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2017 Deloitte Global Human Capital Trends uuringus osales
10 447 äri- ja HR juhti kokku ligi 30st riigist
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Väga kiired
muutused nõuavad

uusi reegleid
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Kiired muutused ei 
toimu ainult 

tehnoloogias, vaid ka 
ühiskonnas ja 

demograafilises 
olukorras
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• Mobiilid, sensorid, tehisintellekt

• Tarbijate ligipääs tehnoloogiale

• Tehnoloogia on tunginud igapäeva ja 
poliitilisse maailma
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potentsiaali lõhe
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Tuleviku organisatsioon
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Organisatsioon eile Organisatsioon täna

Organisatsioon tulevikus

• Jagatud väärtused ning kultuur

• Läbipaistvad eesmärgid ja projektid

• Info vaba liikumine ja 
tagasisidestamine

• Inimesi tasustatakse nende oskuste ja 
võimete, mitte positsiooni eest
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Tuleviku organisatsioon

Vanad reeglid Uued reeglid

Organisatsiooni nähakse kui hierarhiat 
koos hierarhiliste käsuliinide ja 
juhtimisega

Võrgustik, mida juhivad inspireerivad 
liidrid ja mis on orienteeritud 
koostööle ja teadmiste jagamisele

Organisatsioonistruktuur põhineb 
ärifunktsioonidel

Organisatsioonistruktuur põhineb 
projektidel, kus on toodetele, 
klientidele ja teenustele orienteeritud
tiimid

Organisatsioonikultuuri mõjutab hirm 
eksida ja teiste arvamuse olulisus

Organisatsioonikultuuri iseloomustab 
riskijulgus, turvalisus ja innovatsioon

Rollid ja ametinimetused on selgelt 
defineeritud

Tiimid ja vastutus on selgelt 
defineeritud, aga rollid ja 
ametinimetused on pidevas 
muutumises
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Õppimine ja karjäär

Bersin by Deloitte proprietary research with Glassdoor

Y-generatsiooni üks
peamisi ootusi on 
võimalus õppida ja 

areneda

42% plaanib oma praeguse tööandja
juurest lahkuda, kuna nad leiavad, et ei

õpi ja arene piisavalt kiiresti
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HR 2017—Bersin by Deloitte predictions. Everything Is Digital: Ten HR and Talent Predictions for 2020

John Donovan, AT&T Chief Strategy Officer

„We felt a 

fundamental

obligation to reskill

our workforce“.

Õppimine ja karjäär

Karjääri olemus on 
oluliselt muutunud 
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83% juhtidest leiab, et 
nende organisatsioon liigub

paindliku ja avatud
karjäärimudeli suunas ning
pakub pigem rikastavaid ja 

arendavaid projekte ja 
ülesandeid, mitte

hierarhilist karjääri



Vanad reeglid Uued reeglid

Karjäär liigub „üles“ või „välja“ Karjäär liigub igas suunas

Töötajatele öeldakse milliseid
koolitusi nad peavad läbima

Töötajad otsustavad ise, vastavalt 
oma tiimi vajadustele ja oma 
isiklikele karjääriplaanidele, millisel 
moel nad ennast arendavad

Inimesed õpivad klassiruumis, ja 
vahel ka internetis

Inimesed õpivad kogu aeg –
klassiruumis, e-koolitustel, kursustel, 
erinevates gruppides, üksteiselt

Õpingute sisu tuleb 
koolitusspetsialistide poolt

Õpingute sisu tuleb kõikidelt
organisatsiooni liikmetelt ja seda 
kureeritakse nii töötajate endi kui ka 
HRi poolt

Õppimine ja karjäär
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Talentide leidmine 
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Tööandja 

bränding peab 

olema väga 

nähtav ja 

atraktiivne Uued tehnoloogilised võimalused  
aitavad luua tööandja brändi ning 

lihtsustada ja kiirendada 
värbamisprotsessi
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Talentide leidmine

Vanad reeglid Uued reeglid

Värbajad kasutavad Internetti sobivate 
kandidaatide leidmiseks (Linkedin ja 
Facebook)

Lisaks Linkedin’ile võtavad värbajad 
kasutusele üha uusi sotsiaalmeedia 
kanaleid (Twitter, Facebook, Glassdoor, 
Pinterest, Quora)

Tööandja bränding on osa turunduse 
strateegiast

Tööandja brändil on iseseisev 
strateegia, mis ulatub kõikidesse 
värbamiskanalitesse ja meetoditesse

Kandidaatide haldamise süsteem on 
ainus värbamisel kasutusel olev 
tehnoloogia

Kasutatakse erinevaid tehnoloogilisi 
lahendusi kandidaatide tuvastamisel, 
video intervjuudel, kandidaadisuhtlusel 
ja sisseelamisel
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Allikas: https://www.forbes.com/sites/joshbersin/2016/09/21/the-
future-of-work-its-already-here-and-not-as-scary-as-you-

think/#5c55a7d54bf5

• Me peame kujundama 
oma organisatsioonid ja 
töökohad nii, et need 
innustaksid töötajaid ja 
toetaksid kliente

• Empaatia, loomingulisus 
ja inimlikud oskused on 
olulisemad kui kunagi 
varem…

• Y-generatsioon on 
positiivselt häälestatud 
Z-generatsiooni tulekuks
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Hoia ennast meie tegemistega kursis 
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LinkedIn kontodel!
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