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Väitlemisoskus 
lisab sõnumile 
veenvust
Väitluskogemus aitab 
paindlikult vastaspoole 
küsimustele reageerida ja 
leida sõnumile mõjuvaid 
põhjendusi, mis kiiremini 
kuulajani jõuavad. 

Ettevõttes toimub iga päev 
väitlusi: koosolekuid, nõupi-
damisi ja läbirääkimisi. Kas 
neist ka kasulikud ideed sün-
nivad, sõltub tihti, kui veen-
valt oma seisukohad esita-
takse. 

Üks juhi oluline oskus on 
oma seisukohtade argumen-
teeritud väljendamine, mille 
käigus kuulatakse ära ja ar-
vestatakse erinevate seisu-
kohtadega – teisisõnu oskus 
väidelda.

Väitlus on hariv ja kaa-
sahaarav meetod, mille abil 
saab arendada esinemis- ja 
veenmisoskusi, et osata pii-
ratud aja jooksul välja öelda 
kõige olulisem – tegevus, mil-
lele tuleb igapäevaselt tähele-
panu pöörata. 

Näidisväitlust näinud 
Fontes Grupi nõukogu esi-
mehe Tõnis Arro sõnul on 
väitlus nagu näite- või ten-
nisemäng, mida professio-
naalse esitusena on nauditav 
ja kaasahaarav vaadata ning 
mis paneb kaasa mõtlema ja 
tundma. 

Arro sõnul on juhi üks olu-
lisemaid kompetentse mõju-
kus ning väitlus on kahtlema-
ta  üks, kuigi mitte ainus viis 
selle kompetentsi realiseeri-
miseks. 

Lisaks peab Arro väitlus-
oskuste aluseks ka kuulamist 
ja rääkimist: „Hea juht oskab 
kuulata ja saab kiiresti öel-
dust aru. Samuti suudab ta 

kiiresti öeldule reageerida ja 
mõjuvalt vastata. Seega võib 
olla juhina edukas, olemata 
hea väitleja, kuid hea väitlus-
oskus on kindlasti üks eduka 
juhtimise eeldusi“. 

Vastuväiteks on vaja 
mõista räägitut
Juhtidel tasuks aeg-ajalt 
mõelda, kas väitlused, mis 
tulevad ette organisatsioo-
nis, on kasulikud ettevõtte 
arengule. Kas innovaatilisi 
ideid julgetakse avalikult esi-
tada? Kas organisatsiooni si-
sekeskkond toetab uute idee-
de väljaütlemist? 

Muutuste toimumiseks on 
vajalik teatud avatus ja val-
midus teistmoodi mõelda, 
sest vastuväiteks on vaja nä-
ha eelkõige vastaspoole mõt-
te sisu. 

Vahel juhtub, et kriitilise 
tähtsusega otsused võetakse 
vastu ilma pikema analüüsi-
ta, vaid emotsioonide ja vä-
lise mulje põhjal, mille tu-
lemus võib olla arengu pea-
tumine.  

Lisaks ettevõtte sees toi-
muvale on juhid väitlussi-
tuatsioonides klientide, tar-
nijate, konkurentide ja part-
neritega. 

Olla kõigile pooltele võrd-
väärseks partneriks mõte-
te analüüsimisel ning nende 
sünteesimisel võib tunduda 
raske, kuid on kindlasti aren-
datav oskus. 

Väitleja ja praeguse Hea-
teo Sihtasutuse juhataja Ar-
tur Taevere sõnul tuleb tema 
töös pidevalt tegelda inimes-
te veenmisega ning oskus te-
ha seda argumenteeritult ku-
lub igal juhul ära. 

Taevere kirjeldab oma ko-
gemust järgmiselt: „Kui me 
möödunud suvel ja sügisel 
Heateo Sihtasutuse projek-
ti Noored Kooli koos Hansa-
pangaga ette valmistasime, 
pidime iga nädal partnereid 
veenma. Kohtusime ettevõte-
te tippjuhtide, koolidirektori-
te, haridusametnike ja palju-
de teiste võimalike koostöö-
partneritega.” 

Taevere sõnul pidid nad 
teised panema uskuma, et 
suudavad luua niivõrd atrak-
tiivse programmi, mis moti-
veerib võimekaid noori jätma 
muud karjäärivalikud kõrva-
le ja töötama kaks aastat õpe-
tajana. 

Meil läks see protsess õn-
neks. Seejärel pidime noori 
värbama. Paar päeva tagasi 
oli kandideerimise tähtaeg 
ja meil on hea meel, et saime 
kümnele kohale 76 avaldust. 

Usun, et minu varasem 
väitluskogemus tuli kasuks 
nii silmast silma kohtumistel 
kui ka suure kuulajaskonna-
ga värbamisüritustel“. 

Arusaadav ideed leiavad 
toetust
Eesti Päevalehe arvamustoi-
metaja ja Eesti Väitlusseltsi 
koolitaja Liisa Pasti sõnul sõl-
tub teiste toetus suurel mää-
ral meie võimest ja oskusest 
end arusaadavaks teha. 

Pasti sõnul tehakse sel-
gitustöö mõnikord ennast-
õigustavalt, auditooriumi-
ga mitte arvestades ning si-
suliste põhjendusteta, mis-
tõttu muutub jutt kuulajate-
le vastumeelseks. 

„Argumenteerimise põhi-
tõdede tundmine aitab oma 

väiteid kuulajatele-lugeja-
tele selgitada, sest põhjen-
duste loogika töötab tegeli-
kult ju igal pool sarnaselt,“ li-
sas Past. 

Hea eneseväljendusosku-
se vajalikkus ei piirdu aga ai-
nult töökeskkonnas toimuva-
ga, vaid loob lisaväärtust  ka 
muudes eluvaldkondades.

Väitlus on hariv ja kaa-
sahaarav meetod, mille abil 
saab arendada esinemis- ja 
veenmisoskusi, et osata pii-
ratud aja jooksul välja öelda 
kõige olulisem – tegevus, mil-
lele tuleb igapäevaselt tähele-
panu pöörata. 

Kristiina Esop, Helina Loor, MTÜ 
Eesti Väitlusselts
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Hea väitleja oskab kuulata ja kiiresti vastata

Väitlus arendab
 oskust reageerida  kiirelt 
ja sisukalt vestluspartneri 
seisukohtadele;
 võimet näha probleemi-
des erinevaid tahke ja olla 
paindlik teiste arvamuste 
suhtes;
 soovid koosolekutel ja lä-

birääkimistel saavutada et-
tevõttele kasulikke tule-
musi.
 saavutada tulemusliku-
mat meeskonnatööd;
 kriitilist mõtlemist
 eneseväljendusoskust
 tolerantsust teiste arva-
muste suhtes

 MTÜ Eesti Väitlusselts te-
geleb väitlusoskuste (argu-
menteerimine, avalik esi-
nemine, kõnekunst) aren-
damisega. Väitlusseltsi 

mission kannab sõnumit, et 
hästi põhjendatud ja läbi-
mõeldud ideede väljaütle-
misel sünnivad edasiviivad 
otsused.

”Hea juht suudab kii-
resti öeldule reagee-

rida ja mõjuvalt vastata.  
Fontes Grupi nõukogu esimees Tõnis 
Arro

 Heategevuse Sihtasutuse juhataja 
Artur Taeverele peab pidevalt tegelema 
inimeste veenmisega ja talle on väitle-
misoskus oma ideede müümisel kasuks 
tulnud. Foto: Andras Kralla


