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MÕTTETALGUD
Kuusalu Tööstuspargis

17. juuni 2010

Riskirühmade tööturule sisenemist ja töötamist toetavate 
kaugtöökeskuste võrgustiku arendamine

PÄEVAKAVA

13.00 – Avasõnad, tutvumisring ja mõttetalgute ülesehituse tutvustus

13.15 - Maja peremehe sõnavõtt – Kuusalu tööstuspark ja selle tegevus 
– Jüri Tümanok, Kuusalu Tööstuspark

13.25 - Kuusalu valla tuleviku visioon ettevõtluse ja inimressursi arengu 
osas - Urmas Kirtsi, Kuusalu vallavanem

13.35 - Räpina kogemused ettevõtluse arendamisel - Leo Kütt, Räpina 
Äriabikeskus

13.45 - Kaugtöökeskused piirkonna arengu võtmeks, näited meilt ja 
mujalt – Kadri Seeder, Eesti Kaugtöö Ühing

14.00 - Mõttetalgud:
• Kuidas ettevõtteid ja tööd meie piirkonda tõmmata?
• Kuidas meie inimeste ja ettevõtete konkurentsivõimet tõsta?
• Kuidas ühistegevus läbi töö- ja õppekeskuse saab parandada 

elukvaliteeti?

15.45 Lõppsõnad, kokkuvõte, edasised sammud
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Kaugtöökeskused piirkonna arengu võtmeks

Tark töökorraldus – oluline tulemus, aeg ja koht valitakse selle järgi, mis 
on kõige otstarbekam. 

Tööl käime vs töö tegemine.  
Koolis käimine vs õppimine.

Maapiirkondade areng – kaugtöö, kaugtöökeskused / koostöökeskused / 
inkubaatorid / loomemajanduskeskused / AIP-id – vahendid.

Elukeskkond
Ettevõtluskeskkond
Piirkonna identiteet 

Mobiilsus, kulude kokkuhoid, keskkonnahoid – linnalised keskused (flex
office) – vahend  

� Elukeskkonna arendamine

� Lairiba Internetiühendus

� Tööjõu kaardistus ja arendamine

� Kõrge lisandväärtusega töö toomine 
saarele.

� Ettevõtete toomine saarele –
kaasaegsete kontorite arendamine.

Šotimaa Hebriidide kogemus
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EESTI KAUGTÖÖ ÜHING

� Tööandjate ja töövõtjate teavitamine ning koolitamine 
paindliku töökorralduse rakendamisel – koolitusprogramm

� KOVide teavitus ja koolitamine paindliku töökorralduse 
rakendamisel ja piirkonna konkurentsivõime tõstmisel

� Kaugtöökeskuste võrgustiku töö korraldamine, sh ühised 
reklaamikampaaniad, suurklientidega suhted, partnerid 

PIIRKONDLIK KAUGTÖÖKESKUS

� Professionaalse töökeskkonna pakkumine

� Tööjõu vahendus, rent, alltöövõtt

� Koolitamine, nõustamine piirkonnas

� Teavitustöö piirkonnas

� Kaugtöökeskuste võrgustikus osalemine  

EESTI KAUGTÖÖ ÜHING

LAHEMAA
KAUGTÖÖ- JA 

KOOLITUSKESKUSED
LAULASMAA
KAUGTÖÖKESKUS

ABJA
KAUGTÖÖKESKUS KANEPI

KOMMUNIKATSIOONI 
KESKUS

RAPLAMAA
KAUGTÖÖ- JA 

KOOLITUSKESKUSED

PAIDE
KAUGTÖÖKESKUS

NARVA
KAUGTÖÖ- JA 

KOOLITUSKESKUSED

URVASTE

VALGJÄRVE

HIIUMAA

VILJANDI
TIHEMETSA

PUKA

SAAREMAA

MUHUMAA

TALLINN (Männiku, 
Nõmme, Viimsi)

MOOSTE

KEILA

SAKU

KOLUVERE

TARTU

OTEPÄÄ
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PARTNERID: 

LAHEMAA KAUGTÖÖKESKUSED

� Missioon: Piirkonna kõrge tööhõive ja ettevõtlusaktiivsus, hariduse ja 
täiendkoolituste kättesaadavus. 

� Visioon: eelkõige koostöökeskused.

� Tegevused:

� Paindlikult töötavate inimeste toetamine ja nõustamine.

� Kaasaegselt varustatud töökohtade rent. 

� Tööjõu vahendus, rent, töö toomine piirkonda. 

� Riistvara ja tarkvara hooldus, tarkvara kasutamine.

� Juriidiline nõustamine (töösuhted, lepingud).

� Finantsnõustamine, võlanõustamine. 

� Asjaajamisalane nõustamine ja tugi, projektide koostamine ja juhtimine.

� Keskkonna-alane teavitustegevus. 

� Tööjõu arendamine - e-koolitused ja auditoorsed koolitused.
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