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Tööõnn ja seksikas vananemine  

Z -generatsiooni valguses 
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Y- generatsioon (1981-91)?! 

• Infoühiskond vs kontseptuaalne 

• Kõik on ettevõtjad mõtteviis 

• Kõik on IT   

• 24/7 võrgustunud 

• Ei taha tööl KÄIA, vaid tahavad ägedaid asju teha 

• Ei usalda suurkorporatsioone, vihkavad bosse 

• Tahavad teha piirideta karjääri 

Company Overview 2 



Simplifying Life 

Z- generatsioon (1997-03)?! 

• Geeniused 

• Multitalendid 

• Tahavad päästa maailma 

• Ambitsioonikad, oma õiguse eest väljas 

• Puutetundlikke näppudega 

• Arvutimängude põlvkond, ootuseks gamification, ehk mängustatus 

• Haavatavus  

Company Overview 3 



Simplifying Life 

Ametijuhendi põhine töö kaob 

• USA tööhõives on 34% ehk 53 miljonit inimest vabakutselised.  

• Suurbritannias teenib 11% täsikasvanutest raha online platvormidega.   

• Inimese karjäär moodustub tulevikus ‘tuhandest’ osaajaga ülesandest. 

• Seega on vaja ettevõtlikkust, enesemüügioskust, enesejuhtimise oskust, 

iseseisva projektileidmise ja -juhtimise ning lepingusõlmimise võimekust, 

mitmiktegevustega harjumist. 
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Tulevikupädevused – ehk kuidas loll 

töö ära kaob 
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Mõtestamine 
Sotsiaalne 

intelligentsus 

Loovus ja 

kohanemine 

Programmeeriv 

mõtlemine 

Transdistsipli-

naarus 
Enesejuhtimine Disainmõtlemine 

 Algatusvõime ja 

ettevõtlikkus 
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21. Sajandi oskused 

• Loovus ja innovatsioon; 

• Globaalne teadlikkus;  

• Finants, majandus, äriline, ettevõtlusalane 

“kirjaoskus”;  

• Kriitiline mõtlemine ja 

probleemilahendusoskus;  

• Informatsiooni kirjaoskus;  

• Meedia kirjaoskus;  

• IKT kasutamise oskused; 

 

• Produktiivsus ja vastutamine 

• Tervisealane “kirjaoskus”; 

• Kommunikatsioon ja koostöö;  

• Paindlikkus, kohanemisvõime;  

• Sotsiaalne ja kultuuride-vaheline mõistmine; 

• Ühiskondlik “kirjaoskus”; 

• Initsiatiiv, iseseisvus;  

• Liidriks olemine, vastutuse võtmine; 

• Keskkondlik “kirjaoskus” 
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Hinnatud isikuomadused (kohusetunde 

asemel) 

• Loovus 

• Kohanemisvõime 

• Uudishimu 

• Avatud meel 

• Õppimise armastamine 

• Enesesõbralikkus 

 

• Ausus 

• Elujõulisus 

• Sotsiaalne intelligentsus 

• Liidriks olemine 

• Lahkus jne.  
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Muutunud tööõnne tähendus 

 

• Töö peab olema elu päikselisel poolel 

• Inimesed tahavad tunda, et nad on tööandjaga võrdsed partnerid 

• Karjäär on rahuldust pakkuv eneseteostus ja elu tervikuna 
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Kuidas 90-selt möllu 

panna? 

• Kuna eluiga pikeneb ja meil tuleb olla vitaalne 

ka eakana, pikeneb ka aktiivne eluiga. 65 on 

uus 35! 

• Tänu sellele mahub inimeste ellu 4-5 erinevat 

karjääri.  

• Oluline on teha seda, mis on kirg praegu on.  
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Kohvinauding? 
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Hea uni? 
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Tööõnne valem sisaldab 

Süda  
Tahan teha tööd, mis muudab 

maailma paremaks 

Ise 
Tahan olla 102% mina ise, koos oma 

tugevuste, nõrkuste ja unistustega 

mahtuda ära sinna töökohale, kus 

olen 
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Mammut 
Tahan, et minu tööst jääks jälg 
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Õnnelikuks tegev (töö)keskkond 

Lahe 
Keskkond ise peab tekitama 

hea tuju. See peab olema 

personaliseeritud. Piisavalt 

privaatsust ja samas ruumi 

koos olemiseks.  

Mõtestatud 
Töö ise peab olema maailma 

paremaks muutev ja mõistlik. 

Huvitav, paeluv ja arendav.  
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Mänguline 
Kõik süsteemid peaksid olema 

intuitiivsed ja haaravad. Nii 

koolitamine, tunnustamine, 

sisseelamine kui muu.  

Kultuur peab olema kaasav, 

ideaalis JUHTIDEVABA. 
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Tänan! 
Tiina Saar-Veelmaa 

Philosophy of a wholesome circle of development at Proekspert 


