




Kuidas juhina kujundada toetav 

töökeskkond paindlike töövormide 

ajastul?  

Irene Metsis

www.irenemetsis.com



Paindlikud töövormid
43% töötajatest peab 
paindlikku tööaega 
kõige olulisemaks 
kasuks!
WWW.GREATWORK.COM

Kaugtöö

Hübriidtöö

Lühendatud töönädal

Paindlik tööaeg

Osaline tööaeg

Tööamps

Projektipõhine töö

Interim töö

Vahetustega töö

Töö jagamine "Job 

Sharing"



Hübriidtöö võidukäik
Hübriidtöö on üks 
paindlikumaid 
töövorme, mis kaotab 
täielikult asukoha 
mõiste. 

Asetades tähtsuse 
sellele, KUIDAS töötajad 
töötavad selle asemel, 
kus nad töötavad.

See on eriti kasulik töötajatele, kes:

• tunnevad end kõige produktiivsemalt väljaspool tavapärast tööaega

• eelistavad täita keskendunud ülesandeid eemal kontoris segavatest teguritest

• tasakaalustavad tööelu muude kohustustega





Peamised hüved, mis 
veenaksid töötajaid oma 
praeguse tööandja juurde 
jääma: paindlik tööaeg (36%) 
ja 4-päevane töönädal (36%)

STATE OF HYBRID WORK 2022, Europe

23% Euroopa töötajatest on 
mures, et nende tööandja ei 
kohanda oma praegust kontorit 
nii, et see sobiks paremini 
hübriidtööga 

STATE OF Hybrid Work 2022, Europe



Inimesed, kes läksid koju tööle
märtsis 2020 ei ole enam 

samade ootustega aastal 2022.  

Uue mõistmine ja sammu 
pidamine on

võtmetähtsusega

A GUIDE FOR BUSINESS LEADERS





Millised on 
3 kõige kriitilisemat 
tegevust hübriidtöö 

õnnestumise tagamiseks?



Usalda oma meeskonna 
liikmeid



Tunne oma inimesi-
kellele mis sobib?

„Meeskonnaroll on soodumus 

mingil kindlal kombel käituda, 

meeskonnatöös osaleda ja 

kaasliikmetega suhelda.“

Dr. Meredith 
Belbin Ära looda inimestelt 

seda,?mida nad 
niikuinii ei tee!



Prioriteedid 
ja fookus 

• Aseta tööd tähtsuse järjekorda.
• Meeskonnaliikmed peavad 

teadma, kas lõpetada konkreetne 
projekt või osaleda virtuaalsel 
koosolekul. 

• Samuti peavad nad teadma, 
millised ülesanded on teistest 
pakilisemad.



Väljakujunenud rutiini 
murdmine ja uue tekitamine

ettevõtetest kasutab mudelit
"Manager-scheduling"

8%

Sinu rutiin
Teise inimese rutiin



Väljakujunenud rutiini 
murdmine ja uue tekitamine

ettevõtetest on 
kasutusele võtnud 
mudeli  "At- will"

56%
Sinu rutiin
Teise inimese rutiin



Väljakujunenud rutiini 
murdmine ja uue tekitamine

ettevõtetest 
kasutab mudelit

"Split - week"

11%
Sinu rutiin
Teise inimese rutiin



Tööriist 
abiks uute 
rutiinide 
loomisel



"Kui inimesed saavad vabalt valida, kus nad tahavad 
töötada, naudivad nad lihtsalt oma 

igapäevast tööd rohkem!"
- Brian De Haff, Aha tegevjuht.

Aitäh! www.irenemetsis.com

www.fendaf.ee




