Töökeskkonna parimad praktikad
Töö ja pereelu ühildamine

Töö ja pereelu parem ühildamine pikaajaliste graafikute
koostamise abil
Ettevõte: Pärnu Vesi
Parima praktika sihtgrupp: kõik ettevõtte
töötajad
Probleem:
Kui varem on olnud töö ja pereelu ühildamine iga perekonna enda asi, siis nüüd on see
muutunud oluliseks ka tööandja jaoks. Tööandja tahtest ja teadlikkusest sõltub paljuski see,
kuidas see praktikas õnnestub. Et tööandjana olla atraktiivne ja omada head mainet ning
kindlustada end toimiva personaliga, ei piisa ainult konkurentidest suurema palganumbri
pakkumisest. Olulised on ka töötingimused ja –korraldus. Paindliku töökorraldusega on
võimalik töötajal valida nii tööaega kui ka töökohta. Kui aga töö iseloomust tingituna ei ole
võimalik valida tööaega ja –kohta, saab töö ja pereelu mõlema poole huve arvestades edukalt
ühildada ka võimalikult vara koostatud töögraafikutega.
Parima praktika tegevuse kirjeldus:
AS Pärnu Vesi töötatakse summeeritud tööaja arvestuse alusel. Arvestusperioodi pikkuseks on
neli kuud. Enne töö- ja valvegraafikute koostamist esitavad töötajad oma puhkepäevade
soovid tööandjale ning võimaluse korral arvestatakse soove graafikute koostamisel. Kui
kehtiva töölepingu seaduse alusel tuleks tööandjal teavitada töötajat mõistliku aja jooksul
tema graafiku järgsetest töö- ja puhkepäevadest, siis AS Pärnu Vesi on nimetanud selleks
mõistlikuks ajaks 10 tööpäeva enne summeeritud tööaja arvestusperioodi algust. Siis tehakse
töötajatele teatavaks kogu arvestusperioodi hõlmavad graafikud.
Tulemused:
Graafikute taolisele koostamisele kulub oluliselt vähem tööaega ning nii saab rohkem
keskenduda töö veelgi paremale organiseerimisele. Muidu tuleks pärast graafiku koostamist
hakata üsna pea mõtlema juba järgmise graafiku koostamisele. Tööandjana ei ole võimalik
tööd planeerida üksnes ühe kalendrikuu ulatuses, seda tuleb teha oluliselt pikemas perioodis,
seega pole tööandja poolset takistust pikemate plaanide paberile panemisel.
Ka töötaja osaleb selles protsessis hea meelega aktiivselt: ta mõtleb läbi kuidas saaks oma
tööd ja eraelu paremini ühildada, planeerides oluliselt pikemalt ette ja teades, et tema
soovidega enamasti arvestatakse. Nii ei teki ka vajadust suurte ja sagedaste muudatuste
tegemiseks. Kui töötaja saab nelja kuu ulatuses ette teada millised on tema puhkepäevad ja
millal tuleb tööl olla ning vaatamata kõigele oleks siiski vajalik graafikut muuta, pole see siiani
probleemiks osutunud. Tavapäraselt planeerivad töötajad oma pereelus ette tulevad
sündmused juba puhkepäevadele. Kuna ettevõttes pööratakse tähelepanu nii ohutule
töökeskkonnale kui tervislikele eluviisidele, tuleb muudatusi koostatud graafikutes teha vaid
suuremate haiguspuhangute korral. Töötajaid motiveerib selline tööandja hoiak: nad
tunnetavad, et neid väärtustatakse ja nad ei ole ainult ressursiks maksimaalse kasumi
teenimisel. Ettevõttes valitseb eluterve õhkkond ja üheskoos on hea püstitatud eesmärkide
poole püüelda.

