potentsiaali nagu ülikoolidelt kätte saada, et on täiesti omavahel nagu balansist ära.“ 

Intervjuudes tehti ka ettepanek väärtustada teadustöötajate ja ettevõte koostööd rohkem ning 
tasustada seda kõrgemalt. 

„Aga tegelikult võiks väärtustada ehk tasustada neid tunde kõrgemalt. Noh, kui inimesel 
on vaja leib laua peale saada, ei saa eeldada, et teadus tehakse altruismist või siis noh 
niimoodi, et ma saan ühe tassi kohvi osta selle eest, eks ju.“ 

Õppejõudude ja professorite palgad on võrreldes eraettevõtetega väga tugevalt tasakaalust 
väljas. Samuti tuuakse välja, et erasektoril on neid lihtne üle osta ja nii liiguvad haritud inimesed 
ülikoolist ära. 

„Erasmus + projektides on Eesti teadlaste päevatasuks tööandja kuluna ette nähtud 72€, 
sellest rohkem ei saa maksta. Tunnikulu võiks see olla, mitte päevakulu. Rahastus tuleks 
viia konkurentsivõimeliseks, ega muud ei olegi. Doktori tasemega inimesed, kes tegelikult 
on oma valdkonna spetsialistid, lihtsalt ei suuda ära elada ja arveid ära maksta, on ju. Ja 
seal ei ole ju lihtne. Neid ei ole ju raske üle maksta. /…/ Mu oma tutvusringkonna peale, 
kui ma mõtlen, et /…/ need, kes on vähemalt alguses oma akadeemilist karjääri 
planeerinud, on liikunud ülikoolist, mis iganes 700 € miinus maksud palgalt 7000 € miinus 
maksud peale. Siin noh, see küsimus ei ole, et viissada eurot juurde, vaid see on 
kümnekordne ju. Ja ei saa pahaks panna. Ongi näited, et professor läheb ülikoolist näiteks 
tarkvara-arhitektiks või IT-inseneriks. Ülikool on pigem see koht, kus käia nagu networki 
ja silmaringi ja nii-öelda tasakaalu mõttes, mitte selleks, et saad leiva lauale ja toidad pere 
ära, on ju.“ 

10. ettepanek: vaimse tervise toetamine tuleks võtta riiklikult fookusesse. 

Arendustegevuse alus on terved inimesed. Organisatsioonid tunnevad hiljutiste kriiside valguses 
muret inimeste vaimse tervise pärast ning leiavad, et teema vajaks keskset lähenemist ning 
rohkem tuleks rõhku panna ennetusele. 
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„Hästi oluline on üha rohkem juhtide toetamine selle vaimse tervise teemal ja just selles 
mõttes, et nad esiteks ennast hoiaksid vaimselt ja et nad ka märkaksid oma töötajaid. 
Kuidagi see vaimse tervise märkamine ja töötajate toetamine on saanud nagu 
elementaarseks. Enam ei ole see, et juhi ülesanne on ainult ülesanded ära täita vaid tema 
esmaseks ülesandeks on oma meeskonda heas toonuses hoida, mitte läbi põletada.“ 

„Üks asi, mis mulle riigiüleselt silma paistab /…/, et kõik räägivad sellest vaimse tervise 
teemast, sellega tegelemisest. No ma vahepeal vaatan lihtsalt seda asja mõtlen, et sellel 
ei ole nagu ikka ei mingit otsa ega äärt. Kõik nagu räägivad sellest, kui tähtis see on ja kui 
palju sellega tegelema peab. Ja siis sa jõuad nagu nende inimesteni, kellel ongi siis see 
päris probleem. Ja siis sa saad aru, et noh, tegelikult mitte keegi ei tegele sellega. Ja see 
on nagu asi, mis mind kuidagi südant valutama paneb.“ 

„Ja ka perearstil ei ole seda väljaõpet tihtipeale, on ju /…/ Et selleks ajaks, kui see inimene 
jõuab selle abini, see võib lihtsalt võtta nii kohutavalt kaua aega./…/ Jaa, või siis inimene 
lõpuks langeb sügavasse depressiooni. Ja siis tegelikult läheb nagu riigile ja inimestele 
palju kallimaks, on ju. Et me ikka võiks selle ennetusega tegeleda, mitte sellega, et 
ootame, millal inimesi haigevoodisse satub.“ 

Positiivsena tuuakse küll välja peaasi.ee lehekülg, aga nenditakse, et sellest ei piisa. 

Näiteks tuuakse Soome tegutsemist koroonakriisi ajal. 

„Mul tuli sellega meelde, et paar nädalat tagasi külastasime Helsingi linnavalitsust ja siis 
Soome riigikantseleid ja Soome riigikantselei rääkis, et kui tuli koroona, siis kohe võttis 
Soome riik fookusesse Soome inimeste vaimse tervise ja hakkama saamise koroona ajal. 
Aga nemad tegelesid riiklikul tasandil sellega. Ma ei tea, et Eestis oleks sellega tegeletud.“ 

11. ettepanek: inimeste juhtimise aluseid tuleks õpetada juba põhikoolis. 

Kõik inimesed kõrgkooli ei jõua, kuid paljudest headest spetsialistidest võivad tulevikus saada 
inimeste juhid, nii et „inimeseks olemist“ tuleks õpetada juba põhikoolis. Nii enesejuhtimist, oma 
tugevuste märkamist kui ka teistega arvestamist peaks lastele õpetama varakult. Oluline on, et 
õpilased oskaksid analüüsida oma tugevaid külgi ja teaksid, kuidas nõrkusi kompenseerida. 

„Enesejuhtimine võiks olla tõesti kohustuslik aine põhikoolis. Põhikoolis just sellepärast, et 
need, kes loomupäraselt etteotsa jõuavad, kes otsustavad kiiresti, kes on hästi julged, 
tõesti oportunistlikud ja tihti satuvad liidrirolli oma isikuomaduste tõttu, et nemad saaks 
hästi varakult sellist professionaalset peegeldust, et need omadused aitavad sind edasi. 
Aga selleks, et sa päriselt heaks juhiks saaksid, on sul vaja oma ja inimesi hoida nii edasi. 
Mitte üle laipade ronida. Teiselt poolt siis need, kes on tagasihoidlikumad ja 
introvertsemad ja tahavad mõelda, enne kui öelda, et nendele jälle seda poolt, et selleks 
et juhi rollis püsida sa noh, sa ei saa alati lõpuni analüüsida, sa pead mõnikord andma 
inimesele objektiivset tagasisidet./…/ Nad vajavad teadmist, et mida see juhtimine 
tähendab ja mida hea juht peaks eelkõige enda juures arendama. Finantsjuhtimine või 
turunduse alused, need on võimalik juurde õppida elu jooksul, kõik valdkonnad endale 
baasteadmiste tasemel selgeks teha. Aga just see minapildi koht peab töötama.“ 
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„Sageli ei pruugi õpilase tugevus olla mõnes koolis õpetatavas aines ja siis ei väljendu see 
ka ta hinnetes. Näiteks võib mõni laps olla väga hea inimeste emotsioonide lugeja, hea 
psühholoog ja empaatiline, aga kuna sellist ainet ei ole, siis ei pruugi see koolis väljenduda. 
Kurb on, kui me ei oska laste tugevaid külgi välja tuua ja neile näidata. Koolis tulekski just 
nendele tugevustele rõhuda ja õpetada oma puudusi kompenseerima. See aitaks neid 
tulevikus palju, näiteks erialavalikul.“ 

„See, et millisesse rolli milline inimene isikuomadustelt kõige paremini sobib, et tal oleks 
inimlik sobivus oma rolliga. Võimalikult välistada neid olukordi, kus mina olen sinu ema ja 
mina arvan, et sina peaksid saama arstiks ja siis sa lähed arstiks, aga tegelikult see on 
sulle loomupäraselt täiesti vale roll. Seda asja peab vältima. Pigem on see, et inimene 
liigub loomupäraselt sobivasse rolli, sest siis enamus inimestega seotud probleemid juba 
langevad ära. Siis tal on siin hea olla. Võib-olla siis meil oleks ka vähem neid laste 
stressiallikaid ja vajaksime vähem psühholooge. Lapsi üritatakse praegu pigem nagu 
ühesugustesse vormi panna, ei arvestata nende loomupärast sobivust.“ 

6.3 Ettepanekud seoses rahastusvõimalustega 

Organisatsioonidel puudub hea ülevaade inimeste juhtimise alaste arendustegevuste 
rahastusvõimalustest. Ainus, mida teatakse ja kasutatakse, on Euroopa Sotsiaalfondi rahastus. 
Seetõttu saab ka ettepaneku tuua vaid selle kohta. EAS-i rahastust oli üks organisatsioon küll 
kasutanud, aga mitte otseselt inimeste juhtimisega seotud arendusteks. 

12. ettepanek: luua automaatne teavitussüsteem toetusrahade kasutamise kohta. 

Organisatsioonidel on keeruline aru saada, kui palju neil raha alles on ja kuhu see on kulunud. 

„Meil on Eesti riigis väga erinevaid toetusi ja meetmeid. No näiteks kas või mõelda selle 
töötukassa peale, kui palju töötukassa tegelikult annab inimestele või ettevõtetele teada, 
et vaat kasutage. Selle jaoks on võimalik raha taotleda, teise jaoks on võimalik ka 
taotleda. Ja siis järsku oleme käpuli selle ees, et ta on riigi poolt pakutav meede ja seal 
taga on konkreetsed rahad ja siis sa ei tea kunagi, millised asjad on, mille jaoks juba ära 
kasutatud. Mina näiteks ei ole nii tark, et mina tean ära selle 360 kraadi. Ükskord meil oli 
üks pikaajaline töötu, keda me tahtsime tööle võtta ja töötukassa rõõmsalt ütleb, et noh, 
et taotlege seda palgatoetust temale veel, et 50% terve aasta jooksul makstakse see palk 
kinni talle. Kui me tegime selle taotluse ära, siis lähema 10 minuti jooksul tuli vastus, et 
teil on rahad kõik ära kasutatud. Mõtlesin, et mismoodi. Siis tuligi välja niimoodi, et 
koolitused, kus meie inimesed on käinud, on olnud riiklikud meetmed. Niimoodi need 
rahad kõik sealt meie rahakotist, ilma et me ise oleksime aru saanud, ära läksid.“ 

Lahendusena soovitatakse automaatset teavitussüsteemi rahade kasutamise kohta, mis näiteks 
koolitusele registreerides annaks märku, millisest rahastusest see läheks ja palju tal vahendeid 
alles jääb. 

„Et siis tööandjal on teada, mis sellest potist võetakse, mille jaoks ja mulle tuleks selle 
kohta tagasiside.“ 
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6.4 Ettepanekud riigi, EASi ja TA asutuste koostööks 

13. ettepanek: luua inimeste juhtimise kompetentsikeskus. 

Intervjuudest tuli esile, et organisatsioonid tunnevad puudust inimeste juhtimise 
kompetentsikeskusest, mis oleks ühenduspunktiks organisatsioonide, ülikoolide ning EAS-i vahel. 
Paljud eelpool kirjeldatud soovitused ja mured saaks lahendada sellise kompetentsikeskuse 
loomisega. Edukaid ja hea inimeste juhtimise kvaliteediga organisatsioone võib pidada 
majanduse eestvedajaks. Sõltuvad ju organisatsioonide finantstulemused otseselt selle töötajate 
panusest. See, kas ja kui palju inimene oma töösse panustab, on seotud inimeste juhtimise 
kvaliteediga organisatsioonis. Sageli on arendused inimeste juhtimises aluseks organisatsiooni 
laienemisele või välisturgudele minemisele. 

Kompetentsikeskusel võiks olla nii info koondamise kui tugifunktsioon. Intervjuudes toodi välja 
ka vajadus ühenduspunkti järele, mis aitaks organisatsioonidel ja ülikoolidel leida ühist keelt. Ka 
siin võiks kompetentsikeskus abiks olla. 

See aitaks koondada nii organisatsioonide arendusvajadusi, mille raames saaks TA asutustega 
koostööd teha, kui ka TA asutuste vajadusi, kus organisatsioonid saaksid aidata. 

„Selline strateegiline vaade või täielik vaade, et mis üldse on võimalik, et mida pakutakse. 
/…/ Kuidagi paremini siis viia see info vajaliku ja soovitava sihtgrupini, et see kindlasti 
oleks üks hea samm, mida teha.“ 

„Ega ju teadusasutused ei paku kõigile kõike, eks nad ikkagi spetsialiseeruvad, et võib-olla 
ka kaardistada nagu selgemini neid võimalikke valdkondi või organisatsioone, kus nad 
saavad oma teadusuuringuid ja tegevusi rakendustasandil proovida, ehk siis nii-öelda ka 
sihitud info andmine. Olen ka hästi nõus sellega, et neid kanaleid on nii palju.” 

Kompetentsikeskuse üks roll oleks ka erialase info koondamine. See võimaldaks saada ühest 
kohast ülevaate ülikoolides tehtud inimeste juhtimise alastest teadus- ning lõputöödest ning 
põnevamatest arengutest valdkonnas. 

"Saame mugavamini ja kiiremini kätte häid materjale. Selline väga väike seltskond on 
need, kes loevad rahvusvahelisi artikleid või on püsitellijaid mingitele blogidele. 
Ülejäänutele on ikkagi hea, kui nad saavad tõenduspõhiseltt ja väikeste ampsudega 
soovituslikke artikleid kätte. /…/ Et see on kindlasti asi, mis võiks nagu jätkuda ja olla 
suurema osakaaluga.“ 

Samuti koondaks ja jagaks kompetentsikeskus infot rahastusvõimaluste kohta ning aitaks 
taotluste koostamisel ja aruandluse tegemisel. 

„Ühe ettevõtte jaoks raha taotlemine, selle taotluse menetlemine ja majandamine on 
päris suur koormus. Tegelikult võib vabalt olla seal täiskohaga inimest vaja. Üks, mis 
meelde tuleb, on see AIRE tehisintellekti keskus, kes aitab. Et sul tegelikult on üks 
tsentraalne kompetentsikeskus, kes teeb selle nagu administratiivse taotlemise kogu muu 
mudru ära. Ja näiteks ka ütleme need teadlased või lektorid või mentorid koonduvad sinna 
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ja siis ettevõte saab lihtsalt ainult selle osa, mida ettevõttel vaja on. Ma arvan, et siis 
ettevõtete osalemine kasvaks palju rohkem.“ 

Läbi kompetentsikeskuse saaks teha või tellida ka ühiskoolitusi. Päevakajalisena toodi välja 
näiteks välistööjõudu puudutav. Samuti saaks sealtkaudu tellida koolitusi välismaalt, mis on 
olulised mitme ettevõtte arendamiseks ning milleks Eestis kompetentsi napib. Ühe 
organisatsiooni peale välismaalt koolitajat tellida on liiga kulukas, küll aga oleks seda mõistlik 
teha koostöös. Tehnoloogiaettevõtted tunnevad eriti puudust rahvusvaheliste meeskondade 
juhtimist puudutavatest koolitustest. 

„Meil on Eestis juba üle kahekümne erineva rahvuse. Me oleme toimetanud üle maailma 
ja juht ei pruugi üldse olla siin kohapeal sellel inimesel, eks ole. Need on raskused, mis 
tulevad välja kultuuridevahelise suhtluse tulemusena, et mis siis juhtub, kui tegelikult juhti 
siin ei ole, aga sul on siin mitu erinevat rahvust koos ühes meeskonnas. Kuidas siis seda 
hea on hallata? Kas seda saab üldse teha? Selliste asjadega saaks sõltumata valdkonnast 
ju tegeleda. /…/ See on selline universaalne küsimus, mis mulle tundub, et on üha enam 
üleval. Selliste asjade puhul iseenesest saaks teha seda koostööd. Selleks oleks vaja 
mingisugust kindlat sellist võimalust või sihukest väljendit, mille kaudu saaks nagu sellesse 
koostöösse siseneda. Praegusel hetkel on ainuke variant, et ma peangi võtma ise 
ülikooliga ühendust, otsima välja, kes selle valdkonnaga tegeleb ja siis proovima, kas 
õppejõu või professori kontakti saada. Potentsiaalselt lähteülesanne on hästi koostatud, 
siis võiks see anda nii ülikoolile sisendeid või teadusasutusele ja teiselt poolt annaks see 
hästi palju tagasi ettevõtetele. Ühenduspunkt ise on puudu minu jaoks.” 

6.5 Ettepanekud PARE-le 

PARE-l on intervjueeritute silmis oluline roll teadmiste koondamisel ja jagamisel. Positiivsena 
toodi välja parimate praktikate jagamist, teadusuudiseid ja PARE konverentsi. Samuti tõstetakse 
esile PARE olulisust võrgustiku loojana. 

14. ettepanek: korraldada ülikoolide ja organisatsioonide inimeste juhtimise alaste 
koostöökogemuste jagamise üritusi (podcast/kohvihommik/kohtumine). 

15. ettepanek: teha TA asutuste ja liikmete kohtumisi, et jagada infot võimalike 
koostöökohtade kohta. 

Liikmed tunnevad vajadust ülikoolide ja organisatsioonide inimeste juhtimise alaste 
koostöökogemuste jagamise järele. Samuti vajatakse rohkem infot selle kohta, millist koostööd 
oma valdkonnas üldse TA asutustega teha saaks. Seetõttu võiksime PARE-s uuel hooajal teha 
vastavasisulisi kohtumisi ja podcast’e. 

16. ettepanek: koondada PARE lehele infot valdkonnaüleste rahastusvõimaluste kohta, mida 
on võimalik inimeste juhtimise valdkonnas kasutada. 

17. ettepanek: „spetsialistist juhiks“ koolitus inimeste juhtimise teemal 

Välja saab tuua mõned liikmete jaoks huvitavad (koolitus)teemad nagu „spetsialistist juhiks“ 
koolitus inimeste juhtimise teemal ning vaimset tervist puudutavad teemad. 
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18. ettepanek: pakkuda rohkem tõenduspõhist lühikest lugemist, artiklite ja uuringute 
nupukesi. 

Siia võiks kaasata mõne töörühma liikmeid, et see ei jääks ühe inimese kanda. 

19. ettepanek: koostada ülevaade inimeste juhtimisega seotud äppidest. 

20. ettepanek: kaaluda järgmisesse PARE manifesti järgmiseid teemasid: juhtimiskvaliteedi 
märgis, inimeste juhtimise kompetentsikeskus ja inimeste juhtimise aluste õpetamine 
põhikoolis. 

Välja toodi ka mitu mõtet, mida võiks kaaluda järgmisesse PARE manifesti. 

• Töötada välja kontseptsioon, kuidas riiklikul tasemel võtta fookusesse inimeste juhtimise 
kvaliteet kui organisatsioonide edukuse alus ning tunnustada hea juhtimiskvaliteediga 
organisatsioone. PARE on välja töötanud inimeste juhtimise kvaliteedi mõõdiku ehk PARE 
juhtimisbaromeetri, mida saaks selliseks hindamiseks edukalt kasutada. Igal aastal võiksid 
PARE ja ministeerium või EAS koostöös välja anda „Hea inimeste juhtimise“ märgist 
parimaid tulemusi saanud organisatsioonidele. 

• Organisatsioonid igatsevad inimeste juhtimise kompetentsikeskuse järele (vt ptk 
Soovitused riigi, EASi ja TA asutuste koostööks) 

• Inimeste juhtimise aluseid võiks õpetada juba põhikoolis. See puudutab nii 
enesejuhtimise oskust kui ka võimet oma tugevaid külgi märgata (vt ptk Soovitused riigile 
ja ministeeriumitele) 

Tabel 4. Soovitused inimeste juhtimise alaste arendustegevuste toetamiseks 

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 õppeaine „Teadustöö alused“ 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. 

Ettepanekud riigile ja 
ministeeriumitele 

Teaduse rahastus peab tõusma lubatud ühe protsendini.  

Inimeste vaimse tervise toetamine tuleks võtta riiklikult 
fookusesse. 
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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 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. 

 „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 
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Kokkuvõte 

Käesolev uuring on inimeste juhtimise valdkonna arendustegevuste ja -vajaduste kaardistus 
personalijuhtimise juhtimise ühingu PARE liikmesorganisatsioonide näitel. PARE koondab 
personali- ja inimeste juhtimise valdkonna professionaale ja huvilisi. Ühingu eesmärk on olla 
arengukeskkond inimeste juhtimise kvaliteedi kasvatamiseks, pakkudes oma liikmetele laia 
valikut erialast infot, tooteid ja teenuseid. Näiteks antakse välja kutsestandardeid, tehakse 
podcast’e, vahendatakse erialaseid teadusuudiseid, korraldatakse konverentsi ja koolitusi ning 
pakutakse võrgustumisvõimalusi. 

Raportis antakse ka inimeste juhtimise valdkonda mõjutavate megatrendide ning valdkondlike 
trendide ülevaade. Inimeste juhtimise valdkond on tugevalt mõjutatud kolmest suuremast 
megatrendist: demograafilisest olukorrast, tehnika arengust ja digitaliseerimisest ning 
suurenevast ebastabiilsusest. Nendest tulenevalt saab välja tuua kolm laiemat trendi inimeste 
juhtimise valdkonnas: sotsiaalsete väärtuste kasv, sõltumatu töötaja ja globaliseerumine. 
Nimetatud trendid mõjutavad nii valdkonna arengut kui ka TA&I tegevusi organisatsioonides. 
Inimeste juhtimise kvaliteedi mõõtmiseks on välja töötatud universaalne ja lihtsasti kasutatav 
mõõdik- PARE juhtimisbaromeeter. 

Kaardistati kahes osas. Eesmärgiks oli teada saada, kas ja milliseid inimeste juhtimise alaseid 
arendustegevusi on organisatsioonid teinud ning milline on olnud nende koostöökogemus TA 
asutustega. Selleks tehti PARE liikmetele ankeetküsitlus. Tegemist oli veebis täidetava 
küsimustikuga, millele vastas 75 inimest. Selgitamaks organisatsioonide arendus- ning 
koostöökogemusi, ootuseid ja vajadusi TA asutustega koostööks ning koostöökogemusi 
rahastusvõimaluste pakkujatega, tehti fookusgrupiintervjuud. Kokku korraldati seitse intervjuud, 
milles osales 14 inimest. 

Uuringust selgus, et üle 80% küsitletud organisatsioonidest olid viimase aasta jooksul tegelenud 
inimeste juhtimise alaste arendustegevustega. Kaardistuse tulemused näitavad, et suurem osa 
organisatsioone teeb inimeste juhtimise alaseid arendusi. Arendused on erineva mahu ja sisuga 
alates ühekordsetest koolitustest kuni põhjalike kontseptsioonimuutusteni. Kaardistuses ei 
õnnestunud leida ühtegi arendustegevust, mis Frascati järgi liigituks TA tegevuseks. Välja saab 
tuua ühe uue toote välja töötamise projekti, mille raames tegeleti ka inimeste juhtimise 
arendamisega ja mis vastas suuremale osale Frascati nõuetele, aga ei ole teada, kas sellesse 
kaasati teadlasi. Kaardistuse põhjal ei ole võimalik kindlalt väita, milliste arendustegevuste puhul 
on tegemist olnud innovatsiooniga. Toodi küll välja erinevaid inimeste juhtimisega seotud 
arendusi, millel on protsessiinnovatsiooni tunnused, aga ei ole teada, kui erinev oli muutus 
võrreldes eelneva olukorraga. 

TA asutustest on organisatsioonid koostööd teinud peamiselt ülikoolidega. Koostööd on tehtud 
uuringute korraldamisel, koolituste tellimisel ning antud sisendit õppetöösse. Üksikutel juhtudel 
on ülikool aidanud ettevõtteid uuringute koostamisel. Kui tegemist on uudse uuringuga, siis võib 
ka see olla innovatsioon. Ülikoolide koostöö ajendiks peetakse peamiselt ülikoolide ekspertsust. 
Ülikoolide poole pöördutakse siis, kui on vajadus tõenduspõhise ekspertteadmise, oskuse või 
kogemuse järele. Samuti siis, kui vajatakse uuringuid ja analüüse. Organisatsioonid toovad välja, 



49 
 

et koostöö ülikoolidega aitab ajaga kaasas käia. TA asutustega hea koostöö tegemise eelduseks 
peetakse suhtlemist ja info jagamist, selgust lähteülesannetes ning ootustes ja vastastikust huvi 
koostöö vastu. 

TA asutuste ja organisatsioonide vahelise koostöö arengukohtadena toodi välja info puuduse, 
koostöö olemuse ning koostöö sisuga seotud arengukohti. Tuuakse välja, et koostöö on sageli 
juhuslik ning sõltub sellest, kas ülikoolist tuntakse inimesi, kelle poole oma küsimusega pöörduda. 
Sageli saab takistuseks just see, et ei teata, kelle juurde tuleks oma soovide arutamiseks TA 
asutustes pöörduda. Peamise murekohana tuuakse välja, et organisatsioonidel puudub ülevaade, 
milliste inimeste juhtimise alaste arenduste osas on võimalik ülikoolidega koostööd teha. 
Tuuakse välja organisatsioonide ja TA asutuste tempo, rütmi ja skoobi erinevust, mis muudab 
koostöö mõnikord keeruliseks. Ülikoole võrreldakse sageli konsultatsioonifirmadega ning 
tuuakse välja teadustöötajate vähene praktiline kogemus. Oma mõju on avaldanud ka ülikoolide 
pikaajaline ja krooniline alarahastatus ning konsultantide ja koolitajate suur palgalõhe 
teadustöötajatega, mis vähendab teadustöötajate tõsiseltvõetavust. Inimeste juhtimise alaste 
arendustegevuste takistustena toodi välja ka ressursi (inimeste ja raha) nappus ning 
organisatsioonide vähene vajadus arendustegevuste järele laiemalt. Samuti on takistuseks pika 
vaatega strateegiliste plaanide nappus ning inimeste juhtimise valdkonna strateegilise olulisuse 
vähene hindamine. 

Arendustegevuste rahastusvõimalustena olid vastajad kasutanud Euroopa Sotsiaalfondi 
vahendeid ning ühel juhul ka EASi rahastust. Peamiseks takistuseks rahastuste kasutamisel 
peetakse infopuudust ja hirmu bürokraatia ees. Tuuakse välja, et puudub teadmine, milliseid 
rahastusvõimalusi spetsiifiliselt inimeste juhtimise alasteks arendusteks saab kasutada. Samas 
näevad organisatsioonid vajadust inimeste juhtimise alaste arendustegevuste järele tulevikus 
ning soovivad teha TA asutustega suuremat koostööd.  

Organisatsioonide arendusvajadused on tugevalt mõjutatud makro- ja valdkonnatrendidest. 
Inimeste juhtimine on tugevalt mõjutatud nii globaliseerumisest, demograafilistest muutustest 
kui ka suurenenud ebastabiilsusest. Lähituleviku fookuses on organisatsioonidel eelkõige 
juhtimiskvaliteedi parendamine, juhtide arendamine ning süsteemide ja protsesside parendused. 
Suureneb vajadus tegeleda töötajate heaoluga seotud analüüside ning arendustega. Samuti 
suureneb strateegiate ja inimeste juhtimise strateegilise roll tähtsustamine organisatsioonides. 
Oluliseks muutuvad vastavad analüüsid, et muutunud keskkonnas paremini hakkama saada, 
ressursse planeerida ning klientidele kvaliteetseid teenuseid pakkuda. Inimeste juhtimine on 
tugevalt mõjutatud nii globaliseerumisest, demograafilistest muutustest kui ka suurenenud 
ebastabiilsusest. 

Kaardistuses tuuakse välja 20 ettepanekut, mis aitaksid suurendada inimeste juhtimise 
innovatsioonivõimekust. Ettepanekud on suunatud TA asutustele, riigile ja ministeeriumitele ning 
need on seotud nii rahastusvõimalustega kui ka koostööga riigi, EAS-i ja TA asutuste vahel. Samuti 
on ettepanekuid PARE-le endale valdkonna arengute paremaks toetamiseks tulevikus. 
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Lisa 1. Ülevaade inimeste juhtimisega seotud mikrokraadidest Eesti 
ülikoolides. 

Mikrokraadi nimi Veebilink Sisu lühikirjeldus 

Inimeste ja 
võrgustike 
juhtimine 
avalikus sektoris  
 

https://tal
tech.ee/et
/avatud-
ope/mikro
kraadid/ini
meste-ja-
vorgustike
-
juhtimine-
avalikus-
sektoris 
 

Tegemist on meistriklassiga praegusele või tulevasele juhile, 
kes tahab teada, kuidas saavutada poliitikaeesmärke. 
▪ Tutvutakse avaliku poliitika probleemide olemuse, 

avaliku sektori globaalsete reformide ja 
megatrendidega. 

▪ Õpitakse, mis on koordineerimise baasmehhanismid ja 
instrumendid, võrgustikupõhine valitsemine ja 
juhtimine. 

▪ Omandatakse personalijuhtimise meetodid ja 
funktsioonid ning analüüsitakse teoreetiliste aluste 
paikapidavust ja praktikate rakendatavust avalikus 
sektoris. 

▪ Praktilistes töödes soositakse õppuri töistest vajadustest 
lähtuvate juhtimisülesannete lahendamist. 

 

Äriprotsessid 
digiühiskonnas 
 

https://re
gister.talte
ch.ee/tois.
php?koolit
us=32527 
 
 

Ettevõtlus liigub digitaliseerimise teed. Koroonapandeemia 
on internetti viinud ka ettevõtted, kes siiani 
traditsioonilistest müügi- ja turunduskanalitest kinni 
hoidsid, tekkinud on nõudlus digitaalse ärijuhtimise 
spetsialistide järele. 
▪ Mikrokraadikava annab võimaluse teadmisi kolmes 

äriprotsesside juhtimise tähtsamas valdkonnas 
täiendada. 

▪ Ainete läbimine annab teadmised ja oskused, kuidas 
ettevõtte äriprotsesside eest vastutada, 
kvaliteedijuhtimist korraldada ning saada teadmised ja 
oskused digitaliseerumise valdkonnaülese mõju 
mõistmiseks. 

Strateegiline 
juhtimine ja 
poliitikaanalüüs 
avalikus sektoris 
 

https://tal
tech.ee/et
/avatud-
ope/mikro
kraadid/st
rateegiline
-
juhtimine-
ja-
poliitikaan
aluus-

Mikrokraadi eesmärk on anda laiapõhjaline oskus 
analüüsida ühiskondlikke probleeme, seada strateegilisi 
eesmärke, tulemusnäitajaid ning planeerida vajalikke 
tegevusi ja ressursse eesmärkide saavutamiseks. 
▪ Mikrokaval õpitakse mõistma strateegilise planeerimise 

eripära avalikus sektoris, samuti tulemusjuhtimise ja 
poliitikaanalüüsi piire. 

▪ Lihvitakse oskust hinnata juba tehtud poliitikaanalüüside 
kvaliteeti. 

 

https://taltech.ee/et/avatud-ope/mikrokraadid/inimeste-ja-vorgustike-juhtimine-avalikus-sektoris
https://taltech.ee/et/avatud-ope/mikrokraadid/inimeste-ja-vorgustike-juhtimine-avalikus-sektoris
https://taltech.ee/et/avatud-ope/mikrokraadid/inimeste-ja-vorgustike-juhtimine-avalikus-sektoris
https://taltech.ee/et/avatud-ope/mikrokraadid/inimeste-ja-vorgustike-juhtimine-avalikus-sektoris
https://taltech.ee/et/avatud-ope/mikrokraadid/inimeste-ja-vorgustike-juhtimine-avalikus-sektoris
https://taltech.ee/et/avatud-ope/mikrokraadid/inimeste-ja-vorgustike-juhtimine-avalikus-sektoris
https://taltech.ee/et/avatud-ope/mikrokraadid/inimeste-ja-vorgustike-juhtimine-avalikus-sektoris
https://taltech.ee/et/avatud-ope/mikrokraadid/inimeste-ja-vorgustike-juhtimine-avalikus-sektoris
https://taltech.ee/et/avatud-ope/mikrokraadid/inimeste-ja-vorgustike-juhtimine-avalikus-sektoris
https://taltech.ee/et/avatud-ope/mikrokraadid/inimeste-ja-vorgustike-juhtimine-avalikus-sektoris
https://taltech.ee/et/avatud-ope/mikrokraadid/inimeste-ja-vorgustike-juhtimine-avalikus-sektoris
https://register.taltech.ee/tois.php?koolitus=32527
https://register.taltech.ee/tois.php?koolitus=32527
https://register.taltech.ee/tois.php?koolitus=32527
https://register.taltech.ee/tois.php?koolitus=32527
https://register.taltech.ee/tois.php?koolitus=32527
https://taltech.ee/et/avatud-ope/mikrokraadid/strateegiline-juhtimine-ja-poliitikaanaluus-avalikus-sektoris
https://taltech.ee/et/avatud-ope/mikrokraadid/strateegiline-juhtimine-ja-poliitikaanaluus-avalikus-sektoris
https://taltech.ee/et/avatud-ope/mikrokraadid/strateegiline-juhtimine-ja-poliitikaanaluus-avalikus-sektoris
https://taltech.ee/et/avatud-ope/mikrokraadid/strateegiline-juhtimine-ja-poliitikaanaluus-avalikus-sektoris
https://taltech.ee/et/avatud-ope/mikrokraadid/strateegiline-juhtimine-ja-poliitikaanaluus-avalikus-sektoris
https://taltech.ee/et/avatud-ope/mikrokraadid/strateegiline-juhtimine-ja-poliitikaanaluus-avalikus-sektoris
https://taltech.ee/et/avatud-ope/mikrokraadid/strateegiline-juhtimine-ja-poliitikaanaluus-avalikus-sektoris
https://taltech.ee/et/avatud-ope/mikrokraadid/strateegiline-juhtimine-ja-poliitikaanaluus-avalikus-sektoris
https://taltech.ee/et/avatud-ope/mikrokraadid/strateegiline-juhtimine-ja-poliitikaanaluus-avalikus-sektoris
https://taltech.ee/et/avatud-ope/mikrokraadid/strateegiline-juhtimine-ja-poliitikaanaluus-avalikus-sektoris
https://taltech.ee/et/avatud-ope/mikrokraadid/strateegiline-juhtimine-ja-poliitikaanaluus-avalikus-sektoris
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avalikus-
sektoris 

Heaolu ja vaimse 
tervise toetamine 
loovtegevustega 
 

https://w
ww.tlu.ee/
koolitused
/heaolu-
ja-vaimse-
tervise-
toetamine
-
loovtegev
ustega 

Õppeprogramm seob omavahel erinevaid valdkondi, mis on 
olulised heaolu ja vaimse tervise tegurite mõistmiseks ning 
nende edaspidiseks toetamiseks.  
▪ Nii pakutavad teoreetilised teadmised kui ka praktilised 

tegevused on seotud inimese kui terviku, inimese ja 
keskkonna omavaheliste seoste ning inimese 
tegutsemise kontekstide mõistmisega. 

▪ Erinevate loovtegevuste (visuaalkunst, muusika, 
liikumine jt) integreerimine vaimse heaolu toetamisel 
loob eeldused selleks, et iga kursusel osaleja leiab 
edasiseks praktiseerimiseks sobiva lähenemise, 
tegevused ja tööriistad. Juhul, kui kunstid osalejat 
inspireerivad, saab ta neid kasutada oma igapäevases 
elus ja töös just endale ja oma kliendile sobival moel. 

Vaidluste 
lahendamine – 
lepituse õiguslik 
ja 
psühholoogiline 
käsitlus 

https://w
ww.tlu.ee/
koolitused
/vaidluste-
lahendami
ne 

Lepitusmenetlus on üks võimalikest vabatahtlikest 
tülide/vaidluste lahendamise viisidest, mida kasutatakse 
kohtule alternatiivseks vaidluste lahendamiseks. Eestis 
reguleerib seda valdkonda lepitusseadus. 

• Lepitus on protsess, mis eeldab reaalses elus nii juriidilisi 
kui ka psühholoogiateadmisi. Paraku neid mõlemaid 
kusagil ühes ja samas õppekavas ei õpetata. 

• See mikrokraad võimaldab omandada oskused või 
täiendada olemasolevaid, mis aitaks paremini menetlust 
läbi viia nii juriidilisi kui psühholoogiaalaseid teadmisi 
kasutades. 

Juhtimissüstee-
mide hindamine 
ja parendamine 

https://ee
k.ee/mikr
okraad/?p
g=&pak=1
2&setlang
=est&deb
ug= 

Õppekava eesmärk on anda osalejatele 
kvaliteedijuhtimisealased teoreetilised ja rakenduslikud 
teadmised.  
Mikrokraadi õppekava lõpetanu: 

• Viib läbi juhtimissüsteemide seiret ja analüüsi ning 
koostöös meeskonnaga kavandab parendustegevusi; 

• Planeerib riskide juhtimise alaseid tegevusi ning kasutab 
riskide hindamise tehnikaid; 

• Hindab ja analüüsib organisatsiooni 
kommunikatsioonijuhtimist ning koostab 
kommunikatsiooniplaani. 

Ergonoomikaline 
hindamine ja 
sekkumine 
töökohtadel 

https://mi
krokraadid
.emu.ee/
mikrokraa
diprogram

Mikrokraadi õppeainete läbimise eesmärk on omandada 
teadmised ja oskused hindamaks tehnika, töökorralduse ja 
töökeskkonna mõju töötaja füüsilisele ja kognitiivsele 
töövõimele ning juhtida muutusi töötajate füüsilise ja 
kognitiivse töövõime parendamiseks. 
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Õpiväljundid: 

• omab süsteemset ülevaadet ergonoomika 
valdkondadest, uurimismeetoditest ja ergonoomika 
põhimõtete rakendamise võimalustest; 

• oskab rakendada ergonoomikalisi meetodeid töötaja 
füüsilise ja vaimse töökoormuse hindamiseks ja 
optimeerimiseks; 

• oskab kavandada ja juhtida ergonoomikalisi 
ümberkorraldusi ettevõttes töötajate töövõime 
parandamiseks. 

Digiteenuste 
disain ja suhtlus 
klientidega 

https://w
ww.is.ut.e
e/pls/ois/!
tere.tulem
ast?kood=
SVPC.TK.1
53&id_eel
m_kontakt
isik=11043
2&leht=O
K.AY.VP&i
d_ay_prog
ramm=53
610&id_ay
_toimumi
ne=68204
&kordi_pe
alehel=1&
systeemi_
seaded=2,
1,12,1,&vii
da%20kau
du=1&sess
ioon=0 

Õppekava eesmärk on anda õppijale süsteemne arusaam 
erinevatest IKT-valdkondadest, mida ta saab kasutada 
turundusega seotud tegevustes. Õppekaval omandatavad 
kompetentsid võimaldavad lõpetajal rakendada omandatud 
teadmisi oma valdkonnas era-, avalikus ja kolmandas 
sektoris. 
Valitud õpiväljundid. Õppija: 

• teab kasutajakogemuse kujunemise mehhanisme ja 
mõjureid ning teab kasutajakogemuse kujunemise 
spetsiifikat virtuaalkeskkonnas; 

• oskab analüüsida ja planeerida digitaliseerimise 
protsessi; 

• oskab kliendi ja meeskonnaga digimaailmas efektiivselt 
suhelda. 

Hägusate 
andmete analüüs 
majanduses ja 
ärijuhtimises 

https://w
ww.is.ut.e
e/pls/ois/!
tere.tulem
ast?kood=
SVMJ.TK.0
63&id_eel
m_kontakt
isik=1678

Ärijuhtimises ja majanduses kasutatavad andmed ei ole 
väga sageli täpsed arvud, vektorid või kategooriad. Reaalsed 
andmed on sageli „hägusad", nt elukvaliteedi näitajad, 
keskkonnanäitajaid, aga ka bioloogilised, meditsiini-, 
sotsioloogilised ja majandusandmed. Paljud praktilised 
otsused nõuavad aga selliste mitmetähenduslike, 
ebatäpsete või subjektiivsete andmete analüüsi (nt 
turundus-, logistika- ja juhtimisotsused ettevõtetes ja 
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organisatsioonides, kuid ka poliitikate kujundamise 
otsused). 

• Programm pakub põhjalikku ülevaadet meetoditest, 
tarkvarast ja praktilistest rakendustest seesuguste 
andmete analüüsiks. 

• Julgustame õppijaid kasutama programmis oma 
andmestikke, mida juhendaja aitab praktilise 
projektina programmi käigus analüüsida. 

Innovatsiooni 
mikrokraad 

https://w
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Innovatsioonist ja võimekusest innovatsiooniprotsesse 
juhtida on kujunenud oluline märksõna Eestis, mida seni 
seostatakse peamiselt start-up ettevõtete, biotehnoloogia 
ja e-valitsemise temaatikaga. Samas on uudsete lahenduste 
ja ärimudelite, toodete, teenuste ja tehnoloogiate 
rakendamine ühiskonna erinevatel elualadel veel 
lapsekingades. Seega on innovatsioonivõimekuse 
suurendamine just teistel tegevusaladel ühiskonna jaoks 
suure potentsiaaliga. Samuti on ühiskonda ja majandust 
murranguliselt mõjutavad tehnoloogiad jõudnud 
baasteaduse laboritest rakenduslike lahenduste ning laiema 
ja odavama kättesaadavuseni, näiteks tehisintellekt, 
andmeteadus- ja analüüsivõimekus, rohetehnoloogiad jne. 
Need tehnoloogiad vajavad oma potentsiaali avamiseks 
rakendusprojekte erinevates äri-, juhtimise ja avaliku 
sektori valdkondades. 

• Innovatsiooni mikrokraad ongi suunatud inimestele, 
kes on huvitatud innovaatiliste ideede arendamisest 
rakendusprojektideks erinevates ettevõtetes, 
organisatsioonides ja eluvaldkondades, ning ka 
nende üleselt. 

Tulevikujuhi 
arenguprogramm 
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Mikrokraad annab praktiseerivatele juhtidele teadmised ja 
oskused töiste olukordadega toimetulekuks iseenda 
väärtuseid, suhteid ja organisatsiooni eesmärke arvestaval 
viisil. Mikrokraadi eesmärk on tõsta õppijate teadlikkust 

https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.063&id_eelm_kontaktisik=1678&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53598&id_ay_toimumine=68211&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.063&id_eelm_kontaktisik=1678&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53598&id_ay_toimumine=68211&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.063&id_eelm_kontaktisik=1678&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53598&id_ay_toimumine=68211&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.063&id_eelm_kontaktisik=1678&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53598&id_ay_toimumine=68211&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.063&id_eelm_kontaktisik=1678&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53598&id_ay_toimumine=68211&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.063&id_eelm_kontaktisik=1678&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53598&id_ay_toimumine=68211&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.063&id_eelm_kontaktisik=1678&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53598&id_ay_toimumine=68211&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.063&id_eelm_kontaktisik=1678&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53598&id_ay_toimumine=68211&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.063&id_eelm_kontaktisik=1678&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53598&id_ay_toimumine=68211&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.063&id_eelm_kontaktisik=1678&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53598&id_ay_toimumine=68211&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.063&id_eelm_kontaktisik=1678&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53598&id_ay_toimumine=68211&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.063&id_eelm_kontaktisik=1678&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53598&id_ay_toimumine=68211&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.063&id_eelm_kontaktisik=1678&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53598&id_ay_toimumine=68211&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.063&id_eelm_kontaktisik=1678&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53598&id_ay_toimumine=68211&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.063&id_eelm_kontaktisik=1678&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53598&id_ay_toimumine=68211&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.065&id_eelm_kontaktisik=1678&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53632&id_ay_toimumine=68233&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.065&id_eelm_kontaktisik=1678&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53632&id_ay_toimumine=68233&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.065&id_eelm_kontaktisik=1678&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53632&id_ay_toimumine=68233&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.065&id_eelm_kontaktisik=1678&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53632&id_ay_toimumine=68233&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.065&id_eelm_kontaktisik=1678&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53632&id_ay_toimumine=68233&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.065&id_eelm_kontaktisik=1678&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53632&id_ay_toimumine=68233&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.065&id_eelm_kontaktisik=1678&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53632&id_ay_toimumine=68233&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.065&id_eelm_kontaktisik=1678&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53632&id_ay_toimumine=68233&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.065&id_eelm_kontaktisik=1678&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53632&id_ay_toimumine=68233&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.065&id_eelm_kontaktisik=1678&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53632&id_ay_toimumine=68233&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.065&id_eelm_kontaktisik=1678&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53632&id_ay_toimumine=68233&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.065&id_eelm_kontaktisik=1678&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53632&id_ay_toimumine=68233&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.065&id_eelm_kontaktisik=1678&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53632&id_ay_toimumine=68233&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.065&id_eelm_kontaktisik=1678&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53632&id_ay_toimumine=68233&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.065&id_eelm_kontaktisik=1678&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53632&id_ay_toimumine=68233&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.065&id_eelm_kontaktisik=1678&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53632&id_ay_toimumine=68233&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.065&id_eelm_kontaktisik=1678&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53632&id_ay_toimumine=68233&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.065&id_eelm_kontaktisik=1678&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53632&id_ay_toimumine=68233&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.065&id_eelm_kontaktisik=1678&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53632&id_ay_toimumine=68233&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.065&id_eelm_kontaktisik=1678&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53632&id_ay_toimumine=68233&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.065&id_eelm_kontaktisik=1678&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53632&id_ay_toimumine=68233&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.065&id_eelm_kontaktisik=1678&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53632&id_ay_toimumine=68233&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.065&id_eelm_kontaktisik=1678&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53632&id_ay_toimumine=68233&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.065&id_eelm_kontaktisik=1678&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53632&id_ay_toimumine=68233&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
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https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.074&id_eelm_kontaktisik=14698&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53613&id_ay_toimumine=68208&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.074&id_eelm_kontaktisik=14698&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53613&id_ay_toimumine=68208&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.074&id_eelm_kontaktisik=14698&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53613&id_ay_toimumine=68208&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.074&id_eelm_kontaktisik=14698&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53613&id_ay_toimumine=68208&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
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ning enesekindlust rakendada uuemaid teaduspõhiseid 
juhtimisvõtteid oma meeskonnas. 
Valitud õpiväljundid: 

• oskab analüüsida tarbijate ja ettevõtete käitumist 
käitumuslike mudelite abil. 

• mõistab ja oskab analüüsida töösoorituse juhtimise 
komponente ja kohta organisatsiooni arendamisel, nii 
töötaja kui juhi töö spetsiifikast ja organisatsiooni 
tulemuslikkusest lähtuvalt. 

• mõistab ja oskab rakendada töösoorituse arendamise ja 
tagasisidestamise meetodeid (sh grupicoachingut) nii 
töötaja kui juhi töö spetsiifikast lähtuvalt. 

• oskab analüüsida töösoorituse hindamise ja 
töötasustamise teoreetilisi ja praktilisi küsimusi ning 
prognoosida töösoorituse juhtimise positiivseid ja 
negatiivseid tagajärgi organisatsioonis. Omandab 
praktilised oskused töösoorituse juhtimise valdkondades 
organisatsiooni, meeskonna ja indiviidi tasandil. 

• mõistab meeskonnatööd, peamisi meeskonnatöö 
protsesse, sünergia tekkimist, rolle meeskonnas ja 
kuidas saavutada meeskonnas kõrget tulemuslikkust; 

• läbi harjutamise on võimeline osalema meeskonnatöös 
ning analüüsima selle kulgu. 

Põhiteadmised ja 
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karjäärinõustamis
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Programmi läbimise eesmärk on omandada karjäärinõustaja 
kutset läbivad kompetentsid. 
Programmi läbinud õppija: 

• omab teadmisi isiksusepsühholoogiast ja 
individuaalsetest erinevustest, suhtlemispsühholoogiast, 
nõustamisest, inimkäitumisest organisatsioonis; 

• teab karjääriplaneerimise põhimõtteid, 
karjäärinõustamise süsteemi ülesehitust 

• rakendab omandatud esmaseid teadmisi 
karjääriteooriatest, tööturust, haridusvõimalustest, 
õigust loovatest aktidest ja teadusuuringutest 
nõustamisvajaduse analüüsimisel; 

• koostab esmase karjääri planeerimise tegevuskava. 

https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.074&id_eelm_kontaktisik=14698&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53613&id_ay_toimumine=68208&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.074&id_eelm_kontaktisik=14698&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53613&id_ay_toimumine=68208&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.074&id_eelm_kontaktisik=14698&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53613&id_ay_toimumine=68208&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.074&id_eelm_kontaktisik=14698&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53613&id_ay_toimumine=68208&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.074&id_eelm_kontaktisik=14698&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53613&id_ay_toimumine=68208&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.074&id_eelm_kontaktisik=14698&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53613&id_ay_toimumine=68208&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.074&id_eelm_kontaktisik=14698&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53613&id_ay_toimumine=68208&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.074&id_eelm_kontaktisik=14698&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53613&id_ay_toimumine=68208&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.074&id_eelm_kontaktisik=14698&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53613&id_ay_toimumine=68208&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.074&id_eelm_kontaktisik=14698&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53613&id_ay_toimumine=68208&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.074&id_eelm_kontaktisik=14698&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53613&id_ay_toimumine=68208&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.074&id_eelm_kontaktisik=14698&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53613&id_ay_toimumine=68208&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.074&id_eelm_kontaktisik=14698&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53613&id_ay_toimumine=68208&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.074&id_eelm_kontaktisik=14698&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53613&id_ay_toimumine=68208&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.074&id_eelm_kontaktisik=14698&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53613&id_ay_toimumine=68208&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.074&id_eelm_kontaktisik=14698&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53613&id_ay_toimumine=68208&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.074&id_eelm_kontaktisik=14698&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53613&id_ay_toimumine=68208&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.074&id_eelm_kontaktisik=14698&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53613&id_ay_toimumine=68208&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVMJ.TK.074&id_eelm_kontaktisik=14698&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53613&id_ay_toimumine=68208&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVPH.TK.079&id_eelm_kontaktisik=58740&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=51864&id_ay_toimumine=68414&kordi_pealehel=2&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVPH.TK.079&id_eelm_kontaktisik=58740&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=51864&id_ay_toimumine=68414&kordi_pealehel=2&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVPH.TK.079&id_eelm_kontaktisik=58740&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=51864&id_ay_toimumine=68414&kordi_pealehel=2&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVPH.TK.079&id_eelm_kontaktisik=58740&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=51864&id_ay_toimumine=68414&kordi_pealehel=2&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVPH.TK.079&id_eelm_kontaktisik=58740&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=51864&id_ay_toimumine=68414&kordi_pealehel=2&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVPH.TK.079&id_eelm_kontaktisik=58740&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=51864&id_ay_toimumine=68414&kordi_pealehel=2&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVPH.TK.079&id_eelm_kontaktisik=58740&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=51864&id_ay_toimumine=68414&kordi_pealehel=2&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVPH.TK.079&id_eelm_kontaktisik=58740&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=51864&id_ay_toimumine=68414&kordi_pealehel=2&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVPH.TK.079&id_eelm_kontaktisik=58740&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=51864&id_ay_toimumine=68414&kordi_pealehel=2&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVPH.TK.079&id_eelm_kontaktisik=58740&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=51864&id_ay_toimumine=68414&kordi_pealehel=2&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVPH.TK.079&id_eelm_kontaktisik=58740&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=51864&id_ay_toimumine=68414&kordi_pealehel=2&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVPH.TK.079&id_eelm_kontaktisik=58740&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=51864&id_ay_toimumine=68414&kordi_pealehel=2&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVPH.TK.079&id_eelm_kontaktisik=58740&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=51864&id_ay_toimumine=68414&kordi_pealehel=2&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVPH.TK.079&id_eelm_kontaktisik=58740&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=51864&id_ay_toimumine=68414&kordi_pealehel=2&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVPH.TK.079&id_eelm_kontaktisik=58740&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=51864&id_ay_toimumine=68414&kordi_pealehel=2&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVPH.TK.079&id_eelm_kontaktisik=58740&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=51864&id_ay_toimumine=68414&kordi_pealehel=2&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVPH.TK.079&id_eelm_kontaktisik=58740&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=51864&id_ay_toimumine=68414&kordi_pealehel=2&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVPH.TK.079&id_eelm_kontaktisik=58740&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=51864&id_ay_toimumine=68414&kordi_pealehel=2&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVPH.TK.079&id_eelm_kontaktisik=58740&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=51864&id_ay_toimumine=68414&kordi_pealehel=2&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVPH.TK.079&id_eelm_kontaktisik=58740&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=51864&id_ay_toimumine=68414&kordi_pealehel=2&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
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Heaolu mõõtmine 
ja mõjutamine 
 

https://w
ww.is.ut.e
e/pls/ois/!
tere.tulem
ast?kood=
SVUH.TK.0
35&id_eel
m_kontakt
isik=3458
&leht=OK.
AY.VP&id_
ay_progra
mm=5361
7&id_ay_t
oimumine
=68259&k
ordi_peale
hel=4&sys
teemi_sea
ded=2,1,1
2,1,&viida
%20kaudu
=1&sessio
on=0 

Inimeste heaolu edendamine on paljude riikide ja 
ühiskondade, sh Eesti, arengu eesmärk. 
Mikrokraad annab ettevalmistuse 

• sotsiaalse heaolu mõistmiseks ja mõtestamiseks 

• teadmise sotsiaalse heaolu kohta kogutavatest 
andmetest 

• mõõtmise meetoditest 

• andmete kogumise võimalustest 

• sotsiaalse heaolu analüüsi võimalustest 

• sotsiaalse heaolu mõjutamise viisidest 
 

Infovastupidavus 
 

https://w
ww.is.ut.e
e/pls/ois/!
tere.tulem
ast?kood=
SVUH.TK.0
37&id_eel
m_kontakt
isik=15840
5&leht=O
K.AY.VP&i
d_ay_prog
ramm=53
466&id_ay
_toimumi
ne=68263

Infohäired ja mõjutustegevus avalikus inforuumis on üha 
sagedasem probleem nii professionaalses 
kommunikatsioonitöös kui ka indiviidi igapäevases 
infotarbimises. Infovastupidavuse mikrokraad pakub 
teaduspõhiseid ja kaasaegseid suundumusi 
mõjutustegevustest digikeskkondades, infohäiretega 
toimetuleku ja ühiskondliku vastupidavuse suurendamise 
praktikaid.  
Mikrokraadiprogrammi läbinud õppija: 

• omab süsteemseid teadmisi erinevatest infohäirete ja 
mõjutustegevustega seotud teoreetilistest 
lähenemistest, 

• mõistab erinevate meediainstitutsioonide rolli 
infokorratuse tingimustes; 

https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVPH.TK.079&id_eelm_kontaktisik=58740&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=51864&id_ay_toimumine=68414&kordi_pealehel=2&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVPH.TK.079&id_eelm_kontaktisik=58740&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=51864&id_ay_toimumine=68414&kordi_pealehel=2&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVPH.TK.079&id_eelm_kontaktisik=58740&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=51864&id_ay_toimumine=68414&kordi_pealehel=2&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVPH.TK.079&id_eelm_kontaktisik=58740&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=51864&id_ay_toimumine=68414&kordi_pealehel=2&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVUH.TK.035&id_eelm_kontaktisik=3458&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53617&id_ay_toimumine=68259&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVUH.TK.035&id_eelm_kontaktisik=3458&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53617&id_ay_toimumine=68259&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVUH.TK.035&id_eelm_kontaktisik=3458&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53617&id_ay_toimumine=68259&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVUH.TK.035&id_eelm_kontaktisik=3458&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53617&id_ay_toimumine=68259&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVUH.TK.035&id_eelm_kontaktisik=3458&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53617&id_ay_toimumine=68259&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVUH.TK.035&id_eelm_kontaktisik=3458&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53617&id_ay_toimumine=68259&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVUH.TK.035&id_eelm_kontaktisik=3458&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53617&id_ay_toimumine=68259&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVUH.TK.035&id_eelm_kontaktisik=3458&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53617&id_ay_toimumine=68259&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVUH.TK.035&id_eelm_kontaktisik=3458&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53617&id_ay_toimumine=68259&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVUH.TK.035&id_eelm_kontaktisik=3458&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53617&id_ay_toimumine=68259&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVUH.TK.035&id_eelm_kontaktisik=3458&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53617&id_ay_toimumine=68259&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVUH.TK.035&id_eelm_kontaktisik=3458&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53617&id_ay_toimumine=68259&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVUH.TK.035&id_eelm_kontaktisik=3458&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53617&id_ay_toimumine=68259&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVUH.TK.035&id_eelm_kontaktisik=3458&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53617&id_ay_toimumine=68259&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVUH.TK.035&id_eelm_kontaktisik=3458&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53617&id_ay_toimumine=68259&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVUH.TK.035&id_eelm_kontaktisik=3458&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53617&id_ay_toimumine=68259&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVUH.TK.035&id_eelm_kontaktisik=3458&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53617&id_ay_toimumine=68259&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVUH.TK.035&id_eelm_kontaktisik=3458&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53617&id_ay_toimumine=68259&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVUH.TK.035&id_eelm_kontaktisik=3458&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53617&id_ay_toimumine=68259&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVUH.TK.035&id_eelm_kontaktisik=3458&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53617&id_ay_toimumine=68259&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVUH.TK.035&id_eelm_kontaktisik=3458&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53617&id_ay_toimumine=68259&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVUH.TK.035&id_eelm_kontaktisik=3458&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53617&id_ay_toimumine=68259&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVUH.TK.035&id_eelm_kontaktisik=3458&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53617&id_ay_toimumine=68259&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVUH.TK.035&id_eelm_kontaktisik=3458&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53617&id_ay_toimumine=68259&kordi_pealehel=4&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVUH.TK.037&id_eelm_kontaktisik=158405&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=53466&id_ay_toimumine=68263&kordi_pealehel=2&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
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alehel=2&
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1,12,1,&vii
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ioon=0 

• teab ja oskab ära tunda erinevaid infomanipulatsioonide 
ja mõjutustegevuste praktikaid; 

• oskab rakendada teoreetilisi teadmisi praktilistes 
tegevustes indiviidide ja gruppide infovastupidavuse 
suurendamiseks. 

 

Kogukonna 
arendamine 
 

https://w
ww.is.ut.e
e/pls/ois/!
tere.tulem
ast?kood=
SVUH.TK.0
36&id_eel
m_kontakt
isik=15840
5&leht=O
K.AY.VP&i
d_ay_prog
ramm=53
650&id_ay
_toimumi
ne=68261
&kordi_pe
alehel=2&
systeemi_
seaded=2,
1,12,1,&vii
da%20kau
du=1&sess
ioon=0 

Mikrokraadi eesmärk on anda osalejatele teadmised 
nüüdisaegsetest kogukonna arendamise teooriatest ja 
meetoditest, kestlikkuse kolmest aspektist (majanduslikust, 
sotsiaalsest ja ökoloogilisest) ja nende vastastikmõjust ning 
oskused nende teadmiste rakendamiseks kogukondade 
arendamisel. Mikrokraad annab tööriistad kestlike ja 
kogukonna osalust toetavate tegevuste ja kogukonna 
heaolu tõstvate muutuste kavandamiseks ja elluviimiseks. 
Edukas mikrokraadiprogrammi läbinu: 

• tunneb kogukonna arendamise teoreetilisi käsitlusi ja 
nüüdisaegseid rakendamise põhimõtteid; 

• kujundab ja tasakaalustab protsesse kogukonna 
õiglasemaks ja kestlikuks toimimiseks; 

• rakendab kestlikkuse põhimõtteid kogukonna 
arendamisel. 

• teab inimese ja suhete agentsuse käsitlusi ning 
agentsuse komponentide arendamise võimalusi; 

• kujundab kogukonna agentsuse profiili tõstes teadlikkust 
inimväärikuse ja inimõiguste kaitsmisest, haavatavuse ja 
kerksuse dünaamikatest, kogukonnaliikmete 
retsiprooksest identiteediloomest ning mitmekesisuse 
(superdiversity) väärindamise vajalikkuses. 

• mõistab kestlikkuse kui teoreetilise kontseptsiooni, 
väärtuskategooria ja praktilise eesmärgi tähendust ja 
olulisust; 

• teab majandusliku, sotsiaalse ja ökoloogilise kestlikkuse 
põhiprintsiipe ning mõistab nendevahelisi seoseid ja 
mõjusid; oskab analüüsida ja hinnata olemasolevate ja 
kavandatavate arengute kestlikkust. 
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Lisa 2. Kaardistuses kasutatud ankeetküsitlus 
 

Hea PARE liige! 

PARE viib koostöös Eesti Teadusagentuuriga läbi inimeste juhtimise alaste arendustegevuste 
kaardistust Eestis. Uuringu eesmärk on välja selgitada, milliseid inimeste juhtimisega seotud 
arendustegevusi organisatsioonides tehakse, millised on olnud koostöökogemused 
teadusarenduse (TA) asutustega (näiteks ülikoolidega) ning millist tuge organisatsioonid vajavad. 
Uuringu tulemused on sisendiks poliitikakujundajale ning aitavad nii otseselt kaasa inimeste 
juhtimise valdkonna arengule Eestis. Uuringu fookuses on viimase viie aasta arendustegevused.  

Arendustegevused inimeste juhtimises võivad olla näiteks: uued struktuurid, juhtimismeetodite 
kohandused ja arendused, protseduuride arendused, uued uurimis- ja andmeanalüüsi meetodid 
jne. 

Küsimustikule vastamine võtab orienteeruvalt 15 minutit, vastused on anonüümsed ja 
konfidentsiaalsed. 

Oleme teile vastuste eest väga tänulikud! 

Arendustegevused 

Järgnevalt on toodud mõned küsimused arendustegevuste kohta teie organisatsioonis 

 

1. Kas teie organisatsioonis on viimase viie aasta jooksul tegeletud inimeste juhtimise 
alaste arendustega? Sellised arendused on näiteks: uued struktuurid, juhtimismeetodite 
kohandused ja arendused, protseduuride arendused, uued uurimis- ja andmeanalüüsi 
meetodid. 
Jah 
Ei (jätka küsimusega 13)  
Ei oska öelda (jätka küsimusega 14) 
 

2. Kui vastasid eelmisele „jah“, siis palun kirjelda lühidalt, milliseid inimeste juhtimisega 
seotud arendustegevusi on organisatsioonis tehtud. (vaba tekst) 
……………………………………………………………………………………………………………… 

TA tunnused 

3. Kas mõnda inimeste juhtimisega seotud arendustegevusse on olnud kaasatud 
doktorant, doktorikraadiga inimene või muul viisil koostööd tehtud teadus- ja 
arendusasutusega? 
Jah. Palun täpsusta millisesse arendusse 
………………………………………………………………………………… 
Ei (jätka küsimusega 10) 
Ei oska öelda (jätka küsimusega 11) 
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4. Kui vastasid eelmisele „jah“, siis palun kirjelda lühidalt, milliste inimeste juhtimise 

alaste arendustegevuste puhul olete teadus- ja arendusasutusega koostööd teinud? 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Milliste teadus- ja arendusasutustega on teie organisatsioon inimeste juhtimisega 
seotud arendustegevuste puhul koostööd teinud? 

Kohalikud avalik-õiguslikud ülikoolid 

Muud kohalikud teadus- ja arendusasutused. Palun täpsusta……………………………………….. 

Välisriigi ülikoolid 

Muud välisriigi teadus- ja arendusasutused. Palun täpsusta……………………………………….. 
 

6. Kas arendustegevuste tulemusi on publitseeritud või teaduskonverentsides esitatud? 
Jah. Palun täpsusta, kus………………………………………… 
Ei 
Ei oska öelda 
 

7. Milline on olnud teie organisatsiooni ja teadus- ja arendusasutuse koostöövorm 
inimeste juhtimist puudutavate arendustegevuste puhul? 

Oleme arendused teenusena sisse ostnud 

Ettevõte on finantseerinud arendusprojekte 

Horizon 2020 ja FP7 

Muu. Palun täpsusta………………………………………………………………………………………………… 

 
8.  Kuidas leidsite arendustegevuseks sobiva koostööpartneri? 

Adapter.ee 

Pöördusime ise teadus- ja arendusasutuse poole 

Teadus- ja arendusasutus pöördus koostöö sooviga ettevõtte poole. 

Muu. Palun täpsusta………………………………………………………………………………………………… 
 

9. Kuidas hindate senist koostööd teadus- ja arendusasutustega?  

Väga hea 

Pigem hea 

Pigem halb 

Väga halb 
 

Põhjused, miks arendusi ei tehta 

10. Millistel põhjustel ei ole teie organisatsioon senini inimeste juhtimise alaste 
arendustegevustega ettevõtte siseselt tegelenud? (märgi kõik sobivad vastused) (vasta 
ainult siis, kui küsimus 1 ≠ jah) 

Puudub vajadus selliste arenduste järele 

Puudub inimressurss sellisteks tegevusteks 
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Saame vajaminevad arendused välisriigis asuvalt emaettevõttelt 

Puuduvad rahalised võimalused 

Puuduvad tehnoloogilised võimalused 

Investeering ei tasu end ära 

Muu: Palun täpsusta…………………………………. 

 

11. Kas teie organisatsioonil on vajadus inimeste juhtimise alaste arendustegevuste järele?  
Jah 
Ei (jätka küsimusega 15) 
Ei oska öelda  (jätka küsimusega 15) 
 

12. Palun kirjelda lühidalt, milliste inimeste juhtimise alase arenduse järele teie 
organisatsioonil vajadus oleks. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

13. Millist organisatsioonivälist tuge oleks teie organisatsioonil eelmises vastuses toodud 
arenduste tegemiseks vaja? (märgi kõik sobivad vastused)  

Puudub vajadus selliste arenduste järele 

Puudub vajadus organisatsioonivälise abi järele 

TA asutuste tugi. Palun täpsusta, millist tuge ootate 

Organisatsiooni välise konsultandi tugi. Palun täpsusta, millist tuge ootate 

Tehniline tugi 

Sooviksime arenduse sisse osta 

Muu: Palun täpsusta 

 
14. Mis on taksitavad tegurid selliste arenduste tegemisel? (märgi kõik sobivad vastused) 

Puudub vajadus selliste arenduste järele 

Puudub inimressurss sellisteks tegevusteks 

Saame vajaminevad arendused välisriigis asuvalt emaettevõttelt 

Puuduvad rahalised võimalused 

Puuduvad tehnoloogilised võimalused 

Investeering ei tasu end ära 

Muu: Palun täpsusta…………………………………. 

 

Põhjused, miks koostööd teadus- ja arendusasutustega ei tehta 

 

15. Millistel põhjustel ei ole teie ettevõte seni teinud arenduste alast koostööd teadus- ja 
arendusasutustega? (märgi kõik sobivad vastused) (vasta ainult siis, kui küsimus 4 ≠ jah)  
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Puudub vajadus sellise koostöö järele 

Eesti TA-asutustes puudub meile vajaminev kompetents 

Välismaistes TA-asutustes puudub meile vajaminev kompetents 

Puuduvad rahalised võimalused 

Koostöös TA-asutustega tekkiv intellektuaalomandi tasude jaotamise probleem 

Teadlastel puudub valmisolek koostööks 

Ei ole leidnud informatsiooni koostöövõimaluste kohta 

Senini ei ole teinud koostööd, kuid planeerime 

Muu: Palun täpsusta 
 

TA tegevused tulevikus 

16. Kas plaanite tulevikus teha koostööd teadus- ja arendusasutustega? 

Jah, kindlasti 

Pigem jah 

Võib-olla 

Pigem mitte 

Kindlasti mitte 

Ei oska öelda 
 

17. Kuidas hindate tänast Eestis tehtava teadusarendustegevuse vastavust teie 
tegevusvaldkonna vajadustele?  

Vastab täielikult 

Vastab osaliselt. Palun põhjenda…………………………. 

Ei vasta üldse. Palun põhjenda……………………….. 

Ei oska hinnata  

Andmed personaliosakonna kohta 

18. Mitu personalitöötajat on organisatsioonis? 

1 

2 

3 

4 

5 

Üle 5 

19. Kui suur on teie organisatsiooni orienteeruv personalikuu aastas (sh palga- ja 
koolituskulud ning töötajatele pakutavad erisoodustused jms)? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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20. Palun hinnake mitu % personaliosakonna ajast kulub järgmistele tegevustele:  

Töösuhete haldamine 

Personali planeerimine 

Tasustamine 

Värbamine ja valik 

Koolitus ja arendustegevus 

Terviseedendus ja tööturvalisus 

Andmed organisatsiooni kohta 

Viimasena mõned küsimused teie organisatsiooni kohta. 

21. Töötajate arv organisatsioonis (valikvastus, üks vastus lubatud): 

 Kuni 9 töötajat 

 10-49 töötajat 

 50-249 töötajat 

250 ja enam töötajat 

22. Kas organisatsioonis töötab doktorikraadiga töötajaid või doktorante? 
Jah. Kui suur on nende osakaal töötajatest? ………….. % 
Ei 
Ei oska öelda 

 
23. Kui suurel osal töötajatest on magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase 

… % töötajatest on magistrikraadiga või sellega võrdsustatud haridustasemega 
24. Kas organisatsioonil on välisosalus? 

Jah 

Ei 

25. Peamine tegevusala (EMTAK jaotus, võimalused rippmenüüst valikuna, lubatud üks valik) 

Valdkond EMTAK koodi järgi  

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük  
Mäetööstus  
Töötlev tööstus  
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine  
Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus  
Ehitus  
Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont  
Veondus ja laondus  
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Majutus ja toitlustus  
Info ja side  
Finants- ja kindlustustegevus  
Kinnisvaraalane tegevus  
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus  
Haldus- ja abitegevused  
Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus  
Haridus  
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne  
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg  
Muud teenindavad tegevused  
 

26. Organisatsiooni asukoht (valikvastus, üks valik lubatud) 

 Tallinn 

 Harju maakond 

 Tartu maakond 

 Hiiu maakond 

Ida-Viru maakond 

Jõgeva maakond 

Järva maakond 

Lääne maakond 

Lääne-Viru maakond 

Põlva maakond 

Pärnu maakond 

Rapla maakond 

Saare maakond 

Valga maakond 

Viljandi maakond 

Täname!  
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Lisa 3. Intervjuu kava TA asutustega koostööd teinud 
organisatsioonidele 

 

Fookusgrupi intervjuu, juuni 2022 

I grupp - TA asutustega koostööd teinud 

Tänan, et olete selle fookusgrupiintervjuuga liitunud. Selle peamine eesmärk on rohkem teada 
saada teie koostöökogemuse kohta TA asutustega ning selle kohta, kuidas inimeste juhtimise 
alaseid arendustegevusi paremini toetada saaks, millised on selles osas ootused ja vajadused. 
Eesmärk on anda intervjuude põhjal soovitusi TA ning innovatsioonitegevuste toetamiseks 
inimeste juhtimise valdkonnas näiteks ETAG-ile, EAS-ile, ülikoolidele jne. Tegemist on osaga 
inimeste juhtimise alaste arendustegevuste kaardistusest. 

Palun luba intervjuu salvestamiseks 

I Arendustegevused 

1. Saame tuttavaks 
2. Palun kirjeldage, milliseid inimeste juhtimise alaseid arendustegevusi on teie 

organsiatsioonis seni tehtud. 
3. Kas mõne inimeste juhtimise alase arendustegevuse tulemusi on ka publitseeritud või 

teaduskonverentsides esitatud? 
Milliste arendustegevuste omi ja kus? 

4. Millised on olnud kitsaskohad või keerukused nende inimeste juhtimise arenduste puhul? 
5. Kas ja milliseid toetusmeetmeid te inimeste juhtimise alaste arenduste puhul olete 

kasutanud? (EAS-i või Euroopa rahastuse meetmed, innovatsiooniosakud ja kiirendid jne) 

II Koostöö TA asutustega 

6. Palun kirjeldage oma koostöökogemust TA asutustega inimeste juhtimist puudutavate 
arenduste osas.  

7. Mis ajendas teie organisatsiooni koostööle teadus- ja arendusasutusega? 
8. Mis oli teie hinnangul hea koostöö eeldus/võtmetegur? 
9. Kas koostöös TA asutustega oli ka mingeid puudujääke? 

a. Kui jah, siis milliseid? 

III Tulevikuperspektiiv 

10. Milliste inimeste juhtimise alaste arenduste järele teie organsiatsioonil vajadus oleks? 
11. Mis aitaks teid selle koostöö tegemisel ja toetaks suuremat koostööd? 
12. Kuidas TA asutused saaksid paremini toetada? Kus on arengukohad? 
13. Mis aitaks teie hinnangul suurendada inimeste juhtimise alast koostööd ettevõtete ja TA 

asutuste vahel? Mida TA asutused saaksid rohkem või teisiti teha, et sellist koostööd 
paremini toetada? 
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14. Kellelt peaks tulema initsiatiiv koostööks? 
15. Kas inimeste juhtimise alased õppekavad vastavad teie vajadustele? 
16. Kui ei, siis mida tuleks muuta? Soovitusi? 
17. Kas ja millistest toetusmeetmetest te inimeste juhtimise alaste arenduste puhul olete 

puudust tundnud? 
18. Ideid, kuidas näiteks EAS või ministeeriumid saaksid paremini valdkonda toetada? Ka 

innovatsiooniosakud ja kiirendid 

Aitäh! 
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Lisa 4. Intervjuu kava TA asutustega koostööd mitte teinud 
organisatsioonidele 

 

Fookusgrupiintervjuu, juuni 2022 

II grupp 

Tänan, et olete selle fookusgrupiintervjuuga liitunud. Selle peamine eesmärk on rohkem teada 
saada selle kohta, kuidas TA asutused inimeste juhtimise alaseid arendusi paremini toetada 
saaksid ning millised on selles osas ootused ja vajadused. 

Eesmärk on anda intervjuude põhjal soovitusi TA ning innovatsioonitegevuste toetamiseks 
inimeste juhtimise valdkonnas. Seda näiteks ETAG-ile, EAS-ile, ülikoolidele jne. Tegemist on osaga 
inimeste juhtimise alaste arendustegevuste kaardistusest. 

Palun luba intervjuu salvestamiseks 

I Arendustegevused 

1. Saame tuttavaks 
2. Palun kirjeldage, milliseid inimeste juhtimise alaseid arendustegevusi on teie 

organsiatsioonis seni tehtud. 
3. Kas teil on mõne arenduse puhul olnud soov või vajadus kaasata tegevusse TA asutusi? 
4. Millistel põhjustel ei ole seda seni tehtud? 

II Tulevikuperspektiiv 

1. Milliseid inimeste juhtimise alaste arenduste järgi teie organsiatsioonil vajadus oleks? 
2. Kas ja milliste tegevuste puhul soovite tulevikus TA asutustega koostööd teha? 
3. Mis aitaks teid selle koostöö tegemisel ja toetaks suuremat koostööd? 
4. Kuidas TA asutused saaksid inimeste juhtimise alaseid arendusi paremini toetada? Kus on 

arengukohad? 
5. Mis oli teie hinnangul hea koostöö eeldus/võtmetegur? 
6. Mis aitaks teie hinnangul suurendada inimeste juhtimise alast koostööd ettevõtete ja TA 

asutuste vahel? Mida TA asutused saaksid rohkem või teisiti teha, et sellist koostööd 
paremini toetada? 

7. Kellelt peaks tulema initsiatiiv koostööks? 
8. Kas inimeste juhtimise alased õppekavad vastavad teie vajadustele? 
9. Kui ei, siis mida tuleks muuta? Soovitusi? 
10. Kas ja millistest toetusmeetmetest te inimeste juhtimise alaste arenduste puhul olete 

puudust tundnud?  
11. Ideid, kuidas näiteks EAS või ministeeriumid saaksid paremini valdkonda toetada? Ka 

innovatsiooniosakud ja kiirendid. 

Aitäh! 
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Lisa 5. Intervjuudel osalenud ettevõtted ja intervjueeritute 
ametinimetused 

Organisatsiooni nimi Intervjueeritava ametinimetused 

Cleveron AS Talendispetsialist 

Eesti Haigekassa Personalijuht 

Eesti Tervishoiumuuseum Muuseumi juht 

Maksu- ja Tolliamet Personalipartner 

Telema AS Personalijuht 

Tallinna Linnamuuseum Dokumendihaldur-arhivaar 

ERR Personali arendus- ja koolitusjuht 

AS Eesti Gaas Personalijuht 

AS Tootsi Turvas Jurist, personalijuht, juhatuse liige 

Games Global Estonia OÜ Personalijuht 

AS Tallinna Vesi Personalijuht 

Siseministeerium Töötajakogemuse disainer 

Eurora Solutions Personalijuht 

Tallinna Viimsi Spa Personalijuht 

 


