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Kaugtöökeskus

Miks?

Epp Kallaste

Ülesehitus

• Kaugtöökeskuse mõistest

• Kaks näidet

• Hüpoteetilise kaugtöökeskuse tulud ja kulud
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Mis asi on kaugtöökeskus?

• Kaugtöökeskus (ingl. k. telecentre) on koht, 
milles pakutakse avalikkusele ligipääsu IKT-le

– avalik juurdepääs (tasuline v tasuta)

– IKT

– (kogukonna algatus/vajadus)

• Väga erinevad asutused: internetikohvikutest 
kuni laia hulka teleteenuseid pakkuvate 
asutusteni

Kaugtöökeskuse eesmärgid

• Piirkonna areng (ühiste huvide edendamine)

• Kasum 
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Kaugtöökeskuste võrk Lääne-
Austraalias

• Algatati 1990-ndate esimesel poolel, vajadus 
pakkuda kohustusliku hariduse järgset 
haridust maapiirkondades

• Lisandusid mitmed muud teenused, mida 
kaugtöökeskus võib pakkuda

• Riiklikult ning regionaalselt toetatud projekt

• Alustati 3 pilootkeskusega, tänaseks üle 100 
keskuse, mis toimivad võrgustikuna

Hinnangud 

• Võib olla piirkonna arenduskeskuseks

• Pidurdab maapiirkondade hääbumist

• Loob töökohti

• Võimaldab täiendkoolitust



1.12.2009

4

Kaugtöökeskus Surinames

• Brownseng (1996) ja Guajabas (1997)

• Keskused piirkondades, kus enne ei olnud 
kommunikatsioonivahendeid ega püsivat elektrit

• Keskuses oli: telefon, internet, arvuti (PC) ja faks

• Loodi mobiilivõrk (fixed cellular communication

system) 

• Energia jaoks kasutati päikesepatareisid ning 
generaatorit

Hinnangud läbikukkumise põhjustele

• Turunduse, teadlikkuse suurendamise ja kasutaja 
koolituse puudumine

• Erapakkujate konkureeriv odavam teenus 
(mobiiltelefoni said sama võrgu pealt kasutada ka 
külavanemad ning veel mõned inimesed)

• Tehnilised probleemid ja piirangud (ühe keskuse 
internetiühenduse kiirus oli 9.6 kbs; 
energiaprobleemid, internetiummik Paramaribos)

• Kohalike ning rahvuslike liidrite puudumine, 
kohaliku partnerluse puudumine
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Hüpoteetiline keskus

• Annab töökoha kolmele ise-endale tööandjale, kes muidu 
töötavad kodus ja sõidavad Tallinna vahet

• Annab töökoha kahele töötajale, kes muidu töötaksid 
püsivalt Tallinnas

• Annab võimaluse ülejäänud elanikele aeg-ajalt kasutada 
töökohta ja arvutit töö tegemiseks

• Annab võimaluse ümbruskonna ettevõtetele ja asutustele 
kasutada videokonverentsi võimalusi

• Annab võimaluse teha koolitusi (sh e-koolitusi)
• Loob kohaliku töövahenduse keskuse
• Toimib kohalikku piirkonda reklaamiva ning 

reklaammaterjale tootva üksusena

Kulud ja tulud

Mõju Kasutaja Ühiskond KOV (keskus) KOV II Kokku

Investeering - -

Ülalpidamine - - -

Väiksem transport + + +

Ajakulu väiksem + +

Uued töökohad + + + +

Töökoha liikumine + + - +

Teise ringi efekt + - 0
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Transpordikulud

• Eeldame: Kuusalu-Tallinn 40 km ja 0,5 h sõitu

• 80% sõitudest jääb viiel inimesel tööpäeviti 
ära

• Läbisõit, mis ära jääb on aastas 80960 km

• Transpordile kuluv aeg, mis ära jääb on aastas 
1012 tundi

Transpordiga seotud tulud ja kulud

ühikukulu krooni kokku

ajavõit 90 kr/h 91080

kütuse kulu 1.12 kr/l 90675

transpordi 
väliskulud 0.44 kr/km 35237

kokku 216992
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Keskuse käivitamisega seonduvad 
kulud

– ruumide remont  ja sisustus 500 tuhat krooni

– jooksvad kulud 60 tuhat krooni aastas

Kogutulu

Aasta 1 2 3 4

Investeering 500 000

Jooksvad 
kulud 60 000 60 000 60 000 60 000

Tulud 216 992 216 992 216 992 216 992

Kokku -343 008 156 992 156 992 156 992
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Tulemus

• Projekt tasub ära 4 aastaga

• 4 aasta NPV 189 610 krooni (diskontomäär 
6%)

• Iga projekti tuleks vaadata eraldi kohale ning 
eesmärgile vastavalt

TÄNAN!

26.11.2009
Epp.kallaste@centar.ee


