
 

 

 

B töötoa grupitööde tulemused: 

 

Grupitöödes selgunud olulisemad punktid, mida kaugtöö korraldamisel nii tööandjad kui 

töötajad peavad arvestama: 

- Aken peab kindlasti töötoas, -kohas olema. 

- Kokkulepped tööandja ja töötaja vahel:  

o millised kulud võtab enda kanda tööandja ja kuidas see palgasüsteemis 

kajastub 

o suhtlemise ja kättesaadavuse reeglid paika panna 

o kontrollmehhanismid 

o tagasiside peab olema mõlemapoolne 

- Kaugtöö puhul muutub veel olulisemaks tööandjaga silmast-silma suhtlemine 

- Tunnustus on eriti oluline. Tööandjad märkavad töötajat pigem siis kui midagi on 

tegemata. 

- Tuleb arvestada mis on tegelikud kulud, mis kaasnevad kaugtööga. Näiteks kulud 

kütusele, elektrile, ergonoomilisele töökohale. Kes tasub kohvikuarved klientide 

ja partneritega kohtumisel? 

- Töötasu peaks pigem olema projektipõhine  (etapiti) 

- Kodus töötajad tuleb koolitad. Isegi rohkem peaks saatma koolitustele, sest kodus 

töötades ei jaga töötaja nii palju uut infot tema valdkonnas tegutsevate 

kolleegidega. 

- Kord või kaks nädalas võiks meeskonna liikmeid silmast-silma näha 

- Haiguspäevad pole olulised, kui on töötasu, Inimene puhaku ja ärgu töötagu sel 

ajal. 

- Pere ja sõprade suhtumine kodutöö tegijasse: 

o Eraldi ruum töötamiseks 

o Mõistev/toetav pereliikmete suhtumine 

o Kokkulepitud töö- ja ajajaotus 

o Pere/sõbrad/lähedased peavad arusaama, et isik töötab kodus ja suhtuks ja 

käituks sellesse nagu isik töötaks mujal kontoris 

o  

Loetleti üles ja jagati kogemusi erinevate keskkonda ja töövahendite kasutamise osas 

meeskonnatöös.  

Sai ise testida oma töiste tegevuste paindlikkus, kasutades selleks spetsiaalset maatriksit. 

 

Simulatsioonimängus selgus, et kõik osalejad on positiivselt meelestatud kontorivaba töö 

tegemise osas. Pooled olid valmis loobuma kohe kontoris ja ülejäänud pooldasid 

testperioodiga kontorist loobumise ideed. Ühine arvamus oli koosolekute ja kohtumiste 

jaoks peaks siiski ühe ruumi jätma, samuti selleks, et kui vahel  sooviks kodust väljas 

tööd teha. Kas või näiteks selleks, et lastest vahepeal puhata. 

Kaugtöö annab võimaluse rohkem perega tegeleda, mugavamalt koolis käia, samuti 

spordi ja hobidega. Samas võib kaduda enesedistsipliin, puudu võib jääda meeskonna 

toetusest. Ei piisa ka ainult kirja ja telefoni teel klientide ja partneritega suhtlemises. 


