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lapsedtundlik teema

Äärelinnastumisest tingitud 
ummikutes istumisele on 
innovaatiline lahendus –
kaugtöökeskused.

Kaugtööd
teed lähedal
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P
aar kilomeetrit enne Laulasmaa silti pöörab tee paremale metsa va-
hele. Kui metsanurga tagant välja jõuad, oled sattunud justkui Ast-
rid Lindgreni Bullerby-maailma – päikeses särab vastu punase ka-
tusega kollane puitmaja, rohelised aknaluugid valla. Hoovis paistab 
liivakast, puuriit, piknikulaud ja väike grillmaja. Tunne on kutsuv ja 
kodune.

Kunagine proua Kirschbaumi hotell pärinebki Bullerby lastega samast ajas-
tust, 1920ndatest. Hiljem hoidis hoonet heaperemehelikult Eesti Post, kes an-
dis selle nüüd kuni 2012. aastani rendile Laulasmaa Kaugtöökeskusele. Veidi 
kõpitsemist euroraha toel ja tänavu mais avaski keskus selles hubases majas 
uksed.

Siin tahaks töötada küll.
Kunagisest proua Kirschbaumi hotellist on tänaseks saanud 
Laulasmaa Kaugtöökeskus, mis aitab kohalikel kokku hoida 
nii aega kui ka raha, pakkudes kaasaegseid töötingimusi.
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Kaugtöökeskus on nii mõneski maailma 
nurgas väga levinud ja eelistatud tööpaik, kuid 
eestlastele veel võõras. “Kodus saab ka mui-
dugi tööd teha, aga kodus teed muidki asju ja 
tööaeg muutub ujuvaks. Kui siia tulen, siis 
teen ikka tööd. Pealegi on maja nii sümpaat-
ne ja armas, et see keskkond juba ise toetab 
töötamist,” räägib aasta ringi Kloogarannas 
elav Marit Aasmets, kes teeb tööd nelja-aas-
tase Liseti kõrvalt.

Siit tuleb välja teine suur pluss, miks Marit 
kaugtöökontorit eelistab. Laulasmaa Kaugtöö-
keskus pakub ka lastehoiuteenust ning on see-
tõttu hea stardiplatvorm just väikeste lastega 
emadele.

“See on võimalus proovida, kuidas on lap-
se kõrvalt tööd teha. Osalise ajaga kodu lähe-
dal tööl käies on näha, kas laps on juba valmis 
mõnda aega teistega leppima ja kas emale en-
dale on uus režiim vastuvõetav,” räägib Laulas-
maa Kaugtöökeskuse projektijuht ja üks käima-
tõmbajaist Kadrin Pintson, kel see mõte hak-

kas idanema kaks aastat tagasi, kui ta oma 
noorima lapse, nüüd juba kolmeaastase Hend-
rikuga kodus oli. “Kodus olles kippusin ikka 
ütlema lapsele, et oota, ma vaatan korraks oma 
meilid üle. Ja siis unustasin end pooleks tunniks 
või kauemakski arvutisse. Nüüd on mul põhi-
mõte: kodus ole kodustega ja tööd tee tööl.”

Kui Aasmetsade pere Lisetile lasteaeda ot-
sis, Laulasmaal seda võimalust kahjuks veel ei 
olnud ja praegu käib tütar enamiku ajast siis-
ki linnas lasteaias. Kuid sellest sügisest seob 
Marit need päevad, mil tema töö eeldab ainult 
arvutit ja internetti, kaugtöökeskuse hubase 
majaga.

“Lisett lausa küsib minult, millal me jälle tä-
di Kadrini lasteaeda läheme,” räägib Apothe-
ka apteegikette majandavas ettevõttes töötav 
Marit, kes on sellise paindliku tööstiili kasuta-
mise võimaluse eest oma tööandjale väga tä-
nulik. “Üksi elades võib vabalt ka kodus tööd 
teha või linna sõita, aga väiksele lapsele on 
oluline, et tema päev ei koosneks suures osas 
sõidust. On ju suur vahe, kas kulutada kodu-
lasteaed-kodu sõidu peale tund aega või kuus 
minutit. Minu jaoks on peamine just ajavõit.”

Marit leiab kaugtöökeskuse lastehoiul veel 
ühe eelise – kodu lähedal päevahoius käies tut-
vub Lisett ka teiste kohalike lastega, tekib oma 
kogukonna tunne.

Tööpaik kodukohas
Tee kaugtööd, siis tuleb ka armastus kodu koha 
vastu. Selliselt Tammsaaret parafraseerides 
alustas Keila valla volikogu liige ja üks kesku-
se idee algatajaid Kadri Tillemann Laulasmaa 
Kaugtöökeskuse avamisel oma kõnet. Tema 
sõnul olid nad kolleegidega juba üsna mureli-
kud, sest Keila vallas elavad inimesed käivad 
linnas tööl ja neil ei ole aega oma kodukoha 
ega isegi pere jaoks. “Vallaelanike seas korral-
datud küsitlus näitas, et inimesed ei tunneta 
end selle valla osana,” ütles Tillemann, kelle 
hinnangul peaks kaugtöökeskus olema ele-
mentaarne valla osa, nagu seda on praegu raa-
matukogu või internetipunkt.

Seepeale tekib kohe mõte: mis vahe on siis 
raamatukogus oleval internetipunktil ja kaug-
töökeskusel, kus inimesed ju töötavadki põhi-
liselt arvuti taga? 

“Seda on minult mitmeid kordi küsitud,” üt-
leb kaugtööühingu juhatuse liige Veiko Laan-
järv. “Kaugtööpunkti saad sa jätta oma töö-
asjad, et järgmisel päeval jätkata. Seal on töine 
keskkond, kõrval ei mängi külapoisid arvuti-
mänge. Saad ajada telefoniga tööasju ega pea Z

“On ju suur 
vahe, kas 
kulutada kodu-
lasteaed-kodu 
sõidu peale 
tund aega või 
kuus minutit.”

Marit Aasmets
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muretsema sellepärast, et segaksid 
oma jutuga raamatukogu vaikust.”

Kaugtöökeskuse vorme on erine-
vaid. Laanjärve sõnul ei olegi väikes-
te kohtade keskuste mõte kujuneda 
suurteks inimesi täis hooneteks ega 
kasumlikeks ettevõteteks. “Need on 
pisikesed töötegemise kohad, mis 
muudavad kohalikku elukeskkonda 
kvaliteetsemaks. Kui 2–3 inimest 
säästavad oma aja- ja kütusekulu, on 
ka see juba suur asi.”

Samas vahendab Veiko Laanjärv 
muljeid Hollandist, kus linna kaug-
töökeskus asus suures toitlustuskes-
kuses. See erakapitalil põhinev koht 

oli ühtlasi ka noorte kohtumispaik. Kaugtöö-
keskusi võibki olla väga erinevaid, nii erakapi-
talile toetuvaid, omavalitsuste looduid kui 
MTÜsid. Neile võib külge pookida lisateenu-
seid, näiteks toitlustuskoha või lastehoiu, na-
gu Laulasmaal, või ühendada kaugtöökeskuse 
külamajaga. Nii toimib see Kõnnu külas Kuu-
salu vallas.

“Tuleb lihtsalt selgeks teha, mille järgi koha-
peal vajadus on ja milline on kohalike inimes-
te potentsiaal. Kaugtöökeskustest ei tohiks ku-
juneda ühekülgne mulje, et need on mõeldud 
ettevõtetele, kes soovivad saada riigi ääre alal 

endale odavat tööjõudu interneti või telefoni 
teel tehtava lihtsama töö tarvis,” räägib Veiko 
Laanjärv ja vahendab Šotimaal Hebriididel 
nähtut. 

“Hebriididel ei tahetud just nimelt luua ma-
dalapalgalisi töökohti. Sealne kaugtöökeskus 
ühendab ettevõtlikke inimesi, kes on sellelt 
saarelt pärit ning soovisid sinna tagasi pöör-
duda, kuna seal on head lastehoiuvõimalused 
ja kvaliteetne elukeskkond. Nüüd nad teevad-
ki oma senist tööd, kuid kaugtöö vormis.”

Kontor grillmajaga
Enamasti mõeldakse kaugtöökeskusest kui või-
malusest töövõtjale. Kuid see on ka suurepära-
ne võimalus väikefirmaomanikust tööandjale.

“Laulasmaa keskuse avastasin siis, kui ot-
sisin oma firmale assistenti, kes töötaks kodus, 
kuna meil kontorit pole. Mõtlesin, et kui ini-
mene ei saa töötada kodus, siis kus ta võiks 
veel tööd teha, ja meenus sõna kaugtöökeskus. 
Läksin huvi pärast luurele, et mida see Laulas-
maa keskus endast kujutab,” räägib ettevõtja 
Martin Maripu, kes oli Laulasmaa maja nähes 
väga üllatunud. “Olen töötanud mitmes bü-
roos, kuid nii hubaseid, puhtaid ja ilusaid tin-
gimusi pole mul varem olnud.”

Kaugtöökeskus osutus ideaalseks kohaks, 

Lastelegi meeldib.
Kaugtöökeskus pakub 
möbleeritud kabinetti 
ja nõu pidamiste ruumi, 
lisaks ka lastehoiuteenust. 
“Lisett lausa küsib minult, 
millal me jälle tädi Kadrini 
lasteaeda ehk kaugtöö-
keskuse lastehoidu lähe-
me,” ütleb Marit Aasmets.

Ka postkast saab seinale. 
Eesti Kaugtöö Ühingu juhatuse liige Veiko Laanjärv andis Laulasmaa keskuse 
asutajaliikmele Kadrin Pintsonile ühingu poolt üle postkasti, kus on peal ka 
vajalikud eurologod, sest hoone sai korda just tänu Euroopa Liidu toetusrahale.

Z

tundlik teema
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kus tööandja sai potentsiaalsete assistentidega 
töövestlusi pidada. Ja mitte ainult vestlusi. Ku-
na toodete projekteerimisega tegeleva E-Buy-
drawing juhatuse liige vajab tööks peamiselt 
arvutit ja telefoni, siis veedab ta ka mitmed oma 
tööpäevad nüüd Laulasmaal. Miks eelistab noor 
mees kaugtöökeskust kodule, saab mõisteta-
vaks siis, kui selgub tema perekonnaseis – kaks 
last lasteaias, kõige noorem emaga kodus. Ja 
see pole ainus põhjus.

“Üksvahe käisin oma kodust Keila-Joalt iga 
päev linna tööle. Et kaheksaks tööle jõuda, pi-
din startima kell seitse. Veetsin iga päev kaks 
tundi autos, tööle-koju sõitsin 2500 kilomeet-
rit kuus,” räägib Margus ja arvutab ajakulu ko-
he ka rahasse. 

“Laulasmaal on ühe tööpäeva hind 100 
krooni; kui teen pikema lepingu, siis veelgi 
soodsam. Kust ma leian Tallinnas 2000 kroo-
ni eest sisustatud kontoripinna? Minu kontor 
linnas oli 8 ruutmeetrit ja ainult nende nelja 
seina eest tuli mul kuus välja käia 1900 kroo-
ni. Laulasmaal saan ma selle eest kabineti koos 
mööbliga, kiire internetiühenduse, paljunda-
mis- ja skaneerimismasina, nõupidamisruumi, 
kohvinurga ja isegi koristajale ei pea maksma. 
Kohale jõuan 5–6 minutiga. Üks nõupidamis-
te ruum on lausa õues,” viitab Margus kami-
naga grillmajale, mis on ideaalne koht vähem 
ametlike tööasjade arutamiseks.

Võrgustik 15 keskusega
Kui aga pere sõidabki kõik koos hommikul lin-
na, siis ei pruugi linnapäevad kõigil ühepikku-
sed olla. Tänu kohalikule kaugtöökeskusele on 
võimalik õhtul varakult üheskoos koju sõita ja 
vajadusel oma tööasju veel keskuses lõpetada.

Kuna Laulasmaa Kaugtöökeskus asub linna-
lähedases suvitusrajoonis, on siinne kaugkon-
torit külastavate klientide ring veelgi laiem. Pal-
jud pered kolivad suvilatesse kogu suveks, mit-
te ainult puhkuse ajaks. Kaugtöökeskus võimal-
dab neil tööasju ajada nii, et ei pea iga päev 
40 kilomeetri kaugusele linna sõitma. Kui on 
vaja vaid e-kirjadele vastata ja interneti kaudu 
tööasju ajada, saab selle kohapeal tehtud.

Laulasmaa Kaugtöökeskus on Eestis esime-
ne avalik kaugtöökeskus, mis ei ole ühe töö-
andja kohalik filiaal, vaid avatud kõigile. Kahe 
aasta jooksul on Eesti Kaugtöö Ühingul part-
neritega kavas välja arendada võrgustik, kuhu 
kuulub 15 keskust. Lisaks Laulasmaale on ava-
tud keskus juba Kuusalu vallas Kõnnu külas 
ning varsti saavad hakata kaugkontoris tööle 
Abja-Paluoja ja Kanepi inimesed.

Plussid, 
miinused 
ja hinnad
Kaugtöökeskuse plussid 
kodus töötamise ees

 Saad minna hommikul 
kodust välja tööle.

 Puuduvad tööd segavad 
asjaolud ja isikud – 
kuklasse hingavad kodu-
tööd, lapsed, loomad.

 Korralik kontoriruum, 
kuhu on võimalik jätta 
tööks vajalik.

 Professionaalne kontori-
tehnika, kiire internet.

 Seminariruum töövestlus-
teks või koosolekuteks.

Plussid linna kontorisse 
sõitmise ees

 Kodulähedus annab aja-
võidu ja tihti aitab kok-
ku hoida ka raha.

 Mõnes kaugtöökesku-
ses on ka lisavõimalu-
sed, näiteks lastehoid 
või seminariruumid.

Kaugtöökeskuse miinused
 Puudub silmside 
kolleegidega.

 Pead suutma ise töö- ja 
puhkeaega jagada.

Mõned hinnad
 Töökoha rent 20 krooni 
tund, 100 krooni päev. 
10 päeva maksab 
800 krooni. 

 Kahe töökohaga büroo-
ruumi rent 250 krooni 
päev.

 Lastehoid 100 krooni 
tund, 500 krooni päev, 
4800 krooni kuu (saab 
taotleda kohaliku oma-
valitsuse lapsehoiutee-
nuse toetust).

Vt lähemalt www.kaug-
tookeskus.ee.

Põhjamaade 
kvaliteet

Tervislik eluviis 
juba varakult!


