
tark	inimene,
tark	ettevõte,
tark	linn
Ellu	ei	jää	suuremad	ja	tugevamad,	
vaid	nutikamad,	kes	suudavad	
kiiremini	kohanduda	muutustega!



• lisa	protsessoreid
• jaga	funktsioone	
• ühenda	protsessorid
• maksimeeri	ühenduste	
läbilaske	võimet



Mis	asi	on	
ettevõte?



smart people – smart company – smart city

• Strong	identity

• Distributed	control

• Feedback	loops



Ettevõtte	eesmärk	on	tavaliselt	kõige	suurem	
saladus.	Uuringud	on	näidanud?
- vaid	16	%	töötajatest	on	eesmärgile	pühendunud
- vaid		4%	töötajatest	teavad,	kuidas	nende	tööst	
sõltub	ettevõtte	eesmärgi	täitumine
- vaid	4%	alustavatest	ettevõtest jõuab	1	miljoni	
Dollarise	käibeni
- vaid	2%	ettevõtetest	on	seadnud	eesmärgiks	võita,	
olla	konkurentidest	paremad.	
- vaid	alustatavatest	0,4%	ettevõtetest	jõuab	10	
miljoni	dollarise	käibeni.



Inimese	ego	on	tema	eesmärk.	
Kui	armastad	enda	eesmärki	siis	armastad	iseend.
Kristiina	Šmigun	- 8	aastasena	üksinda	pimedas	
metsas	nähes	kukkuvat	tähte	otsustas	saada	
Olümpiavõitjaks	ja	sellest	hetkest	alustas	ta	selle	
eesmärgi	nimel	elamist.	Eesmärk = Sina
Sõprus	iseendaga	on	kõige	tähtsam,	sest	ilma	
selleta	ei	saa	me	olla	sõbrad	kellegi	teisega.

Juhul	kui	juhtmeeskonna	innustumus	on	alla	9	punkti,	siis	
see	on	ettevõtte	kõige	suurem	probleem.	Puudub	
koostegustemise	põhjus



Work	the	team,	then	the	problem	- leader	
faced	with	a	problem	or	opportunity,	the	first	
step	is	to	ensure	the	right	team	is	in	place	
and	working	on	it	- Jim	Campbell
Spordist	teame,	et	võidab	meeskond,	mis	on	vastavuses	eesmärgile	õieti	komplekteeritud	ning	
keda	treener	(juht)	on	sihikindlat	ja	süsteemselt	treeninud.
Mitu tundi teie	otganisatsioonis	juhtmeeskond	nädalas	trenni	teeb
Juhtmeeskond = Tippmeeskond



How	to	build	your	Dream	Team and	keep	
engagement	high

Team	
Alignment

Team	
Commitment

Team	
Development

Common	for	all Specific	for	each	one Sustainable	growth

• Goal

• Content	/	Frame

• Trust

• Roles

• Drivers	/	WIIFM

• Talent

• Lessons	Learned

• Integration	Newcomers

• Monitor	Progress

Solidary
Group

Performing	
Team

Dream	
Team



Meeskonna sooritusvõime = PoWeR Score = P x W x 
R =  8 x 7,6 x 6,9 = 420
- P =Priorities – kas meil on tulenevalt eesmärgist 
õiged prioriteedid
- W = Who – kas meil proriteetidega on seotud
õiged iniemsed
- R = Relationship – kas meil õiged inimesed, 
süsteemselt ja järjepidavlt suhtlevad õigete 
iniestega. Teevad koos trenni, arenevad  

Tippmeeskonade	PoWeR	Score	on	

suurem	kui	729

• Kuidas	meil	õnnestub	mänga	võita,	kui	10	mehest	2	ei	tea	mis	mängu	me	mängime
• Kuidas meil	õnnestub	võita,	kui	10	mehest	2,5	meest	ei	tea	mis	rollis	on	või	ei	taha	

võiduks	olulist	rolli	täita
• Kuidas meil õnnestub mänga võita, kui 10 mehest 3 ei tea kokkumängu

kombinatsioone.
Mida väiksem on PoWeR Score, seda suurem osa inimeste energiast on suunatud sisemiste	
pingete	ja	sõltuvuste	lahendamisele.	Fookus on iseenda ja energiat ning aega kliendile	
väärtuse	loomiseks	ei	leita.



Juhtida	saab	vaid	seda,	mis	on	
mõõdetav	(OKR)
O	- Eesmärk:	- Kvalitatiive	läbimurre,	uus	soovitud	seisund	(Olen	Olümpiavõitja)
• KR:	võtmetulemus	– alati	number,	kui	ei	võtmetulemuse	ei	ole	number,	siis	ei	ole	tegemist	

võtmetulemusega	– 10	kilomeetri	joosta	alla	28	minuti
• KR:	võtmetulemus	– selle	täitumise	kaudu	on	võimalik	ennustada	eesmärgi	täitumist
• KR:	võtmetulemus	– on	täitja	mõjuulatuses
• KR:	võtmetulemus	– seatakse	tasemele,	et	täitumise	kindlustunne	on	50%,	vastasel	juhul	ei	

toimu	reaalsuse	nihestamist,	ei	otsita	tulemuse	saavutamiseks	uusi	innovatiivseid	viise.	
Madalama taseme juures rõhk liigub uuenduselt efektiivsusele

Rakendades iganädalselt meeskonna kui iga selle liikme tasemel tava (rituaali) kus 
• hindata iga võtmetulemuse saavutamise kindlustunnet
• ja planeerides uueks nädalaks tegevused, mis aitavad suurendada võtmetulemuse 

kindlustunnet,
loob juht pidevalt areneva, õppiva ja nutika organisatsiooni, kuus iga liige ise 
vastavuses oma rollile, leiab iseseisvalt tõhusama viisi tulemuse saavutamiseks. 



What	is OKR
• OKR	(Objective	and	Key	Results)	is	not	a	Perfomance management	
system,	it	is	a	development	management	system that	derives	from	its	
title:
• Objective is	a	new	qualitative	status,	the	desired	change	to	be	achieved	that	
improves	the	company’s	competitiveness,	work	environment	and	performance

• Key	Result	– the	achievement	of	which	ensures	that	the	key	results	are	fulfilled
• In	the	Pareto	model,	20%	of	activities	are	managed	via	OKR	which	
realization	ensures	80%	of	results.	New	capabilities	are	created	for	an	
organization.		
• 80%	of	everyday	activities	are	managed	by	the	role	model,where	the	
latter	ones	have	been	described	on	a	service-by-service	basis.	It	is	clear	
what	value	that	role	creates	and	how	the	quality	of	the	offered	service	is	
measured (KPI).





The	3-week	Team	Turnaround Program	–
Be	Agile
Step	/	Week	1	– Leader	Insight
(The	catalyst	for	change	at	any	company	is	the	vision)

Step		/	Week	2	– Rehire	Your Team	
(A	clear	vision	must	be	built	and	shared	with	everyone)

Step	/	Week	3	– Deploy	Your	Dream	Team
(Good	leaders	produce	more	leaders,	not	more	followers)



Vision	and	
strategy

Personal	
development	

plan

Job	Scorecrad

Role	90	day
focus

Company	90	day
focus	(OKR)	

Ettevõtte	90	päeva	
tegevuskava

One	– to	- One

Team	90	day
plan

Role		status	
report

Team	weekly	
meeting

Personal				
Calendar

Company	90	day
plan

Monthly	Review

Town	Hall	meeting

Company	Communication	Architecture

Team	training



Mis	on	juhi	missioon ?
Juhi	missioon	on	suunata	oma	meeskond	suurepärastele	
tulemustele

• tulemused	=	seatud	ja	kokkulepitud	õiged	ootused
• meeskond	=	valitud	õiged	inimesed	õigetele	kohtadele
• suunamine	=	rakendatud	süsteemid	ja	protsessid,	et	
asjad	saaks	tehtud.



Kuidas	sina	käituksid?

Meesterahvas	tuleb	
tualetist	ning	on	
unustanud	oma	
püksiluku	lahti

Sosistad:	
“Vabandage,	teil	on	
püksilukk	lahti!”

Hüüad:	“Vaadake	tal	
on		püksilukk	lahti!”

Vaikid – kuna	oled	
mures,	kuidas	sinust	
sellisel	juhul	
mõeldakse

Vaikid – kuna	oled	
mures,	kuidas	ta	end	
selle	märkuse	peale	
tunneb

Põhimõtteline	avameelsus

Isiklik	hoolivus

Nõudlikkus

Ruineeriv	empaatia

Ebameeldiv	agressiivsusManipuleeriv	ebasiirus





Mis	oli	täna	siin	Sinu	jaoks	
kõige	väärtuslikum?
.





TÄNAN!
Andres	Haavel
andres.haavel@empowerment.ee
50	50	595


