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Töötoa eesmärk



Ülesehitus

• Teemad:

– Väikeettevõtja praktiline “tööriistakohver”

– Smart Work ja selle sobivus väikeettevõtetele

– Ühene trend - töötajate asendumine võrdväärsete– Ühene trend - töötajate asendumine võrdväärsete
partneritega

• Simulatsioonimäng



Väikeettevõtja praktiline
“tööriistakohver”“tööriistakohver”

Kairi Rebane

Nutikam Elu OÜ



Mõttehetk

Milliseid virtuaalseid töövahendeid, keskkondi
kasutad praegusel hetkel oma igapäeva töös või
eraelus:

• Suhtlemiseks, meeskonnatööks• Suhtlemiseks, meeskonnatööks

• Dokumentide hoidmiseks ja jagamiseks

• Turundamiseks

• Ajaplaneerimiseks







Smart Work ja selle sobivus 
väikeettevõtetele

Ave Laas

Anari Hagel



Smart Work

• Smart Work’i lähenemisviisi kasutamise eesmärk on 
suurendada töö tõhusust ja tulemusi 
läbi paindlikkuse, koostöö ja autonoomia. 
kohandades samaaegselt nii töövahendeid kui ka 
töökeskkonda töötajale sobivaks.



Paindlikkus

• AJAPAINDLIKKUS

– Paindlik aeg

– Ületundide asendamine

– Aastapõhised tunnid

• KOHAPAINDLIKKUS

– Kodutöö

– Mobiilne töötamine

– Töötamine teises kontoris

– Kokkusurutud töönädal

– Hooajaline töö

– Osaajaga töö

– Töö jagamine

– Karjääripuhkus

– Töötamine virtuaaltiimina

– Jagatud kontori pind



Koostöö

Poolautonoomsed/ sotsiotehnoloogilised/ 

Rootsi või Skandinaavia meeskonnad
Õhuke/ Jaapani stiilis/ toyotistlik 

meeskond

Ülesanded on integreeritud; autonoomsus; Töötajad saab kergelt välja vahetada; vajalikud Ülesanded on integreeritud; autonoomsus; 

formaalsed juhid puuduvad; lame hierarhia; 

meeskonnad vastutavad oma osa eest, et 

saavuda ühiselt ettevõtte eesmärke. 

Töötajad saab kergelt välja vahetada; vajalikud 

on vähesed formaalsed oskused või need võivad 

üldse puududa; ei vaja väga põhjalikku eelnevat 

koolitust; meeskonnaliikmed on üsna 

homogeensed. 

Autonoomia meeskondades (Vašková, R. 2007)



Töö autonoomia

• MEETOD

– Otsustan ise selle üle, 
kuidas tulemusteni jõuda 
oma töös

• AJAPLANEERIMINE

– Oman kontrolli oma töö 
tegemise ajakava üle

• KRITEERIUMID

– Kohandan ise oma töö 
eesmärke

James A. Breaugh (1999)



Psühholoogiline võimestumine

Tähendus

Kompetents

Vabadus

Juhtimise efektiivsus

Enesehinnang

Kontrolli taju

Vabadus

Mõju

Preemia Innovatsioon

Informatsiooniline ligipääs

Gretchen M. Spreitzer (1995) 



Elu ilma kontorita

• 3 kuud kestev eksperiment

• Kohvikud, pargipingid, kodukontor

• Aja väärtustamine• Aja väärtustamine

• Proaktiivsuse kasv

• 1200 €



Ühene trend - töötajate
asendumine võrdväärsete

partneritegapartneritega

Janika Leoste

Lastekas.ee



Mõttehetk

Palun kirjelda, milline on Sinu (tiimi) nägemus Sulle kvaliteetseid
töötingimusi võimaldava kodukontori:

• füüsilisest töökeskkonnast (tool, laud, ruum jne)
• riist- ja tarkvaralistest töövahenditest (programmid, internet, telefon)
• tööaja korraldusest (määratud-määramata, järjest, blokkidena jne)• tööaja korraldusest (määratud-määramata, järjest, blokkidena jne)
• töö kohta tagasiside andmisest ja saamisest, 

kontrollimehhanismidest
• töö tasustamise põhimõtted, puhkuse ja

haiguspäevade korraldamine
• suhtluse korraldamine teiste töötajatega, koolitus-

ja karjäärivõimalused, isikliku arengu tagamine
• pereliikmete, sõprade ja lähedaste suhtumine

kodutöötegijasse, sellega arvestamine



Simulatsioonimäng

• Eesmärk

• Neli gruppi

• Ettevõtte tüüp, kõik töötavad kontoris hetkel

• Osalejad võtavad töötajate rollid• Osalejad võtavad töötajate rollid

• Arutelu: Kas te otsustate minna üle
kontorivabale meeskonnatööle või mitte (teie
ühine otsus)?

• Grupitööde tutvustus



Täname!

Oled teretulnud ühendust võtma:

• Kairi Rebane (Nutikam Elu) kairi@nutikam.ee

• Anari Hagel (CPD) anari@cpd.ee• Anari Hagel (CPD) anari@cpd.ee

• Ave Laas (CPD) ave@cpd.ee

• Janika Leoste (Lastekas.ee) janika@lastekas.ee


