


TÄNASED TEEMAD

▪ Mis on hübriidtöö? 

▪ Mis on hübriidtöö eelised ja väljakutsed? 

▪ Kuidas hübriidtööd kujundada konkreetse ettevõtte 
kontekstis? 

▪ Peamised elemendid, millele ettevõte peaks hübriidtöö 
kujundamisel tähelepanu pöörama

▪ Kuidas valmistada inimesi ette hübriidtööks? 
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▪ Juhtimise valdkonna professor TalTechi Ärikorralduse instituudis

▪ TalTechi ärinduse valdkonna doktoriprogrammi direktor

▪ Copenhagen Business School-i Digitaliseerimise instituudi kaasprofessor

▪ Doktorikraad Bentley Ülikoolist Ameerika Ühendriikides, magistrikraad
Lübecki Ülikoolist Saksamaal, diplom (baka) IT Kolledzhist

▪ Uurin kõike, mis on seotud digimuutuste ja tulevikutööga
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MIS ON HÜBRIIDTÖÖ?

Hübriidtöö Kaugtöö (remote work)

Hübriidtöö Kontori- ja kaugtöö kombineerimine (nt paar päeva
kontoris, paar päeva kaugtöö) + tööprotsesside ümberkujundamine nii, 
et tööd saab teha hästi igalt poolt ja igal ajal.   

Kaugtööd (remote work) ja kontori- ja kaugtöö kombineerimist
(telework) on praktiseeritud juba aastakümneid eri nimede all (work 
from home, mobile work). 

Hübriidtöö kujutab endast ka radikaalsemat töö olemuse
ümbermõtlemist, et toetada tööprotsesse ja meeskondi, mis toimivad
nii veebis kui koha peal.

Stein, M-K. (2023). Digimuutused tööl: tööriistadest väärtusteni. 
Vikerkaar, 1-2(2023), lk. 114-121



MIS ON HÜBRIIDTÖÖ?

Hübriidtöö eesmärgiks on tööprotsessid üles
ehitada nii, et kõik meeskonna liikmed
saaksid töös osaleda, sõltumata sellest kas 
nad on kohal läbi veebi või füüsiliselt ja 
sõltumatult sellest, kuna nad töötavad. 

Sellega seoses muutuvad ka tööga seotud
väärtused, kus kohalolust (presence) ja 
nähtavusest (visibility) olulisemaks muutub
osalus (participation) ja selle toetamine. 

Gratton, L. (2021). How to do Hybrid Right. Harvard Business 
Review, May-June 2021.



KIIRE TAGASISIDE



HÜBRIIDTÖÖ
EELISED JA 
VÄLJAKUTSED



MIS ON HÜBRIIDTÖÖ EELISED? 

▪ Paindlikkus (millal tööd teha, kus
tööd teha, kuidas tööd teha) 

▪ Säästlikkus (säästab aega, raha, 
energiat, keskkonda) 

▪ Töö rahulolu

Bloom, N., Han, R., & Liang, J. (2022). How hybrid 
working from home works out (No. w30292). 
National Bureau of Economic Research.



MIS NENDE EELISTE TAGA ON? MÕNED NUMBRID

Hübriidtööga kaasneb töönädala ja töötundide ümberkorraldus:

▪ Kontori päevadel töötatakse rohkem 

▪ Nädalavahetustel töötatakse rohkem 

▪ Haiguspäevade hulk väheneb 

▪ Kaugtöö (kodukontori) päevadel töötatakse keskmiselt 2 tundi vähem

▪ Selline paindlikkus on töötajate meelest kõige suurem hübriidtöö eelis (ummikus 
istumise vältimine esmajärjekorras) 

Töötajad hindavad hübriidtöö võimalust sama kõrgelt kui u. 4-8% palgatõusu.  

Bloom, N., Han, R., & Liang, J. (2022). How hybrid working from home works 
out (No. w30292). National Bureau of Economic Research.



MIS NENDE EELISTE TAGA ON? MÕNED NUMBRID

Hübriidtööga kaasneb CO2 heitkoguste ja transpordikulude üldine langus:

▪ 1.5/3.5 päeva kaugtöö/kontoritööga kaasneb 30%-ne heitkoguste langus transpordi 
arvelt, ja 6%-ne tõus elamute arvelt -> kokku selge langus; aastased töötaja 
transpordikulud langevad 30%

▪ 4/1 päeva kaugtöö/kontoritööga kaasneb 80%-ne heitkoguste langus transpordi arvelt, 
ja 12%-ne tõus elamute arvelt -> kokku selge langus; aastased töötaja 
transpordikulud langevad 80% 

Navaratnam, S., Jayalath, A., & Aye, L. (2022). Effects of working from home on 
greenhouse gas emissions and the associated energy costs in six Australian 
cities. Buildings, 12(4), 463.



ÜKS “AGA”

Juhid ja töötajad hindavad hübriidtööd väga erinevalt: 

▪ Töötajad on üldiselt positiivselt meelestatud, hea meelega kasutavad 
hübriidtöö võimalusi, jne.  

▪ Juhid on tihti negatiivselt meelestatud, ei taha võimalusi kasutada ja eeldavad 
ka negatiivseid tulemusi 

Üks põhjus võib olla, et puhtalt kaugtöö COVIDi ajal oli juhtidele 
(eriti keskastme juhtidele) väga raske ja nad pidid väga ruttu 
palju uusi oskusi ja praktikaid omandama. 

Bloom, N., Han, R., & Liang, J. (2022). How hybrid working from home works 
out (No. w30292). National Bureau of Economic Research.

https://www.microsoft.com/en-us/research/project/the-new-future-of-work/

https://www.microsoft.com/en-us/research/project/the-new-future-of-work/


MIS ON HÜBRIIDTÖÖ VÄLJAKUTSED?

▪ Paindlikkus (millal tööd teha, kus tööd
teha, kuidas tööd teha) -> piiride
sulamine, stress & läbipõlemine

▪ Suhete/võrgustike loomine ja hoidmine
–> üksindus, tiimitunde kadumine, 
tööheaolu langus

▪ Pidev uute tehnoloogiate ja tööviiside
õppimine, eksperimenteerimine ja 
probleemide lahendamine -> 
küberturvalisuse probleemid, 
tehnostress, tõrked tööprotsessides

https://www.microsoft.com/en-us/research/project/the-new-future-of-work/

https://www.microsoft.com/en-us/research/project/the-new-future-of-work/


MIS NENDE VÄLJAKUTSETE TAGA ON? MÕNED NÄITED

Läbipõlemine suurenes järsult kogu maailmas suvel 2020 ja on jätkuvalt kõrge. 

Kolm kõige suuremat läbipõlemise põhjustajat:

1. Tunne, et ei ole kolleegidega ühenduses / samal lainel

2. Liiga suur töökoormus

3. Nõudmised tööl ja kodus on konfliktis

https://www.microsoft.com/en-us/research/project/the-new-future-of-work/

https://www.microsoft.com/en-us/research/project/the-new-future-of-work/


MIS NENDE VÄLJAKUTSETE TAGA ON? MÕNED NÄITED

Hübriidtöö sõltub oluliselt digitehnoloogiatest, mis abistavad töö tegemisel ja
samas tekitavad uusi probleeme:

1. ”Leaf blower problem”: kui veebikohtumise ajal esineb ühel poolel suur
katkestus, mida tajub enamjaolt ainult see pool (lärm, lapsed, vms.), aga sellel
on arutelule suur mõju, sest ühe osapoole tähelepanu on hajutatud

1. Videoväsimus: liigne kognitiivne koormus inimeste nägude jälgimisest + stress 
enda näo pidevast nägemisest ☺

2. Paralleelsed vestlused (chat) aitavad kolleegidega samal lainel püsida, aga on 
ka tähelepanu hajutavad ja kurnavad

https://www.microsoft.com/en-us/research/project/the-new-future-of-work/

https://www.microsoft.com/en-us/research/project/the-new-future-of-work/


HÜBRIIDTÖÖ
KUJUNDAMINE
ETTEVÕTTE 
KONTEKSTIS



PEAMISED HÜBRIIDTÖÖ ELEMENDID, MIDA SAAB KUJUNDADA

▪ Tehnoloogia

▪ Uued tööviisid 

▪ Juhtimine 

Jensen, T. B., & Stein, M. K. (2021). Designing a digital 
workplace: introducing complementary smart work 
elements. Journal of Financial Transformation, 52, 42-53.
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Funktsioon Näited

Tööriistad Rakendused, mis toetavad
individuaalset kontoritööd
ja hõlbustavad ülesandeid, 
nagu tekstitöötlus, 
arvutused, esitlus, jne.

MS Word, Excel, 
Powerpoint (eraldi)
Veebibrauser
jne. 

TEHNOLOOGIA KUI TÖÖRIISTAD 

Baptista, J., Stein, M. K., Klein, S., Watson-Manheim, M. B., & Lee, J. (2020). Digital 
work and organisational transformation: Emergent Digital/Human work configurations in 
modern organisations. The Journal of Strategic Information Systems, 29(2), 101618.
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Funktsioon Näited

Võrk Ettevõtteülesed
tehnoloogiad töötajate
ühendamiseks ja teabe
jagamiseks, teadmiste
vahetamiseks, koostööks ja
sisekommunikatsiooni
toetamiseks.

MS Teams
Onedrive
Dropbox
Jira 
Outlook
jne.

TEHNOLOOGIA KUI VÕRK, MIS MEID SEOB

Baptista, J., Stein, M. K., Klein, S., Watson-Manheim, M. B., & Lee, J. (2020). Digital 
work and organisational transformation: Emergent Digital/Human work configurations in 
modern organisations. The Journal of Strategic Information Systems, 29(2), 101618.
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Funktsioon Näited

Nutikas
suunaja

Platvormid, mis integreerivad
kontorirakendusi
sotsiaalmeedia
funktsioonidega ja lisavad
tuvastus- ja tehisintellekti
tehnoloogiaid inimeste, 
teadmiste ja
õppimisvõimaluste
ühendamiseks ja
võimendamiseks.

MS Office 365 + 
Teams (kontor & 
koostöö) + MS 
Dynamics 365 
(ärirakendused) + Viva 
(tööanalüütika) (kõik
integreeritud) 

TEHNOLOOGIA KUI NUTIKAS SUUNAJA

Baptista, J., Stein, M. K., Klein, S., Watson-Manheim, M. B., & Lee, J. (2020). Digital 
work and organisational transformation: Emergent Digital/Human work configurations in 
modern organisations. The Journal of Strategic Information Systems, 29(2), 101618.



UUED TÖÖVIISID: INDIVIDUAALSELT

Neli üldist põhimõtet:

1. Töötajad on autonoomsed: juhivad ise oma tööd, asukoha ja
aja paindlikkus

2. Töötajatel on piiramatu juurdepääs ja ühenduvus (tööd saab
teha igal ajal, igalt poolt), töökoht pakub lihtsaid ja
juurdepääsetavaid digitaalseid lahendusi

3. Töötajatel on paindlikud töösuhted

4. Töötajad lähtuvad eesmärgist: katsetav mõtteviis; mõõdikud, 
mitte jäigad juhised

Jensen, T. B., & Stein, M. K. (2021). Designing a digital 
workplace: introducing complementary smart work 
elements. Journal of Financial Transformation, 52, 42-53.



UUED TÖÖVIISID: TIIMINA

Agiilsus luuakse grupitasandi võrgustike (tiimide) kaudu, mis on moodustatud
töötajatest üle kogu organisatsiooni.

Agiilsust saab arendada neljal viisil:

• Vältida koostöö ülekoormust (võrgustike keskpunktidest tahab keegi kogu
aeg midagi) 

• Kaasata tiimidesse võrgustike äärtel paiknevaid inimesi (uued töötajad, ei-
ütlejad, jne.)  

• Ainult valitud silode ühendamine võtmekoostööks

• “Boundary spanner” (”hunt kriimsilm, kes oskab 8 ametit”) inimeste
kasutamine õppimiseks ja teadmiste jagamiseks

Crocker, A., Cross, R., & Gardner, H. (2018). How 
to make sure agile teams can work together. 
Harvard Business Review.
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JUHTIMINE: 
MULTI-
MODAALSUS JA 
UUED ROLLID

Hooijberg, R., & Watkins, 
M. (2021). The future of 
team leadership is 
multimodal. MIT Sloan 
Management 
Review, 62(3), 1-4.
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Dirigent (Conductor):

• Enamasti virtuaalne

• Tiimi fookus

• Tagab, et plaane, otsuseid, 
teavet ja saavutusi jagatakse
meeskonnaliikmete
koordineerimiseks ja 
motiveerimiseks



25

Katalüsaator (Catalyst):

• Enamasti näost näkku

• Tiimi fookus

• Stimuleerib koostööd, ergutab
loovust ja innovatsiooni, loob
jagatud kultuuri ja soodustab
pühendumist

• Loob psühholoogilist
turvatunnet
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Treener (Coach):

• Nii virtuaalselt kui näost
näkku

• Individuaalne fookus

• Aitab inimestel saavutada
tipptulemusi, luues samal
ajal usaldust ning
keskendudes heaolule ja 
professionaalsele
arengule
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Eestvõitleja (Champion):

• Nii virtuaalselt kui näost
näkku

• Fookus väljapoole

• Võitleb oma tiimi huvide eest
väljaspool, kindlustab
meeskonna ressursse, 
edastab saavutusi jne.



SÜNERGIAD

▪ Sünergia on „kahe või enama jõu koosmõju nii, et nende koosmõju 
on suurem kui nende individuaalsete mõjude summa”

▪ Ükski algatus ei ole kunagi isoleeritud ja avaldab koosmõju teiste 
ettevõtte otsustega

▪ Kuigi iga algatus eraldi võib aidata saavutada soovitud suuremat 
eesmärki (nt suurendada tööviljakust), ei pruugi nende koostoimed 
seda mitte teha

▪ Hübriidtöö kavandamisel on seetõttu oluline arvestada, kuidas 
otsused ja algatused üksteist „täiendavad” või „vastuolus” on 

Brynjolfsson, E., & Milgrom, P. (2013). Complementarity in 
organizations. The handbook of organizational economics, 
by Gibbons, R and Roberts, J (Eds.), pp. 11-55.



NÄIDE: HELMESE HÜBRIIDTÖÖ EKSPERIMENT

Eesmärk: tõsta hübriidtööd tegevates tiimides 
psühholoogilist turvatunnet (uskumus, et kedagi ei 
karistata ega alandata uute ideede, küsimuste, murede või 
vigade jagamise eest)

(1) (2) (3)

(1) Juhtimine: juhtide omavaheline mentorlus ja kogemuste 
jagamine; fookus avatud suhtlusel ja ”vaimse tervise vormi 
hoidmisel” (katalüsaator ja treener)

+ + ?

(2) Uued tööviisid: kontoriruumide funktsionaalsuse ja
kasutusviiside ümbervaatamine; juurde vaja teha nii telefoni- ja
videokõnede bokse, väikesi nõupidamisruume kui ka sotsiaalse
suhtluse alasid

+ ?

(3) Tehnoloogia: ei ole artiklis mainitud, aga mis tehnilised 
lahendused toetaksid eesmärki ja täiendaks algatatud muutusi 
juhtimises (1) ja tööviisides (2)?

+

https://arileht.delfi.ee/artikkel/93185435/video-it-firma-helmes-tutvustas-oma-hubriidtoo-
eksperimendi-ullatuslikke-tulemusi

https://arileht.delfi.ee/artikkel/93185435/video-it-firma-helmes-tutvustas-oma-hubriidtoo-eksperimendi-ullatuslikke-tulemusi


HÜBRIIDTÖÖKS
ETTEVALMISTAMINE 



VALMISOLEK: VAIMNE, TEHNILINE, SOTSIAALNE

Eckhardt, A., Endter, F., Giordano, A., & 
Somers, P. (2019). Three stages to a virtual 
workforce. MIS Quarterly Executive, 18(1), 5.

TEHNILINE VALMISOLEK

ORGANISATSIOONI TEHNILINE
KÜPSUS JA INIMESTE OSKUSED

SOTSIAALNE VALMISOLEK

ÜHINE IDENTITEET JA USALDUS ON VAJALIKUD SELLEKS, ET 
MEESKONNALIIKMED SAAKSID TÄITA KEERULISI ÜLESANDEID

VÕIMALIKULT TÕHUSALT JA TULEMUSLIKULT

VAIMNE VALMISOLEK

VAIMNE VALMISOLEK
RAKENDADA UUSI TÖÖVIISE



VALMISOLEK: OSKUSED JA PÜHENDUMUS

Oskab, aga ei taha / on 

ebakindel

Miks need inimesed

muretsevad?

Oskab, tahab ja on 

endas kindel

Sinu suunamudijad ja 

saadikud ☺

Ei oska ja ei taha

Lase neil inimestel midagi

muud teha

Tahab, aga ei oska

Toeta, koolita, jälgi…

Kõrge

PÜHENDUMUS 

Kõrge

Madal

Madal

O
S
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U

S
E
D



SUUR TÄNU!


