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Hea plaan aitab 
eesmärgi suunas liikuda
Töötajate arendamine ilma läbimõeldud 
plaanita on nagu metsa minek ilma 
kompassita. Tuleb läbi mõelda, kuhu ja 
kuidas tahetakse jõuda. 

Arenguvestlused on muutunud 
ilmselt enamikus ettevõtetes 
kindlaks rutiiniks. Juhtide vas-

tuseis on enamasti ületatud ja jutu-
ajamised on oodatud nii juhi kui ka 
alluva poolt. Kui nii ei ole, tasub see 
ette võtta. Juba ainuüksi jutuajamine, 
mille keskmes on töötaja areng, paneb  

töötaja mõtlema. Eriline on, kui saad 
seda teha koos juhiga – tema annab 
oma tagasiside ja nii saab töötaja end 
juba avarama pilguga analüüsida. 
Kindlasti peaks pärast arenguvestlust 
tegema plaani – kuidas püstitatud ees-

märgid saavutada. Millised on need 
tegevused, mille abil töötaja oskused 
ja käitumine liiguvad soovitud suu-
nas?

Töötajate arendamine läbimõel-
dud plaanita on nagu metsa minek 

TeksT: Sirje tammiSte
psühholoog, juhtimistreener

 personalifirma Sirje Tammiste  
Konsultatsioonibüroo
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ilma kompassita. Kui päike suunda 
näitab, siis ära ei eksi, kuid kiira-kää-
ra käimist on kindlasti rohkem kui 
pilku kompassil hoides. Kui puudub 
kindel plaan, on koolitustel osalemi-
ne sageli hetkeemotsioonist ajenda-
tud – hea hind, kasutame võimalust 
või tahaks vaheldust, vaataks, mida 
nad seal räägivad. Vahel võib juhtu-
da, et see on õige otsus, kuid siiski on 
tõhusam läbi mõelda, kuhu soovid 
jõuda ja mis on need tegevused, mis 
kohale viivad.

Iga muudaTus Toob 
kaasa vasTupanu
Enamikule inimestele tekitavad suu-
renenud või muutunud nõudmised 
rahulolematust. Kui kellegi koosta-
tud kava järgi peaks arenema hak-
kama, ei ole selleks aega ja tahtmist 
– arenegu ise … See on loomulik vas-
tuseis muudatustele. Kui arenguplaa-
ni koostab juht või personalitöötaja, 
on sagedane asjaosalise vastuseis, 
mis tekitab juhtides üksjagu segadust 
– ise ju töötaja tahtis edasi liikuda, 
nüüd paku talle erinevaid koolitusi, 
aga midagi ei kõlba. 

Kui töötajaga on tema arenguees-
märgid kokku lepitud, võiks ta ise 
oma arenguplaani valmis teha. Hea, 
kui selleks on ettevõttes käepärane 
vorm. Kui töötaja ideed on kirjas, siis 
on aeg seda juhi ja/või personalitöö-
tajaga arutada. Nii saab arvesse võt-
ta ettevõtte rahalisi võimalusi ja juba 
planeeritud koolitusi. Ühiste arutelu-
dega jõutakse ka parimate otsusteni. 

arengus ToeTu  
TugevusTele
Inimesed saavutavad tõelist edu vaid 
siis, kui nad arendavad oma tugeva-
maid külgi. Kõige suurem ressurss 
peaks minema tugevuste suurendami-
sele ning nõrgad küljed, mis takista-
vad potentsiaali maksimaalset kasu-
tamist, tuleb viia sellele tasemele, et 
need enam takistuseks ei ole. 

Kui töötaja on suurepärane and-
mesisestaja ja edukaks tööga toime-
tulekuks peab ta tähelepanu pöö-

rama koostööle, ei ole vaja temas 
arendada konfliktide vahendamise 
oskusi, ta peaks õppima end selgelt 
väljendama ja teisi kuulama. Kui IT-
spetsialist ei armasta suhelda, ei saa 
talle seda armastust peale suruda. 

Tuleb õpetada, et parem on siiski ot-
se rääkida, mitte kõrvaltuppa e-kir-
ju saata. Et suhtlemisel tuleb valida 
partnerile arusaadav väljendusviis ja 
alati algab suhtlemine ühele lainele 
saamisest. Sellest piisab.

põhitõed, mida peaks inimeste kohta teadma.
 ■ inimesed mõtlevad ja reageerivad 

erinevalt, nii nagu on nende väli-
mus erinev. Tuleb õppida märkama 

ja mõistma individuaalseid erinevusi. 

Üheks võimaluseks on DisC-i koolitus, 

kus isiksuslikud erinevused eriti 

ilmekalt ja kiiresti selgeks saavad.

 ■ inimesed ei avalda muudatuste-
le vastupanu mitte kiusust või 
mugavusest, vaid see on eluliselt 

vajalik viis säilitada endale turvaline 

keskkond. Jõuga ei saavuta ühtegi 

muutust – mida suurem surve, seda 

tugevam vastupanu. Vaja on õppida 

suhtlemistehnikaid, et juhtida kee-

rulisi jutuajamisi, et end kehtestada 

suhteid rikkumata. Aitavad suhtle-

mistreeningud.

 ■ Vaja on mõista grupiprotsesse. Iga 

meeskond liigub ühest etapist teise 

ja juhil on vaja osata ära tunda, millal 

on inimesed sõltuvusfaasis (küll see 

on tore aeg, kõik on minuga nõus ja 

õnnelikud), miks tekivad konfliktid 

(need on loomulikud ja juhi õige 

käitumisega ületatavad), eraldumis-

faasis pingutab igaüks oma tulemuse 

eest, sest meie tunne on nõrk ning 

lõpuks jõutakse koostööfaasi, kus 

meeskond on tõhus ja üksteist toetav. 

kuid iseenesest ei juhtu midagi, vaja 

on juhi väga tarka käitumist. Iga kord, 

kui astud uue meeskonna ette, algab 

kõik algusest peale. Vaja on õppida 

grupiprotsesse mõistma ja juhtima. 

see on päevase seminari teema.

 ■ erinevate läbirääkimiste pida-
mine on juhi jaoks üks võtmeos-
kusi. kui sageli mõeldakse selle all 

äripartneritega peetavaid läbirää-

kimisi, siis tegelikult on need ka 

teiste ettevõtte juhtide ja alluvatega 

toimuvad jutuajamised. Iga inimene 

alustab suhtlemist oma eesmärgiga, 

läbirääkimiste käigus selgub ühisosa 

ja sõlmitakse kokkulepped. Tulemusi 

ei saavuta partnerit kuulamata. kui 

sa tahad, et sind kuulatakse, õpi teisi 

kuulama.

 ■ aja juhtimine muutub, kui oled 
uuel positsioonil. Mida kõrgem 

ametikoht, seda pikema perspek-

tiiviga tegevused peavad olema 

ajakavasse planeeritud. kui remon-

dilukksepp teeb korda seadme, siis 

tema juht tagab vajalike varuosade 

ja töökorras tehnika olemasolu. kui 

personalispetsialist hoiab korras 

personalialase dokumentatsiooni, 

siis personalijuht loob ettevõttes 

personalipoliitika, mis tagab äriliste 

eesmärkide saavutamise. sageli 

ebaõnnestutakse, sest armastatakse 

neid vanu häid tegevusi, mis on sel-

ged ja tulevad iseenesest välja. Ilma 

pingutamata. Arenguplaanis peaksid 

olema kirjas need tegevused, mida 

nüüd, uuel positsioonil tuleb tegema 

hakata ja vajadusel tuleks töötajat 

nendeks ette valmistada. Tuleb õppi-

da aega teist moodi planeerima. 

 ■ juht peab teadvustama oma väär-
tusi ja oskama neid alluvateni 
viia. kuidas rääkida sellest, mida ma 

juhina oluliseks pean nii, et see oleks 

kõigile mõistetav? Tuleb tuua näiteid, 

millist käitumist sa alluvatelt ootad. 

Lühidalt ja konkreetselt. enamas-

ti tuleb seda proovida, harjutada, 

treenida. see tuleb sõltuvusfaasis 

ära teha, hiljem juhti ei kuulata ega 

järgita.
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plaan on vajalIk,  
kuI muuTuvad 
Tööülesanded ja vasTuTus
Kui töötaja ülesannetes toimub oluli-
ne muudatus, on hea teda selleks ette 
valmistada. Kui ta peab hakkama töö-
tama uue programmiga, on loomulik, 
et ta seda õpib. Planeeritakse aeg, mil 
ta saab end uue programmiga kurssi 
viia. Kui ta peab tundma seadusi, mil-
lega varem kokku ei ole puutunud, on 
vaja koolitust. Kõige lihtsam on pla-
neerida tehniliste oskuste ja teadmiste 
arendamist – õiged koolitused, kursu-
sed, seminarid, kolleegi tugi ja kõik 
saab selgeks.

Hoopis keerulisem on siis, kui uus 

ametikoht, näiteks inimeste juhtimi-
ne, nõuab teistsugust käitumist ja uusi 
suhtlemisoskusi. 

kuI suureneb vasTuTus, 
kaasneb suurem pInge 
Nii töötaja kui ka tööandja huvides 
on, et töötaja läbi ei põleks. Mida kõr-
gema otsustus- ja vastutustasemega on 

ametikoht, seda tähtsamaks muutub 
teadlik stressijuhtimine. 

Mis on need tegevused, mis aitavad 
suurenenud vastutusega toime tulla? 
Kindlasti on vaja õppida juhtima oma 
mõtteid ja oskama teadlikult otsusta-
da – see pole asi, mille pärast muret-
seda, sest muretsemine ei aita. Lihtne 
rääkida, raske teha. 

Oma mõtete juhtimine on enami-
kule väljakutse. Toeks on kogenud 
kolleeg, mentor või usaldusisik, kellele 
on turvaline oma hirmudest ja kõhk-
lustest rääkida. On ettevõtteid, kes 
palkavad oma töötajate toetamiseks 
psühholoogi. 

Arenguplaani tuleks planeerida re-
gulaarsed kohtumised ja jutuajamised, 
et analüüsida nii  uute ülesannete kui 
ka pingega toimetulekut. Olen tööin-
tervjuudel palju kuulnud, kui raske oli 
juhi ametikohale asumine, sest hirm 
teha vale otsus ja eksida oli tohutu. 
Tavapäraselt kestab see aasta-paar, 
kui töötaja end uuel positsioonil mu-
gavamalt tundma hakkab. Nii pikka 
aega ei saa lubada, sest ebakindlus 
toob kaasa otsuste edasilükkamise ja 
selle ajaga on sageli kaotatud ka au-
toriteet alluvate silmis. Et juhtida teisi, 
peab oskama juhtida oma emotsioone 
ja mõtteid. 

Suurenenud tööstressiga peaksid 
kaasnema kindlad lõõgastavad hobid, 
harrastused. Mida kõrgemal ametiko-
hal oled, seda rohkem pead üksi hak-
kama saama. Seepärast tuleb teel tip-
pu oma ellu planeerida kõik see, mis 
aitab läbipõlemist vältida. Ettevõtted 
tellivad sageli stressijuhtimise koolitu-
si – et anda töötajatele baasteadmised 
pingetega toimetulekuks. Sellele võiks 
järgneda jutuajamised – mida töötaja 
iga nädal kasutama hakkab. Ei aita 
kahepäevane koolitus, kui hiljem mi-
dagi ei muutu.

Paraku on see teooria. Tavaliselt 
kaasnevad kõrgema vastutusega pike-
mad tööpäevad ja aega on enda heaks 
raske leida. Kui see on arenguplaanis 
kirjas, aitab see töötajal teadvustada 
– ta on ise enda tööriist ja peab enda 
eest hoolt kandma.

| töötajate arendamine |

oma mõtete juhtimine  
on enamikule 
väljakutse 
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kuIdas saavuTada uus 
mõTlemIsTasand?
Liikudes karjääriredelil üles, on vaja 
osata näha protsesse laiemalt, mõista 
ärikeskkonda. Otstarbekas on planee-
rida töötaja jaoks pikem arenguprog-
ramm, mis vältab terve aasta. Lisaks 
seminaridel ja loengutel saadavatele 
uutele teadmistele juhatatakse osale-
jad ka heade raamatuteni. Soovitused 
õigete raamatute lugemiseks on isik-
suslikus kasvus asendamatud. Lugedes 
saad ise leida vastuseid oma küsimus-
tele. Mõtestades ja end analüüsides 
on isiksuslik areng sügavam kui teiste 
mõtteid kuulates. 

Kindlasti on arenguprogrammi-
de kasu ka suhtevõrgu loomine teiste 
selle valdkonna tegijatega, kogemuste 
jagamine ja üksteise toetamine. Kuna 
isiksuslik areng toimub samm-sam-
mult, on pikem arenguprogramm alati 
mõistlikum kui ühepäevased koolitu-
sed ja konverentsid. Kuid ka neil peaks 
arenguprogrammis olema kindel koht. 
Kui personalispetsialistist saab per-
sonalijuht, võiks tema arenguplaanis 
olla iga-aastane personalijuhtimise 
konverentsil osalemine, kui persona-
lijuht kuulub juhtkonda, võiks ta olla 
ka Pärnu juhtimiskonverentsil kohal. 
Et saada osa suuremast pildist, uutest 
värsketest ideedest.

kuIdas õppIda 
InImesTe juhTImIsT?
Juhiks saades peavad konkreetsed põ-
hitõed selged olema. Nendele põhitõ-
dedele lisaks tuleb treenida kindlaid 
oskusi, et juhina toime tulla. Kui rooli 
ei istu, autot ei juhi. Kui inimestega ei 
oska suhelda, siis neid ei juhi.

mIllal on arenguplaan 
häsTI TehTud?
Arenguplaan on hästi tehtud siis, kui 
see sisaldab kindlaid arendavaid tege-
vusi, mis aitavad töötajal oma  uusi 
ülesandeid edukalt täita. Kui erialased 
teadmised saadakse sageli tööl, kur-
sustel ja seminaridel, siis on raskem 
planeerida isiksuslikku arengut. Suu-
remates ettevõtetes on loodud uute 
juhtide arenguprogrammid, mis aita-
vad pikema protsessiga kaasa isiksus-
likule kasvule. 

Olen ise olnud nende programmide 
loomise juures ja hiljem kaasa teinud 
koolitajana. Kohtudes osalenutega 
aasta-paari pärast on olnud mu ülla-
tus suur – kuivõrd teisel tasandil on 
nad õppinud asjadele vaatama. Oluli-
ne on juhi või personalijuhi regulaar-
ne toetav tagasiside, mis suurendab 
töötaja usku – ta saab hakkama, ta 
tuleb toime.

Kuna areng toimub sammhaaval, 
ei tohiks ühele aastale kuhjata palju 
erinevaid koolitusi. Kasutegur on vä-
ga väike. Muutused täiskasvanu käi-
tumises ja mõtlemise viisis toimuvad 
aeglaselt ja seda vaid siis, kui ta saab 
teooriat praktikaga siduda. Õpitut on 
vaja kohe praktikas kasutada.

Põhitõed 
 ■ Inimene, kes püstitab endale ees-
märgid, saavutab enamat kui see, 
kellel puuduvad selged eesmärgid.

 ■ Inimene, kes püstitab endale kõrge-
mad eesmärgid kui teine, saavutab 
rohkem kui see, kes piirdus mada-
lamate eesmärkidega.

 ■ Mõistlikus saavutamisulatuses ole-
vad järjest kaugemad ja kõrgemad 
vahe-eesmärgid aitavad tugevasti 
kaasa lõppeesmärkide poole püüd-
lemisel.
Hea plaan aitab liikuda õiges suu-

nas. Kuid inimesed arenevad eri kii-
rusega ning seepärast on vaja plaani 
paindlikult kohandada. Vastutus ees-
märgi saavutamise eest on töötajal, te-
ma juht ja personalijuht saavad pak-
kuda tuge. <>

mida kõrgemal 
ametikohal oled, seda 
rohkem pead üksi 
hakkama saama

mida võiks sisaldada 
arenguplaan?
 ■ Kindel eesmärk – millist tead-

mist, oskust, hoiakut, käitumist 

on vaja arendada.

 ■ Õigesti valitud arendustege-
vus – kursus, seminar, koolitus, 

konverents, kolleegi töö jälgimi-

ne, arenguprogrammi läbimine, 

raamatu lugemine, jne.

 ■ regulaarsed kohtumised juhi-

ga, personalijuhiga, mentoriga või 

coach’iga. et oleks kindel – areng 

läheb õiges suunas ja sobivas tem-

pos. endas selgusele jõudmiseks 

vajab enamik inimesi partnerit, 

kellega oma mõtteid arutada. 

Toetav tagasiside on arenguplaa-

ni elluviimise oluline osa. On neid, 

kellele sobib pigem professionaal-

se päeviku pidamine.

 ■ tähtaeg – kui on ajaline siht, võ-

tab inimene end enam kokku. kui 

on teada, millega ja kuidas peab 

aasta pärast toime tulema, saab 

kindlalt selles suunas astuda.

Kõige paremini õpib 
täiskasvanu siis, kui:
 ■ ta mõistab õppimise vajadust 

ja saab aru, et ilma õppimata ta 

toime ei tule 

 ■ ta on valmis iseendaga tööd tege-

ma ja mõistab, et lõplik vastutus 

tulemuste eest on temal endal

 ■ tal endal on küsimused,  

millele otsib vastust.

kui need tingimused on täidetud, 

saab personalijuht aidata tal arengu-

plaani luua.


