
september 2013 11

 

TeksT: 

Taavi alas 

vabakutseline ajakirjanik
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Konkurentsivõimeline 
raamatupidaja on nagu 
ralliauto kaardilugeja
Puhkused lõppevad ja uus tööaasta saab hoo sisse. Eksperdid soovitavad, 
kuidas tõsta oma konkurentsivõimet, et end tööturul kindlamalt tunda.

H
ead töökohad ei kasva puu 
otsas, ka olemasolevas ametis 
tuleb end kogu aeg tõestada. 
Seepärast on paslik küsida, mida 

peaks üks keskmise firma raamatupidaja 
oma konkurentsivõime parandamiseks 
tegema? 

Koolitaja ja koostööpartner teooriate 
juurutamisel praktikasse, samuti mitme 
finants- ja juhtimisraamatu autor Sander 
Karu ütleb, et töötaja, kes tahab oma 
konkurentsivõimet parandada, peaks kõi-
gepealt analüüsima, mis on majanduses ja 
tööandjate ootustes muutunud.

“Seejärel peab keskenduma eesmär-
kidele, tööle, olema valmis muutusteks 
ja keskenduma töölkäimise asemel töö 
tegemisele,” ütleb ta.

Karu hinnangul teeks palju head see, 
kui töötada kas või lühikest aega mõnes 
arenevas ja suuremas (soovitatavalt rah-
vusvahelises) organisatsioonis ning täita 
seal võimalikult erinevaid finantsvald-

konna tööülesandeid, sh eelarvestamine, 
controlling, kulude ja rahavoogude juhti-
mine, analüüs, erinevate meeskondade 
juhtimine.

Kursused pole 
ainus võimalus
Omanimelise konsultatsioonibüroo ju-
hataja Sirje Tammiste lisab, et nagu igas 
valdkonnas on ka finantsalal töötajale 
oluline olla oma valdkonnas pädev.

“Pearaamatupidaja peab olema väga 
täpne ja oskama juhile nõu anda, kuidas 
on kõige otstarbekam raamatupidamist 
korraldada.” Kursused-koolitused ei ole 
aga ainuke õppimisvõimalus. “Seadused on 
internetis lugemiseks olemas, endal peab 
huvi olema end kursis hoida. Tööle soovi-
takse ikka iseseisvat inimest, kes vastutab 
enda arengu eest ise. Siis saab talle anda 
ka vastutuse ettevõtte rahaasjade eest. 
Kui aga inimesel on kümme põhjust, miks 
ta midagi pole saanud teha, siis sellist 

inimest ei soovita palgata,” rõhutab Sirje 
Tammiste.

Värbamisfirma CV Keskus pearaama-
tupidaja Vivika A. Palu ütleb oma kogemu-
sest, et raamatupidajate puhul hinnatakse 
kõrgelt vastutustunnet, usaldusväärsust, 
töökust ja tähtaegadest kinnipidamist.

“Tee oma tööd nõnda ja keegi ei taha 
sinust lahti saada,” ütleb ta. Tähtsaim, 
millega peab end Palu sõnul kursis hoidma, 
on seaduste muudatused: maksuseadused, 
raamatupidamise ja töölepingu seadus 
ning raamatupidamise toimkonna juhen-
did, äriseadustik jms.

Eri vanuses spetsialistid võivad mõista 
enesetäiendamist erinevalt, sest nende 
kogemused ja teadmised pole ühesugused. 
Sirje Tammiste ütleb, et need on erinevad 
põlvkonnad oma tugevate ja nõrkade 
külgedega.

“Kui 30-aastased tunnevad end ar-
vutis tugevalt, neid ei hirmuta uued 
programmid – pigem on see põnev –, 
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siis 60-aastased on küpsed ja kogenud 
inimesed,” märgib Tammiste. “Neil on 
vaja mõista, et kui olid 30 aastat tugev 
pearaamatupidaja, siis pole see tiitel, 
mis tingimusteta elupäevade lõpuni sind 
aitab. Keegi ei soovi kuulda 60-aastase 
targutusi, kuidas varem kõik ilusam ja 
parem oli. Oluline on ikka võime võtta 
elust kaasa positiivne kogemus ja olla 
avatud uuele.”

Tammiste arvates seisneb põlvkondade 
erinevus sageli vaid suhtumises üksteises-
se ja koolilapselikus vastandumises.

“Noored peaksid oskama kuulata va-
nemate kogemusi ja õppima veidi rohkem 
konservatiivsust, sest finantsvaldkond seda 
on. Lugupidav suhtumine kolleegidesse on 
vajalik kõigile, see pole põlvkondade teema, 
pigem isiksustest tulenev,” lisab ta.

Sander Karu sõnul pole enesetäienda-
misel olulist erinevust, kas oled 30- või 
60-aastane: “Vajalikud teadmised ja os-
kused sõltuvad järjest rohkem äriühingu 
või asutuse tegevusvaldkonnast ja aren-
gutasemest.”

raamatupidaja pole 
täna enam see, Kes eile
Aastaid tagasi õppis lihtsa raamatu-
pidamise peaaegu iga keskharidusega 
inimene ära, ajaga aga on ülesanded ja 
nõuded palju keerulisemaks muutunud. 
Sirje Tammiste hinnangul on üks aastate 
jooksul muutunud nõue kaasarääkimine 
uutes IT-lahendustes. See nõue on muu-
tunud lausa igapäevaseks, samuti on 
suurenenud ootused suhtlemisoskustele.

“Ei piisa, kui arvud on õige rea peal, 
tuleb teha tõhusat 
koostööd ettevõtte 
teiste töötajatega. Ka 
nõudmised inglise 
keele oskusele on 
viimase viie aasta 
jooksul palju täht-
samaks muutunud,” 
ütleb Tammiste, 
kelle sõnul peavad 
finantsinimesed tä-
napäeval oma laua tagant välja tulema ja 
hoopis laiemalt teadma ettevõtte äri, kus 
nad töötavad. “Finantsjuht peab mõistma 
tootmistehnoloogiat, kuidas ettevõte 
uusi kliente võidab, kuidas toimib tu-
rundus, mis motiveerib inimesi, vaid siis 

saab ta ühise laua taga kolleegidega koos 
mõelda, kuidas ettevõtte konkurentsivõi-
met arendada,” selgitab Sirje Tammiste. 

Vivika A. Palu lisab, et raamatupi-
dajate tööd kümne aasta taguse ajaga 
võrreldes on nüüd üha enam ettevõtteid, 
kelle emafirma asub välismaal. Suhelda 
ja ka suuri aruandetabeleid tuleb täita 
näiteks inglise, soome, vene, saksa või 
mõnes muus keeles. Pidev liikumine glo-
baliseerumise suunas nõuab ka finants-
standardite ühtlustamist.

“Finantsstandardid on koos majan-
dusega pidevas muutumises. Suurema 
kindluse ning läbi-
paistvuse saavuta-
miseks kirjutatakse 
juhendeid aina ran-
gemaks ja nõudli-
kumaks, kuid teise 
suundumusena soo-
vitakse jälle vähen-
dada ettevõtete aruandluskohustust ning 
liigutakse taas lihtsustamise suunas,” 
märgib Palu.

Sander Karu rõhutab, et ootused 
raamatupidajate tööle ja võimetele on 
muutunud palju just majanduskeskkonna 
muutuste tõttu. Näiteks seoses sellega, 
et juhtide finantsteadmiste tase on 
tõusnud, on ootused finantsinimestele 
veel kõrgemad.

Ülitähtsaks on muutunud võime näha 
nüüdisaegset finantsjuhtimist, juhtimis-
arvestust ja raamatupidamist nii omani-
ku, kliendi, toote või teenuse (väljundi) 
kui ka äriprotsessi keskselt. Enesetäien-
damisel ei ole vanusel suurt tähtsust. 

Oluliste muutustena 
võib Karu sõnul välja 
tuua keskendumise 
tulevikuprognoosi-
dele, eelarvetele ja 
analüüsidele. Näi-
teks on finantsinfo 
äriprotsessidest ja 
toodete-teenuste 
rahavoogudest ning 
kasumlikkusest jär-

jest olulisem, võrreldes aastaaruandes 
nõutava infoga.

“Järjest vähem on tarvis raamatupi-
dajat selleks, et iga päev majandustehin-
guid (majandustarkvarasse) sisestada 
või juhile selgitada, mis on vara, kasum 

ja rahavoog,” märgib Karu, kelle sõnul 
ongi kõik eespool nimetatu, samuti jätkuv 
tsentraliseerimine põhjus, et ainult ma-
jandusaasta aruande tasemel või sellest 
väiksemate oskustega raamatupidajate 
hulgas tööpuudus kasvab.

alusteadmisi tuleb 
pidevalt värsKendada
Kui Sander Karu ise töötaks praegu mõ-
nes ettevõttes finantsspetsialistina ja 
sooviks 2013. aasta sügisel oma konku-
rentsivõimet parandada, siis mõtleks ta 
kõigepealt, mis on tema eesmärgid, miks 

ja milleks ta sel kohal 
töötab ning kui kon-
kurentsivõimeline ja 
ala- või ülemakstud 
ta tööjõuturul on. 
Enesetäiendamisel 
keskenduks ta konk-
reetsetele valdkon-

dadele: värskendaks teadmisi ja os-
kusi strateegilisest finantsjuhtimisest, 
controlling’ust, eelarvestamisest, kulude 
ja rahavoogude juhtimisest, tähtsad on 
ka strateegiate analüüsid, kus võrreldes 
alustaseme raamatupidamisega saab luua 
suuremat lisandväärtust.

Sirje Tammiste nõustub, et ka tema 
mõtleks kõigepealt, milles ta on juba väga 
hea ja mis vajab arendamist.

“Kui pean midagi õppima, uurin, kus 
ja kuidas on kõige parem uusi teadmisi 
omandada ja panen end koolitusele kirja 
või hakkan lugema. Inimesed on harju-
nud, et tööandja maksab kõigi koolituste 
eest, mina aga küsin, kas see ikka peab 
alati nii olema,” ütleb Tammiste. Täna-
päeval tuleb Tammiste sõnul kindlasti 
mõelda ka oma suhetele kolleegidega: 
kas häirin teisi oma suhtumise ja välja-
ütlemistega või olen tore kolleeg, kellega 
ka muust soovitakse rääkida. “Võin ju 
mõelda, et vahet pole. Tegelikult ikka on. 
Esimesena koondatakse inimene, kellega 
ei ole hea koostööd teha. Oskusi saab õppi-
da, kehva iseloomu ei muuda keegi väljast-
poolt. Kindlasti võiks ära unustada väite 
“Miks mina seda pean tegema?”. Kui juht 
palub, järelikult on vaja. Tee rohkem kui 
peab ja oledki teistest parem, ütles mulle 
kunagi minu treener. Elu on näidanud, et 
see kehtib ka mujal kui spordis. See kehtib 
kõikjal,” on Tammiste veendunud.

“Esimesena 
koondatakse inimene, 

kellega ei ole hea 
koostööd teha.”

“Tuleb näha 
finantsjuhtimist ja 

raamatupidamist nii 
omaniku, kliendi, 

toote-teenuse kui ka 
äriprotsessi keskselt.”
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kommentaarid

milline on konkurentsivõimeline raamatupidaja?

sander karu

koolitaja ja koostööpartner teooriate juurutamisel praktikasse

“konkurentsivõimeline raamatupidaja on kui kaardilugeja ralliautos, kes oskab võimalikult täpselt juhile öelda, mis järgmise 

kurvi taga, tõusul või langusel ees ootab. Ta on lisaks oma tööle meeskonnamängija, kelle teadmised ja oskused on palju 

suuremad ning laiemad kui raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ja maksuarvestuseks vaja. Vanuse negatiivset mõju ei 

maksa üle tähtsustada. Hoopis negatiivsemalt mõjub vananenud mõttelaad, soovimatus ise muutuda ning arvestada klientide 

ja tööandjate vajadustega.”

vivika a. Palu

Cv keskuse pearaamatupidaja 

“konkurentsivõimeline pearaamatupidaja on eriharidusega, kes mõistab põhiaruannete seoseid, tema rahavood lähevad 

alati kokku, ta oskab ettevõttes juhtida ja mõjutada dokumentide liikumist ning sellega seotud protsesse, oskab vajadusel 

range olla, tal on vähemalt viieaastane kogemus eri ettevõtetega ja erinevate tehingute kajastamisega, samuti oskab ta hästi 

kasutada arvutit ning erinevaid tarkvarasid. Lisaks on tal olnud kokkupuude IFRs-iga, oskab kajastada äriühendusi ja koostada 

konsolideeritud aruandeid. Majandustegevus muutub aina rahvusvahelisemaks, seepärast oskab raamatupidaja keeli. Võimekas 

pearaamatupidaja on ka hea suhtleja ja iseseisev. Ta mõistab juhtkonna vajadusi ning teeb head koostööd.”

sirje Tammiste 

personalifirma sirje tammiste konsultatsioonibüroo juhataja  

“konkurentsivõime teatud positsioonile tulenebki nõudmistest sellele ametikohale. Tavaline raamatupidaja peab olema täpne ja 

suutma oma vastutusvaldkonna professionaalselt ära teha. kui räägime pearaamatupidajast või finantsjuhist, siis nende puhul 

on sageli vaja osata inimesi juhtida ja erimeelsusi ületada, arendada eri osakondade koostööd, toetada juhte finantsotsuste 

langetamisel, olla IT-ettevõttele koostööpartner, kui soovitakse leida uusi IT-lahendusi. sageli annavad finants- ja IT-teadmised 

koos suure eelise. Tänapäeval ei saa ilma inglise keeleta kuidagi hakkama. Peaaegu kõik ärid on rahvusvahelised, vahel tuleb 

suhelda tarnijatega, kellel arved tasumata jne. konkurentsivõimeline on pühendunud töötaja, kes teeb tööd südamega, kelle 

tööpäev ei lõpe minuti pealt. Oluline, et kõik oleks väga hästi ja õigeks ajaks tehtud.”

kuTseoskused


