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Minu äri

T
eate küll: väikese lapsega ema 
ei ole mõistlik tööle võtta! Ja 
kui lapsi on veel kolm, siis … 
Nii mõtlesid ja ütlesid delikaat-
selt ka välja nii mõnedki mai-

nekad tööandjad, kui ma 2000. aastal uut 
tööd otsisin.

Olin enne seda 11 aastat Pärnus pere-
nõuandlat juhtinud ning Fontese Pärnu 
esinduse üles ehitanud.  

Nii et hakkasingi aastase lapse kõrvalt 
tegema midagi, mida ma kõige vähem 
teha tahtsin – oma ettevõtet, mis pakub 
personaliotsingu teenust. Teadsin ju, millist 
pühendumist see kõik nõuab. Eriti siis, kui 
kõrval pole kedagi, kes vastutust jagaks. 

Praegu olen tänulik nendele juhtidele, 
kes soovitasid mul ikka ainult ema rolli 
täita ning minu töövõimesse toona ei usku-
nud. Aga kui tööd vajab kolme lapse ema, 
siis on tal selleks kindel põhjus – lastele 
on vaja anda hea haridus. See on päris hea 
motivatsioon, uskuge mind!

Palka aeglaselt, vallanda kiiresti
Minu ettevõtte kasv on olnud aeglane ja 

ettevaatlik. Uue inimese olen võtnud siis, 
kui muud varianti enam pole. Esialgu oli 
ikka nii, et uus inimene alustas assistendi-
na ja sai siia aasta-paariga projektijuhiks. 
Olen proovinud palgata ka teise personali-
firma kogemusega inimest, kuid see ei töö-
ta, sest ümber õpetada on keerulisem kui 
välja õpetada. Olen ise olnud oma tee rajaja 
ja pean loomulikuks, et seda on ka teised. 
Tegelikult vajavad paljud juhendamist ja 
õpetamist, mida ma pole hästi osanud. 
Seega olen kogenud ka valet valikut, kuid 
inimese töölt vabastamist külma kõhuga 
pole ma siiski ära õppinud. 

Olen veendunud – kui sisetunne ütleb, 
et see pole õige valik, tuleb seda uskuda. 
Sa võid inimesele oskusi ja teadmisi anda, 
aga tema suhtumist ja väärtusi pole või-
malik muuta. Sel juhul tuleb töösuhe ruttu 
lõpetada.

Siiski on erandeid. Tegin tööpakkumise 
ühele väga kogenud personalijuhile ja see 
oli minu õnn, et ta nõustus nii keerulise tee 
ette võtma – ta harjus väikeettevõtte tööga, 

kus palk sõltub igaühe panusest ja kus 
tuleb teha asju, mida varem tegi sekretär. 
Praeguseks oleme palganud ka sekretäri, nii 
et kõik töötajad saavad keskenduda sellele, 
mida nad kõige paremini oskavad. 

Kui ma loen soovitusi, et õige ettevõtja 
on see, kes ise tööd ei tee ja teised tööle 
paneb, siis selleni pole ma veel jõudnud. 
Ja ma ei taha ka seda – armastan inimesi, 
kellega koos töötan, ja seda tööd, mida teen. 
Loodan, et targad soovitajad mõistavad – 
konsultatsiooniäri on midagi muud kui 
tootmine ja omaniku igapäevane pühen-
dumine on ülioluline. Kui kliendid teavad, 
et omanik on hingega juures, siis loob see 
usalduse.

Masu
Mis on see, mille järele masu ajal kohe 
vajadus kadus? Loomulikult personaliotsing 
ja koolitus. Tegelikult ma ei saanud tükk 
aega aru, mis toimub. Mõtlesin, et oleme 
ise halba tööd teinud, et keegi meie teenust 
ei telli. 

Ei olE mõistlik võtta tööle 
väikese lapsega ema...

Ja nii sündiski 
üks vahva firma
„Ikka ja jälle on lapsed 
põhjuseks, miks mind 
tööle ei võeta... Hea küll, 
eks ma teen siis seda, 
mida ma väikeste las-
te kõrvalt kõige vähem 
teha tahan – omaenda 
firma!“ Tammiste Perso-
nalibüroo asutaja Sirje 
Tammiste räägib, kuidas 
ta 14 aastat tagasi suurte 
tegijate kõrval oma fir-
male koha välja võitles.   

sirje tammiste (paremalt teine) oma tiimiga.
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Sellesse ajajärku jäävad ka keerulised 
sisesuhted – ma ei mõistnud ka kohe, 
et peaksin töötajate arvu vähendama.
Kasutasin hoopis osalist tööaega, puhku-
si… See aga ei tulnud suhetele kasuks, sest 
tööd ei jätkunud. Kui juht on segaduses, on 
ka töötajad segaduses. Kuna omaniku peal 
ei juleta oma pahameelt välja elada, siis 
tehakse seda ikka teistele töötajatele.  

Jäime ellu tänu mõnedele suurfirma-
dest klientidele, kes ikka töötajaid vajasid. 
Sellesse ajajärku jääb meie suurima kan-
didaatide arvuga konkurss – laohoidjaks 
soovis saada 800 inimest. Ainuüksi CV-de 
lugemine võttis nädala. Hakkasin tegema 
ka outplacement-koolitusi. Oli ettevõtteid, 
kes soovisid koondamisi läbi viia inimes-
test hoolides ja neile tuge pakkudes, et 
saaks lahkuda sõpradena. Siin olid abiks 
minu psühholoogiateadmised. Nende koo-
lituste tegemine oli küll emotsionaalselt 
raske – olin ju ise palju inimesi tööle vär-
vanud, rääkides neile „stabiilset töösuhet 
pakkuvast firmast“. Praegugi ei kirjuta 

ma väga kergekäeliselt sellist lubadust 
kuulutusse.

See aeg võttis minult turvatunde ja tegi 
ettevaatlikuks. Kui enne masu oli kindel 
tunne, et elu saab minna ainult paremaks, 
siis see aeg  õpetas, et iga kell võivad asjad 
halvaks minna. Olen oma ettevõttega osa 
suurest süsteemist ja iga võnge majandu-
ses mõjutab ka meid. Sellise teadmisega 
on tegelikult raske elada.  Aitab muidugi 
see,  kui su kõrval on inimesed, kes ei käi 
lihtsalt tööl, vaid mõtlevad koos ettevõtte 
homsele päevale.

Iga uus töötaja muudab ettevõtet
Kui firma on väike, siis iga töötaja tulek 
või lahkumine muudab seda. Läbisime ka 
siin kõik loomulikud arenguetapid nagu 
teoorias. Küllap on enamik juhte kogenud – 
kui uus töötaja tuleb, on algul kõik nii ilus., 
kuid siis ühel hetkel tekivad rahulolematus, 
arusaamatused, möödarääkimised.  

Palju õnne – konfliktifaas, ütleb teooria 
ja tõdeb praktik. See on juhi proovikivi. Kui 

oskad inimeste arvamused ära kuulata ja 
koostöösuhted üles ehitada, läheb kerge-
maks. Iga inimene on kordumatu isiksus 
ja ta peab endale olemasolevas süsteemis 
koha leidma. Uus inimene vajab juhilt tuge, 
aega ja mõistmist. Kui sa seda ei märka, 
siis venib kriis pikaks.
Tunnustus ja tulevik
Eelmisel aastal saime mitmelt ettevõttelt  
tagasisidet: olge julgemad, pakkuge ennast 
rohkem välja! Ka kandidaadid ütlesid, et 
neisse süveneti ja nad said ka enda kohta 
midagi uut teada.  Kõlab ennast upitavalt? 
Võib-olla tõesti, kuid see andis meile taas 
usku endasse. Nii hea on teada, et me suu-
dame konkureerida selle ala tippudega.

Muidugi küsisid töötajad, kuhu edasi. 
Ma pidin oma mugavustsoonist välja 
astuma ja julge sammu tegema. Ettevõte 
vajas värskendust, meie ise uut hingamist. 
Ettevõte ei olnud ammu enam minu asi. 
Mul olid kolleegid, kes olid paljudes asjades 
minust targemad. Nad oskasid julgemalt 
mõelda ja ütlesid seda ka välja. 

Tegelesime muudatustega terve 
aasta. Nüüd on need vormistatud – Sirje 
Tammiste konsultatsioonibüroost sai 
Tammiste personalibüroo, mis tegutseb 
juba mitmeid aastaid üle Eesti. Üheinimese 
firmast on 13 aastaga kasvanud viie tööta-
jaga ettevõte. Kasv pole olnud märkimis-
väärne, kuid alati on tagatud kvaliteet. See 
ongi põhjus, miks olen eelistanud vaikset 
arengut – et olla kindel kõigi töötajate õiges 
suhtumises ja oskustes. Gaselli pole meie 
ettevõttest saanud ega saa kunagi.

Üksi või meeskonnas – mis vahe siin 
on?
Kui juht oma kolleege ei usalda ja tahab 
üksi hakkama saada, siis õnne ma sel 
puhul ei soovi. Tegelikult on meil kõigil vaja 
neid, kes meie mõtetega nõus ei ole ja vahel 
ebamugavaid küsimusi esitavad. Vastust 
otsides jätad vead tegemata ja kaalud oma 
sammud paremini läbi. Mõnikord teed ka 
kiiremaid liigutusi, sest teised toetavad.

Jah, vahel on tahtmine teiste arvamust 
mitte küsida või seda mitte arvestada. Aga 
siis on oht, et jääd oma inimestest ühel 
hetkel lihtsalt ilma. 
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