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Mida ootate uuelt aastalt?
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”Maksude ülelaekumine lubab oodata, et kui tuleb defitsiit, 
siis on see kardetust märksa väiksem.“
Peaminister (Reformierakond) Andrus Ansip, Postimees

 K O M M E N T A A R

 T A G A S I V A A D E

Aasta lõpul jagatakse palju 
soovitusi selle kohta, kuidas 
tervislikult pidutseda, raha-

ga toime tulla, rakette ohutult las-
ta jne. Lugesin viidet sellelegi, et 
keegi psühholoogidest polnud nõus 
arvamust avaldama, kuidas püha-
deaegse masendusega toime tulla.

Ega nendel soovitustel ju tege-
likult mingit mõtet ole, sest igaüks 
teeb ikka oma seesmise äratundmi-
se järgi. Olles lugenud läbi eneseabi 
raamatu, saab ehk mõni asi teise 
vaatenurga, kuid seni, kui nad po-
le sinu enda maailmaga kohtunud, 
selle järgi keegi elama ei hakka. Nii 
on igaühe masendus ja inimlik va-
lu nii sügav ja kordumatu, et üldi-
sed fraasid palju ei aita.

Tööalased suhted

Kui aga on soov endasse vaa-
data ja kusagil istub sügav tahtmi-
ne, et tahaks suhted paremaks 
muuta, kas on võimalus alustada 
uuelt lehelt? Mõtlen siin pigem 
tööalaseid suhteid. Lähedaste isik-
like suhetega on asjad keerulise-
mad, seal on haavad sügavamad, 
muudatused nõuavad rohkem 
enesekindlust ja jaksu. Selleks va-
jatakse terapeuti. See on pikk töö 
iseenda ja oma suhetega.

Kuid tööalastele suhetele ta-
sub mõelda. Oleme ju töökaaslas-
tega koos suure osa oma elust. 
Tööalaste suhete kvaliteet mõju-
tab otseselt inimese elu kvaliteeti.

Aasta algus on see, kus juht ei 
tee möödunud aastast mitte vaid 
finantsalast kokkuvõtet. Eelarve 
on tublil juhil juba kinnitatud ja 
tal on lihtne numbritele otsa vaa-
data ning öelda, kui palju on meil 
koolitusteks raha. Või kas saame 
sel aastal toetada sportimist.

Tegelikult on inimestele täh-
tis, et juht neile inimesena silma 
vaataks ja räägiks. Ajapuudus po-
le sobiv vabandus. Kui juhil pole 
aega oma inimestega rääkida, 

puudub tal kas tahe või oskus.
Aja kasutamises oleme kõik 

ühes olukorras, ikka on tundide 
arv ööpäevas sama, ole, kes tahes. 
Küsimus on valikus: kas võtan aja, 
et oma meeskonnaga rääkida, või 
loobun sellest.

Kindlasti soovib iga töötaja 
teada, mis oli juhi pilgu läbi möö-
dunud aastal tema töös tähelepa-
nuväärset ja mille suhtes ootab ta 
uuel aastal suuremat pingutust. 
Või vajab ta enam tuge, abi?

Kõige lihtsam on saata inime-
sed koolitusele, seda tuleb aastas 
korra-paar ikka teha, hoopis tõsi-
sem väljakutse on leida mentor 
oma meeskonnast, kes vajadusel 
edasi aitab. Meie linnapea kirjutas 
väga hea kokkuvõtva artikli linna 
elu edenemisest ja selle taga ol-
nud inimestest. Just sel moel tu-
leks rääkida iga oma töötajaga.

Kui möödunud aastasse jäid 
konfliktid, möödarääkimised, siis 
tehke need aasta algul omavahel 
klaariks. Hoolivalt rääkides ja tei-
neteist kuulates saab jätta vanad 
asjad maha ja edasi minna uuelt 
tasandilt. Kui need hõõrdumised 
jäävad tuha alla, siis koostöö ei 
parane.

Tean, et sellised jutuajamised 
on väga rasked, sest mängus on 
mõlema osalise enesehinnang, 
kummalgi on omad arusaamad 
tõest ja õigusest ning kõiki neid ju-

tuajamisi saadavad emotsioonid. 
Kuigi tahame rääkida “asjast”, on 
emotsioonid alati kohal. Need on 
nii võimsad, et suudavad allutada 
terve mõistuse. Ehk on seegi üks 
teema, mida vahel peame tunnis-
tama – emotsioonid said võitu, kui 
ma seda ütlesin, ma ei suutnud 
mõistlikke mõtteid mõelda.

Raske muuta

Juhid vahel küsivad, kas nad 
võivad siis oma alluvale öelda, et 
eksisid. Juhiks saades ei muutu 
keegi kõrgemaks olevuseks. Tal on 
vastutusrikkam roll. Et seda välja 
kanda, peab olema palju tarkust. 
Ja üks nendest tarkustest on, et 
inimesena on sinu emotsioonid si-
nuga alati kaasas. Kõik su alluvad 
näevad ju seda inimlikku poolt. 
Mis siin enam tunnistada on vaja, 
see on kõigile näha ja teada.

Kuuleme tööintervjuudel liiga 
sageli, kuidas juhid oma alluvate 
peale karjuvad. Ja jätavad selle 
siis alluval nagu paharetil seedida. 
Nii paneb juht 
alluva paha 
lapse positsioo-
nile. Mõni võ-
tab pakkumise 
vastu ja temast 
saab üsna kehv 
töötaja, kes 
teeb just nii vä-
he kui võima-
lik. Et selle raha – tegelikult suh-
tumise – eest on tööd küll.

Paljud uurimused kinnitavad, 
et heas meeleolus inimesed võta-
vad paremini infot vastu, tulevad 
kiiremini uuendustega kaasa, on 
oma töös loovamad. Juht saavutab 
tulemused oskusega luua positiiv-
seid emotsioone. Väga positiivne on 
avameelne ja siiras jutuajamine 
oma meeskonnaga. Et minna uuel 
aastal edasi uuelt lehelt.

Kui vaadata töötaja seisuko-
halt, siis temalgi on võimalus alus-

tada mõnda keerulist jutuajamist. 
Vahel mõtleme, et see on vaid juhi 
asi. Alluv tegelikult valib, kas rää-
gib ja võib-olla riskib kohaga, või 
vaikib, kannatab ja vaatab tööturul 
ringi. On teada, et peaaegu pool 
inimestest on valmis oma töökohta 
vahetama, paljudel neist on peami-
seks põhjuseks kehvad suhted tööl, 
olgu kolleegide või juhiga.

Igaüks saab omalt poolt palju 
teha, et koostöö teistega oleks pa-
rem. Igaüks saab alustada iseen-
dast. Kui räägitakse osakondade-
vahelisest halvast koostööst, on 
selle taga ju kõik nendes osakon-
dades töötavad inimesed. Igaüks 
saab muuta oma suhtumist töös-
se, kolleegidesse, ettevõttesse ja 
sellel on tohutu mõju kogu orga-
nisatsioonile.

Sageli on need teemad mees-
konna või suhtluskoolituste kesk-
mes. Olen näinud, kuivõrd raske 
on iseendas seda muudatust luua 
ja kui suurepärane tunne on siis, 
kui see võitlus endaga on maha 

peetud.
Mitte keegi 

väljastpoolt ei saa 
teise elu muuta, 
me kõik saame 
alustada endast. 
Piisab, kui mõelda, 
mis on üks väike 
asi, mida ma sel 
aastal paremini 

teen. Pole justkui palju tahetud. 
Kui aga nii mõtlevad kõik töötajad 
ettevõttes, tekib sünergia, mis sel-
le ettevõtte konkurentidest kõrge-
male tõstab.

Inimestevahelised suhted on 
kogu aeg liikumises. Neis on ikka 
oma tõusud ja mõõnad. Igaühe 
valida on, kui kiirelt ta probleemid 
lahendab ja kvaliteetsemate koos-
töösuhetega jätkab.

Head tööaasta algust heas lä-
bisaamises iseenda, oma kolleegi-
de ja alluvatega!

Uuel aastal uuelt lehelt

Kampaania “Talendid koju”, mis pi-
di mujal maailmas töötavaid edu-
kaid ja andekaid eestlasi kodumaa-

le meelitama, läks, nagu läks, aga mõte 
iseenesest polnud halb ja on väga hästi 
ülekantav nii-öelda kodu-Eesti elule.

Mitte küll väga palju, kuid mitte vähe 
– kes neid ikka kokku lugenud on – Pär-
nust pärit tippspetsialiste töötab mujal 
Eestis eraettevõtluses, avalikus teenistu-
ses või kultuuri valdkonnas. Kodulinna tu-
levad nad parimal juhul nädalavahetust 
veetma, halvemal juhul kord viie aasta 
jooksul varbaid merevette kastma.

Põhjus on ilmne: kvaliteetseid, niini-
metatud tarku töökohti on vähe. Ei suu-
da suvepealinn selles osas konkureerida 
Tallinna ega Tartuga. Isegi kui mõni hea 
ametikoht vabaneb, võib selle saamine 
olla seotud rohkem kohalike isiklike si-
demete kui reaalsete oskustega.

Ometi saab tuua esile mõne erandi, 
ja kes muu selleks praegu sobiks kui mit-
te linnale kuuluva taastusravikeskuse Es-
tonia juhatuse liikme konkursi võitnud 
Andrus Aljas.

Aljas peaks Eesti ja Pärnu suhtesüstee-
mis pesuehtne koju naasnud talent ole-
ma. Tema CVs jääb küll kõlama pikaaeg-
ne seotus Estonian Airiga, kuid rõhuta-
gem siinkohal, et Aljase juhtimise all pol-
nud rahvuslik lennukompanii kaugeltki 
selline pankrotiohus hädaline, milliseks 
see Tero Taskila juhtimisel muutus.

Pealegi alustas Aljas oma finantsme-
he karjääri Viisnurgas ja on varem Äri-
päevale uhkusega rõhutanud, et tema 
ajal toodi praegu Skano Grupi nime kan-
dev mööblitööstus kahe aastaga välja 70 
miljoni kroonisest kahjumist.

Estonial ei ole küll selliseid raskusi 
nagu kunagi Viisnurgal ja praegu Esto-
nial Airil, aga juhikohal puhata ei saa, 
sest kui taastusravikeskust just müügiks 
ette ei valmistata, tuleb juba lähiaastail 
muuta see linnaeelarvele reaalset lisa 
toovaks ettevõtteks. Konkurents on tu-
gev, aga kõigest hoolimata on tugev Es-
toniagi. Pärnu Postimehe hinnangul on 
Aljasele Estonia juhtimise usaldamisega 
tehtud väga hea valik.

Eelmisel aastal Toompeal
Kui nimetada eelmise aasta 

tähtsaim Toompeal tehtud 
otsus, siis selleks on kind-

lasti vajaduspõhiste peretoetuste 
reformi käivitamine. Seadsime 
eesmärgiks kahekordistada abiva-
javate ja lasterikaste perede laste-
toetusi. Lastetoetuste tõus puudu-
tab umbes 70 000 last.

Pered, kus need lapsed elavad, 
saavad täiendavat raha, parane-
vad laste elukvaliteet ja võimalu-
sed arenguks. Seniseid peretoetu-
si kelleltki ära ei võeta ega vähen-
data. Aga lapsed tuleb ka edaspi-
di ikka emal-isal endal kasvatada. 
Kõik muud lahendused on siin hä-
daolukord.

2012. aastal tehti avaliku tee-
nistuse reform, mille tulemusena 
tänapäevastatakse avalik teenis-
tus. Ametnike palgasüsteem muu-
tub läbipaistvamaks ja hüved võr-
reldavaks erasektoriga. Tänapäe-
vast avaliku teenistuse seadust, 
mis jõustub 1. aprillil 2013, pee-
takse Andrus Ansipi kolmanda va-
litsuse üheks suuremaks reformiks 
koos haridusreformiga. Reformi 
tulemusel väheneb oluliselt amet-
nike arv.

2012. aastal võeti vastu uus 
korruptsioonivastane seadus, et 
muuta avalikus sektoris korrupt-
siooni ennetamine sisulisemaks ja 
paindlikumaks.

Seaduses on uuenduslikke 
muudatusi. 2014 aastast muutu-
vad majanduslike huvide deklarat-
sioonid elektrooniliseks ja eeltäi-
detavaks ning veebis avalikkusel 
lihtsamini leitavaks. Deklareerida 
tuleb järgmisest aastast vara, mis 
on ametiisiku kasutuses üle kahe 
kuu aastas.

Ettevõtlust peab praegune va-
litsuskoalitsioon tähtsaimaks riigi 
jõukuse allikaks ja ettevõtluse soo-
dustamiseks tehti lõppenud aastal 
mitu otsust. Alanesid riigilõivud ja 
lihtsustus kohtumenetlus. 

Uuest aastast alanes maksu-
koormus, nii töötaja kui tööandja 
makstav töötuskindlustusmakse 
väheneb.

Maailm, eriti rahamaailm oli 
2012. aastal rahutu. Eesti on Eu-
roopas oma positsioonide eest seis-
nud ja see on meie stabiilsusele 
kaasa aidanud. Oleme eurotsoonis 
partner, kellega arvestatakse. Eesti 
riigireiting püsib stabiilse väljavaa-

tega ajaloo kõrgeimal tasemel ja 
selle väljund jõuab iga inimese ellu 
parema palga ning madalamate 
laenuintresside näol.

Eesti on saavutanud Euroopa 
Liidu 2014–2020 eelarveläbirää-
kimistel edusamme. Rahandusmi-
nisteerium jätkab edukalt uue eu-
rotoetuste perioodi planeerimist. 
Perioodi 2014–2020 eurotoetused 
suunatakse hariduse, majanduse, 
keskkonna, energeetika, transpor-
di ja infotehnoloogia arendami-
seks.

Kui soovime paremat tulevik-
ku, peame mõtlema ja tegutsema 
roheliselt. Seetõttu on eriti hea 

meel, et mullu jõudsime Eesti loo-
duskaitse tulevikusuundade pai-
kapanemiseni.

Looduskaitse arengukava üle 
vaieldi kümmekond aastat, suvel 
jõuti lõpuks kõiki rahuldava tule-
museni. Arengukava prioriteedid 
on loodusharidus, looduse mitme-
kesisuse säilitamine ja loodusva-
rade säästlik kasutamine.

Praegune valitsusliit on ühe 
väikese muutusega püsinud varsti 
juba kuus aastat. Need aastad ei ole 
olnud kerged, aga oleme ühiselt 
hakkama saanud. Ometi on tunda 
tüdimust ja eriti ajakirjanikud igat-
sevad vaheldust. Tahan siinkohal 
tsiteerida sotsiaaldemokraatide esi-
meest Sven Mikserit, kes teraselt tõ-
des, et ükski ajaleheartikkel või kü-
sitlus ei muuda kohtade jaotust rii-
gikogu saalis.

Usalduse küsimusega tuleb va-
litsusel ometi senisest tõsisemalt 
tegelda. Uusaastasoovina avaldan 
lootust, et poliitikute töö hindajad 
keskenduvad aastal 2013 rohkem 
poliitikute tegudele ja tulemuste-
le ning vähem iseenese sõnade kõ-
la ja krõbedate hinnangute imet-
lemisele.

riigikogu        
Reformi-       
erakonna 
fraktsiooni 
esimees

Jaanus Tamkivi

(arvamus@parnupostimees.ee) 

psühholoog, 
personali-
konsultant ja 
suhtlemis-
treener

Sirje Tammiste

Juhiks saades ei 
muutu keegi kõrge-
maks olevuseks. Tal 
on vastutusrikkam 
roll.




