
 1 

Õppiv organisatsioon   

Ruth Alas 
Estonian Business School, juhtimise õppetool  

Haridus 4/2002 

Õppiva organisatsiooni kontseptsiooni on arendatud alates 20. sajandi teisest poolest. 
Erilise populaarsuse saavutas see tänu USA professori Peter Senge teosele “Viies 
distsipliin” (The Fifth Discipline), mis ilmus esmakordselt 1990. aastal. 
Õppivat organisatsiooni on autorid käsitlenud väga erinevalt. Mõned näited. 

-Normatiivne lähenemine. Selle suuna esindajad väidavad, et organisatsiooniline 
õppimine saab toimuda ainult siis, kui selleks on loodud vajalikud tingimused. 

 -Arenguteooriad. Organisatsioon hakkab organisatsioonina õppima oma loomuliku 
arengu hilisemates arengustaadiumides. Uuest organisatsioonist ei saa kohe õppivat 
organisatsiooni teha, enne tuleb läbida eelmised arengustaadiumid. 

– Võimekusteooria. Õppimine on juba algselt organisatsiooni olemusse 
programmeeritud. Ühte ning parimat õppimismoodust, mis sobiks kõigile 
organisatsioonidele, ei ole olemas. Iga organisatsioon õpib omamoodi. 
Et keskkonnas toimuvatest muudatustest ees olla, on õppivas organisatsioonis kõigile 
töötajatele antud võimalus toimuvaga kursis olla, leida probleemidele loovaid 
lahendusi ning otsida võimalusi uute teadmiste ja oskuste omandamiseks. Õppivale 
organisatsioonile on iseloomulik avatus uutele ideedele ning uute teadmiste generee-
rimine ja levitamine. Tehakse laialdast koostööd eri ärivaldkondade vahel. Praktika on 
näidanud, et just õppivad organisatsioonid on kõige edukamalt taganud oma tulemuste 
järjekindla paranemise organisatsioonis pidevalt toimuvate muutuste tagajärjel. 
Õppiv organisatsioon eeldab kõigile töötajatele arenguks vajalike tingimuste loomist 
ja nende aktiivset osalemist firma tuleviku kujundamises. Seega toob õppiva 
organisatsiooni kasuks otsustamine kaasa juhtimisstiili muutumise, mille käigus 
traditsioonilise juhtimishierarhia ülemised ja alumised astmed lähenevad ning 
otsustamisõigus ja võim jagatakse organisatsiooni tasandite vahel ümber. 
 

Õppimise tasandid 
Õppimistasandeid on kõige sagedamini jagatud kaheks: madalama ja kõrgema tasandi 
õppimiseks. Esimene neist toimib kitsa ülesande piires vastavalt etteantud reeglitele ja 
struktuuridele. Madalama tasandi õppimine seisneb varemtehtu kordamises. Kui 
sellist rutiini piiridesse mahtuvat õppimist võib leida organisatsiooni kõigil tasandeil, 
siis kõrgema tasandi õppimist esineb kõige sagedamini kõrgematel 
juhtimistasanditel, kus arendatakse välja uusi struktuure ja reegleid. 
 

Kolm silmust 
Argyris ja Schön (1978) on eristanud ühe-, kahe- ja kolmesilmuselist õppimist. 
Ühesilmuseline õppimine seisneb oma käitumise korrigeerimises ja teadmiste 
omandamises olemasoleva ülesande piires. Sellel tasandil piirdutakse vigade 
parandamisega. 
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Kahesilmuselise õppimise käigus pannakse kahtluse alla organisatsiooni eesmärgid 
ja väljakujunenud normid. Vajadusel neid muudetakse. 
Kolmesilmuselise õppimise käigus õpitakse tundma õppimise protsessi ennast. 
Eesmärk on muuta inimeste baasarusaamu ja mõtlemisviisi. Selleks analüüsitakse 
üksikasjalikult vigade tekke põhjusi ning räägitakse asjadest, millest seni on vaikival 
kokkuleppel hoidutud. Selle tulemusel peaksid muutuma organisatsiooni liikmete 
väärtushinnangud. 
Need kolm õppimistasandit on vastavuses kolme organisatsiooniliste muutuste 
tüübiga: ühesilmuseline õppimine viib arenguni, kahesilmuseline 
ümberkorraldamiseni ja kolmesilmuseline radikaalse ümberkujundamiseni. Kui 
areng ja ümberkorraldamine on prognoositavad ja juhitavad, siis kolmesilmuselist 
õppimist sisaldav radikaalne ümberkujundamine pole enam täielikult prognoositav ja 
võib organisatsiooni ajutiselt kaosesse viia. 
 

Organisatsiooniline õppimine 
Argyris (1977) on defineerinud organisatsioonilist õppimist kui vigade avastamise ja 
parandamise protsessi. Selle definitsiooni puhul võib piirduda ühesilmuselise 
õppimisega. 
Snell ja Shak (1998) peavad organisatsiooniliseks õppimiseks olulist muutust 
protsessides, struktuurides ja indiviidide tõekspidamistes. See eeldab juba loovat 
või kolmesilmuselist õppimist. 
Probst ja Büchel (1997) peavad organisatsioonilise õppimise eesmärgiks võimalike 
käitumisviiside arvu suurendamist organisatsiooni käsutuses olevate teadmiste 
muutumise kaudu. Nende uute käitumisviiside baasil on võimalik arendada välja uued 
strateegiad. Organisatsioonilise õppimise etappidena ongi nad välja toonud 
kollektiivsete teadmiste muutumise, käitumisviiside avardumise ja uuenenud vaated 
tegelikkusele. 
 

Õppiva organisatsiooni omadused 
Senge (1997) järgi suurendavad õppivad organisatsioonid jätkuvalt oma võimet luua 
tõeliselt soovitud tulemusi, arendades ja võttes kollektiivselt kasutusele uusi 
mõttemalle ning õppides üheskoos õppima. 
Õppiva organisatsiooni omadustest on kõik autorid rõhutanud informatsiooni erilist 
rolli ja töötajate otsustamisse kaasamise vajadust. Kõige laiema tuntuse 
saavutanud õppiva organisatsiooni omaduste loetelu on koostanud Pedler, Bourgoyne 
ja Boyell (1991): 
– strateegia koostamine toimub kui õppimise protsess, mis sisaldab katsetusi ja 
tagasisidet ning põhineb mitmesilmuselisel õppimisel; 
– töötajate kaasamine poliitikate sõnastamisse ja põhimõtteliste otsuste tegemisse. 
Selleks ergutatakse kõiki oma arvamust välja ütlema ja väitlema; 
– informeerimine ja infotehnoloogia kasutamine töötajatele otsustamiseks vajaliku 
info võimaldamiseks; 
– kontrollsüsteemide selline ülesehitus, mis ergutaks ja toetaks õppimist; 
– sisemised kliendid, osakondade omavaheline suhe põhineb teenuste pakkumisel. 
See hoiab osakondi pidevas koostöös, julgustab üksteisele nende tegevuse kohta 
tagasisidet andma ja võimaldab näha organisatsiooni ühtse tervikuna; 
– tasustamise paindlikkus tagab tasustamissüsteemi jooksva korrigeerimise vastavalt 
vajadusele võim organisatsioonis ühtlasemalt jaotada; 
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– struktuur peab võimaldama firmasiseste klientide ja tarnijate vajaduste täielikku 
rahuldamist ning julgustama töötajaid isiklikule arengule; 
– keskkonna jälgimine nii nende töötajate poolt, kes klientide, konkurentide ja teiste 
oluliste rühmadega väljaspool organisatsiooni kõige rohkem kokku puutuvad, kui ka 
kõigi teiste poolt; 
– firmasisene treening seondub ühiste koolitusprogrammidega, töökohtade vahetamise 
ja parimate praktikatega tutvumise võimalusega ning investeeringutega teadus- ja 
arendustöösse; 
– õppimist soodustav kliima peab soodustama kogemustest ja eksperimenteerimisest 
õppimist. Seega peaks eksimine olema lubatud. Kõrgema taseme juhid saavad olla 
eeskujuks, jagades alluvatega oma ideid ja hoiakuid ning lubades alluvatel arvustada 
nii neid ideid kui ka juhi väärtustel ja hoiakutel põhinevat käitumist; 
– enesearendamise võimalused kõigile. 
 

Kokkuvõte 
Kuigi organisatsiooniline õppimine saab toimuda ainult siis, kui organisatsioonis 
töötavad inimesed õpivad, ei tähenda kõigi töötajate õppimine veel 
organisatsioonilist õppimist. Organisatsiooniline õppimine on rohkem kui 
organisatsiooni liikmete individuaalse õppimise summa, sest see sisaldab teadmiste 
organisatsioonis säilitamise viisi ka pärast töötajate lahkumist. Õppivas 
organisatsioonis asendamatuid tõepoolest ei ole. 
Kui me soovime paremaid tulemusi muudatuste läbiviimisel, peaks alustama 
õppimist soodustavate tingimuste loomisega. Selleks tuleks luua keskkond, mis 
oleks turvaline, soodustaks avatust ja eksperimenteerimist, ning kaasata inimesed 
nendele oluliste otsuste vastuvõtmisse. 
Turvalisust kui õppimise eeltingimust rõhutavad ka käesoleva artikli autori juhtimisel 
Eesti organisatsioonides läbi viidud uuringute tulemused: inimesed ilmutasid 
õppimisel suuremat individuaalset aktiivsust, kui nende rahulolu töö ja juhtimisega oli 
kõrgem. Samuti oli töörahulolu ja tugeva organisatsioonikultuuri olemasolu 
koosõppimise eeldus. 
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