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Tänavu on meie peamisteks aruteluteemadeks koostöö ja inimkeskne 
valitsemine. Selleks, et Eesti oleks uuendusmeelne, usaldusväärne ja inimkeskne 
riik, on aina enam vaja teha valdkondade sisest ning ülest koostööd viisidel, 
mida me pole varem kogenud. Kuidas koostöös paremate tulemuste ja 
teenusteni jõuda, sellest tänavusel konverentsil räägimegi.

Puudutame päeva jooksul praktiliste kaasuste kaudu erinevaid inimkeskse 
valitsemismudeli osasid ning loome õpitubades kasulike praktikate kaasabil 
ühiselt uusi mõtteid, mis vahendavad ja lihtsustavad ideeloomet, hõlbustavad 
muutuste juhtimist ning koostööd ja suhtlust osapoolte vahel.

Pole hullemat loovuse, muutuste ja suhtluse katkimurdjat kui iseenesest süütuna 
näiv fraas “jah, aga…”. Konverentsil räägime, kuidas piirab „jah, aga“ mõtteviis 
koostööd mitmel erineval tasandil ning püüame leida ideid selle ületamiseks nii 
enese sees, oma meeskonnas, riigiasutuste vahel kui ka ühiskonnas laiemalt.

Mugavaks osalemiseks palume konverentsi külalistel liituda Worksup 
keskkonnaga, kust saab jälgida programmi, küsida esinejatelt küsimusi ning 
liituda paralleelsessioonidega. Täpsed juhised, kuidas Worksup keskkonnaga 
liituda, saadame osalejatele e-kirjaga päev enne konverentsi. 

Konverentsi programm on leitav ürituse veebileheküljelt jahaga.ee, avasessiooni 
on kõigil huvilistel võimalik jälgida ka veebilehel jahaga.ee/live.

Hea külaline
Tere tulemast riigi keskastmejuhtide virtuaalsele 
juhtimiskonverentsile „Jah, aga“!

Head konverentsielamust!
Riigi keskastmejuhtide konverentsi  
„Jah, aga“ korraldustoimkond
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Selleks, et Eesti oleks uuendusmeelne, usaldusväärne 
ja inimesekeskne riik, on aina enam vaja teha koos- 
tööd viisidel, mida me pole kunagi varem teinud. 
Üha sagedamini puutume kokku mitmetahuliste 
probleemidega, mille lahendamiseks ei piisa ühest 
ametnikust ega sageli ka ühest ametiasutusest ning 
tihtipeale on probleemid justkui kõigi ja samal ajal mitte 
kellegi omad.

Mida aeg edasi, seda paindlikumalt tuleb väljakutseid 
lahendada. Probleem ei ole tavatähenduses ainult 
murekoht, vaid võimalus midagi paremaks või 
täiuslikumaks teha. Järgides ainult oma asutuse selgelt 
reglementeeritud volitusi ja ülesandeid, jääksid paljud 
võimaluselt tegelikult kasutamata. Uuendusmeelse 
ja usaldusväärse riigina on meie ülesanne otsida 
aktiivselt lahenduskäike, kuidas probleeme koostöös 
lahti harutada, ning öelda üha vähem küsimustele 
vastuseks „jah, aga selleks tuleb Teil pöörduda 
hoopis…“ või „jah, aga meie volitused lõpevad…“.

Kuidas siis teha nii, et ühegi probleemi lahendamine ei 
algaks sõnadega „jah, aga...“, vaid „jah,  
proovime!“? Uuendusmeelsuse ja inimkesksuse 
iseloomustamiseks sobib „jah, proovime...” ju igati 
täpselt.  

2020. aasta riigi keskastmejuhtide konverentsil 
räägime, kuidas piirab „jah, aga“ mõtteviis koostööd 
mitmel erineval tasandil, ning püüame leida ideid 
selle ületamiseks nii enese sees, oma meeskonnas, 
riigiasutuste vahel kui ka ühiskonnas laiemalt. 

Oleviku ja tuleviku väljakutsed seavad kõrgeid 
nõudmisi organisatsioonidele, meeskondadele ning 
loomulikult nende eestvedajatele. Ootamatuste ja 
ebakindlusega kohanemine ja neis uute võimaluste 
nägemine võib nõuda juhilt endalt palju vaimset 
vastupidavust ja koostööd iseendaga. “Jah, aga ma 
ei ole kindel, kas saan sellega hakkama” või “jah, aga 
ma lihtsalt ei jaksa” on küll kerged stressiolukorras 
mõttesse tulema, kuid mitte edasiviivad. Kuidas hoida 
enda motivatsiooni ja näha edasiminekut ka siis, kui 
töövõidud ja edukogemused on pika vinnaga ning oled 
pidevas rahulolematuse puntras? Kuidas päriselt näha, 
et Sinust sõltub Eesti käekäik? 
 
Koostöine meeskond on juhi kõige väärtuslikum vara, 
sest vaid üksikud suured asjad sünnivad ühe inimese 

pingutusest. Samas võib olla suur väljakutse tõmmata 
inimesi endaga kaasa teemadesse, mis tunduvad 
juba peale vaadates põhjatud, millest õhkub eos 
vastandumist või mille tulemust ja mõju ei tõota näha 
veel pikalt. Kuidas olla inspireeriv eestvedaja ja toetada 
oma meeskonda, kui lõpmatute tööülesannete kõrval 
kaob silmist suur pilt ja tähendus?  “Jah, aga meie ei 
suuda seda ära lahendada” või “jah, aga sellest ei sõltu 
niikuinii midagi” ei ole lahenduseks. Kuidas teha nii, et 
“Jah, aga..” ettekäänete asemel alustaks meeskond 
lauseid edasiviivate “Jah, proovime...” sõnadega ning 
käiks üht sammu? 

Sisuline koostöö riigisektoris tundub meeldiv ja 
loogiline, kuid millegipärast jõuab mitmeid üksusi 
kaasav koostöö aeg-ajalt frustratsiooni, omavahelise 
punnimise ja asjade pooleli jäämiseni. “Jah, aga see ei 
ole meie valdkond” või “jah, aga me oleme praegu väga 
ülekoormatud” on sellistel puhkudel üsna tavalisteks 
mõttemustriteks. Tulevikujuhi ülesanne on juhtida oma 
organisatsiooni ja erinevate asutuste üleseid meeskondi 
nii, et oma mätta otsast jõutaks ühise motiveeriva 
sihi ja tulemusliku koostööni. Kuidas teha nii, et meil 
oleks hästitoimiv riigi keskastmejuhtide võrgustik ning 
asutustevaheline koostöö oleks ladus ja igapäevane?

Riigisüsteemis loodud lahendused, mis meeldivad 
kõigile, on haruldased. Paljudel juhtudel võib kaugelt 
ette näha kokkupõrget rahulolematuse ja vastandlike 
jõududega ühiskonnas. Probleemiks ei ole mitte 
meeskonna hooletus või hoolimatus, vaid tihtipeale 
paratamatus. “Jah, aga meil ei muutu sellest ikka 
mitte midagi paremaks” ja selle vastu “jah, aga me 
ei saagi kõigi inimeste probleeme ära lahendada”. 
Juhi kompass peab sageli leidma kahe vahel 
tasakaalupunkti ja aitama mõlema poolega suhestuda. 
Kuidas kasvatada koostööd oma valdkonna 
otseste ja kaudsete sihtrühmadega ning aidata ka 
sidusrühmade sees koostöövaimu edendada? Kuidas 
hoolimata vastuoludest sidusrühmadega empaatiliselt 
koos edasi töötada? 

Konverentsi eesmärgiks on erinevate kogemuslugude 
ja õppetundide kaudu vastata kõikidele sellistele 
küsimustele, kõhklustele ja kahtlustele. Õpitubades 
harjutame ühiselt kasulike praktikate kaasabil 
uutmoodi mõtlemist, mis vahendab ja lihtsustab 
ideeloomet, hõlbustab muutuste juhtimist ning 
koostööd ja suhtlust osapoolte vahel.

Jah, aga...

KONTSEPTSIOON

10. november 2020
Konverents toimub

virtuaalselt

Konverentsil puudutame läbi 
praktiliste kaasuste erinevaid 

inimesekeskse valitsemismudeli 
osasid, paneme osalisi õpitubades 

ühiselt looma uusi ideid ja 
lahendusi uute praktikate abil, 

mis vahendavad ja lihtsustavad 
ideeloomet, hõlbustavad muutuste 
juhtimist ning koostööd ja suhtlust 

osapoolte vahel.
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Rainer Kattel on pikaajalise 
teaduskarjääriga innovatsioonipoliitika 
ja tehnoloogiavalitsemise professor, 
kes elab ja töötab hetkel Londonis. 
Tal on akadeemilise filosoofia, 
poliitilise filosoofia ja avaliku halduse 
taust Tartu Ülikoolist ja Marburgi 
Ülikoolist Saksamaal, lisaks juhtinud 
üle 10 aasta TalTechis Ragnar Nurkse 
innovatsiooni ja valitsemise instituuti. 

Kattel on Eesti Vabariigi Valitsuse soolise 
võrdõiguslikkuse nõukogu esimees ja 
e-Eesti nõukogu liige, varasemalt on ta 
töötanud eksperdina Majanduskoostöö 
ja Arengu Organisatsioonis (OECD), ÜRO 
Arenguprogrammis (UNPD) ja Euroopa 
Komisjonis. Lisaks on Kattel avaldanud 
hulgaliselt publikatsioone, teadusartikleid 
ja raamatuid innovatsioonipoliitikast ja  
tehnoloogiavalitsemisest.                         >

Eesti avalik 
sektor on 
innovatiivne. 
Jah, aga…

INTERVJUU
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INTERVJUU

‘‘Riik peab olema valmis 
nii pikaks kui ka lühikeseks 
perspektiiviks.’’

www.jahaga.ee

aastal. See muudab avaliku sektori suhteliselt jäigaks 
ja paindumatuks ning huvitaval kombel tähendab 
see ühtlasi seda, et meie riigiteenistus ei ole eriti 
õppimishimuline: raamistik on juba paigas.

Mainisite ka globaalseid väljakutseid – millised 
need on?
Globaalselt on avalikule sektorile väga huvitav 
väljakutse väärtuspõhisus. Ühest küljest on see 
seotud poliitilise kontekstiga, teisalt aga jätkusuutliku 
arenguga. Näiteks väga suured ühiskondlikud 
väljakutsed nagu kliimamuutused või migratsioon 
peaksid olema olulisemad kui koalitsioonileping. 
Küsimus on selles, kuidas käivad avalikud teenistujad 
selliste küsimustega ümber ja kuidas peaksid 
nad sellesse suhtuma? Kusjuures, see võibki olla 
innovatsiooniallikas, mis toob uusi mõtteid ja uusi 
lahenduskäike.

Teine väga suur väljakutse on mitmekesisus. Nii nagu 
mujalgi maailmas, ka Eestis kipub avalik sektor olema 
üsna üheülbaline. Näiteks tippametnike hulgas on väga 
vähe venekeelseid inimesi, ehkki rahvastiku osakaalu 
järgi võiks neid olla kolmandik. Mitmekesisuse 
temaatika aina kasvab, kuidas me toome erinevaid 
ühiskonnagruppe ning nende arvamusi ja hinnanguid 
avalikku sektorisse nii Eestis kui mujal. See on väga 
põhimõtteline probleem ja ei puuduta ainult rahvust.

Kas oskaksite Eesti avalikust sektorist tuua mõnd 
head näidet innovatsioonist? Ja teisalt, hoopistükkis 
näidet, kus innovatsiooni võinuks rohkem olla?
Eesti puhul räägitakse sageli e-riigist kui heast 
näitest ja teatud kontekstis on see väga õigustatud 
näide. Samas, põhilised e-riigi lahendused on juba 
väga vanad – varsti peaaegu 20 aastat – ja kohati 
jääb mulje, et justkui puhkame loorberitel. Selle 
arendamiseks oleks täna vaja juba teha uusi ja 
jõulisemaid samme. E-riik oli ja on mingil määral 
jätkuvalt innovaatiline, aga saaks õppida, mis on hästi 
ja mis võiks paremini olla, ning sedasi ka päriselt seda 
edasi arendada.

Laiemalt võttes on Eestis võrdõiguslikkus ühiskonna 
võimalus ja sellest tulenevalt ka innovatsiooni 
allikas. Jätkuvalt on sooline palgalõhe üks Euroopa 
kõrgemaid ja tegu on valdkonnaga, kus meil pole 
erilisi innovaatilisi lahendusi ette näidata. Sellele võiks 
rohkem tähelepanu pöörata – mitte ainult soolises 
kontekstis, vaid mitmekesisuse vaatest tervikuna. 

Kuidas teha nii, et ühegi probleemi lahendamine 
ei algaks sõnadega „jah, aga…“, vaid hoopis „jah, 
proovime!“? 
Eesti avalik sektor on detsentraliseeritud. Ühest 
küljest tähendab see seda, et erinevad valdkonnad on 
väga iseseisvad ja selles on oma tugevused. Samas, 
see selgitab mõnikord ka vähest koostöisust. Ühe 

Olete innovatsioonipoliitika ja tehnoloogia- 
valitsemise professor. Teie ametinimetus pisut juba 
ka vihjab, kuid kirjeldage palun oma igapäevast 
tööd ja selle sisu.
Uurin avaliku sektori ja innovatsiooni seoseid: kuidas 
saab avalik sektor toetada innovatsiooni erasektoris, 
aga ka ise olla innovaatiline. Minu jaoks on huvitav 
ühiskondade pikaajaline areng – mitte 5 või 10, 
vaid paarikümne aasta perspektiivist. Selles on riigil 
ja avalikult sektoril olnud alati oluline roll – näiteks 
pensionisüsteemi või infrastruktuuri ehitamisel. 
Teisisõnu, uurin ka seda, kuidas võtavad riigid 
pikaaegseid riske.

Eesti on teistmoodi huvitav teema. 90ndatel toimus 
meie riigis jõuline murrang – läksime ühest süsteemist 
teise. Innovatsioonil ja ühiskonna lahtimõtestamisel 
oli ja on väga oluline roll. See on siiamaani jäänud mu 
peamiseks teemaks, millega tegelen.

Mida tähendab innovatsioon ja 
innovatsioonijuhtimine avalikus sektoris?
Riigil ja avalikul sektoril on omamoodi paradoksaalne 
suhe. Riik peab alati mõtlema väga pikas, aastakümneid 
pikas perspektiivis, aga samas peab olema alati valmis 
reageerima globaalsetele sündmustele. Näiteks 
globaalsele viiruspandeemiale, üleujutustele või 
põlengutele. See loobki paradoksaalse olukorra, kus 
riik peab mõtlema nii pikalt kui ka väga lühiajaliselt. See 
seab riigile väga omalaadsed väljakutsed – kuidas me 
ehitame üles organisatsioone, loome kompetentse, 
planeerime ja kasutame ressursse. Ehk teisisõnu, 
riik peab olema valmis nii pikaks kui ka lühikeseks 
perspektiiviks. See paneb riigi ka hoopis teistsugusesse 
olukorda võrreldes eraettevõtetega.

Innovaatiline on seega selline riik, mis suudab lahendada 
pika perspektiiviga küsimusi, tagades muuhulgas 
jätkusuutliku arengu. Samas peab innovaatiline riik 
tegelema ka tänaste põletavate probleemidega. 

Mis on Teie arvates hetkel suurimad väljakutsed 
kaasaegses valitsemises?
Väljakutseid tasub vaadata nii kohalikus kui ka 
globaalses kontekstis. Eesti avalik sektor on 
omapärases keskpika perspektiivilõksus. Sõltume 
väga palju Euroopa rahastusest, mis on seotud 
7-aastase perspektiiviga. Samas mõjutab riigiteenistust 
4-aastane koalitsioonileping. Avalik sektor on seega 
pidevalt 4-7-aastases raamistikus kinni ja lühiajaliselt 
on keeruline reageerida. Nii nagu erasektoris, tähendab 
ka avalikus sektoris innovatsioon eksperimenteerimist, 
aga see on tänu nimetatud raamistikule väga keeruline. 
Kui me oleme Euroopa Liiduga midagi kokku leppinud, 
siis see justkui välistab katsetamise.

Kui rahastamine on kinni keskpikkades plaanides, ei 
tegele me eriti küsimusega, mis saab 2040. või 2050. 

soovitusena tasub kaaluda, kuidas lõhkuda või ületada 
müüre valdkondade vahel? Selle lahendamiseks 
on mitmeid võimalusi, kasvõi inimeste roteerumine 
mõneks ajaks ühest ministeeriumist või riigiasutusest 
teise. Näiteks pooleks aastaks või kauemakski. Ühelt 
poolt aitab see igapäevast rutiini lammutada, teisalt 
aga suurendada ministeeriumite või riigiasutuste 
vahelist koostööd. Ministeeriumite või riigiasutuste 
ühised meeskonnad on ka võimalus ideeloomeks ja 
ühe kindla probleemi või väljakutse lahendamiseks.

Samas on meil väga paindlik avalik sektor. Tegu 
pole suletud süsteemiga ja inimesi on suhteliselt 
kerge palgata ka erasektorist teatud perioodiks. Nii 
saaksid erasektor ja avalik sektor rohkem koostööd 
teha – eeldusel, et mõlemad pooled teavad, mida 
nad koostööst tahavad. Näiteks koostöö ülikoolidega 
toimib väga hästi. Paljuski sellepärast, et ülikoolid on 
väga hästi organiseerunud. Erasektor pole laiemalt 
võttes nii organiseeritud vaatamata mõningatele 
esindusorganisatsioonidele ning riigi koostöö vaid ühe 
ettevõtjaga kätkeb endas koheselt korruptsiooniohtu.
Arendamist vajaks ka laiem riigi ja kodaniku koostöö. 
Hetkel seisneb see eelkõige valimistes, ehkki 
paljukiidetud e-riik võimaldaks kodanikega rohkem 
koostöisust. Tartu kaasav eelarve on osaliselt küll hea 
näide, aga kodanike tegelik mõju linna otsustele on 
väike. Katsetusena väga huvitav, kuid kaasamine ei 
tohiks olla vaid kampaania korras. Koostöisust saaks 
palju igapäevasemaks muuta, ka elukohapõhistes 
halduskogudes.

Milline Euroopa riik on innovatsioonivedurina  
Teile silma jäänud?
Erinevates valdkondades torkavad silma erinevad 
riigid. Näiteks Saksamaa on koroonakriisiga väga 
hästi hakkama saanud, ehkki nende avalik sektor on 
väga paindumatu, halduskeskne ja kinnine süsteem. 
Laiemalt on heas mõttes huvitav jälgida Põhjamaid, 
eriti Taanit. Väikese riigina on Taani teinud väga 
olulisi samme ja tegeleb palju väärtuspõhisusega 
ehk sellega, kuidas igapäevapoliitikast kaugemale 
vaadata. Jätkusuutlikkuse ja roheenergia vallas 
arenevad nad väga kiiresti.

Mida saavad riigi keskastmejuhid Eesti inimeste ja 
tuleviku heaks ära teha ja kuidas?
Keskastmejuhid moodustavad avalikust sektorist 
väga olulise osa. Kui ülevalt poolt tuleb pigem 
strateegilist vaadet, siis keskastmejuhid on sageli 
need inimesed, kes peaksid olema võimalikult 
avatud uutele kogemustele, olgu need pärit 
avalikust või erasektorist. Pidev õppimine nii 
enda valdkonnas kui ka teistes lähedastes 
valdkondades peaks keskastmejuhile olema üks 
olulisemaid asju. Ministeeriumite või riigiasutuste 
keskastmejuhtide õppimiskogukonnad oleksid 
võimalus jagada omavahel väärtuslikku kogemust. 
Kui nende enda silmaring on avatud, suudavad 
nad heas mõttes mõjutada ja inspireerida ka 
oma meeskonnakaaslasi, et nemadki töötaksid 
avatud silmadega. Nii saavad nad Eesti ühiskonna 
jaoks väga palju ära teha ja tulevikus saavad neist 
loodetavasti tippjuhid.
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Tehnoloogia 
on lihtne, 
aga muutuste 
elluviimiseks on 
vaja mõtteviisi 
muutust
Ats Albre on töötanud Eesti juhtivas 
IT-ettevõttes Nortal üle 10 aasta ning 
teinud selle aja jooksul koostööd 
praktiliselt kõigi suuremate avaliku 
sektori organisatsioonidega. Koostöös 
riigiasutustega on Nortal üles ehitanud 
suure osa tänasest Eesti e-riigist. On 
põhjust uhkust tunda, kuid koostöö 
käigus on välja tulnud ka tüüpilised 
valukohad, mis koostööd tapavad – 
näiteks omavahel otsapidi seotud kehv 
juhtimiskvaliteet ja hoolimatus. Juhina 
usub Albre, et parim on töötada ühise 
eesmärgi nimel meeskonnana tegemata 
vahet vastutusalal, osakonnal või 
organisatsioonil. Albre näeb, et nii era- kui 
avalikus sektoris jagub jätkuvalt tahet, et 
suuri asju ära teha, kuid õnnestumiseks 
peavad mitmed eeldused paigas olema. 
Tesla, e-residentsus või riigireform – kuigi 
koostöö pole omaette eesmärk, siis ühtegi 
suuremat asja ilma selleta ei saavuta.
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iganenud juhi-stereotüüpides. Progress võiks ehk 
kiirem olla, aga vähemalt seda on. Juhtimiskvaliteet 
mõjutab oluliselt, mismoodi avalikud organisatsioonid 
käituvad ja toimivad ning missuguseid koostöö- 
partnereid nad erasektorist leiavad.

Millised on Eesti avaliku sektori suurimad 
juhtimisalased ja koostöised väljakutsed ja miks?
Suhtumine, et minu vastutus lõpeb siin, ei aita 
tegelikult mitte kedagi edasi. Mida rohkem on 
mõtlemist, et asutusel on vastutuspiirid, seda rohkem 
on ka hoolimatust ja vastutuse mittevõtmist. Alati on 
lahendused olemas, kuid palju on kinni selles, milline 
on organisatsiooni kultuur ja kui palju pakub probleemi 
sisuline lahendamine konkreetsele isikule huvi.

Keegi peab otsused vastu võtma. Teenusepakkujana 
saame projekti ellu viia, aga kes on päriselt toote- või 
teenuseomanik, kes annab sisule ja selle loomisele 
rohelise tule? Koostöö asutuste vahel ja arusaamine 
suurest pildist on väga tähtis. Niisamuti ka see, kelle 
jaoks uusi teenuseid tegelikult luuakse ja kes on 
sisuline kasusaaja. See ei ole kõrvalmajas töötav 
ametnik, vaid kodanikud ja ettevõtted, kellele need 
tooted või teenused peavad kasulikku väärtust looma 
ja kelle elu muutub seeläbi paremaks.

Muide, tehnoloogiline pool on üldiselt lihtne. 
Tehnoloogia pakub võimaluse luua erinevaid 
tööriistu, mille abil eesmärke saavutada, kuid 
kriitiline on eesmärkide saavutamiseks vajalikud 
muudatused ära juhtida. Küsimus on mõtteviisi 
muutumises, vastutuse võtmises ja mõtestamises, 
kellele tooteid või teenuseid pakutakse. Avaliku 
sektori koostööst sõltub, kust ja kui kiiresti tuleb 
järgmine Eesti digiriigi arenguhüpe. Kodanikele 
ja ettevõtjatele tähendab e-riik tervikut – mitte 
kahtkümmend eri suuruse, kuju, loogika ja teenuste 
kvaliteediga väravat. Riik pole sellele arusaamisele 
täna täielikult veel jõudnud.

Mida saavad keskastmejuhid eestvedajatena Eesti 
inimeste ja tuleviku heaks ära teha ja kuidas?
Missioonitundega, oma töösse kirglikult suhtuvad 
keskastmejuhid on tegelikult justkui tugisambaks 
meie riigis. Tippjuhtidest sõltub palju, aga tippjuht üksi 
tulemust ei saavuta. Tema ülesanne on kujundada 
keskkonda ja ehitada meeskond, kes asju ellu viib. 
Olen kokku puutunud erakordselt võimekate ja 
missioonitundega inimestega, kelle roll projektide 
õnnestumisel on kirjeldamatult tähtis. Kui tippjuhi 
tasandil võib muutuda näiteks kontakt kodanikuga 
mingist hetkest liiga abstraktseks, siis keskastmejuhid 
üldiselt mõistavad, mis päriselt toimub. Ka sellest 
vaatest on keskastmejuhtide panus oluline – kui nad 
päriselt mõistavad probleemide olemust ja kodanike 
muresid, siis tunnetavad nad ka kõige paremini, mis 
lahendused toimivad ja mis mitte. 

Nortal pälvis hiljuti Aasta ettevõte 2020 tiitli. 
Milline on üks aasta ettevõte ja mida see tunnustus 
tähendab Teie pilgu läbi?
Nortal tegeleb suurte, aga väga eluliste probleemide 
lahendamisega. Näiteks, kui patsient läheb Tartus 
või Tallinnas haiglasse, siis selleks, et arst ei 
peaks kulutama väärtuslikku aega raviloo uuesti 
kaardistamiseks, loob Nortal süsteeme ja tööriistu 
nii arstidele kui õendustöötajatele, et raviks vajalik 
info oleks kahe klikiga kättesaadav. Arstid ravivad 
jätkuvalt inimesi ning hästi toimivad ja justkui taustal 
nähtamatud tarkvaralahendused aitavad neil teha seda 
lihtsamini ja kiiremini.

Aasta ettevõte 2020 tunnustus oli meie jaoks väga 
suur üllatus. Tagantjärele mõeldes tundub, et meie 
soov ja ambitsioon kasvada Eesti ettevõttena nii siin 
kui mujal maailmas ja olla sealjuures ka edukad, 
on see, mis žüriile silma jäi. Sisemiselt on meil 
Nortalis välja kujunenud ütlus, et eilne rekord on 
tänane norm – seda nii äritulemustes, inimeste 
arendamises kui ka kliendirahulolus. Usun, et meie 
pidev püüdlemine parem olemise poole ongi see miski, 
mis on pälvinud tunnustuse.

Kui suurt rolli mängib ettevõtte eduloos juhtimine ja 
koostööoskused?
Oleme alati Nortalis teadvustanud, et juhtimine ja 
juhtimiskvaliteet on selge konkurentsieelis. Meie 
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töötajad saavad ja peaksidki nõudma väga kõrget 
juhtimiskvaliteeti. Hea juhtimiskvaliteet võimaldab 
töötajatel end tõeliselt teostada. Praktikas lahkutakse 
tihti ettevõtetest juhtide pärast. Meie püüdleme selle 
poole, et juhtide pärast tahetaks tööle tulla. See 
polegi nii tavaline, ometi on koostööle orienteeritud 
organisatsioonid kohad, kus töötajad saavad oma kirge 
ja potentsiaali päriselt rakendada. Lisaks tunnevad 
meeskonnaliikmed sellistes ettevõtetes, et saavad 
tegeleda asjadega, mis neid päriselt huvitavad ja 
millega saavad maailmale tagasi anda.

Nortali kõige suuremad ebaõnnestumised on reeglina 
seotud juhtimisvigadega. Teisisõnu, selleks, et mitte 
ebaõnnestuda, peab juhtimine olema väga kõrgel 
tasemel. Oluline on õppida oma varasematest 
vigadest. Kusjuures, julgus teha vigu ja neid tunnistada 
on väga suur ja oluline teema – see on võimalus 
pidevalt saada veelgi paremaks.

Millest veel sõltub projekti õnnestumine või 
ebaõnnestumine peale juhtimisoskuste?
Üks väga oluline märksõna on see, kas erinevatel 
osapooltel on koostöötahe olemas või mitte. Viimasel 
juhul hakkab projekt kiiresti lagunema. Tippjuhil on 
väga suur roll, et vajalikud muutused õnnestuksid, 
ja seda peab nii teadvustama kui ka juhtima. Kui 
vastutus delegeeritakse, ilma et see päriselt edasi 
antakse, kipuvad projektid sumbuma. Sellest vaatest 
proovime valida ka kliente, kellel on päriselt tahe asju 
ellu viia, mitte formaalne vajadus projektiks. Planku 
ei ole mõistlik üle värvida, kui tegelikult on juba vaja 
uut aeda. Meil on keeruline motiveerida klienti, kui 
ta sisimas projekti ellu viia ei taha. Niisamuti on meil 
raske innustada oma meeskonda, kui nad näevad, et 
nende töö tulemusena kellegi elu paremaks ei muutu. 
Lõpuks on ikkagi tegu inimeste äriga ning tipptalendid 
soovivad lahendada probleeme, kus kasu on nähtav.

Kas ja kui palju on Nortal teinud koostööprojekte 
riigiga, kus mõlemal osapoolel on eelpool mainitud 
koostöötahet? Ja millised on head arengutrendid, 
mis teil riiklike koostööprojektide puhul on silma 
torganud?
Üks selline näide on meil hetkel lausa töös. Oleme 
loomas ettevõtjate kontaktpunkti ja kui riik sellega 
julgelt edasi liigub, võiks see anda meie e-tiigrile 
järgmise olulise hüppe. Kui seni oleme tihti vaadanud 
e-riigi arengut organisatsioonide lõikes, siis selles 
projektis on erinevad teenused läbi põimunud asutuste 
üleselt. See annaks võimaluse juhtida riiki ja riiklikke 
teenuseid hoopis teistmoodi. 

Ehkki küll aeglase muutusena, on hea trendina 
näha seda, et tänapäevast juhtimislikku mõtlemist 
on avalikku sektorisse palju rohkem juurde tulnud. 
Küpseid, kogenud ja oskuslikke tippjuhte on oluliselt 
rohkem kui kunagi varem. Nad pole enam kinni 
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Kirjeldage palun, millega Rohetiiger tegeleb ja mis 
ajendas Teid seda ellu kutsuma?
1995. aastal alustas Eesti Tiigrihüppe projektiga, millest 
sai arenguplatvorm tehnoloogiasektorile. Nüüdseks on 
Eesti tuntud kui digitaalse riigi eestkõneleja maailmas. 
Rohetiiger on sarnastel kaalutlustel algatatud projekt. 
Soovime, et Rohetiigrist saaks kiirendi kestlikuse- ja 
keskkonnateemade jaoks. Tegu on koostöise ühiste 
sihtide seadmise ja koos saavutamise platvormiga 
kõigile eestimaalastele nii era-, avalikus kui ka 
kolmandas sektoris. 

Keskkonnakriis puudutab kahtlemata kogu 
ühiskonda, nii avalikku kui erasektorit, nii 
organisatsiooni kui indiviidi. Kuidas ja kellele 
keskendudes te seda hüpet alustate? 
Rohetiigriga on meil mitu eesmärki. Toon esile 
neist kolm olulist. Esimene eesmärk on ettevõtete 
esindamine keskkonnateemadel. Korjame 
kokku “ühiskondliku tellimuse”, mille edastame 
poliitikakujundajatele. Teine eesmärk on algatada 
ja võimestada organisatsioonide sisest muutumist 
keskkonnasõbralikumaks. Kolmandaks sõelume läbi 
keskkonnahoiuga seotud informatsiooni ja teeme 

lähenevad kestlikkusele ja keskkonnateemadele erinevalt. 
Omavaheline suhtlemine võimaldab neil vahetada 
kogemusi ja kujundada laiemat pilti. Teisisõnu, igaüks 
ei pea pusima omaette, vaid lahendused sünnivad 
erinevate organisatsioonide koostoimes.

Tervikuna, tahame olla koostöised ja kolme sektori 
ülesed. Kõige suurem erinevus on ehk see, et alustasime 
erasektorist ja päriselt ka tähtsustame ettevõtete rolli 
muutuste tekkimisel ning elluviimisel riigis. Kõik teised 
sektoris saavad loomulikult samuti tähelepanu, aga 
oleme fookusesse tõstnud just nimelt erasektori.

Rohetiigri Akadeemiasse on koostöö justkui sisse 
kirjutatud – see on väga oluline eeldus selleks, 
et Akadeemia päriselt toimida saaks. Kas see on 
teadlikult niimoodi planeeritud?
Ma olen üleilmset koristuspäeva ette valmistades ja 
kõiki Teeme Ära projekte tehes alati esile toonud, et 
minu jaoks on keskkonnateema väga oluline – et 
oleksime loodusega kooskõlas ja hoiaksime seda. 
Koostöö teema on aga see, mis mind motiveerib ja 
käivitab. Minu suur unistus on, et inimesed oleksid 
positiivsed ja koostöised. Suudame nii Eestis kui mujal 
maailmas suuri muutusi ellu kutsuda, kui suhtume 
üksteisesse sõbralikult ja teeme koostööd. See on 
maailmavaade, mida tahan sisse tuua ka kõikidesse 
Rohetiigri tegemistesse.

Pilootprojekti esimene lend on kestnud umbes 
kaks kuud – kuidas Te kirjeldaksite senist 
koostöökogemust?
Mulle tundub, et Akadeemia on end tänaseks väga 
õigustanud. Üliäge on jälgida, kuidas on sünergia  tööle 
hakanud – juhid ja särasilmad suhtlevad omavahel, 
jagavad kogemusi ning käivad üksteisel ka külas. See 
lähenemine on siiani end tõestanud ja toidab suuremat 
eesmärki. Sama printsiipi järgime ka järgmiste 
Akadeemia lendudega.

Akadeemia on tervikuna ületanud minu ootusi. Me 
oleme suutnud kokku panna programmi, mis on ühelt 
poolt piisavalt lai ja akadeemiline, teistpidi aga väga 
praktiline. Programm ei tohi olla kaugemale jõudnud 
inimestele igav, aga samas ka mitte üle jõu käiv 
nendele, kes alles alustavad roheteemadega. 
Kui rääkida väljakutsetest, siis mulle tundub, et oleme 
jõudnud hetke, kus tutvumisperiood on möödas ja 
kodutööd muutuvad järjest keerulisemaks. Näiteks 
tuleb kaardistada ära olukord oma organisatsioonis 
ja teha konkreetseid tulevikuplaane. Järgmine 
kokkusaamine ongi ehk keerulisem kui varasemad, 
kuna kodutöö maht on päris suur.

Kuidas sellistel hetkedel vaimustust ja elevust 
ikkagi hoida?
Tõepoolest, elevust tuleb hoida, sest õige energia on 
see, mis loob tulemuse. Kui omavaheline koostöine 

Eva Truuverk on majandus-
hariduse ning era- ja kolmanda 
sektori töökogemusega 
maailmaparandaja, kelle suuri- 
maks saavutuseks on 2018. 
aastal toimunud esimese 
Maailmakoristuspäeva juhtimine, 
millest võttis osa 17,8 miljonit 
inimest 157 riigist. Teeme Ära 
algatusega on ta olnud seotud 
kokku 13 aastat ning oli ka 
üks 2008. aastal toimunud 
koristustalgute korraldajatest. 
2018. aastal valiti Eva aasta 
kodanikuks ja aasta naiseks.

selle arusaadavaks ettevõtetele, avalikule sektorile ja 
laiemalt kõikidele inimestele. 

Keskkonnaalast informatsiooni on täna juba väga 
palju, aga keeruline on aru saada, milline tegevus 
tekitab ettevõttes või kodus kõige suuremat mõju 
keskkonnale. Paljud inimesed tunnevad selle vastu 
huvi, aga keskkonnahoiuga seonduvast infomassist 
on keeruline ja aeganõudev läbi närida. Ka selles 
osas tahame inimestele abiks olla. Kõik meie 
tegevused liigituvad nimetatud suundade alla. Abiks 
on meil Rohetiigri Akadeemia, pilootprogramm, 
majandustoimkond, teadmiste toimkond ning mitmed 
eriprojektid.

Rohetiigriga käib kaasas ka Akadeemia. Mida 
see endast kujutab ja mille poolest erineb algatud 
mistahes teistest roheprojektidest?
Akadeemia on õppeplatvorm ja see on Rohetiigri 
üks mahukamaid osi. Valisime välja 15 erinevat 
Eesti organisatsiooni eri elualadelt. Pank, riigiasutus, 
riigiettevõte, kohalik omavalitsus, meediamaja, 
tootmisettevõtte, kool. Idee seisneb eri organisatsioonide 
vahel sünergia loomises. Erinevad organisatsioonid 
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energia on väga mõnus, innustav ja positiivseid 
emotsioone pakkuv, siis inimesed tahavad ka palju 
parema meelega koos käia ja on altimad arenema 
õiges suunas.

Mistahes gruppide moodustumises on alati erinevad 
faasid: kujunemine, tormlemine, normaliseerumine 
ja sünergias tegutsemine. Ma arvan, et Akadeemia 
on tänaseks läbinud kujunemise faasi, mis on olnud 
väga positiivne. Nüüd aga oleme jõudnud tormlemise 
faasi – tegu on esimese hetkega, mil on tekkinud 
mõned kahtlused või arusaamatused. Need tuleb 
loomulikult omavahel selgeks rääkida. Kui tormlemine 
koos positiivselt läbi teha, ka näiteks üks ühele 
arutelude kaudu, pole miski võimatu. Sealt edasi 
tulebki juba normaliseerumine ja üheskoos sünergias 
edasitegutsemine. Usun, et päriselt sünergias 
tegutsemiseni jõuame me kuskil kevadel.

Mida Te olete selles projektis koostöö kohta 
õppinud?
Olen taas saanud kinnitust, et koostöö on äärmiselt 
oluline ja ainult koostööst sünnivad suured 
asjad. Samas, minu jaoks oli suur üllatus meie 
majandustoimkond. Nimelt, tõime kokku Eesti suurte 
eraettevõtete omanikud ja tippjuhid ning kui esimest 
korda kohtusime, oli ruumis tekkinud positiivne 
õhkkond väga motiveeriv. Mõistsin, et võime arvata, et 
Eesti on väike, kõik tunnevad kõiki ning omavaheline 
kontakt on tihe, aga isegi ühes sektoris tegutsevad 
juhid ei pruugi omavahel tihedalt suhelda ja infot 
vahetada, ehkki teavad-tunnevad üksteist. Ideid 
vahetatakse harvem kui võiks arvata. Suured ideed 
aga saavad alguse sellest kui paar inimest räägivad 
kõigepealt omavahel. Neid hetki ei ole mitte kunagi 
liiga palju. Raske on ennustada, kelle vahel tekib 
klapp ja mis juhtub, kui teadlikult tuuakse kokku eri 
elukogemustega visionäärid? Tekkinud sünergia on 
meeletu potentsiaaliga. Ehk lühidalt, koostöö saab alati 
alguse kahe inimese tahtest ja see pole midagi sellist, 
mida näiteks Euroopa Liit saaks meile käsu korras 
saata.

Olete oma töödes-tegemistes ka riigiga palju 
suhelnud. Kas oskaksite riigi keskastmejuhtidele 
oma kogemuse põhjal mõnd kasulikku näpunäidet 
jagada?
Huvitav on see, et mõnikord näevad ministeeriumid ja 
riigiasutused üksteist konkurentidena. Ka info liikumine 
riigi eri asutuste vahel on mõnikord väljakutse.  
Tegelikult peaksime me kõik olema väljas Eesti 
positiivse kuvandi eest ja tuleviku nimel töötama kui 
üks meeskond. Võiksime näha oma riiki ühe laevana, 
mis peab sõitma ka saja või kahesaja aasta pärast 
teiste veesõidukite vahel ja meeskond teenima koos 
parima tulemuse nimel. Tasub seega teadvustada, et 
sõltumata üksusest või ametipositsioonist oleme me 
kõik üks laevapere, mitte eri purjekate juhid. 

EVA TRUUVERK: 
suured asjad sünnivad 
alati koostööst
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„Jah, aga“ konverentsi programm kulgeb neljas 
blokis: suhestumine, võrgustumine, interaktiivsus ja 
peegeldamine. Tegu on Christian Basoni inimkeskse 
valitsemise osadega, mis võivad olla lahenduseks 
igapäevatöös esinevatele koostööd takistavatele 
teguritele. Riigijuhtimises on rohkem kui kunagi varem 
on vaja jätta “vanakool” selja taha. Selle asemel, et 
lähtuda vaid varasemast kogemusest ja läbiproovitud 
praktikatest, võiks aina enam lähtuda inimesest, kelle 
jaoks riik tegelikult töötab. 

Uuendusmeelne mõtteviis on vajalik mitte ainult 
üksikute algatuste raames, vaid kogu süsteemis 
tervikuna. Seda enam, et kaasaja probleemid on 
interdistsiplinaarsemad, ületavad asutuste piire ning 
nõuavad koostööd paljudelt erinevatelt osapooltelt. 
Loe lähemalt, mida täpsemalt tähendab inimkeskne 
valitsemine ja kuidas lahendada koostööd 
takistavaid silotorne.

inimene ning töötas välja uue, inimkeskse valitsemise 
mudeli. Mudelit iseloomustab tulevikku suunatud 
mõtteviis. See tähendab, et mistahes uue algatuse 
loomise põhimõtteks ei ole mitte varem tehtud 
praktikate analüüs ja nende seast parima valimine, vaid 
radikaalsem lähenemine, kus alustatakse kodanike 
vajaduste, käitumisviiside ja kogemuste uurimisest. 
Seda „vanakooli“ mõtteviisi seljataha jätmine 
tähendabki. Hoolimata sellest, et nii pole eelkäijad 
varasemalt teinud. 

INIMKESKSEM EHK SUHESTUV, VÕRGUSTUNUD, 
INTERAKTIIVNE JA PEEGELDAV
Inimkeskne valitsemine on võrreldes “vanakooli” 
valitsemisega rohkem: 

Suhestuv ehk mistahes arendusi luues peetakse 
silmas selgelt inimkeskset perspektiivi - inimeste 
tegelikke kogemusi, käitumisviise ja mõju seda 
ümbritsevale maailmale. Sageli tähendab see, et töö 
käigus tuleb ümber raamistada ka see väärtus ja kasu, 
mida üks avalik asutus ühiskonnale ja kodanikele 
pakub. Inimkeskne perspektiiv nihutab sageli 
lahenduste vaate ka varasemast pikaajalisemaks.

Võrgustunud ehk töö käigus arvestatakse võimalikult 
paljude erinevate ühiskonna sihtrühmadega ja 
kaasatakse neid tulemuse saavutamiseks. Sealhulgas 
keskendutakse ka aina rohkem kodanikuühiskonna 
tegijatele. Uute koosloome viiside leidmine ja 
kasutamine on süstemaatiline. 

Interaktiivne ehk riigiasutuse ning kodanike, 
teenusekasutajate või teiste sidusrühmadega 
suhtlemisel ning ideedest rääkimisel kasutatakse 
teadlikult erinevaid füüsilisi ja virtuaalseid lahendusi. 

Peegeldav ehk muutuste algatamiseks ja ellu 
viimiseks on aina suurem kaal kvalitatiivsetel andmetel 
ning inimeste subjektiivsetel kogemustel. 

TULEVIKKU VAATAV MÕTTEVIIS VAJAB KA UUSI 
JUHTIMISPÕHIMÕTTEID
Disainipraktikatega käivad koos teatud 
juhtimispõhimõtted, mis aitavad oma inimesi kaasata 
ja muutust võimendada. Bason on sõnastanud 6 
käitumist, mis on eriti efektiivsed selleks, et saavutada 
disainiprotsessis häid tulemusi: 

• Eeldustes kahtlemine. Leia viise, kuidas 
omaenda eeldustes kahelda ning selle asemel 
olulisi küsimusi küsida. Näiteks uue gümnaasiumi 
õppekava loomisel ei ole kasu eeldamisest, et miski 
kooliõpilastele ei meeldi. Kui me seda faktiliselt ei 
tea, siis tuleb õpilastelt küsida. 

• Empaatia kasutamine. Muutuste algatamiseks 
kasuta “empaatilisi andmeid”, mis tulenevad 

Inimkeskse valitsemise 
juhtimispõhimõtted 
aitavad oma inimesi 
kaasata ja muutust 
võimendada
Riigi ülesanne on kutsuda ellu uusi ideid, mis looksid ühiskonnale väärtust. Ometi tuleb 
sageli päriselus ette erinevaid takistusi: bürokraatiat, vastutuse hajumist, killustumist, 
asutuste või volituste piire, energia mandumist ja „vanakooli mõtteviisi“, mis teevad 
riigisektoris juhi töö keerukaks. Nimetatud takistustele võib olla lahenduseks 
inimkeskse valitsemise mudeli rakendamine oma töös. Mida see tähendab ja kuidas 
päriselt inimesi muutuse võimendamisse kaasata?

INIMKESKSET VALITSEMIST ISELOOMUSTAB 
TULEVIKKU SUUNATUD MÕTTEVIIS
Uute, keerukate ja tulevikku vaatavate ideede 
arendamine on oma loomult julge innovatsiooni- 
ja katsetamise protsess, teisisõnu disainiprotsess. 
Disainiprotsessi keskne põhimõte on inimkeskne 
lähenemine ning see pakub mitmeid uusi võimalusi 
komplekssete probleemide lahendamiseks.

Christian Bason on Taani Disainikeskuse (Danish Design 
Centre) tegevjuht, endine Taani riigi innovatsioonitiimi 
direktor ning rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku 
sektori disaini, innovatsiooni ning juhtimise ekspert 
ning õppejõud. Bason esines 2018. aasta riigi 
keskastmejuhtide konverentsil  “UX Tulevikku”.

Bason uuris oma 2017. aastal läbi viidud teadustöös 
15 erinevat avaliku sektori arendusprojekti, milles oli 
kasutatud disainipõhimõtteid ja mille keskmes oli 

Loe inimkeskse valitsemise mudelist ja Christian 
Basonist lähemalt:
Bason (2017). Human-centred governance: 
transforming government from the outside-in.
Policy Press blogi.  
Bason (2017). Leading Public Design: Discovering 
Human-Centred Governance. Bristol: Policy Press. 
Christian Basoni ettekanne 2018. aasta riigi 
keskastmejuhtide konverentsil „UX Tulevikku“
Danish Design Centre kodulehekülg

INIMKESKSE  
VALITSEMISE MUDEL

etnograafiliste mõjutustega disainitehnikatest, nagu 
näiteks vaatlused või intervjuud. Päris inimeste päris 
kogemuste tunnetamine on silmiavav. 

• Kiiretest lahendustest kõrvale põiklemine. 
Selleks, et uued ja mitmekesised ideed saaksid 
tekkida, püsida ja areneda, ära tee kiireid “probleem-
lahendus” otsuseid. Hoolimata avaliku sektori 
suurest töömahust on vaja tekitada uuteks ideedeks 
piisavalt aega ja ruumi. Samal ajal peab meeskonnal 
olema silme ees siht ja tunnetus, kuhu poole liikuda. 

• Määramatuses edasiliikumine. Disainiprotsessi on 
sisse kirjutatud ebaselgust, mis võib meeskonnas 
ja juhis endas tekitada ebakindlust ja muresid. Selle 
määramatuse juhtimine oma inimestes on oluline 
väljakutse. 

• Tuleviku käegakatsutavaks muutmine. Disaini- 
protsessi lahutamatu osa on prototüüpimine 
ning korduv lahenduse testimine lõppkasutaja, 
töötajate ja teiste huvirühmadega. Juhi väljakutse 
on vastutada, et testitaks tõeliselt käegakatsutavaid, 
võimalikult konkreetseid ja reaalseid prototüüpe. 
Ideede näitamine on palju mõjusam, kui nendest 
rääkimine. Sel viisil saavad tihtipeale võimaluse ka 
need ideed, mis lihtsalt jutuga poleks endale kohta 
leidnud. 

• Laia väärtuse nõudmine. Organisatsiooni eest- 
veetavad projektid peaksid looma mitmesugust 
väärtust, näiteks parandama teenuste kvaliteeti ja 
produktiivsust, kuid samal ajal ka kodanikele ning 
oma töötajatele. Juhi disainiprotsessi algusest peale 
eesmärgiga, et sellest võidaksid kõik osapooled. 

https://policypress.wordpress.com/2017/04/12/human-centred-governance-transforming-government-from-the-outside-in/
https://policypress.wordpress.com/2017/04/12/human-centred-governance-transforming-government-from-the-outside-in/
https://www.google.com/url%3Fsa%3DD%26q%3Dhttps://www.uxtulevikku.ee/wp-content/uploads/2018/11/pdf-Christian-Bason.pdf%26ust%3D1604691540000000%26usg%3DAOvVaw0mREwOmywlIQUKVNB29nQ5%26hl%3Den%26source%3Dgmail
https://www.google.com/url%3Fsa%3DD%26q%3Dhttps://www.uxtulevikku.ee/wp-content/uploads/2018/11/pdf-Christian-Bason.pdf%26ust%3D1604691540000000%26usg%3DAOvVaw0mREwOmywlIQUKVNB29nQ5%26hl%3Den%26source%3Dgmail
https://danskdesigncenter.dk/en/christian-bason
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