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eAS on lõpetanud koolitustoe-
tuste andmise, seepärast näitab 
praegune ettevõtete käitumine 

järgmist: kes töötajate arendamist 
väärtustab, jätkab koolituste tellimist, 
kes kasutas võimalust toetust saada, 
see enam sellel teemal ei mõtle. Aeg 
näitab, kes tegutseb õigemini. 

Arvan, et koolitus peab aitama 
ettevõttel kasumit teenida. See peab 
olema investeering inimestesse, kes 
paremate oskuste abil ka ettevõttele 
kasu toovad. Artiklis käsitlen kooli-
tust kolmest vaatenurgast: kuidas saa-
da koolituseks õige “sisend”ehk keda 
ja miks koolitada, kuidas leida parim 
tegija ning koostöö koolitajaga.

Koolituse põhimõtted
 ■ lähtu ettevõtte väärtustest – kui 
ettevõte väärtustab töötajate arengut 
ja professionaalsust,  siis on loomu-
lik, et  õppimine on järjepidev prot-
sess. See toimib sama loogikaga kui 
iganädalased koosolekud. Kõik töö-
tajad läbivad aasta jooksul just nen-
de jaoks vajalikud ja arendavad koo-
litused. Kui ettevõtte väärtustes on 
kirjas “Meile on olulised head suhted 
klientide ning hankijatega”, peavad 
ka koolitused olema nii valitud, et se-
da väärtust tõepoolest kanda.

 ■ pea silmas ärilisi eesmärke – mis 
on sel aastal kõige tähtsam, mille-
le pööratakse eriti tähelepanu. On 
see uue tehnoloogia kasutuselevõtt, 
uued IT-programmid, uuenenud  
müügistrateegia, uue juhtide põlv-
konna kasvatamine jne. Koolitused 
peaksid olema valitud nii, et need 

toetaksid püstitatud eesmärkide 
saavutamist.

 ■ Koolituspõhimõtted tulenevad 
personalipoliitikast – keda ja kui 
palju meie ettevõttes koolitatakse.

 ■ Kui personalipoliitika üks osa on 
arenguvestlused, siis õpetatakse 
neid väga hästi ellu viima ja alles 
seejärel oodatakse sisulisi tulemu-
si. Just arenguvestlused toetavad 
koolituse planeerimist. Ei maksa 
loota, et seda osatakse ilma har-
jutamata – alustada tuleb aren-
guvestluste treeninguga. Kindlasti 
mitte loenguga. Arenguvestluste 
vorm peab aitama vestluse elluvii-
jat, mitte kammitsema. 
Sageli oskavad töötajad näha, et 

arengu käigus omandavad nad uusi 
oskusi – arvuti, keeled, kraad. Arengu-
vestlustel peaks jutuks tulema ka isik-
liku arenguga seonduvad eesmärgid 
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ettevõtete koolituspõhimõtted on  
erinevad – mõni juht ütleb, et tegemist 
ei ole koolitusfirmaga ja kui keegi 
tahab, õppigu oma raha eest. teine 
püüab arvestada kõikide soovidega ja 
nii võib selguda, et pole aega tööd teha – 
koolituspäevi tuleb rohkem kui tööpäevi. 



– oskus ületada erimeelsusi ja lahen-
dada konflikte, anda konstruktiivset 
tagasisidet, tulla toime stressiga, pla-
neerida targalt oma aega jne. Kui kõi-
ki oskusi on tööandjal võimalik oma 
töötajates arendada, siis hoiakute ja 
väärtuste muutmisega pole just palju 
peale hakata. Ettevõte ei toimi, kui 
puudub ühtne väärtussüsteem. See 
saab alguse juhtidest ja läbib kõik 
tasandid. Kindlasti peaks see olema 
ka üks arenguvestluste teemasid. 
Juhte tuleks õpetada väärtustest rää-
kima ja nende järgi käituma. See on 
teema, mis tuleks aastas korra tähe-
lepanu alla võtta igas meeskonnas.
 ■ töötajate rahulolu-uuringud – koo-
lituse puhul on need kasulikud siis, 
kui seal on esitatud rohkem avatud 
küsimusi. Minu soovitus on küsida 
ka juhtide juhtimisoskuste kohta. 
Nii on personalijuhil liht-ne saada 

ülevaade, milliste juhtimisoskuste 
arendamine tuleb eesmärgiks seada. 
Üldise rahulolu vähenemise korral 
tuleb juhtkonnal vaadata peeglisse. 
Kui kõik on positiivne – teadvustage, 
mida olete hästi teinud ja tehke seda 
veelgi paremini!  

 ■ Kasutades 360-kraadist tagasisi-
det, saab personalijuht head infot 
koolituste plaanimiseks. Kindlasti 
on koolituste planeerimisel tähtis 
ka klientide tagasiside. 

 ■ tutvustage klientide tagasiside 
uuringu tulemusi ja õpetage kõiki, 
kes klientidega suhtlevad, tegema 

seda just õigel viisil. Inimese käi-
tumine ei muutu karistuse tulemu-
sena paremaks. Ta peab mõistma, 
milline on õige käitumisviis, mida 
on talle õpetatud.  

Keda Koolitada?
Koolitada tuleb kõige pühendunu-
maid ja paremaid töötajaid, kes too-
vad kõige suurema kasumi ning neid, 
kes on ettevõtte jaoks kõige tähtsa-
mad. Ei ole mõtet vaeva näha rahul-
olematu intrigandiga, kes oma kol-
leege taga räägib ja ettevõtet laimab. 
Peab mõtlema, mis on selle rahulole-
matuse põhjus ja kas me saame/pea-
me sellega midagi tegema. Vahel tel-
litakse koolitust, et ühte inimest veidi 
rõõmsamaks muuta. See on ressursi 
raiskamine. Selle inimesega tuleb rää-
kida, mitte teha meeskonnakoolitust. 
Küll aga vajab iga meeskond aastas 

Just arenguvestlused 
toetavad koolituste 
planeerimist
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Best salesi korraldatud 
koolitus “kogu tõde  

müügist”. 
Foto: Raul Mee
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korra-paar koosolemise võimalust, et 
rääkida tööst, koostööst, ühistest ees-
märkidest ja nende saavutamise viisi-
dest. Selleks sobib meeskonnakoolitus 
mõnusas turismitalus suurepäraselt. 
See on nagu perele üks tore ühine väl-
jaskäik – muututakse lähedasemaks, 
suureneb mõistmine ja hoolimine. 

Vahel on nii, et parimad on saa-
nud juba nii palju koolitusi, et polegi 
enam justkui midagi pakkuda. Ehk on 
see sobiv hetk pakkuda talle koolitaja 
koolitust ja tulevikus võimalust teha 
ettevõttes sisekoolitusi, et jagada oma 
kogemusi, teadmisi – kõike seda, mis 
on temast parima teinud.

Usun, et ettevõtte jaoks on väga 
tähtsad kesk- ja esmatasandi juhid – 
see on juhtide tagavarapink ja suur 
võimalus parandada juhtimiskvali-
teeti kogu ettevõttes. Palju käivad 
koolitustel tippjuhtkonna liikmed, 
müügijuhid, kuid tähelepanuta on 
jäänud need, kes ettevõtte igapäevase 
toimimise tagavad ja töötajaid 
juhivad. Just sellele tuleks ettevõtetel 
oma tähelepanu pöörata.  

Rääkides juhtidest – nende isiksus-
lik areng ja kasv peavad toimuma 
pidevalt. Juhi tööriist on ta ise. Just 
tema silmaring, vaimne küpsus ja 
emotsionaalne tasakaal loovad mees-
konna vaimu ja ettevõtte edu. 

Koolitaja valiK
Kui ülevaade koolitusvajadustest on 
olemas, siis on selge, kellele on vaja 
leida personaalne koolitus ja millised 
on need teemad, mida me tellime oma 
meeskonnale sisekoolitusena.

Koolitaja valik algab selgest 
eesmärgi püstitusest – mida soovin 
koolitusega saavutada. Eesmärgist 
tuleneb juba eelarve ja nõudmised 
koolitajale. Kui soovid anda tead-
misi, võib sobida loeng või seminar, 
kui soovid arendada oskusi, on vaja 
neid oskusi treenida. Sellest tuleneb 
ka koolitaja valik.

Eestis saavad riikliku kutse ka koo-
litajad. Hangetes ja pakkumiskutsetes 
peaks olema ka nõue riikliku kutse 
omamise kohta, kui see on võimalik. 
Suhtlemistreeningut võib teha asja-

kohase väljaõppe läbinud ja riiklikku 
kutset omav suhtlemistreener. Sellised 
inimesed teavad, kuidas tuleb suht-
lemistreeningut läbi viia.

pärast Koolitust
Koolituse tellinud personalijuhi või 
ettevõtte juhi jaoks on kindlasti olu-
line koolituse järeltöö – tagasiside 
koolitajalt ja osalejatelt. Sageli mär-
kab koolitaja seda, mis igapäevaelus 
võib tähelepanuta jääda – eelkõige 
inimeste omavahelisi suhteid, aktiiv-
sust, julgust kaasa teha. See on olu-
line tagasiside, millega saab edaspidi 
arvestada.<>

Et mõõta koolituse 
tulemuslikkust, 
peab olukord olema 
mõõdetud enne seda

koostöö koolitajaga algab kindlasti 

kohtumisest. Ära vali vaid koolitus-

firmat, vali ka koolitajat. 

Vaata kohtumisel: 
 ■ kas saavutate ühise keele 

 ■ kas ta püüab sind ja sinu  

eesmärke mõista

 ■ on ta paindlik, sobib ta  

sinu töötajatele

 ■ on ta valmis tegema programmi, 

mis sobib just sinu firmale

 ■ kas ta annab koolitusjärgset 

tagasisidet ja soovitusi  

edaspidiseks.

Plaani koolitust 
hoolega, 
vali professionaalne koolitaja ja küsi 

ka enda jaoks tagasisidet, et saaksid 

järgmiste koolituste planeerimisel 

teha veelgi parema otsuse.
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Videoturunduse koolitus teemal:  
online video ja reklaam. 

Foto: Veiko TõkMan


