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Mida inimesed tööelult ootavad:

Tänulikkus

Jagamine

Abistamine

Tervislik toit

Treening

Uni

Värske õhk

Meditatsioon

Head suhted

Tähendus

NaeratusUued 
kogemused



töötajatest on kaalunud töökoha vahetust hiljuti 
(Gallup, 2017)
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Olukorrast töömaastikul

• X- gen (1961–81) normid; kontroll, lojaalsus
• Y- gen (1981–91) ja Z-gen (1997-2003) suurem 
eneseteadlikkus, realism, õiglustunne, piiride ja hierarhia 
mittetalumine, haavatavus, kõrgtehnoloogiline kompetents 
(Furnham, 2012) 
• Millenniaalid on madala pühendumusega (Gallup, 2017)
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Simpllifying Life

Hygge!
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Ikigai!
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•Oskan 
•Naudin
•Muudan maailma 
paremaks
•Teenin väärilise tasu



Miks tavatöö ei rahulda?
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Tööga 
rahulolu

Org.
seotus

Töö-
motivatsioon Kaasatus

Töö-
haaratus

Töö
tähendus

Elujõud ja
voog Spirituaalsus



Eudaimooniline õnn
• Eneseteostus 
• Keskkonna- ja terviseteadlikkus 
• Kogukonna tunne/head suhted
• Isiklik kasv
• Tähenduslik elu
• Autonoomia
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Karjäär on rahuldust pakkuv eneseteostus!
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Kuidas 95-selt 
rokkida?
•65 on uus 35!
•Eluea pikenedes jõuame 
teha 4-5 karjääri elu 
jooksul
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3. Ametikohasisene

8 erinevat karjääri:

1. Vertikaalne

2. Horisontaalne

4. Kannapööre
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5. Kaleidoskoop-karjäär

6. T-karjäär

7. Tuum-karjäär

8. Raamist väljas karjäär

8 erinevat karjääri:
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• Inimeste ootused tööelule on pidevas 
muutumises;

• Organisatsioonid ei suuda pakkuda 
ootuspäraseid karjääre; 

• Tulemuseks on ressursside raiskamine.

Uurimisprobleem:



Töö eesmärk oli välja selgitada mustrid 
inimeste ootuses tööõnnele ja 
eneseteostusele. Koondades need ühte 
mudelisse, mis võimaldaks 
organisatsioonidel pakkuda motiveerivaid 
töösuhteid ja suurendada seeläbi 
pühendumist. 
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Tööõnne valem sisaldab:

Süda 
Tahan teha tööd, mis 
muudab maailma 
paremaks ja kus saan 
kohe tagasisidet.

Mammut
Tahan, et minu tööst 
jääks nähtav ja ajas 
püsiv jälg.

Ise
Tahan olla 102% 
mina ise, koos oma 
tugevuste, nõrkuste 
ja unistustega.



Tulemused: väiksena õpetajaks või arstiks?
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Südame-komponent
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Mammuti - komponent
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Ise - komponent
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• Ettevõtjana (paljud teeksid kohe oma kohviku, restorani,       
butiikhotelli, turismitalu) – 76/259

• Nõustaja, terapeudi, psühholoogina - 53/259
• Disainerina (tooted, teenused, sisedisainist linnaplaneerimiseni,  

moest mööblini) - 34/259
• Teadlasena - 32/259
• Õpetajana - 30/259

Kui inimestel pole piire, siis töötaksid nad:



Viie juhtumi analüüs

Naine  (28) – töötab veebiturundajana: 
„Sooviksin olla näiteks keemia või bioloogia õpetaja 
välismaal. Tahaksin olla kirjanik. Töö võiks olla seotud 
ka reisimisega, näiteks reisidest kirjutamisega. Tahaks 
töötada erinevate ürituste korraldajana või olla 
kosmoseteadlane ja füüsik.“ 
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Viie juhtumi analüüs (2)
Mees  (34) – töötab kütteseadmete müüjana 
„Sooviksin tegutseda kinnisvara arenduses, autode 
restaureerimise alal, pidada oma restorani või tegeleda 
näiteks investeerimisega, võiksin töötada ka tööõpetuse 
õpetajana.“
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Viie juhtumi analüüs (3)

Naine  (47) – kvaliteedijuht

„Ma sooviksin olla leiutaja, et luua midagi uut, või ravitseja, kas
inimeste või loomade, et midagi head ära teha. Mu töö võiks olla
seotud ka loovuse ja kunstiga, näiteks sooviksin olla sisekujundaja,
et luua mõnusat keskkonda. Mind huvitab ka geoloogia, eriti just
kivid, aga võiksin olla ka maadeuurija või giid, kes tutvustab
inimestele paiga ajalugu, korraldab ekskursioone.“
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valisid erialad, mis jaotusid tööõnne komponentide vahel
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Järeldused:
• Käesolevas töös osalenud 259 vastanut soovis teha 

tööalaselt midagi muud, kui nende praegune töö 
seda pakub ja võimaldab.

• Tulenevalt töö iseloomust, organisatsioonide 
bürokraatlikust töökorraldusest ja hierarhial 
põhinevast juhtimisstiilist ei tunne uuringus osalenud 
teadmustöötajad oma tööandjaga tugevat seotust. 
See muudab töö mõttetuks. Appignanesi (1994)
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Järeldused (2):

• Rahulolematus on seotud kas suurema sihi 
puudumisega, töötüdimusega, sobimatu struktuuri, 
protsesside ja juhtimisstiiliga või puudub vaimne 
eesmärk.

• Seega tahavad Inimesed praegusel ajal oma 
tööelult ja karjäärilt muud, kui üks organisatsioon 
on valmis neile pakkuma.
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Kool on kõige ägedam koht 
eneseteostuseks, kuna seob 
tööõnne komponendid!
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Organisatsiooni 
disainimine

Omandus Juhtimine Protsessid Suhted Mina ise

Allikas: Jon Barnes
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Holokraatia vs hierarhia

CEO

Tippjuhid

Keskastme
juhid

Superviisorid

Töötajad

Allikas: Jon Barnes

Tervik 

Roll
Gild, hõim, tiim
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Lineaarne struktuur

Võrgustiku struktuur

artist fänn

Allikas: Jon Barnes

artist agentuur manager stuudio plaadikompanii kaupmees fänn
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https://digi.lib.ttu.ee/i/?10874

www.aaretesaar.ee

HappyMe.ee

https://digi.lib.ttu.ee/i/?10874

