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TeksT: Sirje TammiSTe 
psühholoog, personali- 
konsultant ja suhtlemistreener

Peamised 
eksimused 
Personalivalikul
Aeg-ajalt puutub uue töötaja värbamisega  
kokku iga ettevõte. Paljudele tekitab see 
peavalu, mõnele on see jällegi põnev aeg – 
võimalus leida meeskonda toredaid inimesi. 
Valiku õnnestumiseks on tarvis aega ja 
inimeste analüüsiks vajalikke teadmisi. 
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kui juhil napib mõlemat, oskab 
kogemustega personalitöötaja 
talle kindlasti abiks olla. Va-

hel tasub kaaluda lõppkandidaatide 
hindamist – tellida personalifirmalt 
intervjuu ja mõned testid. Nii juhtub 
eksimist harvem. Kui tead, kus on ko-
mistuskivid, oskad neid vältida … 

 ■ Puudulik ettevalmistus
Õige valik algab õige eesmärgi sead-
misest. Ei piisa, kui mõelda formaalse-
tele (keeleoskus, arvutioskus, haridus-
tase jm) nõudmistele. Personalivaliku 
õnnestumise tagab mõtlemine inimli-
kele omadustele ja meeskonna väär-
tustele, kuhu uus töötaja tuleb. Valik 
õnnestub vaid siis, kui uus töötaja so-
bib meeskonda. Kui valiku tegemine 
on usaldatud personalitöötajale, on 
vajalik mõista otsese juhi ootusi. Nii 
saab luua isiksuse profiili, mida hiljem 
intervjuul iga kandidaadi puhul jälgi-
da. Ettevalmistus aitab koostada õiget 
kuulutuse teksti.

 ■ ebarealistlikud ootused/ 
nõudmised

Kuulutusi lugedes tekib sageli kü-
simus – kas ikka kõik need esitatud 
nõudmised on vajalikud? Kui inimene 
ei saa oma oskusi kasutada, muutub 
ta rahulolematuks. Olgu pigem või-
malus õppida kui tunda, et astusin 
sammu tagasi. 

 ■ intervjuul räägib rohkem 
intervjueerija kui kandidaat

Loomulikult on vestluse algul hea 
sissejuhatuseks veidi ettevõttest ja 
tööst rääkida, et tekiks usaldussuhe 
ja kandideerija oleks valmis endast 
avatult rääkima. Kuid kindlasti tuleb 
jälgida, et selleks liiga palju aega ei 
kuluks. Kui vestluse algul täpselt et-
te ütled, mis on tähtis, siis taibukas 
kandideerija just selliseid vastuseid 
andma hakkabki. Intervjuul on kõi-
ge tähtsam kuulata kandideerijat. 
Kui vestlusel osaleb mitu inimest, tu-

leks küsimused omavahel eelnevalt 
kokku leppida. Kindlasti peaks ole-
ma üks vestluse juhtija, muidu läheb 
asi käest.

Ei arvestata võimeid, isiksuseoma-
dusi, emotsionaalset intelligentsust, 

väärtusi ja uskumusi.
Intervjuul peab oskama esitada 

selliseid küsimusi, mis aitaksid mõis-
ta, millise sisemaailmaga inimese-
ga kohtud. Peab mõtlema, kes tooks 
meeskonda juurde just seda, mis meid 
tugevamaks muudaks. Töötajat va-
lides tuleb mõelda pikas perspektii-
vis – kuidas neid omadusi kasutada. 
Spetsialistide ja juhtide valiku puhul 
on kindlasti vaja kasutada professio-
naalseid teste, et näha fassaadi taha ja 
mõista isiksuse sügavamat olemust. 
Just sellega mittearvestamine on sage-
li hilisemate probleemide allikas.

 ■ infot tõlgendatakse 
subjektiivselt

Hindaja vaatab kandidaati läbi oma 
subjektiisuse prisma, seda tuleb en-
dale teadvustada. Ka personalijuht 
peaks mõtlema otsese juhi meeskon-
nale, kes sinna sobib. Otsene juht 
peaks kindlasti viibima lõppvestluste 
juures – siis peaks nn kõhutunnet ikka 
uskuma. Kui kohe miski ei klapi, siis 
pigem otsida edasi. 

Inimeste hindamine absoluutsetes 
kategooriates ei sobi, tegelikult on 
igal kandidaadil oma tugevused ja 
nõrkused. Personalivalik ongi kaalu-
mine – ühel kandidaadil ühed tuge-
vused ja nõrkused, teisel teised. Mää-
ravaks võiks olla tugevused, mis just 
selles töös edu tagavad. Arvestada tu-

leb ka nõrkustega, mis tööd kindlasti 
segavad. 

 ■ Kriitikavaba suhtumine
Küsides taustainfot, võib ühe kandi-
daadi kohta saada vastakaid arvamu-
si. Seda tuleb kindlasti läbi filtri vastu 
võtta. Vahel kiidetakse, et inimesest 
lahti saada, ja laidetakse, et tubli ini-
mene mitte mingil juhul ära ei läheks.

 ■ Kandidaatidele ei anta infot 
konkursi käigu ja tulemuste 
kohta

Kui kandidaat tunneb, et teda on jäe-
tud infosulgu, kandideerib ta mujale. 
Kui üldse vastust ei anta, räägib ta teie 
firmast halba kõigile oma tuttavatele 
ning tulevikus on teil raske sobivaid 
kandidaate leida. See on maineku-
jundus, kuidas ettevõte tööotsijatega 
käitub. Osa neist on tema tulevased 
kliendid, koostööpartnerid … Igal ju-
hul on selline käitumine suurimaid vi-
gu, mida meil tehakse. Kui kandidaa-
dile on tehtud teste, on tal õigus saada 
tulemuste kohta tagasisidet.

 ■ Poliitiline surve
Kahjuks on see meie reaalsus – juhti-
vad ametikohad on muutunud poliiti-
liseks. Vahel nähakse poliitilisi mänge 

ka seal, kus neid tegelikult polegi. 
Personalivalik on üks personali-

poliitika olulisi osasid, mille oskus-
lik elluviimine aitab ettevõtte edule. 
Igal veal selles protsessis on oma hind 
– kas kandideerija pettumus, pinged 
meeskonnas või ettevõtte halb maine 
tööturul. Igal juhul on see hind seda-
võrd kõrge, et vigu tuleks püüda väl-
tida.<> 
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