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AS Äripäev „Tööjõuturg“ VEEBRUAR 2008 

 
 

Sirje Tammiste Konsultatsioonibüroo laieneb Tallinna 
 

2001 aastal Pärnus avatud Sirje Tammiste laieneb 2008 aasta algusest ka 
Tallinnasse. Ettevõtte kliendid on Büroo tegevjuhi Sirje Tammiste sõnul olnud 
küll ettevõtet algusaegadest üle Eesti, kuid seni on värbamist läbi viidud 
klientide juures.  
„Tallinnasse sillutasid tee ikka kliendid, kes meiega on koostööd teinud“, sõnab 
Tammiste.  1995 aastast personaliotsingu valdkonnas ja enne seda psühholoogina 
töötanud Tammiste hindab Tallinna tööjõuturu võimalusi suuremaks. „Pärnus on 
võimalusi vähem ja ka konkurssidele laekub vähem kandidaate, vahe võib olla kuni 50 
kandidaati assistendi ametikoha täitmisel“, kirjeldab Tammiste erinevusi. Samas toob ta 
peamise laienemise põhjusena välja siiski seda, et Tallinnas oli ka seni mitmeid kliente, 
ent tööintervjuusid tuleb reeglina läbi viia õhtuti kui kontorid juba suletakse. Niisiis oli 
vaja bürood, kus konkursse läbi viia. Lisaks sellele plaanitakse turgu ka kasvatada. Pärnu 
ja teiste piirkondade värbamise kogemus tuleb Tammiste sõnul ainult kasuks, sest 
inimesed on tööotsingul mobiilsemad. Kui koolilõpetajad liiguvad meelsasti Tallinnasse 
kui võimaluste linna, siis noored pered kolivad omakorda väikelinnadesse, et seal elu 
sisse seada ja tööd teha.  
 

 

 

 
Konsultant Sirje Tammiste: „Kandidaadi hoidmine on 

personaliotsingu tähtis komponent“. 
  
Värbamisprotsessi alustame alati kliendi tundmaõppimisest, olgu tegu tootmise või 
müügiga. Ronime vajadusel ka mööda saeveskeid, et mõista keskkonda ja meeskonda, 
kuhu inimest otsitakse.  
Peame oluliseks isikliku kontakti loomist, kus klient saab olla aus ja avaldada ka 
konfidentsiaalset infot, sest just see värbamise seisukohast oluline. Tähtis on ka see, 
keda kollektiiv tahab: millised peaksid olema uue inimese väärtused, hoiakud, 
huumormeel, isiksus. Seda arvesse võttes tekib konsultandil sisemine kindlusetunne ning 
õigeid kandidaate on lihtsam ära tunda.  
Meetodina on Sirje Tammiste konsultatsioonibüroo kindel grupiintervjuude pooldaja. 
Grupiintervjuu võimaldab vaadata inimesi meeskonnatöö situatsioonis kõrvalt: kuidas ta 
oma mõtteid väljendab, kas ta kuulab ei kuula. Suhtlemiskompetentse saab seeläbi 
paremini hinnata ja ka liidrioskusi. Intervjuud käigus ja taustauuringut tehes ei saa alati 
adekvaatset infot. Ikka räägitakse enamasti head. Intervjuu puhul peame oluliseks 
inimesega ühise keele leidmist – selleks on vajalik kontakti loomine, kuulamine ja avatud 
õhkkonna loomine. Sageli kurdavad kandidaadid, et ülekuulamismaigulistel 
tööintervjuudel küsitakse palju küsimusi ja nad räägivad ka palju, kuid pärast on kuidagi 
tühi tunne. Püüame seda vältida ja luua olukorra, et kandidaat räägiks sellest, mis tähtis. 
Muuhulgas näiteks, kuidas ta tuleb toime emotsionaalsete kriisidega. See eeldab avatud 
õhkkonda ja suurt usaldust, et ta üldse nõustuks, et tal on emotsionaalsed kriisid.  
Püüame alati intervjuu lõppedes anda ka tagasisidet. Seda muidugi, kui kandidaat 
soovib: mis olid tugevused, mida hindan, mis vajaks arendamist, mis võivad talle raskusi 
tuua. Selliseid sõbralikke soovitusi mäletavad kandidaadid ka hiljem ning on tänama 
tulnud, kui need väärtuslikuks osutuvad.    
Inimene peab intervjuu käigus saama rohkem teadlikuks endast. Olen ausalt öelnud ka 
seda, kui kandidaat on kõrgemal tasemel kui pakutav töökoht ja see on aidanud teda 
hiljem tööalases arengus edasi. Tagasiside avardab potentsiaale ja arusaama endast, nii 
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võivad kandidaadid liikuda tööalaselt edasi. Hoiame oma kandidaate ja kui töökoht on 
pigem läbipõlemiskohaks, siis anname ka sellest teada. See viib olukorrani, kus 
kandidaatidest saavad hiljem kliendid.  
 

Teadlikkus endast ja võimalustest on väike 
Karjäärinõustamisest on suur puudus. Noored teavad vähe ameteid ja teevad oma 
erialavaliku sellel baasil. Kui isiksus pole välja kujunenud, siis vahetatakse sagedasti 
töökohti.  
Puudus on ka oskustest. Näiteks kirjalik ja suuline väljendusoskus pole kiita. 
Keskastmejuhtide puhul on sageli inimeste juhtimise oskus kehv. Ollakse enamasti 
tugevad protsessijuhid, kuid inimestega kontakti ei saa ja suhelda ei oska. Keskastme 
alluvusest lahkutakse peaasjalikult sellepärast, et keskjuht ei pea töötajatest lugu. Kui 
erialane kompetents on kõrgem, muud oskused nõrgemad, siis soovitame neid arendada. 
Töörahulolu-uuringuid on meil lihtne teha ja välise inimesena analüüsida tulemusi, 
meeskonnatööd hinnata, andes tagasisidet, mida palgaline personalijuht võib olla ei saa 
öelda. 
Pakume terviklahendust, mis koosneb personaalsest psühholoogilisest lähenemisest, 
meeskondade hindamisest, rahulolu-uuringutest, koolitust, konsultatsiooni. Tähtsal kohal 
on nii kandidaat kui ka ettevõte oma vajadustega. Suures personaliotsingufirmas ei teata 
sageli, mis konkursile ja mis nimeline kandidaat tuli, siis meil on personaalne 
lähenemine.   
 


