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Sirje 
tammiste: 
inimeseni viib  
targalt valitud tee
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Värbamiskonsultandi ja koolitaja 
kogemusega konsultatsioonibüroo juht 
Sirje Tammiste usub, et inimeseni viib 
targalt valitud tee, sest iga inimene on 
erinev ja seetõttu peab ka lähenemine 
olema personaalne. “See ei pea olema pikk 
tee, vaid inimese jaoks targalt valitud tee. 
Me ei saa inimest mõista, kui ei tea, mis 
on talle tähtis, kuidas ta mõtleb ja mida 
tunneb. Inimese poole tuleb olla näoga!”

Sirje nendib, et ettevõtlus oli te-
gelikult viimane asi, millega ta 
tegeleda tahtis. Selleni jõudmist 

peab ta juhuste kokkulangemiseks. 
Keskkooli äsja lõpetanuna oli Sirje 
esimene soov saada ajakirjanikuks 
ning teine valik oli õppida arstiks. Aeg 
ja olud neid valikuid aga sel hetkel ei 
soosinud. Nii tekkis hoopis kolmas 

mõte, mis tundus sel ajal ainuõige – 
asuda õppima Tartus psühholoogia 
erialal.

“Pärast ülikooli lõpetamist sattusin 
tööle Pärnu perenõuandlasse. Üksteist 
aastat tööd perenõuandla juhataja ja 
pereterapeudina õpetas mulle palju, 
eelkõige süsteemset lähenemist pere-
konnale ja vastastikuste suhete must-
rite märkamist. Õppisin töö käigus 
tundma ka erinevaid teraapiaid, mida 
ma ei olnud ülikoolis õppinud.”

Aastaid tagasi soovis Fontes Pärnus 

TeksT: meelike tammemägi
Äripäeva teabekirjastuse  

toimetaja-projektijuht
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oma esinduse avada ning Tõnis Ar-
ro pakkus Sirjele võimalust olla selle 
loojaks. “Päris kohe ma ei nõustunud, 
sest olin südamega perenõuandla kül-
jes, kuid pärast mõningat kaalumist 
võtsin Fontese pakkumise vastu. Seda 
otsust ma ei kahetse – viis aastat Fon-
teses oli arendav ja õpetlik, sain teha 
koostööd väga toredate inimestega. 
Vahepeal jäin aga lapsehoolduspuh-
kusele ning sel ajal Fontese esindus 
Pärnus suleti. Jäin ilma tööta.” 

Sirje tunnistab, et enda kvalifikat-
sioonile sobivat tööd oli sel ajal Pär-
nus võimatu leida. Elu pani ta olukor-
da, kus tuli kiiresti midagi välja mõel-
da. Ainus võimalus oligi alustada oma 
ettevõtlusega. “Kui ise alustada, peab 
mingit asja peensusteni valdama. Ai-
nult valmis tehtud äriplaanist ei piisa. 
Loeb see, mida oskad ja kui palju oled 
valmis panustama.” Sirjel olid õnneks 
olemas oskused, töökogemus ja kirg 
valdkonna vastu.

LäbIpõLeMISe VaSTu
Ettevõtjaks olemist tsiteerib Sirje 
klassikute tarkuse kaudu – “vabadus 
on tunnetatud paratamatus”. “Palju-
kiidetud vabadus tuleb siis, kui oled 
osanud teised inimesed tööle panna ja 
ettevõte toimib ilma omanikuta. Prae-

gu on minul vabadus teha tööd seitse 
päeva nädalas ja loobuda puhkustest. 
Ma püüan siiski päeva nädalas puhata 
ja suvel ka mõne nädala puhkust võt-
ta. Ettevõtjaks olemine on alati suure 
riski võtmine – kui halvasti läheb, siis 
mul töötukassasse asja pole. Olen ise 
enda tööriist, kui minuga midagi juh-
tub, siis ongi kõik. Pean oskama end 
hoida. Mul on olnud hetki, kus olen 
täiesti läbi ja ületöötanud ning tun-
nen, et enam ei suuda ega taha. Õn-
neks märkavad mu kolleegid vahel 
pidurit tõmmata.” Läbipõlemise oht 
on Sirje sõnul eriti suur äärmiselt pü-
hendunud inimestel, kes ei oska õigel 
ajal “ei” öelda.

Läbipõlemisest hoidumiseks ja 
stressi ennetamiseks tuleb tegeleda 
enesega ja töövõime hoidmisega kogu 
aeg. Vaimse ja füüsilise vormi hoidmi-
seks käib Sirje paar-kolm korda nä-

dalas treeningsaalis. “Trennis tulevad 
mõnikord suurepärased ideed ja mõt-
ted. Vaimu hoidmiseks tegelen vahel 
vabastava hingamisega ning kui tun-
nen, et mõte hakkab kinni jääma, ai-
tab mind shindo (Jaapanist pärit ravi- 
ja kehaharjutamise meetod – toim).”

perSonaLIjuhI oLuLIne roLL
Sirje nendib, et juhtidelt nõutakse 
sageli palju ja ootused neile on suu-
red. “Kui juht on ebakindel, on kogu 
meeskond ebakindel. Kuid ka juhil 
on vahel keerulisi hetki. Minu arvates 
on personalijuhi oluline ülesanne olla 
juhile partneriks ja märgata selliseid 
olukordi ning vajaduse korral leida 
keegi, kellega juht saab rääkida.” Sir-
je paneb juhtidele südamele, et alati ei 
pea kõiges maksimumi saavutama – 
sporditegemine võiks olla lihtsalt lõõ-
gastav ja mõnus tegevus, mitte kind-
lasti tulemuse peale. “Kõrge saavutus-
vajadusega inimesed ei oska lihtsalt 
mõnuga midagi teha, ilma et sihti ees 
poleks. Kõiges ei pea aga võistlema ja 
vahel tuleb ka endale tunnistada, et 
ma ei ole kõiges parim. Endaga tuleb 
rahu sõlmida.”

Sirje arvates on personalijuhi roll 
ajaga palju muutunud, nagu ka kogu 
ettevõtlus üldisemalt. “Kui varem oli 
juhi jaoks kõige tähtsam finantsjuht, 
siis nüüd on juhi paremaks käeks saa-
nud personalijuht. Tark personalijuht 
oskab kuulata juhti ja leiab õige tee 
töötajateni. Inimeseni viib targalt va-
litud tee. See ei pea olema pikk, vaid 
inimese jaoks targalt valitud tee. Me 
ei saa inimest mõista, kui ei tea, mis 
on talle tähtis, kuidas ta mõtleb ja mi-
da tunneb. Inimese poole tuleb olla 
näoga.”

TööTajaT TuLekS kuuLaTa
Töötajale on kõige olulisem, et teda 
usaldatakse, sest ta tahab tunda end 
vajalikuna ja ise vastutada oma töö 
eest. “Inimesed tahavad oma tööd 
puudutavates otsustes kaasa rääki-
da. Juhid peaksid töötajate arvamust 
kuulda võtma – kui on koosolek idee-
de kogumiseks, tuleb ka töötajate 

inimesi soovitan 
kollektiivi valida 
ennekõike nende 
väärtuste ja  
hoiakute järgi
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mõtteid ellu viia. Kui küsid arvamust, 
pead sellega ka arvestama. Lihtsalt 
küsimise pärast küsides varsti mõt-
teid enam ei tule. Oluline on anda ka 
tagasisidet töötaja ja tema töö kohta. 
Negatiivset tagasisidet andes tuleks 
rääkida sellest kui arenguvõimalusest. 
Meil kõigil on oma tee käia, vahel ek-
sime – siis on vaja teenäitajat, toetajat, 
julgustajat. On väga tähtis, kui seda 
suudab olla otsene juht! Ja arenguvest-
lused ei tohiks toimuda ainult kord 
aastas – töötajale tagasiside andmine 
peaks olema regulaarne, nii nagu elu 
nõuab. Saan aru nendest, kes suhtu-
vad kord aastas toimuvatesse arengu-
vestlustesse kriitiliselt. Sellest kindlasti 
koostöösuhte loomiseks ei piisa.”

eTTeVõTTe kuVand 
on TähTIS
Sirje sõnul loob ettevõte oma kuvandit 
mitte ainult reklaamikampaaniatega, 
vaid ka sellega, kuidas ta igapäevaselt 
suhtleb oma töötajatega ja töö otsija-
tega. Ühe probleemina toob ta välja et-
tevõtjate muutuva suhtumise persona-
likonkurssidel osalejatesse. “Kui min-
gil hetkel on vabu töötajaid tööturul 
rohkesti, muutub paljude ettevõtjate 
suhtumine üleolevaks ning tööotsijad 
ei saa oma kandideerimissoovile ise-
gi mitte vastust. Kuid see kõik mak-
sab kätte, ettevõte on saaginud oksa, 
millel ise istub – info ju liigub ja sel-
listesse ettevõtetesse ei tahetagi hiljem 
enam tööle minna. Isegi kui juhtkond 
on vahetunud, jääb teatud negatiivne 
kuvand ettevõttest ikka alles.” Sirje 
nendib, et praegu on taas käes aeg, mil 
head töötajat on raske leida.

perSonaLIVaLIku 
oLuLISed aSjaoLud
Töötajate värbamisel on Sirje sageli 
täheldanud, et töötajale seatakse eba-
realistlikke nõudmisi. “Näiteks eelda-
takse, et kandidaat oleks nõudlik, süs-
teemne ja paindlik – kuid kuidas seda 
kõike korraga olla saab? Väga täpne 
isikuomaduste kirjutamine töökuulu-
tusse polegi alati mõistlik, sest tööot-
sija end adekvaatselt hinnata ei oska. 

Pigem võiks olla lahti kirjutatud töö-
taja ülesanded, vastutusvaldkonnad 
ja peamised töö eesmärgid. Enne per-
sonaliotsingu väljakuulutamist oleks 
vaja teha eeltööd ja selgitada välja, 
millist inimest, milliste tööülesannete 
täitmiseks täpselt vajatakse. Tööpak-
kuja peaks oma nõudmised korrali-
kult läbi mõtlema ja töötaja interv-
jueerimiseks piisavalt aega varuma. 
Olen kuulnud kandidaatidelt, et töö-
intervjuu kestab keskmiselt pool tun-
di. Sellest piisab vaid esmamulje ku-
jundamiseks – tööotsija teab, kuidas 
ta peab mängima, et endast head mul-
jet jätta, ja sama mängu mängib kaa-
sa ka tööandja. Mõlemad soovivad 

endast ainult positiivset muljet jätta, 
kuid tulemuseks on hiljem pettumus.” 

Sirje sõnul võiks töövestluseks va-
ruda vähemalt kaks tundi ning ta soo-
vitab olla mõlemal poolel väga aus ja 
avatud. “Ausalt ja avameelselt tuleb 
rääkida ka nõrkadest külgedest. Need 
ei tarvitse olla ju takistuseks. Inimesi 
soovitan kollektiivi valida ennekõi-
ke nende väärtuste ja hoiakute järgi, 
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Kui üldse midagi 
teha, siis teha seda 
südamega
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 arvesse tuleks võtta kandidaadi sobi-
vust meeskonnaga.”

Sirje nendib, et tööpakkujad on 
sageli ka stamparvamustes kinni – 
vahel võiks paindlikumalt mõelda. 
“Me oleme püüdnud oma klientide 
eelhoiakuid veidi kõigutada – oma 
nõudmistes uutele töötajatele ei peaks 
olema üleliia jäik. Näiteks kiputakse 
sageli eelistama meestöötajat naisele, 
sest arvatakse, et naine läheb niikui-
nii üsna pea lapsehoolduspuhkusele. 
Oma kogemusest võin öelda, et üha 
sagedamini jääb hoopis mees lapsega 
koju. Kui naise puhul on lapsehool-
duspuhkusele jäämine juba pikalt ette 
teada ja seega on ka piisavalt aega, et 

otsida asendaja, siis mehed teatavad 
puhkusele jäämisest vaid kuu aega et-
te. Kui tegu on ka veel hinnatud spet-
sialistiga, on tööandja üsna keerulises 
olukorras, sest asendaja leidmiseks on 
aega vähe.”

Väärt mõtteid ja nõuandeid nii töö-
andjatele kui ka tööotsijatele saab lu-
geda ka Sirje peetavast blogist (www.

sirjetammiste.ee). Teemad blogis teki-
vad enamasti elust enesest. “Kohtun 
ju pidevalt uute inimestega ja näen 
erinevaid olukordi, loen palju ja nii 
need mõtted tulevadki. Tean, et blogil 
on kindel lugejaskond ja see motivee-
rib ka jätkama.”

edaSISed pLaanId
Sirje sõnul on tal ettevõtte tegevuse-
ga seotud tulevikumõtteid palju, kuid 
neist on veel vara rääkida. “Oleme 
saanud klientidelt aastate jooksul jul-
gustavat tagasisidet ja nii on tekkinud 
ka uusi mõtteid. Mul on hea meel, et 
meil on väga pikaajalised kliendisuh-
ted ja et uued kliendid leiavad meie 
juurde tee soovituste kaudu.”

Suurt abi ja rõõmu tunneb Sirje 
ka oma kolleegidest. “Mul on õnn 
töötada koos väga pühendunud ja 
tarkade spetsialistidega. Ilma nende 
inimesteta ei oleks ettevõte praegu 
selline nagu ta on. Ettevõtjana alus-
tades tegin kaks ja pool aastat kõike 
üksinda – nii raske oli, mul ei olnud 
ühtegi mõttekaaslast, kõike tuli üksi 
otsustada. Just mõttekaaslaste ole-
masolu on meeskonnas väga tähtis. 
Olen oma kolleegidele väga tänulik 
– nende teadmised ja oskused aitavad 
meil olla parimad.”

Kiidusõnadega kitsid ei ole ka Sir-
je kolleegid. Pikaajaline kolleeg Kadi 
Kuuskmann iseloomustab Sirjet järg-
miselt: “Sirje on entusiastlik ja tegut-
seja tüüpi inimene. Kiire mõtleja ning 
kiire otsustaja. Juhina julgustav ja 
toetav, samas nõudlik – nii enda kui 
ka teiste suhtes. Kindlasti on Sirje hea 
inimestetundja. Annab endast teistele 
palju ja ootab seda ka vastu.”

Sirje ütleb, et tema jaoks on oluli-
ne leida alati mingi lahendus, ka kee-
rulistes olukordades. “Mulle loeb, et 
oleks tulemus. Ei maksa rääkida, miks 
ei saa, vaid tuleb mõelda, kuidas saab. 
Kui ma midagi ei oska, siis ma õpin. 
Ma ei jäta väljakutset vastu võtmata, 
pigem pingutan, et edasi liikuda. Va-
hel on see väga stressirohke tee. Kuid 
kui üldse midagi teha, siis teha seda 
südamega.”<>
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Väga täpne isiku-
omaduste kirjutamine 
töökuulutusse polegi 
alati mõistlik

suhtlemistreenerina on 
sirje üheks töövahendiks 
videokaamera.

Taavi Tarkvara OÜ / Turu Plats 5–17, Tallinn

www.taavi.ee, info@taavi.ee / tel 6 800 855, 56 800 855

Parim valik palgaarvestuseks
ja personali haldamiseks

... ja aega jääb ülegi!


