
Juhtimistegevuste 
profiil
Tagasiside raport

Marika Hunt

Linnade Keskus

Exclusive worlwide distribution by Persona Global, Inc. 1999. © 1995 Open'Act



Sisukord

Sissejuhatus

lk. 

    Meetod 1

    Mudel 2

    Juhtimistegevuste definitsioonid (faktorid) 3

2. Tulemused faktorite kaupa

    F1: Eesmärgistamine 10

    F2: Töökorraldus 13

1. Üldine kokkuvõte 6

    F3: Meeskonna koostöö ja motivatsioon 16

    F4: Informatsioon ja kommunikatsioon 19

    F5: Pidev protsesside täiustamine 22

    F6: Võimekuse ja kompetentside arendamine 25

    F7: Võimu ja autoriteedi kasutamine 28

    F8: Osakondade vaheline koostöö 31

3. Meeskonna professionaalse küpsuse hindamine 34

4. Tulemuslikkust takistavad tegurid 36

5. Võtmesoovitused 37

Exclusive worlwide distribution by Persona Global, Inc. 1999. © 1995 Open'Act

Marika Hunt



Sissejuhatus

Meetod

Järgnev raport põhineb järgmistele küsimustikele antud  vastuste analüüsil:

otsese alluva küsimustikku

enesehindamise küsimustik

kaastöötaja küsimustikku

ülemuse küsimustik

Vastajatel paluti hinnata väiteid 5-punkti skaalal, märkides hinnangu "väga tähtis" 5 
punktiga ning hinnangu "pole üldse tähtis" 1 punktiga. Vastajaid paluti samas hinnata, 
millisel tasemel on juht antud väidete osas - andes 5 punkti, kui hinnang oli "täiesti nõus" 
kuni  1 punktini, kui hinnang oli "üldse mitte nõus". Iga väite mõlema skaala puhul oli 
vastajatel võimalik vastata valikuga "puudub arvamus", kui nad olid vastuses ebakindlad.

Kõikide vastajate osas oli arvamuse puudumise osakaal:

7.35%

4

1

2

1
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Mudel

Juhtimistegevuse profiili (MAP) tarkvara analüüsis saadud andmeid ning jagas need 
faktoriteks ning alam-faktoriteks.

Iga faktor esindab kindlaksmääratut juhtimisvaldkonda; iga valdkond on 
eristatav ning samas seotud teiste juhtimise võtmevaldkondadega.

Tulemused näitavad iga juhi tugevusi ning arenguvajadusi. Vastavalt  juhi 
individuaalsetele tulemustele pakutakse valik spetsiifilisi soovitusi. Iga juhtimistegevuste 
valdkonna osas näidatakse samuti keskmist hälvet, mille järgi on võimalik hinnata 
vastuste järjekindlust. 

MAP profiilis käsitletavad juhtimise võtmevaldkonnad

F4: Informatsioon ja 
kommunikatsioon

F2: Töökorraldus

F5: Pidev protsesside 
täiustamine

F8: Osakondade 
vaheline koostöö

F7: Võimu ja autoriteedi 
kasutamine

F6: Võimekuse ja 
kompetentside 

arendamine

F1: Eesmärgistamine

F3: Meeskonna koostöö 
ja motivatsioon

F8: Osakondade 
vaheline koostöö
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Juhtimistegevuste definitsioonid (faktorid)

F1: Eesmärgistamine

Mudel defineerib eesmärgistamist kui oskust seada grupieesmärke ja jagada need 
tegevuseesmärkideks igale meeskonna liikmele saavutamiseks. Eesmärgistamine 
tähendab ka võimet tagada toetus võetud grupieesmärkidele ning iga meeskonna liikme 
pühendumust oma isiklike eesmärkide saavutamisele.

Alam-faktorid:

AF11: Grupieesmärkide põhjalikkus ning selgus 

AF12: Toetus eesmärkidele 

AF13: Võime seada individuaalsed eesmärgid vastavalt grupieesmärkidele 

F2: Töökorraldus

Töökorralduse faktor kirjeldab juhi efektiivsust prioriteetide juhtimisel ja tegevuste 
koordineerimisel meeskonnas.  Samuti hindab see faktor juhi võimet kasutada parimal 
viisil meeskonnaliikmete kompetentsust volitamise ning delegeerimise kaudu.

Alam-faktorid:

AF21: Prioriteetide juhtimine 

AF22: Tegevuste koordineerimine 

AF23: Volitamine ning delegeerimine 

F3: Meeskonna koostöö ja motivatsioon

See faktor kirjeldab meeskonnatöö taset, juhitava üksuse üldist moraali ning 
individuaalset ja grupi motivatsiooni. See kirjeldab samuti juhi võimet ärgitada 
meeskonna liikmeid üksteisega koostööle positiivses ja motiveerivas keskkonnas.  Antud 
tegur kaardistab juhi individuaalsete juhtimisoskuste inimsuhete aspekti. 

Alam-faktorid:

AF31: Koostöö juhitava üksuse sees. 

AF32: Motivatsioon, kaasamine ning osalemine 
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F4: Informatsioon ja kommunikatsioon

Antud faktor kirjeldab juhi põhjalikkust meeskonna liikmete varustamisel kasuliku 
informatsiooniga ning nende töötulemuste osas tagasiside andmisel. See kirjeldab ühtlasi 
ka juhi kuulamisoskust ning kättesaadavust.

Alam-faktorid:

AF41: Tagasiside  

AF42: Kuulamisoskus ning kättesaadavus  

AF43: Informatsiooni levik 

F5: Pidev protsesside täiustamine

Antud faktor kirjeldab juhi  võimet kehtestada töösoorituse standardid ning juurutada 
protsessid, mis kindlustavad kliendi rahulolu ja teenuse kvaliteedi. See sisaldab ka 
kõikide meeskonna liikmete tahet osaleda aktiivselt pidevas protsesside ja teenuste 
täiustamises innovatsiooni kaudu. 

Alam-faktorid:

AF51: Protseduuride olemasolu ning nendest kinnipidamine  

AF52: Pidev protsesside ja teenuste täiustamine 

AF53: Meeskonna liikmete kaasamine innovatsiooni ning muutustesse.  

F6: Võimekuse ja kompetentside arendamine

Antud faktor kirjeldab juhi võimet arendada üksuse liikmete individuaalseid kompetentse 
ja oskusi ning juhi soovi investeerida oma aega ning energiat, et meeskond kasutaks 
oma potentsiaali täiel määral. 

Alam-faktorid:

AF61: Individuaalsete töösoorituste ning –tulemuste hindamine 

AF62: Positiivne toetamine ning julgustamine 

AF63: Isiklik nõustamine ning potentsiaali arendamine 
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F7: Võimu ja autoriteedi kasutamine

See faktor kirjeldab, kuidas juht kasutab meeskonnas oma autoriteeti ning võimu. See 
kaardistab juhi oskust juhtida meeskonnasiseste konfliktide lahendamist ning 
läbirääkimisi. Antud faktor kirjeldab ka juhi võimet esindada enda juhitavat üksust ning 
kaitsta efektiivselt selle huvisid ettevõtte sees. 

F8: Osakondade vaheline koostöö

See faktor kirjeldab juhi võimet edendada koostööd erinevate üksuste vahel. Antud tegur 
väljendab juhi võimet kehtestada koostöö põhireeglid ning soodustada sellist meeskonna 
liikmete käitumist, mis soodustab ettevõttes ristfunktsionaalset koostööd. 
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1. Üldine kokkuvõte

Otseste alluvate, iseenda, kaastöötajate ning ülemuse hinnangute võrdlus.

F1: Eesmärgistamine F5: Pidev protsesside täiustamine

F2: Töökorraldus F6: Võimekuse ja kompetentside arendamine

F3: Meeskonna koostöö ja motivatsioon F7: Võimu ja autoriteedi kasutamine

F4: Informatsioon ja kommunikatsioon F8: Osakondade vaheline koostöö

AL = otseste alluvate hinnangud  ISE = iseenda hinnangud

KT = kaastöötajate hinnangud   ÜL = ülemuse hinnangud

nISE

nAL

nKT

nÜL

KeskmineF8F7F6F5F4F3F2F1

67%75%75%67%73%57%60%66%63%

68%66%74%72%61%72%65%62%73%

73%68%70%72%79%83%68%73%72%

69%62%74%71%71%74%67%63%72%
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Näitajate kokkuvõte

Graafikud kirjeldavad iga faktori osas tajutud soorituse taseme võrdlust antud faktori 
tähtsuse hinnanguga.

Otseste alluvate hinnangud

Iseenda hinnangud

Kaastöötajate hinnangud

Sooritus Tähtsus

Sooritus Tähtsus

Sooritus Tähtsus

Keskmine

Keskmine

Keskmine
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Ülemuse hinnangud

Isiklik arengumaatriks

Järgnev maatriks põhineb otseste alluvate hinnangutel.

Keskmine soorituse tase: Keskmine tähtsuse tase:

Arvestamise ala

su
h
teliselt m

ad
al täh

tsu
s

suhteliselt madal sooritus

Konsolideerimise ala suhteliselt kõrge sooritus Rahulolu ala

Arenguvõimaluste ala

69% 63%

Sooritus Tähtsus

Keskmine

su
h
teliselt kõ

rg
e täh

tsu
s
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Isiklik arengumaatriks

Järgmine maatriks baseerub juhi hinnangutel

Keskmine soorituse tase: Keskmine tähtsuse tase:

Arvestamise ala

su
h
teliselt kõ

rg
e täh

tsu
s

su
h
teliselt m

ad
al täh

tsu
s

suhteliselt madal sooritus

Konsolideerimise ala suhteliselt kõrge sooritus Rahulolu ala

Arenguvõimaluste ala

62%67%
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Võrdlus andmebaasi näitajatega

Otseste alluvate hinnangute võrdlus meie andmebaasi keskmiste näitajatega ning klassi 
parimate keskmiste näitajatega.

F1: Eesmärgistamine F5: Pidev protsesside täiustamine

F2: Töökorraldus F6: Võimekuse ja kompetentside arendamine

F3: Meeskonna koostöö ja motivatsioon F7: Võimu ja autoriteedi kasutamine

F4: Informatsioon ja kommunikatsioon F8: Osakondade vaheline koostöö

AL Klassi parimad Andmebaasi keskmine

S
o
o
ritu

s

Keskmine
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F1: Eesmärgistamine

2. Tulemused faktorite kaupa

Mudel defineerib eesmärgistamist kui oskust seada grupieesmärke ja jagada need 
tegevuseesmärkideks igale meeskonna liikmele saavutamiseks. Eesmärgistamine 
tähendab ka võimet tagada toetus võetud grupieesmärkidele ning iga meeskonna liikme 
pühendumust oma isiklike eesmärkide saavutamisele.

Alam-faktorid:

AF11: Grupieesmärkide põhjalikkus ning selgus 

AF12: Toetus eesmärkidele 

AF13: Võime seada individuaalsed eesmärgid vastavalt grupieesmärkidele 

Definitsioon:

Tulemused väidete kaupa

S
o
o
ritu

s
S
o
o
ritu

s
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Üldine analüüs ning soovitused

Kommentaari usaldusväärsus on statistiliselt väga kõrge.

F1: Eesmärgistamine

Tulemused viitavad heale meeskonna poolehoiule seatud eesmärkide suhtes.

Oled olnud võimeline defineerima, selgitama ja edastama oma meeskonna eesmärke. 
Nendest eesmärkidest on üldiselt aru saadud, kuigi on võimalik, et need pole piisavalt 
selged.

Selged eesmärgid, millest on kõik aru saanud, on aluseks efektiivsele meeskonnatööle, 
milles saab avalduda isiklik võimekus. 

Järeldus: enamus meeskonnaliikmetest saavad täita oma tööülesandeid efektiivselt. Siiski 
võib meeskonnal veel olla kasutamata tootlikkuse varusid. Soorituse hindamist saab 
muuta objektiivsemaks.

Üksikisiku tasemel on iga meeskonnaliikme missioon, rollid ja tegevusülesanded selgelt 
määratletud. On võimalik, et mõned ülesanded ja individuaalsed eesmärgid peaksid 
olema selgemad.

Kindlusta, et meeskond oleks teadlik sellest, kui tähtis on pidada meeles selgeid ja 
täpseid eesmärke. Korralda koosolekuid, et meeskonnaliikmed saaksid arutleda 
nende eesmärkide üle.

Määratle koos oma meeskonnaliikmetega veel kord nende ülesanded, rollid ja 
vastutus. Tee igaühega kindlaks, et need on selgelt defineeritud ja realistlikud. 
Määra tähtajad individuaalsete tulemuste ja probleemide aruteludeks.
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Tulemused väidete kaupa

1 Mul on selged ja saavutatavad eesmärgid, mida sean regulaarselt 
koos oma juhiga.

2 Minu juht on mulle selgitanud, kuidas minu tööpanus aitab kaasa 
kogu meeskonna edule.

3 Ma tean meie meeskonna eesmärke.

4 Enamus meie meeskonna liikmetest toetab meeskonna eesmärke.

5 Minu juht on mulle selgitanud, kuidas meie meeskonna tegevuse 
eesmärk aitab kaasa organisatsiooni edu saavutamisele.

6 Mind on selgelt teavitatud minu tegevuse mõttest ja rollist ning minu 
vastutusest.

7 Minu juht on mulle selgitanud nii meeskonna kui ka iga meeskonna 
liikme eesmärke ning prioriteete.

8 Me teame, kuhu me liigume - meil on selged eesmärgid.

9 Me kõik oleme  pühendunud meie organisatsiooni eesmärkide 
saavutamisele.

10 Igaüks teab, mida peab tegema, et saavutada meeskonna  eesmärke.

SooritusTähtsus

Tähistab väiteid, kus sinu ja sinu alluvate hinnangute vahe sinu sooritusele on  väiksem kui 1.5 või võrdne 1.5-
ga või negatiivne

Mida enam on tulbad täidetud, seda suurem on sinu alluvate poolt sinu   sooritusele antud   hinnangute 
standardhälve 

Tähistab väiteid, kus sinu ja sinu alluvate hinnangute vahe sinu sooritusele on suurem kui 3

Tähistab väiteid, kus sinu ja sinu alluvate hinnangute vahe sinu sooritusele on 1.5-3.0 

Pööra tähelepanu järgmistele indikaatoritele

AL 6.9 8.1

ISE 5.0 7.5

KT 8.8 7.5

ÜL 5.0 5.0

AL 5.6 7.5

ISE 7.5 7.5

KT 6.3 7.5

ÜL 5.0 7.5

AL 6.3 7.5

ISE 5.0 5.0

KT 6.3 7.5

ÜL 7.5 7.5

AL 6.3 7.5

ISE 7.5 7.5

KT 6.3 7.5

ÜL 7.5 7.5

AL 5.6 6.3

ISE 2.5 5.0

KT 7.5 8.8

ÜL 5.0 5.0

AL 5.6 7.5

ISE 5.0 7.5

KT 6.3 7.5

ÜL 5.0 5.0

AL 5.0 6.3

ISE 7.5 7.5

KT 7.5 7.5

ÜL 5.0 7.5

AL  7.5

ISE  7.5

KT  5.0

ÜL  5.0

AL  7.5

ISE  7.5

KT  7.5

ÜL  5.0

AL  6.3

ISE  7.5

KT  7.5

ÜL  7.5
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F2: Töökorraldus

Töökorralduse faktor kirjeldab juhi efektiivsust prioriteetide juhtimisel ja tegevuste 
koordineerimisel meeskonnas.  Samuti hindab see faktor juhi võimet kasutada parimal 
viisil meeskonnaliikmete kompetentsust volitamise ning delegeerimise kaudu.

Alam-faktorid:

AF21: Prioriteetide juhtimine 

AF22: Tegevuste koordineerimine 

AF23: Volitamine ning delegeerimine 

Definitsioon:

Tulemused väidete kaupa
S
o
o
ritu

s
S
o
o
ritu

s
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Üldine analüüs ning soovitused

F2: Töökorraldus

Meeskond võib tunda puudulikku tegevuste koordineerimist. Töö toimub põhiliselt 
iseseisvalt; meeskonnatöö pole hästi arendatud. Mõned meeskonnaliikmed võivad tunda 
(õigustatult või mitte), et kohustused pole  õiglaselt jaotatud.

Antud vastused annavad tunnistust organiseeritud meeskonnast. Võtmeprioriteetide osas 
kantakse hoolt ning reageerimine muutustele on rahuldaval tasemel. Siiski võib mõnedel 
meeskonnaliikmetel olla oma tegevuseesmärkide suhtes puudulik keskmine ja pikaajaline 
visioon. 

Enamuse meeskonnaliikmete iseseisvus vastab nende kompetentsusele. Siiski võib 
tööülesannete määramine ning delegeerimine olla praeguse seisuga võrreldes 
optimaalsem.

Puudub energia ning meeskonnal on raskusi tähtaegade täitmisega. Meeskonna maine on 
kannatanud nii sisemiste kui ka väliste klientide silmis hoolimata heast tahtest.

Järeldused: meeskonnaliikmed tunnevad juhtimise olemasolu ning heal tasemel 
organiseerimist. Siiski võivad nad osutada muutustele vastuseisu visiooni puudumise 
tõttu.

Korralda koos oma töötajatega koosolekuid, et parandada töö korraldamist ning 
prioriteetide juhtimist. Võta aega vajalikuks planeerimiseks ning lase seda teha ka 
oma meeskonnaliikmetel - see on investeering, mida ei saa ignoreerida.

Paranda töö koordineerimist läbi planeerimismeeskondade loomise ja pidades 
regulaarseid ning hoolikalt ette valmistatud  meeskonna koosolekuid. Arenda 
järjepidevalt meeskonnatööd, fokusseerides tähelepanu esialgu lihtsatele 
ülesannetele. 

Kommentaari usaldusväärsus on statistiliselt kõrge.
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Tulemused väidete kaupa

Tähistab väiteid, kus sinu ja sinu alluvate hinnangute vahe sinu sooritusele on  väiksem kui 1.5 või võrdne 1.5-
ga või negatiivne

Mida enam on tulbad täidetud, seda suurem on sinu alluvate poolt sinu   sooritusele antud   hinnangute 
standardhälve 

Tähistab väiteid, kus sinu ja sinu alluvate hinnangute vahe sinu sooritusele on suurem kui 3

Tähistab väiteid, kus sinu ja sinu alluvate hinnangute vahe sinu sooritusele on 1.5-3.0 

Pööra tähelepanu järgmistele indikaatoritele

11 Meeskonnasisene vastutuse ja ülesannete jaotus on selge ning igaüks 
teab, mida keegi teeb.

12 Me kohtume regulaarselt, et planeerida ja koordineerida meie 
tegevusi.

13 Töökoormus on jaotatud õiglaselt erinevate meeskonnaliikmete vahel.

14 Minu juht oskab hästi ette näha meie töökoormuse muutusi ja  
muudab töökorraldust vastavalt. 

15 Me oleme võimelised kiirelt ja efektiivselt reageerima eriolukordadele.

16 Meeskonna liikmed tegutsevad iseseisvalt vastavalt nende oskuste 
tasemele.

17 Minu juht delegeerib mulle ülesandeid.

18 Me järgime prioriteete - me teame, mis on tähtis ja lahendame olulisi 
probleeme efektiivselt.

19 Meie töö on hästi koordineeritud, me tegutseme meeskonnana.

20 Praegune töökorraldus võimaldab efektiivselt arvestada meeskonna 
liikmete oskusi.

SooritusTähtsus

AL 6.3 5.6

ISE 5.0 5.0

KT 6.3 6.3

ÜL 7.5 7.5

AL 5.6 5.0

ISE 7.5 10.0

KT 7.5 6.3

ÜL 5.0 7.5

AL 6.3 4.4

ISE 7.5 5.0

KT 5.0 8.8

ÜL 7.5 5.0

AL 5.6 5.6

ISE 10.0 7.5

KT 6.3 6.3

ÜL 5.0 5.0

AL 5.6 6.9

ISE 10.0 10.0

KT 6.3 6.3

ÜL 7.5 7.5

AL 6.9 7.5

ISE 5.0 7.5

KT 6.3 7.5

ÜL 7.5 7.5

AL 6.3 7.5

ISE 7.5 10.0

KT 6.3 2.5

ÜL 5.0 5.0

AL  6.9

ISE  7.5

KT  7.5

ÜL  7.5

AL  6.3

ISE  5.0

KT  5.0

ÜL  7.5

AL  6.3

ISE  5.0

KT  6.3

ÜL  5.0
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F3: Meeskonna koostöö ja motivatsioon

See faktor kirjeldab meeskonnatöö taset, juhitava üksuse üldist moraali ning 
individuaalset ja grupi motivatsiooni. See kirjeldab samuti juhi võimet ärgitada 
meeskonna liikmeid üksteisega koostööle positiivses ja motiveerivas keskkonnas.  Antud 
tegur kaardistab juhi individuaalsete juhtimisoskuste inimsuhete aspekti. 

Alam-faktorid:

AF31: Koostöö juhitava üksuse sees. 

AF32: Motivatsioon, kaasamine ning osalemine 

Definitsioon:

Tulemused väidete kaupa
S
o
o
ritu

s
S
o
o
ritu

s
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Üldine analüüs ning soovitused

F3: Meeskonna koostöö ja motivatsioon

Enamusel juhtudel ületavad grupi huvid tähtsuselt isiklikke huvisid. Juhina oled olnud 
võimeline arendama ja hoidma meeskonnavaimu.

Meeskonnas on hea tööatmosfäär. Meeskonnaliikmete vaheline solidaarsus ja koostöö on 
rahuldaval tasemel. Inimeste vahelised suhted soodustavad töö kvaliteeti.

Osaluse ja motivatsiooni tase on üsna kõrge. Enamus meeskonnaliikmeid  osalevad 
meeskonnaelu arendamises ja kuuluvuse tunne on üsna hästi arenenud. Koosolekud on 
tavaliselt produktiivsed ning osalemise tase hea.

Meeskond pole veel vaba käitumisest, mis  soodustab kinniste gruppide teket. Sellest 
tulenevalt on olemas irratsionaalse käitumise oht, mis võib mõjuda efektiivsusele.  

Järeldused: Inimestevahelisi pingeid juhitakse efektiivselt. Grupil on hea võime töötada 
suure töökoormusega ning lahendada koos probleeme.

Suurenda võimalusi meeskonnatöö arendamiseks. Organiseeri meeskonna 
ühisüritusi ja kokkusaamisi vähemalt üks kuni kaks korda aastas. Lase 
meeskonnal iseennast juhtida ja sekku ainult vajadusel.

Selgita "mängureegleid". Jälgi, kuidas meeskond lahendab kollektiivselt 
probleeme. Kehtesta grupitöö meetodid. Räägi nende grupi liikmetega, kelle 
käitumine vajab korrektiive.

Tootlikkus on kõrgel tasemel, eriti individuaalne tootlikkus. Puutudes kokku 
probleemidega, mis nõuavad meeskonnatööd, võivad mõned meeskonnaliikmed hoida 
ennast sellest eemal.

Kommentaari usaldusväärsus on statistiliselt väga kõrge.
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Tulemused väidete kaupa

Tähistab väiteid, kus sinu ja sinu alluvate hinnangute vahe sinu sooritusele on  väiksem kui 1.5 või võrdne 1.5-
ga või negatiivne

Mida enam on tulbad täidetud, seda suurem on sinu alluvate poolt sinu   sooritusele antud   hinnangute 
standardhälve 

Tähistab väiteid, kus sinu ja sinu alluvate hinnangute vahe sinu sooritusele on suurem kui 3

Tähistab väiteid, kus sinu ja sinu alluvate hinnangute vahe sinu sooritusele on 1.5-3.0 

Pööra tähelepanu järgmistele indikaatoritele

21 Meeskonna liikmed aitavad vajadusel üksteist.

22 Kui meeskonnas tekib probleem, siis püüame üksteise süüdistamise 
asemel leida sellele koos lahenduse.

23 Olen uhke sellesse meeskonda kuulumise üle.

24 Meid julgustatakse arutlema ning vahetama ideid käimasolevate 
projektide ning probleemide üle.

25 Meie meeskonna koosolekud on konstruktiivsed.

26 Meie meeskonnas on vähe isiklikke konflikte.

27 Ma arvan, et mul on motiveeriv töö.

28 Meeskonna liikmed hindavad ning austavad üksteist.

29 Iga meie meeskonna liige on kaasatud ning motiveeritud oma 
tööülesannetest.

SooritusTähtsus

AL 7.5 7.5

ISE 7.5 10.0

KT 6.3 6.3

ÜL 7.5 7.5

AL 7.5 6.3

ISE 7.5 7.5

KT 6.3 6.3

ÜL 7.5 7.5

AL 6.7 6.9

ISE 2.5 5.0

KT 7.5 6.3

ÜL 5.0 5.0

AL 6.7 7.5

ISE 7.5 7.5

KT 6.3 7.5

ÜL 7.5 5.0

AL 6.9 6.7

ISE 2.5 7.5

KT 5.0 7.5

ÜL 7.5 5.0

AL 6.9 6.3

ISE 5.0 5.0

KT 5.0 5.0

ÜL 5.0 5.0

AL 6.3 6.3

ISE 7.5 5.0

KT 5.0 5.0

ÜL 5.0 5.0

AL  7.5

ISE  7.5

KT  7.5

ÜL  7.5

AL  5.6

ISE  5.0

KT  6.3

ÜL  5.0
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F4: Informatsioon ja kommunikatsioon

Antud faktor kirjeldab juhi põhjalikkust meeskonna liikmete varustamisel kasuliku 
informatsiooniga ning nende töötulemuste osas tagasiside andmisel. See kirjeldab ühtlasi 
ka juhi kuulamisoskust ning kättesaadavust.

Alam-faktorid:

AF41: Tagasiside  

AF42: Kuulamisoskus ning kättesaadavus  

AF43: Informatsiooni levik 

Definitsioon:

Tulemused väidete kaupa
S
o
o
ritu

s
S
o
o
ritu

s
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Üldine analüüs ning soovitused

F4: Informatsioon ja kommunikatsioon

Järeldused: Sinu meeskonnaliikmed teavad täpselt, mida mõtled nende töö kvaliteedist ja 
nad saavad vastavalt muuta oma käitumist.

Sa jälgid hoolikalt oma töötajate töötulemusi. Sinu meeskonnaliikmed on rahul 
tagasisidega, mida nad saavad nii oma juhilt kui ka klientidelt nende töötulemuste ja -
soorituse kohta.

Sind tunnetatakse kui juhti, kes kuulab oma töötajaid. Kui Sul mõnikord polegi piisavalt 
aega kõiki kuulata, siis oled sellest hoolimata suutnud olla väga tähelepanelik kõikide 
murede või ootuste suhtes.

Energiline dialoog ja Sinu kättesaadavus võimaldavad tekitada positiivset tööatmosfääri 
ja kõrget motivatsiooni kõikidele meeskonnaliikmetele. See võimaldab Sul prognoosida 
individuaalset ja meeskondlikku reaktsiooni olulistele sündmustele või muutustele ja 
saavutada kõigilt parimaid tulemusi. 

Informatsiooni ringlemist saab oluliselt parandada. Mõned meeskonnaliikmed peavad 
olema paremini informeeritud nende tööst ja ettevõttest tervikuna.

Tagasiside andmine töötajatele ei vaja muutusi. Võid kaaluda võimalike 
abisüsteemide loomist, mis võimaldavad töötajatel iseenda tulemusi hinnata ning 
arendavad iseseisvust.

Jätka oma töötajate kuulamist ning nendega dialoogi hoidmist. Veeda vähemalt 
üks päev iga kolme kuu tagant täielikult oma meeskonnaga. Tee vahetevahel oma 
meeskonnaliikmete tööd, et neid paremini mõista.

Nende meeskonnaliikmete töö kvaliteet võib kannatada. Enese juhtimine võib olla 
pärsitud. Pealegi võib neil võib olla raskusi olla kaasatud ettevõtte töös.

Selgita, milline informatsioon on vajalik igale meeskonnaliikmele. Määratle koos 
meeskonnaga reeglid, informatsioonikanalid ja vahendid info hankimiseks. Märgi 
endale üles, kuidas jagad regulaarselt olulist infot nii, et see on selgelt arusaadav 
kõikidele.

Kommentaari usaldusväärsus on statistiliselt väga kõrge.
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Tulemused väidete kaupa

Tähistab väiteid, kus sinu ja sinu alluvate hinnangute vahe sinu sooritusele on  väiksem kui 1.5 või võrdne 1.5-
ga või negatiivne

Mida enam on tulbad täidetud, seda suurem on sinu alluvate poolt sinu   sooritusele antud   hinnangute 
standardhälve 

Tähistab väiteid, kus sinu ja sinu alluvate hinnangute vahe sinu sooritusele on suurem kui 3

Tähistab väiteid, kus sinu ja sinu alluvate hinnangute vahe sinu sooritusele on 1.5-3.0 

Pööra tähelepanu järgmistele indikaatoritele

30 Minu juht arutab minuga piisavalt sageli minu tööd ning tulemusi.

31 Minu juht informeerib meid sageli sellest, mida arvavad meie kliendid 
(nii sisemised kui välised) ning kõrgem juhtkond meie tööst.

32 Meil on kehtestatud protseduurid ning infosüsteemid (koosolekud, 
memod, juhtimisraportid jne.) meie töötulemuste kajastamiseks. 

33 Minu juht hoiab meid informeerituna kogu organisatsiooni seisust.

34 Minu juht märkab kiiresti minu motivatsiooni vähenemist.

35 Ma saan oma juhiga rääkida. Ta on vajadusel kättesaadav ning valmis 
mind kuulama.

36 Minu juht pöörab tähelepanu meie tööle ning jälgib meie tegevust.

37 Minu juht kuulab kõiki meeskonna liikmeid ning temaga on lihtne 
rääkida.

38 Informatsiooni jaotus meie meeskonnas on hästi korraldatud, meid 
informeeritakse õigeaegselt.

SooritusTähtsus

AL 6.3 7.5

ISE 7.5 10.0

KT 6.3 7.5

ÜL 5.0 5.0

AL 6.3 6.9

ISE 10.0 10.0

KT 6.3 7.5

ÜL 7.5 7.5

AL 5.6 3.3

ISE 5.0 7.5

KT 5.0 5.0

ÜL 5.0 5.0

AL 5.6 7.5

ISE 7.5 7.5

KT 5.0 7.5

ÜL 5.0 5.0

AL 5.0 5.0

ISE 5.0 5.0

KT 5.0 5.0

ÜL 5.0 5.0

AL 7.5 9.4

ISE 5.0 7.5

KT 6.3 8.8

ÜL 5.0 5.0

AL  9.4

ISE  7.5

KT  7.5

ÜL  7.5

AL  8.8

ISE  7.5

KT  8.8

ÜL  5.0

AL  6.3

ISE  10.0

KT  6.3

ÜL  5.0
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F5: Pidev protsesside täiustamine

Antud faktor kirjeldab juhi  võimet kehtestada töösoorituse standardid ning juurutada 
protsessid, mis kindlustavad kliendi rahulolu ja teenuse kvaliteedi. See sisaldab ka 
kõikide meeskonna liikmete tahet osaleda aktiivselt pidevas protsesside ja teenuste 
täiustamises innovatsiooni kaudu. 

Alam-faktorid:

AF51: Protseduuride olemasolu ning nendest kinnipidamine  

AF52: Pidev protsesside ja teenuste täiustamine 

AF53: Meeskonna liikmete kaasamine innovatsiooni ning muutustesse.  

Definitsioon:

Tulemused väidete kaupa

S
o
o
ritu

s
S
o
o
ritu

s
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Üldine analüüs ning soovitused

F5: Pidev protsesside täiustamine

Toodete ja teenuste kvaliteet on järjepidev, kuid siiski võib esineda häireid ja 
ebastabiilsust. Kehtestatud "süsteemi" võidakse tajuda tulemuslikkust piiravana ning 
vahetevahel võib see toota tulemusi, mis on soovituga vastuolus.

Meeskond on määratlenud kvaliteedi standardid ja protseduurid, mis võivad tagada 
efektiivse ja kvaliteetse tegutsemise. Samas on võimalik, et pole jälgitud järjepidevust 
ning mõned protseduuridest vajavad uuendamist. 

Meeskond püüab oluliselt täiustada oma teenuste kvaliteeti ja klientide rahulolu. Samas 
võivad muutuste läbiviimist takistada mõned juurdunud tavad ja rutiinid. Vahetevahel 
võivad mõned meeskonnaliikmed olla vastu teiste liikmete tegevustele.

Juhina võiksid kasutada rohkem oma töötajate loomingulist potentsiaali. 
Meeskonnaliikmed ei tunne, et toetad nende ideede ja  soovituste kasutamist töö 
kvaliteedi ning efektiivsuse parandamiseks.

Meeskonnal mõnedel liikmetel  võivad esineda  raskused kohanemisel klientide kasvavate 
nõudmistega ning muutustega struktuursete ning tehnoloogiliste arengute osas.

Tee esinevate probleemide ja häirete  nimekiri ja hinda neid olulisuse järgi. Loo 
töögrupid, kes analüüsivad peamisi häireid. Lase töögruppidel viia ellu lahendused 
ja testida neid ning sekku protsessi ainult kinnitamise etapis. 

Loo süsteem soovituste tegemiseks. Lase kõigil testida nende ideid, kui need 
jäävad aktsepteeritavad kulude piiridesse. Julgusta probleemide lahendamist ning 
premeeri tulemuste puhul.  

Informeerides oma töötajaid täielikult käimasolevatest muutustest, aitad Sa  oluliselt 
kaasa struktuursete ja tehnoloogiliste arenduste elluviimisele. Selle tulemusena saad ka 
paremini kasutada oma töötajate ideid ja ettepanekuid.

Kommentaari usaldusväärsus on statistiliselt väga kõrge.
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Tulemused väidete kaupa

Tähistab väiteid, kus sinu ja sinu alluvate hinnangute vahe sinu sooritusele on  väiksem kui 1.5 või võrdne 1.5-
ga või negatiivne

Mida enam on tulbad täidetud, seda suurem on sinu alluvate poolt sinu   sooritusele antud   hinnangute 
standardhälve 

Tähistab väiteid, kus sinu ja sinu alluvate hinnangute vahe sinu sooritusele on suurem kui 3

Tähistab väiteid, kus sinu ja sinu alluvate hinnangute vahe sinu sooritusele on 1.5-3.0 

Pööra tähelepanu järgmistele indikaatoritele

39 Meie meeskonnas on reeglid ja protseduurid, mis teevad meie töö 
lihtsamaks ning kindlustavad tulemuse kvaliteedi.

40 Minu juht julgustab mind pakkuma ideid meie  tegevuse ja tulemuste 
parendamiseks.

41 Meie meeskond otsib pidevalt võimalusi oma professionaalse tegevuse 
parendamiseks.

42 Kui kvaliteeti mõjutav probleem kerkib üles mitu korda, siis me 
otsime selle põhjuseid ja pakume lahendused.

43 Kui meeskonna liikmel on parendusidee või -ettepanek, siis on tal 
võimalik seda kergesti töösse rakendada või testida.

44  Meie meeskonnal on kvaliteedi ja/või tegevuse standardid.

45 Meie meeskond töötab professionaalselt. Meil on tegevuse toimimise 
põhimõtted, mida järgitakse. 

46 Meie meeskond on oma tegevustes uuenduslik: oleme dünaamiline 
meeskond.

47 Minu juht kaasab meid protsesside ja tegevuste arendamisse.

SooritusTähtsus

AL 7.5 6.3

ISE 5.0 5.0

KT 7.5 6.3

ÜL 7.5 7.5

AL 6.9 8.3

ISE 7.5 7.5

KT 7.5 7.5

ÜL 5.0 5.0

AL 5.6 7.5

ISE 7.5 7.5

KT 5.0 5.0

ÜL 7.5 7.5

AL 6.9 7.5

ISE 5.0 7.5

KT 6.3 6.3

ÜL 5.0 7.5

AL 6.3 6.9

ISE 2.5 5.0

KT 5.0 7.5

ÜL 5.0 7.5

AL 5.0 6.3

ISE 2.5 5.0

KT 6.3 5.0

ÜL 5.0 7.5

AL  6.3

ISE  7.5

KT  7.5

ÜL  7.5

AL  6.9

ISE  10.0

KT  5.0

ÜL  7.5

AL  8.1

ISE  10.0

KT  5.0

ÜL  7.5
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F6: Võimekuse ja kompetentside arendamine

Antud faktor kirjeldab juhi võimet arendada üksuse liikmete individuaalseid kompetentse 
ja oskusi ning juhi soovi investeerida oma aega ning energiat, et meeskond kasutaks 
oma potentsiaali täiel määral. 

Alam-faktorid:

AF61: Individuaalsete töösoorituste ning –tulemuste hindamine 

AF62: Positiivne toetamine ning julgustamine 

AF63: Isiklik nõustamine ning potentsiaali arendamine 

Definitsioon:

Tulemused väidete kaupa
S
o
o
ritu

s
S
o
o
ritu

s
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Üldine analüüs ning soovitused

F6: Võimekuse ja kompetentside arendamine

Võid saavutada suurema töötajate austuse, kui näitad oma töötajatele rohkem, et hindad 
nende tööd. Mõnikord võivad töötajate edutamise kriteeriumid olla segased ning 
puudulikud järjepidevuse osas. 

Töötulemuste ning -soorituste hindamist tunnetatakse enamuse meeskonnaliikmete poolt 
kui suhteliselt objektiivset ning täpset. Üldiselt toob tulemuste hindamine välja nii 
raskused ja probleemid kui ka õnnestumised ning töötajate panuse.

Praegune olukord soodustab meeskonna motivatsiooni ning töö kvaliteeti. Enamus 
meeskonnaliikmeid tunnevad, et neid toetatakse olema professionaalsed. Siiski võivad 
esineda puudused järjepidevuse osas, mis võivad ajendada inimesi tegelema "poliitiliste 
mängudega".

Üldine kompetentsuse tase kasvab ning juhtkonda teavitatakse probleemidest avatult 
ning ilma hirmuta. Kõrge potentsiaaliga meeskonnaliikmed arenevad kiirelt. Pööra oma 
tähelepanu ka nendele meeskonnaliikmetele, keda võib ähvardada oht jääda arengust 
maha.

Toetad oma töötajaid, leidmaks neil lahendusi tööalastele probleemidele ja raskustele. 
Osaled enamuse töötajate kompetentside arendamises. Mõned meeskonnaliikmed võivad 
siiski tunda, et neid juhendatakse vähe ning  neil puuduvad arenguperspektiivid.

Võta kasutusele meetmed, mis võimaldavad meeskonnaliikmetel hinnata nende 
töötulemusi iseseisvalt. Kehtesta progressiivsed tegevus- ning grupistandardid.

Lase edukatel meeskonnaliikmetel selgitada teistele oma edu põhjuseid. 
Võimaluse korral püstita grupile uusi väljakutseid või  korralda isegi individuaalsed 
võistlused. Korralda parimate õnnitlemine ja premeerimine.

Pühenda aega oma töötajate nõustamisele. Jälgi ja analüüsi töötajate sooritust. 
Defineerige koos arengueesmärgid ja arendage koos välja tegevusplaan.

Kommentaari usaldusväärsus on statistiliselt väga kõrge.
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Tulemused väidete kaupa

Tähistab väiteid, kus sinu ja sinu alluvate hinnangute vahe sinu sooritusele on  väiksem kui 1.5 või võrdne 1.5-
ga või negatiivne

Mida enam on tulbad täidetud, seda suurem on sinu alluvate poolt sinu   sooritusele antud   hinnangute 
standardhälve 

Tähistab väiteid, kus sinu ja sinu alluvate hinnangute vahe sinu sooritusele on suurem kui 3

Tähistab väiteid, kus sinu ja sinu alluvate hinnangute vahe sinu sooritusele on 1.5-3.0 

Pööra tähelepanu järgmistele indikaatoritele

48 Minu juht on teadlik minu tegevusest töötulemuste parandamisel.

49 Minu tööd hinnatakse kasutades selgeid ja objektiivseid kriteeriume.

50 Minu juht tunnustab iga meeskonna liikme saavutusi.

51 Kui mul on oma tööga probleeme, siis üritab minu juht analüüsida 
põhjuseid ja aitab mul leida lahendusi.

52 Saan juhilt selget tagasisidet, mida teen hästi ja millised valdkonnad 
vajavad parandamist.

53 Minu juhi kommentaarid ja nõustamine on konkreetsed ning  need 
aitavad mul areneda.

54 Ma saan juhiga rääkida ausalt oma töökarjääri arengust.

55 Minu juht aitab arenemisest huvitatud meeskonna liikmetel  tõsta 
oma oskusi ja kompetentsust.

56 Kõikide meie meeskonna liikmete tööd  hinnatakse samadele 
põhimõtetele toetudes.

57 Minu juht premeerib neid, kes seda väärivad.

58 Minu juht aitab meil areneda ja edasi jõuda.

SooritusTähtsus

AL 6.3 6.7

ISE 5.0 5.0

KT 6.3 5.0

ÜL 5.0 5.0

AL 6.3 5.8

ISE 5.0 7.5

KT 6.3 5.0

ÜL 5.0 5.0

AL 6.3 6.9

ISE 10.0 7.5

KT 6.3 7.5

ÜL 5.0 5.0

AL 6.9 8.1

ISE 7.5 7.5

KT 6.3 10.0

ÜL 7.5 7.5

AL 5.6 7.5

ISE 7.5 7.5

KT 6.3 10.0

ÜL 7.5 7.5

AL 6.3 6.3

ISE 5.0 5.0

KT 6.3 6.3

ÜL 7.5 7.5

AL 6.9 7.5

ISE 10.0 10.0

KT 6.3 8.8

ÜL 5.0 5.0

AL 5.6 7.5

ISE 7.5 7.5

KT 6.3 7.5

ÜL 5.0 5.0

AL  6.3

ISE  7.5

KT  7.5

ÜL  7.5

AL  7.5

ISE  5.0

KT  7.5

ÜL  7.5

AL  7.5

ISE  7.5

KT  5.0

ÜL  7.5
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F7: Võimu ja autoriteedi kasutamine

See faktor kirjeldab, kuidas juht kasutab meeskonnas oma autoriteeti ning võimu. See 
kaardistab juhi oskust juhtida meeskonnasiseste konfliktide lahendamist ning 
läbirääkimisi. Antud faktor kirjeldab ka juhi võimet esindada enda juhitavat üksust ning 
kaitsta efektiivselt selle huvisid ettevõtte sees. 

Definitsioon:

Tulemused väidete kaupa
S
o
o
ritu

s
S
o
o
ritu

s
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Üldine analüüs ning soovitused

F7: Võimu ja autoriteedi kasutamine

Sellest tulenevalt peaks meeskonnal olema kollektiivne iseseisvuse tunnetus ning hästi 
arenenud meeskonnavaim.

Meeskonnaliikmed on arvamusel, et Sa ei esinda piisavalt oma meeskonda ja selle huve 
organisatsioonisiseselt.

Meeskonnasiseselt tunduvad Sinu otsused ja tegevused, mis on seotud konfliktide 
juhtimisega, enamasti õiglased.

Sinu juhtimist tunnetatakse meeskonna poolt kui erapooletut ja  Sinu otsuseid kui 
õiglaseid ning faktidel põhinevaid.

Sinu poolt tehtud edutamisotsused on selged ja läbipaistvad. Meeskond on nendest aru 
saanud ning need on kõikide poolt aktsepteeritud.

Kontrolli oma juhtimismeetodite vastavust oma positsioonile juhtimisstruktuuris. 
Võiksid võtta rohkem aega, et selgitada oma otsuseid meeskonnale. Tee alati 
otsuseid üksikasjalike faktide alusel.

Kommentaari usaldusväärsus on statistiliselt väga kõrge.
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Tulemused väidete kaupa

Tähistab väiteid, kus sinu ja sinu alluvate hinnangute vahe sinu sooritusele on  väiksem kui 1.5 või võrdne 1.5-
ga või negatiivne

Mida enam on tulbad täidetud, seda suurem on sinu alluvate poolt sinu   sooritusele antud   hinnangute 
standardhälve 

Tähistab väiteid, kus sinu ja sinu alluvate hinnangute vahe sinu sooritusele on suurem kui 3

Tähistab väiteid, kus sinu ja sinu alluvate hinnangute vahe sinu sooritusele on 1.5-3.0 

Pööra tähelepanu järgmistele indikaatoritele

59 Minu juht esindab tulemuslikult meie meeskonda organisatsiooni 
siseselt.

60 Minu juht lahendab meeskonnasiseseid konflikte ja vaidlusi õiglaselt.

61 Minu juht kindlustab, et edutamist saavad ametikõrgendust väärivad 
töötajad. 

62 Minu juht kasutab oma juhiautoriteeti sobival määral.

SooritusTähtsus

AL 6.9 7.5

ISE 5.0 7.5

KT 6.3 5.0

ÜL 5.0 5.0

AL 6.9 6.9

ISE 5.0 5.0

KT 6.3 7.5

ÜL 5.0 5.0

AL 5.6 6.7

ISE 7.5 7.5

KT 6.3 7.5

ÜL 10.0 10.0

AL  8.1

ISE  7.5

KT  8.8

ÜL  7.5
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F8: Osakondade vaheline koostöö

See faktor kirjeldab juhi võimet edendada koostööd erinevate üksuste vahel. Antud tegur 
väljendab juhi võimet kehtestada koostöö põhireeglid ning soodustada sellist meeskonna 
liikmete käitumist, mis soodustab ettevõttes ristfunktsionaalset koostööd. 

Definitsioon:

Tulemused väidete kaupa
S
o
o
ritu

s
S
o
o
ritu

s
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Üldine analüüs ning soovitused

F8: Osakondade vaheline koostöö

Sinu töötajad ei vaatle oma tööd organisatsiooni suhtes terviklikust seisukohast. Mõned 
töötajad ei taju, et kuuluvad organisatsioonis sisemistesse teenuse pakkuja-kliendi 
suhetesse. Domineerib visioon organisatsiooni struktuurist, mis on vertikaalne ja 
püramiidi kujuga.

Koostöö taset teiste meeskondadega on võimalik parandada. Meeskondade vahel võivad 
esineda lahkarvamused. Mõningaid probleeme analüüsitakse eraldi, ilma dialoogita teiste 
asjassepuutuvate meeskondade või juhtidega.

Suhted mõnede meeskondadega võivad olla konfliktsed. Koostöö puudumine põhjustab 
tarbetut energiakulu ja klientide väiksemat rahulolu, mis omakorda mõjutab ettevõtte 
kasumlikkust.

Kui Sa pole seda juba teinud, siis korralda koos teiste meeskondade juhtidega 
ühiseid koolitusi oma meeskondadele. Loo osakondadevahelisi töögruppe, et 
parandada üldist töö kvaliteedi taset. Kui sellised töögrupid juba eksisteerivad, siis 
elavda nende tegevus.

Kommentaari usaldusväärsus on statistiliselt väga kõrge.
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Tulemused väidete kaupa

Tähistab väiteid, kus sinu ja sinu alluvate hinnangute vahe sinu sooritusele on  väiksem kui 1.5 või võrdne 1.5-
ga või negatiivne

Mida enam on tulbad täidetud, seda suurem on sinu alluvate poolt sinu   sooritusele antud   hinnangute 
standardhälve 

Tähistab väiteid, kus sinu ja sinu alluvate hinnangute vahe sinu sooritusele on suurem kui 3

Tähistab väiteid, kus sinu ja sinu alluvate hinnangute vahe sinu sooritusele on 1.5-3.0 

Pööra tähelepanu järgmistele indikaatoritele

63 Me kohtume sageli teiste üksuste töötajatega, et tõsta meie 
tegevuste kvaliteeti.

64 Me teeme teiste organisatsiooni meeskondadega tõhusalt koostööd.

65 Kui tekib probleem, mis puudutab mitut meeskonda,  kohtutakse 
probleemi lahendamiseks õigeaegselt.

66 Enne oma protseduuride muutmist analüüsime me nende mõju ja 
tagajärgi teistele meeskondadele.

67 Erinevate meeskondade juhtide ja tippjuhtide vahel on vähe 
konflikte.

68 Meie meeskonna kohta kehtib lause "kõik ühe ja üks kõigi eest". 
Igaüks töötab ühiste huvide nimel.

SooritusTähtsus

AL 5.6 5.8

ISE 5.0 7.5

KT 6.3 5.0

ÜL 7.5 7.5

AL 6.3 6.3

ISE 2.5 5.0

KT 7.5 7.5

ÜL 7.5 7.5

AL 6.9 5.0

ISE 5.0 7.5

KT 6.3 6.3

ÜL 7.5 7.5

AL 6.3 5.6

ISE 2.5 5.0

KT 5.0 5.0

ÜL 7.5 7.5

AL 6.9 6.3

ISE 2.5 5.0

KT 6.3 7.5

ÜL 7.5 7.5

AL  7.5

ISE  7.5

KT  7.5

ÜL  7.5
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3. Meeskonna professionaalse küpsuse 
hindamine

Meeskonna professionaalset küpsust hinnatakse mõõtes kahte elementi: meeskonna 
selgust (horisontaalne telg) ning  ühtsust (vertikaalne telg)

Definitsioon:

Meeskonna ühtsus sõltub grupiteadvusest, üksteise usalduse tasemest ning meeskonna 
liikmete vaheliste suhete iseloomust. Ühtsemad meeskonnad saavad paremini hakkama 
muutustega.

Rist näitab meeskonna asukohta selles maatriksis.

Meeskonna selgust määratletakse kui tegevusreeglite olemasolu ning nendest 
kinnipidamist, ühiste eesmärkide ning töömeetodite jagamist ning formaalse 
informatsiooni- ning kommunikatsioonisüsteemi olemasolu. Reeglina on "selgemad" 
meeskonnad oma töös struktureeritumad ning efektiivsemad.

Individualistide grupp

K
õ
rg

e selg
u
s

M
ad

al selg
u
s

Madal ühtsus

Perekond Kõrge ühtsus Meeskond

Rünnakrühm
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Üldine analüüs ning soovitused

Meeskonna professionaalse küpsuse hindamine

Meeskonnaliikmed hindavad üksteist ja/või neil on harjumus teha koostööd. Neil on välja 
arendatud tugev kuuluvustunne ning nad on vajadusel solidaarsed.

Võtmesoovitus: korralda grupitöö seminar; määratle individuaalsed ülesanded ja 
panused, mida oodatakse igalt meeskonnaliikmelt, et saavutada meeskonna 
eesmärke. Ürita saavutada tootlikkus ning efektiivsus.

Antud põhjustel võib Sinu meeskond avaldada vastuseisu muutustele, mida tunnetatakse 
vastuolus olevateks meeskonna olemasolevate harjumuste ning valitsevate väärtusega. 
Sellest tulenevalt võib kannatada efektiivsus ning meeskonnatöös võib esineda puudusi 
organiseerimise ja distsipliini osas.
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4. Tulemuslikkust takistavad tegurid

Alljärgnev diagramm näitab peamisi meeskonna tulemuslikkuse tõstmist takistavaid 
tegureid. Näitajad kirjeldavad, mitu korda on võimalikule probleemile viidanud 
meeskonna liikmed.

Organiseerimine

Põhinedes sellele raportile on võimalik luua tegevusplaan meeskonna liikmete 
poolt märgitud suuremat tulemuslikkust takistavate tegurite kõrvaldamiseks.

Puudus koolitusest, 
kogemuste vähesus

Puudus õigete 
oskustega ning 
kompetentsetest 
inimestest

Töövahendid

Puutub 
motivatsioon 
arenemiseks

Puudub selgus 
minult 
oodatavate 
tulemuste osas

Muu
Pole takistusi

Töötingimused

Töökoormus 
on liiga suur

Vähene 
koordineerimine

Töö on 
puudulikult 
organiseeritud

Vähene iseseisvus, liigne 
hierarhia rõhutamine

RessursidJuhtimine

Keskkond

0

2

0

1

0

1

0

0

0

0 1

1
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5. Võtmesoovitused

Alljärgnevad 7 võtmesoovitust põhinevad kõikide väidete vastuste analüüsil. Antud 
nimekiri võimaldab määratleda prioriteedid ning koostada tegevusplaan.

Antud raportist maksimaalse kasu saamiseks kasutage seda kui abivahendit oma juhiga 
peamiste järelduste aruteluks. Tagasiside andmine oma meeskonna liikmetele on üks 
peamistest juhi tööülesannetest.

1 Paranda töö koordineerimist läbi planeerimismeeskondade loomise ja pidades 
regulaarseid ning hoolikalt ette valmistatud  meeskonna koosolekuid. Arenda 
järjepidevalt meeskonnatööd, fokusseerides tähelepanu esialgu lihtsatele 
ülesannetele. 

2 Selgita, milline informatsioon on vajalik igale meeskonnaliikmele. Määratle koos 
meeskonnaga reeglid, informatsioonikanalid ja vahendid info hankimiseks. Märgi 
endale üles, kuidas jagad regulaarselt olulist infot nii, et see on selgelt arusaadav 
kõikidele.

3 Kui Sa pole seda juba teinud, siis korralda koos teiste meeskondade juhtidega 
ühiseid koolitusi oma meeskondadele. Loo osakondadevahelisi töögruppe, et 
parandada üldist töö kvaliteedi taset. Kui sellised töögrupid juba eksisteerivad, 
siis elavda nende tegevus.

4 Võta kasutusele meetmed, mis võimaldavad meeskonnaliikmetel hinnata nende 
töötulemusi iseseisvalt. Kehtesta progressiivsed tegevus- ning grupistandardid.

5 Tee esinevate probleemide ja häirete  nimekiri ja hinda neid olulisuse järgi. Loo 
töögrupid, kes analüüsivad peamisi häireid. Lase töögruppidel viia ellu 
lahendused ja testida neid ning sekku protsessi ainult kinnitamise etapis. 

6 Selgita "mängureegleid". Jälgi, kuidas meeskond lahendab kollektiivselt 
probleeme. Kehtesta grupitöö meetodid. Räägi nende grupi liikmetega, kelle 
käitumine vajab korrektiive.

7 Korralda koos oma töötajatega koosolekuid, et parandada töö korraldamist ning 
prioriteetide juhtimist. Võta aega vajalikuks planeerimiseks ning lase seda teha 
ka oma meeskonnaliikmetel - see on investeering, mida ei saa ignoreerida.
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