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Eesti Side- ja Teenindustöötajate
Ametiühingu Liidu (ESTAL) esi-
mehe Õie Väljase sõnul olid lige-
male kaks kuud kestnud palgalä-
birääkimised Eesti Post juhtkon-
naga sõna parimas tähenduses sot-
siaaldialoog. Käesoleva aasta 1.
aprillist tõusevad postitöötajatel
põhipalgad keskmiselt 9%, kõige
suurem palgatõus keskmiselt 11%
ootab kirjakandjaid, klienditeenin-
dajaid ja postitöötlejaid.

Kuidas ESTAL-i esimehe poolt
vaadatuna läbirääkimised läksid?
„Koostöö oli meeldiv, alati oli ko-
hal juhatuse liige, eelarve eest vastu-
tav töötaja ja personalijuht nagu peab.
Ametiühingu poolt oli läbirääkimis-
tel kaheksaliikmeline komisjon. Mul
on hea meel, et usaldusisikute töö
korraldati nii, et nad said kõikidel
kohtumistel osaleda. Mõlemapool-
sete komisjonide koosseisud olid ala-
ti kohal, mis andis võimaluse küsi-
musi esitada kohe ja otse. Tööandja
arvestas meiepoolseid ettepanekuid,
palgatõusu protsendi arutelu oli väga
tõsine. Viimast arutati iga ametiko-
ha kohta eraldi, kusjuures oma ar-
vestustes jäädi eelarve piiridesse.“
Räägime ka sotsiaaltagatistest.
„Peale palgatõusu on kollektiivlepin-
gus eraldi peatükk garanteeritud sot-
siaaltagatistest. See on töötajale põ-
himõtteliselt palgalisa, mis ei kajastu
tema igakuises töötasus. Lugedes
kollektiivlepingu vastavat punkti on
seal juba aastaid kirjas, et sotsiaalta-
gatiste määrad sõltuvad ettevõtte
majandustulemustest. Ja kui need on
halvad, võib seda isegi mitte välja

Intervjuu ESTALi esimehe Õie Väljasega

maksta. Läbirääkimistel saavutasime
kokkuleppe ka sotsiaaltagatiste välja-
maksete osas, selle aasta puhkuse
pöördtasu on 2000 krooni brutos ja
1500 krooni brutos on jõulupreemia.“
Kui palju on 1. märtsi seisuga ES-
TAL-i liikmeid?
„ESTAl-i liikmeid on 2000 ringis, neist
postitöötajaid on natuke üle 1000. Kui
inimesed tahavad kaasa rääkida sot-
siaaldialoogis, siis selleks väljundiks on
võimalus astuda ametiühingu liikmeks.
Kehtiv kollektiivleping sõlmiti eelmi-
se aasta mais ja kehtib kaks aastat, kui
üks osapool ei tee ettepanekut seda
varem üle vaadata. Ametiühingu poolt
tänan Eesti Posti praegust juhtkonda
hea koostöö eest, seekord oli läbirää-
kimiste tase tunduvalt kõrgem.“
Missugusel põhimõttel olid läbi-
rääkimistel kaasatud ametiühingu
poolt inimesed?
„ESTAL-i struktuurist lähtudes on
meil postisektor, kes otsustab läbirää-
kimistel osalejad. Siin püüdsime jär-
gida, et Eestimaa erinevad piirkonnad
oleksid esindajatega kaetud. Kokku-
võtvalt võib öelda, et läbirääkimised
olid konstruktiivsed, heas mõttes oli
ka vaidlemist. Tegemist oli tõeliste
palgaläbirääkimistega, kus AÜ-d tut-
vustati ettevõtte eelarve, struktuuri ja
jaotustega. Kaasa saime rääkida reaal-
setes palgatõusu protsentides, mis on
äärmiselt positiivne. Läbirääkimistel
leppisime kokku ka selles, et edaspidi
vaatame palgad üle igal aastal esime-
ses kvartalis.“

Kaido Padar
kommunikatsiooni- ja
turundusosakonna juhataja

Ametiühingut esindasid palgaläbirääkimistel pildil vasakultl: Õie Väljas (ESTAL esi-
mees), Ruth Kaugurs (ESTAL jurist), Helgi Talv (Põlvamaa a/ü usaldusisik, Ahja
pk juhataja), Tiiu Telve (Pärnu a/ü usaldusisik,  Pärnu pk postispetsialist), Krista
Nuhkat (Järvamaa a/ü usaldusisik, Paide pk asejuhataja), Ingrid Trainis (Põhja re-
giooni a/ü peausaldusisik, Mustakivi pk juhataja), Kadri Kangur (Tartu a/ü usaldus-
isik, postikontrollispetsialist) ja Helje Meigo (Logistikakeskuse usaldusisik, raamatupi-
daja).

Lugupeetud Eesti Post!
Soovin tänada ja tunnustada Vabariigi 90. sünnipäeva puhul Turba kõige
eesrindlikuma teenindusega asutust ja sealseid ALATI ABIVALMIS TÖÖ-
TAJAID! Ma usun, et Kaie Kalda kohta ütleb Turba elanik VAID KIIDU-
SÕNU! Ma ei ole teda iialgi näinud halvas tujus või halvasti ütlemas. Ka uus
töötaja, Kaie asendaja on sama tubli! Meeldiv – sümpaatne – hoolitsetud!
Ruth on ju Turba sümbol, alati kiire-kärme ja tõtlik. Nähes ta postiratast
vastasmaja kõrval seismas, tean kella!!! Temaga tänaval kohtudes ei ole ta
uhke, vaid ajab alati mõne sõna juttu (tööaeg, mille eest ei maksta). Üks-
kõik, mis asjus sidesse helistan saan alati lahenduse. Kunagi ei ole Kaie pan-
nud postkontori ust nina all kinni – kuna kell on juba 17 ja tema tööpäev on
läbi.

Palun tunnustage ka ajalehes või TV-s seda toredat kohta, kuhu alati mure-
ga lähed ja rõõmuga tuled! Ka teised on tublid, aga ma ei tunne neid. Side
on alati puhas, vaikne ja meeldiv.

Aitähh! Väärtustage neid inimesi rohkem!
Pille Laht

Palgatõus on kord juba selline asi, mida saajale on alati vähe ja andjale palju.
4. märtsil lõppesid pikad ja konstruktiivsed palgaläbirääkimised ESTALi
esindajatega, mille tulemusena toimuvad postitöötajate põhipalgamuudatu-
sed alates 1. aprillist. Ametühingud pidasid palgaläbirääkimiste taset kõr-
geks, töö oli küll tõsine, kuid mõlemad pooled olid avatud ja koostööaltid.

Keskmine tööjõukulude eelarve kasv on 9%, kuid ametikohtade lõikes on
kasvuprotsent erinev. Kõige rohkem ehk keskmiselt 11% tõuseb põhipalk
kirjakandjatel, klienditeenindajatel ja postitöötlejatel, väiksem palgakasv on
administratiivtöötajatel. Konkreetsed palgavahemikud on väljatöötamisel,
palgamuudatustest teavitamine toimub koostöös tuludivisjonidega.

Viimase aja märksõnaks meie ettevõttes on olnud kvaliteet. Senisest enam
soovime kvaliteediga siduda ka tulemuspalka. Personaliosakond koos tulu-
divisjonidega vaatab üle erinevate ametikohtade tulemuspalga põhimõtteid.
Testimised viiakse läbi sellel aastal ning nii läbiviimise kui testide sisu osas
arvestame divisjonide ettepanekutega. Testid hõlmavad teemasid, mida peaks
teadma iga postitöötaja.

Eesti Posti eelmise aasta kahjumiga majandustulemus on meile kõigile tea-
da. Käesolevat aastat tuleks vaada-
ta kui püksirihma pingutamise aega,
mis võimaldaks meil olla tegus ja
konkurentsis ka homme. Seetõttu
peame sellel aastal läbi ajama väik-
sema puhkuse pöördtasu ja jõulu-
toetusega ning kindlasti olid ka
ootused palgatõusule suuremad.
Samas on juhatus lubanud, et ette-
võtte edust saavad osa ka kõik töö-
tajad ehk kui igaüks meist annab
oma parima, siis tulevad ka tulemu-
sed head ning palkade kasvu ja so-
tisaalpaketti on võimalik suunata
rohkem rahalisi vahendeid.

Krista Esta
administratiivdivisjoni juht

Püksirihma pingutamise aasta

Läbirääkimiste laua taga pildil paremalt:
Eesti Posti  juhatuse liige Ahti Kallaste,
administratiivdivisjoni juht Krista Esta
ja personalijuht Merike Jaamul.

Päikest tuppa, päikest õue. Päikest südamesse, põue. Ilusat kevade algust!
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Alates veebruarist kehtib Eesti
Postis uus protseduurireegel „Si-
sekontrollisüsteem postkonto-
ris“, mis on loodud abistama
postkontori juhatajat toimiva si-
sekontrolli tagamisel.

Ettevõtte konkurentsivõime säili-
tamiseks ja positsiooni tugevdami-
seks tuleb juhtkonnal võtta suuri
riske. Seda tehes peab olema pai-
gas ka kontroll riskide üle. Selleks
kehtestab juhtkond terve rea kont-
rollitegevusi, mis peaksid tagama
ettevõtte eesmärkide täitmist ohus-
tada võivate riskide kontrolli alla
võtmise.

Kvaliteetse sisekontrollisüsteemi abil
vähendatakse vigade, pettuste ja eba-
seadusliku tegevuse oht miinimumi-
ni. Lisaks on see suunatud ka korra-
päraste ning mõistlike tööoperat-
sioonide ja -protsesside arendami-
sele.

Toimiv sisekontrollisüsteem annab
juhtkonnale adekvaatselt ja õigeaeg-
selt infot, et ettevõtte eesmärgid saa-
vutatakse ja suurendab juhtkonna
kindlustunnet, et finantsaruanded on
koostatud korrektselt, varade säili-
vus on tagatud ja tegevuses järgitak-
se kehtivaid õigusakte ning sisemisi
regulatsioone.

Maailmas tuntuim sisekontrolli süs-
teemi kontseptsioon on „COSO
sisekontrolli integreeritud raamis-
tik“, mille kohaselt seotakse kont-
rollid tegevuse eesmärkidega ja ris-
kidega neid eesmärke mitte saavu-
tada.

COSO sisekontrollisüsteemi kont-
septsioon koosneb viiest omava-
hel seotud ja üksteist mõjutavast
komponendist: kontrollikeskkond,
riskide hindamine, kontrollitegevu-
sed, informatsioon ja kommuni-
katsioon ning monitooring. Nen-
dest viiest komponendist lähtudes
on üles ehitatud ka juhend „Sise-
kontrollisüsteem postkontoris“.
Erinevalt COSO kontseptsioonist
teostatakse postkontoris monitoo-
ringut sisekontrolli süsteemi nelja
komponendi osas, välja on jäetud
riskide hindamise monitooringu
tegevused.

Sageli on mõistel „kontrollimine“ ini-
meste jaoks negatiivne foon ja üldi-
ne hoiak kontrolli suhtes võib olla
tõrjuv. Vaatamata sellele vajavad ja
soovivad töötajad tegelikult ka ise
kontrolli oma tegevuse üle, teadmaks
mida neilt oodatakse ja kui edukalt
nad „hakkama saavad“.

Töötajate suhtumised ja hoiakud
kontrolli on paljuski vahetu juhi

Postkontori juhataja peab oma allu-
vaid kontrollima selleks, et ta oleks
kindel nende kompetentsuses ja so-
bivuses antud töökohtadele. Järeleval-
ve alluvate üle tagab, et juhataja on
veendunud oma töötajate usaldus-
väärsuses ning selles, et kõiki tegevusi
postkontoris teostatakse õigesti ja vas-
tavalt eeskirjadele.
Kuna Eesti Posti eeskirjad ja juhen-
did  on märksa spetsiifilisemad võr-
reldes teiste ettevõtete omadega, siis
sellest lähtuvalt on nende eeskirjade
täitmise kontroll väga oluline. Kont-
rollimise puhul ei ole määrav mitte
see, et tingimata vigu leida, pigem see,
et töötajad lähtuksid oma tööülesan-
deid täites Eesti Posti eesmärkidest
ning oleksid orienteeritud nende saa-
vutamisele.

Sisekontrollisüsteem postkontoris – milleks seda vaja?

kujundada. Seetõttu on väga oluli-
ne, et postkontori juhataja peaks
esmalt ise kontrollisüsteemi tähtsaks
ja nõuaks ka oma töötajatelt keh-
testatud reeglite täitmist ja korda-
dest kinnipidamist.

Postkontori juhataja saab oma töö-
tajate teadlikkust ja suhtumist kont-
rolli parandada efektiivsete juhtimis-
tegevuste, täpselt jagatud tööülesan-
nete, kohustuste ja vastutuse ning jär-
jekindlalt läbiviidavate kontrollitege-
vuste kaudu.

Eesti Post ootab täna postkontori ju-
hatajalt selge vastutuse võtmist sisekont-
rolli toimivuse eest postkontori igapäe-
vastes tööprotsessides. Juhatajad pea-
vad endale teadvustama, et nad on vas-
tutavad ja aruandekohustuslikud nii
oma juhitavas üksuses tervikuna kui iga
selle töötaja töökvaliteedi eest.

Igapäevased kontrollitegevused post-
kontoris on vajalikud sisekontrollisüs-
teemi tõhustamiseks ja igapäevatöös
tekkivate vigade ennetamiseks ning
avastamiseks, mille läbi suureneb ees-
märkide saavutamise tõenäosus ka
Eesti Postis tervikuna.

Kuidas aga saada teada, kas post-
kontoris teostatakse tegevusi õigesti
ja kooskõlas ettevõttes kehtestatud
nõuetega? Selleks on sisekontrolli-
süsteemis eraldi tegevus – järelval-
ve ehk monitooring. Juhendi abil
teostatakse postkontoris pidevat
järelvalvet veendumaks, et kõiki te-
gevusi teostatakse õigesti, tegevused
on usaldusväärsed ja toimub tege-
vuste kontrollimine. Monitooringu
tulemustest koostab postkontori
juhataja kord poolaastas sisekont-
rolli akti, kus toob välja võimalikud
kõrvalekalded ja probleemid, mis

Miks postkontori juhataja peab kontrollima oma töötajaid?

Aga kuidas teisiti oleks
üldse võimalik, sest post-
kontori juhataja vastutab
kogu tema juhitud post-
kontoris tehtava töö eest.
Öeldakse ju, et usalda,
aga kontrolli…
Elu on aga  näidanud, et
kontrollima peaks ka
postkontori juhatajaid,
sest liigne usaldus võib
vahel väga valusalt kätte
maksta.

Piret Päll
Paide ppk juhataja

Ennekõike selleks, et olla kindel kõigi
postkontoris teostatavate tegevuste
õigsuses ja usaldusväärsuses. Tähtis on
iga töötaja kohusetundlikkus, kompe-
tentsus ja usaldusväärsus. Juhatajal
peab olema kindlustunne, et juhtkon-
na poolt püstitatud tegevuse eesmär-
ke ja juhtimispoliitikat järgib ja täidab
iga töötaja. Praegusel ajaetapil toimub
postkontorite töös palju muudatusi.
Enamuses muudatustega seotud
probleemid tulevadki välja just juha-
tajate poolt läbiviidava kontrolli käi-
gus. Juhatajal on võimalus probleemi
olemasolu teatavaks teha. Tänu  selle-
le on võimalik  ennetada muudatus-
tega seotud riske.
Viisin läbi veebruaris esimese sisekont-
rolli oma alluvas postkontoris. See oli
huvitav. Kogesin, et töötajana, kes iga-
päevaselt ei vastuta konkreetse post-
kontori juhtimise eest, on võimalus
näha tegevusi, mida saaks antud post-

Triin Roostfeldt-Allas
Võru ppk juh.

kontoris teha paremini. Tore on kaa-
sa aidata probleemidele lahenduste
leidmisel.

Sirje Eesmäe
Kiviõli ppk juhataja

omakorda on sisendiks juhtkonna-
le vajalike muudatuste tegemiseks,
operatiivsete juhtimisotsuste lange-
tamiseks.

Meie eesmärgiks on, et igale töö-
tajale on kontrolli vajadus ühtviisi
mõistetav ja sisekontrolli protses-
si kaasatakse töötajad ettevõtte
kõikidel tasanditel ja funktsiooni-
des.

Juhendi „Sisekontrollisüsteem
postkontoris“ leiate Intranetis
P.O.S.T. käsiraamatust. Juhen-
diga seoses tekkivate küsimuste
osas aitavad teid postiteenuste di-
visjonist Anneli Laubach ja sise-
auditi osakonnast Ene Andre.

Piret Kustasson
siseauditi osakonna juht
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Peeglike, peeglike seina peal, kas suu-
dame ellu viia Eesti Posti strateegia?
Muinasjutud sünnivad ja rõõmustavad
inimeste meeli igas maailma nurgas.
Nad ühendavad endas fantaasia, iid-
se rahvatarkuse, tunded ja unistused,
mis jäävad aegade jooksul värskeks
ja igihaljaks. Sageli võime nendest lu-
gudest leida parimad seosed meie
oma tegevustega.
Hiljuti kinnitati Eesti Posti uus stratee-
gia – uus visioon, eesmärgid, missioon

Ligemale 100 ideed, mis võivad ette-
võtte ja meie endi töid ja tegemisi pa-
remaks muuta – just selline oli 2007.
aasta Ideepanga saak.
Võrreldes eelneva aastaga on ideede
hulk küll enam kui kaks korda vähe-
nenud, kuid seda enam võib tunnus-
tada ideede esitajaid nende mitme-
külgsuse ja sisukuse eest. Meeldivaks
võib pidada seda, et ideid on esitatud
üle Eesti väga erinevatest kohtadest
ning töötajate initsiatiivil on juba va-
rakult jagatud oma ideid juubeliaasta
tähistamiseks.
Ideepanga mõtteks on saada tagasisi-
de ja ettepanekuid erinevatest Posti
valdkondadest ning head ideed või-
malusel ellu viia. Viimaste poolest oli
möödunud aasta tulemuslik ja on
positiivne, et ka varasemate aastate
ideid juba rakendatakse või on need
leidnud kindla koha Posti investeerin-
gute ja uute projektide plaanides.
 Intranetis asuv Ideepank on aktiiv-
selt kasutusel iganädalaselt. Seda, et
meie oma inimestele esitatud ideed
korda lähevad, näitas innukas hääle-
tus aasta parima idee valikul. Ja ega
töötajate initsiatiivil põhinevaid lahen-
dusi igas ettevõttes olegi. Ideepank on

Sipelgad ei alistu

ja väärtused. Nendest rääkides on väga
hea tõmmata paralleele jutustusega
„Sipelgad ei alistu”, kus peategelane
sipelgas Ferda ehitab koos oma sõp-
radega kõige parema sipelgapesa
metsas, kuigi neid varitseb palju oh-
tusid ja nende teel on mitmeid takis-
tusi. Sipelgas Ferda on aga elurõõmus,
julge, leidlik ja töökas, mis sütitab ka
kõiki tema kaaslasi ja üheskoos jõu-
takse oma eesmärkide saavutamiseni.
On ju Eesti Post samamoodi nagu üks

suur sipelgapesa, kus igaühel on oma
roll – kandevõrgu töötajad, kullerid,
jaevõrgu töötajad, andmetöötlejad,
kontoritöötajad jne – kõik liiguvad
omi radu pidi ja aitavad kaasa meie
ühiste eesmärkide saavutamisele. Meie
lähiaja peamisteks ühisteks eesmärki-
deks on viia ettevõte uuesti kasumis-
se ja olla konkurentsivõimeline ava-
tud postituru tingimustes. Nii nagu
sipelgate eesmärgiks oli õigeaegselt
saada valmis kõige parem sipelgape-

Parim idee 2007 on selgunud

sa metsas, nii on ka meie eesmärgiks
viia muudatused ettevõttes ellu või-
malikult kiiresti ja aastaks 2013 olla
oma klientide jaoks usaldusväärne ja
innovaatiline partner, pakkudes nen-
dele kõiki vajalikke teenuseid.
Sipelgad jõudsid oma eesmärgini, ol-
les sihikindlad, töökad, rõõmsameel-
sed ja igal momendil valmis koos-
tööks. Ka Eesti Postis on määratle-
tud väärtused, mille järgi käitudes on
kõigil võimalik kaasa aidata ettevõtte
eesmärkide täitmisele. Nendeks väär-
tusteks on kliendikesksus, usaldus-
väärsus, innovaatilisus ehk uuen-
duslikkus ja jätkusuutlikkus, mis
hõlmavad endas ka kõiki sipelgatele
omaseid väärtusi. Kui me oleme üht-
ne meeskond, sihikindlad oma tege-
mistes, valmis muutusteks, säästlikud
ümbritseva suhtes, valmis ideid välja
pakkuma ja neid ellu viima, valmis
ületama klientide ootusi ning oma lu-
badusi täitma, siis on ka Eesti Postil
võimalik saada parimaks „sipelgape-
saks”, kus igaüks tahab olla ja anda
oma panuse eesmärkide saavutamisse.
Nii nagu sipelgad ei alistunud endast
palju suurematele ja tugevamatele, ei
alistu ka Eesti Post ja tublid Eesti Posti
töötajad, kes päevast päeva teevad
oma tööd, et aidata ettevõttel ellu jää-
da ja saada jälle tugevaks ning konku-
rentsivõimeliseks.

Marek Raud
strateegiakoordinaator

suurepärane võimalus ühiselt mõjuta-
da Eesti Posti arengut või parendada
olemasolevat töökorraldust. Kui Sul
on häid mõtteid, kirjuta need kind-
lasti Intranetis olevasse Ideepanka!
 Parimate ideede esitajaid tunnustatak-
se igas kvartalis. Aasta lõpus valitakse
kolleegide ja ideepanga komitee poolt
välja aasta parim idee, mille autor saab
õiguse külastada rahvusvahelist
postivaldkonna messi PostExpo
(www.postexpo.com). Ettevõtte juht-
konna poolt on ideepanga arendami-
ne määratletud käesoleval aastal stra-
teegiliseks projektiks.
2007. aasta viis parimat ideed olid
järgmised:
• Eesti Posti partneritele “on-

line vahendid”
Eesti Posti e-turunduse üheks osaks
võiks saada nn „on-line tööriistad”
ehk elektroonilised vahendid, mille
kaudu infot hangitakse ja vahetatakse
erinevate infosüsteemide vahel.

• Värbamiskanal
Värbamisel tuleb kasutusele võtta
klienditeenindussaalis väljastatavad
kassatšekid, kuhu on trükitud liht-
ne tekst, et tule meile tööle ja kon-
taktnumber.

• Kaasaskantav koerapeletaja –
PARIM IDEE!
Ettepanek soetada kirjakandjatele
kaasaskantav koerapeletaja, mis
välistab koera rünnaku.

• Kriisisituatsioonide koolitus
Ettepanek on korraldada koolitu-
sed kõigile töötajatele kriisisituat-
sioonides toimetulekuks.

• Postisarv ekstra kliendile
Anda välja Postisarv kõigile inimes-
tele, mitte ainult oma töötajatele.

Head ideede genereerimist ka sel
aastal ja palju õnne Tiina
Matvejevale!

Toomas Türk
Ideepanga komitee

Parimaks tunnistati Tiina Matvejava
idee kirjakandjatele soetada kaasaskantav
koerapeletaja, mis välistab koera rünnaku.
Tänukirja üleandmas Toomas Türk.
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Juhtide ja spetsialistide reserv – kellele ja milleks?

Juba maast madalast puutume
kokku sõnaga karjäär. Kes meist
poleks unistanud lapsepõlves loo-
maarsti, õpetaja või veokijuhi elu-
kutsest!  Teine eluetapp, kus me
selle sõnaga kokku puutume on,
põhi- või keskkooli lõpetamisel,
mil tuleb langetada otsus oma tu-
leviku osas. Järgmisel korral ole-
me ristteel tööotsimise situatsioo-
nis – kus ühelt teeotsalt paistab
meile erialane töö ja teistelt mõ-
ned teised ahvatlevad võimalused.
Nendes rasketes situatsioonides
saavad meile toeks olla perekond,
kool ja ka töökoht.

Tööandja saab karjääri valikule kaasa
aidata, luues töötajatele arenguprog-
ramme, jagades infot ettevõtte kar-
jäärivõimaluste kohta ning toetades
töötajaid rasketes otsustussituatsioo-
nides.
Eesti Post lõi 2006. aasta alguses töö-
tajatele nende arengut toetava prog-
rammi, mis tänaseni on tuntud juhti-
de ja spetsialistide/postkontori juha-
tajate reservi nime all. Reservi kuulu-
vad silmapaistvate töötulemustega
arenguvõimelised Eesti Posti töötajad.
Mõlemasse reservi gruppi kuulub 11
erinevatel ametikohtadel töötavat ini-
mest, kes valiti sinna peamiselt otses-
te juhtide soovituste alusel. Kahe aas-
ta jooksul on reservi liikmete seas toi-
munud palju muudatusi. Rõõm on
tõdeda, et enamus muudatusi on tin-
gitud sellest, et reservi liige on võt-
nud vastu väljakutse liikuda edasi ja
asuda kas juhi või spetsialisti positsioo-
nile Eesti Postis.
Reserv ei ole lihtsalt nimekiri arengu-
potentsiaaliga töötajatest, vaid reser-
viga oleme loonud võimaluse aren-
gupäevade raames end täiendada ja
oma võimeid proovile panna. Kahe

Parimate tulemuste eest saab vas-
tutada see, kes tööd teostab ja
seda hästi teeb – ta suudab otsus-
tada, kuidas tööd parimate tule-
muste nimel organiseerida. Asi
algab ideedest – siin on ka mui-
dugi komistusvõimalusi.

tegutsemisaasta jooksul on juhtide re-
servi liikmed saanud ennast arendada
strateegia, juriidika, finantsjuhtimise,
personali ja koolituse juhtimise vald-
kondades. Spetsialistide reservi liik-
med on osalenud strateegia, muuda-
tuste juhtimise, professionaalse teenin-
duse, logistika ja omavahelise koos-
töö ning kommunikatsiooni arengu-
päevadel. Samuti on mõlema reser-
vigrupi  liikmed analüüsinud ennast
DISC eneseanalüüsi meetodi abil.
Meile kõigile on antud vabadus ot-
sustada oma tuleviku osas, areneda
ning võtta vastu väljakutseid. Kasu-
tagem neid võimalust nii enda kui
ka ettevõtte huve arvestades!

Loe lähemalt juhtide ja spetsialis-
tide reservist Intranetist persona-
lidokumentide rubriigist!
Juhtide reservi liikmed: Kadi
Hajetski (personalispetsialist ), Loo
Helmrosin (Lõuna regioon, Kesklin-

na pk juhataja), Taimi Tõns (Vändra
pk juhataja), Martin Luts (Tallinna
kullerosakonna juhataja), Maia Sokk
(infologistika divisjoni teenuste ja äri-
müügi osakonna juhataja), Marita
Mägi (logistikadivisjoni teenuste hal-
duse grupi juht),
Anna Kravtsova (finantsarvestuse osa-
konna kulude ja põhivara arvestuse
juht),  Oksana Romanova (Tallinna
kullerosakonna logistik), Reelika
Semmel (Ida regiooni postispetsialist),
Siim Tina (IT osakonnas süsteemiad-
ministraator) ja Jaanus Ranniit (aren-
dusosakonna projektijuht).
Spetsialistide reservi liikmed: Külli
Tiidemann (Edela regiooni postikont-
rollispetsialist), Tatjana Krasnova (äri-
klienditeeninduse asejuhataja), Aili Hiie
(andmelahenduste osakonna  andme-
spetsialist), Franziska Eljaste (andme-
töötlusosakonna andmetöötleja), Lea
Aas (Koeru pk asejuhataja), Esta Vutt
(Pärnu pk vastutav klienditeenindaja),

Margit Tammeleht (Kihelkonna pk
juhataja), Tiina Matvejeva (Aseri pk
juhataja), Natalja Smirnova (äriklien-
diteeninduse vahetuse vanem), Alla
Hargisk (suur- ja ärikliendimüügi osa-
konna kliendihaldur) ja Olga
Matuljavitšene (Lasnamäe pk vastu-
tav klienditeenindaja).
Kadi Hajetski mõtteid juhtide re-
serviliikmeks olemisest:
“Esimest korda kuulsin reservist
2005.a sügisel, mil mulle pakuti või-
malust liituda juhtide reserviga. Võt-
sin seda kui tunnustust ja enda aren-
guvõimalust, mis ei tähenda ainult
karjääriredelil ülespoole liikumist, näi-
teks mina olen Postis liikunud pigem
horisontaalselt: Pärnu postkontoris
alustasin tööd 2002. a kevadel äriklien-
dihaldurina, 2005. a sügisel personali-
spetsialistina ning 2006. a sügisel alus-
tasin ka teenindusmentorina. Kooli-
tamine hoiab mind ennast vormis, et
olla aga hea koolitaja, on vaja ise pi-
devalt õppida.
Juhtide reservi arenguprogrammis
alustasin 2006. aasta veebruaris. Uus
kogemus on andnud mulle võimalu-
se areneda professionaalselt ja eesmär-
gistatult. Tõstes oma kompetentsust,
olen tööturul muutunud konkurent-
sivõimelisemaks, mis omakorda suu-
rendab minu kindlustunnet. Täna on
tööalane areng eluaegne protsess, kus
sooviks otsida arendavaid tööülesan-
deid, mille abil omandada kogemusi,
et luua pagas, mis tööturul ka aastate
pärast nõutud oleks.”

Juhtide ja spetsialistide reservi näol on
tegemist laiaulatusliku projektiga, mille
eestvedajateks on Eesti Posti perso-
nali- ja koolitusosakond.

Merike Jaamul
personalijuht

Kindlasti nõustute minuga – pikka
aega ühtemoodi toiminud tegevused
on saanud nii omaseks, et nende
muutmine ja ümberkorraldamine –
isegi sellele mõtlemine – on harjuma-
tu ja tundub esmapilgul teostamatu.
Vajaduse üle minna viiepäevasele töö-
nädalale universaalse postiteenuse ko-
gumisse kuuluvate postisaadetiste kät-
tetoimetamisel tingis olukord, kus juba
pikka aega olime postisaadetiste kan-
net taganud oluliselt väiksema tööjõu-
ga kui normaalne oleks – sagedased
olid hommikud, kus kirjakandjaid,
keda kandepiirkondadesse välja saa-
ta, lihtsalt ei olnud. Postisaadetiste kan-
ne küll toimus, kuid kannatas kande
kvaliteet.
Kas üleminek viiepäevasele töönä-
dalale peaks olema mingi eriline at-
raktsioon? Kindlasti mitte – pöö-
raks parem näoga tuleviku poole ja

hakkaks mõtlema kasvõi sellele,
kuidas kirjakandja tööd kergemaks,
huvitavamaks ja paeluvamaks muu-
ta. Liikuda tuleks postisaadetiste
kande kvaliteedi parendamise suu-
nas. Hakkaks juba täna selles suu-
nas mõtlema!
Aprillist läheme üle universaalse pos-
titeenuste kogumisse kuuluvate pos-
tisaadetiste kättetoimetamisel viie-
päevasele kandele. Jalgratast me selle
muudatuse sisseviimsega ei leiuta –
meie naabrid põhjamaade postiet-
tevõtetes on seda töövormi juba
rakendanud ja edukalt. Laupäeviti
viiakse klientidele ainult tellitud aja-
lehed ja ajakirjad, samuti toimeta-
takse klientideni kullersaadetised ja
telegrammid.
Mida ja kellele see muudatus kaasa
toob? Eelkõige puudutab see meie
kirjakandjaid – üks lisa puhkepäev või

Viiepäevasest töönädalast …

oluliselt lühem tööpäev laupäeval kir-
jakandjatele, kelle töökohustuste hul-
ka kuulub ka perioodika kanne. Pa-
remad lootused/ootused uute tööta-
jate/kirjakandjate leidmisel. Postisaa-
detiste kättetoimetamise kvaliteedi
tõus ja kokkuhoid.
Millised muudatused ootavad ees
kliente? Eelkõige loodame klienti-
de rahulolu ja positiivset tagasisidet
teenuse kvaliteedi tõusu osas. Töö-
päeviti külastavad kliente oluliselt
rõõmsamad ja puhanumad kirja-
kandjad.
Viime siis oma ideed ellu ja vaatama-
ta komistusvõimalustele – õpime nen-
dest ja liigume edasi. Edukat algust ja
lubatu elluviimist!

Maie Narusk
Tallinna postkontori juhataja

Pildil esireas vasakult: Külli Tiidemann, Margit Tammeleht, Natalja Smirnova. Teises
reas vasakult: Tiina Matvejeva, Franziska Eljaste, Olga Matuljavitšene, Lea Aas, Siret
Saareoja (koolitusjuht) ja Mati Ruul (koolitaja).
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Küll ajakirjanikud on ikka rikutud
rahvas. Elektroonilisse postkasti il-
munud teade teemal halvas seisukor-
ras teed raskendavad posti kätte toi-
metamist või Eesti Post lõpetas eel-
mise majandusaasta 34 miljoni kroo-
ni suuruses kahjumis, tekitavad palju
enam elevust kui näiteks Eesti Posti
fotokonkurss Posti-paparazzo. Rõõ-
mu võiks tunda ikka vahvate asjade
pärast.

Ega me nii halvad ka ei ole. Ikka tore,
kui elu edeneb ja ettevõttel tahtmist

ja aega raha kokku ajamise kõrvalt ka
miskit positiivset toimetada.

Ajakirjanik on juba kord see tegelane,
kes küsimusi peab esitama  ja kas kü-
simused ei ole need kõige etemad.
Seepärast on probleemsetel teemadel
hea minek.

Tore, et Eesti Postist sõnumeid, mil-
lest uudislugu teha, saadetakse. Mõ-
ned head aastad tagasi olid uue margi
käiku andmise teated vaat, et ainuke-
sed. Asi edeneb. Inimesed tahavad
teada, kuidas Eesti Post töötab ja õn-
neks on ajakirjanikel nüüd võimalus
uudishimulikele ka teada anda. Kiidu-
väärt on Eesti Posti inimeste hea tahe
ajakirjanikega rääkida olenemata tee-
mast. Kenasti ja rahulikult selgitada,
miks osa sidejaoskondi on vaja kinni
panna, ei ole lihtne.

Posti toomine oli minu lapsepõlves
tähtis tegevus. Postkastid olid paigu-
tatud külatänava otsa kobarasse. Mis-
kipärast oli alati kange tahtmine teada
saada, milliseid lehti teised loevad ja
kas nad kirju ka saavad.  Ja postiljon
oli külas oluline inimene. Vahel oli tore

Postitööst ja väärt margist

Missuguseid postiteenuseid kasutatakse 90-ne aasta pärast?

postiljoniga üheaegselt kohale jõuda
ja vaadata ning oodata, saada post nii
öelda käest kätte. Jalgratas oli postil-
joni parim sõber. Tundub, et on ka
praegu, eriti maal. Kaasaegsed oran id
rattad torkavad kenasti silma. Vanasti
sõitsid postiljonid oma isikliku jalg-
rattaga, leiutati põnevaid konstrukt-
sioone raskete pungil postikottide ve-
damiseks.

Üks mõru pill siia nostalgia sekka
eelmisest sügisest. Kutsehaigustest
lugu tehes kohtusin ühe endise pos-
tiljoniga, kes lebas haiglavoodis põl-
veliigesed paistes ja valusad. Proua
kurtis pisarad silmis, et endine töö-
andja Eesti Post ei mõtle lihtsa pos-
tiljoni ränga töö peale. Päevast päe-
va iga ilmaga sõita mitukümmend
kilomeetrit on raske. Palun mõel-
ge! Miskipärast teevad seda füüsili-
selt rasket tööd enamasti naised, kas
madala palga pärast?

Tehnika areng on nõnda kaugele
jõudnud, et ajalehti saab lugeda inter-
netist ja lehetellijaid jääb vähemaks. Nii
ka mina. Ometi on harjumus iga päev
postkasti vaadata visa kaduma. Aeg-

ajalt on sealt ka midagi leida, näiteks
mõni kiri või ports rämpsposti, mille
saamine juba ammu enam ei vihas-
ta. Olen leppinud. Patsakas heale pa-
berile trükitud värvilisi pilte rändab
kohe makulatuuri.

Kirja on hea saada ja saata. Kõige
kauem on minu posti pandud kiri
adressaadini jõudnud kolme näda-
laga. Tegemist ei olnud maailma
kuklapoolelt läkitatud sõnumiga.
Euroopast ikka, Vatikanist posti-
tatud kiri tuli teosammul. Vatika-
niga on seotud ka minule kuuluva
ainukese margi lugu. Aastal 2005
tabas katoliiklikku maailma  kurb
kaotus. 2. aprillil suri Paavst Johan-
nes Paulus II ja 17 päeva hiljem
valis Konklaav uueks kirikupeaks
Benedictus XVI. Ajal, mil Kirik on
peata ehk paavstita, on käibel mark
“sede vacante” ehk “koht on
vaba”. Just see mark kuulubki
minu ühe margi kogusse. Igatahes
väärt mark.

Kõigile Eesti Posti töötajatele jätku-
vat tööindu soovides,
Katrin Viirpalu

Valeri (firmajuht)

„Ajalehed käivad samamoodi paber-
kandjal, lähedastele saadetakse ka kaar-
te. Kirjade kirjutamine saab ilmselt
olema internetipõhine, samuti kata-
loogitellimused. Koju toimetavad saa-
detisi logistikafirmad. Iseenesest on ju
Eesti Post ka logistikafirma. Küsimus
saab olema konkurentsivõimes. Ta-
hes-tahtmata ei koondu kõik inime-
sed suurlinnadesse, keegi peab ka neid
inimesi teenindama, kes maapiirkon-
dades elavad. Kes seda võiks peale
Eesti Posti teha, ei oska ette kujutada,
aga paindlikumaks peate muutuma
küll.

Traditsioonid on ilmselt aeglased ka-
duma – nagu harjumusedki muutu-
ma. Eesti ühiskonnas täna on post-
kontor ka kokkusaamiskoht, kus ini-
mesed üksteisega suhelda saavad.
Usun, et just sellepärast ei kao Eesti
Post päriselt kunagi. Sotsiaalne väljund
on inimestele oluline, kohalikest asja-
dest suured lehed ei kirjuta. Näiteks
omal ajal olid Ameerikas niisugusteks
kohtadeks maniküüri- ja juuksuritöö-
kojad. Meil on postkontor, midagi
pole teha, nii see lihtsalt on. Väiksed
poed on ju kinni pandud. Tean oma
kogemusest, nendel päevadel kui lei-
vaauto käis sai külarahvas kokku, va-
hetati uudiseid, see oli nagu omamoo-
di meedia.

Usun, et postkontorid jäävad kind-
lasti alles, kas just samal kujul, ei tea.
Seda, kuidas tehnoloogia areneb on
raske ette ennustada. Keskkonnasääst-
likkusega tegeletakse 90 aasta pärast
aga kindlasti – võib-olla on siis ulme-
lised sõnumikandjad, aga see läheb
juba fantaasiavalda.“

Kristi (tegeleb kirjastamisega)

„Arvan, et 90-ne aasta pärast kasuta-
takse kindlasti mingisugust digitaalsel
kujul levivat posti. Aga kuna reaalne
kiri postkastis tekitab alati häid emot-
siooni, siis usun, et see ei kao kuhugi.
Mingi digitaalne saadetis ei ole sellega
võrreldav.“

Valentina (koduperenaine)

„Arvan, et 90-ne aasta pärast sar-
naseid postkontoreid ei ole, kõik
liigub arvuti vahendusel. Kindlasti
mõeldakse välja midagi uut, sellest
võib küll kahju olla, aga nii see on.
90 aastat on väga pikk aeg. Võib
arvata, et kõik vajalik saadetakse
elektrooniliselt otse koju. Usun, et
pakid tuuakse ka koju, ise ei pea küll
siis enam järgi tulema.“

IT osakonnal on valminud arendus, mille tulemusena on loodud e-posti
aadressid Eesti Posti töötajatele, ka neile, kes oma igapäevatöös arvutit ei
kasuta. E-posti vahendusel on võimalik kiiresti saata ja saada olulist infor-
matsiooni, samuti jõuavad Sinuni uudised, mis on teistele nähtavad intranetis.

E-posti aadressid on kujul eesnimi.perenimi@post.ee. Oma e-postile on
võimalik ligi pääseda ka väljastpoolt kontorit mistahes arvutist, mis on ühen-
datud internetiga. Rakenduse ülesehitus ja välimus on sarnane Eesti Posti
töökohtadel kasutatava e-posti programmiga Outlook ning selle puhul on
meil tegemist Outlooki veebiversiooniga ’Outlook Web Access’, mis töö-
tab brauseriga Internet Explorer.

Outlook Web Access on kättesaadav aadressilt https://kirjakandja.post.ee
Oma e-posti aadressi kasutusele võtmiseks pöördu palun oma otse-
se ülemuse poole, kes koos IT toega aktiveerib Sinu e-posti konto.

Julge küsida, julge kasutada!

Igale töötajale oma e-postkast!

ž
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Eesti Postis olen töötanud pea küm-
me aastat. Muutused, mis oleme nen-
de aastate jooksul läbi teinud on to-
hutud. Meie postkontor hakkas häid
jaemüügi tulemusi saavutama kolm-
neli aastat tagasi. Mis siis peab toimu-
ma, et olla parim? Või kui mitte pa-
rim, siis lihtsalt hea.
 
Kõik saab alguse müüjast. Peab ole-
ma tõsine soov ja tahe müüa, soov
suhelda kliendiga ning nautida seda.
Kui müüjal see soov puudub, siis ei
tule ka tulemust. Need ajad on möö-
das, kui klient müüjalt infot kauba
kohta välja pressis. Samuti peaks hea
müüja valdama suhtlemiskunsti, kui-
das erinevate klientidega toime tulla.
Suureks kasuks on nn müüjapisiku
olemasolu, mis õigel ajal kliendiga su-
heldes välja lööb ning suhtlemise su-
juma paneb. Kellel seda pole on na-
tuke raskem, aga sugugi mitte lootu-
setu. Tähtsam kõigest on olla posi-
tiivne. Isegi pealtnäha halvas asjas on
tegelikult midagi head, mis meile ka-
suks tuleb ning millest ka midagi õpi-
me. Üks hea sõber ütles mulle kunagi
ammu: “Ära kunagi vaata, et klaas on
pooltühi, vaata – see on ju pooleldi
täis!” Suhtlen päris paljude kolleegi-
dega ja natuke kurvaks teeb see, et
paljudel puudub soov midagi muuta.

Ühe kolleegi suust olen kuulnud – nii-
kuinii keegi EI OSTA, miks üldse pin-
gutada. Minult EI OSTETA peale
ümbrikute ja kaartide peaaegu mida-
gi. Ja tellima EI HAKKA üldse kee-
gi.  Kolmes lauses kolm eitust. See on
katastroof, sest puudub ju soov ja siit
ei hakkagi kunagi midagi tulema, sest
mu kolleeg ei suvatse ise-
gi kaupa tellida. Hästi
kurb hakkab, kui sellist
suhtumist näen või sellest
kuulen. Eesti Post peaks
rohkem müügikoolitusi
tegema, sest kvaliteetne
teenindus ON kunst.
Hea küll, pole tegelikult
minu asi kedagi õpetada.
Kirjutan natuke sellest,
mida kunagi kliendile
öelda ei või.
Klient: “Kas teil on väik-
seid märkmike?” Minul
neid pakkuda pole. Kui-
das siis vastata? Mitte
kunagi, mitte iialgi, mitte
ühelgi tingimusel ei tohi
kliendile öelda: “EI
OLE”. Kui puudub
kaup, mida klient soovib,
siis tuleks esmalt pakku-
da midagi sarnast, mida
klient küsis, näiteks suu-
remaid märkmike. Kui
klient jääb oma soovi
juurde, siis parim vastus
kliendile on näiteks:
“Reedel tuleb. Ma kirjutan Teie telli-
muse üles.” Ja veel, MITTE KUNA-

Hea teeninduse võti

GI EI TOHI KLIENTI SAATA
KONKURENDI JUURDE: “Vaa-
dake kõrvalpoest, seal kindlasti on.”
Ja nii olemegi kliendist ilma, järgmine
kord lähebki ta kõrvalpoodi. Kui
klient seekord oma väikesest märk-
mikust ilma jäi, ei tohiks teda ometi
postkontorist tühjade kätega minema
lasta. Maapostkontorites tunnevad
kõik üksteist ja teades, tundes oma
klienti leian ma kindlasti midagi, mida
talle soovitada. Ärge laske klientidel
lahkuda ilma ostuta!

Siseneb klient, üliaktiivne müüja ter-
vitab rõõmsalt ja teatab:” OSTA ...
(mingit kaupa).”
Mitte kunagi ei tohi klientidega suhel-
des kasutada käskivat kõneviisi. Mi-
nul näiteks tekib kohe tõrge, kui kee-
gi mind käskima või kamandama
hakkab. Selle asemel võiks näidata
oma tuttavale kliendile kaupa, mida
soovin müüa ning juhtida kliendi tä-
helepanu sellele. “Vaata, kui armsad
karud meile müügile tulid.”  Või näi-
teks: “Kas sul helkur juba on?” või
“Meil algas pealampide kampaania!”
Variante jätkub.

Ka seda juhtub, et töise päeva lõpul
on päris raske aktiivseks jääda ja ega
tegelikult jäägi. Aga hoolimata isegi
sellest, kui enam ühtegi klienti näha ei
taha, tuleb teda teenindada nii, nagu
sa tahad, et sind teenindatakse.

Kõik kirjapandud on meil praktikas
edukalt ellu viidud ja see toimib. Järe-
likult oleme õigel teel. Esmalt adres-
seerin selle jutu maapiirkonna post-
kontoritele, sest üheks peamiseks tin-
gimuseks on klientide hea tundmine.

Tiina Matvejeva
Aseri pk juhataja

Millest algab edukas müümine?

Julia
Pokrovskaja
– Tallinna
postkontori
klienditeenin-
daja.

Julia arvates on hea teeninduse juu-
res oluline oskus kliendi vajadusi välja
selgitada ja parim lahendus pakku-
da.

Heli
Mikk –
Viljandi ppk
vastutav
klienditee-
nindaja .

Heli arvates on hea teeninduse võti
suhtlemine – kliendi vajaduste täit-
mine ja ilma teadmiste pagasita pole
see võimalik .

Svetlana
Šikolenko –
Haapsalu pk
klienditeenin-
daja

Hea teeninduse võti: Olla lihtsalt vii-
sakas, naeratada ja teha oma tööd
hästi.

Kiitustega tasub olla lahke

Hea teenindus on konkurentsi-
eelis – seda tajume iga päev ja igal
sammul. Sõbralikult naeratav as-
jatundlik teenindaja suudab kind-
lasti hetkeks päikese pilve tagant
välja tuua. Teenindus on vald-
kond, mis puudutab meid kõiki,
mõjutab meie elu kvaliteeti ja an-
nab riigist ja rahvast esmamulje
külalistele.

Teenindaja amet ei ole kergete killast,
seda enam võiksime kliendina teenin-
dajat veidike ergutada. Hea võimalus

selleks on head teenindust märgates
teenindajat lihtsalt kiita. Kui igaüks
meist seda nippi kasutama harjuks, siis
oleme suutnud teenindajale motivat-
sioonisüsti anda ja alguse võib saada
hea teeninduse levimine. Kiita saanu
jagab oma kogemusi kolleegidega ja
kes siis ikka kehvem tahaks olla.

Siinkohal oleks paslik rääkida ühest kii-
tusest, mida klient ei pidanud paljuks
tuua Eesti Posti valvelauda isiklikult
kohale. Kiitusekiri oli püüdlikult kä-
sitsi paberile kirjutatud, lepatriinu
kleepski peale kleebitud ja  tänutun-
dega kiidetud Kristiine postkontori
teenindajat Kerstit, keda klient lausa
„päikesetüdrukuks“ nimetas. Usun, et
selline tähelepanuavaldus jääb Kerstil
veel kauaks meelde ja tiivustab teda
edaspidigi olema see, kes heas mõt-
tes silma jääb.

Märts on hea teeninduse kuu. Märga-
kem neid, kes on tublid ja olgem lah-
ked kiitusi jagama. Tehkem sellega al-
gust juba täna ja homme ehk kiide-
takse juba Sind!

Evely Tikerpuu
Põhja piirkonna jaevõrgu juht

Anzelika Gamzin –
Anne pk klienditeenindaja

Hea teeninduse võti: Hea tuju ja naeratus. Silmside.
Korrektne ja puhas välimus. Vastutulelikkus. Klientide
küsimustele õigesti vastamine.

Kadi
Lilium –
Paide ppk
klienditeenin-
daja.

Hea teeninduse võti on oskus panna
ennast kliendi olukorda.
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Teenindus Inglismaa postkonto-
rites on nagu teenindus ikka – on
nii seda, millest meil õppida ja
on ka seda, millest nemad saak-
sid meilt õppust võtta. Tradit-
sioonidega ja auväärse ajalooga
rahva kohta on nad väga kiiresti
muutunud ja muutuvad veelgi
ning üha kiiremini!

Inglismaal on üle 14 000 postkon-
tori, millest 400 kutsuvad nad kroo-
nideks (inglis keeles Crowns) ehk need
on nende enda postkontorid ja sa-
mas ka esinduskontorid. Oleme kü-
lastanud kahe nädala jooksul mitmeid
postkontoreid, sh ka nende suurimat
ehk Trafalgari väljaku lähedal olevat
postkontorit
Kuna oleme inimesed, siis jätame eri-
nevate sündmuste/kogemuste käi-
gus meelde  emotsioone.
Mõnusad emotsioonid:
• Vaatamata sellele, et on järjekor-

rad liigub teenindamine kiirelt
• Teenindajad on sõbralikud ja nae-

ratavad
• Teenindajate letid on puhtad ja

korras (lagedad)
• Riiulid on kaubaga täidetud, st

puuduvad tühjad augud
• Abivalmis ja kannatlikud  (kuna

meil puudus täpne teadmine tee-
nustest, siis sai seda testitud)

• Tehti ka lisamüüki, pakuti pan-
gakaarti

• Kaup pandi ilusti kilekotti
Mitte nii mõnusad emotsioonid:
• Pikad järjekorrad (väidetavalt

inglastele meeldivad järjekorrad,
st kui järjekorra automaat pandi
postkontorisse, siis inimesed võt-
sid pileti, aga ikka seisid järjekor-
ras, mitte ei läinud sohvale mõ-
nulema

• Teenindajad kaugel klaasi taga ehk
tekib tunne nagu oleksid ohtlik

Teenindusest Inglismaa postkontorites
• Paki saatmisel pidid selle ise vii-

ma nn pakkide kogumise lifti
Täiesti tavalised on siin ka testostud
(mystery shopping) ja testostu tulemu-
sed on postkontori seinal ka ilusti
näha (vt. pilti). Mida siis testostude
juures kõige enam jälgitakse:
• Kontakti loomine
• Lisamüügi tegemine
• Kontakti lõpetamine
• Järjekord (maksimaalselt ettenäh-

tud kuni 5 minutit ootamist)
Ega siin midagi uut mõõdetagi – see,
mis tähtis, on igal pool suhteliselt ühe-
sugune!

Inglise Posti oma inimesed räägivad,
et varem oli nende organisatsioon
suunatud kiirusele, et kliendid ei
peaks ootama. Täna pööravad nad
suurt tähelepanu kvaliteedile ja müü-
gile! Üks nende viie aasta eesmärki-
dest on – võita klientide südamed ja
mõtted ning selle poole nad ka lii-
guvad. Sellest lähtuvalt on nad uuen-
damas ka teenindussaale (hetkel on
valminud kaks uue kontseptsiooni-
ga teenindussaali), kus kliendil on
palju mugavam ja mõnusam!

Võidame ka meie klientide süda-
med,
Sirli Seliov
postiteenuste divisjoni jaevõrgujuht

Testostu tulemused pannakse postkontoris
välja.

Auto on firma nägu
Inimese olemusest saab väga palju
teada ainuüksi tema riietuse järgi, vii-
tab ju tänaval kõndija vabaaja stiilis
riietus tavaliselt sportlikele eluviiside-
le, mugavusele ja aktiivsusele, kallis
kasukas soovile omada kõrgemat
positsiooni ühiskonnas ning vanad
määrdunud dressipüksid ükskõiksu-
sele ja lohakusele. Ka autode ja ette-
võtetega on võimalik luua sama võrd-
lus. Logisev, roostes ja määrdunud
kaubaauto näitab ettevõtet ju üsnagi
halvas valguses.
Selliseid lihtsaid printsiipe silmas pi-
dades on Eesti Post ja transpordidi-
visjon võtnud eesmärgiks uuendada
meie olemasolevat autoparki selliselt,
et autojuhil oleks olemas hea tööva-
hend ning kõik need 500 postiautot,
mis päevast päeva risti-rästi mööda
vabariiki liiklevad kannaksid edasi

positiivset sõnumit meie ettevõttest.
Sellel aastal saadab transpordidivisjon
teenitud puhkusele pea 70 erineva suu-
rusega postiautot, mille asemele soe-
tame uued ja paremad masinad.
Autode hooldus- ja remondivõrgus-
tiku ehitame üles juba täna, et igas lin-
nas ja maakonnas oleks olemas part-
nerid, kes aitaksid teostada jooksvaid
hooldustöid ning ulataksid meile abi-
käe, kui hätta jääme.
Märtsis paigaldame esimestele auto-
dele asukoha määramiseks valikud
seadmed ja seeläbi muutume oma
tegemistes oluliselt täpsemaks, kuna
saabumised ja lahkumised postkon-
toritesse on võimalik automatiseeri-
da ning kuluarvestus sõidupõhiseks
viia. Igapäevased teekonnad kaardil
näitavad meile kätte transpordi kitsas-
kohad ning võimalused liikumise pa-
randamiseks.
Tulles tagasi jutu alguse juurde, soo-
vib transpordidivisjon muuda ettevõt-
te nägu läbi transpordi selliselt, et
oleksime “sportlikumad“ – tulemu-
sele orienteeritud, silmapaistvad, mõõ-
detavad ja innovaatilised.

Aivar Võimre
transpordidivisjoni juht

Posti-paparazzo 2008
Kui märkate oma väravate või uste taga tava-
lisest rohkem fotokatega klõpsivaid tüüpe, siis
ärge üleliia muretsege – need inimesed pildis-
tavad teie uhket postkasti.

Tee ka Sina äge pilt enda, naabri või kellegi
teise postkastist ja lae see üles aadressil
postkast.postimees.ee Sealsamas saad hin-
nata ka teiste tehtud postkastipilte ning tutvu-
da konkursi reeglitega.

Konkursi peaauhind on tasemel Nikoni peegelkaamera D60 18-55
VR KIT koos 4-tunnise fotokoolitusega, lisaks lahedad auhinnad ka
nädala parimatele.

Konkurss kestab 3.-30. märtsini 2008.

(algus veebruarikuu Postisarves)

Aga mõned asjad on samad nagu
Eesti Postis – nt võtab pikalt aega
andmete saamine kõigist “regiooni-
dest”, st osariikidest ja ka siis pole kõik
andmed võrreldavad. Osariigid tsent-
raalsesse juhtimisse eriti ei usu. Us-
kumatult kauaks jäädakse Austraalia
Posti – tavaline staaž on üle kümne
aasta. Kohtasin 48 aastat Postis töö-
tanud meest, kellel silmad ikka sära-
vad!

Ja muidugi pärast esimest nädalat hak-
kasin märkama ka Austraalia Postis
asju, mis ei tööta nii hästi, kui vaja ja
kahele küsimusele ma vastust ei leid-
nudki – kuidas saavad kõige ideaal-
semal ja usaldusväärsemal moel ette-
võtte eesmärkidest töötajate isiklikud
eesmärgid ja milline on sobivaim
struktuur postiettevõtte jaoks?

Maailma parim postiettevõte

Austraalia Posti peakontoris töötab
umbes 1500 inimest 21 korrusel. Et
lifte mitte liiga aeglaseks teha, on
kahte sorti liftid – need mis peatu-
vad 1-10 korrusel ja need, mis pea-
tuvad 1, 10-21 korrusel. Strateegia-
meeskonna korrus on kõige kõrge-
mal. Kord aastas toimub evakuat-
sioonitreening. 17. korruselt massi-
dest ummistunud trepist alla saami-
ne võttis 8 minutit, aga pea hakkas
ringi käima.

Naljakas tundub see, et Austraalia Pos-
tis ei ole sülearvuteid (va koosoleku
juhataja sülearvuti) – kõik tuleb pa-
berile kirjutada ja siis kunagi oma ar-
vutisse trükkida. Palju kasutatakse
prinditud materjale, samuti ei peeta
paljuks trükkida üks slaid ühele lehele
ja seda värviliselt ja kõikidele koos-
olekust osavõtjatele. Õnneks päris
kõik nii ei tee.

Merit Raju
eelmise aasta lõ-
puni töötas Aust-
raalia Posti rah-
vusvahelises osa-
konnas

(Järgneb)

Austraalia postkon-
toris.

Käimas on Eesti Posti ja Postimehe
fotokonkurss
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Ristsõna

Kristjan Palusalu 100
10. märts 2008
400-10.03.08
Nominaal 10.00
Trükk ofset
Perforatsioon 12½ : 12½
Kujundus Riho Luuse
Poogen 2 x 5
Trükiarv 390 000
Trükikoda AS Vaba Maa

EESTI-LÄTI-LEEDU ÜHISVÄLJAANNE
Balti riikide kõrgeimad riiklikud autasud
15. märts 2008
401-15.03.08

Paremale: 1. Eesti Posti Aastategu 2007. 12. Oluline võime klienditeenin-
duses. 13. Päike ingl k. 14. Postipunkt Jõgevamaal. 16. Naisenimi. 17. Lisa-
ma. 18. Võõrtäht. 19. Milliliiter. 20. Ladina, lühend. 21. Suubumiskoht. 23.
Sinu. 24. Kala. 25. Postkontor Raplamaal. 27. Lennukimark. 28. Eesti Posti
olulisim väärtus. 29. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. 30. Eesti Kunsti-
akadeemia. 32. Ameriitsium, keemiline tähis. 34. I. Asimovi teos. 36. Noot.
38. Postiteenuste divisjoni juht, perek.nimi, eesnimi. 42. Postkontor Ida-
Virumaal. 44. Laetud aatom. 45. Hea teeninduse võti. 46. Asesõna, saksa k.
Alla: 1. Postkontor Pärnumaal. 2. Peamiselt, lühend. 3. Teos lad.keeles. 4.
Lugemisvara. 5. Lill. 6. Tegelane Nukitsamehes. 7. Positiivne sõna teenindu-
ses. 8. Riik Aasias. 9.Suurriik. 10. Peenelt sisustatud daamituba. 11. Sihtnum-
ber. 15. Mehenimi. 20. Motosportlane, perek.nimi. 22. Arg. 24. Küla Rapla-
maal. 26. Ilmastikunähtus. 31. Veeloom. 32. Eesti tennisist, perek.nimi. 33.
Toiduaine. 35. Siseelund, käändes. 37. Varem. 38. Aadliseisuse tunnus pere-
nime ees. 39. Suu limaskest. 40. Kui soome k. 41. End Eesti meeslaulja,
perek.nimi. 43. Astaat, keem tähis.

Koostaja: Evely Tikerpuu
Lahendus:  Eesti Posti üks väärtustest
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Veebruarikuus avaldatud ristsõna lahendajatest said seekord auhinnad:
Inga Merisaar – Loksa pk kirjakandja, Svetlana Treier – Aravete pk
asejuhataja ja Raili Rein – Lepa pk vastutav klienditeenindaja.
Palju õnne!

Lahenda ristsõna ja saada vastus hiljemalt 10. aprilliks aadressil Pallasti 28,
10001 Tallinn „Postisarv”. Õigesti vastanute vahel loositakse välja kolm
auhinda.

Uued postmargid

Nominaal 5.50
Trükk ofset
Perforatsioon 13½ : 13¾
Kujundus Lembit Lõhmus
Poogen 5 x 2
Trükiarv 260 000
Trükikoda Österreichische Staatsdruckerei GmbH

Plokk
402-15.03.08
Nominaal 30.00
Trükk ofset
Perforatsioon 13½ : 13¾
Kujundus Lembit Lõhmus

Plokk 116 x 51 mm
Trükiarv 75 000
Trükikoda Österreichische

Staatsdruckerei
 GmbH

Külli Ojala – 1. märtsil 20. tööjuu-
bel – Postiteenuste divisjon, Ida re-
gioon, Salla pk kirjakandja
Doris Kesler – 1. märtsil 20. tööjuu-
bel – Arendusdivisjon, Peakontor,  IT
osakonna peakasutaja
Astrid Vojevodova – 1. märtsil 20.
tööjuubel – Postiteenuste divisjon, Lõu-
na regioon, Kambja pk asejuhataja
Rimma Vorontsova – 1. märtsil 20.
tööjuubel – Postiteenuste divisjon, tee-
nusehaldur

Marika Karron – 11. märtsil 20.
tööjuubel – Postiteenuste divisjon,
Ida regioon, Pikavere pk vastutav
klienditeenindaja
Liivia Vares – 12. märtsil 35. töö-
juubel – Postiteenuste divisjon,
Põhja  regioon,  Lilleküla  pk  juha-
taja
Ljudmilla Mikulenas – 15. märt-
sil 30. tööjuubel – Postiteenuste di-
visjon, Ida regioon, Jõhvi pk vas-
tutav postitöötleja

Anneli Laubach – 16. märtsil 35.
tööjuubel – Postiteenuste divisjon,
Põhja regioon, logistikaosakonna lo-
gistikaspetsialist
Milvi Meigas – 22. märtsil 35. töö-
juubel – Logistikadivisjon, sorteeri-
miskeskuse kirjapostijaoskonna pos-
titöötleja
Margit Puk – 22. märtsil 20. töö-
juubel – Postiteenuste divisjon, Ida
regioon, Koeru pk kirjakandja
Marje Targamaa – 28. märtsil 25.

tööjuubel – Postiteenuste divisjon,
Lääne regioon, Vormsi pk klienditee-
nindaja
Tatjana Melantsenko – 30. märtsil
25. tööjuubel – Postiteenuste divisjon,
Ida regioon, Pähklimäe pk klienditee-
nindaja

Palju õnne!

Tööjuubelid
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