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Tööealise inimese elu
on üsna töö nägu
T

änaseks oleme juba üle kahe aasta elanud koos kooroonaviirusega. Pea kõigis töökohtades
on kasutusel ennetusmeetmed ja vajadusel on töö ümber korraldatud. Distantsi hoidmine,
HIWMRƼXWIIVMQMRINEQEWOMOERHQMRISRWEERYHMKETʞIZEIPYSWEOWNETIEMKEIIWXMQEEPERIXIEF
sõna riskianalüüs.
Kuigi töökeskkonna riskianalüüsi koostamise ja riskide maandamise nõue
kehtib tööandjatele aastast 1999, siis
lõppenud aastal räägiti ettevõtete riskianalüüsidest peas igas meediakanalis. Kõigepealt sellepärast, et töökeskkonnas bioloogilist ohutegurit hinnates
sai tööandja vastuse küsimusele, kas
tal on õigus nõuda oma töötajatelt
vaktsineerimist või mitte. Teiseks sellepärast, et 1. septembriks 2021 pidid
kõik tööandjad esitama Tööinspektsioonile oma riskianalüüsi.

Oluline osa töökeskkonna riskidest on
psühhosotsiaalsed riskid, ning ka siin
on koroonaviirus olukorda keerulisemaks muutnud. Meie ümber on palju
ebakindlust ja hirmu, mida Ukrainas
toimuv veelgi süvendab. See kõik tekitab vaimseid pinged ja stressi, mis on
juba jätnud ka jälje töökeskkonda. Üha
rohkem Tööinspektsioonile laekunud
vihjetest räägivad töökiusust, vaimsest
pingest, kuid varasemast rohkem on
vihjetes ka pahatahtlikkust, ärategemissoovi.

Tegelikkuses on aga riskianalüüsi mõte
palju sügavam kui üksnes vastuse otsimine küsimusele, kas vaktsineerimist
saab nõuda või mitte. Samuti pole riskianalüüsi vaja Tööinspektsiooni rõõmuks. Riskianalüüsi on vaja selleks, et
nii tööandja kui ka töötaja teaksid, millised on töökeskkonnas olevad ohud,
kuidas neid ohte vältida või maandada
ning teha tööd nii, et see ei tooks kaasa tervisekadu. Riskianalüüsi puhul on
vaja meeles pidada seda, et analüüs
on ajas muutuv – muudatused töökeskkonnas toovad kaasa ühe või teise
ohuteguri kadumise, vähenemise või
hoopis uue ohuteguri juurde tekkimise,
mis omakorda tähendab seda, et vaja
on uuesti üle vaadata, mis ennetusmeetmed on kasutusel, mida ümber
hinnata ja milliseid uusi ennetusmeetmeid rakendada. See on aga oluliselt
lihtsam, kui esmane riskide hindamine
on tehtud põhjalikult.

Arvuti, telefon ja internet võimaldavad
teha tööd kus iganes ja millal iganes ja
see võimalus oli paljudele ettevõtetele
koroonakriisi kõrghetkel tõeline päästerõngas. Samas on see kaasa toonud
ka uusi probleeme, millega me ei osanud alguses arvestada. Paindlikkus ja

suurem võimalus teha tööd kodust on
viinud selleni, et üha raskem on tõmmata piiri töö ja eraelu vahele. Alles
hiljuti olin ühel õhtusöögil, kus enamik
laua ümber istuvaid inimesi ei suhelnud omavahel, vaid lugesid nutitelefoni
sõnumeid ja tegid tehinguid. Pidev vajadus olla tööalaselt kättesaadav toob
kaasa pingeolukordi, kus lähedased ei
pruugi olla enam nii mõistvad ja toetavad. Isiklikud mured väljenduvad omakorda probleemidena tööl, ja lõpuks
tekib surnud ring, kus töö kahjustab
eraelu ja eraelu töövõimet. Seepärast
Keskmiselt töötab inimene oma elust ei helista tark ülemus töötajale pärast
40 aastat ja oma kolleegidega on ta tööaega. Prantsusmaal on töötajad ja
ajaliselt rohkem koos kui lähedastega. tööandjad sõlminud lausa üleriigilise
Seepärast on tööealise inimese elu kokkuleppe, et pärast kella kuut ei tohi
üsna töö nägu ning raske on olla õnne- ülemus töötajat tülitada ning töötaja
lik, kui tööl ollakse rahulolematu. Mida töömeile lugeda. Ehk tasuks meilgi
me vajame, et tunda end töökohal häs- prantslastest eeskuju võtta? Kindlasti
ti? Kindlasti vajame selgust ja kindlust aga tasub jälle avada oma ettevõtte
õiguslikes suhetes, mis sõltub tihtipea- riskianalüüs ja vaadata, kas psühhosotle ettevõtte omanikest või juhtidest. Ent siaalsed ohutegurid on hinnatud ja milme vajame ka sooje ja sõbralikke inim- lised ennetusmeetmed kirja said.
likke suhteid ja need sõltuvad suuresti
juba igaühest. Kas tervitasid kolleegi
täna hommikul tööle tulles? Kas ütlesid
talle päeva jooksul hea sõna?
.

Maret Maripuu

Tööinspektsiooni peadirektor
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Uudised
Riskianalüüsi
töövahend
sai kõrge tunnustuse
17. veebruaril toimus riigi digiteePWUVG MQPMWTUK ŭ5WI ū ƒPCCN
kus tunnustati riigi parimaid digiteenuste ja digiriigi eestvedajaid.
Tööinspektsiooni
riskianalüüsi
töövahend pälvis konkursil parima
kasutuskogemusega teenuse eriauhinna.
Möödunud aasta lõpus kuulutati välja riigi digiteenuste konkurss „Su/g
2022“. Parima digiteenuse kategooriasse laekus 34 teenust. Finalistide
selgitamiseks hindas esitatud digiteenuste avaldusi üheksaliikmeline
ʓȜTKK MWJW MWWNWUKF MȜDGTVWTXCNKUWse, teenusedisaini, andmekasutuse
ning tehnoloogia valdkonna eksperdid nii era- kui ka avalikust sektorist.
Finaali pääses kaheksa teenust.
Tööinspektsioon esitas konkursile Tööinspektsiooni iseteeninduse TEIS riskianalüüsi töövahendi.
Töövahendi abil saavad tööandjad
kaardistada oma töökeskkonna
ohutegureid ning leida neile ka lahendusi.
-ȗKMKFGNG ƒPCCNK RȇȇUGPWF FKIKVGGnuste meeskondadele korraldati
personaalne koosloome töötuba,
kus kaardistati teenuse kitsaskohad ning saadi ideid teenuse
ş|ş6ǽǽ'.7KEVAD 2022

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi riigi andmete valdkonna juht Ott Velsberg,
väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt ja Tööinspektsiooni TEIS
projektijuht Madleen Mäe.

edasiarendamiseks ja tulevikuvisiooni kujundamiseks. Saime kasutajakogemuse töötoast väga
väärtuslikku tagasisidet ja praktilisi
arendusideid, millega teenust veelgi paremaks muuta, näiteks kuidas
hõlbustada juba olemasoleva riskianalüüsi muutmist ja täiendamist.

võrkudel põhineva kõnesünteesi
prototüüp.
Riskianalüüsi töövahend sai parima kasutuskogemusega teenuse eriauhinna.

Töövahendi loomisesse panustasid peale Tööinspektsiooni töötajate ka meie partnerid Tervise ja
(KPCCNKU VWVXWUVCVK ʓȜTKKNG VGGPWUV Heaolu Infosüsteemide Keskus,
selle tulevikuvisiooni ja arendus- TripleDev ja Trinidad Wiseman. Täideid. Konkursi peaauhinna võitis name kõiki ning anname endast
sel aastal Tartu Ülikooli keeleteh- parima, et töövahend oleks tööandnoloogia neurokõne projekt https:// jale hea abimees hea töökeskkonna
neurokone.ee/#info, mis on närvi- loomisel.

Töökeskkonna ülevaade 2021: avaneva
majandusega kaasnes tööõnnetuste kasv
Kevadel valmis põhjalik tagasivaade
Eesti töökeskkonnale 2021. aastal.
See aasta oli juba teine, mille veetsime
koos koroonaviirusega. Võrreldes 2020.
aastaga olid töösuhte osapooled viirusega juba harjunud ja teadsid, kuidas
töökeskkonnas käituda ja milliseid ennetusmeetmeid rakendada. Kontrollide
käigus nägime peaaegu kõikjal desovahendeid, maskikandmist ning vajadusel
töö ümberkorraldamist, et tagada töötegijate ja klientide ohutus.
Lõppenud aasta üks märksõnu oli kindlasti vaktsineerimine. Kui aasta alguses
vaktsineeriti veel ainult riskirühmi ning
eesliinitöötajaid, siis aasta teises pooles olid vaktsiinid juba laiemalt kättesaadavad. Mitmed tööandjad leidsid
riske hinnates, et nende töökohtades
on vaktsineerimine vajalik nii töötajate
kui ka klientide tervise hoidmiseks.
Majandus oli 2021. aastal juba avatum.
Paraku väljendus see ka tööõnnetuste

arvu kasvus. Rohkem oli nii kergeid kui
ka raskeid õnnetusi. 2021. aastal juhtus 3873 tööõnnetust. Neist kergeid oli
2827 ning raskeid 1033. Oma elu kaotas tööl 13 inimest.

näitab, et ligikaudu kolmandik tööõnnetustest toimub töötajatega, kes on tööl
olnud alla aasta. Need on nii vastselt
tööelu alustanud noored kui ka need,
kes on vahetanud töökohta ja töövõtted
uuel kohal pole veel selgeks saanud.
Enim registreeriti tööõnnetusi Tallin- Meeste jaoks on kõige ohtlikum veoaunas ja Harjumaal, kus on ka enim et- tojuhi, naiste jaoks poemüüja amet.
tevõtteid ning töötajaid. Suhtarvuna
toimus 2021. aastal Eestis keskmiselt Enim registreeriti tööõnnetusi kaubankuus tööõnnetust 1000 töötaja kohta. duses, mis juba teist aastat hoiab kurba
Selles vaates on suurima õnnetuste esikohta senise ehitus- ja metallisektori
arvuga maakonnad hoopis Järvamaa, asemel. Tööõnnetuste arv kasvas enim
kus 1000 töötaja kohta juhtus 12 töö- keemiatoodete tootmises, transpordiõnnetust. Teisel kohal on Lääne-Viru- sektoris ning puidutööstuses. Tööõnmaa (11) ning kolmandal Jõgevamaa netuste arv vähenes aga põllumajandu(8). Välismaal satuvad meie töötajatest ses, ehituses ning riigikaitses. Ehituses
enim õnnetustesse ehitajad Soomes langes tööõnnetuste arv juba kolmanning veoautojuhid Rootsis. Tööõnne- dat aastat järjest.
tuste tõttu kaotasime ca 1,1 mln töötundi ning 5,3 mln eurot.
Tööinspektsioon viis 2021. aastal läbi
3424 järelevalvemenetlust, sh seitse teÜle poole ehk 67% tööõnnetustest juh- gevusala- ja probleemipõhist sihtkonttub meestega – peamine riskigrupp rolli. Suurima tähelepanu all olid ehitus,
on 25–34-aastased mehed. Statistika kaubandus ning veondus ja laondus.

„Hea töökeskkond 2021“ auhinna
pälvisid Elcogen ja ABB
Tööinspektsioon andis seitsmendat
korda välja hea töökeskkonna auhinda. Iga aastaga muutuvad taotlused
sisukamaks ning valikut on üha keerulisem teha. Samas on see muidugi
rõõmustav, sest kinnitab, et töökeskkonnaga tegelemine on Eesti ettevõtete jaoks üha olulisem. Palusime ka sel
korral kirjeldada lisaks tavapärasele
vähemalt ühte head praktikat, mida on
tehtud selleks, et takistada koroonaviiruse levikut töökeskkonnas.
Auhinna andsime välja kahes kategoorias: kuni 50 töötajaga väikeettevõte

Tööinspektsiooni peadirektor
Maret Maripuu võitjatega.

ning üle 50 töötajaga suurettevõte. Tihedas konkurentsis osutus 2021. aasta hea töökeskkonna auhinna võitjaks

väikeettevõtete kategoorias AS Elcogen ning suurettevõtete kategoorias
ABB AS.
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Soome töötervishoius on raskuskese õdedel, kes viivad läbi
kontrolle, suhtlevad patsiendi ja ka tööandjaga.

Hea töökeskkond
algab korralikust
tervisekontrollist
Karoli Noor

T

ʯʯXIVZMWLSMYEVWXMNYYVIWTIEZEHOSRXVSPPMWOʞMQEWMWYPMWIPXOʮMOMRMQIWIH/SRXVSPPMWXSREKEZʞLIOEWYOYM
selle tulemusi ellu ei rakenda.

„Töötervishoiuarsti juurde minemisele eelneb riskianalüüs, kus kirjeldatakse, milliste ohuteguritega inimene kokku puutub. Selleks et arst
saaks anda hinnangu, kas töö ja
inimene sobivad kokku, on ohutegu-

ş|ş6ǽǽ'.7KEVAD 2022

rite teadmine hädavajalik,“ selgitab
Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Piret Kaljula. Tema sõnul ei
ütle seadus küll otsesõnu, et kõik
töötajad peavad tervisekontrollis
käima, kuid ometi on pea võimatu

leida näidet töökohast, kus see vajalik poleks.
Selleks et arst saaks tervise halvenemist märgata, peab tervisekontroll
olema regulaarne. „Esmasele kont-

Samuti peab tööandja
päriselt süvenema
sellesse, missuguseid
soovitusi on arst töötaja
tervise hoidmiseks
andnud.

de korralduse kitsaskohad ja mõelda neile lahendused. „Uuringust
tuli välja, et osapooled pole senise
korraldusega rahul. Tööandjad ütlesid, et nad ei saa praegu teenusest
piisavalt palju sisulist tagasisidet,
mis aitaks töökeskkonda päriselt parandada. Samuti selgus, et vaid kolmandik tööandjatest võtab töötajate
tervisekontrollide aluseks töökoha
riskianalüüsi,“ selgitas Sotsiaalministeeriumi töö- ja pensionipoliitika
osakonna nõunik Eva Põldis.

Tervisekontrollist keeldumine
on ohumärk

Kaljula sõnul on tervisekontroll vajalik selleks, et töötaja läheks õhtul
sama tervena koju, kui ta hommikul
tööle tuli, ja see oleks nii ka 10–20
aasta pärast. „Töötervishoiuarst
aitab saada võimalikult vara jaole
sellele, kui töö hakkab inimese tervisele negatiivselt mõjuma, ning seega vältida kutsehaigestumise väljakujunemist. Inimene ise ei pruugi
osata seostada seda tööl tehtavate
liigutustega. Arst saab aga näiteks
kuvariga töötaja õlgades olevatest
pingetest kiirelt aru,“ ütleb Kaljula.

rollile peab järgnema arsti määratud
aja järel järgmine. Perioodilise tervisekontrolli aeg sõltub inimese terviseseisundist ja tööst, mida ta teeb,
ning see võib ja peabki olema erinev.
Samuti peab tööandja päriselt süvenema sellesse, missuguseid soovitusi on arst töötaja tervise hoidmiseks
andnud. Kui tervisekontrolli otsus
pannakse lihtsalt kausta ja sellele
tähelepanu ei pöörata, pole sellest
mingit kasu,“ ütleb Kaljula.
2019.–2020. aastal viis Sotsiaalministeerium koos Tartu Ülikooli ekspertidega läbi mahuka uuringu, et
kaardistada praeguse töötervishoiuteenuse ja töötajate tervisekontrolli-

Mõnikord juhtub, et töötaja ei soovi
tervisekontrolli minna. Tööandjal on
aga kohustus tagada, et töötaja on
seal siiski käinud. Kuidas sellises
olukorras käituda? „Esmalt tuleks
töötajale selgitada, miks tervisekontroll on vajalik ning et töötajal on
kohustus tervisekontrollile minna.
Kui see ei aita, on tööandjal võimalus töötajat kirjalikult hoiatada, et
töösuhte jätkumiseks peab minema
tervisekontrolli. Kui töötaja siiski ei
lähe, ei saa töösuhe jätkuda. Tervisekontrollist keeldumine võib olla
tugev ohumärk, mis viitab sellele, et
töötaja ise aimab, et tervis ei võimalda tal tööd jätkata,“ jagab Kaljula.
Organisatsioonide kogemused tervisekontrollidega on erinevad. „Meie
organisatsioonis on selge kultuur, et

tervisekontrollis tuleb käia. Paljudele töötajatele seab määrus teatud
tervisenõuded ja seega kontrolli
kohustuse ning eeskuju tõmbab
ka teised kaasa. Kontoritöötajate
seas on küll mõnikord tulnud saata
tervisekontrolli meeldetuletav kiri,
kuid üldiselt käiakse seal kenasti,“
jagab kogemust Päästeameti personalitöö talituse juhataja Marvi
Roosaar.
Roosaare sõnul on juhtunud korduvalt, et töötervishoiuarsti juures tuleb inimesele endalegi üllatuslikult
välja mõni tervisemure. „Töötervishoiuarst on avastanud näiteks vererõhuprobleemi või muud taolist.
Olen kuulnud ka juhtumit ühest organisatsioonist, kus arhivaari pidev
nohu ja köha osutusid ülitugeva tolmuallergia sümptomiteks. Töötaja
sai sellest teada allergiatesti kaudu,
mida tegema suunas teda töötervishoiuarst,“ toob Roosaar näiteid.
Vastavalt töötajate tervisekontrollide soovitustele on Päästeametis
ka töökeskkonna ja -korralduse
muudatusi tehtud. „Meil on soetatud palju ergonoomilisi tööseadmeid, nagu seisulauad ja seljatoed.
Samuti teeb töötervishoiuteenuse
pakkuja meie juhtkonnale iga kahe
aasta tagant päästeameti töötajate tervislikust seisundist ülevaate,
tänu millele võtsime kasutusele
Stebby (endine Sport-ID) lahenduse, et oleks rohkem liikumise, masUCCʓK HȜUKQVGTCCRKC LOV XȗKOCNWUKū
räägib Roosaar.

Mida võiksime õppida põhjanaabritelt?

Qvalitase esmatasandi- ja digimeditsiini juhtiv arst dr Andreas Abel
on arstina töötervishoiu valdkonnas töötanud nii Eestis kui ka Soomes ja selgitab, et sealne süsteem
on Eestist teistsugune. „Soomes
puudub perearstisüsteem. Selle
asemel on paljud tööandjad võiTÖÖELU KEVAD 2022Ź|Ź7

maldanud oma töötajatel pöörduda
töötervishoiuasutusse ka selliste
ägedate ning krooniliste tervisemuredega, mis otseselt töötervishoiu
kontrollidega seotud ei ole. Nende
terviseprobleemidega tegelevad töötervishoiuasutuses peamiselt üldarstid,“ selgitab ta.

Eesti süsteemi ühe probleemina
näeb dr Abel seda, et praegu meil ei
koolitata tööpsühholooge ega töötervishoiuõdesid. „Eesti süsteemi
vundament on auklik, sest puudu
on spetsialistid. Kui pole toetavaid
töötervishoiu spetsialiste, kulub töötervishoiuarstidel pea kogu tööaeg
tervisekontrollidele ning kompleksse teenuse osutamiseks enam võimalust ei ole. Nii ei ole ka protsesUmbes 70–80 arstiga
si võimalik efektiivsemaks muuta.
tuleb ära teenindada
Suuremad töötervishoiuasutused
panustavad küll ka ise näiteks õdede
600 000 töötajat.
koolitamisele töötervishoiuteenuste
osutamiseks, kuid ühtne standard
Töötervishoiu valdkonnas peetakse puudub. Samuti on Eestis vähe tööSoomet maailma tippu kuuluvaks. tervishoiuarste – umbes 70–80 arsSeda aitab muu hulgas saavutada tiga tuleb ära teenindada 600 000
tugev meeskonnatöö. „Meeskonda töötajat,“ toob dr Abel välja.
kuuluvad lisaks töötervishoiuarstidele ka õed, psühholoogid ja füsio- Töötervishoiureform toob etterapeudid, igaühel on kindlad üles- tevõtetesse töötervishoiuarsanded. Raskuskese on seejuures ti külastused
just töötervishoiuõdedel, kes viivad Selleks et parandada töötervisläbi kontrolle, suhtlevad patsiendi ja hoiuarstide ja tööandjate koostööd
ka tööandjaga. Arst sekkub õdede tööga seotud tervisekahjustuste
tervisekontrollidesse siis, kui see on ennetamisel, on Sotsiaalministeeriuvajalik töökoha riskidest tingituna mis ette valmistatud töötervishoiuvõi kui kontrolli käigus selgub kee- reform, mis on praegu kooskõlastusrulisem terviseprobleem,“ selgitab ringil. „Töötervishoiureformi kõige
dr Abel.
suurem ja põhimõttelisem muudatus on see, et edaspidi peab tööterSelline töökorraldus jätab töötervis- vishoiuteenus olema kompleksne.
hoiuarstile rohkem aega keerulise- See tähendab, et lisaks töötajate
mate probleemidega tegelemiseks tervisekontrollidele tuleb tellida ka
ja tööandjate nõustamiseks. „Reeg- nõustamine ja töötervishoiuarsti
lina on Soome töötervishoiuarstidel hinnang ettevõtte kui terviku tööEesti kolleegidega võrreldes rohkem tervishoiu olukorrale. Lisaks hinnantööd tööandjaga ja vähem klassika- gule peaks arst andma ka soovitusi,
lisi tervisekontrolli vastuvõtte. Selli- kuidas ettevõttes töökeskkonda
ne töökorraldus on efektiivsem, sest parandada ja töökorraldust muuta,“
saab probleeme ennetada makrota- selgitab Sotsiaalministeeriumi seisandil. Kui aga inimesel on keeruli- sukohta Põldis.
sem probleem või ta vajab rohkem
nõustamist, võib töötervishoiuarsti Ka praegu peaks töötervishoiuarst
vastuvõtt kesta isegi tund või pool- käima ettevõttes kohapeal, kuid
teist. Eestis on sellist aega haruhar- praktikas juhtub seda harva. Põldiva. Osalt võimaldab seda muidugi ka se sõnul on selleks kaks peamist
see, et Soomes on töötervishoiuars- põhjust, miks seda ei tehta: arste on
te palju rohkem kui Eestis,“ räägib dr vähe ja teenus on tasuline, mistõttu
Abel.
pole tööandjad valmis seda vabaş|ş6ǽǽ'.7KEVAD 2022

Tervisekontrollist keeldumine võib olla
tugev ohumärk, mis viitab sellele, et
töötaja ise aimab, et tervis ei võimalda
tal tööd jätkata.

VCJVNKMWNVVGNNKOCŭ7WGUVGGPWUGUƒMseerime selgelt ära, et töökeskkonna
külastus on osa teenusest, mida ei
saa välja jätta. Töökoha külastus
koos töötajate ja tööandjaga vestlemisega annab töötervishoiuarstile
võimaluse anda väga selgelt ja spetUKKƒNKUV VCICUKUKFGV VȘȘMGUMMQPPC
parandamiseks,“ ütleb Põldis. Tema
sõnul pole teenus tegelikult uus ja
mõned edumeelsemad tööandjad
juba kasutavad seda.
Põldis selgitab, et töötervishoiuteenuse osutajale jääb võimalus
ise komplekteerida teenust osutav
meeskond ja igat teenuse kompo-

nenti ei pea ilmtingimata täitma
töötervishoiuarst. „Töötervishoiu
õed saavad teha ära lihtsamad
protseduurid tervisekontrollide raames, tutvuda ettevõtte töökeskkonnaga ja ka nõustada. Samuti saab
meeskonda kaasata mittemeditsiinilisi spetsialiste nagu ergonoomid,
tööhügieenikud jt. Soodustame võrgustiku tekkimist ja seeläbi teenuse
mitmekesistamist,“ lisab Põldis.
Ümberkorraldus tähendab ettevõtetele kindlasti ka lisakulusid, mis
arvutuste kohaselt peaks jääma
keskmiselt 600 euro ümber ettevõtte kohta. „Lõplikku arvutust on

Töökoha külastus koos
töötajate ja tööandjaga
vestlemisega annab
töötervishoiuarstile
võimaluse anda väga
selgelt ja spetsiifilist
tagasisidet töökeskkonna
parandamiseks.

korrast kolme aasta jooksul. 600
eurot kolme aasta peale ei ole selline summa, mis käiks tööandjatele
üle jõu,“ räägib Põldis.

Praeguse plaani järgi võiksid muudatused ellu rakenduda 1. jaanuarist 2023. Valmistumiseks soovitab Põldis organisatsioonidel üle
vaadata lepingud, mis on sõlmitud
töötervishoiuteenuse osutajatega. „Kindlasti tasub leida endale
keeruline teha, sest teenuse hind hea koostööpartner. Samad teekujuneb vabal turul ja oleneb suu- nused on tegelikult juba turul oleTGUVK QTICPKUCVUKQQPK URGVUKKƒMCUV mas ja neid võib juba tellida,“ sooSamas ei pea ettevõtte tervikana- vitab ta.
lüüsi tegema igal aastal, vaid piisab
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Kolleegiumi
liikmelt
Kuidas parandada kriisivalmidust
ilma paanikata?

V

IIP LMPNEEIKY IM OSSVQERYH WYYVI SWE MRMQIWXI TIEH QʮXI WʮNESLYWX OYMH :IRIQEE WʮNEPMRI VʳRREO
VELYQIIPWIPI 9OVEMREPI QYYXMW XYRHMHIKE OE )IWXM MRMQIWXI SLYXENY -RMQIWXI MWMOPMO NE TIVIOSRHPMO
VMWOMEREPʳʳWLMRHEWʳQFIVWʮNEPMWIEKVIWWMSSRMXʮIRʞSWYWI,MVQYRʯVHMQYWINEZMLEOʮVZEPXYRHWMQITVEOXMPMWX
ZENEHYWXSPPEZʮMQEPMOISLYSPYOSVHEHINESOWTEVIQMRMZEPQMW

Ilona Leib

kriisikommunikatsiooniekspert, PR Partner

Sõda Ukrainas pani mõtlema isiklike
kriisivarude loomisele. Enne Ukraina
sõda oli isiklik kriisivaru vaid 15%-l elanikkonnast. Tegelikult on vähemalt 70%
inimestest võimelised enda ja oma
pere kriisivaru looma ning aeg selleks
on enam kui küps. Isikliku kriisivaru
olemasolu aitab väga erineva tekkepõhjusega kriisides vastu pidada välist
abi vajamata. Ikka on tarvis toitu, vett,
sooja, vajalikke ravimeid ja usaldusväärset informatsiooni. Kuidas neid
tagada, kui harjumuspärane teenus
ei toimi? Meeldivam on neid küsimusi
läbi mõelda olukorras, kus on olemas
elekter, internet ja soe tuba ning pingutava mõttetöö järel võib keha kinnitada
sooja toiduga. Vähim, milleks valmistuda, on isiklik või perekondlik hakkamasaamine nädala jooksul – sest sel
juhul saavad riik, omavalitsus ja vabatahtlikud häda korral aidata neid, kes
seda tegelikult vajavad.
Mille poolest erineb ettevõtte, organisatsiooni või omavalitsuse kriisivalmidus isiklikust? Siis on lisaks
ş|ş6ǽǽ'.7KEVAD 2022

hakkamasaamisele vaja infot jagada
töötajatele, klientidele, partneritele ja
ka avalikkusele. On päevselge, et „rahuajal“ kriisiks valmistudes saame parema ettevalmistusega eelise luua. Olen
ammu mõelnud, et kriisikommunikatsiooniks kuluv aeg on üks ja sama,
kuid asjakohast eeltööd tehes saame
osa kriisis tekkivast koormusest jagada kriisieelsesse perioodi. Nii paraneb
võimalus jõuda õigete otsuste, tegude
ja tegutsemisjuhistega sõnumiteni kriisi kiirusest ja närvilisusest hoolimata.
Igal organisatsioonil peaks riskianalüüsi kõrval olema ette valmistatud
ka kõneisikuid toetavad kriisikaardid,
mis aitavad keerulises olukorras sõnumeid koostada. On tõsi, et paljudes
riskianalüüsides ei olnud plaani koroonakriisiks või massiliseks sõjapõgenike saabumiseks. Tõsi on aga ka see, et
olles teinud kriisiettevalmistuse – riskianalüüsi, kriisikaardid, kriisiõppuse
ja kriisikommunikatsiooni treeningu
–, on organisatsioon mitu korda kriisikindlam. Nii nagu isiklik kriisivaru ja
põhimõtteline valmisolek kriisis hakkama saada on universaalne, laieneb ka
organisatsiooni vastupanuvõime ühtedelt olukordadelt järgmistele. On paradoks, et iga kord valmistutakse küll
„eelmiseks kriisiks“, kuid tuttava kaudu
õpime uut – seega tuleb kindlustada,
et eelmiste kriiside õppetunnid saavad
ära õpitud. Kriisimõtlemine on universaalne ja suurendab nii organisatsioo-

ni kui ka selle inimeste vastupanuvõimet.
Adekvaatse informatsiooni kättesaamine ja omamine on ellujäämise küsimus.
Omaks võetud adekvaatsed meetmed
aitavad teha elu, tervist, vara jne säästvamaid otsuseid ning mõjutavad kogukondade hakkamasaamist. Mõnel
juhul ei pruugi kriis olla reaalsus, vaid
see, mida me usume olevat juhtunud
või juhtuvat. Siinkohal on juba ennetavalt tarvis veenduda infokanalite usaldusväärsuses ja olla allikakriitiline. Ei
maksa unustada, et mitmete inimeste
jaoks oleme ise infomajakad – need,
kelle poole vaadates õiget teed leida
loodetakse.
On aeg nii isiklikus kui ka oma organisatsiooni riskimaatriksis ohud ümber
hinnata, tegutsemine ja kommunikatsiooni korraldus läbi planeerida.
Meie klientide sõnul aitavad
ettevalmistatud kriisikaardid neil:
1. reageerimist nõudvad olukorrad
kiiremini ära tunda;
2. olukorrad ja tegutsemise ette
läbi mõelda;
3. organisatsiooni seisukohad ette
ära kujundada ning strateegiliselt
kommunikeerida;
4. kiiremini ning vähemate vigadega reageerida ja kommenteerida;
5. oma kõneisikud ette valmistada.

Küsimusvastus

P

IERTIVIOSRHPMOIPTʮLNYWXIPZʮMQEPMOYPXOMMVIWXMXʯʯPXʞVEXYPIQE
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Vastab Anna Gljantseva,
Tööinspektsiooni nõustamisjurist:
Töölepingut saab lõpetada poolte
kokkuleppel, erakorraliste asjaolude
ilmnemisel etteteatamistähtaegadeta või siis korraliselt omal soovil etteteatamistähtaega järgides.
Töösuhte lõppedes peab tööandja
alati välja maksma töötasu tehtud
töö eest ehk lõpparve, mis koosneb
väljateenitud töötasust ning kasutamata jäänud puhkusehüvitisest.

ka n-ö päevapealt), üksnes erakorralistel mõjuvatel asjaoludel. Seda
eelkõige juhul, kui terviseseisundi
või perekondlike kohustuste tõttu ei
saa ta kokkulepitud tööd teha. Erakorraliseks sündmuseks võib olla perekonnaliikme ootamatu haigus või
olukord, kus kodu tuleb kaitsta, vms
ettenägematu sündmus. Kolimine
näiteks ei ole üldjuhul erakorraline
sündmus, mille puhul võiks töösuhte
erakorraliselt etteteatamistähtajata
üles öelda. Kui aga töötaja kodus
puhkeb tulekahju, ei saa ta seda kuidagi ette näha. Tegemist on erakorralise sündmusega, mistõttu töötaja
peab kolima teise linna või riiki. Erakorralise ülesütlemise põhjusi peab
töötaja kirjalikult töölepingu ülesütlemisavalduses põhjendama.

Pooled võivad igal ajal lõpetada töölepingu kokkuleppel. Sellisel juhul ei
pea järgima etteteatamistähtaegu.
Samuti võib lepingu lõpetada suuliselt, ent hilisemate vaidluste vältimiseks võiks selle siiski vormistada
kirjalikult või vähemalt kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis, Ülesütlemisavaldus tuleb teha kirnäiteks e-kirjaga töösuhte lõppemist jalikku taasesitamist võimaldavas
üle kinnitades.
vormis, nt e-kirja, kirja või lühisõnumiga. Ülesütlemisavalduse puhul
Töötaja saab töölepingu üles öelda on tegu ühepoolse tahteavaldusega
etteteatamistähtaega järgimata ehk ning teise poole nõusolekut pole
mõistliku aja jooksul pärast seda, kui vaja. See kehtib hetkest, kui teine
ta ülesütlemise aluseks olnud asja- pool on avalduse kätte saanud. Kui
olust teada sai (teatatud juhtudel töötaja näiteks helistab ja ütleb,

et ta järgmisel päeval tööle ei tule
ja lahkub avaldust tegemata, kehtib leping edasi ja seda tuleb täita.
Sellises olukorras on suuline ülesütlemine tühine, sest teist poolt pole
korrektselt teavitatud ning tööandja
võib töölepingu erakorraliselt üles
öelda töökohustuste rikkumise tõttu,
kuna töötaja ei ilmunud enam tööle.
Tööandja peab aga meeles pidama,
et enne ülesütlemist peab ta tegema
hoiatuse.
Korralise ülesütlemise puhul tuleb
arvestada etteteatamistähtaegadega, mis katseajal on vähemalt 15,
pärast katseaega 30 kalendripäeva.
Ent isegi kui töötaja esitas nõuetekohase ülesütlemisavalduse töölt
lahkumiseks ja märkis sinna kuupäeva, mis on seadusega ettenähtust varasem, kehtib avaldus siiski
ning töötajat n-ö kinni hoida ei saa.
Töösuhe lõpeb avaldusel märgitud kuupäeval ning tööandja ei saa
keelduda lõpparve maksmisest. Kui
tööandja suudab tõendada, et talle
tekkis töötaja sellise ootamatu lahkumisega kahju, võib ta seda nõuda
otse töötajalt või siis juba töövaidlusorgani abiga.
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Persoon

Kertu Saks –
loominguline
teaduse
populariseerija

E

esti Rahva Muuseumi direktor Kertu Saks on töötanud
ajakirjaniku ja Euroopa Sotsiaalfondi koordinatsioonijuhina,
loonud ja vedanud eest Energia Avastuskeskust ning juhtinud
ka Eesti Kultuurkapitali. Kõiki neid ameteid on ühendanud Saksa
kultuuritaust ja loomingulisus, mis toetavad teda ka uues rollis ERMi
kui muuseumi ja teadusasutuse juhina. Nii töös kui ka pereelus lähtub
ta põhimõttest, et kõik inimesed on ühtmoodi olulised ja arvamuste
paljusus on tervitatav. Kõik ei pea alati ühel nõul olema ja kirglik
vaidlus on lubatud, aga kui on soov koos edasi minna, tuleb leida
ühisosa.
Intervjueeris Raigo Jahu
Fotod: Joonas Sisask

Kui populaarne on praegu teadus ja
kas teadlase karjäär tundub noortele ahvatlev?
Teadlase elukutse on kõigis praegustes kriisides kindlasti populaarsust
kogunud, sest vastuseid oodatakse
eelkõige teadlastelt. Eestis, mis on
oluliste ülikoolide maa, pole kunagi
olnud ka aega, mil teadus elukutsevalikuna üldse poleks kõnetanud.
Neid perekondi, kes soovivad oma
lapsi ülikoolidesse saata ja salamisi unistavad, et nende võsukesest
võiks teadlane saada, on meil läbi
aegade palju olnud. Väga palju on
viimase 20 aasta jooksul ka pingutatud teaduse populariseerimise nimel. Meil on Energia Avastuskeskus,
AHHAA ja Rakett 69, muuseumid ja
ülikoolid, kes kõik eri teadusvaldkondade tutvustamiseks tööd teevad ja
mulle tundub, et õnnestunult. Konkursid ülikoolidesse on täna tugevad
isegi reaalainete alal. Aastaid see nii
ei olnud.
Teil on olnud palju ameteid, aga
kelleks soovisite saada lapsepõlves?
Minu unistus oli saada ooperilauljaks. Laulsin Ellerheina tütarlastekooris ja ka teistes koorides ning
esinesin solistina. Plaanisin konservatooriumi astuda, kuid armastus
tuli vahele. Minu tulevane abikaasa
läks Tartu Ülikooli ajalugu õppima ja
minagi tulin Tartusse õppima. Täna
võin öelda, et see oli hea otsus.
Kirjandus, ajakirjandus, teadus,
kultuur, sotsiaalvaldkond, ajalugu
– need on mõned valdkonnad, kus
olete töötanud. Mis neid ühendab?
Kultuur ühendab neid kõiki. Oma
doktoritöö kirjutasin ajakirjanduse
toimetamiskultuuri muutusest. Analüüsisin nõukogudeaegset toimetamiskultuuri ja seda, kuidas muutusid
professionaalsed praktikad, kui vabas Eestis tekkis läänelik ajakirjanduskultuur. Selles valdkonnas tegin
esimesed sammud teadlasena.
ş|ş6ǽǽ'.7KEVAD 2022

Kultuuritaust on tulnud perega kaasa. Isa Kaarel Kilvet oli lavastaja, Olen proovinud igas
laulukirjutaja, muusik ja näitleja. töökeskkonnas leida
Ema Krista Kilvet oli 23 aastat raa- loomingulisuse iva
dioajakirjanik, hiljem ka poliitik ja ja pakkuda ka kõige
diplomaat. Lapsepõlvekodus oli meil bürokraatlikumas
looming ja kultuur alati kesksel kokeskkonnas loovaid
hal ja kogu mu tööelu on olnud kultuurivaldkonnaga seotud. Isegi siis, ideid.
kui juhtisin Euroopa Sotsiaalfondi
Eestis, oli seos kultuuriga – fond Ma olen väga uhke selle üle, et esitoetas kultuuri, rahastades haridust, mene ERMi oma näitus, mis minu
ajal siin avatakse, on just meie arümberõpet ja elukestvat õpet.
gikultuuri käsitlev näitus „Praktiline
Kuidas need kogemused toetavad ilu. Käekotid, rahakotid, kandekotid
ja lahttaskud ERMi kogudest“. Näiteie tööd juhina?
Enim on mulle andnud just need töö- tus kannab ERMi avatud muuseukohad, kus on olnud loominguline mihoidla kontseptsiooni, kus paneõhkkond ja võimalus midagi luua. me välja suurema osa ühe teema
Olen proovinud igas töökeskkonnas esemeid meie kogust korraga. Igale
leida loomingulisuse iva ja pakkuda esemele ei ole eraldi tekstikest, aga
ka kõige bürokraatlikumas keskkon- räägime näitusel nende esemete lugusid. „Praktilise ilu“ näitusel tõstanas loovaid ideid.
me esile läbi aegade kõigile vajalikke
Alustasite detsembris tööd Ees- aksessuaare. Lisaks sellele, et näituti Rahva Muuseumi direktorina. sel näeb 18. sajandist kuni tänapäeMillised on teie eesmärgid selles vani näiteid meie rahva praktilisest
ametis?
ja ilumeelest, on see ka suurepärane
Minu varasemad tööd olid kõik Tal- disaini- ja moenäitus. Näitusel, mis
linnas. Niimoodi eemalt Tartusse avati Eesti Vabariigi aastapäeval, 24.
ja ERMi vaadates tundus, et muu- veebruaril, on väljas enam kui 1300
seumi põhitegevus ehk näitused ja eset. See väljapanek sobib suurepäteadustöö ei paista nii hästi välja raselt meie püsinäituse „Kohtumikui ERMis toimuvad sündmused, sed“ osaks, sest võimaldab külastakontserdid ja teatrietendused. Koha jatel taas kohtuda esemetega, mida
peal olles selgus, et see mastaap on nad on oma elus kalliks pidanud või
veelgi suurem, kui ma eemalt vaada- endalegi igatsenud. Või taas näha
tes aimasin. Pea igal õhtul toimub esemeid, mis on neid saatnud eluüritus või kaks. See on muidugi ka teel, näiteks koolikotte, ranitsaid,
väga tore, sest ERM on väga aktiiv- reisikotte. On ka kasetohust kotte,
ses kasutuses, aga minu eesmärk mida keegi on võib-olla silmanud
on enam peidust välja tuua ka ERMi maal vanavanemate juures.
tõeline üdi. Kõik see, mis peitub
meie kogudes. Mind ennast väga Näitusel on ka palju tikitud ilu, mis
vaimustab ajalugu ja kultuurilugu tuli Eesti kodudesse möödunud saja vastused küsimustele, miks me jandil Eesti Vabariigi ajal koos koeestlastena oleme sellised, nagu dukaunistamise liikumisega. Seal
me oleme, kuidas on meie kujune- on ka minu pere esemeid, kuna olen
mist mõjutanud meie argikultuur, ühe kodutekstiilide kogu ERMile anmillised me täna oleme ja mis sel- netanud – veel enne seda, kui oleklest johtuvalt võiks meid tulevikus sin arvanud, et võiksin kunagi ERMis
ees oodata.
töötada. Meie pere annetuste hulka

Kertu Saksa sõnul kaasneb ERMi juhi positsiooniga vastutus, mistõttu ta
arvab, et päris kõike ei sobi teha ja igas asjas ei sobi ka sõna võtta.
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kel on siin kunsti näitamiseks Lõuna-Eesti suurimad pinnad. Seda, et
ERM on praegu ka kunstimuuseum,
on küll kritiseeritud, aga tegelikult
on ka kunst meie teema. Meie koguOleme kolleegidega arutanud, et me des on kunsti ja ERM on üht või teist
võime näitust küll ise külalistele tut- serva pidi siiski kõigi valdkondade
vustada, aga tegelikult võiks iga ini- muuseum.
mene nende asjadega kohtudes ka
ise muuseumituuri teha ja rääkida Kui paljud inimesed on jõudnud
lugusid, mis talle selle väljapaneku- juba Eesti Rahva Muuseumi külastada?
ga seostuvad.
ERMi külastajate koguarvu on raske
Kas pärast ametisse asumist tuli välja tuua, sest muuseum asutati
ka üllatusi?
juba 1909. aastal. Uue maja külasMõneti oli üllatuseks, kui oluline tajate arvu saame mõõta alates
kunstinäituste paik on ERM. Het- 2016. aastast. Alguses oli huvi muikuulus näiteks tolmulapikott, millele
on tikitud aknalt tolmu pühkiv päkapikk, ja sibulakott, millele on tikitud
peenrast sibulaid korjav päkapikk.
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dugi suur ja külastajaid oli kaks korda rohkem kui praegu. Möödunud
aasta oli koroonapiirangute tõttu
keeruline. Sellest hoolimata oli meil
mullu ligi 100 000 külastajat. Oleksime aga võimelised võõrustama
kolm korda rohkem. Koroonajärgselt on meil võimalik kindlasti külastajaarvudes tõusta.
Kuidas Eesti rahvas saab oma
muuseumi panustada?
ERM hoiab kogu aeg oma rahvaga
ühendust. Kodulehel on alapealkiri
„Osale“ ja kui sellel klõpsata, avanevad võimalused, kuidas saata meile
oma lugu või täiendada meie kogu-

Kuni oktoobrini saab ERMis vaadata näitust
„Värvide ilu. Eesti kuldaja kunst Enn Kunila kollektsioonist“.

taktid. Annetamiseks paluvad meie
koguhoidjad esmalt saata esemest
pilt, et oskaksime täpsemalt öelda,
kas sarnane ese on ERMi kogus juba
olemas. Kui sarnaseid esemeid on
palju, siis annavad meie koguhoidjad väärt nõu, kuidas eset kodustes
tingimustes hoida. Kui eseme annetus pakub huvi, julgustan ühendust
võtma – kes teab, äkki leidub nende
seas kultuurilooline pärl?
Teie eelkäija on tänane Eesti Vabariigi president. Kas see mõjutab
ERMi direktori rolli?
ERMi juhi positsiooniga kaasneb
vastutus. Tunnetan seda iga päev.
Päris kõike ei sobi teha ja igas asjas
ei sobi ka sõna võtta – sama oli ka
Kultuurkapitali juhina töötades.
Mille poolest erineb tänane töö
Energia Avastuskeskuse juhataja
tööst?
Arvasin, et erinevus on suurem, sest
Energia Avastuskeskuse loomine oli
puhtalt loominguline mängumaa.
ERM on evalveeritud teadusasutus
ja ses mõttes ülikoolidega sarnases
rollis, sest teeme teadust ja teemade
valikul tuleb leida kokkupuutepunktid meie teadlaste uuritavaga.

Mitteformaalne õppimine
on miski, mis toimub
sisemise põlemise
ja uudishimu ajel –
sellist õppimist saavad
muuseumid põnevate
näitustega käivitada,aga
ka lugusid, mis on seotud
tulevaste näitustega
nii taaskasutuse kui ka
kehakuvandi teemadel.
sid. Praegu ootame näiteks ka koroonateemalisi lugusid ja kogemusi.

ERMis ei ole vabadus näituste loomisel nii suur, aga töö on siiski sama
ERMil on juba loomise algusest kir- loominguline nagu Energia Avasjasaatjate võrgustik: inimesed, kes tuskeskuses. Väga naudin siinset
süsteemselt jagavad meiega oma loomingulist õhkkonda ja koostööd
lugusid.
kõrgelt haritud kolleegidega.
Lisaks on ERMil osalussaal, mille
jaoks ootame inimestelt uute näituseteemade ettepanekuid. Igal aastal
saadetakse meile kümmekond ideed
ja külastajad valivad nende seast,
millist näitust järgmisena näha soovivad. ERM on oma kogukondadega
tihedalt seotud.

Miks võib mõnele inimesele tunduda füüsika rohkem teadus kui
Eesti rahva uurimine?
See võib olla tingitud keeleerinevusest, sest inglise keeles science ei
hõlma pehmeid teadusi, vaid loodus- ja reaalteadusi. Ja siis ongi
vahel nii arvatud, et need on ainsad
olulised teadused. Täna näeme aga
Ja ERMile on võimalik ka esemeid ju igal sammul, et kõik teadused on
omavahel tugevalt integreeritud.
annetada?
Kodulehelt leiab koguhoidjate kon- Füüsika, matemaatika ja teised
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reaalteadused jõuavad kõigisse teistesse teadustesse IT ja tehnoloogia
kaudu. Kui sotsiaalteadlane, kultuuriloolane, ajaloolane või eesti rahvusteadlane analüüsib andmeid, siis
juba ongi see põimitud matemaatika, arvutiteaduse ja küberneetikaga,
sest arvuti lõimib kõik valdkonnad.
Saan tuua näiteks oma poja, kes üliMQQNKU ȗRRKU MȜNN ƒNQUQQƒCV LC MGGNK
aga kuna lapsepõlves oli ka suur
arvutimängija, siis oma magistritöö tegi ta arvuti- ja videomängude
keelest. Ka neil mängudel on oma
keel. Ja need uurimused on IT ja
keeleteaduse integratsioon. Meil on
ERMis ka Juri Lotmani 100. sünniaastapäeva tähistav näitus, mis
viib meid tema semiosfääri ehk selgitab tekstide, mõtete tähendusi.
Kõik teadusvaldkonnad saavad lõpuks kokku tähendustes.
Valdkonnad on omavahel põimunud
ka koroonakriisis – selleks, et teada,
mis saab ühiskonnast selles tervisekriisis, on vaja mudeldada reaalainete abiga.
Kokkuvõtvalt ei saagi täna enam pidada üht teadusvaldkonda teisest
olulisemaks, sest neid ei saa lahutada.
Milline roll on muuseumidel ühiskonnas ja kuidas on see muutunud?
Muuseumide rolli muutus on kindlasti tuntav, sest nende olulisus on
kasvamas. Huvitav on see, et oleme
jõudmas ringiga tagasi sinna, kust
muuseumid alustasid. Esimese rahvusliku ärkamise ja Eesti Vabariigi
loomise ajal oli nii muuseumi kui
ka ajakirjanduse ülesanne inimeste
harimine ja õpetamine. Ajalehes ja
muuseumis kirjeldati kaugeid maid,
kuhu ei pruukinud inimene muidu
kunagi sattuda – tegeleti Eesti inimeste silmaringi avardamisega.
Seejärel oli muuseum pigem päran-
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di säilitamise ja staatilise väljapaneku koht või uuemal ajal ka lihtsalt
meelelahutuse pakkuja, kuid tänapäeval on muuseumid taas pigem
avatud õpikeskkonnad, elukestva
õppe keskkonnad nii lastele kui ka
suurtele.
Minu üks suuri armastusi varasemast ajast ongi mitteformaalse hariduse teema, millega tegelesin ligi
20 aastat Energia Avastuskeskuses.
Mitteformaalne õpe on kogemusõpe
ja see, mida inimene õpib kogemusest, ei unune nii kergesti. Kooliharidus on tihti pelgalt formaalne ehk
siis väliselt motiveeritud. Kui huvitav ei ole, õpitakse hinde pärast, lapsevanema rõõmuks või vältimaks
õpetaja kurjustamist. Nii ei jää õpitu
väga kauaks meelde. Mitteformaalne õppimine on miski, mis toimub
sisemise põlemise ja uudishimu ajel
– sellist õppimist saavad muuseumid põnevate näitustega käivitada.

Igal asutuse juhil on vaja leida seoseid, et oleks lihtsam näha suurt pilti
ja juhtida strateegiliselt. Meie juures
saab oma aju loominguliselt ärksana
hoida, samal ajal puhates, tuletades
meelde varasemaid aegu ja luues
nende vahel seoseid. Igal juhil läheb
seda tarvis.
Mida peate juhina oluliseks asutuste muutuste juhtimisel?
Muutuste juhtimise juures on kõige
olulisem sisekommunikatsioon ehk
see, et kõik oleks teavitatud. Ma ei
ole hierarhilise juhtimise pooldaja.
Kui kõik inimesed teevad ühte asutust, siis minu arusaamist mööda on
nad oma panusega kõik ühel pulgal.
Samas on juht see, kes juhib. Ta ei
järgne. Plaani, mille alusel liigutakse,
peab siiski tema tegema.

Kõiki n-ö samal leheküljel hoida on
kiirete muutuste ajal raske. See on
kõige suurem väljakutse. Kõik ei
pruugi ka tahta sellel leheküljel olla,
Need korrad, kui kellelgi on olnud sest peavad mõnd varasemat lehemuuseumis huvitav, jäävad alati- külge olulisemaks. Siin saab juht selseks meelde. Meenutage mõnd ere- gitada ja veel kord selgitada, mis on
dat muuseumikülastust – ja te võite muutuse eesmärk, mida tahame teha
mäletada näitust lausa eksponaadi teistmoodi, miks ja kuidas seda koos
kaupa. Ere elamus jääb saatma. teeme.
Seda soovimegi ERMis pakkuda, et
iga külastus oleks märgiline ja jääks Millist nõu annaksid teisele juhile
meelde.
muutuste juhtimisel?
Mul on üks kindel põhimõte küll. See
Mida juhid saavad muuseumis õp- võib tunduda banaalne, aga toimetan
pida?
asutuses nii nagu peres. Kõik pereJuhid on samasugused inimesed liikmed on ühtemoodi olulised, kuigi
nagu kõik teised. Neilegi tahaksime ka peres võib ette tulla probleeme,
pakkuda kogemustest õppimise või- vaidlusi ja kõva häälega argumenmalust. Näeme iga päev, kuidas muu- teerimist, kui arutatakse pere asju.
seumis kogetu inimesi käivitab. Näi- Ikka on vaja otsustada, kuidas edasi
tus „Praktiline ilu“ on hea näide – see minna, analüüsida, kuidas ja miks
hetk, kui keegi leiab sellelt näituselt keegi nii käitus, ning arutleda, kas
eseme, millest ta unistas lapsena, või kõik panustasid piisavalt või mitte.
leiab asja, mis oli kodus olemas, kas Need arutelud tuleb pidada, kuid püvõi nõukogudeaegne kilekott. Need sivalt konflikti ei tohi minna. Seda
esemed viivad meid mälestuste rada- peab püüdma. Konfliktsusest lihtsalt konflikti pärast ma aru ei saa ja
dele ja tekivad huvitavad seosed.
ei taha seda ka sallida. Kui on soov

koos edasi minna, tuleb leida ühisosa. Täna tunnetan ERMis, et pere
on tugev. Tegutseme ERMis ühise
eesmärgi nimel – meil on au siin olla
selleks, et hoida pärandit, arendada
ERMi, teha teadustööd, korraldada
näitusi ja üritusi ning võõrustada
väärikalt kõiki külastajaid.
Mis on ERMis muutumas?
Eesmärk on kogusid rohkem näidata ja leida ka kõigi väljastpoolt maja
tulevate näituste puhul võimalus
tuua välja ERMi aardeid. Meid on kritiseeritud selle eest, et ütlete küll, et
teil on kogus väga põnevad esemed,
aga miks neid ei näe või miks need
nii harva näitustele jõuavad. ERM
on teadusasutus ning üks kindel
põhimõte on olnud, et näituse koostamisel peab eseme lugu olema teaduslikult ja põhjalikult läbi töötatud.
See on muidugi väärtus, aga järjest
enam tahaks rõhuda avatud kogu
kontseptsioonile, mis väljendubki
nüüd „Praktilise ilu“ näitusel. Esemeid on nii palju, et polegi mõeldav,
et igaühe juures oleks tekst. Räägime neid lugusid suuliselt ja tõesti,
külastajad saavad nende juurde ka
oma lood jutustada. ERMi aarded on
väljas ja külastaja saab nii korraga
palju laiema spektriga elamuse.

Näitusel „Praktiline ilu“ on ka Kertu Saksa perele kuulunud esemeid.

Kuidas aastakonverentsiks valmistute?
Valmistume palehigis. Ühelt poolt on
konverentsi tehniline ettevalmistus ja
teiselt poolt pingutame selle nimel,
Euroopa muuseumide aastakonve- et konverentsi sisuline pool oleks
rents toimub sel aastal ERMis. Mil- suurepärane. Lisaks tahame külalistele näidata eesti rahva pärandit ka
line roll on sellel Eesti jaoks?
Euroopa muuseumide aastakonve- väljaspool muuseumi ja kavandame
rents ja sellele järgnev auhinnaga- väljasõite näiteks Setomaale ja Sibula (European Museum of the Year lateele.
Award 2022) on muuseumivaldkonna olümpiamängud – kahtlemata Kuidas leida tasakaal töö ja vaba
oluline sündmus Eesti jaoks. Siia aja vahel?
tulevad kokku kogu Euroopa muu- Naljaga pooleks võib öelda, et töö ja
seumide esindajad, kes tutvustavad isikliku elu ühitamine õnnestub mul
oma tegevust, ja samal ajal tutvuvad praegu paremini kui varem. Kolmest
meie suurepärase muuseumiga. See lapsest kaks on juba täiskasvanud
teadmine rändab nii Euroopasse ja ja kolmas juba nii suur, et saab ilusti
toob seeläbi meile neist maadest nädala sees isaga hakkama. Praegu
külastajaid. EMYA korraldamine on on mul luksus minna Tartus tööpäeva lõpus oma väikesesse korterisse
suur au.

ja pühenduda iseendale. Vaatan telerit, loen raamatuid või mõtisklen. Ja
kui tahan, siis saan varakult magama
minna. Puhkamine õnnestub ikka kõige paremini magades ja praegu, kui
pere on Tabasalus, aga mina nädala
sees Tartus, on mul selleks rohkem
aega. Nädalavahetusteks sõidan ikka
koju Tabasallu ja olen musterema.
Kuidas oma meele värske hoiate?
Mul on üks salaarmastus ja selleks
on dokumentalistika, eriti meeldivad
OWNNGCLCNQQNKUGFFQMWOGPVCCNƒNOKF
/KPF MȗPGVCXCF LWUV GNWNQQƒNOKF
kultuuriheerostest, mis tutvustavad,
kuidas maailma säde- ja tähtinimesed on elanud. Põnev on vaadata,
kuidas neid on portreteeritud. Väärtuslikku vaatamist leiab nii BBCi valikust, Youtube’st, Netflixist kui ka
Jupiterist.
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Teedeehituse
sihtkontroll: pea
igal platsil rikuti
ohutusnõudeid
Kristel Abel, Tööinspektsiooni meedianõunik

S

SSNIQEH MPQEH SR TIEKM OʞIW RMRK XIIXʯʯHI TPEERMH XʞMIW LSSW -KE Xʯʯ TIEF SPIQE WIPPI XIKMNEPI SLYXY
7IITʞVEWX SR ʮMKI LIXO ZEEHEXE XEKEWM QYPPYWYZMWIPI WMLXOSRXVSPPMPI XII NE TMRREWIXʯʯHI ZEPHOSRREW RMRK
ZʮXXEʮTTYWXWIPPIOʞMKYWXILXYHXʞLIPITERIOYXIWX

Töötervishoiu ja tööohutuse sihtkontrolli käigus kontrollisime mullu kolme
kuu jooksul 24 ettevõtte 48 ehitusplatsi. Kontrollituist 90%-l ehk 43 ehitusplatsil oli 118 eri raskusastmega rikkumist. Vaid viiel ehitusplatsil polnud
ühtegi rikkumist.

meetmed töötervishoiu ja -ohutuse
tagamiseks ehituse alustamisest kuni
selle lõpetamiseni. Kirjaliku asjakohase plaani puudumine või selle ülim
formaalsus viitavad sellele, et paljud

tööandjad ei mõista, et töötervishoiu ja
tööohutuse nõudeid saab isegi rahuldaval määral täita vaid süsteemse ja
hästi korraldatud lähenemisega. Varakult tuleb ette valmistada ohutuse eest
vastutav personal – anda neile vajalikud teadmised, plaanida kulud ning
korraldada järjepidev kontroll juhtkonna ja ehitusplatsi tasemel.

Suurim probleem
oli teedeehituses
isikukaitsevahendite
Kontrolli käigus tuvastatud rikkumiste
kasutamisega, kusjuures
kõige sagedamini puudus hulk viitab sellele, et vajalikud meetmed on kavandamata ja ettevalmistakaitsekiiver.

Ehituse ettevalmistavas ja korralduslikus osas puudus tööohutusplaan pea
pooltel kontrollitud ehitusplatsidest või
oli plaan oluliste sisuliste puudustega.
Järelikult oli läbi mõtlemata, kavandamata ning kirjalikult vormistamata
vajalikud tehnilised ja korralduslikud

mata ning juhtkonnal puudub kontroll
olukorra üle.

Kontrollitud ettevõtted maakondade lõikes
Tartu maakond
Harju maakond
Viljandi maakond
Pärnu maakond
Järva maakond
Põlva maakond
Saare maakond
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8
7
6
6
6
3
3

Valga maakond
Jõgeva maakond
Lääne maakond
Lääne-Viru maakond
Ida-Viru maakond
Rapla maakond

3
2
2
1
1
1

Tööinspektsioon jätkab teedeehituse sihtkontrollidega ning võtab
teema ka tavaseire käigus suurema tähelepanu alla.

6MOOYQMWIHNESXYWMHWMWYTSSPIWXNʞVKQMWIPX
1

Isikukaitsevahendite kasutamine

27

2

Tööohutusplaani puudumine

17

3

Ehitusplatsi piirestamine

15

4

Olmetingimuste (ruumide) puudumine

15

5

Iganädalased platsi kontrollimised

15

6

Töövahendite korrasolek ja nõuetekohane kasutamine

12

7

Ehitusplatsil liikumisteede olemasolu ja selge märgistamine

11

8

Pinnase eluohtlik varinguoht

3

9

Kõrgusest kukkumine

3

Suurim probleem oli isikukaitsevahendite kasutamisega, kusjuures
kõige sagedamini puudus kaitsekiiver. Ehitusplatsil oldi tavajalatsites,
isegi väga sobimatutes rannajalatsites. Ei kasutatud kuulmiskaitsevahendeid, kaitseprille ega visiire, ei
kantud signaalveste.

Umbes kolmandikul ehitusplatsidest
puudusid igasugused olmetingimused. Isegi käsi polnud võimalik
pesta, rääkimata varjulisemast kohast kaitseks lõõskava päikese eest.
Puudusid elementaarsed tingimused
puhkamiseks, isikukaitsevahendite
ja isiklike esemete hoiustamiseks,

kaasavõetud toidu säilitamiseks,
lõunastamiseks, puudus joogivesi,
konteinerkäimlates polnud kätepesuvett. Kahel puhul ei olnud töötajad
turvatud varinguohu eest kaevandis
töötamisel, ühel juhul puudusid sillal
kaitsepiirded. Esines ka vigaseid ja
kontrollimata töövahendeid, näiteks
rikutud tõstetropid ja redelid.
Rikkumisi tuvastati palju. Tööinspektsioon pöörab ka edaspidi suuremat tähelepanu tee- ja erinevate pinnasetööde tegemisele, veendumaks,
et tööandjad on muutnud töötamise
ehitusplatsidel ohutumaks, tervist
säästvamaks ning mugavamaks.
Kindlasti korraldame samal teemal
taas sihtkontrolle, kuid võtame teema ka tavaseire käigus suurema tähelepanu alla.
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Näotuvastusega saab võimaldada kuhugi sissepääsu, kuid
enam levinud on see telefoni sisselogimiseks.

Andmekaitse ekspert Tõnu
Metsäär: ärge koguge töötajate
biomeetrilisi andmeid
Intervjueeris: Jaanika Palm

Amsterdamist on pärit kaasus, kus
tööandja paigaldas töötajatele kassaaparaadi avamiseks sõrmejäljelugeja, selleks et vältida vargusi.
Menetluse käigus langes süü tööandjale, sest ta ei olnud kaalunud
töötajate privaatsust vähem rikkuvaid alternatiive biomeetriliste isikuandmete kogumisele.
Waldrand Law OÜ juhataja ja andmekaitse ekspert (GDPR24.ee)
Tõnu Metsäär selgitab, mida peab
tööandja teadma biomeetriliste isikuandmete kogumisest ja töötlemisest.
Mis on biomeetrilised andmed?
Eestis kohustusliku Euroopa Liidu
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isikuandmete kaitse üldmääruse
ehk GDPRi järgi on biomeetrilised
isikuandmed tehniliste vahendite abil saadavad andmed inimese
füüsiliste, füsioloogiliste ja käitumuslike omaduste kohta, mis võimaldavad seda inimest kordumatult
tuvastada.

Kui meie siin kaitseme
kiivalt isikuandmeid, siis
Hiinas saab näotuvastuse
alusel osta ka praekana.
Biomeetrilised isikuandmed on
n-ö eriliigilised – privaatsust kõige
enam riivavad. See tähendab ühtlasi, et nad vajavad võrreldes tavaliste
isikuandmetega tugevamat kaitset.
Levinumad biomeetriliste andmete
kasutamisviisid on isiku tuvastamine näokujutise või sõrmejälje abil
ning silmaiirise skannimine.

Biomeetrilised isikuandmed on
igale isikule ainuomased ja kordumatud. Nagu näiteks ka unikaalsed
kehalõhnad, kõrva kuju või mõni
käitumuslik omadus – kuidas keegi
kõnnib või istub.
Milleks biomeetrilisi andmeid
kasutada saab?
Isikutuvastust näo- ja sõrmejälje
põhjal kasutatakse praegu peamiselt mitmetesse seadmetesse, näiteks nutitelefonisse sisselogimiseks.
Ka selleks, et võimaldada kuhugi sissepääsu.
Kas tööandjate soovid biomeetriliste andmete kogumiseks ja
kasutamiseks on põhjendatud ja
eesmärgipärased?
Igasuguste isikuandmete, sh biomeetriliste isikuandmete kogumise ja töötlemise puhul on eesmärgipärasus ja andmete minimaalse
kogumise põhimõtted kõige olulisemad.

Biomeetriliste isikuandmete töötlemine on GDPRi artikli 9 järgi keelatud.
Olemas on ka erandid, mis sealsamas
artiklis on välja toodud. Üks neist eranditest on inimese selgesõnaline nõusolek tema isikuandmete töötlemiseks.
Nõusolekut tähtsustakse sageli aga üle.
Nõusoleku võib alati tagasi võtta ning
siis jääb andmete töötlemine õigusliku
aluseta, muutub ebaseaduslikuks.
Mida peab tööandja teadma, kui ta
soovib koguda töötajate biomeetrilisi andmeid?
Tööandjate jaoks on olukord Eestis
väga keeruline, sest Euroopa Andmekaitsenõukogu on oma juhistes välja
toonud, et töösuhetes isikuandmeid
nõusoleku alusel töödelda ei või.
GDPRi järgi peab nõusolek isikuandmete töötlemiseks olema antud vabatahtlikult, kuid töösuhtes ei ole tööandja ja töötaja võrdses positsioonis.
Töötaja vaba tahe on töösuhte puhul
küsitav. Töösuhete puhul arvestatakse
töötajaga kui nõrgemas positsioonis
olijaga.
Seega – töösuhtes langeb töötaja
nõusolek isikuandmete töötlemiseks
ära. Samuti puudub meil vastav õigusaktist tulenev eraldi õiguslik alus, mis
näiteks Hollandis ja Prantsusmaal on
nende andmete töösuhtes töötlemise
jaoks olemas.
Toon siia näite Islandi kahe aasta tagusest kaasusest, kus tööaja arvestussüsteemis kasutati töötaja tuvastamiseks tema sõrmejälge ning kohalik
andmekaitse järelevalveasutus leidis
GDPRi põhjenduspunktidele 42 ja 43
viidates, et tööandjal olid olemas küll
töötajate nõusolekud, kuid töösuhtes
nõusolekust biomeetriliste andmete
töötlemiseks ei piisa.
Teine analoogiline näide on Hollandist,
kus tööandjale tehti 725 000 eurot
andmekaitsetrahvi töötajate sõrmejälgede ebaseadusliku kasutamise eest.

See trahv on hetkel kohtus vaidlustatud.
Missugused tavad on teistes riikides?
Biomeetriliste andmetega on nii nagu
paljude teiste uute tehnoloogiliste lahendustega. Kui „asjad“ on kasutusele
võetud ning inimesed on need omaks
võtnud, siis sellele järgneb õiguslik reguleerimine. Erialast kirjandust lugenuna ei ole ma veendunud, et biomeetria jääb andmekaitse mõttes üldse
käibesse. Isikute privaatsuse riive on
liiga suur.

Need vastused peavad tööandjal läbi
mõeldud ja tõendatavalt olemas olema, muu hulgas ka kohtu jaoks, kui
seda peaks vaja minema.

Oluline on rõhutada kahte sätet Eesti
põhiseadusest ja töölepingu seadusest. Eesti põhiseaduse paragrahv 26
sätestab, et igaühel on õigus perekonna ja eraelu puutumatusele. Töölepingu seaduse paragrahvi 28 punkt
11 ütleb, et tööandja peab austama
töötaja privaatsust ja kontrollima töökohustuste täitmist viisil, mis ei riku
töötaja põhiõigusi. Neist mõlemast
Hiinas on olukord aga teine. Kui meie kohustuslikust sättest tuleb tööandjal
siin kaitseme kiivalt isikuandmeid, siis juhinduda ka biomeetriliste isikuandHiinas saab näotuvastuse alusel osta mete kontekstis.
ka praekana.
Kuidas ja kui suures ulatuses siiski biomeetrilisi andmeid Euroopas kasutada
võib, selgub lõplikult ehk siis, kui on
olemas piisavalt kohtulahendeid. Praegu see nii veel ei ole.
Kas tööandjal on õigus töösuhte
kestel töötaja biomeetrilisi andmeid
ühtäkki nõudma hakata? Näiteks
olukorras, kus ettevõte täidab
tellimust, millega seotud andmeid
loetakse riigisaladuseks ja ta peab
kindlasti teadma, et kõik oleks
turvaline – kas see on piisav põhjus
hakata oma töötajaid tuvastama
biomeetriliste isikuandmete põhjal?
Selline nüanss on tõepoolest olemas.
GDPRi artikli 2 punkt 2(a) ja seda täpsustav põhjenduspunkt 16 ütlevad, et
üldmäärust ei kohaldata, kui isikuandmeid töödeldakse riigi julgeoleku tagamisega seotud tegevuste käigus.

Mida veel peaksid tööandjad töötajate isikuandmete töötlemisest
teadma?
Biomeetriliste isikuandmete kogumine töösuhetes ei ole täna Eestis õiguslikult võimalik.
Teiseks tuleb alati läbi mõelda, miks
isikuandmeid üldse kogutakse ja kuidas on need turvatud. See kõik tuleb
tööandjal kui andmetöötlejal ka oma
sisedokumentidesse kirja panna ja
privaatsusteates (ingl privacy notice)
oma töötajatele, klientidele ja partneritele avaldada.

GDPRi puhul on oluline rõhutada ka
nn pööratud tõendamiskohustust.
See tähendab, et kui näiteks süüteomenetluses peab riik tõendama teo
toimepanemise asjaolusid, siis peab
andmetöötleja olema valmis igal hetkel tõendama, et tema tegevus vastab
Siiski rõhutan veel, et hoolimata kõ- andmekaitsenormidele. See on küllaltnealusest erisusest peab olema põh- ki erandlik olukord.
jendatud vajadus koguda ja töödelda
isikuandmeid just sellisel moel. Alati Mida andmekaitse eksperdina soovituleb lähtuda eesmärgipärasuse ja tate tööandjatel teha?
vajaduse põhimõttest. Tuleb kaaluda, Minu soovitus on revolutsiooniliselt
kas on võimalik kasutada töötaja pri- lihtne: ärge koguge töötajate biovaatsust vähem riivavaid turvameet- meetrilisi andmeid. Nii saab vältida
meid ning kui ei ole, siis miks ei ole. kõiki sekeldusi.
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Tööõnnetus kui mitme
puuduse summa
Piret Kaljula, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant

T

ʯʯʮRRIXYWIWWEMVEWOIPXZMKEEEWXERIXʯʯXENEOIPWEMHZMKEWXEHEʮPKVERKPYYRMRKQYVHYW
RIPMVSMIX8ʯʯXENEZMMFMWʮRRIXYWIXʮXXYXʯʯZʮMQIXYWPILIPTʞIZE

Õnnetuse toimumise ajaks oli töötaja
ettevõttes töötanud ühe kuu, õnnetuses osalenud kaastöötaja oli õnnetuse ajaks ettevõttes töötanud umbes
kaks nädalat.
Töötaja hakkas koos kaastöötajaga
virnastaja abil laoriiulilt kaubakasti
alla võtma. Töötaja seisis virnastaja
tõstekahvli otsa peal ja kaastöötaja
opereeris virnastajat. Töötaja tõsteti
virnastjaga umbes viie meetri kõrgusele, töötaja kaotas tasakaalu ning
kukkus betoonpõrandale.
MIKS ÕNNETUS JUHTUS?
Tuvastamata risk
Tööandja oli teinud töökeskkonna riskianalüüsi, kuid paraku oli laotöötaja
kõrgusest kukkumise oht hindamata
jäänud. Kuna risk oli jäänud tuvastamata, ei olnud ka selle vältimiseks või
vähendamiseks midagi ette võetud.
Ebapiisav juhendamine
Tööandja esindaja sõnul eraldi tööohutusalase juhendamise dokumenteerimist ei toimu, tööle asudes loevad töötajad tööohutusjuhendi läbi.

Töökohas tuleb korraldada töötajate töötervishoiu- ja tööohutusalane
juhendamine ja väljaõpe ning see asjakohaselt dokumenteerida.
Õnnetusse sattunud töötaja sõnade
kohaselt ei olnud teda aga juhendatud,
kuidas nimetatud tööd ohutult teha.
Ka õnnetuses osalenud kaastöötaja
seletuste kohaselt ei ole teda juhendatud.

Uurimise käigus ei leidnud tõendamist,
et töötajaid oleks juhendatud. Seega
töötajatel puudus teadmine, kuidas
konkreetset tööd endale ja teistele
Tööandja esindaja sõnul on virnas- ohutul moel teha.
taja tõstekahvlite peal seismine töövahendi opereerimise ajal keelatud Küll tuleb märkida, et kaastöötajal olid
ja töötajad teavad seda. Kolmanda tõstukijuhiload ning ta oli varem laokaastöötaja sõnul on mitmeid kordi tööd teinud. Seega võib eeldada, et
öeldud, et ei tohi tõstekahvli otsas tema teadis või pidi teadma, et inimest
ei tohi tõstuki kahvlitel üles tõsta.
ronida.
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Nõuetele mittevastav töövahend
Tööandja esindaja sõnul on ettevõtte laos kolm virnastajat, millest
üks on tõstekorviga. Kahte virnastajat kasutatakse ainult kauba
alustega põrandapinnale või riiulile
asetamiseks. Tõstekorviga virnastajat kasutatakse väiksemate pakkide riiulilt või suuremast kastist
alla võtmiseks. Tööandja esindaja selgitas, et töötajad kasutasid
tööülesande täitmiseks vale töövahendit.
Õnnetuses osalenud virnastaja
masti peal oli kleebis inimese tõstmise ja masina all liikumise keeluga, samuti muljumisohu kleebis.

Paraku selgus, et ka tõstekorviga vir- Töötaja tõsteti virnastjaga
nastaja ei ole kõrguses töötamiseks
umbes viie meetri
ohutu. Tõstekorv oli kolmest küljest
piiratud, kuid ühel küljel oli kaitsev kõrgusele, töötaja kaotas
piire puudu, mille tõttu oli olemas tasakaalu ning kukkus
kõrgelt kukkumise oht. Lisaks puu- betoonpõrandale.
duvad andmed, et virnastajale, millele oli tõstekorv paigaldatud, tõsteaga tutvustatud ei oldud, seega ei
korvi üldse paigaldada on lubatud.
ole tööandja järeldus õige.
Seega kasutas töötaja tööks töövahendit, mis ei olnud ohutu. Töötaja Küll soodustas tööõnnetuse toimukasutas nõuetele mittevastavat mist kaastöötaja tegevus, kes tõstutöövahendit, sest ohutut tööva- kijuhi koolituse läbinuna siiski eiras
hendit ei olnud võimalik kasutada, tõstukiga töötamisel tööohutuse nõukuna seda ettevõttes olemas ei ol- deid.
nud.
TÖÖÕNNETUS, MIDA OLEKS
Varasemad hoiatused ei toiminud
SAANUD ÄRA HOIDA
Töötaja vahetu juht selgitas, et Tööõnnetuse põhjuseks oli see, et
töötaja kiirustas pidevalt ja oli tööandja ei olnud läbi mõelnud seda,
juhi käest kahel korral ka noomida kuidas tööd ohutult teha – kuidas
saanud elektrilise virnastaja tõste- kaubad ohutult riiulitele panna ja
kahvlite peal seismise eest.
need sealt kätte saada. Kuna tegemist oli laoga, siis kaupu pannakse ja
Kuid et hoiatust ei olnud kirjalikult võetakse riiulitelt pidevalt – seega ei
vormistatud, siis puudub kindlus, olnud tegemist ka erakordse tööüleset töötajat tegelikult ka hoiatati. andega, vaid ettevõtte tavapärase
Samuti ei selgunud, mida tööandja tööga. Seda enam oleks tööandja
tegi, et töötaja rohkem ohutusnõu- pidanud läbi mõtlema, kuidas seda
deid ei eiraks. Teistkordsele sama- ohutult teha, milliseid töövahendeid
laadsele rikkumisele peab tööandja selleks on vaja ja need soetama.
reageerima muul moel kui suulise
hoiatusega, sest on selge, et suuli- Lisaks oli tööõnnetuse põhjuseks
ne hoiatamine ei toiminud.
töötajate teadmatus – puuduv juhendamine ja väljaõpe. Kuigi tööandja
Tööohutuse nõuete eiramine
esindaja sõnade kohaselt töötajaid
Tööandja leidis uurimise tulemu- juhendati, ei suutnud ta seda mitte
sel, et tööõnnetuse põhjustas kuidagi tõendada. Kuna juhendamise
töötajate poolt tööohutusnõuete ja väljaõppe korraldamine oli jäetud
rikkumine. Samalaadse tööõnnetu- nõuetekohaselt registreerimata, on
se vältimiseks rakendatavate abi- tööandja väide paraku paljasõnaline.
nõudena andis tööandja teada, et Seega tasub meeles pidada, et juhenelektrilist tõstukit kasutavad juhid damiste registreerimine on vajalik eelpeavad tagama, et nad tõstavad kõige tööandjale, et vajadusel üheselt
inimest laoriiulite ülakorrustele tõendada, et juhendamine on korralulatamiseks ainult tõstukikorvis datud. Siis saab ka tööandja viidata
konkreetsetele töötajapoolsetele rikning mitte haarade peal.
kumistele. Töötaja ei saa rikkuda juTööandja pani seega töötajatele hendi nõudeid, mida talle tutvustatud
süüks, et nad rikkusid ohutusnõu- ei ole – ta lihtsalt ei tea neid.
deid. Ohutusnõudeid töötajatele

Veel tuleb ära märkida, Gerdi
et kuiTilts
töötaja ohutusnõudeid rikub, peab
tööandja viivitamata reageerima.
Teistkordne rikkumine tuleb kindlasti vormistada hoiatusena. Vormistada tuleb ka esimene rikkumine,
kui tegemist on tõsise rikkumisega
(millega antud juhtumi puhul tegemist oli), sest vastasel juhul ei saa
tööandja vajaduse korral tõendada,
et varasem rikkumine aset leidis
ja tööandja sellele ka asjakohaselt
reageeris. Rikkumise puhul oleks
asjakohane reageering kindlasti juhendamise kordamine, et töötajale
veel kord ohutusnõudeid meelde
tuletada. Ning kindlasti tuleb ka see
dokumenteerida.
Kokkuvõttes: selle õnnetuse põhjustas suures osas tööandja tegematajätmine ning töötervishoiu ja
tööohutuse nõuetele tähelepanu
pööramata jätmine.
Loomulikult jääb töötajatele alati
võimalus keelduda sellise töö tegemisest, mis seab ohtu nende enda
või teiste isikute elu ja tervise, kuid
tasub meeles pidada, et õnnetuses
osalenud töötajad olid alles hiljuti
tööle asunud ning seetõttu võib olla
keeruline töö tegemisest keelduda.
PANE TÄHELE:
abinõud samalaadsete
tööõnnetuste ärahoidmiseks
Samalaadseid õnnetusi saab ära
hoida konkreetsetesse oludesse
sobiva ja ohutu töövahendi soetamisega. Samuti tuleb korraldada töötajate töötervishoiu- ja
tööohutusalane juhendamine ja
väljaõpe ning see asjakohaselt
dokumenteerida. Samuti vajab
asjakohastamist töökeskkonna
riskianalüüs ning ülevaatamist
töökeskkonna sisekontrolli korraldus.
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Välisskeletid aitavad ennetada
korduvatest sundasenditest ning
ka valest kehahoiust tulenevaid
vigastusi ja haigusi.

Välisskelett on
tänapäeva raudrüü
Intervjueeris: Jaanika Palm

T

artu Ülikooli tehnoloogiainsti
XYYHMW TILQIVSFSSXMOE OEEW
TVSJIWWSVMREXʯʯXEZE-RHVIO1YWXE
sõnul on kantav robootika kiirelt
EVIRIZ ZEPHOSRH QMPPI ʳOW TVMSVM
teete on inimese välisskeleti ehk
kantava välistoese arendus.
Mis on arendamisel kantava robootika valdkonnas?
Kantavate tervisetehnoloogiate või
robootika üks eesliine on inimese
välisskeleti arendus. Idee inimkeha
võimete suurendamisest välisskeleti abil ei ole iseenesest midagi uut,
raudrüüd andsid juba keskajal rüüt-
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lite kehadele suurema vastupidavuse vaenulikes keskkondades. Ka 20.
sajandil hoogustus välisskelettide
arendus ennekõike sõjalistel motiividel – eesmärgiks muidugi jalaväelaste varustuskandevõime suurendamine. Kuid välisskeletid pakuvad
märksa enamat.
Liikumispuudega inimeste välisskeleti abil kõndima aitamine oli loogiline jätkusamm. Idee suuremaid
raskusi kanda jaksavatest lao- ja
tehasetöölistest motiveeris aga
ka tööstureid. Internetikeskkonna
exoskeletonreport.com hinnangul

arendab inimese välisskelette tootena 113 asutust. Üksnes neli neist
on militaarse suunitlusega. Ootuspäraselt sihivad ligi pooled arendusasutused meditsiinilisi rakendusi,
st liikumispuudega inimeste mobiilsuse parandamist. Märgiline on aga
tööstusrakenduste äärmiselt suur
osakaal: idee tervetest ja tugevatest
tehase- ja ehitustöölistest on motiveerinud tervelt 44 käimasolevat
arendust!
Missugused kantava robootika
tooted on juba saadaval?
Praegu on välisskeletid juba turul.

Näiteks pakub tuntud tööriistatootja Hilti välisskeletti, mis on mõelFWFGJKVWULCOQPVCCʓKVȘȘFGMURGC
kohal, näiteks ventilatsioonitööde
tegemiseks, ripplagede ja tulekustutussüsteemide paigaldamiseks.

te sümboliks, nii nagu politseinikel on
vormikuued. Välisskelett on atraktiivne ja moodne, töölistele välisskeletti
XȗKOCNFCX ƒTOCLWJV UCCD NKIKRȇȇUW
tööturul parimatest parimatele tööiga konkreetse iseloomuga töö jaoks. listele!
Trendina pakuvad välisskelettide
Kantav tervisetehnoloogia ei ole ise- arendajad eri tööliikide jaoks täpselt Ei tasu unustada, et isegi kontoritööenesest midagi uut. Siia alla ei kuulu kohandatud tooteid, võttes arvesse lised võidavad välisskelettidest, mis
üksnes meditsiinilised abivahendid, töölise kehale mõjuvaid jõudusid.
pakuvad koormuse sihitud ümberjaonagu südamestimulaatorid ja protamist.
teesid, vaid ka tänapäeval tavalised Arvestades, et aeg-ajalt jõuab meekäe peal kantavad nutikellad, mis diasse info, et ehitajad ei kanna Töötervishoidu parandavad roboojälgivad terviseparameetreid. Keha isegi kiivrit, siis kuidas teile tun- tilised seadmed on praegu väga
küljes kantavate tervisetehnoloogia- dub, kui valmis on töötajad selliseid kallid. Mis aitaks neid hinna poolest
te tulevikupotentsiaal on aga hoopis lisaseadmeid kasutama? Mis võiks kättesaadavamakas muuta ja millal
laiem. Hea kantav robootika on mär- töötajaid motiveerida?
see võiks juhtuda?
kamatu: tuleviku rõivaesemed sisal- Võime eeldada, et iga tööline soovib Iga kaitsevarustus on suurusjärgu
davad üha enam robootikaelemente, oma tervist hoida. Kaitsevarustuse võrra odavam kui selle mittekandet hoida meie tervist.
kandmist mõjutavad tajutava efekti misest tekkivate tervisekahjustuste
suurus ja veelgi enam kandmismuga- ravi. Näiteks Hilti välisskelett makMil moel aitab välisskelett kaasa vus. Kui kaitsevarustus on kohmakas, sab praegu 2000 eurot, mis on tühitöötervishoiu parandamisele?
piirab mobiilsust ning tööline tunneb ne kulu võrreldes oskustöölise isegi
Tänapäeval on välisskelettide aren- varustust kandes väikestki ebamuga- lühiajalise haigestumisega. Kuid töödus konsolideerunud. Olulisim õppe- vust, ei ole laialdast kasutuselevõttu lise tervist tuleb hoida aastakümneid
tund välisskelettide arendusel on pea- paraku oodata.
kestva karjääri kestel!
aegu konsensuslik arusaam, et idee
raskemaid pakke kandvatest laotöö- Oluline on välisskeleti akuutne mõju. Mis on hetkel kantava robootika
listest tuleb unustada. Kandevõime Kui kaitsekiivrit kandvale töölisele valdkonnas aktuaalsed teemad,
suurendamine on osutunud katsete võib-olla ei pudenegi kõrgustest mi- millele teadlased-tootjad lahendusi
käigus tupikuks, kuigi potentsiaalsed dagi rasket kaela, võib potentsiaalne otsivad?
kasutajad kipuvad seda eksoskeletti- kasu kiivri kandmisest olla vähetaju- Praegu on välisskelettide omadudelt ootama. Tehnoloogiliselt on kan- tav. Välisskeletti kandes on aga oo- sed piiratud väga konkreetsete töödevõime suurendamine võimalik, aga tuspärane tuntavalt väiksem väsimus liigutustega. Kui hetkel suudavad
kompromissid kasutusmugavusega ebaloomulikus asendis töötamisel. välisskeletid jaotada lihaskoormust
on liiga rängad. Valeootus suurema- Teiste sõnadega – lisaks kumuleeru- sobivamalt ümber väga kindla liite raskuste tõstmise võimekusele vale efektile (haiguste ennetamine) gutustüübi puhul, siis algoritmilise
lohiseb välisskelettide valdkonnaga on välisskelettidel ka akuutne, vä- tehisintelligentsi edasiarendus võivisalt kaasa. Viimastel aastatel on simust vähendav mõju. Tüüpiliseks maldaks paremini prognoosida muukasutajad siiski hakanud müüte ja abistamise-toetamise määra suurus- tuvat toestusvajadust, kui tegevused
reaalsust selgemini eristama.
järguks on 10% – see on piisav, et vahelduvad.
seda tajuda, kuid kasutajal ei teki n-ö
Tänapäevane välisskelett on ennekõi- roboti tunnet.
Oluline arendussuund on tekstiilitehke kaitsevarustus, st see kuulub ühte
noloogiatega seotud välisskelett. Me
nimekirja kaitsekiivritega. Välisske- Iga uue lahenduse juurutamine kas näeme ette, et tuleviku välisskelett ei
letid aitavad ennetada korduvatest põrkub inertsiga või avab uusi võima- ole lisavarustus, vaid rõivastuse loosundasenditest ning ka valest keha- lusi. On välja toodud, et välisskelette mulik osa. Tekstiilitehnoloogiad on
hoiust tulenevaid vigastusi ja haigusi. TCMGPFCXCFƒTOCFQPCVTCMVKKXUGOCF kokkupuutes kehaga juba mugavad.
potentsiaalsetele töölistele. Loeb nii Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudis
Oluline on, et tänapäevane välisske- sõnum tervise tähtsustamisest kui ka arendatakse pehmerobootikaplatvorlett ei ole universaalne – pakutavad sümbolväärtus: moodsad välisskele- mi, kus füüsiline (tehis)intelligents on
XȇNKUUMGNGVKFQPVWIGXCNVURGVUKKƒNKUGF tid on saamas tehase- ja ehitustöölis- lahendatud tekstiilitehnoloogia abil.

Tuleviku välisskelett ei
ole lisavarustus, vaid
rõivastuse loomulik osa.
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Meie inimene

Vello Tanissaarele meeldib puutöö
ja vana mööbli taastamine. Pildil
toetub ta vanaaegsele saarepuust
riidekapile, mille jupid sai ta ühe
talukoha lakast ning puuduolevad
osad meisterdas ise juurde.

Vello Tanissaar –
tööandjate seas
hinnatud tööinspektor
Intervjueeris: Raigo Jahu

Fotod: erakogu

Tööinspektor Vello Tanissaar on
oma 30-aastase politseis töötamiUG UVCCʓKIC TCJWNKM LC QTKGPVGGTKVWF
lahendustele – omadused, mida
hindavad kõrgelt ka tööandjad, keda
Tanissaar tööinspektorina konsulteerib. Tööinspektori rollis paneb
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tal silmad särama see, kui saab
aidata tööandjatel töökeskkondi
ohutumaks muuta, vabal ajal leiab
teda mööblit restaureerimas, peojuhina kodukülas üritusi läbi viimas
või hoopiski viie lapselapsega aega
veetmas.

Milline on tööinspektori argipäev?
Tööinspektorite ülesanne on teostada riiklikku järelevalvet ehk kontrollime, kas ja kuidas on järgitud asutustes ja ettevõtetes töötervishoiu
ja tööohutuse seaduses kehtestatud

nõudeid. Kui esineb puudusi, siis juhime nendele tähelepanu ja anname
nõu nende lahendamiseks.

sei- ja Piirivalveametist, siis olen keeruliste situatsioonide lahendamisega
harjunud. Kõige olulisem on jääda rahulikuks. Tuleb võtta rahulikult, mitte
kiirustada ning olukord läbi arutada.

on meil ka informeerija ja selgitaja
roll. Vajaduse korral selgitame nii
tööandjatele kui ka töötajatele, miks
reeglid on vajalikud ja kuidas ohutusnõuded neid kaitsevad. Samuti
jagame häid praktikaid ja lahendusi,
mida on kasutanud teised ettevõtted
ja asutused.

Rahulikku meelt tuleb säilitada nii
keerulistes situatsioonides kui ka
Nagu ikka uude valdkonda sisene- siis, kui tööd on väga palju. Tuleb
des, tundsin teatavat ärevust uue vältida paanikasse sattumist ja seda,
töö ees, sest ega ma siis kõike kohe et hakkad sisendama endale, nagu ei
teadnud, kuid olin valmis kiiresti õp- saaks tööga hakkama. See võib pääpima. Olen oma valikuga väga rahul. dida lõpuks läbipõlemisega. Rahulikuks jäädes ja mõeldes, et saad tööMis teile töö juures kõige enam ga hakkama, siis see ka õnnestub.
meeldib?
Väga hea on minu töö juures see, et
Ikka see, et tegelen enda jaoks meel- mul on suurepärane meeskond, keldiva tööga. Mulle valmistab rõõmu le poole saan vajadusel pöörduda.
see, et saan anda oma panuse tur- Ma ei ole kunagi tundnud, et oleksin
valisema töökeskkonna loomisel. üksi. See on väga positiivne, eriti arLeian, et tööinspektor on tööandjale vestades seda, et olen küllaltki uus
partner. Me oskame suunata ja anda töötaja. Alustasin tööinspektorina
nõu, kuidas korraldada töökoht ja töötamist möödunud aasta augustis.
töö nii, et tagada ohutus ja vältida
Mis on teie suurim töövõit?
võimalikke õnnetusi.

Kuna mul on pikk
töökogemus Politsei- ja
Piirivalveametist, siis olen
Tööinspektorid tegelevad igapäeva- keeruliste situatsioonide
selt tööohutusnõuetega, mistõttu lahendamisega harjunud.

Loomulikult suhtleme konkreetsete
tööandjatega tihedamalt siis, kui oleme kohapeal tööohutust kontrollides
puudusi märganud. Koos arutades
on lihtsam ka puudustele sobilik lahendus leida.
Kui koostöö ei peaks mingil põhjusel
laabuma, on tööinspektoritel ka sunni rakendamise võimalus olemas.
Samuti tegeleme avalduste ja kaebuste lahendamisega.
Kuidas sai teist tööinspektor?
Töötasin enne tööinspektoriks saamist üle 30 aasta Politsei- ja Piirivalveametis. Olin pikalt ametis
arestimaja juhina ja mõnda aega
ka spetsialistina. Seoses struktuurimuudatustega senine meeskond
koondati. Kui mõtlesin, millist tööd
võiksin järgmisena teha, jäi silma
tööinspektori ametikoha kuulutus.
Kuna eelmises töökohas olin töökeskkonna spetsialist, siis mõningane kokkupuude oli valdkonnaga
olemas ja midagi tööinspektori töös
tundus tuttavlikku. Kandideerisin,
kuigi sisimas oli suur kahtlus, kas
minu senine kogemus sobib sellele
ametikohale.
Õnneks läks kõik hästi. Lahendasin
töövestlusel ette antud kaasused
edukalt, vestlus läks ladusalt ja nii
tehtigi mulle ettepanek tööle tulla.

Kahju on vaadata, kui inimesed on
saanud töö juures tervisekahjustuse
ja pidanud jääma koju. Eriti, kui seda
oleks saanud ennetada. Ohutuse tagamine ei ole ainult minule vajalik.
See on vajalik tööandajale ja kogu
ühiskonnale.

Minu jaoks oli esimene töövõit
tööinspektorina see, kui sain teada,
kui palju positiivset tagasisidet minu
töö kohta on tulnud ning kui kõrgelt
koostööd hinnati. Tagasisides kirjutati, et olen konkreetne, abivalmis ja
koostöövalmis.

Mis on töö juures kõige keeruli- Kas töövõitu ka kuidagi tähistasite?
sem?
Muidugi, ostsin koju tordi, et perega
Kõige keerulisemad on need olukor- töövõitu tähistada. Koju saabudes
rad, kui mõni tööandja ei taha üldse tunti huvi, et mis tähtpäev täna küll
koostööd teha. Või siis, kui tööandja on, et tordi koju tõin. Rääkisin siis
on juba mitme murega ülekoorma- lähedastele, millist tagasisidet minu
tud ega ole enam võimeline kesken- tööle on antud. Mul on hea meel, et
duma ja murekohtadele reageerima. oskasin tööandjaid enda tugevusteIga olukord on omamoodi ja tuleb lei- ga abistada ja olla neile väärtuslik
da õige ja sobiv tegutsemisviis selle koostööpartner.
lahendamiseks.
Mida on tööinspektori töö teile
Kuidas olete raskete olukordade- õpetanud?
ga toime tulnud?
Praegune töö on õpetanud mulle,
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ga. Tuleb aru saada, millised on vestluspartneri arusaamad ja hoiakud
ning kas ta on reeglitega kursis. Järeleandmisi meil teha ei ole võimalik,
mistõttu on oluline jääda konkreetseks ja arusaadavalt selgitada, kui
oluline on turvalise töökeskkonna
tagamine ja kuidas seda luua.
Mida soovitaksite alustavale
tööinspektorile?
Soovitaksin jääda igas olukorras rahulikuks. Ei ole vaja endas kahelda,
kas saad tööga hakkama või ei saa.
Kui tekib tunne, et mõnda asja ise ei
tea, siis küsi kolleegidelt. Meil on hea
meeskond, kes on alati abiks.

parem on ennetavalt potentsiaalsed
ohud ära hoida.

Kui sisetunne ütleb, et
soovid töökeskkondi
Kuidas tööst puhkate?
turvaliseks muuta,
siis ei tasu kahelda ja
Suurema aja kodus koos lähedastega. Elan maal ja oma maja juures toi- tuleb kandideerida
metamine on see, millega oma vaba tööinspektoriks.
aja enamasti sisustan. Kui kodust
välja minna, siis meeldib mulle käia
metsas ja mere ääres jalutamas.

külaseltsi liige ning korraldan ja viin
läbi erinevaid üritusi oma külas. Sageli kutsutakse mujalegi, mistõttu
olen käinud õhtujuhiks ka pulmades
ja juubelitel. Kõige enam meeldib
mulle üritustel erinevaid mänge juhtida. See pakub rõõmu nii minule kui
ka külalistele.

Samuti meeldib mulle perega reisida.
Kuigi välisreisid on toredad, siis Eestis on veel nii palju kohti, mida me ei
ole jõudnud avastama minna. Puhkuse ajaks valime ikka välja mõne uue
sihtkoha kodumaal ja siis läheme
seda mõneks päevaks avastama. TäTööinspektori töö on huvitav. Kui nane töö on mind viinud kohtadesse,
sisetunne ütleb, et soovid töökesk- kuhu muidu ei olekski ehk sattunud. Ürituste jaoks mängude väljamõtlekondi turvaliseks muuta, siis ei tasu Nüüd tahaks suvel neid kohti koos mine ja edasiarendamine on samuti
kahelda ja tuleb kandideerida tööins- perega külastada.
hobi. Kui käid erinevatel üritustel ja
pektoriks.
osa seltskonnast kattub, siis tahad
Vanaisana meeldib mulle aega veeta ka neile midagi uut pakkuda. SeeMida soovitaksite inimestele, kes ka oma viie lapselapsega. Koos vee- pärast proovin ikka midagi uut välja
kõhklevad tööinspektori poole dame aega siis, kui nad külla tulevad, mõelda. Aeg-ajalt juhtub, et mõne
aga aeg-ajalt käin ka koos nendega mängu idee on tekkinud täiseti jupöördumast?
huslikult.
põnevaid kohti uudistamas.
Tööinspektorit ei ole põhjust karta.
Meile on oluline aidata töökeskkon- Tööst puhkamise juures on kõige Eks enda tervise eest tuleb ka hoolt
nad turvaliseks muuta, mitte trahve olulisem see, et tööd ei tohi koju kaa- kanda. Selleks tuleb ennast liigutada
sa võtta. Töö peab jääma välisukse ja aeg-ajalt saab ka veidi sportlikuteha.
maid tegevusi ette võetud. Näiteks
taha. Vabal ajal tuleb puhata.
Mõned inimesed ei julge muredest
meeldib mulle jalgrattaga sõitmas
rääkida, sest kardavad hilisemat Millised on teie hobid?
käia. Samas võib ka aiatöid sportlikuks tegevuseks pidada ja seda
halvakspanu. Seda ei peaks kartma,
sest meie ei avalikusta seda, kes on Mulle meeldib puutöö. Mulle meeldib meeldib mulle teha.
murekohtadele osutanud. Pealegi on vanaaegset mööblit restaureerida.
õige võimalikest riskidest rääkida, Oma külarahvale olen ikka öelnud, Mis paneb silmad särama?
sest need võivad endaga kaasa tuua et kui plaanite vana mööblit ära vitervisekahjustusi. Võib-olla tööand- sata, siis tooge parem mulle. Mina Minu silmad paneb särama see, kui
ja ei pruugigi mõnda asja märgata, proovin sellele uue elu anda. Lisaks mu töö kannab vilja. Tööinspektori
mistõttu on oluline võimalik risk va- restaureerimisele teen ka ise puidust töö võimaldab tuttavaks saada eriilrakult välja selgitada. Eriti suurtes et- mööblit. Ma ei ole suur tehnika kasu- meliste ettevõtete ja töökeskkondatevõtetes ei saa eeldada, et ettevõtte taja ja mulle meeldib puutööd käsitsi dega. Mul on hea meel, et saan anda
oma panuse töökeskkondade täienjuht käiks kõiki töökohti isiklikult üle teha.
damisse ja arendamisse, et need
kontrollimas. Seal tuleb ka töötajatel endil julgelt juhile teada anda, Hobiks võiks pidada ka minu päeva- oleksid turvalised. Hea koostöö ja
kui mõnda ohtu on märgatud. Kõige ja õhtujuhiametit. Olen ka kohaliku tagasiside on samuti meeldiv.
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Kodumaa avastamine on Vello Tanissaare ja tema pere jaoks pikaaegne traditsioon. Pilt pärineb väljasõidult
Võrumaale, kus sai külastatud Suurt Munamäge.
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Seitse asja, mida peab teadma
vanemapuhkuse ja -hüvitistega
seotud muudatustest
Pirjo Turk, Sotsiaalministeeriumi perepoliitika juht

1.

ETVMPPMP NʮYWXYW QMXY ZERIQETYLOYWI NE LʳZMXMWI QYYHEXYWX QMW XSIXEZEH WIRMWIWX IREQ
PETWIZERIQEXIZʮMQEPYWMXʯʯNETIVIIPYʳLMXEQMWIOW0MLXWYWXYFOEEWNEENEQMRIRMMPETWI
ZERIQEXIPIOYMOEXʯʯERHNEXIPI)REQMOQYYHEXYWMLEOOEFOILXMQEOEIRRIETVMPPMWʳRHMRYH
PEWXITYLYP

1. Emapuhkusest saab vanemapuhkuse liik
Senine rasedus- ja sünnituspuhkus
nimetatakse ümber emapuhkuseks
ning sünnitushüvitise asemel hakatakse emadele maksma ema vanemahüvitist. Ajutise töövõimetuse
asemel saab emapuhkusest seega
vanemapuhkuse liik ning Haigekassa asemel hakkab ema vanemahüvitist maksma Sotsiaalkindlustusamet
(SKA).
2. Pikeneb periood, mille vältel on
võimalik saada jagatavat vanemahüvitist
Emapuhkuse ja ema vanemahüvitise
maksmise kestus on (senise 140 päeva asemel) eelnevalt töötanud emal
60–100 päeva. See aga ei tähenda,
et hüvitisega kaetud periood lapsega
kodus olemiseks oleks lühem. Kuigi
emapuhkus on lühem, kui varem oli
rasedus- ja sünnituspuhkus, on selle
võrra pikema perioodi vältel võimalik
saada jagatavat vanemahüvitist, millega tagatakse perele rohkem paindlikke võimalusi töö- ja pereelu ühitamiseks.
3. Vanemahüvitist saab välja võtta
päevade kaupa
Lapsevanem saab edaspidi vanemahüvitist välja võtta ka kalendripäevade kaupa kuni lapse kolmeaastaseks
saamiseni. Seega on vanemahüvitist
ş|ş6ǽǽ'.7KEVAD 2022

võimalik saada kuni kolme aasta
jooksul, kuid vanemahüvitise kogusumma sellest ei muutu. Näiteks
võib lapsevanem iga kuu välja võtta
pool vanemahüvitisest, pikendades
seega hüvitise saamise perioodi lapse kolmeaastaseks saamiseni.
4. Lapsevanematel on edaspidi võimalik kuni kahe kuu ulatuses olla
korraga vanemapuhkusel ja saada
kahekesi korraga vanemahüvitist
Kui vanemad on kohe lapse sündides
kasutanud samal ajal puhkamise võimalust (st kasutanud nii ema- kui ka
isapuhkust), siis see periood arvestatakse selle kahe kuu sisse. Näiteks,
Muudatused toetavad
senisest enam
lapsevanemate
võimalusi töö- ja
pereelu ühitamiseks.

kui isa on otsustanud kohe lapse sündides kasutada võimalust olla emaga
samal ajal puhkusel, siis isa on esimesel 30 päeval isapuhkusel (ja saab
isa vanemahüvitist), ning pärast seda
võib veel koos emaga samal ajal olla
30 päeva vanemapuhkusel. Sellisel
juhul lüheneb vanemahüvitise maksmise koguperiood proportsionaalselt
nende päevade võrra, mille eest vanemad said hüvitist samal ajal.
5. Mõlemad vanemad saavad 14
aasta peale kumbki 10 tööpäeva
tasustatud lapsepuhkust
Mõlemal töises suhtes vanemal on
võimalik kasutada iga alla 14-aastase

lapse kohta 10 tööpäeva ehk kahepeale kokku 20 tööpäeva tasustatud
lapsepuhkust. Puhkust saab võtta
alates vanemahüvitise lõppemisest
kuni lapse 14-aastaseks saamiseni
ning seda on võimalik kasutada kas
ühes osas või päevade kaupa. 10 tööpäeva lapse kohta ei ole ette nähtud
aastas, vaid kuni lapse 14-aastaseks
saamiseni. Alates 1. aprillist on kõigil
vanematel õigus saada 10 tööpäeva
lapsepuhkust olenemata sellest, mis
ajahetkel on laps sündinud või kui
palju on vanem varem lapsepuhkuse
päevi kasutanud.
6. Vanemapuhkusest tuleb tööandjat teavitada vähemalt 30 päeva
ette
Senine lapsehoolduspuhkus nimetatakse ümber vanemapuhkuseks
ning selle taotlemine käib tööandja
kaudu nii nagu siiani. Vanemapuhkust on võimalik kasutada ühel alla
kolmeaastase lapse vanemal ja see
vanem, kes kasutab vanemapuhkust,
saab ka vanemahüvitist. Seega ei ole
võimalik olukord, et üks vanem on
vanemapuhkusel ja teine saab vanemahüvitist. Ainus erand on need 60
päeva, mil mõlemad vanemad võivad
samaaegselt olla vanemapuhkusel ja
saada vanemahüvitist. Vanemapuhkusele minekust ja naasmisest tuleb
tööandjat teavitada 30 päeva ette.
7. Emapuhkuse õigus tekib naistel,
kelle lapse eeldatav sünnikuupäev
on 10. juuni 2022 või pärast seda
Emapuhkuse puhul on oluline teada
ka nüansse, mis puudutavad vanalt
süsteemilt uuele üleminekut. Seadus näeb ette, et uue süsteemi järgi
saavad emapuhkust naised, kellel
tekib emapuhkuse õigus alates 1.
aprillist. Kuna aga emapuhkuse õigus tekib 70 päeva enne lapse eeldatavat sündi, siis see tähendab, et
uue süsteemi järgi tekib emapuh-

kuse õigus tekib naistel, kelle lapse
eeldatav sünnikuupäev on 10. juuni
2022 või pärast seda. Need emad,
kelle lapse eeldatav sünnikuupäev
on 9. juuni 2022 ja enne seda, saavad veel vana süsteemi alusel sün-

nitushüvitist ning on 140-päevasel
rasedus- ja sünnituspuhkusel. Kui
rasedus- ja sünnituspuhkus lõpeb,
laienevad aga ka nendele kõik paindlikud võimalused vanemahüvitise
kasutamiseks.

Puhkust saab nüüd planeerida SKA ZERIQE PETWITYLOYWX  VSLOIQ OYM
 TʞIZE XYPIF WIPPIWX XʯʯERHNEPI
iseteeninduskeskkonnas
XIEHEERHEOEPIRHVMTʞIZEIRRI
/YMXʯʯXENEWSSZMFNʞʞHEIQEMWE
TYLOYWIEPKYWX
ZʮMPETWITYLOYWIPIZʮMTYYHIKEPET
WI ZERIQE PETWITYLOYWIPI WEEF /YM TYLOYWX OEWYXEXEOWI ZʞLIQ
RIMHTYLOYWMTPERIIVMHE7/%MWIXII OYMTʞIZE RXPETWITYLOYWTYY
ninduskeskkonna kaudu. Selleks tu HIKE PETWI ZERIQE PETWITYLOYW
leb siseneda SKA iseteeninduslehe MWETYLOYWZQW XYPIFXʯʯERHNEX
PIQʞVOMHEOYYTʞIZEHQMPSRWSSZ TʞIZEIXXIXIEZMXEHE/YMXʯʯXENEIM
TYLOYWXOEWYXEHERMRKTERREOMVNE ole etteteatamistähtaegadest kinni
XʯʯERHNE IEEHVIWW 4ʞVEWX WIHE TMHERYHZʮMSRQʞVOMRYHTYLOYWXI
WEEHEF7/%WʳWXIIQTYLOYWITPE ENEOEZEWWILSSTMWXIMWXWYKYWIMRJS
neerimise teate tööandjale ning kui on tööandjal õigus keelduda nime
XʯʯERHNEOEPIRHVMTʞIZENSSOWYPIM XEXYHTYLOYWIERHQMWIWXXIEXEHIW
XIEXETYLOYWIERHQMWIWXOIIPHYQM WIPPIWX 7/%PI )XXIXIEXEQMWXʞLXEI
sest, võib vaikimise lugeda nõus KEHIIVERHMOWSRIQETYLOYWNEMWE
SPIOYOW/ʮMKMOʮRIEPYWXITYLOYWXI TYLOYWQMPXʯʯERHNEPIMSPIʮMKYWX
hüvitamise eest hoolitseb SKA ja IQE ZʮM MWETYLOYWI ERHQMWIWX
QEOWEFNʞVKQMWIOYYOYYTʞIZEP keelduda olukorras, kui etteteata
ZEWXEZETYLOYWILʳZMXMWI7IIKEIM mist ei saa asjaolusid arvestades
maksa enam Haigekassa sünnitus QʮMWXPMOYPXIIPHEHE RXOYMPETWWʳR
hüvitist ette ning tööandja ei maksa RMFZEVIQ 
PETWITYLOYWXIXEWYQMWXʮXXYIMTIE SKA iseteeninduses saab erine
XʯʯERHNEOE7/%WXOSQTIRWEXWMSS ZEMH ZERIQETYLOYWI PMMOI LEOEXE
taotlema 2 kuud enne soovitavat
ni taotlema.
/YMKMIVMRIZEMHPETWIIIWXLSSPMXWI TYLOYWITIVMSSHM )QETYLOYWI NE
QMWITYLOYWMNELʳZMXMWMWEEFXESXPI MWETYLOYWITYLYPXIIF7/%TIEXWI
da SKA iseteeninduse kaudu, ei tä PI PETWIZERIQEPI TEOOYQMWI OYW
henda see, et töötaja ja tööandja ei SRQʞVKMXYHTIVMSSHNEZʮMQEPYWIH
ZʮMOWIIPRIZEPXSQEZELIPOSOOYPIT IQEZʮMMWETYLOYWIOEWYXEQMWIOW
TMHEQʮRIWRIRHIOEWYXEQMWITI 0ETWITYLOYWITYLYPSRXʯʯXENEPZʮM
rioodis. Kui töötaja kasutab mõnd malik SKA iseteenindusest jälgida
TYLOYWX IQETYLOYWX MWETYLOYWX WIHEOYMQMXYPETWITYLOYWITʞIZE
PETWITYLOYWX ZʮM TYYHIKE PETWI tal on võimalik veel välja võtta.

:EEXEPMWEMRJSX7/%OSHYPILIPXLXXTWWSXWMEEPOMRHPYWXYWEQIXIIIXPETWIHTIVIHZERIQETYLOYWXINELYZMXMWXIWYWXIIQMQYYHEXYWIH
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Noor otsib
tähenduslikku
tööd
Kadri Peetersoo

K

YMSRWSSZZʞVZEXERSSVIQEIEPMWXXʯʯNʮYHYXEWYFWʮREPIZMXEHERSSVXIIRHMWʮTVEHINEXYXXEZEXI
kaudu ning arvestada, et noor tuleb tööle sinna, kus lisaks töötasule on temale sobilikke väärtusi
loov keskkond.

Eesti Üliõpilaskondade Liidu juht
Marcus Ehasoo on nii noorte esindaja kui ka noortele tööpakkuja. Ta
ütleb, et kuigi noored pole homogeenne grupp, on siiski mõned asjaolud, millega võiks arvestada.

tööle, et palka teenida, vaid tal on
mingi lisatagamõte. „Mõnel on see
väärtuspõhine küsimus näiteks
keskkonna- või digiteemal, ent samal ajal tahetakse kindlasti teada,
mis kuulub motivatsioonipaketti,“
lausub Ehasoo.

vältel esmalt selgeks teha, kas neile
meeldib tööandja poolt pakutav töökeskkond ja selle sisekliima.

„Noored peavad väga oluliseks, kes
on meeskond, kellega nad koos töötama hakkavad, ja milliseid väärtu„Töö otsimine ei ole noore puhul
si need inimesed kannavad,“ ütleb
klassikalises mõttes ainult CV-kes- Loevad keskkond ja sisekliima
Põldre-Vahur. Samuti võib tema hinkuse lahtivõtmine ja sealt töökuu- Kiires kasvufaasis meditsiinigrupp nangul välja tuua erinevuse paindlutuste lehitsemine. Väga palju %QPƒFQ MCUXCVCU GGNOKUGN CCUVCN likkuse vajaduses. „Nooremasse
tuleb erinevaid pakkumisi, ideid ja töötajate arvu 330-lt ligi 800 inime- vanusegruppi kuuluvad kandidaadid
mõtteid läbi võrgustumise,“ annab UGPK,CMWKIK%QPƒFQXȇTDCOKUGRȗ- julgevad esitada rohkem oma tingihifookus on oma ala professionaa- musi, sh tööaja ja -koha kohta,“ lisab
Ehasoo nõu.
lidel, ollakse ettevõtte personalijuhi Põldre-Vahur.
Tema meelest võib see olla seotud sõnul siiski ka noorte seas tööandjaka sellega, et noor näeb tööelu vei- na positiivselt teadvustatud.
di erinevalt – järjest enam on neid,
kes tahavad panustada mitmesse %QPƒFQVȘȘVCLCVGUVQPWODGUXKKGP- Noored pole lumehelbekesed
dik noored, kes enamasti tegelevad LHV Pangas töötavatest inimestest
valdkonda üheaegselt.
testimisega, klienditeenindusega, on pea iga kümnes alustanud seal
„Ei ole tavapäratu, kui noor on kor- õendusega või on assisteerivates praktikandina. Personalijuht Liisa
raga kolmes kohas tööl. Ja selliseid TQNNKFGU %QPƒFQ LWJCVWUG NKKIG LC Põldma ütleb, et noorte värbamise
töökohti, mis seda võimaldavad, on personalijuht Piret Põldre-Vahur edukus sõltub suuresti teineteiseklassikalistest portaalidest raske märgib, et vanuseline jaotus pole mõistmisest.
leida,“ ütleb Ehasoo. Seetõttu usub- tegelikult eraldi kriteerium, avatud
ki ta, et õnnestuvad need tööandjad, ollakse väga erineva kogemuse ja „Üks asi, mida meie omast kogemukes saadavad infot eri kanalitesse. taustaga inimestele.
sest teame, on see, et noortele ei
meeldi, kui neisse suhtutakse nagu
Ehasoo toob ka välja, et tänapäe- Temagi on märganud, et noored lumehelbekestesse, kes pole pärisva noor ei lähe lihtsalt niisama püüavad endale värbamisprotsessi elu näinud, pole tööd teinud, ei tea,
ş|ş6ǽǽ'.7KEVAD 2022

Noored püüavad endale
värbamisprotsessi
vältel esmalt selgeks
teha, kas neile meeldib
tööandja poolt pakutav
töökeskkond ja selle
sisekliima.
kuidas elu käib,“ hoiatab Põldma.
Ta selgitab, et kui noor saab töökoha, kus ta tunneb, et tema, tööandja
ja kolleegide väärtused ühtivad ja et
temasse usutakse, siis ta ka jääb ja
on valmis pingutama.
„Aga kui noorel ei ole seda tunnet, et
ta on väärtushinnangutega õiges kohas, siis ei näe ta seal ka oma tulevikku.“ See on ka Põldma hinnangul
põhjus, miks arvatakse, et noored ei
pühendu või annavad kergesti alla.
Igal aastal panustatakse LHVs palju
ka praktikaprogrammidesse.
„Me ei taha, et keegi praktikantidest
kogeks sellist praktikat, kus tehakse
assisteerivat tööd või midagi sellist,
mida ise teha ei taheta,“ selgitab Põldma. „Need, kes meie juurde praktikale
tulevad, saavad kättpidi asjade sees
olla. Teha päris tööd koos päris töötajatega, avaldada arvamust ja teha otsuseid. Meie juures ei ole praktikant
kuidagi vähem väärtuslikum teistest
töötajatest,“ lubab ta.

võtjatele meelde, et kindlasti tasub
oma pakkumistest üliõpilastele ka
teada anda.
„Näiteks ülikoolide siselistid on selleks väga hea koht, kuhu sageli uusi
tööpakkumisi saadetakse,“ vihjab ta.
Ehasoo on ka täheldanud, et enamasti tulevad koolidesse loenguid
pidama ja üliõpilastega kontakti otsima need, kes ise kuidagi kooliga
seotud. Ülikooli-kaugemad ennast
ülikoolides tutvustama ei kipu.

Marcus Ehasoo

Tähtsaimad on soovitused
Nii Ehasoo, Põldre-Vahur kui ka
Põldma ütlevad, et parim viis pühendunud töötajat leida on levitada
sõna inimeselt inimesele ehk enim
loevad soovitused.
„See on ilmselt mõjuisiku turundusest natuke üle kandunud – et kui
keegi midagi soovitab, siis minnakse
kohe tarbima,“ arvab Ehasoo.

Piret Põldre-Vahur

%QPƒFQUMK QP OȇTICVWF GV PQQTGF
usaldavad sageli kuulutustest ja reklaamidest enam oma suhtlusvõrgustikku kuuluvaid kolleege. „Sõna hea
tööandja ja huvitavate arenguvõimaluste kohta levib,“ on Põldre-Vahur
täheldanud.
„Oleme märganud, et kuust kuusse
tõuseb nende noorte spetsialistide arv, kes ise proaktiivselt oma
töösoovi meile läkitavad ja ennast
tööle pakuvad,“ räägib Põldre-Vahur.

-C %QPƒFQU RGGVCMUG RTCMVKMCV
üheks võimaluseks, kuidas noorte tähelepanu pälvida. „Pakume meditsiinitudengitele praktikabaasi, samuti
ootame enda sekka arst-residente.
Usume, et just positiivne praktiline
töökogemus annab kõige kindlama
aluse pikaajaliseks edukaks koostööks,“ lausub Põldre-Vahur.

Sama kinnitab Põldma sõnu ka LHV
kogemus. „Lisaks näeme mõneti
üllatavat trendi, et meie enda karjääriinfo kodulehekülg on olulisem
infokanal kui töökuulutuste portaal,
sest meie lehe kaudu jõuavad meieni inimesed, kes mitte lihtsalt ei otsi
tööd, vaid on mõelnud just LHV peale,“ jagab Põldma.

EÜLi juht Marcus Ehasoo tuletabki
praktikavõimalustega seoses ette-

Lisaks oma kodulehele ja tavalistele
CV-portaalide töökuulutustele peab

Liisa Põldma
Põldma oluliseks kohalolu ka kõigil
tähtsamatel noortele suunatud karjäärimessidel ning osalemist selle
valdkonna noorteüritustel.
Samuti käivad LHV töötajad noortele loenguid pidamas ja saavad ka sel
kombel ettevõtet tutvustada. Meditsiinierialade tudengid tunnevad aga
%QPƒFQ RGTUQPCNKLWJK UȗPWN %QPƒFQ
arste ja spetsialiste hinnatud õppejõududena, kellelt on palju õppida.
„Läheme noorte juurde, oleme noorte keskel ja usume noortesse,“ kutsub Põldma üles noorte suhtes avatud olema.
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Kas koondamishüvitis tuleb
koondamise vaidlustamisel
tagasi maksta?
Helen Tonkson, töövaidluskomisjoni juhataja
Meeli Miidla-Vanatalu, Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja

T

ʯʯMRWTIOXWMSSRMRʮYWXEQMWNYVMWXMHIPXOʳWMXEOWIWEKIPMOEWOSSRHEQMWXWEEFZʮMOEXEWYFʳPHWI
vaidlustada. Kas koondamise vaidlustamine võib endaga kaasa tuua koondatud inimesele
RIKEXMMZWIMHXEKENʞVKMMWIKMNYLYPOYMOSSRHEQMRISRSPRYHIFEWIEHYWPMO#
Töölepingu erakorralist ülesütlemist saab
alati vaidlustada. Niisamuti saab vaidlustada ka tööandja otsust töötaja koondada ehk öelda tööleping erakorraliselt üles
töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 89
lõike 1 alusel. Töölepingu erakorraline
ülesütlemine majanduslikel põhjustel on
tavaline töövaidluste allikas, sest töötaja
võib tunda, et tema tööleping on lõpetatud alusetult ehk tööandjal ei olnud tegelikult koondamise olukorda või oleks
tööandja saanud töötajale töösuhte jätkamiseks pakkuda teist tööd.

Järgmiseks tuleb läbi mõelda ja kaaluda, millised on koondatu vastuväited
tööandja otsusele ehk millised asjaolud,
faktid ja tõendid viitavad sellele ja kinnitavad seda, et koondamine ei toimunud
seaduspäraselt.

Koondamise ebaseaduslikkuse tõendamine
Kui töötaja otsustab koondamise vaidlustada, tuleb tal esimese asjana meeles
pidada vaidlustamise tähtaegu. Töölepingu ülesütlemist saab vaidlustada
töövaidluskomisjonis või kohtus 30
kalendripäeva jooksul. Tähtaega arvestatakse ülesütlemisavalduse töötajale
kättetoimetamisest, mitte aga töölepingu lõppemise kuupäevast. Näiteks
kui tööandja esitas 1. märtsil ülesütlemisavalduse ja loeb töötaja viimaseks
tööpäevaks 10. märtsi, siis peab töötaja
lepingu lõpetamise ehk ülesütlemise
vaidlustama hiljemalt 31. märtsil. Viivitades 9. aprillini, tekib vaidluse teisel
poolel (tööandjal) õigus nõuda aegumise kohaldamist. Aegumist kohaldab
töövaidlusorgan vastaspoole taotlusel,
hinnates seejuures mõjuva põhjuse
olemasolu vaidlustamise tähtaja möödalaskmisel.

a Nõuda töösuhte jätkumist, kuid
teine pool ehk tööandja ei pea sellega nõustuma, st tal on õigus töösuhte jätkamisest keelduda.
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Kolmandaks tuleb aga teada, et juhul,
kui töövaidlusorgan ehk töövaidluskomisjon või kohus loebki koondamise tühiseks, siis millised on töötaja järgmised
soovid. Avaldajal (kohtus hagejal) on
järgmised võimalused.

b. Nõuda töösuhte lõpetamist töövaidlusorgani poolt TLS § 107 lõike
2 alusel.
c. Nõuda hüvitist TLS § 109 alusel.
Koondamisotsuse teinud tööandja õigused
Koondamisotsuse teinud tööandjal on
omad õigused ehk õigus esitada vastunõuded, sealhulgas õigus nõuda tagasi
koondamishüvitisena välja makstud
summa. Sellise tööandjapoolse nõude
võimalusega ei oska koondamise vaidlustanud inimene vahel arvestada.
Praktikas on tekkinud olukordi, kus koondatud töötaja või tema esindaja ei ole

põhjalikult läbi mõelnud, mis juhtub siis,
kui ta nõuab endiselt tööandjalt teatud
summas hüvitist TLS §-le 109 tuginedes,
kuid teine pool nõuab omakorda koondaRIIGIKOHTU KAASUS TSIVIILASJAS 3-2-1-73-14
Vaidlus sai alguse 2012. aastal, kui
töövaidluskomisjon tunnistas 20.
novembri otsusega koondamise
tõttu töölepingu erakorralise ülesütlemise tühiseks, lõpetas töölepingu ja mõistis töölepingu ebaseadusliku lõpetamise eest tööandjalt
töötaja kasuks välja hüvitise, mis
vastas töötaja kolme kuu keskmisele töötasule.
Kuna aga tööandja oli tasunud
töötajale töölepingu lõpetamisel
ühe kuu keskmise töötasu ulatuses koondamishüvitist, oli endisel
tööandjal tekkinud õigus nõuda
töötajalt alusetult makstud koondamishüvitis tagasi. Ehk tööandja
esitaski pärast töövaidluskomisjoni otsuse saamist endisele töötajale nõude tagastada alusetult saadu
ja saatis tasaarvestusettepaneku.
mishüvitist tagasi ehk töövaidlusorgan
tasaarveldab need summad. Kokkuvõttes võib välja kujuneda olukord, kus
koondamise vaidlustanud töötaja saab
otsuses küll kinnituse, et koondamine oli

PEA MEELES

1

Töötajal on alati õigus tööandja
poolt tehtud koondamise otsus ja
töölepingu erakorralise ülesütlemise
avaldus vaidlustada.

2

Oluline on jälgida vaidlustamise
tähtaega, mis on 30 päeva alates
töölepingu ülesütlemisavalduse kättesaamisest.

3

Töölepingu ülesütlemise vaidlustamise korral tuleb selgelt välja
tuua, mida soovitakse vaidluse tulemusel saada.

4

Koondatud töötaja peab arvestama endise tööandja õigusega saa-

Töövaidluse võitnud töötaja ei esitanud
tasaarvestamise ettepanekule vastuväiteid ning pärast vastuväidete esitamise
tähtaja möödumist luges endine tööandja nõuded osaliselt tasaarvestatuks.

da koondamise tühisuse korral koondamishüvitisena väljamakstu tagasi.

5

Töölepingu ülesütlemise vaidlustamise korral tuleb esitada oma rahalised nõuded töövaidluskomisjonile või
kohtule selgelt ja arusaadavalt ning vajadusel ka alternatiivsete nõuetena. Selliselt toimides saab vältida ootamatuid
ning põhjendamatut pahameelt tekitavaid olukordi (nt tööandjalt saadud raha
tagasimaksmine või oluliselt väiksema
summa hüvitisena saamine, kui esialgu
arvestati).

6

Koondamise teinud tööandjale on
aga oluline teadmine, et olukorras,
kus tööandjalt mõistetakse TLS § 109
alusel välja hüvitis, saab töövaidlustus-

võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) § 197
lg 1 alusel ning kostja nõue hageja vastu lõppes VÕS § 186 p 2 alusel tasaarvestusega.

organ lugeda selle tasaarvestatuks
tööandjapoolse alusetult makstud
koondamishüvitise tagastamise nõudega. Ehk sisuliselt oleks tööandja
justkui TLS § 109 järgse väljamõistetava hüvitise juba välja maksnud
koondamishüvitise ulatuses.
TÄHELEPANU! Tööandjal tuleb teha
töövaidlusorganile vastavasisuline
taotlus tasaarvestuseks (nõuet eraldi
esitama ei pea, kuid taotlus tasaarvestamiseks tuleb vaidluse käigus
siiski esitada, sest see on tööandja
huvides).

mise sätete järgi, kui seaduses ei ole
sätestatud teisiti. Riigikohus asus seisukohale, et seega tuleb ka töölepingu
ülesütlemise tühisuse korral tühise
ülesütlemise tõttu saadu tagastada.
Eelkõige puudutab see TLS § 100 alusel makstud hüvitisi.

Samuti leidis endine tööandja, et ta ei
pidanud tühise tehingu alusel makstud
koondamishüvitist nõudma töövaidlusorgani kaudu, tal oli õigus tasaarvestada
vastastikused nõuded kattuvas ulatuses

Riigikohus otsustas selles vaidluses, et
tööandjal oli töölepingu ülesütlemise
tühisuse tuvastamise tõttu õigus nõuda
kostjalt talle alusetult makstud koondamishüvitis VÕS § 1028 lg 1 alusel
tagasi. Töövaidluskomisjon tuvastas
20. novembri 2012. aasta otsusega, et
kostjaga töölepingu erakorraline ülesütlemine koondamise tõttu oli tühine.
TLS § 107 lg 1 järgi loetakse töölepingu tühisuse tuvastamise korral, et leping ei ole ülesütlemisega lõppenud.
Muid töölepingu ülesütlemise tühisuse
tagajärgi ei ole töölepingu seaduses
otseselt sätestatud. Tsiviilseadustiku
üldosa seaduse (edaspidi TsÜS) § 84
lg 1 järgi ei ole tühisel tehingul algusest
peale õiguslikke tagajärgi ning selle alusel saadu tagastatakse alusetu rikastu-

ebaseaduslik, kuid peab endisele tööandjale hoopiski raha ehk koondamishüvitisena saadu tagasi maksma. Täiendavat
hüvitist ei pruugi koondatud inimene saada. Sellisel juhul on pahameel suur.

Pikemalt töövaidluse kohta vt Tööelu portaalist
https://tooelu.ee/et/58/toovaidlused.
Sotsiaalministeeriumi selgitused töölepingu seaduse juurde:
YYYUOGGUKVGUFGHCWNVƒNGUVQQNGRKPIWUGCFWUGAUGNIKVWUGFAUKUWAYGDRFH
(lk 192 ja 201).

Tööandja leidis, et tal oli õigus poolte
nõuded tasaarvestada, sest TLS § 100
lg-s 1 nimetatud koondamishüvitis ja
TLS § 109 lg 1 alusel töölepingu ebaseadusliku ülesütlemise tõttu makstav hüvitis on erinevad hüvitised. Töövaidluskomisjon mõistis hagejalt TLS § 109 lg 1
alusel välja kolme kuu keskmise töötasu
suuruse hüvitise ega võtnud seisukohta
hageja makstud koondamishüvitise kohta, kuivõrd tasaarvestus ei olnud töövaidluskomisjoni esitatud nõude esemeks.

Lisaks leidis Riigikohus, et töölepingu
seaduse mõttest ega TLS §-dest 100
ja 109 ei tulene tööandja kohustust
maksta töölepingu ülesütlemise tühisuse korral töötajale ei töölepingu ülesütlemise hüvitist (TLS § 100 lg 1) ega
ka töösuhte kohtus või töövaidluskomisjonis lõpetamise hüvitist (TLS §
109 lg-d 1 ja 2). Kuna tööandjal oli õigus nõuda töötajalt alusetult makstud
koondamishüvitis tagasi ja töötajal
oli töövaidluskomisjoni otsuse järgi
õigus saada endiselt tööandjalt töölepingu lõpetamise eest hüvitist, asusid
kohtud õigesti seisukohale, et hagejal
oli õigus need nõuded tasaarvestada.
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Tööelu

7 hetke

Kultuuri elutööpreemia
laureaat arhitektuuriakustik
Linda Madalik
Intervjueeris: Jaanika Palm

Mis on teie esimene töökoht ja kirkaim mälestus sellest?
Minu põlvkonna lapsepõlves oli varane töökogemus tavaline. Lapsed
käisid karjas ja tegid põllutööd. Nii ka
mina. Mäletan lõputult pikki peenraid,
mida rohisin hilise õhtuni. Ema riidles
minuga: „Miks sa nii palju teed? Tööd
tuleb teha arukalt, muidu tapab töö
su ära!“ Seda ta jäi mulle rääkima elu
lõpuni, aga minule see ikkagi pärale ei
jõudnud.
Minu esimene palgaline töökoht oli
Pärnu perekonnaseisubüroos, kus
mängisin abielude sõlmimise juures
kvartetis viiulit. Olin siis 15-aastane.
Viiulimängu õppimine oli suurepärane töökasvatus, see õpetas kannatlikkust ja visadust, aga ka loomingulisust. Noorpõlv, mil mängisin viiulit
orkestrites ja ansamblites, oli minu
kõige õnnelikum tööperiood. Elu aga
viis mu hoopis teistele radadele ja minust sai akustikainsener.
Töötasin aastakümneid Eesti suurimas projekteerimisinstituudis RPI
Eesti Projekt, kuni see kui riiklik instituut vabariigi alguses likvideeriti. Tänaseni olen tegutsenud projekteerijaş|ş6ǽǽ'.7KEVAD 2022

na, eksperdi ja nõustajana. Vahepeal
olen kõrgkoolides akustikat õpetanud,
olen koostanud akustikaalaseid normdokumente ja toimetanud trükiseid.
Sellest 50-aastasest tööperioodist
on kõige kirkamad mälestused seotud kontserdisaalidega, mille projekteerimisel ja ehitamisel olen osalenud.
Mis on kõige kaalukam asi, mida
mõni kolleeg on elus õpetanud?
Elu jooksul olen suhelnud paljude
akustikutest kolleegidega meil ja mujal. Minust vanemad akustikud Helmut
Oruvee, Malle Jaaniso ja Arvo Adamson, kes töötasid pedagoogidena
Tallinna kõrgkoolides, olid oma töös
äärmiselt põhjalikud ja nõudlikud.
Nende lähenemine probleemidele oli
teaduspõhine, mis minu meelest on
väga oluline. Olen suhelnud ja teinud
koostööd ka väliseesti akustikute Rein
Pirni, Pearu Tertsi ja Andres Peeknaga. Neid iseloomustab avar silmaring,
abivalmidus ja soov jagada oma kogemusi. Kõiki neid vanema generatsiooni
akustikuid iseloomustab suur pühendumine oma erialale. Ma arvan, et oma
tööle pühendumine on kõige tähtsam
mis tahes töövaldkonnas.

Kui oleks saanud noorele tööelu
alustavale iseendale midagi soovitada, siis mis see oleks?
Väga tähtis on leida tasakaal tööelu
ja muu elu vahel. Selle tasakaalu leidmise nimel tuleks pingutada. Erialane
töö võib olla küll huvitav ja süvenemist
nõudev, aga ei tohi end jäägitult töösse matta, eriti kui inimesel on ka pere
ja lapsed. See on suur tarkus, kuidas
end jagada töö ja pere vahel, et kumbki pool ei kannataks. Mina tegin suure
vea, et rabasin mõlemal poolel nii, kuidas jaksasin, aga seejuures unustasin
iseenda vajadused. Jätsin oma hobi,
viiulimängu, sinnapaika, sest ei osanud töö ja laste kõrvalt selleks enam
aega leida. Nüüd kahetsen seda väga.
Nimetage kolm asja, mida töö on
õpetanud!
Ükskõik missugune töö nõuab kannatlikkust, olgu see peenarde rohimine,
viiulimäng, projektide kirjutamine või
tudengite õpetamine. Ainult kannatlikkus viib sihile. Vahel ei tea, kuidas
mõnda tööalast probleemi lahendada. Ei tea isegi, kust otsast alustada.
Kannatlikkus ja süvenemine aitavad
töö sisu avada ja sealtkaudu tuleb ka
lahendus.

Projekteerimistöö on meeskonnatöö,
kus osapooled (arhitektid, insenerid,
ehitajad) peavad saavutama kõiki rahuldava kompromissi. Projekti õnnestumise aluseks on hea koostöö.
Viimastel aastatel olen saanud kogemuse, et töö võib ka tervendada. Kui
hakati ehitama EMTA (muusika- ja
teatriakadeemia) uut saalikompleksi,
seisin korraga silmitsi raskete terviseprobleemidega. Pidin tegema valiku, kas keskenduda ravile või kõigest
hoolimata jätkata tööd. Nagu ikka,
valisin töö, sest ei saanud seda jätta. Oli väga raske aeg. Läbisin mitu
operatsiooni ning järelravi. Nii kui
jalule sain, läksin ehitusele. Töö andis võimaluse haiguse peale mitte
mõelda. Töö andis eesmärgi, millele
keskenduda. Kui kontserdisaal oli
valmimas ja see muusikutele meeldima hakkas, siis tundsin suurt kergendust, et tööga toime tulin. Õhtuti
istusin sageli vastvalminud saalis ja
tundsin tervenemist. Ma usun, et töö
tervendas mind.
Milline on olnud kõige ohtlikum või
pingelisem tööalane juhtum?
Kõige ohtlikum juhtum leidis aset
enne Pärnu Kontserdimaja avamist.
Tegin hilisõhtul, kui ehitajad olid lahkunud, muusikaklassides kõlavuse
(järelkõlakestuse) mõõtmisi. Selleks
salvestasin stardipüstolipauke magnetofonile. Ruume juba köeti, aga
klassides polnud veel elektrivalgust.
Panin seadmed koridoris valmis,
avasin klassiukse ja tulistasin pimedusse ... Kuulsin kohutavat röögatust ja radiaatori alt kargas välja
surmani hirmunud vene ehitusmees,
kes seal maganud oli. Ta tormas läbi
ukse välja ja niitis mind jalust maha.
Mina kukkusin ja ehmusin sama hullusti. Hiljem vabandasime teineteise
ees ülevoolavalt ja naersime koos
juhtunu üle.
Projekteerimistöö on alati pingeline,
sest seal tuleb kinni pidada tähtae-

Linda Madaliku oluliseks töövahendiks on
stardipüstol.

gadest, aga tavaliselt on korraga
käsil mitu projekti. Mäletan, et vahel
oli töös korraga kuus-seitse projekti.
Töötasin nii, et ninast hakkas verd
jooksma, sõna otseses mõttes. See
oli esimene vererõhukriis ületöötamise tagajärjel, hiljem oli neid veel.
Missugused töised harjumused on
aidanud kaasa edu saavutamisele?
Et edu saavutada, tuleb palju tööd
teha. Töö peab olema põhjalik, muidu ei vii see kusagile. Süvenemine
ja pühendumine on eelduseks, et
töö õnnestuks. Kohusetunne aitab
pidada kinni töö tähtaegadest, see
on kui piits, mis ei luba lõdvaks lasta
enne, kui töö on valmis. Peab olema
ka motivatsioon, miks pingutada.
Suurte tööde puhul, nagu näiteks
kontserdimajad, kujuneb töömaht
hoopis suuremaks, kui algselt plaanitud. Siis ei maksa lugeda kulutatud aega ja saamata jäänud raha.
Peab olema missioonitunne, et töö
lõpuni viia.
Mis tahes tööd, ka kõige lihtsamat,
saab teha hoole ja armastusega.
Meenutan ikka oma ema, kes töötas
raamatukogus koristajana. Ta tegi
seda tööd nii põhjalikult ja loomin-

guliselt, et sai pidevalt tunnustamist
nii ülemustelt kui ka raamatukogu
külastajatelt. Ta oskas panna lilled
vaasi nii, et need kõnetasid kõiki
ruumis viibijaid.
Mis on teie soovitus alustavale
ametikaaslasele?
Ärge kunagi rahulduge sellega, mida
juba oskate või teate. Alati on ruumi arenemiseks ja teadmiste laiendamiseks. Ärge kasutage pimesi
seda tohutut informatsioonihulka
oma erialal, mis on praegu internetis saadaval, sageli esitatakse seda
reklaami eesmärgil, mis sisaldab kui
just mitte valesid, siis pooltõdesid.
Praegune turumajandusmudel kannustab inimesi omavahel tööturul
võistlema ja väikesed bürood on
justkui kapseldunud – oma teadmisi ja kogemusi hoitakse kiivalt ega
soovita neid teistega jagada. Kuna
kolleegid teistest büroodest on konkurendid, siis pärsib see empaatiat
inimeste vahel. Tööalastes suhetes
jääb inimlikku soojust järjest vähemaks. Sellest on kahju. Tuleks vaadata tööeesmärke laiemalt, otsida
võimalusi koostööks, et ka oma töö
kaudu edendada Eesti arengut.
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Ukraina sõjapõgenikud
ja töösuhted

Ukrainast sõja eest põgenenud saavad Eestis
taotleda ajutise kaitse.
Ajutise kaitse saanutel on sarnased õigused kui Eesti elanikel, sh käia
tööl. Kõiki töötajaid tuleb kohelda võrdselt.
Tööelu portaalis on vajalik info Ukrainast
saabunuile eesti, vene, ukraina ja inglise keeles.
www.tooelu.ee | www.ti.ee | tel 640 6000
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