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Personalijuhiks –
aga kuidas?
Personalitöötaja arengu süsteemsemaks
toetamiseks on Eesti Personalijuhtimise
Ühing PARE kutsestandardeid koostades
läbi mõelnud personalitöötaja karjääritee.
tekst: Maria Kütt
Paulig Group, personalijuht
PARE juhatuse liige

P

ersonalijuhtimise valdkond on
mitmetahuline – vaja läheb teadmisi finantsjuhtimisest, psühholoogiast, turundusest, juhtimisest, infotehnoloogiast, asjaajamisest, olenevalt
organisatsiooni tegevusvaldkonnast
kuluvad marjaks ära arusaam tootmise
korraldamisest, teenuste ja protsesside
juhtimisest. Hea personalitöötaja panustab üksikute inimhingede ja meeskondade arendamise kõrval organisatsiooni kui terviku kultuuri, struktuuri
ja strateegia kujundamisesse.
Personalitöötaja karjääritee saab
alguse koolipingist või otsusest panna ennast proovile uues ametis. Personalispetsialisti alushariduseks on
enamasti ärijuhtimise, psühholoogia või personalitöö õpingud kutse- või kõrghariduse tasemel. Tavaliselt alustatakse personalitööd kitsa valdkonna spetsialistina suure
organisatsiooni personaliüksuses või
iseseisva personalispetsialistina väikeses ettevõttes.

Töö erinevus väikeses ja
suures organisatsioonis

Väikeses organisatsioonis on sageli
rohkem tegevusvabadust, võimalusi
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ise oma tööd korraldada, omandada
kogemusi kõigis peamistes personalitöö valdkondades, nagu värbamine,
töötajate arendamine, tasustamine,
töösuhete administreerimine. Suur
ettevõte pakub jällegi võimalust minna ühes valdkonnas süvitsi, uurida
näiteks peensusteni personali arendamise meetodeid või luua muutuvpalga
süsteeme erinevatele üksustele.
Isiklikuks arenguks peaks suures
ettevõttes pistma julgelt nina teiste
valdkondade personalispetsialistide
tegemistesse, olema teadlikult töövarjuks, pakkuma ennast puhkuse asendajaks, lugema vastava valdkonna
kirjandust ja arutama tekkinud mõtteid kogenumate kolleegidega. Väikese ettevõtte isetegijast personalispetsialist leiab sellised kogenud kolleegid
teistest organisatsioonidest või erialaliidust. Vajalik on vaid julge pealehakkamine ja oma kogemuse teadlik
mõtestamine. Omamoodi võimaluse teadmiste ja oskuste kraadimiseks
pakub ka kutseeksam ja selle raames
töömapi koostamine.
Personalitöö algus
ja edasiliikumine

Paljud personalitöö tegevused leiavad
aset vaid kord või paar aastas, näiteks töötasude ülevaatamine või arenguvestluste pidamine. Nii kulub ühes
ametis vähemalt kaks-kolm aastat,

e nne kui saab öelda, et kõik vajalik on
kõrva taha pandud, panus tehtud ja
aeg on edasi liikuda. Edasi liigutakse
tavaliselt väikese organisatsiooni personalijuhiks või suures ettevõttes valdkonna juhiks. Kuidas edasi liikuda?
Ikka kandideerides ja oma soovidest
valjul häälel teada andes. Aga tasub
ka veenduda, et vastavas valdkonnas
on olemas hetke parimad teadmised,
tahe vastutada teiste inimeste töö eest
(ehk juhivõimekus) ja julgus otsustada. Sarnaselt muude juhiametitega
võib personalijuhina alustada tugeva
juhtimiskogemuse baasil ilma erialaste
teadmisteta, kuid sellisel juhul peavad
need teadmised olemas olema teistel
personaliüksuse töötajatel ja ajapikku
on üldiselt arukas viia ennast juhitava
valdkonnaga põhjalikult kurssi. Erinevalt spetsialistist vastutab personalijuht organisatsiooni personalitöö eest
tervikuna, muuhulgas selle eest, kuidas
teised juhid oma inimesi juhivad.
Personalitöö väikeses
organisatsioonis

Väikese organisatsiooni personalijuht
võib, kuid ei pruugi olla juhtkonna liige
või meeskonna juht. Enese arendamise
otstarbel on selles rollis oluline viia end
kurssi organisatsiooni kui terviku toimimise põhimõtetega. Kuidas inimkapital ja personalijuhi või valdkonnajuhi
otsused mõjutavad organisatsiooni kui
terviku tulemust? Millist väärtust personalijuhtimine kui funktsioon organisatsioonile lisab? Kuidas personaliprotsesse kõige tõhusamalt ja mõjusamalt
korraldada? Sageli minnakse selles rollis uusi süsteemseid teadmisi magistriõppesse omandama.
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Suure organisatsiooni
personalijuht

Ühel hetkel võib tekkida soov kogetut
suures organisatsioonis proovile
panna. Kas need samad põhimõtted,
mis toimivad väikeses, töötavad
ka suures? Kui suur on suur? Ja
mille poolest see väiksemast erineb?
Need küsimused viivad karjääriteel
edasi suure organisatsiooni tippjuhi
partneriks ja personaliüksuse
juhiks. Selles rollis muutuvad
kriitiliseks teadmised muudatuste
juhtimisest, organisatsioonikultuuri
kujundamisest, aga ka tööjõuvajaduse
pikemaajalisest planeerimisest ja
organisatsiooni juhtimisvõimekuse
arendamisest. Arusaadavalt vastutab
suure organisatsiooni personalijuht
nii oma üksuse eelarve kui ka kogu
organisatsiooni personalikulu eest.
Tipptasemel personalijuht valdab
nõustamisoskusi, on kogenud esineja
ja kasutab organisatsiooni arendamise meetodeid ilma pikema ettevalmistuseta.
Valdkonniti on
personalitöö sisu erinev

Eri tegevusvaldkondade organisatsioonid pakuvad personalitöös erinevaid väljakutseid. Tootmisettevõtetes on suurem tööjõu voolavus ja
personalitöö peamine tähelepanu
on uute töötajate värbamisel ja kiirel koolitamisel. Finantssektoris ja
energeetikas on tähtsam töötajate
arendamine ja järelkasvu tagamine
spetsiifilise valdkonna spetsialistidele.
IT-valdkonnas saab personalijuht
tõenäoliselt rohkem tegeleda teadliku
organisatsioonikultuuri ja tööandja
maine kujundamisega.
Horisontaalne karjäär pakub võimaluse omandada süvitsi kogemusi
erinevates personalijuhtimise valdkondades nii alustavale kui ka juba
kogenud personalijuhile. Kogenud
personalijuhi vertikaalne karjäär viib
aga enamasti Eestist välja, kui mitte
püsivalt, siis sagedaste tööreiside kujul. Huvitavaid enesearenguvõimalusi

pakuvad sellisel juhul kontaktid teiste riikide erialaorganisatsioonidega.
Kriitiliseks muutuvad nii sorav võõrkeelte valdamine kui ka erinevate rahvaste ajaloo ja kultuuri tunnetamine.
Personalitöötaja karjääriteel on
kasulik teha pause. Töötada mõned aastad mõne teise valdkonna
juhi, koolitaja või konsultandina.

personalitöö
valdkonda siseneja,
alustav personalispetsialist
(kutse tase 5)

suure
organisatsiooni
personalijuht,
partner
tippjuhtidele,
koolitaja, nõustaja
(kutse tase 7)

personalijuht
või suurema
organisatsiooni
personalitöö
valdkonna juht
(kutse tase 6)

rahvusvahelise
organisatsiooni
personalidirektor,
mentor, coach
(kutse tase 8)

mentorlus,
coaching

PARE õppereis Eestis
ja teistes riikides

PARE Personalijuhtimise Aastakonverents
PARE töötoad

PARE personalitöö
baaskoolitus

Olles n-ö teisel pool lauda, tekib selge
ja vahetu arusaam väärtusest, mida
personalitöötaja organisatsioonile
lisab ja harjumus mõelda, kuidas
põhipalgal personalitöötaja ennast
ära tasub.
Erialakirjandus, kontaktid personalivaldkonna professionaalidega,

praktika teistes asutustes, õppereisid,
kutsetunnistuse taotlemine, erialased
konverentsid ja koolitused – kõik
need vahendid kuuluvad personalitöötaja enesearendamise tööriistakasti sõltumata kogemusest ja on
saadaval igale personalijuhiks soovijale. <>

Neli soovitust personalitöötaja enesearenguks
1. Ole uudishimulik, avarda teadlikult oma silmaringi: Kuidas meie ettevõte töötab? Mis toimub teistes ettevõtetes? Kuidas teised personaliinimesed töötavad?
Mida teadlased meie valdkonnas praegu uurivad?
2. Panusta valdkonna arengusse, osale erialaliitude töös: Kust ma leian uusi kontakte? Kelle käest ma saan abi küsida? Millised koolitused oleksid kasulikud? Kas
teistel on samad küsimused?
3. Jaga kogemust teistega, süstematiseeri oma tegevus: Kuidas mina asju teen?
Kust ma nende mõtete peale tulin? Miks me teen just nii? Mida oleks sellest õppida
minul endal ja teistel?
4. Mine kutseeksamile, hangi tagasisidet: Mida ma igapäevaselt teen? Millised on
minu saavutused? Mis on minu tugevused? Kuidas saaks veel paremini?
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