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personal
kutsetunnistust,sertifikaati,infotväljaõppekoh-
ta.Samasimetlenjätkuvalt,kuipaljuoninime-
sedisevalmisomaarendamisseinvesteerima.
Suureosajaoksonõppiminemuutunudelu-

viisiks:ilmauusiteadmisi/oskusiomandamata
eikujutanadomaeluette.Kindlastionnende
konkurentsivõimetänusellelekatunduvaltsuu-
remkuineil,kellejaoksõppiminelõppesgüm-
naasiumilõputunnistusega.Midatähendabtöö
japerekõrvaltkõrgkooliskäia,teabvaidasjaosa-
lineise.Imetlenalatiomatudengeid,kuiõppe-
jõunanendeetteastun.

Muutustest pole pääsu
Pidevaltmuutumisesolevärivajabmeeskonda
uusijaehkkaveiditeistsuguseidinimesi.Sageli
tekitabmõteuuetöötajaotsimisestettevõtteju-
hilehirmu,sestprotsessnõuabpaljuaega.Õige
valikutegemiseksonvajasüvenedapotentsiaal-
setöötajainimlikesseomadustesse–temaväär-
tustesse,hoiakutesse,iseloomu.

Kuidas olla uut töötajat otsides efektiivne 
ja teha õige valik?

• panusta aega ettevalmistusse.
Ennepersonaliotsinguväljakuulutamistonhea
koosotsitavatöötajalähematekolleegide/ot-
sesejuhi/personalijuhigaläbimõeldaametipro-
fiiljakoostada-juhend.Olemeomatööskasuta-
nudkarolliprofiililoomist,misaitabmeeskon-
nalühisteseisukohtadenijõudajaläbimõelda,
kedajamillisttöödtegemaotsitakse.

• Tööpakkumise kuulutamiseks vali 
õiged kanalid, näe vaeva teksti ja 
kujundusega.
Personaliotsingukuulutusonettevõttevisiitkaart
jamainekujundaja.Ettevõttelogojalühitutvus-
tustekitavadhuvi,hästikoostatudteksttekitab
huviõigetesinimestes.Lehekuulutustõmbaben-
dalekanendekandidaatidetähelepanu,kespole

aktiivsedtööotsijad.Internetisleiabettevõteaga
aktiivseidtööotsijaid,kellelonaegajahuvipak-
kumisiregulaarseltlugemaskäia.

Ontekkinudmüüt,etpraegusaabvägahäid
töötajaidmadalapalgaga,kuidseepolekindlas-
tinii.Vägaheadetöötajatepalgataseenamasti
eilangenudkamajandussurutiseajal,kuigivähe-
nesidpaljudsoodustusedjaiseenesestmõisteta-

Tugev meeskond  
annab konkurentsieelise

Ükskõikkuipaljuettevõtemoodsas-
setehnoloogiasseinvesteerib,eipääse
juhttööstomainimestega.Vaidühise

eesmärginimelhästikoostöödtegevmeeskond
toobfirmaletihedaskonkurentsisedu.

Teadlikkus töötajate meeleoludest aitab 
teha juhtimisotsuseid
Toimivadvõttedtöötajatearvamusestosasaa-
miseksonsisukadarenguvestlusedvõikoguette-
võtethõlmavadrahuloluuuringud.Needaita-
vadjuhtkonnalhinnata,millisedonalluvatekõi-
gesuuremadprobleemidningkuirahulontöö-
tajadomatöögaüldiselt,sealhulgastöövahen-
dite,-korraldusejakeskastmejuhtidejuhtimis-
oskusega.Sedateadesoskabjuhtkondkavanda-
datöötajate„emotsionaalsekliima”parandami-
seksvajalikketegevusi.

Kasinimesedonmeieettevõttestöötades

Juhtide üks sagedasemaid küsimusi koolitajaile: kuidas 
luua tugev meeskond ning hoida ülal töötegemise 
meeleolu? Teemat selgitab OÜ Sirje Tammiste 
Konsultatsioonibüroo juhataja Sirje Tammiste.

vakssaanudhüved.Nendepalgatasethoiti,sest
muidunadoleksidlahkunud.Kuiettevõteoligi
sunnitudkõigilpalkukärpima,siisstrateegilistel
ametikohtadelolevateinimestepalgatasetaas-
tatakseesmajärjekorras.

• Valikuprotsess tuleb hoolega läbi 
mõelda ja selleks aega planeerida.
KuikonkursilelaekubpaljuCVsidjakapärasteel-
valikutonkandidaatepalju(30–60),onlahendu-
seksrühmavestlused.Kuiettevõtteseioletööta-
jat,kelvastavväljaõpeolemas,võibkaaludatee-
nusesisseostmist.Grupitöödekaudusaadakse
jubapiisavaltteavetkandidaadikeeleoskuse,käi-
tumisejasuhtlusviisikohta.

Teadliktuleksollasellest,etesmamuljevõib
ollakaeksitav.Onosavaid„müügimehi”,keslait-
matukäitumisegasuudavadvalikutegijaäravõ-
luda.Lõppotsusetegemisekspeabsiiskipidama
põhjalikuvestluse.Kuiteguonspetsialistivõijuhi

valikuga,tuleksvestluseksplaneeridakunikaks
tundi.Tippjuhtidepuhulkasutataksesagelikah-
tevestlustjakaasataksekateineküsija.

Kuiametikohaeduteguriteksontöötajatea-
tudisikuomadused,onvõimalikneidkatestides
hinnata.Minuklientidetagasisideonjulgustanud
testekasutama,sestkahiljemonjuhtidelheaaeg-
ajalttulemustelepilkheitajaläbimõelda,kuidas
onõigejustselletöötajagakäituda.Needkandi-
daadid,kesväljavalitukseiosutunud,peaksidkon-
kursikorraldajaltkindlastivastavakirjasaama.Elu
lähebedasi.Kuivajatetulevikusjälletöötajaidja
oletesenitööotsijategaviisakaltkäitunud,mäle-
tavadnadsedajatulevadkajärgmiselkorralkon-
kursile.Kuiagaettevõttevalikustväljajäänudkan-
didaateeiteavitata,kujunebinimestessehoolima-
tultsuhtuvafirmakuvand.

• Uue töötaja sisseelamisel tuleb talle 
tuge pakkuda.
Temajaoksonkõikuus:inimesed,nendetöö-
kohustused,ettevõttekordjakirjutamatareeg-
lid.Toreontullaesimeselpäevaltööle,kuilähi-
madkolleegidsindootavadjavõtavadaega,et
omavaheltuttavakssaada.Jakuikabinetiukse
pealonuuetöötajanimininglaualvisiitkaar-
did –seeonvägailusalgus.Onettevõtteid,kes
pakuvaduueletöötajalekogunipõhjalikkusisse-
elamisprogrammi–seeonheakoostööalusta-
misekssuurtugi.

Loodanväga,etmeiejuhtideljätkubinimlikku
tarkustjajulgusthoidainimsuhtedomatähele-
panukeskmes.Vaidniisaabollateistestparem.

Personalikonsultandijakoolitajanaonaga
rõõmtõdeda,ettänavuaastaerinebtunduvalt
eelmisest.Investeeritaksetaasinimestesse–juhid
julgevadvaadatatulevikkujamõtlevadühaenam
omameeskonnale,kellegakoosedasiliikuda.

rahuljaõnnelikudvõivaatavadpigemtööturul
uutepakkumistejärele?Personalikonkurssekor-
raldadesjakandidaatidegavesteldeskuulenpi-
devaltülestunnistusi:minutööandjaeiaimagi,
etplaaninlahkuda.Loomulikultonpraeguhirm
töödkaotadaniisuur,etomarahulolematusest
otsejaavalikulteiräägita.Kuidrahulolematu
töötajapoleettevõttejaoksheatöötaja.Taei
teeomatöödtäielikupühendumisegajakind-
lastiavaldabseemõjutöökvaliteedile.Tõenäo-
liseltjagabtaomanegatiivseidemotsiooneini-
mestegaväljaspoolettevõtet.

Olenisekliendinakogenud,milmääralon
koondamistetõttukehvemaksmuutunudkind-
lustusseltsitöö:üksinimeneeisaakunagiteha
töödniihästi,kuisedategivaremtugevkooli-
tatudmeeskond.Minakaalunkindlustusseltsi
vahetamist.Agakakoondamislainejäreltööle
jäänudinimesed,kestunnevad,etnadeisuuda

enamklienteendiseltasemelteenindada,võivad
lahkumistkaaluda.

See,misonettevõtteäriedualuseks,peabtoi-
mimalaitmatult!Kuilubateklientidelekiiretja
professionaalsetteenindust,saavutatesedaüks-
nesheameeskonnaga.Töötajatearvumiinimu-
miniviiminepõhjustabteenusekvaliteedilan-
guse,misomakordatekitabklientiderahulole-
matustjalahkumist.Niivõibkokkuhoiustkuju-
nedateieettevõttelehoopiskarmlöökvõiise-
gisaatuslikhoop.

Justpraeguonõigehetkteadasaada,milline
onolnudpaarilviimaselaastaltoimunudmuu-
datustemõju.Kasinimesed,kesonjäänud,aita-
vadettevõtteuuelekasvuleviiavõieelistavad
esimeselvõimalusellahkuda?Siiskitasubtöö-
tajaterahuloluuuringuttehaüksnessiis,kuiole-
tejuhinatõepoolestvalmisastumasamme,mis
tõstavadmeeskonnarahulolu.KuiütleteA,tu-
leböeldakaB.

Töötajaid arendades panustate ettevõtte 
arengusse
Majanduslanguseajalvõetirahaärakõigepealt
töötajatekoolitustelt–seeonjuinvesteering,
misotseseltjustkuisisseeitoo.Vähemalteipais-
tasellelolevatniiotsestmõjukuinäitekssead-
meteseiskumiseltootmisettevõttes.Toimunut
iseloomustabkaÄripäevakoolitusettevõtete
edetabel –esikohalolikoristamistõpetavfir-
ma.Kindlastieipakuettevõttearengulesuurt
tugevägaheakoristusoskus(muidugi,kuitegu
polejustkoristusteenustpakkuvaettevõttega).

EricssoniTallinnatehaseslaiaulatuslikkukooli-
tusprogrammitehesolenkuulnudkorduvaltper-
sonalijuhiÜlleMattisõnu:„Saameollamaailmas
edukadvaidsiis,kuimeieinimesedpidevaenese-
täiendamisegategelevad.Töötajatekoolitamine
onettevõttearengujaoksülitähtis.Töötaja,kesei
tulesellegakaasa,eisaameiejuuresedukasolla.”

Praegupeaksvarasemastrohkemmõtlema
koolitustepõhjalikumaleplaneerimiselejaees-
märgistamisele.Koolitusvõibollavägaheava-
hendmeeskonnatundeloomiseks,sageliõpitakse
justühiselkoolituselüksteistlähemalttundma.
Seeagaonalusparemalekoostöölejatõhususele.

Heakoolitusarendabettevõttejaokstäht-
saidoskusi.Olenarvamusel,ettippjuhidon
endaarengussevägaläbimõeldultinvesteeri-
nud.Suuremadprobleemidonkeskastmejuh-
tidejuhtimis-jasuhtlemisoskusega.Kuidjust
keskastmejuhidviivadjuhtkonnaideidtöötaja-

teni.Viis,kuidassedatehakse,mõjubkasinnus-
tavaltvõipärssivalt.

Tippjuhtkindlastiteab,kesontemaettevõt-
tesheadjuhid.Temalangetabkaotsuse,kasja
kellepealepanuseidteha.Kuitasoovibomaal-
luvateedukuselekaasaaidata,onläbimõeldud
koolitussüsteemselleksparimviis.Õnnekson
juhtimisoskusedarendatavad.Tulebvaidpüsi-
dateel,tehaõigeidvalikuidjaotsidajustneid
koolitusi,miskonkreetseinimeseküsimustele
vastusedannab,tedaedasiaitab.

Soovitanpanustadapikematekoolitusprog-
rammideväljatöötamisse–vaidsiissaavadõpi-
tavadoskusedkakinnistuda.Ükskoolituspäev
ontore,kuidilmseltuusioskusisealtkaasavõt-
taeijõuta.Uuedteadmisedomandataksekor-
dusteabil,kunineedmuutuvadmõtteviisiks,mis
mõjutabtöötajakäitumist.

Nüüd,milolemeõppinudrohkemrahalu-
gema,kaalumekindlastitõsisemalt,kelleleseda
väljaanname.Sedakinnitavadpidevadhinna-
päringudjaväljakuulutatudhanked.Küllaga
olenliigaharvakohanudsoovisaadakoolitaja
väljaõppekohtapõhjalikkuülevaadet.

Koolitajatvalidestasukslisakshinnaleküsida

“ Investeeritakse taas 
inimestesse – juhid julgevad 
vaadata tulevikku ja mõtlevad 
üha enam oma meeskonnale, 
kellega koos edasi liikuda.

“ Praegu peaks 
varasemast rohkem mõtlema 
koolituste põhjalikumale 
planeerimisele ja 
eesmärgistamisele.

“ Töötajate arvu 
miinimumini viimine põhjustab 
teenuse kvaliteedi languse, 
mis omakorda tekitab 
klientide rahulolematust ja 
lahkumist.

Personaliotsingus on abiks mahukas üle Eestiline andmebaas: cv.sirjetammiste.ee.
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“ Hea koolitus arendab 
ettevõtte jaoks tähtsaid 
oskusi.


