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Kas tahad arendada konkurentsieelist, 
mida teistel on raske kopeerida?

Kas teete kokkuleppeid, aga neid 
ei täideta määratud aja jooksul?

Kas Sinu meeskonnal on oluliselt erinevad 
nägemused tulevase arengu osas?

Kas kavatsete tegevust laiendada (näiteks 
siseneda uude tegevusvaldkonda või uuele 
turule), aga ei ole kokku leppinud, kuidas?

Kas ettevõte ei ole omanike seniseid 
eesmärke täitnud ning seetõttu on tekkinud 
vajadus mõtestada, kuidas edasi liikuda?

Kas konkurendid kasvavad kiiremini ja Sa 
tunned, et teie sooritus saaks olla parem?

Kas see 
materjal on 
mulle?

Kui vastasid kasvõi ühele küsimusele jaatavalt, 
siis on see raamat Sulle kindlasti abiks!

–4–



Nii palju on neid, 
kes töötavad 
väga kõvasti, 
aga saavutavad 
nii vähe. 
Andy GroveNäitame metoodikat, mis aitab kokku 

leppida hästi selge ambitsioonika eesmärgi 

ning suunata meeskonna pingutused selle 

saavutamisele. Läbinud teekonna, mis pole 

lihtne, astud konkurentidest mitu pikka 

sammu ette.
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Globaalse konsultatsioonifirma Deloitte poolt 2015. aastal 
tehtud uuring2 näitas, et mitte ühelgi teisel teguril ei ole 
inimese tulemustele suuremat positiivset mõju kui selgelt 
määratletud eesmärkidel, mis on kirja pandud ja millest 
räägitakse avameelselt. 

Pealtnäha lihtne tõde, aga selle mõistmine ja rakendamine 
on Sinu ettevõtte salarelv.

Kuidas nii? Väga lihtne – enamus Sinu konkurentide mees-
konnaliikmeid ei tee iga päev süsteemselt ja fokusseeritult 
tööd eesmärkide saavutamise nimel. Seda kinnitab Har-
vardi emeriitprofessor Robert S. Kaplan, kui toob välja, et 
 ainult 5%  töötajatest mõistab oma ettevõtte strateegiat. See 
ei tähenda, et inimesed on rumalad või juhtidel töö tege-
mata. Pigem on teineteisest mööda räägitud, sest kõigil on 
kogu aeg kiire.

Ehitame 
konkurentidest 
parema elluviimise 
võimekuse

Suurim 
positiivne 
mõju 
tulemustele 
on selgelt 
määratletud 
eesmärkidel, 
mis on kirja 
pandud 
ja avalikud
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Tegelikult tahetakse teada kolme lihtsat vastust:

Mis on meie 
eesmärk ja miks 
me seda teeme?

Mis on minu roll 
ja mida mina pean 

saavutama?

Kui hästi mul 
välja tuleb?

Kui töötajad ei saa täpselt aru, millised nende tegevused aitavad ettevõttel eesmär-
kide poole liikuda, ei panusta nad strateegia elluviimisele ja teevad paratamatult ka 
mittevajalikku tööd. Pareto 80/20 reeglit3 mäletad? 

Tuleme sammukese allapoole ja vaatame ideede elluviimist. Jälle leiame siit koha, 
kus saad süsteemsusega konkurente edestada. 2010. aastal rahvusvahelise konsul-
tatsioonifirma McKinsey poolt tehtud globaalne uuring4 näitas, et enamus organisat-
sioonide jaoks ei ole raske uute ideede leidmine, vaid asjade ära tegemine. Ainult 39% 
tippjuhtidest usub, et tema firma on uute toodete ja teenuste ideede elluviimises hea. 
Eesti konsultatsioonifirma Change Partners poolt 2018. aastal Eestis tehtud uuring5 
ütleb, et kõigest üks projekt viiest õnnestub ellu viia vastavalt eelarvele ja seatud 
ajagraafikule.

Järgmistes peatükkides anname Sulle täpsed juhised, kuidas olla parem elluviija 
– saad metoodika igapäevaste tegevuste strateegiaga sidumiseks. See aitab mees-
konnal üles leida 20% tegevustest, mis toob 80% tulemusest ehk teiste sõnadega – 
 lõpetada ebaoluliste asjade tegemise organisatsioonis ning saada oluline arengukii-
rendus.

1 2 3
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Spikrid OKRide sõnastamiseks
Mäletad, et hea eesmärk on motiveeriv, kergesti 
meeldejääv ning soovitavalt numbriteta? Lisame siia 
veel ühe asja – eesmärgi sõnastus peaks sobituma 
teie organisatsioonikultuuriga, sest pole mingit va-
jadust ajada taga kantseleikeelt. Eesmärgi kirjeldus 
võib sisaldada slängi ja olla fun – oluline, et see köi-
daks ning oleks meeskonnale mõistetav.

Lihtne võti OKRide sõnastamiseks on kuulus Doerri 
OKRi valem:

Minu järgmise kvartali eesmärk on  

ja seda mõõdan läbi1   

1  Kuna eesti keeles pole tulevikku, siis igaks juhuks 
ingliskeelne originaal ka: „I will (Objective) as measured 
by (this set of Key Results).“

Töövahendid Ärge otsige 
perfektseid 
mõõdikuid – 
olulisem on 
teha esmane 
kokkuleppe, 
minna teele 
ja õppida 
kogemusest

www.loovusait.ee/okr
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Joonis 2. OKR lõuend

OKR Kuupäev Meeskond Vastutaja

Kelle OKRide saavutamisest meie sõltuvad oleme? Kes on meie OKRi elluviimisest sõltuv? 

Kuidas me hoiame kogu aeg silme ees seda kui kaugele me oleme jõudnud oma eesmärgist? Kuidas me saame aru kui oleme jõudnud kohale?

• Midagi suurendada?

• Midagi vähendada?

• Midagi säilitada?

• Luua algväärtus?

• Mõõdetavate võtmetulemuste puhul defineeri näitaja, mida soovid muuta.

•  Mittemõõdetavate võtmetulemuste korral defineeri vahetulemused, 

mille alusel on võimalik progressi hinnata.

Defineeri numbrid – alg- ja sihtväärtused (nt kogus, maht, % vmt). Mis ajaks peab olema saavutatud? Kui tihti on mõistlik seda näitajat jälgida?

Kuhu me tahame minna?

Millal me tahame sinna jõuda?

Eesmärk

Ühildamine

Võtmetulemused

Tegevuse suund Mis muutub? Kui palju? Tähtaeg Ülevaatamise sagedus

Saavutamise kuupäev
www.loovusait.ee/okrLÕ
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Anname Sulle abiks 9-plokilise OKR lõuendi, mille täitmine aitab OKRide kokkulep-
pimise protsessi hoida lihtsa ja konkreetse. 

Lae see alla siit: www.loovusait.ee/okr
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Räägime!

Liina Maripuu
Olen ettevõtja alates 2001. aastast. Saan 
ettevõtteid aidata eelkõige suurte 
arenduste ajal, kui tehakse strateegi-
lisi muutusi või soovitakse senisest 
rohkem hakata otsuste tegemiseks 
kasutama andmeid (näiteks ERP süs-

teemi juurutamisel). Mul on põhjali-
kud teadmised ja pikaajaline kogemus 

nii strateegilisest juhtimisest kui ku-
luarvestusest ja finantsplaneerimisest  – 

coachingu põhimõtteid kasutades aitan juh-
tidel muuta strateegilised eesmärgid numbriliselt 

mõõdetavaks. Aitan muudatuste ajal luua kulude arvestuse 
süsteemi, et edaspidi tuleks raamatupidamisest välja juhtide 
poolt soovitud info. Samuti aitan läbi mõtestada investeerin-
gute tasuvused ja rahastusvõimalused. Minu koostööpartne-
rid ettevõtetes on pearaamatupidajad ja tippjuhid. 
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Indrek Maripuu
Olen ettevõtja alates 2001. aastast. Saan juhte aidata 
olukordades, kus on vaja leida uusi lahendusi stra-
teegia, ärimudeli või tootearenduse osas. Ambitsioo-
nikad ettevõtted jõuavad ühel hetkel punkti, kus on 
seni edu toonud mõttemustritest vaja väljapoole vaa-
data – minu eriline oskus on panna Sinu inimesed 
just oma mugavustsoonist välja tulema. Minu oluline 
tähelepanu läheb ka teie toetami-
sele otsuste elluviimisel – 
otsime koos üles võtme-
tegevused, paneme 
paika mõõdikud ning  
käivitame uued 
protsessid nende 
järgi töötamiseks. 
Minu koostööpart-
ner ettevõttes on 
tavaliselt tipp- või 
keskjuht. Olen Ees-
ti Mentorite Koja ja 
PARE liige.

Tahad midagi 
täpsemalt 
küsida? 
Saame kokku 
ja arutame! 
Helista 
501 0539 
või kirjuta 
indrek@
maripuu.eu
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Aavo Kokk Piruza Harutjunjan

Kalev Kaarna

juht nüüd juba varsti 30 aastat
inimeste ja ettevõtete

Partner ja Innovatsiooni 
eestvedaja Proeksperdis

Superangel, Company Builder

Jüri Kaljundi
OKR tarkvara Weekdone looja

Olles OKRidega tänaseks pea 10 aastat 
tegelenud, olen jätkuvalt veendunud, et see 
on üks parimaid viise väikese ajakuluga 
iga organisatsioon ühise eesmärgi poole 
liikuma panna. See tee pole lihtne, kuid edu 
puhul on võita palju. Antud raamat annab 
lihtsas vormis ülevaate, millest alustada, 
mida vältida ning kuidas OKRid enda eduks 
käima panna.

Väike raamat, aga nii olulisel teemal. Tea, mida tahad ja hinda 
tulemusi vastavalt sellelele, mis on tõesti tähtis. See raamat 
selgitab, kuidas seda kõike päriselt ka teha. Hoia ta käepärast, 
kui on taas aeg eelarveid koostada või juhtunule hinnang anda.

OKR on minu jaoks esimene tõeliselt 
inspireeriv metoodika eesmärkide 
seadmiseks, sest see võimaldab unistada 
suurelt. See on kirjeldamatult hea tunne, 
kui tead, et iga väike tehtud samm viib 
sind otse sinna, kus sa tegelikult olla 
tahad. Raamat on selge juhend OKRide 
maailmas navigeerimiseks. Omalt poolt 
soovitan kindlasti võtta tõsiselt reeglit seada 
eesmärke nii suurelt, et nende täitmine 70% 
ulatuses on TÄIELIK õnnestumine. Tihti 
näen, et eesmärke kiputakse defineerima 
selliselt, et need oleksid 100% saavutatavad, 
ja kogetakse läbikukkumise tunnet, kui see 
ei õnnestu.

Timo Porval
Digiagentuur Lavii

Kasulik lugemine, millest leiad nii häid küsimusi kui mõtteid, 
et olla homme parem juht/ettevõtja kui täna. Ideid on meil 
kõigil. Võti peitub nende elluviimises. Hästi ja kiirelt. OKRide 
metoodika rakendamine on selleks super vundament, et 
mõeldud-mõeldust saab mõeldud-saavutatud.

OKR on keel fookuse seadmiseks ja hoidmiseks, et 
ettevõttes ambitsioonikad eesmärgid päriselt saavutada. See 
on keel, mida Alpine House kiirendis idufirmadele õpetame. 
Iga uue keele õppimine võtab aega, et seda ladusalt ja 
tulemuslikult rääkida. See raamat on hea esimene vestmik, 
mis aitab “fookuse keeles” rääkimisega algust teha.

ISBN 978-9949-694-27-3


