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Näiteid ja tähelepanekuid 
kaugtööst Eestis

Epp Kallaste

Uuringust

• 10 Eesti ettevõtte juhtumiuuring, et luua taust 
juhendmaterjali jaoks

• Eesmärk: kirjeldada kaugtöö korraldust, 
õnnestumisi, ebaõnnestumisi

• Igas ettevõttes personalijuhi süvaintervjuu, 
töötajate fookusgrupp, keskastme juhtide 
fookusgrupp, IT juhtide veebiküsitlus
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Näited huvitavatest aspektidest 
juhtumites

• Töökorraldus peab soosima kaugtöö tegemist. 
Ainult ideest ei piisa

• Kaugtöö kui soodustus viib selleni, et töötajad 
on nõus panustama enam

• Kaugtööd tegevad töötajad oskavad 
reguleerida oma töökohta ja tööaega ise

Näide 1: ideest teostuseni
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Ettevõte 1 - taust

• Avaliku halduse organisatsioon väljaspool Tallinna (50-
100 töötajat)

• Kaugtöö on reguleerimata
“Meie osakonnas küll mingit sellist varianti ei ole, et oleks 

mingi kindel süsteem või et luuakse sulle võimalused 
teha kaugtööd.” 

“Kaugtöö võimalus on kokkuleppel asutuse juhiga.”

“[Kaugtööle suundumine] nõuab ikka päris pikki 
läbirääkimisi. Kas see väärib küünlaid?”

Ettevõte 1 - probleemid 

• Kolleegide halb suhtumine
“… ega tal siis tööd ei ole ja eks ta siis keedab, küpsetab ja koristab.“ 

• Ülesannete ebaõiglane jaotus
“Ülesanded jaotuvad majas olijatele. […] Kes on majas olemas, tajuvad 

sellist ebaõiglast töökoormuse ringijaotumist ja seda enam sellist 
vimma nende suhtes, kes saavad ära teha oma kohustuslikud 

ülesanded ja mitte sentigi rohkem.”
• Võõrandumine ja töö väga kitsas defineerimine

“Suhtlus jääb otseselt ülesande andmise ja tulemuse vastuvõtmise 
peale, kuid igasugune ametikoha ümber seonduv nõustamise ja 

juhendamise pool läheb tasapisi mujale.”
“Sul ongi tööasjad ära tehtud, aga sellist tugevat  meeskonnavaimu, 

mis viib eesmärgi poole, nagu enam eriti ei ole.”
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Ettevõte 2 - taust

• IT sektoris äriteenuseid pakkuv ettevõte Tallinnas (50-100 töötajat)
• Kaugtöö tehniline pool tuleneb vajadusest klientidele, kliendi 

kontoris teenust osutada
• Kõik töötajad saavad kaugtööd kasutada vastavalt sellele, kuidas 

nad soovivad ja kasutataksegi paindlikult
„See on inimese enda võimalus, kui  ta soovib kodus töötada. … Tal on 

ka töökoht siin, tal on mitu võimalust. Kui ta leiab, et parem on 
kodus, siis tal on see võimalik.“ 

• Tööd saab tulemuste põhjal lihtsalt mõõta
„... seda on väga kerge mõõta, sest iga nädal vaadatakse üle inimese 

panus. Iga kuu vaadatakse see üle, iga kvartal ja ka aastas ja siis on 
näha, kas ta tegelikult seal kaugemal töötab või mitte.“ 

Ettevõte 2 - probleemid

• Ei ole kaugtööst pingeid meeskonnas, kuna:
– kõikidel on võrdsed võimalused (nii tehnoloogilised kui 

töökorralduslikud)
– Töö on projekti ja meeskonna põhine ning komplekteeritakse 

meeskonnad, mis omavahel hästi koos töötavad
„Tegelikult on meeskonna vahelise side tugevus üks eeliseid, et 

saad kaugtööd teha. Kui meeskond on hästi tugev, nad on 
varasemalt nii palju koos teinud ja sa tunned inimesi, siis ei ole 

vahet, kas ta töötab Kolga-Jaanis või Messengeris, siis on lihtsam 
kaugtööd teha, kuna sa tunned inimesi ja on vastutus.“

• Täieliku kaugtööpuhul võõrandumine meeskonnast
„Sul tekib vastutus nende inimeste ees, kellega sa koos töötad. 

Kui  oled kaks aastat Riias, siis sul on jumala savi, mis 
teistega juhtub.“ 
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Ideest teostuseni

• Kaugtöö toimib juhul, kui see on töökorralduse 
poolest läbi mõeldud:

– Töötajad on teadlikud IT ja muudest kaugtöö 
tegemise võimalustest

– Rakendub kõikidele võrdselt (või on selged reeglid, 
kellele rakendub ja kellele mitte)

– Kaugtöötajate ja kontoritöötajate vaheline tööde 
jaotus on läbi mõeldud

• Ainult idee ei taga head rakendust

Näide 2 – kaugtöö kui soodustus
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Ettevõte 1 - taust

• Väikese ajakirja toimetus, mis on suurema 
kontserni osa peakorteriga Tallinnas

• Kaugtöö võeti kasutusele regionaalse haarde 
laiendamiseks, töö lapsehooldusega 
sobitamiseks ja töötajate soovil

Kaugtöö välja mängimine soodustusena viib 
töötajate suurema panustamiseni

• Kontoris on kõigil lauaarvutid
• Väljaspool kontorit kasutatavad vahendid on kõigil omad (sh arvutid, 

diktofonid jm) ja need on ka suhteliselt kallid
“ma ei saa sinna minna ja öelda, et olge kena ja ostke mulle mingi 

pilditöötlemise arvuti, väga suure kuvariga ja väga võimsa kõvakettaga ja 
ka need programmid, mis vajalikud on.”

• Töötajad on sellega nõus, kuna leping kaugtööks on suusõnaline ja neil on 
huvi teha kaugtööd

“Minu huvi oli rohkem see, et ma saaksin kaugtööl olla, siis [...] ma tegin kõik 
selleks ise, et mul oleks korralikud vahendid olemas.”  

“Leping muudaks seda, et siis oleks ikkagi peadirektori tasandil meil 
võimaldatud kodune töötamine või kaugtöötamine ja siis mul oleks 

lepingus kirjas ka need asjad, et mul oleks arvuti, mul oleks võib-olla isegi 
firma poolt diktofon, võib-olla isegi lauatelefon hangitakse mulle firma 

poolt, igasugu asju võib veel. [...] Kui lepingus oleks kirjas, siis kindlasti me 
nõuaksime [töövahendeid].”
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Ettevõte 2 - taust

• Väike meediaettevõte Tallinnas (alla 20 
töötaja)

• Kõikidel töötajatel on võimalik töötada 
kontoris või mujal. Kaugtööd kasutavad pooled 
töötajatest

• Kaugtöövõimalus tekkis, kui infosüsteem 
muutus veebipõhiseks

Kui töötaja tajub kaugtööd enda jaoks 
olulisena on tema vastutus suurem

• Tööandja poolt on lubatud paindlik töökoha valik
„...inimesed saavad ise valida, kus ja mis moodi nad tööd 
teevad. Kui nad kaugtööd teevad, siis meil on suusõnalised 
kokkulepped, et kui miski  takistab, siis tullakse kontorisse. 

Me oleme mõelnud, et kas peaks lisama mingeid erilisi 
klausleid kuskile töölepingusse panema, aga senini me pole 

seda teinud.“ 
• Töötajate vastutus kaugtööd kasutades on suurem

„Mul on alternatiivid, mul on plaan B, plaan C, plaan D. Kui 
juhtub midagi, siis ma tean alati, kust ma saan.“ 

• Tööandja saab kasutada paindlikkust töö jätkumiseks
„...kui ...  läks kas elekter või Internet ära, mingid suured 
avariid olid, siis mõned läksid kohvikusse, tegid edasi neid 

asju [kontori asemel].“ 
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Järeldused

• Kui töötajad tunnetavad kaugtööd olulise 
boonusena, on nad nõus:

– Panustama töövahendite soetamisse

– Võtma suurema vastutuse selle eest, et töö saab 
tehtud

Näide 3 – kaugtöötaja reguleerib 
oma töökohta ja –aega ise
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Ettevõtte taust

• Telekommunikatsiooniteenuseid pakkuv 
ettevõte

• Kaugtöö kasutus on reguleeritud (leping, 
avaldus, tingimuste kontroll)

• Kaugtööd kasutatakse avatud kontorist 
tuleneva häirimise tasalülitamiseks

• Osakondade sees saavad töötajad kasutada 
kaugtööd kokkuleppel vahetu juhiga, kui kodus 
on olemas piisav internet

Kui töö maht on paigas, oskavad töötajad 
ise reguleerida töötamise kohta ja aega

• Vajalik on testida, kas töötajal on interneti tingimused, aga muude 
tingimuste osas (sh enesedistsipliin) vastutab töötaja ise
„Inimene  ise vastutab, et tal on tingimused olemas. See ei ole vabandus 
pärast,  alates sellest, et mul Internetiühendus ei tööta, kuni selleni, et ma 
pidin lapsega seda ja teist tegema, või ma ei saanud kõnele vastata, sest 

ma samal ajal pidin mähkmeid vahetama. Kellegagi ei olegi otseselt 
rääkinud, aga kõigile on arusaadav, et see ei ole vabandus.“

• Töötaja enese vastutus toimib
„Ta [töötaja] ütleb, et pere on kodus, ma ei saa tööd teha, nad [pereliikmed] 

tahavad, et ma neile süüa teeks vahepeal, siis ma ei tee mingeid kodutöö 
päevi. Nad [töötajad] ootavad, et suvi saaks läbi ja saaks jälle kõik tööle ja 

kooli, siis on rahulikult võimalik kodus toimetada.“
„Võib ju vabalt magada lõunani ja teha tööd õhtul kella kümneni.“ 

„Ei no päris nii ei saa. Minul on südametunnistus, kell kaheksa hakkab juba 
koputama.“ 
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Järeldused

• Töötaja, kes lubatakse kaugtööle, oskab ise 
valida töökeskkonna nii, et töö saaks tehtud

• Sobivate töötingimuste eest vastutab töötaja 
ise

• Ühegi juhtumi puhul ei kasutatud isiksuseteste
kaugtöö kasutamise üle otsustamiseks 

AITÄH!

Email: epp.kallaste@centar.ee


