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AJAJUHTIMISE 

PÕHITÕED JA NIPID

Mare Aru, karjäärinõustaja

TÜ nõustamiskeskus

Sügis 2021
.

Tänased teemad:

 Kuidas kasutan oma aega? Kuhu/kuidas 

kaotan oma aega? Kuidas ajaröövlitega 

toime tulla?

 Kuidas oma tegemisi korraldada ja 

olulistele asjadele aega leida? Kuidas 

hoida õpinguid, peret, tööd, puhkeaega, 

ühiskondlikke ja seltskondlikke tegemisi

tasakaalus?

 Kuidas vältida venitamist ehk asjade 

edasilükkamist?

Mis on ajajuhtimine?

Aeg on väärtuslik, kuid seda pole 

võimalik säästa, kokku hoida, osta, 

venitada ega kinkida.

Inimene saab juhtida 

iseennast mitte aega!

Ajajuhtimine (time management) 

sisaldab

KUS

OLED?

KUHU 

TAHAD 

JÕUDA?

KUIDAS 

SAAB?

MIDA 

VÄLTIDA?

Mida parem ajajuhtimine annab?

 Aeg on raha!

 Aeg on elu!

Kuidas kasutad oma aega? 

Vt tööleht Ajakasutuse hindamine

> Ajaaudit

> „Mustad augud“

Eesmärk: 

SUURENDADA TEADLIKKUST!

Toggl.com

KUS

OLED?

Sinu ajaraiskajad eristuvad 

kontrollitavuse ja teadlikkuse poolest.

Tavalisemad ajaraiskajad:

 Ebaselged prioriteedid ja eesmärgid (ei märka)

 Segajad – telefon ja külalised (märkan)

 Mõned loengud/koosolekud (märkan)

 Otsustusvõimetus (ei märka)

 “Tulekustutamine” (ei märka)

 Oskamatus öelda “ei” (märkan)

 Personaalne korratus (ei märka)

 Infopuudus (märkan)

http://www.youtube.com/watch?v=1PK2R0IwCiY
https://www.youtube.com/watch?v=8J2WQtpvMw0
https://www.toggl.com/
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Katkestused

Suur osa ajaraiskajatest on seotud katkestustega,

mida tekitavad 

telefonikõned, sõnumid, e-kirjad, Skype, FB, kaaslased…

Katkestused vähendavad töövõimet!

 Katkestused ise võtavad aega

 Raske tagasi lülituda, asjad jäävad pooleli

 Endise kontsentratsiooni saavutamiseks kulub 15-20 min

Microsofti näide

Ära mind praegu sega! ColdTurkey

Millises suunas joosta?

Ajajuhtimiseks on eelkõige 

vaja kompassi ja siis alles kella.

Millised on tähtsad 

valdkonnad ja rollid sinu elus?

Eesmärgid iga valdkonna all (kaug-, lühi-)?

KUHU 

TAHAD 

JÕUDA?

Mis on sulle tähtis?
 Töö
 Haridus
 Tervis
 Pere
 Sõbrad
 Huvid/hobid
 Ühiskondlik tegevus
 Võim
 Raha
 . . .

Vt tööleht Eesmärk on siht…
> tähtsad valdkonnad sinu elus
> eesmärgid neis valdkondades
> sinu prioriteetsed eesmärgid ja tegevused

Mis on need 5 

asja, mida kõige 

enam 

väärtustad?

Kujutle oma 

80. juubelisünnipäeva pidu. 

Peetakse kõnesid juubilari auks. 

Mida sa tahaksid, et sinu 

kohta öeldaks? 

Kujuta ette, et on möödunud 

20 aastat ja sinu ümber on 

parajasti Sinu elu kõige 

olulisemad inimesed. 

Kes nad on ja millega 

ise tegeled?

Mida soovid saavutada?
Eesmärkide seadmise kunst seisneb selles, et neid mitte liiga kõrgele 

ega liiga madalale tasemele püstitada.

Eesmärk on siht, millele tegevus orienteeritud. 

Siht on see koht, kuhu sa jõuda tahad.

Kas eesmärk on paraja suurusega?

 Liiga suur eesmärk tuleks jaotada mitmeks mõistliku 

suurusega eesmärgiks

 Liiga ähmane eesmärk tuleks täpsustada

 Liiga väike eesmärk näib tühisena ja motiveerib vähe

Esmatähtsate tegevuste määramise 

tehnikad:

 ABC-tehnika:
Tegevuste sorteerimine nende olulisuse järgi: A on kõige olulisem, B 

vähem tähtis ja C kõige vähem oluline

 Kepneri meetod: olulisus + edasilükkamatus

 Pareto meetod:  Analüüs lähtub printsiibist 80/20,

st 80% tegevustest saab ära teha 20% ajaga ja 20% tegevusi võtab 80% ajast

Püüd seada tegevusi pingeritta ei anna viljakaid tulemusi, kui sa ei tea, 

kuidas need sobituvad sinu elu tasakaalu ja eesmärkidega.

(S.R.Covey)

https://getcoldturkey.com/
http://www.youtube.com/watch?v=1z7iHB24Oqg
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Kuidas eesmärke saavutada?

Planeerides ja tegutsedes 

Ajajuhtimise protsess:

 Eesmärkide püstitamine

 Ajakasutuse hindamine

 Prioriteetide määramine

 Ajaplaani koostamine

 Aja tulemuslik kasutamine

Tagantpoolt ettepoole!

KUIDAS 

SAAB?

planeeri kuni 80%

Planeerimisabilised ehk

PANE KIRJA / VISUALISEERI

 Elektroonilised

 Paberkandjad

 Keegi, kes tuletab meelde

 . . .

Sageli “ToDo” nimekiri

Veebist saab tasuta alla laadida 

ajaplaneerimise tarkvarasid, 

näiteks www.toodledo.com, 

www.easytimetracking.net. 

Head abilised ühistegevuste 

korraldamiseks näiteks

• Google Drive,

• Doodle, Tricider

• MS Teams, Zoom, Slack

• Trello

• Messengerid, grupid 

(FB), blogid, vikid  jms

Planeeri oma päev!

Esmalt tee ära olulised asjad ja siis tegele kiirete ülesannetega!

Tegele korraga ühe asjaga!

 Päevaplaan koosta eelmise päeva lõpus

 Leia homme olulised tegevused (“big rocks”)

 Planeeri blokkidena

 Varu 30 minutit aega iseendale

 Tegele 5 minutit edasilükatud asjadega
(A. Reinsalu)

Loo oma elus tasakaal - planeeri iga valdkonna jaoks aega. 
Loo oma nädalapäevade, kuude ja aastate toimingutesse sobiv 

rütm.

 Ära kuluta liigselt aega pisi- ja tavaasjadele (delegeeri või 

automatiseeri). Väldi perfektsionismi

 Julge öelda “ei”.

 Õpi tundma oma ajatsoone. 
Oled sa hommiku-, õhtu- või pärastlõuna inimene? - vali tähtsaima jaoks parim aeg!

 Alusta täpselt.

 Ära muretse asjade pärast, mida muuta ei saa.

 Ära ole tehnoloogia ori.

 Ole valmis ootama! Õpi kasutama väikesi ajavahemikke.

 Vaheta tegevust enne, kui end ära kurnad. Puhka terviseks.

 Kavanda oma kalendrisse "aknad".  

 Ära võta endale üleliigseid kohustusi lootuses, et ehk kuidagi leiad aega 

nende täitmiseks.

 Ükskõik kui hõivatud sa ka pole, võta alati aega planeerimiseks ehk

OLE PROAKTIIVNE!

Nüüd veidi edasilükatud teemast!

Edasilükkamine (Procrastination) 

Edasilükkamise 

põhjusi:

 Uskumused 

ja varasem kogemus 

(nt ma töötangi pinge all paremini; 

alati on nii hakkama saadud; ootan inspiratsiooni jne)

 Perfektsionism

 Hirm ebaõnnestuda / läbi kukkuda

 Desorganiseeritus / korratus

 …

http://www.toodledo.com/
http://www.easytimetracking.net/
https://www.google.com/drive/
docs.google.com/
http://www.doodle.com/
https://www.tricider.com/
https://trello.com/home
https://www.youtube.com/watch?v=v5ZvL4as2y0
http://www.youtube.com/watch?v=ItMFWpKofSg&feature=fvsr
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Kuidas edasilükkamist vähendada?
(K.Otsmann)

 Visanda

 Vastik konn ja meeldiv komm

 Keskendu eesmärgile

 Vähenda eesmärki

 Kaardista päästikud

 Kiusatusest ülesaamine

 Ootamine toimib ka vahel

 Naudi meeldivat. Väldi või muuda 

ebameeldivat või oma suhtumist sellesse.

 …  

Võta end kokku, nt Pomodoro

Korralda personaalseid häkatone, nt Personal Hackathon

Treeni järjekindlust!, nt Matt Cutts: Try something new for 30 days

KUS

OLED?

KUHU 

TAHAD 

JÕUDA?

KUIDAS 

SAAB?

MIDA 

VÄLTIDA?

Edasilükkamist on raskem jätkata, 

kui oled olukorrast teadlik ja oskad oma aega planeerida! 

Kokkuvõtteks
Kontrolli ise oma 

ajakasutust
Hinda praegust 

ajakasutust

Ole efektiivne 

arvutikasutaja

Ole loov!

Lepi teistega kokku 

ühised reeglid

Avasta 

ajaraiskajad

Püstita 

eesmärgid

Sea prioriteedid

Planeeri 

oma päeva

Planeeri 

oma elu

Vii plaan 

efektiivselt ellu

Koosta 

ajaplaan

Sinu ajajuhtimisega seotud mõtted 

27.10.21

 Muudatus(ed), mida plaanid seoses oma 

vaba ajaga:

 Muudatus(ed), mida plaanid seoses oma 

(õppe)töise ajaga:
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 www.ajajuhtimine.ee

 www.selgepilt.ee/

 http://www.mindtools.com/

Tähtis pole teha asju õigesti ja kiiresti, 

vaid oluline on teha õigeid asju!

HEAD AEGA!

mare.aru@ut.ee

www.ut.ee/noustamiskeskus

https://pomodoro-tracker.com/
http://www.personalhackathon.com/
http://www.ted.com/talks/matt_cutts_try_something_new_for_30_days.html
http://www.ajajuhtimine.ee/
http://www.selgepilt.ee/
http://www.mindtools.com/

