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Esmatasandi juht ‒ 
kas ja mida tuleb  
talle õpetada?
Esmatasandi juhtideks saavad tublid 
töötajad või noored, kel keskeri- või 
kõrgharidus omandatud, kuid napib 
juhtimiskogemust. Mõlemal juhul peab  
tugi juhiks õppimisel olema veidi erinev.

• Toime tuleb tulla vastupanuga
Esmatasandi juhid, kes selle posit-
siooni on saanud tänu sellele, et pais-
tavad teiste töötajate seast silma, 
peavad läbi tegema olulise muuda-
tuse oma mõtteviisis. Lihtne on töö-
tajal, kes on olnud mitteformaalne 
liider. Tema on juba saavutanud ini-
meste lugupidamise ning seepärast 
on juhi ülesannete täitmine talle liht-
sam kui sellel, kes teeb küll tublisti 
oma tööd, kuid teised teda liidrina ei 
taju. Tema peab end tõestama mitte 
ainult oma juhile, vaid ka endistele 
töökaaslastele. Ning päris kindlasti 
pannakse ta proovile. 

Tegelikult pannakse proovile kõik 

juhid. Nagu koolis “katsuvad” õpila-
sed uut õpetajat – kas ta suudab oma 
võimu ja kompetentsust sobival moel 
kehtestada. Kuid töötajate viis juhi 
sobilikkus paika panna on õpilaste 
omast sageli rafineeritum, palju toi-
mub seljataga. Seega on ka keerulisem 
sellega toime tulla. 

• Mõtteviis peab muutuma
Esmatasandi juht peab töötaja kinga-
dest välja astuma. Need, kellega koos 
sai varem juhti/omanikku kirutud, on 
nüüd alluvad. Varasematest liitlastest 
on saanud need, kellele tuleb haka-
ta nõudmisi esitama. Kui varem võis 

ta väga hästi teada, kuidas töötajad  
tööaega ebaotstarbekalt kasutavad, 
mis võib põhjustada kvaliteediprob-
leeme, siis nüüd peab ta nõudma olu-
korra muutmist. Töö efektiivsuse ja 
kvaliteedi tagamine on otseselt tema 
vastutada.

See on raske etapp – õppida juhti-
ma igapäevaseid protsesse, vaatama 
tööd laiemalt ja mõtlema oma üksuse 
ning ettevõtte ärilistele eesmärkidele. 
Varem mõtles ta sellele, et oma palga 
välja teeniks. Nüüd astub ta justkui 
teise paati. 

• Toime tuleb tulla tagasiside and-
misega
Uus juht peab õppima andma nii ne-
gatiivset kui ka positiivset tagasisidet 
ja saavutama alluvate käitumise muu-
tuse. Kui suhtlemisoskusi ei arendata, 
läheb enamasti käiku võim: hirmuta-
mine, ähvardamine, karistused. Nii 
halvenevad suhted alluvatega. Seda on 
enamasti inimestel raske taluda, liht-
sam on mõnele probleemile vaadata lä-
bi sõrmede. Suhtlemisoskuste arenda-
mine on juhiks kasvamise võtmeoskus. 

Ütlus “Mine minema, kui ei sobi, 
järjekord on ukse taga” on paljudele 
tuttav. Tegelikult näitab juht sellega 
oma võimetust nõuda alluvatelt kor-
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ralikku tööd ja töösse suhtumist. Pole 
kusagil järjekorda tublidest töötaja-
test, seda teame kõik.

Sageli kohtun juhtidega arengu-
vestluste koolitusel. Selgub, et raskusi 
on jooksvate probleemide lahendami-
sega, mis siis veel arenguvestluse pida-
misest rääkida. Kuid samas kinnitab 
kogemus – treeningute abil on suhtle-
misoskused arendatavad. 

• Väljastpoolt tulnud juhil tuleks 
alustada aste madalamalt
See on veidi teistsugune olukord. Uus 
inimene saab kohe juhi positsioonil 
alustades lihtsamalt rolli sisse elada. 
Pole vajadust end varasematest suhte-
mustritest välja rebida. 

Kuid siin on oluline, et ta kohe 
teeks endale selgeks ettevõttes kasu-
tatavad seadmed ja töövõtted. Hea 
on mõnda aega teha tööd madalamal 
astmel, et jälgida töötajaid ja õppida 
neid lähemalt tundma. 

Isegi kogenud juhid eelistavad  
uude ettevõttesse minnes mõnda aega 
madalamal tasemel töötada, et saada 
kogu tootmisest ülevaade. Sisseela-
misperiood sõltub inimese varasema-
test kogemustest. Äsja kooli lõpetanu 
ei saa kindlasti ilma selleta juhi üles-
annetega hakkama. 

Paljud töödejuhatajad on rääki-
nud, et kui valdad oma alluvate tööd 
nüanssideni, on lihtne ka nõudmisi 
esitada. Kui juht teab, kuidas ja kui 
kiiresti saab mõnd operatsiooni teha, 
pole alluval võimalust talle mittetege-
mise põhjusi välja mõelda. 

•Juht peab oskama  
väärtustest rääkida
Uuel positsioonil alustades on juhil 
esialgu teatud usalduskrediit. Mees-
konnasuhete kujunemisel on esmane 
sõltuvusfaas. See on aeg, kus alluvad 
teevad nii, nagu juht ütleb. Just siis 
tuleb selgelt välja öelda oma nõud-
mised, töö põhimõtted, kehtestada 
meeskonnas reeglid. 

Kui juht ütleb algul, et eksida võib, 
kuid sellest tuleb kohe rääkida, julge-
vad hiljem alluvad tulla ütlema, kui 

midagi ebaõnnestus. See hoiab ära 
varjamise ja probleemi jätkumise. Kui 
aga juht kinnitab, et ta on range ning 
lubamatu on vigu teha, saavutab ta 
küll näilise korra, kuid talle ei tulda 
rääkima, kui midagi on viltu läinud. 

Juht peaks teadlikult läbi mõtle-
ma, millise sõnumi ta alluvatele an-
nab, milline juht ta on ja millised on 
mängureeglid. Kindlasti peavad juhid 
õppima väärtustest rääkima nii, et iga 
alluv saab aru, kuidas need töösuhe-
tes väljenduvad. Loosungid seinal või 
kõlavad sõnad ettevõtte kodulehel ei 
hakka elama enne, kui juhid on need 
alluvateni viinud.

• Esmatasandi juht peab suutma 
olla konfliktide vahendaja ja 
lahendaja
Igapäevase töö keskel olles on juht 
ka inimsuhete keskmes. Just tema on 
see, kelle juurde alluvad tulevad, kui 
koostöö ei laabu, keegi on teinud keh-
va tööd või käitunud teise suhtes hal-
vasti. Töötajate selge ootus on, et juht 
tuleb nende olukorraga toime nii, et 
asjad muutuksid paremaks.

Kuigi emotsioonid on tugevad, 
peab esmatasandi juht suutma säilita-
da rahu ja kaine meele. See oskus ei 
tule iseenesest. Ka siin vajab juht koo-
litust.

• Vajalikud on tehnilised, erialased, 
arvutialased teadmised
Lisaks inimeste juhtimisele tuleb es-
matasandi juhil sageli alustada tööd 
programmidega, mida ta varem pole 
kasutanud – tootmise planeerimine, 
aruandlus jt ülesanded vajavad oskust 
vilunult arvutit kasutada. Kindlasti 
peaks ettevõttes olema täpselt teada, 
millist abi tööks vajalike programmi-
de õppimisel tuleb pakkuda. Vahel on 
vaja kursus läbida, sageli on toeks ko-
genud kolleeg, kes järk-järgult õpetab. 

Ükskõik kas töötaja on varem juba 
ettevõttes tööd teinud või tuleb ta väl-
jastpoolt, igas ettevõttes peaksid ole-
ma kindlad teadmised ja oskused, mis 
esmatasandi juhi tööks on hädavajali-
kud. Hea on läbi mõelda sisseelamis-

programm, kus on kirjas kõik, mida 
vaja õppida ja kes uut juhti abistab.

• Kogenud juht mentoriks
Juhina tööd alustaval töötajal võiks 
olla mentor – kogenud juht, kellega 
toimuvad kindla perioodi järel vestlu-
sed ning kelle poole on võimalik alati 
toe saamiseks pöörduda. 

Juba teadmine, et on inimene, kes 
aitab ja selle pärast, et tema aega ku-
lutan, pole vaja südant valutada, lisab 
tubli annuse enesekindlust. Just us-
ku endasse vajab juhikarjääri alustav 
töötaja kõige enam.<>
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