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TRENDID JA MÕISTED: TRENDID JA MÕISTED: 
tööl käimine ≠ töö tegeminetööl käimine ≠ töö tegemine

PAINDLIK TÖÖ(AEG) (PAINDLIK TÖÖ(AEG) (flexitime, flexible work flexitime, flexible work 

arrangementsarrangements) ) –– tööaja korraldus ja tööaja korraldus ja --arvestus, arvestus, 
mille puhul kõigi töötajate ja osakondade tööaeg mille puhul kõigi töötajate ja osakondade tööaeg 
ei alga ega lõpe ühel ajal, vaid eri aegadel ei alga ega lõpe ühel ajal, vaid eri aegadel 
olenevalt tehnoloogilistest, töö organiseerimisega olenevalt tehnoloogilistest, töö organiseerimisega 
seotud asjaoludest, ent ka töötajate soovidest seotud asjaoludest, ent ka töötajate soovidest 
(Mereste 2003).(Mereste 2003).

MOBIILNE TÖÖ (MOBIILNE TÖÖ (mobile workmobile work))

ÜHISLAUA KASUTAMINE (ÜHISLAUA KASUTAMINE (hothot--deskingdesking))
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KAUGTÖÖTAJA, PENDELTÖÖ(TAJA), KAUGTÖÖTAJA, PENDELTÖÖ(TAJA), 
((telework(er), telecommute(r)telework(er), telecommute(r)))
PENDELRÄNNE PENDELRÄNNE –– inimeste igapäevane või igal inimeste igapäevane või igal 
tööpäeval toimuv liikumine oma alalisest elukohast tööpäeval toimuv liikumine oma alalisest elukohast 
teises halduspiirkonnas asuvasse tööteises halduspiirkonnas asuvasse töö-- või või 
õppimiskohta ja tagasi (Mereste 2003).õppimiskohta ja tagasi (Mereste 2003).
KODUSTÖÖTAJA (KODUSTÖÖTAJA (homeworkerhomeworker) ) –– majandusüksuse majandusüksuse 
(ettevõtte, tehase) töötajaskonna liige, kes töötab (ettevõtte, tehase) töötajaskonna liige, kes töötab 
kodus (Mereste 2003).kodus (Mereste 2003).
KAUGTÖÖ (KAUGTÖÖ (distance workdistance work) ) 
KAUGTÖÖ KESKUSKAUGTÖÖ KESKUS
SATELLIITKONTOR (SATELLIITKONTOR (satellite officesatellite office))
INTERNETIPÕHISED GRUPID (INTERNETIPÕHISED GRUPID (web groupsweb groups))

VIRTUAALTÖÖVIRTUAALTÖÖ

VIRTUAALORGANISATSIOONVIRTUAALORGANISATSIOON

VIRTUAALMEESKOND VIRTUAALMEESKOND ““Inimeste grupid, kes Inimeste grupid, kes 
teevad tihedat koostööd olles teevad tihedat koostööd olles geograafiliselt geograafiliselt 
eraldatuderaldatud ja võivad asuda isegi erinevates ja võivad asuda isegi erinevates 
ajavöötmetes,” ja ka “multifunktsionaalsed ajavöötmetes,” ja ka “multifunktsionaalsed 
töögrupid, mis lahendavad projektiga seotud töögrupid, mis lahendavad projektiga seotud 
ülesandeid piiratud aja jooksul kasutades ülesandeid piiratud aja jooksul kasutades 
koostööks koostööks IKT vahendeidIKT vahendeid”” ((Henry, Hartzler 1998Henry, Hartzler 1998))

NB! IKT NB! IKT –– infoinfo-- ja kommunikatsioonitehnoloogia;ja kommunikatsioonitehnoloogia;

IKT kasutamine = peamine virtuaaltöö indikaator IKT kasutamine = peamine virtuaaltöö indikaator 
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VIRTUAALTÖÖ TAVATÖÖ

VIRTUAALTÖÖ,  
KAUGTÖÖ

KODUTÖÖ

Töötamise 
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Suhtlemine

Kontor

Muu

IKT poolt 
vahendatud

Vahetu

VIRTUAALTÖÖVIRTUAALTÖÖ
KASUTAMISE PÕHJUSED JA EELISEDKASUTAMISE PÕHJUSED JA EELISED

Ettevõtte seiskohast (Hoefling 2003):

Kulude kokkuhoid

Tulemuslikkuse suurenemine
„Kuidas ma tean, et mu kaugtöötajad tõesti töötavad?” Vaatamata juhtide 

hirmule, et töötajad teevad tööajal muid asju, on tavaliselt virtuaaltöö 

kasutamine viinud tulemuslikkuse suurenemisele: 15-48%.

Spetsialistide värbamine ja hoidmine
Vastavalt uuringule on 25% töötajaist valmis vahetama töökohta, kui Vastavalt uuringule on 25% töötajaist valmis vahetama töökohta, kui 

neile võimaldataks töötada kodust lahkumata ning seda isegi situatsioonis, neile võimaldataks töötada kodust lahkumata ning seda isegi situatsioonis, 

kui töötasu või muud soodustused ei muutuks. kui töötasu või muud soodustused ei muutuks. 

Talentide värbamine rahvusvaheliselt tööjõuturult

Soodustab sama ettevõtte erinevate osakondade töötajate ja 
erinevate organisatsioonide töötajate omavahelist suhtlemist
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Töötaja seisukohast:Töötaja seisukohast:
Mugavus Mugavus -- juurdepääs informatsioonile ja inimestele oma juurdepääs informatsioonile ja inimestele oma 
geograafilisest asukohast lahkumata.geograafilisest asukohast lahkumata.
Võimalus valida töö tegemise koht.Võimalus valida töö tegemise koht.
Võimalus valida töö tegemise aeg.Võimalus valida töö tegemise aeg.
Töö/eraelu sobilikum tasakaal.Töö/eraelu sobilikum tasakaal.
Kulude kokkuhoid (transport jmt.).Kulude kokkuhoid (transport jmt.).
Aja kokkuhoid.Aja kokkuhoid.
Keskkonna sõbralikkus / loodushoid. Keskkonna sõbralikkus / loodushoid. 

Kui 10% USA elanikkonnast igal nädalal töötaks 1 päeva kodus, siis kokku Kui 10% USA elanikkonnast igal nädalal töötaks 1 päeva kodus, siis kokku 
väldiks inimesed nii 24,4 miljoni miili (s.t. 39 miljoni km) sõitmist, hingaks väldiks inimesed nii 24,4 miljoni miili (s.t. 39 miljoni km) sõitmist, hingaks 
1212 963 tonni võrra vähem saastatud õhku ja säästaks iga nädal rohkem kui 963 tonni võrra vähem saastatud õhku ja säästaks iga nädal rohkem kui 
1,2 miljonit gallonit (s.t. 4,56 miljonit liitrit) kütust (Langhoff 1999).1,2 miljonit gallonit (s.t. 4,56 miljonit liitrit) kütust (Langhoff 1999).

Füüsilise puudega inimeste juurdepääs tööturule Füüsilise puudega inimeste juurdepääs tööturule -- kasutades kasutades 
enam kodutööd IKT vahendusel (Gould 1999).enam kodutööd IKT vahendusel (Gould 1999).
Töövahendite valimise vabadus.Töövahendite valimise vabadus.
Tulemustasustamine, tulemusjuhtimineTulemustasustamine, tulemusjuhtimine

Probleemide valdkonnad virtuaaltöösProbleemide valdkonnad virtuaaltöös


