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Viimastel aastatel seisab Euroopa silmitsi rekordiliselt suure tööpuudusega, samas võitleb
info- ja sidetehnoloogia sektor (IST) kogenud töötajate märkimisväärse nappuse
probleemiga. Hoolimata vabadest ametikohtadest kogevad vanemad IST töötajad takistusi,
mis piiravad nende tööalast liikuvust sektori raames. Just see probleem on Euroopa Komisjoni
poolt rahastatud projekti „CAMEO – Euroopa vanemate töötajate ametialane liikuvus”
keskseks punktiks”.
Töötajate liikuvus on Euroopa Liidu poliitiliste prioriteetide seas kõrgel kohal, sest see
võimaldab erinevate sotsiaalsete, majanduslike ja tehnoloogiliste suundumuste haldamist.
Eeldatakse, et tööalane liikuvus võib tuua sotsiaalset ja majandluslikku kasu nii tööandjatele
kui ka töötajatele. Sellest hoolimata täheldatakse vanemate töötajate juures – eriti IST
sektoris – piiratud liikuvust. Vanemaid töötajaid (käesoleva uuringu huvides määratletud kui
vanemad kui 45-aastased töötajad) iseloomustab väiksema mobiilsuse tava ja nende tööalane
liikuvus on erinevatel põhjustel ajendatud negatiivsetest kaalutlustest.

Metodoloogia:
CaMEO uuring hõlmas töötajate tegevuse, praktika ja hoiakute analüüsi, eesmärgiga
uurida nende seost vanemate töötajate liikuvusega. Uuringut viidi läbi 2014. a.
septembrist detsembrini 11 riigis. Kuni 136 IST sektori töötajat 12 Euroopa riigist
täitsid ankeedi online. Vastavajate seas olid nii firmade omanikud, personalijuhid,
tegevdirektorid, kui ka IST osakondade juhid riigi- ja eraasutustest, sh ka VKEde
sektori firmadest. Avatud küsimused puudutasid antud töökohtades kehtivaid
lähenemisviise ja tööalase, geograafilise ja virtuaalse mobiilsuse hinnangut. Sealjuures
defineeriti tööalast liikuvust kui üleminekut ühest ametirollist teise, geograafilist
liikuvust teise asukohta liikumisena töö tõttu, virtuaalset liikuvust kui võimet osaleda
teises asukohas realiseeritavates ülesannetes või võimet täita teist rolli ilma tegeliku
füüsilise asukoha või ametikoha vahetamise vajaduseta.
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Vanemate IST töötajate geograafilise liikuvuse
hindamine tööandjate poolt
Vastajad nõustuvad väitega, et geograafiline liikuvus
toob endaga kaasa mõningaid olulisi kasusid. Näiteks
arvavad vastajad, et seda tüüpi liikuvus kindlustab
suurema töökohtade valikuvõimaluse, mis annab
võimaluse paremaks töötajate oskusi puudutava
nõudluse ja pakkumise tasakaalustamiseks ning
stimuleerib
loomingulisust.
Geograafiline
liikuvus
parandab toote turule viimiseks vajaliku aja haldamist,
paljurahvuseline
töökeskkond
vastab
klientide
sotsiaalsele ja demograafilisele profiilile, see aga toob
ettevõttele kasu. Peale selle võimaldab see tõhustada
teadmiste vahetust erinevate piirkondade raames.
Tegelikkuses
on
aga
geograafilise
liikuvuse
realiseerimine
raskendatud.
Raske
on
määrata
ettevõttesisest personali juhtivale kohale IT alal teistel
turgudel ja üle viia kvalifitseeritud töötajaid, et

kindlustada teadmiste ringlus piirkondades, kus on
selleks vajadus.
Vastajate hinnangul on sellise asjade seisu põhjuseks
fakt, et vanemad IST osakondade töötajad tahavad
säilitada saavutatud elatustaseme ja tasakaalu ametija eralu vahel, neil võib olla raskusi uute (töö)
tingimustega
kohanemisega, neil ei pruugi olla ka
piisavaid keeleoskusi. Kaasajal IST töötajate värbamisel
teistest riikidest kasutatavad meetmed, nn täiendav
töötasu, eluase või ametiauto (koos juhiga), ei anna
tulemusi. Isegi sellised pakkumised, mis sisaldavad
sõidukulude katmist mitu korda nädalas riiki, kus on
vajadus töötajate järele, isikule, kes ei taha sinna
alaliselt elama asuda, ei kujuta endast piisavat stiimulit.

Et aidata ettevõtteid selle liikuvusega seotud väljakutse juures, tuleb R&D ressursse investeerida:
 paremasse IST sektori töötajate pakkumise korraldamisse Lõuna- ja Idariikidest Põhja- ja Lääneriikidesse,
 paremasse mõistmisse, kuidas värvata uuesti vanemaid IST sektori töötajaid,
 töö üleviimisse madalama tööhõivega piirkondadesse, selle asemel, et viia inimesi piirkondadesse, kus on vajadus
töötajate järele.
Vanematele inimestele suunatud liikuvust edendavad meetmed tuleks hõlmata ka ühenduse või siseriiklike tasustamise
süsteemidega.

Näide headest tavadest geograafilise liikuvuse alal:
„59-aastane Šveitsi tehnik siirdus Indiasse ja võttis üle tehnilise osakonna juhtiva ametikoha sealses ettevõttes. Firmale
tähendas see suurt edu, kuna antud töötajal olid tohutud erialased teadmised. Indias võis ta kasutada kõiki oma
töökogemusi. Enne juhtimise ülevõtmist tema poolt oli firma käive 70 mln, pärast seda kasvas see kuni 1,4 mld” (R68)).

Vanemate IST töötajate tööalase liikuvuse
hindamine tööandjate poolt
Vastajad nõustusid väitega, et tööalane liikuvus on vajalik, et oleks võimalik kasutada kvalifitseeritud töötajate
ressursse, kes oskavad kohaneda muutuvate nõuetega. Näiteks on ametialase arengu võimaluse tagamine
töötajatega töösuhte säilitamise haldamise aluseks töökohas. Tööalase liikuvuse alased meetmed annavad võimaluse
töötajate oskuste ja kogemuste paremaks äratundmiseks, optimaliseerides samaaegselt inimressursside kavandamist.
Ettevõttesisesed värbamised on seotud madalate töölevõtu ja koolituskuludega. Ettevõttesisene liikuvus on seega
vastajate poolt kõrgelt hinnatud.
Hoolimata huvist edutada firma raames, eeldasid
vastajad, et vanemad IST osakondade töötajad:
 võivad omada väiksemat potentsiaali innovatiivuse
alal,
 eelistavad kindlat töökeskkonda muutlikule,
 omavad raskusi pädevuste ajakohastamise ja
laiendamisega
ja
ka
kiiresti
muutuvate
teadmisressursside omandamisega.
Peale selle kahtlesid vastajad, kas vanemad töötajad on
tõepoolest huvitatud oma karjääri arengust antud elu
momendil.

Tööalase liikuvuse tõstmiseks vanemate IST sektori
töötaja seas tuleb R&D ressursse investeerida:
 vanemate töötajate võimaluste ja kogemuste
hinnangu paremate vahendite väljatöötamisse, võttes
arvesse pädevuste süstemaatilist kinnitamist sellistel
aladel nn IT projektide haldamine, tarkvara testimine
või
süsteemide
ohutuse
alaste
probleemide
lahendamine,
mis
kujutavad
endast
tüüpilisi
vanemate IST sektori töötajate oskusi,
 ametikohtade kirjelduste standardariseerimisse,
 vanemate isikute tööle võtmisega seonduvate kasude
tõhusasse edendamisse.

Näide headest tavadest tööalase liikuvuse alal:
„Praegu on kõikjal digitaalpangandus. Mõningad panganduse sektoris töötavad isikud on pikemat aega olnud tohutute
muutuste tunnistajateks – väga algeliste oskuste kasutamisest varem kuni täieliku tegevuse digiteerimiseni praegu.
Seepärast peavad nad oma oskused edasi andma. Aga meie pakume sellel alal programme. Mõned neist on
kohustuslikud, teised vabatahtlikud. Vanematel töötajatel on tohutud teadmised ja kogemused, mida nad võivad jagada,
mis puudutavad võimalusi, väärtusi ja oskusi kliendi teenindamise alal” (R116).

Vanemate IST töötajate virtuaalse liikuvuse
hindamine tööandjate poolt
Kõik vastajad kasutavad – vähemalt teatud määral – oma organisatsioonides virtuaalset liikuvust. Kasutavad
sellepärast, kuna see toob endaga kaasa tähelepanuväärse majandusliku kasu, võimaldades säästa aega ja raha, IST
sektori rahvusvahelist arengu soodustamist ja paremat protsesside integreerimist.
Virtuaalne liikuvus on eriti oluline (IST osakondade) vanemate töötajate jaoks:
tervisehäirete korral, kui geograafiline mobiilsus on seotud liiga suure riskiga (nt tromboonide tekke oht lennusõidu
ajal) lihtsustavad virtuaalseid konverentse võimaldavad vahendid osavõttu kohtumistel,
 vaba aja mahu suurendamiseks – kaugtöö meetmed võimaldavad säilitada tasakaalu ameti- ja eraelu vahel,
 koolitustes osalemise ja pädevuste tõstmise ala – e-õppe meetmed võimaldavad juurdepääsu ilma reisimise
vajaduseta,
 töökoha asukoha muutmise korral – vanemad töötajad ei ole sunnitud elukohta vahetama.
Kahjuks lisasid vastajad tihti, et IST sektori vanematel töötajatel on piiratud või kaasajastamata IST pädevused, mis
puudutab grupitööd arvutitehnoloogia ja e-õppe vahendite kasutamisega. Vastajate arvates eelistavad vanemad
töötajad ka reaalseid koosolekuid virtuaalsetele.
Peale negatiivsete tähelepanekute, mis puudutavad virtuaalse tehnoloogia efektiivset kasutamist vanemate töötajate
poolt, vastajad täheldasid ka, et:
 virtuaalsed vahendid, mis peavad võimaldama kaugtööd, on oodatust vähem efektiivsed ja nõuavad suuremaid
investeeringuid;
 virtuaalne liikuvus võib põhjustada sotsiaalset isoleeritust ja avaldada mõju ameti- ja eraelu tasakaalule, kuna
puhkuse perioodid on rohkem „tükeldatud”.
Et vastata nendele probleemidele, tuleb R&D ressursse investeerida:
 arenenud infrastruktuuri mobiilse liikuvuse huvides,
 parematesse e-töö tehnoloogiatesse, millel on eriline tähtus vanemate töötajate puhul.

Näide headest tavadest virtuaalse liikuvuse alal:

„Virtuaalne liikuvus võib olla efektiivse tööalase ja geograafilise liikuvuse lähtepunktiks” (R43). „Virtuaalne liikuvus on
üks parimatest viisidest, kuidas IST osakondade vanemad töötajad võivad kanda hoolt oma kvalifikatsioonide eest
virtuaalse liikuvuse abil” (R49). „Kasude hulgas on kindlasti: parem ameti- ja tööelu tasakaal; reisimine on kallis;
kaitstud oleks töökeskkonna internaliseerimine; vanemate IST töötajate jaoks võivad luua rahvusvahelise
töökeskkonna; nt trombooside ohu korral. Näen ainult kasusid ja mitte ühtegi puudust.” (R82).

Soovitused lähenemisviiside alal
Vastuste alusel küsimustikele, mis puudutasid kehtivaid
lähenemisviise ja seda, milline poliitika on vajalik
vanemate IST sektori töötajate liikuvuse parandamiseks,
soovitatakse alljärgneva poliitika juurutamist:

Mobiilsus
 süsteemi süvendamine, mis võimaldaks e-pädevuste
puudujääkide sobitamist nende varudega erinevates
geograafilistes piirkondades,
 riigisiseste vaba liikumise barjääride kõrvaldamine
sotsiaalkindlustuse ja pensjionite süsteemi küljelt
töötajate huvides ja maksusüsteemi küljelt tööandjate
huvides,
ühendusesiseste kaugtöö probleemide reguleerimine;
 vahendite kindlustamine töötajaid saatvatele ja
vastuvõtvatele firmadele üleviimise kulude tarbeks,
 teadmiste kindlustamine vanemate IST osakondade
töötajate
liikuvust
raskendavate
piirangute
ja
takistuste
osas,
et
kergendada
sihtvärbamise
strateegiate kasutamist ja lühendada töötajate otsimise
etappi,

nende
firmade
ja
teiste
organisatsioonide
premeerimine, kes juurutavad IST osakondade
vanemate töötajate liikuvust soodustavaid programme.

Pädevused, kvalifikatsioonid ja
tunnustamine
 IST sektori vanemate töötajate „mittedigitaalsete”
oskuste
ja
pädevuste
väärtuse
teadlikkuse
suurendamine,
et
ületada
vanusega
seotud
suundumused liikuvuse tavade raames,
 IST osakondade vanemate töötajate oskuste ja
pädevuste tuvastamist võimaldavate meetodite ja
vahendite parandamine;
 teadmiste tagamine geograafilise liikuvusega seotud
vahendite, ressursside j heade tavade näidete osas,
 vanemate (IST osakondade) töötajate vanuse
haldamise olemasolevate strateegiate ja vahendite,
nn mentorprogrammid ja teadmiste vahetuse
programmid töökaaslastega, kes on samal ametialasel
tasandil, levitamine,
 suhtlusplatvormi loomine IST osakondade vanemate
töötajate jaoks teadmiste ja kogemuste vahetamiseks
töökaaslastega, kes on samal ametialasel tasandil.

Tehnoloogia
 edasine IST virtuaalse infrastruktuuri
parandamine ja integreerimine.

ja meetmete

Tulemused
Vastajad hindavad selgelt geograafilist ja tööalast liikuvust, kuna mõlemad liikuvuse tüübid toovad nende ettevõtetele
olulist tulu. Siiski tundub, et mõlemad liikuvuse tüübid on raskemalt realiseeritavad praktikas, kui see järelduks
teooriast.
Paljud vastajad arvavad, et vanemad töötajad on vähem huvitatud uutest või muutuvatest töökeskkondadest või nad
on vähem võimelised nende keskkondadega kohanema. Neid vaateid ei tasu siiski tingimusteta aktsepteerida – siin
esitletud hoiakud vanemate töötajate suhtes võivad peegeldada kogutud andmeid, aga need andmed sugereerivad, et
selline negatiivne ettekujutus vanematest töötajatest on põhjendamatu ja võib põhjustada piiranguid vanemate
töötajate töölevõtmisel. Suurem vajadus geograafiliselt liikuvate töötajate järele võib anda võimaluse vanematele
töötajatale, kes tahavad saada liikuvaks. Ühtlasi on selge, et sellega kaasnevad tavalised eelised on liiga vähe selleks,
et õhutada vanemaid töötajaid geograafiliseks liikumiseks. Siin esitletud tegevussuunade soovitusi tuleks seega
käsitleda kui teostatavaid samme vanemate töötajate tööalase liikuvuse tegeliku parandamise teel.
Geograafilisest liikuvusest üksi ei piisa selleks, et suurendada vanemate töötajate töölevõtmist ja suurendada nende
ametialast rahulolu. Pidades silmas väljakutseid, mis on seotud pädevuste puudusega Euroopa tööturul, eriti IST
sektoris, on sama olulised ka tööalane ja virtuaalne liikuvus. Järgmised sammud CaMEO projekti raames – vastuseks
kogutud andmetele – näevad ette e-Akadeemia ja Ametialase sobivuse baasi loomist selleks, et toetada vanemate
IST sektori töötajate ametialast arengut ja töölevõtmist.

Kogu aruanne ja teave projekti kohta on saadaval:

www.c-ameo.eu
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