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MeretaguneMeretagune
juhtumjuhtum

Jaak ValgeJaak Valge

Meretaguse töö eeldusedMeretaguse töö eeldused

1.1. Motiveeritus. Elu on lühike, sestap tee asju, Motiveeritus. Elu on lühike, sestap tee asju, 
mis motiveerivad. Igal tegevusel on omadus mis motiveerivad. Igal tegevusel on omadus 
huvitavaks muutuda. Kui “inimene on laisk ja huvitavaks muutuda. Kui “inimene on laisk ja 
teeb nii vähe kui võimalik” teeb nii vähe kui võimalik” –– on tegemist halva on tegemist halva 
motiveeritusega. motiveeritusega. 

2.2. Ajakavandamisvõime. Lubaduste pidamine on Ajakavandamisvõime. Lubaduste pidamine on 
nauding! Ära anna raskesti täidetavaid nauding! Ära anna raskesti täidetavaid 
lubadusi, sest mere tagant on neist keerulisem lubadusi, sest mere tagant on neist keerulisem 
taganeda! taganeda! 
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Kaugtöö kogemusKaugtöö kogemus

1.1. Iseenda organiseerimisega ja lubaduste Iseenda organiseerimisega ja lubaduste 
pidamisega hakkamasaav tüüp on ka hea pidamisega hakkamasaav tüüp on ka hea 
juht. Ja vastupidi.juht. Ja vastupidi.

2.2. Kaugtöö arendab välja ratsionaalse ja Kaugtöö arendab välja ratsionaalse ja 
projektipõhise käitumise. Iseennast pole projektipõhise käitumise. Iseennast pole 
mõtet petta.mõtet petta.

3.3. KaugKaug-- ja kontoritöö vaheldamine on ja kontoritöö vaheldamine on 
edukalt võimalik.  edukalt võimalik.  

Kontoris peale kaugtöödKontoris peale kaugtööd

1.1. Ratsionaalne ja projektikeskne Ratsionaalne ja projektikeskne 
lähenemine vastandina “ei tohi end lähenemine vastandina “ei tohi end 
higiseks ajada” põhimõttelehigiseks ajada” põhimõttele

2.2. Tühikargamisi psühholoogiliselt raske Tühikargamisi psühholoogiliselt raske 
taludataluda

3.3. Süvenemisvõime teiste tegevuste vahelSüvenemisvõime teiste tegevuste vahel

4. Diplomaatia ei ole tugevaim külg4. Diplomaatia ei ole tugevaim külg
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KaugjuhtimineKaugjuhtimine

1.1. Kaugtöös ilmnevad töötajate tegelikud Kaugtöös ilmnevad töötajate tegelikud 
sisulised võimed märksa relfeefsemalt sisulised võimed märksa relfeefsemalt 

2.2. Töögrupid: edukas tulemus on saavutatav Töögrupid: edukas tulemus on saavutatav 
omavahel kohtumataomavahel kohtumata

3.3. Protsessipõhiste üksuste edukas kaugjuhtimine Protsessipõhiste üksuste edukas kaugjuhtimine 
on rutiinse töö korral edukalt võimalik, on rutiinse töö korral edukalt võimalik, 
reformide korral on juhi kohalolek rohkem reformide korral on juhi kohalolek rohkem 
vajalikvajalik

4.4. Kaugtööle omase käitumisega juhtimine on Kaugtööle omase käitumisega juhtimine on 
võimalik ka kontoritööl, kui töökeskkond on võimalik ka kontoritööl, kui töökeskkond on 
hästimotiveeritud hästimotiveeritud 

KaugKaug-- ja projektipõhise töö ohud ja ja projektipõhise töö ohud ja 
erinõudederinõuded

1.1. Töökoht esimesena löögi allTöökoht esimesena löögi all
2.2. Vaikse “ärahajumise” vältimine nõuab Vaikse “ärahajumise” vältimine nõuab 

suuremat juhipoolset tähelepanusuuremat juhipoolset tähelepanu
3.3. Võrdse kohtlemise printsiibi rikkumine Võrdse kohtlemise printsiibi rikkumine 

kontoris käivate kolleegide arvates: kontoris käivate kolleegide arvates: 
kompenseerimine nõuab paremaid kompenseerimine nõuab paremaid 
sisulisi tulemusisisulisi tulemusi

4.4. Olulisest teabest ilmajäämineOlulisest teabest ilmajäämine
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Distantstöö ajaloolasena: Distantstöö ajaloolasena: 
võimalused järsult kasvanudvõimalused järsult kasvanud

1.1. Arhiivivaheline kauglaenutusArhiivivaheline kauglaenutus

2.2. Arhiivi infosüsteemArhiivi infosüsteem

3.3. Raamatukogudevaheline laenutusRaamatukogudevaheline laenutus

4.4. InternetiraamatudInternetiraamatud

5.5. Teadusajakirjad internetisTeadusajakirjad internetis

6.6. Võimalused väliskolleegidega Võimalused väliskolleegidega 
suhtlemisekssuhtlemiseks

Distantstöötamise plussidDistantstöötamise plussid

1.1. Inimlik töökeskkondInimlik töökeskkond

2.2. Efektiivse töö võimalusEfektiivse töö võimalus

3.3. Iseseisva aja planeerimise võimalusIseseisva aja planeerimise võimalus

4.4. Parema keskendumise võimalusParema keskendumise võimalus
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Kaugtöötamise miinusedKaugtöötamise miinused

1.1. Teabe kättesaadavus halvemTeabe kättesaadavus halvem

2.2. Võimalikud pinged kolleegidega (arvatav Võimalikud pinged kolleegidega (arvatav 
ebavõrdse kohtlemise printsiip)ebavõrdse kohtlemise printsiip)

3.3. Lobby puudumineLobby puudumine

4.4. Sotsiaalse suhtlemise puudusSotsiaalse suhtlemise puudus

5.5. Kõrgema pilotaaźi vajadus logistikasKõrgema pilotaaźi vajadus logistikas


