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Minu töö

suurt sammu ette võtma. 
Pelgalt raha ei pruugi siin 
aidata – see on lühiajaline 
perspektiiv. 

Väga oluline on, et juht 
teaks, kes on tema ettevõt-
tes võtmetöötajad, keda 
tahetakse arendada tippte-
gijaks ja kellest võiks loo-
buda. Tipptegijate hoid-
mine on strateegiliselt olu-
line, nende lahkumine 
võib firma käekäiku oluli-
sel määral mõjutada, nii et 
nende hoidmine ning sidu-
mine ettevõttega on juhi 
oluline töö. 

Kui tipptegija soovib lah-
kuda, on probleem tõsi-
sem ja tema tagasiostmine 
rahaga on kallim kui läbi-
mõeldud motivatsioonipa-
kett ja arenguvestlustel teh-
tud kokkulepetest kinni-
pidamine. Kui soovib lah-
kuda noor perspektiivikas 
töötaja, siis ei ole kahju 
ehk hetkel nii suur, kuid 
samas jääb varumeeste 
pink lühemaks. Ettevõte 
peaks oma järelkasvu kas-
vatamisele järjepidevalt 
mõtlema – nii suudab ta 
püsida heas konkurent-
sis. Ka kogenud töötajatel 
võiks olla tunne, et noored 
hingavad kuklasse ja loor-
beritel puhata ei saa.

Kui juht saab lah-
kumisavalduse 

I
kka juhtub, et hea 
töötaja on juba uue 
tööpakkumise saanud 
ja lahkumisavalduse 
kirjutanud ning juht 
teeb siis ruttu kõr-

gema palgapakkumise. 
Ta ei soovi inimesest 
loobuda ja n-ö ostab ta 
tagasi. Probleem on just-
kui lahenenud – ei pea 
hakkama uut otsima. 

Kuid kogemus ütleb, 
et asi pole rahas või 
mitte ainult selles. Tark 
oleks inimesega ava-
meelne vestlus pidada: 
mis on need asjad, mis 
talle siin ei meeldi-
nud ja mida ta sooviks 
muuta. Uue töö otsi-
mine on pikk protsess, 
personalifirmas kuulub 
selle juurde lisaks vest-
lusele kindlasti ka testi-
mine ja taustauuringud. 
Kui inimene on val-
mis nii palju aega uue 
töö leidmisse panema, 
siis pole see hetkeemot-

sioon. Juhil on oluline 
mõista, miks ette-

võttele väärtus-
lik töötaja 

oli val-
mis nii 

Kas inimest, kes tahab töölt 
lahkuda, on võimalik tagasi 
osta?

Sageli tekitab juht ise seisu, kus lahkumisavaldus 
muutub manipuleerimisvahendiks suurema palga 

saamisel. Kuid spetsialistide ja juhtide puhul on 
harva töökoha vahetamise ainupõhjuseks palk. Mis 
selle taga siis tegelikult on? Kirjutab Sirje Tammiste. 

Sirje Tammiste on Sirje 
Tammiste konsultatsioonibüroo 
omanik ja konsultant.

inimeselt, kellest loobumine 
on raske, ei maksa loota, et 
seda saab rahaga kompen-
seerida. Enamasti on lah-
kumise põhjused sügava-
mad. Mõtle enda kui juhi 
peale. Võta aega jutuajami-
seks, et jõuda päriselt selle 
inimeseni. Mõtle, mida sa 
peaksid teisiti tegema, et 
head inimesed sinu juurest 
ära ei läheks.

Mis puudutab aga palga 
tõstmist lahkumisavalduse 
peale, siis on see kindlasti 
signaal ka teistele töötaja-
tele. Lahkumisavaldus võib 
muutuda manipuleeri-
misvahendiks. 


