
Kaugtöö kui kontoritöötajate koduõppe projekt 
 
Kujutage ette, et Teiega võtab ühendust põhikoolis käiva lapse klassijuhataja ja 
teeb Teile ettepaneku viia Teie laps koduõppele. Mõelge nendele tunnetele, mis 
Teid peale esimest ehmatust täidavad. Väga hea! Nüüd kujutage ette, et Teie 
enda laps teeb Teile ettepaneku, et ta soovib koolis käimise asemel hoopis kodus 
õppida. Mis tunded nüüd tekivad? Ja viimaseks kujutage ette, et olete eliitkooli 
direktor, kus ei ole kunagi ühtegi last koduõppel olnud ja kus järsku arvestatav 
grupp lapsevanemaid taotleb oma võsukeste koduõppele viimist. 
Millest selline näide? Aga sellepärast, et koduõppele minek põhikoolist on vägagi 
sarnane kaugtööle minekuga klassikalisest kontorist.  Ühiskond ei aktsepteeri 
täna koduõpet, kui normaalset käitumisnormi, sest alles vähem kui aasta tagasi 
võeti  vastu määrus, kus Haridusministeerium lubab koduõppele jääda igal 
õpilasel lihtsalt lapsevanema soovil kui kooli õppenõukogu taotluse aktsepteerib. 
Tuleme nüüd tagasi alguse juurde ja paneme kirja need hirmud ja ootused, mis 
koduõppe ehk siis kaugtöö puhul tekivad erinevatel osapooltel. 
 
KLASSIJUHATAJA ehk OSAKONNAJUHATAJA 
Hirmud - Ootused + 
- töömaht suureneb läbi individuaalse 
kontrolli 

+ igapäevane töömaht väheneb 

- kontroll õpilase üle väheneb  
- mõjub halvasti teiste õpilaste 
distspliinile 

 

- ?  
 
ÕPILANE ehk TÖÖTAJA 
Hirmud Ootused 
- vähese sotsiaalse suhtlemise võimalus + saab hommikul kaua magada 
- tulemuse indviduaalne kontroll võib 
suurendada koormust 

+ kontrolltööd ainult 2 korda aastas 

- eksamid on rasked + individuaalsem lähenemine ehk 
efektiivsem õppimine, st. sama tulemus 
lühema ajaga 

- ma ei suuda kodus õppida  
 
 
DIREKTOR ehk OMANIK 
Hirmud Ootused 
- mõju ühiskondlikule reitingule + majanduskulude vähenemine 
- õpetajate rahulolematus + innovatsioonilise imago loomine 
  
  
 
LAPSEVANEM ehk PEREKOND 
Hirmud Ootused 
- õpitulemus halveneb + lapsele tekib rohkem aega 
- distsipliin nõrgeneb + kogu perekonna ajagraafik on 

paindlikum 
- lapse suhtlemisvajadus jääb 
rahuldamata 

+ sääst kooliriietelt ja koolisöögilt 

- sugulaste ja tuttavate hukkamõist ja 
sotsiaalse positsooni halvenemine 

+ perekond saab rohkem aega koos 
veeta ja reisida 

- puudub võimalus hea õpikeskkonna 
loomiseks (valgus, tehnika, ruum, 
abiõpetaja jne) 

 



 
Enne, kui alustada kaugtöö võimaluse rakendamise kaalumist oma ettevõttes, 
tuleks põhjalikult uurida läbi kõikide osapoolte ootused ja hirmud. Tehnilised 
lahendused ei ole tänapäeval enam probleemiks, küsimus on inimeste 
kohanemisvõimes ja arusaamises, mida kodukeskkonnas töö tegemine tema 
jaoks tähendab.   
 
Kaugtööga on kergem kohaneda inimestel, kes on orienteeritud tulemusele, mitte 
protsessile. Kasutan kahe erineva inimtüübi kirjeldamiseks arvestades alustatud 
kooliteemat: mittemotiveeritud ja motiveeritud. Järgnev tabel illustreerib nende 
hinnanguid. 
 
 Mittemotiveeritud Motiveeritud 
Enesedistsipliin Nõrk tugev 
Otsustamine Kas teeb või ei tee. Ei oska valida 

ehk otsustada. Püüab igal pool 
lihtsustada otsustusprotsessi, sest 
ostustamine on tema jaoks raske. 
Teeb enda jaoks rutiinreeglid. 

Suudab õigesti määrata 
tegemise ja mittetegemise 
vahekorra. Läheneb igale 
olukorrale individuaalselt. 
Tajub, et ka mitte-
otsustamine on otsus.  

Töökeskkonna 
funktsioon 

Kontor on sotsiaalse suhtlemise 
keskkond ja töö aja sisutamise 
vorm. Loob omi mitteformaalseid 
reegleid, suhtevõrgustikke, hoiab 
tööandjat infosulus, ei anna 
negatiivset/annab selektiivset 
tagasisidet. Soovib lihtsalt läbi 
saada ning ebaausate võtete 
kasutamise korral mitte vahele 
jääda. Motiveerib põhiliselt hirm 
palga saamatajäämise ees. 

Kontor on saavutamise 
koht. Töö ja hobi langevad 
kokku. Ei hoia töö- ja 
eraelu lahus. Soovib alati 
saavutada laitmatut 
tulemust. 
 

Töövõime On orienteeritud protsessile. 
Hindavad ennast üle. Teenindavad 
ära ainult selle töö, mis sisse 
jookseb. spetsialisti tööd, mida Sa 
ise ei oska teha. Kolmelisi ei saa 
ümber õpetada, sest neil ei ole 
õppimisvõimet, küll aga 
läbilohistamise võime 

Kaugtööfirmasid võiksid 
võimaluse korral juhtida 
viielised, sest nad ei karda 
palgata endast targemaid 
inimesi. Viielised töötavad 
sageli võimete piiril, 
hindavad ennast pigem 
alla kui üle, on 
orienteeritud tulemusele 

Kaugtööks sobiv EI  JAH 
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