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VUCA - määramatus on uus reaalsus

V
Volatility

U
Uncertainty

C
Complexity

A
Ambiguity

Muutlikkus

Mitmesus

Keerukus

Ebakindlus TEGUTSEMINE 

MÄÄRAMATUSES

VAJAB 

PAINDLIKKUST

Warren Bennis, Burt Nanus, 1987.



SOTSIAALNE GRUPP &

TULEMUSELE ORIENTEERITUS



Paindlik juhtimine ja liidriroll

formaalne ja 

mitteformaalne võim

väjaspool piire algab 

ootuste mittetäitmine 

ja risk

R. Heifetz, A. Grashow & M. Linsky, The Practice of Adaptive Leadership, 2009 

Tants “võimu piiril” -

liidriroll

• roll

• ülesanne

• volitused - võim

• piirid



Paindlik juhtimine

• Tehnilised väljakutsed

• võival olla väga komplekssed ja tähtsad (nagu südameklapi vahetus); neid 
saab lahendada olemasoleva teadmise põhjal. Edu toob eksperditeadmine, 
organisatsiooni struktuur, protsessid ja protseduurid

• Muutumise väljakutsed / adaptive challenges

• vajavad lahendamiseks muudatusi inimeste prioriteetites, uskumustes ja 
harjumustes.  Lahendust ei too autoriteet ja võim, vaid koosavastamine, 
varasematest lahendustest lahtilaskmine, kaotuste talumine ja uue katsetamine 
ning edu toovate uute visiide rakendamine

• Levinud juhtimisviga: muutumise väljakutseid koheldakse kui  tehnilisi probleeme

R. Heifetz, A. Grashow & M. Linsky, The Practice of Adaptive Leadership, 2009 
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OTSUSTAMINE
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Otsuste ettevalmistus 

Planeerimisvahendite kasutamine

Intuitsioon

Suunised

Analüüs

Staabi sisend

Protseduurid



Juhi ülesanded: suund, kaitse, kord

R.Heifetz, D.Laurie: Mobilizing Adaptive Work: Beyond Visionary Leadership, 1999

Tehniline Paindlik

Suund defineerib probleemi ja lahenduse tuvastab väljakutse, määratleb 

peamised küsimused ja teemad

Kaitse kaitseb inimesi, meeskonda ja 

organisatsiooni väliste ohtude eest

toob ohud lauale ja arutellu

Kord

rollid suunab inimesi nende rolle täitma seab kehtivad rollid küsimuse alla; 

väldib liig kiiret uute rollide määratlust

konfliktid minimeerib konfliktid ja tagab 

töörahu

toob konfliktid välja

normid hoiab kehtivat korda ja norme julgustab küsimusi esitama ja uuse viise

looma



EESMÄRK

KONTEKST

ROLL

ISIK SÜSTEEM

Isik rollis
Roll süsteemis

Juhi roll

S. Long, J. Newton: Coaching in Depth. The 

Organizational Role Analysis Approach, 2006



MIKS NAD SÕDIVAD?



Sisemine motivatsioon

• autonoomia ehk iseseisvus: vabadus vähem või rohkem otsustada oma 

tööaja, tööülesannete, töö sooritamiseks kasutatavate tehnikate ja 

töökaaslaste üle

• meisterlikkus ja areng: kõik inimesed soovivad meisterlikkuse suunas 

liikuda

• mõju ehk tähendus ja panustamine: tähendus on inimese peas. Siia 

kuuluvad küsimused Miks? ja Kuidas see töö teiste inimeste elu 

paremaks muudab?

E. Deci, D. Pink etc


