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+2. Sellel skaalal on 0 keskmine ja 
neutraalne hinnang, miinusega hinne 
näitab selle asja vähest esinemist või 
puudumist, mida praegu hindad (vas-
tavalt siis -1 või -2), plussiga number 
tähistab selle olemasolu või väga head 
esindatust (+1 või +2). Ja kui hinda-
mise käigus selgub, et infot pole pii-
savalt, siis tuleb seda juurde hankida. 

Siin on näide minu kui konsultatsioo-
nifirma konsultandi kriteeriumitest 
uue töökoha valikul (vt tabel lk 16).

Kui kriteeriumid on igaühe jaoks in-
dividuaalsed, siis universaalsete li-
sateguritena (10 palli skaalal) võib 
arvesse võtta motivatsiooni (kui tu-
gevalt ma seda tahan) ja realistlik-
kust (kuivõrd käeulatuses minu jaoks 
see töö praegu on, kui palju peak-
sin juurde õppima vms, vt tabel 2).
Selline analüüs võib sulle tuua ül-
latusi ja tõstatada olulisi küsimusi. 

MARJU UNT: Hannes 
Kaljujärve fenomen 
loeb äri alustamisel 
sama palju kui teatris

MARJU UNT on Estoni-
an Euromanagement 
Institute’i direktor,  
ettevõtjate koolitaja  
ja nõustaja.

teatris või elulaval. Mitte kunagi po-
le äris kõige tähtsam geniaalne äri-
idee, vaid see, kas sa tahad ja suudad 
end sada protsenti mängu panna. 
Kui jah, siis asjad üldjoontes õnnes-
tuvad. Nii et proovida tasub vaid 
siis, kui sa iseendasse ja oma ettevõt-
misse piiritult usud. Kui ei, siis po-
le ettevõtjaks hakkamisel mõtet. 

Olen näinud palju alustavaid ette-
võtjaid, kes kardavad, et keegi va-
rastab nende äriidee ära. Aga mina 
ütlen, et sa pead oma ideest teis-
tele rääkima. Sest ainus võimalus 

Näiteks: kui minu valik on praegu 
selline, siis mida ma peaksin tegema, 
et hoida enda jaoks tuleviku tarbeks 
alles ka teisi võimalusi (kontaktid, va-
batahtlik töö antud valdkonnas, enda 
täiendamine ja kursishoidmine vms).

Hoiatuseks – eespool kirjeldatud 
analüüsi ei ole võimalik rakenda-
da, kui oled oma praegusel tööko-
hal töötanud alla poole aasta (siis 
oled veel enesetõestuse staadiu-
mis ja ei näe asju objektiivselt).

Ja lõpetuseks – kui oled pikalt ana-
lüüsinud, mida kõike sina töölt 
saada soovid, siis küsi endalt, mi-
da su tegevus maailmale juurde an-
nab (Eestile, ühiskonnale, lähi-
ümbrusele). On see ilu, positiivsed 
emotsioonid, turvalisus, korrasta-
tus, heaolu või midagi muud? Mis 
see on, mida sa tahaksid, et tänu si-
nule maailmas rohkem oleks?

Käisin mõne aja eest Maarja kü-
la toetuskontserdil, mis oli fantas-
tiline elamus. Ning mis mulle kõige 
sügavama mulje jättis  –  mul õn-
nestus seal mõista Hannes Kal-
jujärve fenomeni. Hannes on ni-
melt üks suurepäraseid näitlejaid, 
kes on lavale tulles tõepoolest ka sa-
japrotsendiliselt kohal. Niipea kui 
näitleja siin alla annab, jääb tema 
hing selle 1% sisse, mis lavale kaa-
sa ei tule. Ja vaataja tunnetab sel-
le kohe ära, sest näitleja hinge ta 
ju õigupoolest otsima tulebki. 
Õigupoolest vahet pole, kas tegutsed 
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kontrollida, kas sellel on elujõudu, 
on seda teistega arutada. Tahad te-
ha restorani, siis küsi ometi inimes-
telt, millist praadi nad soovivad – 
ja publik teeb sulle menüü valmis! 

Kui kuulaja kahtlevalt vait jääb, siis 
on selge – ta ei saanud sinust aru. 
Seega, tulevased kliendid ei saa am-
mugi mitte. Kui kuulaja aga tõuseb 
tagajalgadele, hakkab kaasa mõtle-
ma, on ideel jumet. Ütlen ikka, et 
hea idee saab teistele rääkides jõudu 
juurde ja vilets pudeneb koost.
Aga ära mine vaenlase juurde. Mine 
selle juurde, keda usaldad. Ära salat-
se, aga ära samas liiga pikalt teoks-
tegemisega venita. Kui ideed liig-
selt lihvid, jooksed lihtsalt energiast 
tühjaks. 

Ära muretse, kui sul ei ole vaba mil-
jonit. Raha ei tohi mõistagi alahin-
nata, aga see ei ole peamine küsimus. 
Raha ja aega ei ole teadagi kellelgi 
kunagi piisavalt. Olen aastaid oma 
kasvukursusel palunud ettevõtjail  
teha kaks kasvuplaani: kõigepealt 
väga kitsastest oludest lähtuvalt ja 
siis puhuks, kui neil oleks paar vaba 
miljonit. Tulemus on nagu ükskord-
üks: kõige rumalamaid plaane teed 
sa siis, kui sul mõni miljon liiast on.

Kui raha pole, sunnib elu olema nu-
tikam – seda paremini kasutad sa ära 
oma suhteid, teadmisi, kogemusi, 
ühesõnaga kõike seda, mida sotsiaal-
seks kapitaliks nimetatakse. Just siin 
peitub suur võimalus. Mitte ainult 
nende jaoks, kes alustavad vaese ja 
väiksena, vaid ka nende jaoks, kes on 
just põhja kõrbenud. Nagu öeldak-
se: trepist üles minnes ole ikka viisa-
kas, sest alla tulles kohtad neidsamu 
inimesi. Sotsiaalne kapital on usku-
matult oluline, et anda sulle väge!

Reeglina on su ideed niikuinii koos-
kõlas rahaliste võimalustega. Kui sul 
raha ja suhteid ei ole, siis sa Tartusse 

ikka Hiltonit ei tee. Või kui sul on-
gi selline hull plaan, siis sõprade-
ga arutledes laguneb see koost, 
sest mitte ainult puuduv raha po-
le siin takistuseks, vaid ka sinu an-
ne, oskused ja sotsiaalne kapital. 

Tegelikult on enamik maailma fir-
masid tekkinud nõnda, et pragune 
omanik vajas ühtäkki millalgi töö-
kohta. Tänu sellele ongi need fir-
mad tekkinud õigel alusel, sest oma-
nik on järginud oma loomuomaseid 
soove, andelaadi, teinud midagi, mi-
da ta tõesti tahtiski teha. Sellise et-
tevõtte vundament on väga tugev.

Mis puutub ideesse, siis ideaalset äri-
ideed ei ole olemas. Nii nagu ei ole 
olemas ka ideaalset kleiti. See muu-
tub ilusaks või inetuks konkreetse 
kandja seljas, konkreetses olukorras.  

Tänapäeva ärikoolides pööratakse 
tohutut  tähelepanu sellele, et kõik 
perfektne oleks. Aga kui sa resto-
rani teed, siis ei pea sa sugugi per-
fektselt tehnilisi üksikasju teadma. 
See ei ole üldse oluline. Perfektsus 
jõuab kohale hoopis teisi teid pi-
di. Keegi ei taha tagasi minna teh-
niliselt laitmatusse restorani, ikka 
tõmbab tagasi mingisse mõnusas-
se, kiiksuga restorani. Sinna, kus 
on hing – ainult niimoodi saavad 
kliendid elamuse. Ja elamus on ju-
ba see, mis asetab firma konkurentsis 
hoopis erilisele kohale, sest elamus 
tuntakse alati ära, seda ei unusta-
ta ja tullakse ikka ja jälle otsima.

Nagu ütles Voldemar Panso: ideid 
meil jagub, neid müüakse meil 2 ko-
pikat pang! Kõik sõltub sellest, kui-
das sa suudad idee ellu viia. Kesk-
pärase tegija käes muutub hea idee 
mullaks ning suurepärane tegija teeb 
keskpärase idee kullaks. Paraku on 
nii teatris kui elus tegelasi, kes su-
revadki nii, et ei ole mitte korda-
gi oma hinge julgenud lavale tuua.
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