Strateegia fookus:
360° eesmärgistamine
VASTAVALT MAAILMA EDUKAIMALE ÄRIMUDELILE
Väljakutse
FranklinCovey protsessi
Strateegia fookus: 360°
eesmärgistamine aluseks on
„Stakeholder Relationship
Model“ (SRM), väidetavalt
kaasaja pikaajaliselt
edukaim ärimudel.
Kolmekümnes SRMi
rakendanud firmas oli
tootlikkus investoritele 10
aasta jooksul (kuni juunini
2006) 1026% ehk 8 korda
kõrgem kui S&P 500
aktsiaindeksi keskmine
tulemus—3,1 korda kõrgem
kui „Heast suurepäraseks“
firmades.*
SRM arvestab kõikide
asjaosaliste – omanikud,
kliendid ja äripartnerid,
töötajad, ühiskond – huve
võidan-võidad põhimõtte
alusel.

Kas Sinu meeskonnal on selge arusaamine, mis on teie strateegia fookus:
kes on teie olulisemad asjasosalised, kelle vajadusi on vaja täita; kuidas
teie missioon, visioon ja väärtused on sellega ühildatud. Kas eesmärgid
selle elluviimiseks on nii selged, innustavad ja realistlikud, et Sina ja Su
töötajad olete valmis panustama 100% nende saavutamiseks?
Kui vastus on kindel jah, õnnitleme!
Kui tahaksid paremaid tulemusi, siis loe edasi.
Järjekindla strateegia fookuse hoidmiseks on olulised täpselt formuleeritud,
töötajatele arusaadavad ja innustavad eesmärgid. Nende väljatöötamine on
ettevõtte edu seisukohalt kriitilise tähtsusega. Selle nimel rakendatakse
keerulisi töövahendeid ning kulukaid protsesse, mis nõuavad palju aega
osalejatelt ja juhtkonnalt.
FranklinCovey protsessi Strateegia fookus:360° eesmärgistamine saab ettevõtte
või üksuse juhtkond edukalt läbi viia mõne päevaga. See protsess on end
Eestis tõestanud juba mitmekümnes erineva suurusega ettevõttes.
Meeskonnad, kes on seda rakendanud, on olnud veendunud, et valik oli
õige ja seejärel ennast 100% valitud eesmärkide elluviimisele pühendanud.
Tulemused räägivad iseenda eest. Näiteks ühes firmas kerkisid
müügitulemused nelja kuu jooksul 49 protsendilt 167 protsendini.
Kujuta ette, et Sinu meeskond lepib kokku eesmärgid, millesse kõik usuvad
ning on valmis pühenduma nende täideviimisele. Kui palju aega ja raha see
kokku hoiaks ning kuidas see parandaks meeskonna koostöövõimet?

Tuntuimad firmad, kes seda
Miks eesm ei too oodatud tulemusi?
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Eesmärgid ei ole konkreetsed, neil puuduvad
selged mõõdikud.
Inimesed ei
tea mida teha, et
koostööpartnerite
ja omanike olulisimad
vajadused.
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neid täita ja millal nad „tehtud” on. Sest inimesed teevad, mida mõõdame, mitte millest
3. Kontrollite oma missiooni, väärtuste, visiooni ja strateegia vastavust
räägime.

nende vajaduste täitmisega SRM mudeli järgi.

4. Defineerite oma eesmärgid selgelt ja mõjuvalt, et tagada arusaamine
ja sihipärane täideviimine igal organisatsiooni tasemel.
5. Valite välja oma tähtsaimad eesmärgid.
Võimalik jätk: FranklinCovey Täideviimise 4 Distsipliini 1. osa
6. Määratlete oma vähesed (1-3) metsikult tähtsad eesmärgid (MTE) ja
saavutate nendele ühise pühendumuse.
7. Loote aluse efektiivsele tegevusplaanile tagamaks MTE saavutamise:
võtmetegevused ja nende mõõdikud.
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Viis põhjust, miks
eesmärgistamine ei ole toonud
oodatud tulemusi:
1.

Eesmärgid ei ole arusaadavalt
seotud organisatsiooni jaoks
olulisega: missiooni, visiooni,
väärtuste, asjaosaliste oluliste
vajadustega. Inimesed ei saa aru,
kellele ja miks on eesmärgid väga
tähtsad ning seetõttu ei ole nad
pühendunud nende täitmisele.

2.

Eesmärgid ei ole konkreetsed, neil
puuduvad selged mõõdikud.
Inimesed ei tea, mida teha, et
eesmärke täita ja millal need
„tehtud” on. Me teeme seda, mida
mõõdame, mitte seda, millest
räägime.

3.

Eesmärgid ei ole reaalsed.
Majanduslikud eesmärgid
fikseeritakse, ilma et kontrollitaks,
kas välismaailm – turg, kliendid,
konkurendid - nende täitmist
võimaldavad ja kas organisatsiooni
sisemaailm – inimesed, ressursid ja
kultuur - on võimelised neid ellu
viima.

4.

Eesmärke on liiga palju.
Inimene on nii loodud, et ta on
võimeline ainult ühte asja korraga
väga hästi tegema. Praktika näitab,
et kui eesmärke on üle kolme, siis
energia hajub ning kümne eesmärgi
puhul ei ole lootustki, et ükski neist
saaks hästi tehtud.

5.

Eesmärgid muutuvad liiga tihti.
Suured muutused, eriti
kannapöörded, on ressursside
õgijad. Nad võivad tekitada
ebakindlust, usalduskriise – laevgi
võtab kiiruse maha, enne kui kurssi
muudab. Tekib kahtlus, kas on
mõtet pingutada, kui homme on
jälle teised prioriteedid.

Legendaarne juht Jack Welch
määratles General Electricu jaoks
kolm metsikult tähtsat eesmärki ja
need ei muutunud kordagi 20
aasta jooksul, mil ta seda ettevõtet
juhtis. Selle 20 aasta jooksul
kasvas ettevõtte väärtus 25 korda!

Kuidas olukorda lahendada?
FranklinCovey protsess Strateegia fookus: 360°eesmärgistamine
on loodud Eesti kogemuste põhjal ja võimaldab erineva
suurusega meeskonnal või organisatsioonil välja töötada kõige
olulisemad, metsikult tähtsad eesmärgid, mis vastavad reaalsetele
vajadustele ja võimalustele.
Esiteks määratlete organisatsiooni jaoks reaalsed ja tähtsad
esmärgid saavad fikseeritud ilma kontrollimata, kas
eesmärgid:
välismaailm – turg, kliendid, konkurendid – nende
Lähtume SRM ärimudelist
täitmist võimaldab ja kas organisatsiooni sisemaailm –
intervjuud
võtmeisikutega
inimesed,Struktureeritud
ressursid, kultuur
- on võimeline
neid elluselgitavad
hetkeseisu.
Tekib
arusaamine
asjaosaliste
oluisimatest
viima
vajadustest ja strateegia fookusest.
Koostame kokkuvõtte intervjuude tulemustest ja aitame
välja töötada konsensuse: mida ütlevad andmed
vajaduste täitmise ja organisatsiooni sihtide kohta.
Selgitate, mis on tähtsad eesmärgid, ja kontrollite nende
vastavust reaalsusega 360° ärimudeli abil.
Sõnastate valitud eesmärgid nii selgesti ja konkreetselt, et
saate nende tähtsust objektiivselt hinnata ja tegevusi
nende saavutamiseks planeerida.
Kooskõlastate organisatsiooni sihid ja valitud eesmärgid.
Selle protsessi tulemusena leiate teatud arvu eesmärke, mis:
a) täidavad organisatsiooni olulisi vajadusi;
b) on omavahel kooskõlas ja reaalsed.
Võimalikus jätkus selgitate, mis on metsikult tähtis ja mida
teha, et seda saavutada.
Esmalt toote oma tähtsate eesmärkide seast välja need vähesed,
metsikult tähtsad eesmärgid, mida peate saavutada.
Tutvute, mida uuringud on näidanud suurepärase
organisatsiooni nelja omadusena. Viite läbi hindamise
vastavalt nendele neljale kriteeriumile, lisaks veel üks, mis on
oluline üksmeele saavutamiseks.
Arutate läbi hindamise tulemused ja saavutate kokkuleppe:
millised on kuni kolm metsikult tähtsat eesmärki (MTE) ja
nende saavutamise mõõdikud.
Kinnitate oma pühendumust nende saavutamiseks ja võtate
kohustuse neid kommunikeerida kogu organisatsioonile.
Teiseks loote aluse efektiivsele tegevusplaanile:
Töötate välja tegevused, mis on olulisimad MTE
saavutamiseks, pidades silmas Pareto printsiipi.
Määratlete mõõdikud, millega jälgida nende täideviimist
ja sellega prognoosida MTE saavutamist.
Kogu protsessi edukas läbi viimine annab teile:
1.

Metsikult tähtsad eesmärgid, kooskõlas reaalsusega, mis
väärivad iga meeskonnaliikme 100% pühendumist.

2.

Olulised
alused
efektiivse
tegevusplaani
töötamiseks, et neid eesmärke täide viia .

välja-

Töötoa läbiviijad on FranklinCovey sertifitseeritud konsultandid Ilmar
Raudsep ja/või Hille Luht-Pihelgas. Neil on pikaajaline kogemus
ärijuhtimises ja planeerimises ning nad on seda protsessi rohkem kui
kahekümnes Eesti firmas läbi viinud.
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