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Kes ei riski, ei joo
kunagi šampanjat?
E

lus edasi liikumiseks tuleb võtta riske – mõni julgemalt, teine harvemini, mõni eelistab jätta
kõik riskid kõrvale. Innovatsioon saab alguse riskeerimisest, millegi uutmoodi tegemisest.

On riskifondid, mis lubavad suuremat kasumit, ent samas tiksub investoril kuklas teadmine, et kõigest
võib ilma jääda. Vastutustundlik ärimees hindab riske: kui suur on võimalik kasu, kui suur kahju? Ja maandab need ära – ostab kindlustuse,
hoiab raha eri pankades, uurib uute
koostööpartnerite tausta.
Majandusriskidega sarnaselt tuleb
hinnata ka töökeskkonna riske. Täpsemalt, töökeskkonna riskid ongi
majandusriskid – töötajad on iga
ettevõtte suurim väärtus, sest ilma
töötajateta pole võimalik ettevõtte
eesmärke saavutada. Tööõnnetuse või töötaja haigestumise puhul
takerdub tööprotsess, uue töötaja
leidmine on aeganõudev, väljaõpetamine kulukas. Kui viiruseajastu on
meile midagi õpetanud, siis kindlasti
seda, et hea töökeskkond on organisatsiooni jätkusuutlikkuse vältimatu
eeldus. Kui töötajate tervise säilimise eest mitte hoolt kanda, võib
asi päädida piirangute, sulgemiste
ja pankrotiga. Ehk et riskianalüüs
on eluliselt vajalik iga ettevõtte ja
sealsete töötajate jaoks, mitte mõne
ametniku rõõmustamiseks. Mõistagi rõõmustame koos tööandjaga,
kui ettevõte on riskid ära hinnanud,
näidates sellega, et ta on loonud ettevõtte, millesse ta usub ning mis
võiks ka püsima jääda.

Vaatamata sellele, et riskide hindamine on kohustuslik juba 1999. aastast, leiame töökeskkonna järelevalvet tehes ikka veel ettevõtteid, kus
riskianalüüs tegemata. Põhjenduseks tuuakse sageli teadmatus. On
neid, kes tahavad enne äri tööle saada ja siis hakata riskidega tegelema,
ja on neidki, kes peavad riskianalüüsi
mõttetuks bürokraatiaks. Ometi näitab meie statistika, et kõige rohkem
juhtub tööõnnetusi ettevõtetes, kus
riskianalüüs on puudu või on riske
valesti hinnatud. Riskianalüüs ei ole
oluline ainult õnnetuste ärahoidmiseks, see peab andma vastuse ka
küsimusele, kuidas teha tööd nii,
et töötegemine ei tooks kaasa tervise kadu. Tihti ei teadvustata, et
see, kuidas me töölaua taga istume,
milline on valgustus, kuidas raskusi
tõstame, kui palju on müra jne, mõjutavad meie tervist. Valed töövõtted
ja töökeskkonna halb mõju ilmnevad
aastate pärast ja alles siis mõistetakse, et oleks ikka pidanud riskid
ära hindama ja lahendused leidma,
et tervisekadu vältida.
2021. aasta alguses lisandus kohustus, et töökeskkonna riskianalüüs
tuleb esitada digitaalselt Tööinspektsioonile. Juba olemas oleva riskianalüüsi saab iseteeninduskeskkonda iseteenindus.ti.ee lihtsalt üles
laadida. Uute riskianalüüside jaoks
lõime riskianalüüsi töövahendi, kus

saab esmalt oma ettevõtte tegevusala valida ning sealt edasi juba konkreetsemalt riske hinnata. Tegevusvaldkonnad lisanduvad järk-järgult.
Siiski ei takista see kõikidel soovijatel tööriista kasutamast, töövahendis on võimalus valida ka kategooria
„muu“ ning selle all oma ettevõtte
riskid ära kaardistada. Koos riskianalüüsiga saab kohe ära teha ka tegevuskava, mille alusel riske maandama asuda. Ja seeläbi teha oluline
samm hea töökeskkonna poole.
Tulles alguses mainitud riskide võtmise juurde – tuleb julgeda tegutseda uutmoodi ja seeläbi saavutada
edu, ent igapäevased riskid tuleb
siiski hinnata, et töö sujuks ja töötajate elu ning tervis säiliksid. Siis võib
rahulikult juua endale meelepärast
jooki, kasvõi šampanjat.

Maret Maripuu

Tööinspektsiooni peadirektor
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Uudised
Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu
Amet EU-OSHA kampaania
„Tervislikud töökohad vähendavad
koormust“

Sel aastal on käimas teine üleeuroopaline Euroopa Tööohutuse ja
Töötervishoiu Ameti (EU-OSHA) kampaania-aasta „Tervislikud töökohad
vähendavad koormust“, mis keskendub tööga seotud luu- ja lihaskonna
vaevustele. Need vaevused on Euroopas üks tavalisemaid tööga seotud
terviseprobleeme, mis mõjutavad
miljoneid töötajaid ja lähevad tööandjatele maksma miljardeid eurosid
aastas.
Augusti lõpus ning septembri alguses
ş|ş6ǽǽ'.7TALV 2021

Eestis. Töötervishoiuarst Karin Sarapuu kirjeldas meetodeid, millega hinnata korduvliigutusi ja sundasendeid
töökohtadel ning tõi oma praktikast
näiteid, milleni need probleemid võiSeminaridel räägiti sundasendi- vad areneda. Oma kogemusi jagasid
te ja korduvliigutuste hindamisest ka tööandjad (Rapala Eesti AS, Salja analüüsimisest ning ennetusest vest AS ja Metaprint AS), kes rääkisid,
töökohtadel. Tööinspektsiooni töö- milliseid meetodeid on nemad oma
keskkonna konsultant Piret Kaljula ettevõttetes kasutanud, et ennetada
ja järelevalve osakonna juhataja Silja korduvliigutustest ja sundasendeist
Soon selgitasid, millised on enam- tekkivaid probleeme. Seminaride etlevinud probleemid, tööõnnetused tekanded on kättesaadavad Tööelu
ja kutsehaigestumised töökohtadel portaalis https://bit.ly/3oUWSII.
toimus tervislike töökohtade kampaania raames kolm seminari, mis
keskendusid sundasenditele ja korduvliigutustele.

Olete oodatud
konverentsile!
16. novembril toimub Eestis juba
traditsiooniks saanud XXIII töötervishoiupäev, kus tööohutuse ja töötervishoiuspetsialistid saavad korra
aastas kokku, et kolleegidega eri
teemadel arutleda. Sel aastal toimub
üritus nn hübriidvariandina – saab
tulla kohapeale Rahvusraamatukogu
suurde saali või osaleda veebi teel.

Arutelude keskmes sedakorda luu- ja
lihaskonna teemad. Konverentsil kuulutab Tööinspektsioon välja konkursi
„Hea töökeskkond 2021“ võitjad. Üritus on tasuta, ent vajalik on eelnev
registreerimine. Päevakava ja registreerimise info leiab Tööelu portaalist
https://bit.ly/3jxniNb.

Norras töötajatele suunatud edukas kampaania
Norra Tööinspektsioon taasalustas
kampaaniat „Tunne oma õigusi“, mis on
loodud Norra Tööinspektsiooni eestvedamisel ja koostöös Eesti, Leedu, Bulgaaria, Poola ja Rumeenia Tööinspektsiooniga. Lisaks on tänaseks tõlgitud
vajalikud materjalid ka läti, poola, inglise
ja vene keelde. Teavituskampaaniaga
selgitatakse, et ka teistest riikidest tulnud töötajatele kehtivad Norras töötades samasugused õigused kui Norra
kolleegidele. Tihtipeale ei tea teisest riigist pärit töötajad, et neil võib olla õigus
poole suuremale töötasule, kui nad vaid
nõuaksid miinimumtöötasu, mis Norras
teatud sektorites kehtib. Kampaania on
võitnud erinevatel rahvusvahelistel konkurssidel mitmeid kõrgeid auhindu.
Eestis
toetab
kampaaniat
Tööinspektsioon.
Lisainfot
eesti, vene, ja inglise keeles leiate
Norra Tööinspektsiooni kodulehelt
https://bit.ly/3AtEGs5.
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Ericsson Eesti tehases saavad töötajad rasket
tootekomponenti liigutada vaid kahte sõrme kasutades.

Riskianalüüs kaitseb nii
töötajat kui ka tööandjat
Marit Valge

R

iskianalüüs on praktiline töövahend ettevõtetele, et muuta töökeskkond turvaliseks. Ohtude
maandamine kaitseb nii töötajate kui ka klientide tervist.

Piret Kaljula

Semjon Galajev

Piret Mårtensson
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Tööinspektsiooni ennetuse ja teabe
osakonna töökeskkonna konsultant
Piret Kaljula räägib, et töökeskkonna ohutumaks muutmiseks on vaja
teada, kus varitsevad ohud ja on
vajakajäämisi. „Riskianalüüs näitab
töökeskkonnas kätte need kohad,
kus kõik on korras, ja need kohad,
kus on vaja midagi muuta.“

riske maandada. Samuti on oluline
riskidest töötajaid teavitada ning
koguda neilt infot riskide ennetamiseks ja ettepanekuid olukorra
parandamiseks.“

Kaubamaja teenindus- ja personalidirektor Piret Mårtensson toob
välja, et riskianalüüs on selge raamistik, millega saab süsteemselt
Eelmisel aastal Tööinspektsioo- töökeskkonna ohutegurid läbi anani korraldatud Hea Töökeskkonna lüüsida. „See on ettevõttele väga
konkursi võitnud Ericsson Eesti hea töövahend, et tagada turvalitööohutusjuhi Semjon Galajevi sõ- ne ja tervislik töökeskkond,“ lisab
nul kaitseb riskianalüüs nii töötajat Mårtensson.
kui ka tööandjat. „Tööandja peab
kaardistama võimalikult palju ris- Töökeskkonna konsultant Kaljula
ke, mis töökeskkonnas olla võivad, rõhutab, et kaardistada on vaja kõik
ning koostama tegevuskava, et ohud ja ohutegurid. „Kui töökeskkon-

na analüüsi teha lihtsalt sellepärast,
et see peab tehtud olema, ning töö
sisusse ei süveneta, siis ei pruugi
riskianalüüsist ettevõttele kasu olla.
Oluline on süveneda, mõelda tegevused läbi, vaadata, kuidas inimene
tööd teeb. Töökoht võib olla näiteks
kujundatud selliselt, et töötaja peab
palju kummardama, töökoha ülesehitust natuke muutes saab aga tema
tervise säilimiseks juba palju ära
teha.“
Piret Kaljula toob välja, et riskianalüüs iseenesest ühtegi probleemi ei
lahenda, peale riskianalüüsi tegemist
on vaja koostada tegevuskava, kus
pannakse paika, kes mingi tegevuse
eest vastutab, mis ajaks see tehtud
peab saama ning kust leitakse rahalised vahendid. „Näiteks selgub
riskianalüüsist, et töökeskkonnas on
probleemiks müra, mida saab lahendada töötajatele kõrvaklappide hankimisega. Tegevuskavas on vaja kokku
leppida, kes ja mis ajaks kõrvaklapid
ostab, et risk maandatud saaks.“
Kaljula lausub ka, et kuigi kõiki parendusi ei pruugi olla võimalik kohe ellu
viia, aitab tegevuskava neid planeerida pikema aja jooksul. „Saab hakata mõtlema, kuidas ohte maandada,
mitte neid ignoreerida,“ sõnab Kaljula.

Riskianalüüse võib ettevõte
koostada ise või palgata
eksperdid

Ericsson Eesti on koostanud riskianalüüse aastate jooksul nii ise kui ka
tellinud põhjaliku analüüsi teenusepakkujalt. Tööohutusjuht Galajev ütleb, et sel aastal täiendas ettevõte
senist põhjalikku riskianalüüsi ise.
„Suur muudatus riskianalüüsis toi-

mus seoses koroonaviiruse ohuga, konkreetse ettevõtte seisukohast ja
pandeemia ajal kaardistati ning kirju- töö iseloomust tulenevalt.“
tati bioloogilised riskifaktorid põhjalikult lahti.“
Semjon Galajev räägib, et nende ettevõttes on masinate kasutamisega
Töökoht võib olla näiteks seotud riskid viidud miinimumini.
kujundatud selliselt,
„Risk end raskusi teisaldades vigaset töötaja peab palju
tada oli nelja-viie aasta eest suur,
kummardama, töökoha
seadmeid tuli tõsta tootmisliinidele
ülesehitust natuke
ja kärudele. Riski maandati töötajate
muutes saab aga tema
koolituse ja ohutusjuhenditega. Seltervise säilimiseks juba
leks et riskitaset alandada, võtsime
palju ära teha.
kasutusele tõstmisabivahendid ja
transpordikärud. Praeguseks on kogu
Kaubamaja on põhjalikud riski- tootmisliini ulatuses protsess autoanalüüsid koos mõõtmistega telli- matiseeritud ning enam ei pea töönud Qvalitasest. Personalidirektor tajad käsitsi tooteid tõstma. Juhul,
Mårtensson räägib, et neid täienda- kui on vaja toodet tõsta käru pealt
takse jooksvalt. „Väiksemate muuda- tootmisliinile või vastupidi, kasutavad
tuste puhul, näiteks valgustuse vahe- töötajad selleks spetsiaalset tõstetamine, täiendame riskianalüüse ise. seadet, millega saab toote nihutada
Kui aga toimuvad suuremad muutu- vaid kahte sõrme kasutades ühest
sed – praegu näiteks ilu- ja toidumaa- kohast teise,“ näitlikustab Galajev.
ilma uuendused – tellime sinna uued
Galajev ütleb, et muudatus sai tehtud
riskianalüüsid.“
just riskianalüüsist tulenevalt, et enMårtenssoni sõnul viidi ka Kauba- netada ülekoormust ja kutsehaigusi.
majas seoses koroonaviirusega läbi „Saime ka aru, et tootmismahte ega
põhjalik bioloogiliste riskide hindami- sortimenti ei saa ilma protsessi autone. „Kuna Kaubamaja on linna süda- matiseerimata suurendada, sest töömes asuv teenindusettevõte, olime tajad ei saa lõpmatuseni seadmeid
seni kaardistanud gripiviiruse ja teis- ühest kohast teise viia. Vaatasime
te nakkushaigustega seotud riske. tootmisliinid üle koostöös töötajate
Nüüd täiendasime riskianalüüsi just ja inseneridega ning viisime muudatused samm-sammult ellu. Need
koroonaviiruse ohust lähtuvalt.“
muudatused ei ole ühe päeva töö,
vaid pikaajaline protsess,“ räägib
Suurim ohutegur on
Ericsson Eesti tööohutusjuht.
koroonaviirus
Piret Kaljula selgitab, et riskianalüüsi
koostades on vajalik ära hinnata kõik Semjon Galajev toob välja, et ainuke
viis ohutegurite gruppi: füüsikalised, risk, mida Ericssonis minimeerida ei
füsioloogilised, bioloogilised, keemi- ole võimalik, on bioloogiliste ohutelised ning psühhosotsiaalsed riskid. gurite hulgast – koroonaviirus. „See
„Need on ettevõtetes väga erinevad. on ainuke risk, mille ohutase on meie
Oluline on riskid läbi analüüsida just ettevõttes üle keskmise, sest me ei
TÖÖELU TALV 2021ş|ş7

näe, kuidas see levib. Enamik riske on
madala ohutasemega, need on miinimumini viidud.“
Koroonariski maandamiseks on Ericssonil põhjalik tegevuskava, töötajaid
teavitatakse viirusega seotud olukorrast nii riigis kui ka ettevõttes igal
nädalal, periooditi ka iga päev. „Viiruse
leviku vähendamiseks kasutame hübriidtööd – kontorid on täidetud 50%
ulatuses ning töökohad paigutatud hajutatult. Kontoritöötajate jaoks tegime
uue veebirakenduse, mis võimaldab
broneerida endale töökoht või koosolekuruum ette, et ruumide täituvust
jälgida. Inimestel palutakse võimaluse
korral töötada kodust, Ericsson pakub ka kodukontoritesse laudu, toole,
ekraane ja muud vajalikku. Sööklas
hoiame vahet, samuti julgustame töötajaid vaktsineerima. Töötajate soovil
pakume vaktsineerimist ka ettevõttes
kohapeal. Meie suurimaks saavutuseks võib pidada seda, et oleme suutnud tootearendust ja ööpäevaringset
tootmist jätkata terve pandeemia aja,“
selgitab tööohutusjuht Galajev.
Ericssoni riskianalüüsis on keemilised
ohutegurid väga põhjalikult hinnatud
ning riskide maandamiseks palju tehtud. Galajev meenutab, et mõni aasta
tagasi keskenduti eraldi puhastamiseks kasutavate kemikaalide võimalikult ohutuks muutmisele. „Ericsson
Eesti keskkonnaspetsialist hindas
põhjalikult kemikaalide koostist ja
kaasnevaid riske ning aitas neid asendada ohutumatega. Nüüdseks on kemikaalidega seotud ohutase Ericssonis madal, töötajad teavad ohte ja neil
on juhendid ning koolitus, kuidas kemikaale ohutult kasutada ja hoiustada.
Samuti oleme töökohad varustanud
ş|ş6ǽǽ'.7TALV 2021

eraldi ventilatsiooni äratõmbega, mis
kahjulikud aurud või lenduvad ühendid
õhust eemaldab. Nii ennetame peavalusid, naha punetust jmt. Kemikaalidega töötamiseks on ette nähtud ka
isikukaitsevahendid, näiteks prillid ja
kindad.“

Riskianalüüsi saab
Tööinspektsiooni
iseteeninduskeskkonnas
esitada ja muuta igal ajal.
Tööohutusjuht rõhutab, et Ericssonis pööratakse tähelepanu ka psühhosotsiaalsetele riskidele. „Pakume
töötajatele eesti, vene ja inglise keeles
psühholoogi konsultatsiooni. Pöörduda võib nii tööalaste kui ka muude
muredega. 2–3% töötajatest on seda
võimalust viimase aasta jooksul ka
kasutanud. Pandeemiaaeg on meile
kõigile keeruline olnud, tööpsühholoog
saab aidata muredele leevendust leida,“ on Galajev veendunud.
Kaubamaja suurim ohutegur on samuti bioloogiline risk. Personalidirektor
Mårtensson nendib, et klientide tervisetõendeid ei kontrollita ning kuigi
maskikandmise kohustus on riigi poolt
kehtestatud, käituvad külastajad siiski
oma tõekspidamiste järgi. „Meie jaoks
on oluline käituda vastutustundlikult ja
hoolivalt ning püüame koroonaviiruse
levikut Kaubamajas igati ennetada.
Meie töötajate vaktsineerituse tase on
74%, mis on kõrgem kui Eestis kokku,“
toob ta välja.
Mårtensson lisab: „Kaubamaja töötajatel on ka sundasenditest tulenevad
riskid, palju on ühe koha peal seismist

ja korduvaid liigutusi. Selgitame töötajatele, kuidas pingeid ja koormust
tasakaalustada, milliseid harjutusi
selleks teha. Tervise hoidmine on igati
fookuses, töötajad väärtustavad tasuta sportimise ja lõõgastumise võimalusi ning temaatilisi terviseloenguid.
Kaubamaja pakub töötajatele ka gripi
vastu vaktsineerimist tööandja kulul,
et viirushaiguste levikut piirata. Kuna
oleme viirushaiguste ohtu riskianalüüsis käsitlenud, ei pea ettevõte vaktsineerimiskulude pealt maksma erisoodustusmaksu,“ toob Mårtensson välja
kasud ettevõttele.

Selgus kutsehaiguse kahtluse
korral

Riskianalüüsi koostamise kohustus on
ettevõtetel ja asutustel juba 1999. aastast, selle aasta 1. septembriks oli organisatsioonidel kohustus analüüsid
Tööinspektsiooni iseteeninduskeskkonda üles laadida. Tööinspektsiooni
ennetuse ja teabe osakonna töökeskkonna konsultant Kaljula räägib, et nii
on riskianalüüsid ühes kindlas kohas
säilitatud ning töötajatel ja tööandjatel
on võimalik riskianalüüse veebikeskkonnas vaadata ja kasutada. „Näiteks
võib tekkida vajadus riskianalüüsiga
tutvuda siis, kui töötaja haigestub ning
tekib küsimus, kas tegemist on kutsehaigusega. Saab üle vaadata, kuidas
olid ohud hinnatud ning milliseid riskide maandamise viise kasutati,“ selgitab Kaljula.
Kaubamaja personalidirektor Mårtensson ütleb, et nende ettevõttel on
tulnud vastata päringutele kutsehaiguskomisjonist, kus töötajal on olnud
küsimus, kas töö on põhjustanud talle
kutsehaiguse. „Oleme saanud riskianalüüsi põhjal kirjeldada, millised olid

töötaja riskid ning kuidas neid maandasime. Selliseid olukordi ei tule tihti
ette, kuid selleks tuleb valmis olla. Kui
kogu töötervishoiu dokumentatsioon
on korrektne ja aktuaalne, on sellest
abi. Samuti on nii võimalik taastada ka
varasemad sündmused näiteks ajast,
kus konkreetne töötaja, kes päringule
vastab, veel ettevõttes ei töötanudki.“
Tööohutusjuht Galajev meenutab, et
neilgi on ette tulnud päringuid, kus töötaja soovib täpsustada, kas tööandja
on tema kutsehaiguses süüdi. „Umbes
kümne aasta eest töötati Ericssonis
kruvikeerajatega paljuski käsitsi, töövahendid ei olnud ergonoomilised ning
pneumaatiliste kruvikeerajate tagasilöögi jõud ei olnud hästi reguleeritud.
Riskianalüüsis oli oht töötajate tervisele käsitletud ning riski maandamiseks pakuti käe ja randme ümber paigaldatavaid ortoose, töörotatsiooni, et
üks töötaja ei töötaks kruvikeerajaga
liiga pikka aega, ja tootmisvõimlemist
randmetele.“
Galajev jätkab: „Siiski soovis üks töötaja selgust, kas tema kutsehaiguse eest
vastutab tööandja. Töötaja ei olnud
enda sõnul ohtudest teadlik. Tööandja
vaatas aga dokumentatsiooni üle ning
selgus, et töötaja oli oma allkirjaga riskidest teadlikkust kinnitanud ja samuti
osalenud koolitusel, kus ennetavatest
meetmetest räägiti. Talle oli ka pakutud võimalust teha teist tööd ja antud
kasutamiseks isikukaitsevahendid.
Seega ei ole üksnes tööandja töötaja
tervisekahjudes süüdi.“
Galajevi sõnul praeguseks kruvikeerajaid sel viisil Ericssonis enam ei kasutata. „Töötaja ei pea enam kruvikeerajat ise hoidma, seda teeb mehaaniline

käsi. Töötaja ülesandeks on kruvikeerajat suunata ja vajutada, tagasilöök
läheb otse hoidikusse. Töötaja pöördumine oli üks põhjustest, miks otsiti
tööprotsessile töötajaid säästvam lahendus,“ räägib Galajev.

Riskianalüüsi uuendatakse
jooksvalt

ga, milliseid riske leidsime, ja otsime
koos lahendusi. Näiteks võib olla vajadus paigaldada täiendav kohtvalgusti, müra vähendamiseks eraldussein vmt. Oluline on kuulata töötajaid,
mis neile muret teeb, ja üheskoos lahendusi otsida.“

Kaubamajas uuendavad riskianalüüsi
Tööohutusjuht Galajev on veendunud, tegevuskava jooksvalt töökeskkonna
et olukorda, kus suurel ettevõttel riskia- volinikud. „Volinikud kasutavad risnalüüs puudub, ei tohiks olla. „Tööins- kide kaardistamiseks ringkäigulehti,
pektsiooni
iseteeninduskeskkonda igaühel on oma vastutusala. Töötajad
pidi riskianalüüsi lisama 1. septembril. toovad välja puudused, näiteks mõKui ettevõte teeb sama tööd ja midagi nikord vajab valgustus uuendamist
muutunud ei ole, kasutatakse samu või soovitakse puhkamisvõimaluste
töövõtteid ja protsesse, siis võib-olla ei parendamist. Juhul, kui soovid on
olegi riskianalüüsi uuendada vaja. Kui põhjendatud ning sobivad ka teistele
ettevõte areneb, juurutatud on uusi töötajatele, viime ettepanekud ellu,“
seadmeid ja protsesse, siis võib olla selgitab Piret Mårtensson.
vajadus uuendada riskianalüüsi ka
mitu korda aastas. Ericsson seda ka Riskianalüüsi saab Tööinspektsiooni
teeb,“ rõhutab Galajev.
iseteeninduskeskkonnas esitada ja
muuta igal ajal. Töökeskkonna konGalajev räägib, et riskianalüüsi uuen- sultandi Piret Kaljula sõnul on vaja
datakse Ericssonis jooksvalt. „Kui riskianalüüsi hoida järjepidevalt
muudatus protsessis on selline, et ajakohasena ka iseteeninduskesksellest tulenevad ka uued riskid, lisa- konnas. „Iga kord, kui riskianalüüsi
me uuendused riskianalüüsi ning uuendatakse, tuleb see taas Tööinsteavitame neid töötajaid, keda see pektsiooni keskkonda sisestada.“
puudutab. Ametlik teave lisatakse ettevõtte riskianalüüsi, kuid osakonda- „Ka ühe täistöökohaga lepingulise
dele on oma detailsem riskianalüüs, töötaja olemasolul tuleb ettevõttel
et kaardistada riske veelgi põhjaliku- riske hinnata. Riskianalüüsi pikkus
OCNVLCURGVUKKƒNKUGOCNVPȇKVGMUVQQV- ei olene töötajate arvust, vaid tööst,
misliinidel, ladudes, laborites.“
mida inimene teeb, ja keskkonnast,
kus ta seda teeb,“ ütleb Kaljula. „EtGalajev selgitab, et Ericssonis on riski- tevõtja enda valida on, kuidas risanalüüside koostamine meeskon- kianalüüsi teha. Seda võib ise teha,
natöö, tööohutuse eest vastutavad tellida teenusepakkujalt või Tööinstöötajad teevad seda koos meeskon- pektsiooni iseteeninduskeskkonnas
naga. „Riskianalüüsi tõlgime töötaja- riske kaardistada. Täpselt nii, kuidas
te jaoks kolme keelde – eesti, vene on tööandjale kõige parem, sobivam
ja inglise. Eraldi koosolekul räägime ja mugavam.“
töötajatele koos osakonna juhatajaTÖÖELU TALV 2021ş|ş9

Kolleegiumi
liikmelt
Õnnetus hüüab tulles
Silja Soon Tööinspektsiooni järelevalve osakonna juhataja

E

estlastel on vanasõna „Õnnetus ei hüüa tulles“, kuid Tööinspektsioonis
aastaid töötanuna tean, et on tööõnnetusi, mis karjuvad tulles väga kõva
häälega.

Tööõnnetuste vältimiseks peaksime mõtlema oma käike mõne sammu ette ja
hindama riske, mida üks või teine tegevus
endaga kaasa toob. Paraku esineb hulgaliselt juhtumeid, kus käitutakse justkui
lastena, kel ei ole teo ja tagajärje omavahelisest järgnevusest veel eriti head aimu.
Jagan teiega ühe tööõnnetuse lugu, mis
oleks võinud jääda toimumata, kui töötaja
oleks tööd tehes arvestanud oma tervislikku seisundit ning tööandja oleks oma
kohustuste täitmist tõsiselt võtnud.
Sel suvel olid juulikuised ilmad erakordselt
kuumad ning ühel päeval saabus Tööinspektsiooni teade raskest tööõnnetusest,
mille puhul võis arvata, et seekord on kuumus nõudnud esimese ohvri.
Töö oli käinud parasjagu katusel, kui üks
meestest kurtis teisele, et tal on halb olla.
Paarimees jõudis kolleegile veel öelda,
et mingu too siis katuseluugist sisse, kui
kehvasti tundja teadvuse kaotas ja katuselt alla kukkus. Paraku oli kukkumistee
8-meetrine ja noor töötaja sai väga rängalt
viga.
Järelevalveosakonna juhatajana suunasin tööõnnetuse juhtumi uurimisele ning
tööinspektor-uurija tegi oma tööd tavapärase hoolsusega. Uurija sai teada, et
tööõnnetusse sattunud töötajal olid lapsepõlvest saadik seletamatud minestushood, mille põhjust arstid ei suutnud välja
selgitada. Kaitseväeteenistuseks oli mees
kõlbmatu. Ilmselgelt oli töötaja ise teadlik
ş|ş6ǽǽ'.7TALV 2021

oma tervisest ning minestushoogude esinemise võimalusest.
See teadmine aga ei takistanud töötajal
OKPPCVȘȘNGMCVWUGVȘKFVGIGXCUUGƒTOCUse, kus kõrgusest alla kukkumise oht on
igapäevane kaaslane.
Tööandja tunnustuseks tuleb märkida, et
ta oli arvestanud võimalusega, et katusetöödel on töötajate kukkumisoht reaalne,
ning väljastas kõikidele töötajatele kukkumiskaitsevahendid; töötajad olid juhendatud ning läbinud asjakohased koolitused.
Kahjuks aga ei pidanud tööõnnetuses raskeid vigastusi saanud töötaja vajalikuks
kasutada kukkumiskaitsevahendeid ning
juhendamisel-koolitusel räägitu oli ilmselt
ununenud. Tulemuseks oli, et saatuslikul
päeval vedelesid elupäästvad ohutustraksid autokabiinis ja nõnda olidki loodud
soodsad tingimused tööõnnetuse juhtumiseks.
Ka tööandja on rängas tööõnnetuses vastutav – katusetöid tegeva ettevõtte juhina
oleks tööandja pidanud teadma, et kõik
töötajad ei pruugi oma tervise tõttu sobida kõrgustes töötama ning töötervishoiukontroll oleks saanud selle välja selgitada.
Töötajate tervisekontroll oli aga tööandjal
suisa korraldamata. Küll aga oleks töötaja tervisekontrolli tegevale arstile olnud
digiloo kaudu nähtav eespool mainitud
terviseprobleem, mis töötaja isegi kaitseteenistuseks kõlbmatuks muutis, ning
töötervishoiuarst oleks saanud oma otsu-

ses märkida, et kõrgtöö ei ole töötaja jaoks
sobiv.
Kaastöötaja, kes nägi, et noor kolleeg töötab ilma elupäästvate isikukaitsevahendita, ei teinud seda märkamagi. Lisaks sellele, et tuleb olla hooliv enda elu ja tervise
suhtes, tuleb seda olla ka teiste suhtes. Eriti, kui tegemist on noorema kolleegiga, kes
võib-olla ei adu ohte piisava tõsidusega.
Mis on selle kurva loo moraal?
Töötaja, sinu tervis on eelkõige sinu enda
hoida! Palun mõtle, kas töö, mida tegema
asud, sobib sulle või on olemas ka ohutumaid töid, mida tehes tervis alles jääb.
Isikukaitsevahend võib päästa elu. 8 meetri kõrgusel töötamine on igal juhul väga
suur oht ning siin ei saa olla küsimustki,
kas kanda kukkumiskaitsevahendeid või
mitte.
Tööandja, sina peaksid teadma, et mõned
tööd on ohtlikumad kui teised ja seetõttu
peab olema kindel, kas töötaja tervis sobib konkreetse töö tegemiseks, konkreetsete ohtudega kokku puutumiseks. Selle
kindlustunde saab anda eelkõige töötervishoiuarst ja tööandja peab arvestama
võimalusega, et vahel on vaja töötajate
tervist kontrollida just töö ohtlikkuse seisukohast ja kõik töötajad ei sobi kõiki töid
tegema.

Küsimusvastus
O

len suures kaubanduskeskuses asuva toidupoe müüja. Sain just teada, et kui töötaja pole vaktsineeritud, peab ta
laskma end korra nädalas testida ning kandma tööl maski. Arutasime kolleegidega ning meil tekkis mitu küsimust.
Kas tööandja tohib üldse selliseid nõudeid kehtestada? Kes maksab vaktsineerimata töötajate testide eest?

Vastab Sandra Kuus, Tööinspekt- • isikukaitsevahendite väljastamine;
• töö ümberkorraldamine;
siooni nõustamisjurist:
• kaugtöö tegemine.
SARS-CoV-2 viiruse leviku korral
saab töökeskkonnas teiste inimes- Töötervishoiu ja tööohutuse seadutega kokku puutuvate töötajate se läbiv põhimõte on, et kui tööandnakkusohutuse tagada eelkõige ja kehtestab töökeskkonnas nõude,
COVID-19-vastase vaktsineerimise- siis ta kannab ka sellega seotud
ga. Võimalikeks, kuid vähem tõhu- kulud. Töötervishoiu ja tööohutuse
sateks abinõudeks saavad olla ka seaduse § 12 ülamärkega 1 lõike
SARS-CoV-2 nakkusohutust kinnita- 3 kohaselt ei tohi töötervishoidu,
va tõendi kontrollimine või töötajate tööohutust ja -hügieeni käsitlevate
testimine SARS-CoV-2 testiga. Meet- meetmete kavandamine ja rakenmed töökeskkonna riskide vähenda- damine töötajatele kaasa tuua ramiseks saab määrata vaid sel moel, halisi kulutusi. Seadus täpsustab
et enne selgitatakse välja, mis on ka (TTOS § 13 ülamärkega 1 lg 7),
risk ja kui suur on selle realiseerumi- et töötaja tervisekontrolliga seotud
se tõenäosus. Seega peab tööandja kulud ning määruse järgi vaktsineekindlasti kroonviiruse leviku tõkesta- rimisega seotud kulu kannab töömiseks üle vaatama oma töökesk- andja. Samuti peab tööandja omal
konna riskianalüüsi, vajaduse korral kulul andma töötajale isikukaitsevaseda täiendama ning tegelikkusele hendid, tööriietuse ning puhastus- ja
vastava riskianalüüsi alusel koosta- pesemisvahendid, kui töö laad seda
nõuab, ning korraldama töötajale
ma asjakohase tegevuskava.
isikukaitsevahendi kasutamise välVaktsiin ei ole kindlasti ainus võima- jaõppe (TTOS § 13 lg 1 p 11) jne.
lus bioloogiliste ohuteguritega nakatumise vältimiseks ning töötajatel Näited:
on õigus vaktsineerimisest ka keel- • Tööandja on hinnanud ära biolooduda. Seega tuleb tööandjal mõel- gilised ohutegurid töökeskkonnas
da ka teistele riskide maandamise ning seab nõude, et riskide maanmeetmetele, näiteks:
damiseks peavad töötajad iga päev

kiirtestima või esitama PCR-testi negatiivse tulemuse. Testimisega seotud kulud peab tööandja hüvitama.
• Tööandja näeb ette, et riskide
maandamiseks peavad töötajad
esitama tõendi COVID-19 haiguse
läbipõdemise või vaktsineerimise
kohta. Ta annab tõendi esitamiseks
mõistliku tähtaja arvestades, et kõik
täiskasvanud saavad minna vaktsineerima, kuid esimese ja teise doosi
vahel on olenevalt vaktsiinist umbes
kuus nädalat. Selle tähtaja möödumise järel ei pea tööandja enam testidega seotud kulu hüvitama.
Kokkuvõtteks: tööandja saab riskianalüüsi ja tegevuskava alusel kehtestada töökohal maski kandmise ja
testimise nõude, millega seonduvad
kulud peab ta ise kandma. Töötaja
peab arvestama, et kui ta keeldub
nii testimast kui ka vaktsineerimast,
võidakse temaga töösuhe erakorraliselt üles öelda töölepingu seaduse §
88 lg 1 p 2 alusel.

Pikemalt Tööelu portaalis
https://bit.ly/3jzcjCW.
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Veljo Ipits: Kohalikul
turul on Salvest väga
tugev bränd

E

esti ühe edukama ettevõtte Salvesti omanik Veljo Ipits tervitab meid
HQVQITCCƒICJWDCUGUDȜTQQUOKNNGUGKPWGJKXCF'GUVKRCTKOCVGMWPUVPKMG
tööd: Elmar Kits, Richard Uutmaa, Edgar Valter, Malle Leis jpt. Kuna
koroonapiirangute tõttu ei saa me külastada tootmist, siis lepime laoruumiga,
kus ootavad 6–7 miljoni euro väärtuses tooteid klientideni jõudmist. Selles laos
hoitakse Eestit tabada võivate kriiside puhuks ka riigi toiduvaru.
Intervjueeris Jaanika Palm
Fotod: Joonas Sisask
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Missugune kunst teid kõnetab?
Ma ei otsi kunstnike puhul kindlat
perioodi või teost. Valin teosed, mis
mind emotsionaalselt puudutavad.

ja väljaõppega inimesed tööl. Meil
ettevõttena on omad eesmärgid ja
sageli need eesmärgid ei ühti ning
siis püüame leida ühisosa.

Lemmikkunstnikke on mul ka. Nagu
paljudele, meeldivad ka mulle Konrad Mäe teosed, aga ka Villem Ormissoni, Richard Uutmaa, August
Janseni ja Roman Nymani teosed.

Suhkru- ja soolamaksud
on teistes riikides järele
proovitud ja see on
bumerangina tagasi
tulnud.

Vaatasin kodulehelt, et ainuüksi sel
ja eelmisel aastal on Salvesti tooted
saanud kokku kümme tunnustust.
Mis tunnustus on Salvestil veel saamata?
Eelmisel aastal saime Eesti Toiduliidu konkursil ühe kulla ja kaks hõbedat. Kulla saavutasime Salvesti
ökoloogilise hernepüreesupiga kategoorias „Eesti parim lisandväärtusega toode“. Samas kategoorias
saime kulla ka 2019. aastal Smushie
ökoloogilise spirulinaga pirni-kiivismuuti eest.

Teadusasutuste koostöö ei peaks
piirduma ainult Eesti ülikoolidega.
Kui Eesti teadusasutustel jääb mõnes teemas kompetentsi puudu,
siis võiks seda otsida teiste riikide
teadusasutustest, et uurimisvaldkonnad, mis arenguks on olulised, ei
jääks uurimata ja arendamata.
Mis teemadel koostööd teete?
Soovime efektiivsemalt toota, st
meid huvitab toiduohutuse parem
tagamine, toodete säilivusaja parandamine ning pakendite arendamine.

Salvesti tooted ei ole veel saanud
Eesti parima toiduaine tiitlit. Tavali- Rohelepe paneb ettevõtetele mitselt saab selle tiitli mõni kala-, liha-, mesuguseid kohustusi ja esitab välpiima- või leivatoode.
jakutseid. Suvel kehtima hakanud
plastidirektiiv Salvestit küll ei mõjuEelmisel aastal sai selle tunnustuse ta, sest puudutab ühekordselt kasuküll jäätis. Loodame Salvestiga üks- tatavaid plasttooteid.
kord siiski selle tiitli saada.
Pakendis olevate Smushie’de ja püMissugune on Salvesti koostöö tea- reesuppide puhul püüame üle minna
ühekomponendilise pakendimaterdusasutustega?
Oleme koostööle avatud. Aeg-ajalt jali peale. See pakend on kallim.
ülikoolid ise pöörduvad mõne teemaga meie poole, uurides, kas Sal- Rohepööre on hädavajalik, aga kallis.
vest soovib osaleda mõnes teadusprojektis.
Mida teie hinnangul rohepööre kaasa toob?
Teadusasutustel on oma eesmärgid Kui vaadata toidutööstuse püramiija neil on selleks vajaliku kogemuse di, siis esmatootjalt tuleb tooraine.
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Kui põllusaaduste kasvatajale pannakse kohustus kasutada vähem
väetist, siis on saagikus väiksem ja
tööjõukulud on suuremad. See tähendab seda, et esmatootja soovib
tooraine eest kõrgemat hinda.
Kui nüüd ostame kõrgema hinnaga toorainet, lisaks kasutame
tootmiseks roheenergiat ja meil on
kohustus toode pakkida keskkonnasõbralikku pakendisse, siis toote
hind kujuneb selliseks, et inimesed
hakkavad palka juurde tahtma, et
nad saaksid neid tooteid osta. Palka soovivad ju juurde ka inimesed,
kes on meie kõigi palgal: ametnikud,
politseinikud, õpetajad. Kuskilt peab
tulema lisandväärtus, et inimeste ootuspärane elustandard kinni
maksta. See on läbi aegade nii olnud, et kui tootmisel läheb hästi, siis
õitseb kunst, meditsiin jne. Meil on
raha, mida jagada inimestele, et nad
saaksid rahvaluulet uurida.
Rohepöördega läheb elu järjest paremaks, aga mitte selles tähenduses,
et saame kallimaid maju ja autosid
osta, vaid ökoloogiliselt puhtamaks.
Mida hinnatõus veel kaasa toob?
Enamik tootjaid toodavad eelkõige
koduturule, sest eksporditurgudele
on raske pääseda. Koduturg on väike. Kui nõuded tootjatele lähevad
ülemäära kõrgeks, siis ühel hetkel ei
tasu tootmine enam ära, sest koduturg on nii väike.
Missuguseid samme olete Salvestis
astunud, et ökoloogilist jalajälge vähendada?
Tootmises on vaja vee temperatuur
tõsta teatud tasemeni ja siis taas

Veljo Ipits laoruumis, kus ootavad 6–7 miljoni euro
väärtuses tooteid klientideni jõudmist.

maha jahutada ning kogu saadava
soojuse püüame sealt kätte saada ja
taaskasutada. Arvestades seda, mis
praegu energiahindadega toimub, on
see väga ratsionaalne.

Mis on praegu toidumaailma trendid?
Püüame olla kõikide trendide eesotsas. Palju räägitakse suhkru ja soola
vähendamisest toiduainetes. On olnud ettepanekuid seda seadusega
reguleerida, kuid mina ei näe selleks
vajadust. Suhkru- ja soolamaksud
on teistes riikides järele proovitud ja
Oleme teinud erinevaid auditeid, et Salvesti biojäätmed suuname biome- see on bumerangina tagasi tulnud.
välja selgitada, kuidas tootmises res- taani tootmiseks, millega sõidavad Me ei peaks kordama teiste vigu.
sursse vähem kulutada. Näiteks tegi- Tartu linnaliini bussid.
Ettevõtjad on ammu tegelenud
me ventilatsioonisüsteemide auditi,
et välja selgitada, millal, kus ja mis Pakendite puhul peame eelkõige mõt- suhkru- ja soolasisalduse vähenvõimsusel peab ventilatsioon tööta- lema toiduohutusele ja säilivusele. damisega toiduainetes, aga seda
Täiesti biolagunevat kilet ei ole veel ei saa teha üleöö. Tarbijate maitma, et olla ökonoomne.
olemas. Edusamme on tehtud ja loo- se-eelistused on kujunenud pika aja
Seda tööd teeme pidevalt, et otsida dud on kile, mis laguneb teatud kuu- jooksul ning nad on harjunud teatud
kokkuhoiukohti ning süsteeme vasta- musel väikesteks osakesteks, kuid ei maitsetega. Kui kõik maitsed päevalagune täielikult. Kohe, kui täielikult pealt tootest eemaldada, siis tarbivalt reguleerida.
laguneva kileni jõutakse, on Salvest jad ei võta seda vastu.
Eelmisest aastast on meil katustel valmis selle kasutusse võtma.
neli päikeseparki. Nende rajamine oli
nii ökoloogiliselt kui ka majanduslikult mõistlik, arvestades aina kasvavaid energiahindu. Paneelid ei kata
kogu Salvesti energiavajadust, kuid
näiteks laokatusel olevad paneelid
Samuti on meil vee taaskasutussüs- katavad suures osas ära laohoonete
energiavajaduse.
teemid.
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Tarbijate teadlikkus tervislikust ja
kvaliteetsest toidust üha kasvab. Riigi tasandil võiks teadlikkust veelgi
suurendada. Tervislikust toitumisest
tuleb juba koolis rääkida, et tulevased
tarbijad eelistaksid tooteid, mis on
väikse suhkru- ja soolasisaldusega.
Salvesti valikus on suur hulk ökoloogilisi toite. Millised on tulevikuplaanid?
Minu arvates on ökoloogiline toit
usk. Julgen öelda, et Eestis kasvanud põllumajandussaadused on piisavalt puhtad ja me ei peaks nende
pärast nii palju muretsema. Kindlasti on üksikuid erandeid, aga üldiselt
on toit kvaliteetne.
Kõik ei pea ega saagi olla ökoloogiliselt toodetud, sest ökoloogiline põllumaa peab aeg-ajalt taastuma ning
siis ei saa seal midagi kasvatada.
Kui kõik on 100% ökoloogiliselt puhas, siis põllumajanduse efektiivsus
ja mahud vähenevad.
Arvan, et tulevik saab olema kuskil
keskel. Ei pea olema 100% ökoloogiliselt puhas, vaid tuleks eemaldada toidu kasvatamisel kasutatavad
kahjulikud väetised ja leida kesktee.
See tagaks majandusliku efektiivsuse ega rikuks kellegi tervist.
Olen Miina Härma ja Hugo Treffneri Gümnaasiumi hoolekogu liige ja
koolitoidu hangetes on ökoloogilise
toidu nõue sees. Meie ettekujutus
on see, et laps sööb koolilõunaks
Eestis kasvatatud ökoloogilist õuna,
porgandit ja kaalikat, aga tegelikkus
on see, et meie tootjad suudavad
ainult teatud perioodil pakkuda toitlustajatele köögi-, juur- ja puuvilju.
ş|ş6ǽǽ'.7TALV 2021

Tulemuseks on see, et koolilõunaks
pakutakse ökomakaroni ja -banaani,
kuid see ei ole eesmärk, mida ette
kujutasime ja soovisime.

Rohepööre on
hädavajalik, aga kallis.

Tomatipüree saame Itaaliast ja Portugalist. Probleeme on ka Eestist
õunte saamisega, sest vajame lastepüree jaoks n-ö stabiilset õuna, mis
on kindla happelisuse ja suhkrusisaldusega.
Tooraine kvaliteet on väga tähtis ja
käime ka välismaal kasvutingimusi
vaatamas ja kontrollimas. Me peame kvaliteedis kindlad olema.

Toitumissoovitused on peaaegu
sinna välja jõudnud, et lastele tuleb
pirukad aurutada, mitte ahjus küpsetada. Üliagarus ei ole mõistlik. Mis on olnud Salvesti läbi aegade
Tasapisi tuleks edasi liikuda, andes populaarseimad tooted?
endale aru, mis tegelikult toimub.
Kõige kauem müügis olnud toode on
Mulgi kapsad, mida valmistatakse
Kui suur osa Salvesti toorainest tu- 1953. aastast.
leb Eesti kasvatajatelt?
Kõik, mis saame, ostame Eestist. 1970. aastast alates valmistatakse
Meil on kasvatajatega pikaaegsed legendaarset Toome salatit.
lepingud.
1960. aastast valmistatakse lasteSorteerime välja Salvestile püsivad toitu, mis on praegu Salvesti kõige
partnerid, kes saavad meilt stabiilse suurem müügiartikkel ja moodustasu.
tab toodangust 40%. Lõunatoidud,
mille järgi meid vanasti tunti, mooOn ka neid, kes heal kurgiaastal soo- dustavad praegu umbes kolmandiku
vivad kogu saagi suurtootjale müüa, toodangust ning siis veel ülejäänud
kui ka neid, kes kehval kurgiaastal tooted: kurgid, mahlad, majoneesid,
vaid teatud koguse meile müüvad, ketšupid jm.
aga osa püüavad kuskil kallimalt
müüa kui meievahelises lepingus Kuidas läheb Salvestil eksporditurkirjas. See jätab meid kurkidest ilma gudel?
ning sellised partnerid oleme välja Kui vaadata Salvesti tooteportfelli,
jätnud.
siis klassikalisi purgisuppe me eksportida ei saa, sest need on Eesti
Püüame toorainet Eestist leida, aga inimeste maitse järgi loodud. Riikikui see ei õnnestu, siis ostame mu- des, kus süüakse minestroonet ja
püreesuppe, ei oleks purgisuppidel
jalt.
edu. Loodame peatselt alustada
Eestist on raske saada sibulat. Va- koostööd hollandlastega, kes soovirem oli Peipsi-äärne sibulakasvata- vad oma brändi alt meie püreesuppe
jaid täis, aga nüüd on jäänud ainult müüa.
väiksed kasvatajad, kes suudavad
turul oma sibulad ise maha müüa.
Ka on meil leping Soome ettevõtte-

Veljo Ipitsale on korduvalt tehtud ettepanekuid Salvest ära müüa, kuid siiani pole ta nõustunud.

Oleme proovinud ka Venemaa turule
siseneda, aga see oli keeruline ja kallis. Esiteks ei olnud Venemaal kaupluse riiuleid vaadates isegi kohta,
milliste toodete kõrvale Salvesti supid sobiksid. Venemaal on kiirsupp
Salvestil on tootmiskogemusi üle müügil kuivsupina, millele valatakse
50 aasta ja meil on olemas kõik vesi peale ja supp on valmis.
UGTVKƒMCCFKFGVVGGOGMXCNKVGGVUGUV
toorainest kvaliteetseid ja maitsvaid Kauplustes degusteerimistel saime
oma toodetele head tagasidet, kuid
tooteid.
degusteerimiste abil turgu võita
Kas ekspordite kuhugi ka Salvesti on väga kallis. Samuti on Vene turusanktsioonid ettearvamatud.
kaubamärgi all?
Praegu ekspordime oma kaubamärgi alt Lätti, Leetu ja Soome ja Vene turule valmistame praegu Holvähesel määral ka Saksamaale, Lõu- landi vahendaja kaudu kitsepiima
na-Euroopasse ning Aafrika riikides- baasil valmistatud laktoosivaba lasse. Kaalume veel Rootsi turule sise- tetoitu, millel on oma kindel tarbijasnemist. Lastetoidu brände on palju kond.
ja turundamine keeruline.
Alustasite eraettevõtjana tegevust
Lastetoitu ei saa müüa kampaania- 1988. aastal. Kirjeldage palun, milga. Lastetoitu „müüb“ perearst. Kui line aeg see oli.
noor lapsevanem käib lapsega ars- Lõpetasin Tartu Ülikooli majandusti juures ja küsib toitumissoovitusi, teaduskonna kaubandus-ökonomissiis esmane soovitaja on perearst. tina ning pärast ülikooli läksin Vene
Varem oli isegi nii, et perearstid viidi sõjaväkke. Kui sõjaväest tagasi tulin,
laevale, tehti neile seal välja ja tut- siis värvati mind ülikooli tööle vavustati tooteid. Enam see nii käi.
nemteaduriks. Astusin aspirantuuri
ga Kesko ning neile toodame lastetoitu. Koostöö Keskoga andis meile
hea võimaluse osta spetsiaalsed
seadmed, mis ainult Eesti turule lastetoitu tootes poleks ära tasunud.

(Nõukogude Liidus, Venemaal ja
mujal kasutusel olnud kraadiõppe
vorm) ning hakkasin oma väitekirja
ette valmistama ja pidasin sel ajal ka
loenguid majandusteaduskonnas.
1985. aastal pidin leidma väitekirja
teema, kuid sain aru, et uurimustööd
teha ilma praktilist kogemust omamata on peaaegu võimatu.
Üks teaduskonna õppejõud sai kaubandusvalitsuse juhatajaks ja ta
kutsus mindki sinna. Hakkasin tegelema linna kaubandusega. Meil oli
üle 2000 töötaja, kaasa arvatud toitlustustrust. Minu töövaldkonnaks oli
kaupluste inspektsioon, tehnoloogia, reklaam, turundusüritused, sh
laatade korraldamine.
Näiteks mäletan, et ükskord tuli
organiseerida laadale kujundus ja
reklaamgrupi kümme kunstnikku
tegelesid sellega. Kuid siis tuli välja,
et meil on ainult kahte värvi: halli ja
rohelist. Elu oli selline tol ajal.
1. juulist 1987 lubati hakata tegelema eraettevõtlusega. 1987. aasta
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lõuna- ja õhtusöögil ning rääkisime,
kuidas ettevõtetel läheb. Muu jutu
sees küsiti, et ega mul ei ole soovi
Salvestit müüa.

vad kaupluseketid, et need mõlemad
on ju sinu moosid. Nad kardavad, et
saavutaksime monopoli mõne tootega.

Alates 2005. aastast on neid ettepa1988. aastal sai minu ülesandeks era- nekuid müümiseks üksjagu tulnud.
ettevõtluse edendamine. Eraettevõt- Aeg-ajalt uuritakse vahendaja kaudu,
lus tähendas tol ajal seda, et vahvleid kas ma oleksin valmis Salvestit müüvõis küpsetada ja müüa, aga jäätist ma. Sel aastalgi on kolm korda juba
sinna sisse panna ei võinud. Samuti küsitud.
kaupluses ei võinud uusi asju müüa,
vaid komisjonikaupu. Tänapäeval on Kohalikul turul on Salvest väga tugev
seda raske mõista, et miks kaupluses bränd. Toidutööstus on stabiilne inei võinud uusi asju müüa.
vesteering, sest siin ei ole suuri tõuse,
aga ka kukkumisi ei ole.

Kui palju igapäevaselt Salvestis
töötate?
Operatiivtöösse ma ei sekku. Kui ma
kuhugi tööprotsessi sekkuksin, siis
see tähendaks, et ma peaksin selle
ise ära tegema. Korraga ei saa olla
kahte juhatajat.

lõpus korraldasime esimese kooperatiivide laada, kus oli kolm ettevõtjat: üks tegi püksirihmu, teine pakkus
audio-videoteenust ja kolmas oli nahkehistööde tegija.

Minu põhimõte on mitte
anda tasuta, aga anda
väga soodsalt.

Miks te ei soovi Salvestit müüa?
Miks peaks kõik maha müüma? Osa
ettevõtteid võiks ka eestlaste käes
See oli aeg, kui tulid uuendused: mis olla. On ettevõtteid, mis ongi nii üles
eile oli keelatud, oli nüüd lubatud.
ehitatud, et sobival hetkel müüa. Nad
saavutavad konkurentsis teatud taVargusi oli sel ajal palju. Ka Figaro seme ja sealt edasi ei olegi võimalik
kauplusesse, mille asutasime 1988. tõusta, vaid ainult langeda. Salvest ei
aastal, üritati korduvalt sisse mur- ole selline ettevõte.
da või tuli päise päeva ajal maskiga
mees ja püüdis videomakiga ära Oleme ise Salvestis otsinud, et kedajoosta.
gi üles osta, kuid ei ole leidnud. Tootmisvõimsust ei ole vaja juurde osta.
Ettevõtja tee algus ei olnud kerge, aga Enamik kaubamärke, mis mulle huvi
ma ei kahetse midagi. Mitmed kaup- on pakkunud, on ostetud või on selmehed, kel olid tol ajal soodsamad lised, mille vastu huvi peagi kadus.
võimalused eraettevõtlusega alusta- Praegu oleme valinud tee, kus ehitame tootmishooneid ise juurde. Meil
miseks, jätsid need kasutamata.
on ka endal piisavalt võimalusi ja vaKui sageli on soovitud Salvestit ära hendeid arenemiseks.
osta?
Kui Andres Koern oli veel Felixis, siis Turuosa juurde osta ei ole samuti mõta avaldas mulle, et Orkla sooviks tet. Üks pluss üks selles tehingus ei
Salvesti ära osta. Igal aastal käisid võrdu kaks vaid 1,2. Isegi kui näiteks
juhid Soomest ja Rootsist Eestis sooviksin osta aktsiaseltsi Rõngu
IQNƒVWTPKKTKNLCOCQNKPMCUKPPCCNCVK Mahl ja sooviksin kahe kaubamärgi
kutsutud. Käisime Tallinnas pidulikul moosi poes kõrvuti müüa, siis ütle-
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Meie juhtimine on väga lihtne. Kui on
mõni probleem, siis saab kohe tulla
minuga arutama ja lahendame ära.
Pööran palju tähelepanu meie inimestele. Iga jutuajamine ei ole alati
tööga seotud, vaid pigem küsin hoopis, kuidas läheb. Käin alati töötajate
sünnipäevadel neid õnnitlemas, kui
majas olen. See on inimestele tähtis.
Kui palju pöörate tähelepanu töökeskkonnale?
Meil on seitsmeliikmeline töökeskkonnavolinike meeskond. Nad käivad igal kuul tootmises ja räägivad
inimestega, kas ja kuidas saaksime
töökeskkonda paremaks muuta.
Turvaline ja tervist hoidev töökeskkond on oluline kahel põhjusel:
esiteks meie töötajate tervise säilitamiseks ja teiseks soovivad meie
lepingupartnerid enne koostöö algust tutvuda töökeskkonnaga.
Viimased lepingud tegime Lidliga ja
nemadki saatsid oma inimesed Salvesti tootmist üle vaatama.
Sel suvel oli tööruumides problee-

miks kuumus. Vahetame tootmises
õhku kolm korda tunnis ning suvel
läksid seetõttu tööruumid kuumaks.
Oleme juba valmis teinud projekti
ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide
jaoks, et edaspidi selliseid olukordi
vältida.

Kui suur spordisõber te ise olete?
Nii palju kui võimalik, siis mängin tennist. Mul on ka koduhoovis tenniseväljak. Ka lastel oli varem huvi tennise
vastu, aga nüüd on tekkinud teised
huvid: tants ja sõudmine. Abikaasa
mängib samuti tennist.

See on missioonitunne, mis mind seda
tegema paneb. Eks volikogu juhi töö
liidus võtab aega ja energiat.

Kuidas leiate Salvestisse töötajaid?
Siiani oleme hakkama saanud. Me ei
ole kasutanud võõrtööjõudu. Kõige
raskem on leida tehnolooge ja tehnikainimesi. Kurgihooajal oli meil palju
kooliõpilasi tööl. Mul oli kunagi sekretär, kes oli samal ametikohal 50 aastat. Tänapäeval inimesed nii püsivad
enam ei ole.

Ma kasvasin Sanatooriumi tänaval.
Meie maja vastas olevasse kruusaauku rajati suusarajad, kuid tol ajal mulle
suusatamine ei meeldinud. Praegu
aga küll. Ka mäesuusatamist naudin.

Olen juba 25 aastat kohalikus omavalitsuses poliitik olnud ja ütlesin Tartu linnapeale Urmas Klaasile seekordsete valimiste
eel, et ehk aitab.

Kui tulevad praktikandid, siis võtame
nad poole või veerand kohaga tööle
ning vahel kutsume nad pärast praktikat Salvestisse tööle. Salvestil on hea
maine ning selle najal on eelkõige noorematel töötajatel lihtne karjääriredelil
tõusta.
Mis tõi Salvestile eelmisel aastal
spordisõbra tiitli?
Eestis on vähe massispordiüritusi, kus
Salvestit ei ole. Oleme võtnud suunaks
rahvaspordi toetamise, tippsporti toetame vähesel määral. Toetame ka Tartu erinevaid spordivõistkondi: võrk-,
korv- ja jalgpalli.
Minu põhimõte on mitte anda tasuta,
aga anda väga soodsalt. Näiteks kui
küsitakse sponsorluseks 500 purgisuppi, siis küsin vastu, et kui teen soodsa hinna, siis mis koguseid sooviksite
sellisel juhul. Siis tuleb vastuseks, et
vaja oleks 300 purki suppi. Kui peab
pisutki maksma, siis hakatakse järele
mõtlema ja see vähendab raiskamist.

Te olete Reformierakonna liige ja kandideerisite ka kohalike omavalitsuste valimistel. Miks?

Ma ei ole kunagi tahtnud minna suurde
poliitikasse, sest ega ma sellest poliitikuKuidas kolleegid teid kirjeldaksid?
Heatahtliku ja tagasihoidlikuna ehk. tööst väga hästi ei arva. Vahel pead ikka
rääkima asju, mida ei taha, ja alatasa
Iseennast on raske kiita või laita.
peab võitlema oma koha ja leiva eest.
Teid on kolm korda valitud Eesti Toiduainetööstuse Liidu volikogu juhiks. Kohaliku elu planeerimisel ja edendamisel
kaasarääkimine on teine asi. Otsustasin
Millest see teile kõneleb?
Siin on mitmeid aspekte. 1990. aas- siiski veel viimast korda valimistel osaletate lõpus, kui liit loodi, kuulusid sinna da, sest nägin, kui palju on populistlikke
ettevõtete omanikud. Nüüd on paljud lubadusi. Näiteks Isamaa lubadus vatoiduainetööstuse ettevõtted kont- bastada majaomanikud ja korteriühistud
sernide käes ja nende prioriteet ei ole lume rookimisest maja ees. Kuidas kavatvolikogu eesotsas olla. Samas liidus setakse see lubadus ellu viia? Praegu on
olevatel väikestel ettevõtetel puudub tööjõupuudus, kes seda tegema hakkab?
sageli kaugem vaade toidutööstusele Minu 90-aastane ema, kellel on maja ees
lillepeenar, ei lubaks kedagi võõrast oma
ja ka huvi juhtida volikogu.
maja ette lund rookima. Temal on kindel
Volikokku valimise üks põhjusi oli ka koht, kuhu lumi tuleb panna.
see, et ma ei kuulunud nendesse põhilistesse toiduainetööstuse ettevõte- Kuidas te puhkate?
tesse, nagu leiva-, piima,- kala- ja liha- Sportimine aitab ennast välja lülitada.
tööstus. Kardeti, et kui etteotsa saavad Kui mul võimalus on, siis naudin head
nende valdkondade juhid, siis teised kunsti. Mul on Pärnus ja Tartus suvevaldkonnad jäävad tähelepanuta.
kodud, kus mulle meeldib aega veeta.
Volikogu juhina seisan kõigi toiduaine- Mul on kodus suur aed ja selle taga
tööstuse valdkondade eest.
dendropark, kus nädalavahetuseks
on töö alati kindlustatud. Muidugi, kui
Ma olen ka piisavalt diplomaatiline ja seda aiatööd liiga palju saab, siis jälleega ole ka konfliktne.
gi tüütab ära.
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Puidutööstusest:
tööõnnetused höövlitega
on välditavad
Rein Reisberg Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant

N

elikanthöövlid on kasutuses paljudes puidutöötlemisettevõtetes, sest need võimaldavad toota erineva
RTQƒKNKICJȘȘXGNOCVGTLCNGLCFGVCKNG0GKNOCUKPCVGNQPRCNLWNKKMWXCKFUGCNJWNICUNȗKMGVGTCFGICQUKPKPIPKK
juhtub nendega töötamisel tihti raskeid kehavigastusi põhjustavaid õnnetusi.
Nelikanthöövlitega töötamise kohta on
levinud arusaam, et enamik õnnetusi
juhtub kokkupuutel höövliteradega ja
tulemuseks on sõrme (osaline) amputatsioon. Ent tööõnnetusi juhtub ka
nelikanthöövli mehaanilise etteandeseadmega, mis teisaldab töödeldavate detailide konveierilt detaile rullikute
abil ühekaupa höövelmasinasse.
Üldistatult on etteandeseadmega toimunud õnnetuste asjaolud järgmised.
Kui seadmest detaile enam höövelpinki ei tule, läheb töötaja seadme juurde
ja tõstab üles kaitsekatte – kui see
seadmel on. Paraku üritatakse kinnijäänud detaili vabastada kiiresti, seadet seisma ei jäeta ning kaitsekatte
avamine samuti seadet ei seiska. Seejärel hakkab töötaja kätega liigutama
vales suunas liikunud või kinnijäänud
detaili, mis on sagedasti vales mõõdus
või kõver. Niimoodi toimetades satub
käsi pöörlevate etteveorullikute alla,
rullik hakkab detaili edasi vedama ning
detailile toetunud käsi sattub detaili
ja rulliku vahele. Tavaliselt on sellise
tegutsemise tagajärjeks muljumine,
haavad, luumurd või amputatsioon.
Tööandja koostatud raportites on õnş|ş6ǽǽ'.7TALV 2021

netuste enamlevinud põhipõhjusteks
märgitud töötaja hoolimatus, tähelepanu hajumine või väsimus. Mõnikord
on ka mööndud, et juhendamine ja
sisekontroll oleksid võinud olla põhjalikumad. Mitmel juhul on pärast tööõnnetust küll paigaldatud või taastatud
blokeeringuga kaitsepiire või muud
kaitsepiirded, kui raportisse on kirja
panemata jäetud ehk kõige olulisem
põhjus – töövahendi mittevastavus
ohutusnõuetele.
Ohutusseadised peavad olema töökorras kogu kasutusaja jooksul
Seadme valmistaja peab hindama,
millised ohud võivad selle kasutamisel
tekkida, ja vastavalt sellele paigaldama
ohutusseadised. Igal juhul tuleb töövahendi liikuva osaga ohtliku kokkupuute vältimiseks paigaldada kaitsepiire
või -seadis, mis takistab juurdepääsu
ohualale. Enamikul etteandeseadmetel on etteveorullikute kohal avatav
kaitsepiire. Kui seadme konstruktsioonist tulenevalt on tegemist suurema
ohuga, tuleb kaitsepiire varustada blokeeringuga, mis peatab kaitsepiirde eemaldamisel ohtliku osa liikumise enne,
kui kasutaja satub ohualasse. Kaitse-

kattele paigaldatud blokeering tähendab
seda, et seadme valmistaja on hinnanud
ohu suuremaks ning blokeeringuga katte
avamine seiskab seadme automaatselt.
Kui valmistaja on sel moel ohutuse tagamise ette näinud, peab tööandja tagama,
et ohutusseadised oleksid töökorras
kogu kasutusaja jooksul. Nende eemaldamine või mittetoimivaks muutmine
on ilmselge ohutuse halvendamine. Kuid
nii ikkagi tehakse, põhjendades seda kas
ajavõidu või mugavusega. Ilmselgelt pole
siis enam küsimus selles, kas tööõnnetus juhtub, vaid selles, millal see juhtub.
Kui seadme valmistaja ei ole blokeeringuga kaitsepiiret ette näinud, peab
tööandja lisaks töötajate juhendamisele
ja väljaõppele tagama ohutuse muude
kaitsepiirete või -seadistega. Tavaliselt
peab kaitsepiire olema kinnitatud nii, et
seda ei saa ilma tööriistadeta eemaldada. See välistab kiirustades ohualasse
jõudmise. Muude kui valmistaja poolt
ette nähtud piirete paigaldamisel tuleb
jälgida, et need ei põhjustaks suuremat
ohtu, näiteks seda, et nende konstruktsiooni tõttu jääb seadmesse kinni tunduvalt rohkem detaile kui kaitsepiirdeta
töötades.

Ohutusseadiste asukohad ja toimimine
Juhendamise ja väljaõppe käigus peab
töötajatele selgitama, millisest juhtimisseadisest saab etteandeseadet
seisata. Suuremal osal just automaatTGʓKKOKN VȘȘVCXCVGUV UGCFOGVGUV VWNGD
seda teha hädaseiskamisseadisest,
mitte tavalisest seiskamisseadisest.
Erinevalt
hädaseiskamisseadisest
jätkab tavaline seiskamisseadis kinnijäänud detaili eemaldamisel pooleli
jäänud töötsüklit ning detaili vabastamisel hakkab seade liikuma. Seadme
seisanud töötaja eeldab, et seade enne
käivitamist uuesti tööle ei hakka, ning
ei jälgi, kuhu ta käed paneb. Kui nüüd
seade peaks ootamatult käivituma,
võib käsi olla just rulliku lähedal.
Masinaid kasutades on oluline, et nii
töötajad kui ka tööde juhid teaksid,
millised ohutusseadised peavad mingil masinal olema ning kuidas need
töötavad. Samuti peavad need teadmised olema inimestel, kes teevad töökeskkonna sisekontrolli. Esmase teabe
selle kohta saab masina kasutusju-

Tavaliselt peab kaitsepiire
olema kinnitatud nii,
et seda ei saa ilma
tööriistadeta eemaldada.

hendist. Masina ostmisel tuleb jälgida,
et kaasa saadaks kasutusjuhend, mis
on vähemalt ühele masina kasutajatest arusaadavas keeles. Kasutusjuhendi alusel saab hõlpsalt koostada
ohutusjuhendi, mille alusel juhendada
masinaga töötajaid. Heas ohutusjuhendis on kirjeldatud kõiki töövahendi
ohutusseadiseid ning vajadusel nende

Masinaid kasutades on oluline, et töötajad teaksid, millised ohutusseadised
peavad mingil masinal olema ning kuidas need töötavad.
seotud masinatega, võib tal olla raske
üksi hinnata, kas masin vastab töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele, ning
kaasata tuleb asjatundja. Muidu võib
juhtuda, et sisekontrolli käigus hinnatakse ainult seda, kas masinal on
olemas need piirded ja seadised, mis
olid olemas eelmise sisekontrolli ajal.
Kuid seda, kas kõik masina valmistaja
poolt ette nähtu on olemas ja toimib,
ei osata kontrollida. Näiteks ühe tööõnnetuse uurimise käigus ütles seadet
hooldanud mehaanik, et tema on siin
ettevõttes olnud tööl kaks aastat ja selle aja jooksul pole ta kunagi seadmel
näinud kaitsepiiret, mis uuel seadmel
oli olemas. Selline olukord näitab, et
ettevõttes korraldatav töökeskkonna
sisekontroll ei ole olnud tõhus, kuna
ohutusnõuetele mittevastavat seadet
Ka töötajad, kes kontrollivad töökesk- oli kasutatud vähemalt kaks aastat.
konna sisekontrolli käigus masinate
vastavust töötervishoiu ja tööohutuEelmisel aastal juhtus puidutööstuse nõuetele, peavad teadma, millised
ses höövliga töötajatel 21 õnnetust
kaitsepiirded ja -seadised peavad maning 2021. aasta esimese poolaassinal olema ja kuidas neid kontrollida.
taga juba 13. Ligi pool neist lõppeKui sisekontrolli teeb töökeskkonnasid töötaja raske kehavigastusega.
spetsialist, kelle igapäevane töö ei ole

reguleerimise ja kontrollimise viise.
Kindlasti on juhend paremini mõistetav, kui sellesse on lisatud pildid kohtadest, kus ohutusseadised asuvad.
Vähe on kasu ohutusjuhendist, kus on
kirjas, et töötaja peab enne tööle asumist veenduma, et kõik kaitsepiirded
ja ohutusseadised on olemas, kuid ei
ole kirjeldatud, millised need piirded ja
seadised on. Kui töötaja teab näiteks
viiest kaitsepiirdest või ohutusseadisest ainult kahte, siis ta veendub ainult
nende kahe olemasolus ja ülejäänud
kolme olemasolu või puudumine jääb
tähelepanuta. Kui samamoodi on ebapiisavalt juhendatud ka tööde juhti, ei
oska ka tema näha ohtu juhul, kui mõni
kaitsepiire või ohutusseadis on puudu
või katki.
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Tööandjal on seadusest
tulenev kohustus tagada
töötajate kaitse ebaväärika
kohtlemise eest.

Töövägivald võib
olla kriminaalne
Meeli Miidla-Vanatalu Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja

V

iimastel aastatel on palju räägitud töövägivallast kui psühhosotsiaalsest ohutegurist, millega
tööandja peab süsteemselt ja teadlikult tegelema. Tööandja kohustus on hinnata kõiki tööga
kaasnevaid riske, koostada selle kohta töökeskkonna riskianalüüs, kavandada ohte ennetavaid või
maandavaid meetmeid, koostada tegevuskava, määrata vastutajaid ning hakata siis tegevuskava
ka ellu viima.

Ükskõik kui hästi töökeskkonna riske ka
hinnata suudetaks, võib kõigele vaatamata alles jääda oht, et mõni inimene käitub
töökeskkonnas ettearvamatult, nii ühiskonna kui ka tööandja poolt kehtestatud
reegleid rikkudes. Sellise käitumise tagajärg võib olla karistatav nii tööandja kui ka
riigi poolt ehk isegi väärteo- või kriminaalmenetluse tulemusel.
Juht lõi alluvat
2018. aasta veebruari viimastel päevadel
leidis aset üks sellistest juhtumitest. Nimelt tekkis kahe töötaja vahel töö juures
konflikt, kus üks ründas teist, lõi või tõukas teda vastu kätt ja pead, kallas tema
peale vett ning karjus. Ründaja ja kannatanu vahel leidis ühe õhtu jooksul aset
kolm kokkupuudet: esiteks lõi vahetu juht
oma alluvat lahtise käega vastu käevart
või õlga, kui töötaja parasjagu nõusid ära
viis. Nõud kukkusid maha ja purunesid kildudeks. Kuna nõud kukkusid, siis hakkas
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juht kolleegide peale ka karjuma. Juhtumit nägi pealt läheduses viibinud kokk.
Veidi aja pärast lõi juht teist korda. Sel
korral selja tagant ja löök tabas vasakut
kõrvatagust. Kuid sellega ründed veel ei
lõppenud, sest järgmiseks võttis ründaja
ämbriga vett ja viskas selle kannatanule
vastu kõhtu, vett võis ämbris olla 1,5–2
liitrit.
Ründe ohvriks sattunud töötaja ise midagi ette ei võtnud, tööandjat teavitas juhtunust esimesena töötajate esindaja. Kuid
töötaja tervisekahjud olid siiski nii suured,
et ta pöördus arsti poole.
Juht karjus ja alandas
Arst tuvastas 1. märtsil 2018 kannatanul
parema õla ja vasaku kõrva vigastused
ning koostas tööõnnetuse teatise. Vigastuste tagajärjel oli kannatanu ehk üks töötajatest ajutiselt töövõimetu. Tööandja,

saades arsti teatise tööõnnetuse kohta,
uuris toimunu asjaolusid ja järeldas, et
üks töötajatest ründas teist tunnistajate
juuresolekul nii verbaalselt kui ka füüsiliselt, tekitades talle seejuures kergeid kehavigastusi. Uurimisel selgus, et ründaja
ehk keskastme juhi kohustustega töötaja
oli ka varem teisi töötajaid korduvalt ebasobivalt kohelnud, neid alandanud, solvanud ja nende peale häält tõstnud.
Kui töötajate esindusorganisatsioon
meeskonnalt juhtu kohta päris, siis tuli
välja, et ründaja käitumine alluvatele
korraldusi andes ja suhtlemisviis teiste
osakondade töötajatega on sageli tuntavalt ebameeldiv (karjub töötajate peale
väga sageli, kasutab juhile mittesobivaid
väljendeid (nt „lasteaed“) ja kohati arrogantne („võite ju kaebama minna, aga teil
pole tunnistajaid“). Toodi ka välja, et kõigele lisaks oli töötaja suhelnud alluvatega
karjuval toonil mõnikord ka klientide lähe-

duses ning nende vaate- ja kuulmisväljas.
Kuid enne konkreetset juhtumit teised
töötajad sellistest intsidentidest tööandjat teavitanud ei olnud ehk kõik vaatasid
pealt ja kannatasid.
Töösuhe lõpetati kohe
Tööandja jõudis selle konkreetse tööõnnetusjuhtumi uurimisega tulemuseni,
et ründaja suhtes esineb mõjuv põhjus
töölepingu erakorraliseks ülesütlemiseks
töölepingu seaduse (TLS) § 88 lõike 1 alusel töötajapoolse olulise rikkumise tõttu.
Rikkumise raskuse tõttu ei saanud töötaja oodata tööandjalt eelnevat teavitamist
või hoiatamist ehk n-ö teise võimaluse
andmist, vaid töösuhe lõpetati kohe, kui
tööandjale olid asjaolud kogumis teatavaks saanud.

seadusega pandud kohustusi täita püüdes ehk:
• viis läbi tööõnnetuse uurimise;
• küsitles nii kannatanut, ründajaid kui
ka tunnistajaid ehk kogus juhtunu
kohta võimalikult palju informatsiooni;
• koostas tööõnnetuse raporti;
• langetas otsuse ründaja suhtes ehk
ütles tema töölepingu erakorraliselt
üles.

ja kuidas pöörduda ning mida tööandja
sellistel puhkudel ette võtab ja kuidas olukorda lahendama hakkab.
Võimalik, et juhtumit oleks aidanud ära
hoida kõigi meeskonnaliikmete õigeaegne tegutsemine ning vaimse tervise toe
pakkumine tööandja poolt.

Kaks karistust
Kuid juhtumi juurde tagasi tulles: peale
tööandja tegutses samal ajal ka kannataMiks ebasobivast käitumisest ei tea- nu ise. Ta tegi füüsilise ründe kohta avalduse politseisse ja ründaja suhtes alustati
vitatud?
Tööandjal on seadusest tulenev kohustus ka kriminaalmenetlust. Olgu märgitud, et
tagada iga töötaja kaitse ebaväärika koht- selles olukorras võib avalduse politseile
lemise eest ning tagada kõikidele töötaja- teha ka tööandja ise ehk see pool, kes sai
tele töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele kriminaalsest käitumisest teada.
vastavad töötingimused (vt nt TLS § 28 l 2
p 6, § 91 lg 2 p 1 ja 3). Teist töötajat rünna- Selles juhtumis jäi ründaja tööst ilma ja
Töölepingu seadusest tulenevalt ei ole nud juhi käitumine viis tööandja olukorda, võis saada veel ka karistuse kehavigastueelnevat hoiatamist töölepingu ülesütle- kus tal oli oluliselt takistatud oma eespool se tekitamise eest. Kas ka kaks karistust
mise eeldusena vaja olukorras, kus leiab nimetatud kohustuste täitmine. Töötaja on võimalikud? Jah, sellises olukorras on,
aset füüsiline vägivald või korduv verbaal- rikkus kohustust hoiduda tegudest, mis sest töölepingu erakorraline ülesütlemine
ei ole otseselt karistus ega võrreldav süüne rünnak teise töötaja suhtes tööüles- kahjustavad teise isiku tervist.
teo või kuriteo eest määratud karistusega.
annete täitmisel. Nimetatud olukordades
võib tööandja TLS § 97 lõike 3 järgi töö- Kuid lisaks eeltoodule tuleb tööandjal
lepingu üles öelda etteteatamistähtaega konkreetse juhtumi asjaolude pinnalt väl- Ründaja oma süüd töövaidluskomisjoja selgitada tuleviku vaates töökeskkonna nis ega kohtus ei tunnistanud. Vähemalt
järgimata.
psühhosotsiaalsed ohud ja rakendada ei tunnistanud ta tööandjale ning asus
Selle tööandja töökorralduse reeglites oli meetmeid nende ennetamiseks ehk võtta töövaidlusse, vaidlustades tööandja otselgelt kirjas töötaja kohustus hoiduda kasutusele abinõud, millega vältida sa- suse töölepingu erakorralise ülesütlemise
kohta. Töövaidlusasi jõudis töövaidluskoteisi inimesi mis tahes kujul ahistavast, malaadsete sündmuste kordumist.
misjonist edasi kohtusse, kuni Riigikohkiusavast ja nende väärikust alandavast
käitumisest, samuti nende suhtes vaenu- Selleski loos on mitu tahku. Üks pool on tuni. 25. novembril 2020 tegi Riigikohus
likest ja ähvardavatest tegudest. Samuti kindlasti konkreetne rünne ja tööõnnetus. tsiviilasjas nr 2-18-10961 otsuse saata asi
oli reeglites välja toodud, et tööandja võib Kuid kõrval on ka teine suur probleem: tagasi Tallinna Ringkonnakohtule uueks
ilma etteteatamata ja eelneva hoiatami- miks ründe objektiks olnud töötajad või läbivaatamiseks. Vaidlus kestab.
seta töölepingu erakorraliselt üles öelda ka juhtumite pealtnägijad ei tegutsenud
töötajast tuleneval mõjuval põhjusel ka juba varem? Miks tööandjat ei teavita- Kindlasti tasub sellest loost õppida varast
esmase rikkumise korral, kui töötaja on tud juhtumitest, kuigi tööandjapoolne probleemi märkamise, tööandjapoolse
kasutanud teiste isikute vastu füüsilist varasem sekkumine oleks võinud sellise sekkumise ning lahendamise vajadust, et
vigastustega lõppenud ründe ära hoida? olukord ei päädiks vaimse- ja/või füüsilise
vägivalda või sellega ähvardanud.
Üks probleem võis olla näiteks see, et töö- vägivallaga töökeskkonnas või ka väljasTööandja käitus antud olukorras kõiki tajad ei teadnud siiski täpselt, kelle poole pool seda.
TÖÖELU TALV 2021ş|ş23

Kuidas leida lahendus
delikaatsele probleemile
kollektiivis?
Karoli Noor

M

õnikord teeb kolleeg midagi, mis häirib või paistab sobimatu. Näiteks käib mõne kolleegiga
kaasas higilõhn, mõni käib tööl riietega, mis sobiksid paremini tantsusaali, ning kolmas räägib
pidevalt nii kõva häälega, et kliendid pööravad päid. Kuidas neist delikaatsetest küsimustest
nii rääkida, et mured saaksid lahendatud ja mõnus koostöö jätkuks?
Ei meeldi või ei sobi?
Enne kui olukorda lahendama asuda,
tasub mõelda, kas sellele teemale on
üldse vaja tähelepanu pöörata. „Tasub läbi mõelda, kas mulle lihtsalt
ei meeldi, kuidas kolleeg riietub, või
on sellel laiem mõju. Tuleb hinnata,
kas see häirib töötamist, kollektiivi
laiemalt, ettevõtlust või klienditööd,“
soovitab Meeletervis OÜ töö- ja organisatsioonipsühholoog Riina Telling.
Samuti tasub mõelda, kas teema on
delikaatne. „On teatud valdkonnad,
mis on enamikule inimestest delikaatsed, aga paljudel juhtudel võime
teema delikaatsust konkreetse inimese jaoks üle- või alahinnata. Kui selget
tunnetust ei ole, tuleks teemat pigem
delikaatsemalt käsitleda,“ ütleb Rimi
strateegiline personalipartner Jaanika Raudam.
Rimi uute tööviiside coach Gerdi Tilts
lisab, et organisatsiooni uustulnukatel on olukorda keerulisem tajuda.
„Aja ja käitumise jälgimisega saab
aru, kas minu tunnetus ja piirid sobiş|ş6ǽǽ'.7TALV 2021

ning personalispetsialisti kaasamine
viitab, et asi on läinud väga tõsiseks.
„Vestlust võiks pidada otsene juht või
hea kolleeg. Kolleeg võib vestlust piEeltöö tagasiside andmiseks
Kui on selge, et teemat tuleb aruta- dada siis, kui on olemas vastastikune
da, peaks tegutsema aega viitmata. usaldus, lugupidamine ja teadmine, et
„Reageerida tuleks kiiresti, sest mui- üksteise suhtes ollakse heatahtlikud.
du võivad probleemid süveneda. Võib Kui kolleeg pole selliseks vestluseks
olla, et inimene on mingis hädas ja valmis, peaks ta seda juhile ütlema,“
esilekerkinud probleem on hoopis ütleb Tilts.
suurema mure sümptom. Inimest ei
tohiks oma murega üksi jätta,“ ütleb Raudam lisab, et juht ei pea küsimust
ise lahendama, vaid võib nõu küsiTelling.
da oma personalispetsialistilt. „VõtSiiski ei tohiks tagasisidevestlust mesõna on eeltöö, et olukord oleks
pidada puusalt või möödaminnes. läbi mõeldud erinevatest aspektidest
„Vestlus peab olema läbimõeldud ja ja juht oleks valmis erinevateks vaa-analüüsitud ning selleks tuleb võtta tenurkadest. Meie personalispetsiaspetsiaalne aeg ja koht. Samuti peab listidena saame teda toetada ja kaaolema tagasiside privaatne ning eda- sa mõelda. Vastasel juhul probleemid
si antud väärikal ja lugupidaval viisil,“ eskaleeruvad ja väiksest asjast võib
tekkida usaldusküsimus, mis nõuab
jagab Raudam kogemusi.
juba välist tuge meeskonnale,“ ütleb
Eeltöö staadiumis tuleks otsustada ta.
ka see, kes teema tõstatama peaks.
Rimi personalieksperdid on ühisel Tilts soovitab veel enne vestluse
arvamusel, et delikaatne teema on pidamist proovida üle saada oma
eelkõige meeskonnasisene küsimus ebamugavustundest. „Kui vestluse

tuvad organisatsiooni ja konkreetse
tiimiga,“ ütleb ta.

pidaja väljendab ise tohutut ebamugavust teema suhtes, siis ta ei mõju.
Vastaspool lihtsalt ei pruugi teda tõsiselt võtta. Mida vähem suudab rääkija ebamugavust välja näidata, seda
suurema tõenäosusega jõutakse lahenduseni,“ soovitab Tilts.

seid tekitada. Ühise arusaamiseni
jõudmiseks on vaja peegeldamise
võimalust,“ soovitab Tilts.

Tagasiside andmiseks on Rimis
kasutatud klassikalist nn võileiva
mudelit. „Esmalt on oluline võtta
vestlusest pinge maha ja luua avatud õhkkond tagasiside vastuvõtmiPeegelda!
Psühholoog Telling soovitab taga- seks. Seejärel tuleb rääkida konksisidet andes alati meeles pidada reetsest teemast arusaadavalt ja
eesmärki. „Ühine soov on, et saaks lahendustele orienteeritult, vältides
koos edasi minna ja olukorrale ühi- süüdlaste otsimist ja teemale liiga
selt lahendus leida. Selleks tuleb pikalt keskendumist. Lõpetada tuluua keskkond, mis sobib mure aru- leks kriitilise teema käsitlemine nii,
tamiseks. Murekoha kirjeldamisel et oleks võimalik mõnusalt edasi
tuleks keskenduda käitumisele, mit- minna,“ õpetab Raudam.
te inimesele, sest inimene tervikuna
on väärtuslik ja vajalik, kuid mure on „Oluline on olla avatud kuulama töötema käitumises,“ annab Telling nõu. taja põhjendusi ja vajadusi. Tuleb
kindlasti olla empaatiline. Võib olla,
Telling rõhutab, et vestlust ei tohiks et inimese elus on midagi juhtunud,
kindlasti alustada rünnakuga, lähe- inimene võib vajada abi näiteks vaimneda tuleks diskreetselt ja empaa- se tervise, isikliku elu või sõltuvustiliselt. „Tuleks rääkida ka inimese probleemidega. Koostöö saab viia
tugevatest külgedest, kuidas teda lahendusteni, kui mõlemad pooled on
nii professionaali kui ka inimesena motiveeritud,“ ütleb Telling.
väärtustatakse. Seejärel tuleb väljendada murekohta. Lahendus tu- Tilts lisab, et tihti on küsimus teadleks leida üheskoos ja paindlikult. likkuses. „Minu kogemus on see, et
Olenevalt probleemist võib selleks inimene pole teadlik, et tal on spetsiiolla koolitus, pesemisvõimaluste ƒNKUGFMGJCNȗJPCFUGUVVCKUGLCVGOC
loomine töökohta ja tööpäevase perekond on sellega harjunud. Kui
värskendusduši normaliseerimine inimene tuleb uude kollektiivi, siis luettevõttes või miski muu. Kui inime- gupidamisest üksteise vastu peame
ne tunneb, et teda toetatakse, on ta selle asja ära lahendama,“ ütleb ta.
ise rohkem motiveeritud panustaPikaajalise edu tagamine
ma,“ ütleb ta.
Keerulise teema lahendamine ei lõpe
„Selleks et tagasiside oleks kvaliteet- tavaliselt ühe vestlusega. „Edasi on
ne, peab see olema heatahtlik, detail- oluline positiivne kinnistamine ja
ne, üheselt mõistetav, regulaarne ja tunnustamine, kui kolleeg käitub
õigeaegne. Kõige keerulisem on ilm- vastavalt sõlmitud kokkulepetele.
selt üheselt mõistetavus, sest samad See annab talle julgustust, et on õisõnad võivad inimestel erinevaid seo- gel teel,“ ütleb Raudam.

Gerdi Tilts

Jaanika Raudam

Riina Telling

„Tunnustama peab konkreetselt teo
eest. Näiteks kui märkad, et seni liiga valjult rääkinud inimene ise tõmbab end nõupidamisel tagasi, saab
öelda, et mul on väga hea meel, et
sa teadvustasid ennast ja tõid hääle
alla,“ soovitab Tilts.
Raudam ütleb, et kuigi selliseid
vestlusi pidada on keeruline, võivad
need hoopis kaasa tuua suurema
läheduse meeskonnas ning ka juhid
ise arenevad neid keerulisi, kuid hädavajalikke vestlusi pidades.

TÖÖELU TALV 2021ş|ş25

Meie inimene

Optimismist pakatav

Anni Vilde
Intervjueeris: Raigo Jahu

olemasolevat dokumendi haldamise
süsteemi, mida hellitavalt kutsume
ITI-ks. Seegi peab toimima, et tagada
ameti sujuv töö, selle eest peab hoolt
ITI peaspetsialist.

Anni Vilde tuli 2009. aastal Tööinspektsiooni praktikale ja nüüd on ta
inspektsiooni eri ametites töötanud
enam kui kümme aastat. Viimased
neli aastat üldosakonna juhatajana.

tele ning tagab, et dokumendid, mis
peavad olema arhiveeritud, seda ka
on. Seejuures on minu vastutada, et
inspektsioonis oleks tagatud andmekaitse, et tundlik info oleks hästi
hoitud.

Milles seisneb teie töö?
Minu juhitaval üldosakonnal on mitmeid ülesandeid, mis toetavad inspektsiooni igapäevast toimimist.
Meie meeskond dokumenteerib kogu
kirjavahetuse, pakub sekretäriteenust töövaidluskomisjoni juhataja-

Loomulikult on minu ülesandeks
Panustan sellesse, et arendamisel hoida end toimuvaga kursis, toetaolev iseteeninduskeskkond oleks da oma meeskonda ja motiveerida
töökorras ja efektiivne. Uue keskkon- meeskonna liikmeid. Töötame meesna loomist veab eest minu meeskon- konnaga selle nimel, et inspektsiooni
nas töötav iseteeninduse projekti- töö toimiks sujuvalt.
juht. Kuidagi ei saa ära unustada ka
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Anni Vilde on positiivse
ellusuhtumisega ja ei võta asju
negatiivselt.

minu selja taga. Pean vajalikuks, et
meeskonna liikmed mõistaksid meie
ühist eesmärki ja et me liiguksime
ühes suunas. Arusaamatused ja
valestimõistmised takistavad eesmärgini jõudmist. Kui meil on ühtne
meeskond, siis on üheskoos võimalik
suuri asju saavutada.
Kuidas te oma meeskonna liikmeid motiveerite?
Olen väga positiivse ellusuhtumisega ja ma ei võta asju negatiivselt.
Minu meeskonna liikmed teavad,
et olen nende jaoks alati olemas ja
minu poole võib julgelt pöörduda.
Ma arvan, et motivatsioonile aitavad
kaasa ka meie esmaspäevahommikused koosolekud, mille lõpetame
alati positiivse tooniga, sest üheskoos suudame liigutada mägesid.

asendamiseks. Ma mäletan vestlust
emaga, kes ütles, et ära sinna küll
kandideeri, see on väga keeruline töö
ja nõuab tihti ka vene keeles suhtlemist. Ma ei lasknud ennast ema sõnadest segada, pakkusin end välja
ja saingi alustada sellel ametikohal.
Hiljem töötasin ka töövaidluskomisjoni sekretär-referendi ametikohal.

Pean vajalikuks, et
meeskonna liikmed
mõistaksid meie ühist
eesmärki ja et me
liiguksime ühes suunas.

Vahepeal olin töölt eemal lapsehoolduspuhkusel. Naastes pakuti mulle
võimalust alustada uues ametis analüüsi- ja arengutalituse spetsialistina
ja selle pakkumise võtsin heal meelel
Ma annan oma meeskonna liikmete- ka vastu. Mõne aja pärast töötasin
le tagasisidet ja ma ei jäta kunagi ini- samas talituses andmekaitse peamesi edusammude eest kiitmata. Ma spetsialistina ning kui avanes võimaloodan, et minu positiivne suhtumine lus kandideerida üldosakonna juhamotiveerib meeskonna liikmeid. Ma tajaks 2017. aastal, siis seda ma ka
usun, et minu meeskonna liikmed tegin ning mul on hea meel, et mind
teavad, et ma toetan neid.
välja valiti.

Mis on teie töös kõige keerulisem?
Kõige keerukam aspekt on inimsuhted ja inimesed. Ma ise olen väga
elujaatav ja lähtun motost: If there is
a will, there is a way – kui on tahe,
siis on ka võimalus. Ma näen teel küll
takistusi, kuid kui ma tean, et suund
on õige, siis tuleb sinnapoole liikuda. Samas ei tohi ära unustada, et
nii mõnigi vajab rohkem veenmist ja
uue suunaga harjumist.
Mis on teile kui juhile oluline?
Mulle on oluline, et inimesed oleksid

Kuidas Tööinspektsiooni tööle
sattusite?
Minu esimene kokkupuude Tööinspektsiooniga oli 2009. aastal, kui
tulin siia praktikale. Õppisin toona
Tallinna Majanduskoolis personalijuhtimist ja vajasin õpingute kõrvale
praktikakohta. Toona töötas minu
ema veel Tööinspektsioonis ja sain
tulla tema juurde praktikat tegema.

Mis oli andmekaitse valdkonnas
suurim väljakutse siis ja mis on
praegu?
Siis oli suurim väljakutse end andmekaitse asjus harida. Andmekaitse
peaspetsialistiks sain ma mõni kuu
enne seda, kui jõustus üle-euroopaline isikuandmete kaitse üldmäärus.
See tähendas mitmeid uuendusi ja
muudatusi inspektsioonis. Õnneks
sujus suures plaanis kõik hästi, aga
andmekaitse nõuab pingutamist
praegugi.

Mõnda aega hiljem avanes Põhja
inspektsiooni töövaidluskomisjoni
kantselei sekretäri ametikoht lapsehoolduspuhkusele läinud teenistuja Praegu ongi minu suurim väljakutse

TÖÖELU TALV 2021 | 27

see, et järgiksime korrektselt andmekaitsega ettenähtut ja toetaksime
selles oma kolleege. Andmekaitse
puhul on oluline, et ühiskond mõistaks, et andmed on pühad ja neid tuleb käsitleda lugupidavalt.

Hea kolleeg on sõbralik,
usaldusväärne, kus viga
näeb laita, seal tuleb ja
aitab suhtumisega.
tega kaasas käivat riigiasutust. Me
panustame iga päev, et Eesti tööohutuskultuur paraneks ja töösuhted
oleksid korrektsed. Usun, et inspektsioonis töötavad pühendunud ja innovaatilised enda ala tõelised tegijad.
Olen Tööinspektsioonis kaua töötanud ja arvan, et üks põhjusi, miks see
nii on, on see, et kunagi ei hakka igav.
Ei ole tunnet, et oleksid kogu aeg samas kohas tammumas – seadused
muutuvad ja siis tuleb ka tööprotsessid üle vaadata ja on tunne, nagu
teeks uut tööd.

Mida peate enda suurimaks tööalaseks saavutuseks?
Ma arvan, et minu viimatine suurem
tööalane saavutus oli see, et sain
valmis Tööinspektsiooni uue isikuandmete töötlemise korra. Tegemist
on ameti sisekorraga, et parimal võimalikul moel tagada isikuandmete
turvaline käitlemine. Kõik, kes mind
tunnevad, teavad, et taoliste kordade
koostamine on minu jaoks ülimalt
keeruline. Aga kui sain sellega valmis, siis tundsin kohe suurt kergendust ja heameelt. Nüüd toimetan
teabehalduskorra uuendamise kallal. Mis teile teie töö juures meeldib?
Küsimustele, mis mulle töö juures
Kuidas kolleegid uue korra vastu meeldib ja mis ei meeldi, on üks ja
sama vastus – mu töö ei ole rutiinvõtsid?
Ma usun, et positiivselt. Uus kord an- ne. Loomulikult on ka minu tööle
PCD OGKG VȘȘ URGVUKKƒMCUV NȇJVWXCNV seatud pikaajalised eesmärgid, mis
täpsemad vastused ja juhised erine- tuleb saavutada. Paraku on ikka nii,
et just siis, kui olen planeerinud aja,
vatele olukordadele.
et tegeleda pikaajaliste eesmärkidega, tuleb ette mõni erakorraline
Mis teeb kolleegist hea kolleegi?
Hea kolleeg on sõbralik, usaldusväär- juhtum, mis nõuab minu tähelepane, kus viga näeb laita, seal tuleb ja nu.
aitab suhtumisega. Hea kolleeg on
see, kes on alati olemas ja kui min- Minu töö nõuab eri valdkondadega
gil põhjusel teda tööl ei ole, siis kohe kursis olemist ja head süvenemistunned, et õhustik on teine, tema ko- oskust, et kiireloomulised küsimuhalolu aga annab turvatunde ja tead- sed saaksid korrektselt lahendatud.
mise, et on keegi, kelle poole saab Ühelt poolt mulle meeldib see, et
minu töö ei ole rutiinne ja pakub
alati pöörduda.
suurt vaheldust. Teiselt poolt on
Kuidas kirjeldaksite Tööinspekt- väga paljude erisuguste teemadega
tegelemine lühikese aja jooksul ka
siooni?
Mina kirjeldaksin Tööinspektsiooni kurnav. Samas ei kujuta ma ennast
kui kiiresti kohanevat ja muutus- kuidagi ette tegemas rutiinset tööd.
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Mida soovite järgmise kahe aasta
jooksul saavutada?
Soovin saavutada kokkulepitud eesmärgid. Oktoobris laienesid minu juhitava osakonna ülesanded ja meeskonnaga liitusid halduse spetsialist ning
lepingute ja hangete peaspetsialist.
Halduse küsimustes tunnen ennast
küllaltki kindlalt ja usun, et tuleme sellega kenasti toime ja saan oma meeskonna liikmele toeks olla. Lepingute
ja hangete vallas pean end kindlasti
täiendama ja end lähemalt kurssi viima. Kõik on ju võimalik ja ma usun, et
saame kenasti hakkama.
Kuidas te vaba aega sisustate?
Suure osa oma vabast ajast pühendan lastele. Kuna üks on seitsmene ja
teine üheksane, siis on nad juba üsna
iseseisvad ja ma ei peagi nendega
otseselt tegelema, kuid meil on palju
ühiseid ettevõtmisi. Me käime koos
jooksmas, ka rattaga sõitmas. Ma olen
proovinud neis tekitada huvi ka lugemise vastu. Sageli on see aga lõppenud sellega, et mina loen valju häälega
raamatut, aga nemad vaatavad hoopis
telefoniekraani.
Peagi on saabumas talv ja siis saame
lastega koos mäesuuska sõita. Talviti
tuleb meil tihti ette, et pakime auto,
sõidame Kiviõlisse ja veedame terve
päeva sealses seikluspargis. Mina olen
oma peres siiski kõige väheekstreemsem. Kui lapsed armastavad mootorratastega sõita, siis mina tahaks ikka
kahe jalaga kindlalt maa peal olla.
Millele pühendate aja, mille saate
võtta iseendale?
Nagu paljudele teistele meeldib mulNG 0GVHNKZKUV UCTLW LC ƒNOG XCCFCVC

Samuti meeldib mulle käia kinos, et
UCCFCVGKUVUWIWUVƒNOKGNCOWUV-CWnist loodust naudin koeraga jalutamas käies.
Mulle on silma jäänud mõningad
influencer’id, kelle Youtube’i videoid
armastan vaadata. Viimasel ajal olen
jälginud New Yorgi influencer’eid, kes
räägivad moest, annavad nõuandeid
ja soovitusi ning teevad ülevaateid
kohalikust moest.
Kuidas jõudsid New Yorgi
influencer’iteni?
New York on pakkunud mulle huvi
juba pikka aega. Ma arvan, et esmane huvi tekkis sellest, et mulle meeldis Frank Sinatra lugu „New York,
New York“– ja see oli ammu! Linn
tundub huvitav ja mitmekülgne ning
tahaksin seal kunagi käia. Samas, kui
saaksin praegu Ameerikasse minna,
siis köidab mind Texas isegi rohkem.
Mõnda aega tagasi, kui käisin Californias reisil, siis vaatasin sealsete
influencer’ite videoid. Osad tutvustasid kohalikku elu, teised moodi. Nii
sain väikese ülevaate, mis mind ees
ootab.
Mulle meeldib reisimine. Lastega
kasutaksin reisipakette, kus kõik on
meie eest ära planeeritud. Kui läheksin reisile koos abikaasaga, siis rendiksime auto ja avastaksime omal
käel uusi kohti.
Mida sooviksid veel vabal ajal
teha?
Tahaksin rohkem ka teatris käia. Muidugi olen lastega koos teatris käinud
ja etendused on olnud toredad, kuid
nüüd tahaks vaadata ka täiskasva-

Anni Vilde pühendab vaba aja lastele.
nute teatrietendusi. Tutvusin hiljuti
teatrikavadega, kuid avastasin, et
mind huvitavate lavastuste piletid on
kõik juba välja müüdud. Loodan, et
leitakse võimalus lisaetenduste andmiseks. Tahaksin väga näha Draamateatri etendust „Lehman Brothers“.
Mait Malmsten, Guido Kangur ja Priit
Võigemast on ju suurepärased näitlejad ja seni olen selle lavastuse koh-

ta vaid kiidusõnu kuulnud.
Ära ei ütle ma ka heast püstijalakomöödiast. Hiljuti kutsuti mind vaatama Märt Avandi stand-up’i „40“, mis
meeldis mulle väga, nalja sai palju
ning kindlasti julgen soovitada. Enne
koroonakriisi oli viimane stand-up’i
elamus Ari Matti Mustoneni etteaste.
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Info töötingimuste kohta
muutub töötajatele selgemaks
Marit Valge

S

otsiaalministeeriumis on valminud
seaduseelnõu, et võtta üle Euroo
pa Parlamendi ja nõukogu direktiiv
2019/1152 läbipaistvate ja prognoo
sitavate töötingimuste kohta Euroopa
Liidus. Muudatuste jõustumisel tuleb
tööandjatel alates järgmise aasta au
gustist jagada eelkõige tööle asuvatele
töötajatele rohkem infot töötingimuste
kohta. Eelnõuga täiendatakse andme
te hulka, millest on vaja töötajat kirjali
kult teavitada.

Sotsiaalministeeriumi töö- ja pensionipoliitika osakonna juhataja Ulla Saar
selgitab:

teavitada hiljemalt nende jõustumise
päeval. Lisaks nähakse töötajale ette
kaitse ebasoodsa kohtlemise eest, kui ta
toetub oma õigustele ja juhib tööandja
tähelepanu nende rikkumisele.
Rohkem infot õiguste kohta
Tööandjal tuleb töötajale edaspidi jagada infot põhipuhkuse kestuse ja muu
tööandja tasustatud puhkuse kohta,
millele töötajal on õigus. Näiteks tuleb
teavitada õppepuhkusest, tööandja
pakutavatest lisapuhkuse päevadest,
lapsepuhkusest ja tasustatud hoolduspuhkusest.
Maksude ja maksete kohta on töötajal
edaspidi õigus saada infot, millised asutused neid makseid saavad ning milline
kaitse töötajale tekib. Andmed võib esitada viitena ning plaanis on täiendada
mõnda riiklikku veebiportaali selliselt, et
tööandja saaks sellele maksude ja maksete osas viidata.

„Eelnõuga täpsustatakse ja täiendatakse töölepingu seadust. Näiteks tuleb
edaspidi teada anda koolitustest, mida
tööandja pakub; puhkustest, mis hüvitatakse lisaks põhipuhkusele; katseaja
kestusest; ületunnitöö tegemise korrast
ja hüvitamisest; töölepingu ülesütlemise
vormist ja selle põhjendamise nõudest
ning makseid ja maksusid puudutavast. Juhul kui andmed töösuhte ajal
muutuvad, tuleb muudatustest töötajat
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Lisaks tuleb töötajat teavitada töölepingu ülesütlemise avalduse vorminõudest. Avaldus tuleb esitada kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis ja
ülesütlemist tuleb põhjendada. Töötaja
peab seda tegema siis, kui ütleb lepingu
üles erakorraliselt.
Samuti tuleb teatada, et ületunnitööd
tehakse kokkuleppel ja see hüvitatakse
eelduslikult vabas ajas või poolte kokkuleppel pooleteistkordse töötasu määras.

Täiendavaid andmeid ei pea tingimata
töölepingutesse lisama, see on tööandja
ja töötaja kokkulepe, millises dokumendis andmed esitada. Oluline on töötajat
kirjalikult teavitada. Näiteks võib tööandja info lisada ka ettevõtte sisekorraeeskirjadesse.
Katseaja regulatsioonis täpsustame
tööandja kohustust teavitada töötajat
katseaja pikkusest. Samuti sätestab eelnõu, et juhul, kui töötaja viibib katseajal
ajutiselt tööst eemal, näiteks haiguslehel
või rasedus- ja sünnituspuhkusel, katseaeg peatub. Katseaja eesmärk on hinnata, kas töötaja sobib töökohale ning
täidab oma tööülesandeid kokkulepitud
viisil. Töötajal on selle aja jooksul võimalik mõista, kas konkreetne töö talle sobib.
Kui ta sel ajal tööd ei tee, ei ole võimalik
tema sobivust hinnata. Katseaja peatumise tõlgenduse oleme koos Tööinspektsiooniga andnud kehtiva töölepingu
seaduse alusel, muudatusega saab aga
täpsustus selgelt seadusesse kirja.
Juhul kui tööandja ei ole töötajale andmeid esitanud ning töötaja neid nõuab,
ei tohi teda kuidagi ebasoodsamalt kohelda, näiteks ei tohi tööandja keelata
töötajal seetõttu koolitusel osaleda. Lisaks antakse eelnõuga töötajale õigus
taotleda endale sobivaid töötingimusi,
näiteks osalise tööaja asemel töötada
täistööajaga, tähtajaline tööleping vormistada tähtajatuks ning saada tööandjalt põhjendatud kirjalik vastus. Tööandjal on kohustus vastata vähemalt ühele

taotlusele nelja kuu jooksul juhul, kui
töötaja on läbinud katseaja ja töötanud
vähemalt kuus kuud.
Õigus töötada mitmel töökohal
Eelnõuga sätestame ka nõude, et tööandja ei tohi keelata töötajat väljaspool
tööaega mõne teise tööandja juures töötamast. Konkurentsipiirangus võib tööandja töötajaga endiselt kokku leppida,
aga kui kokkulepet ei ole sõlmitud, võib
töötaja teise tööandja juures töötada juhul, kui see ei sega tema põhitööd.

taja on endiselt võimeline tema juures
oma ülesandeid täitma. Kui tööandja
leiab, et töötaja tervis ei võimalda ohutut
töötegemist, võib ta töötajat hoiatada
või teatud tingimustel ka lepingu temaga lõpetada. Tööandja saab vastutada
üksnes selle eest, et tema juures töötamisel töö- ja puhkeaja nõuetest kinni
peetakse. Töö- ja puhkeaja piirangutest
on oluline kinni pidada, et inimesel ei
tekiks üleväsimust või ületöötamist ja
seetõttu kutsehaigestumist või tööst
põhjustatud haigestumist.

nagunii sellised, millest tööandjal ja
töötajal omavahel tuleb rääkida. Muudatustega viime tööandja kohustused
selgemini seadusesse. Sestap leiame,
et tööandjale tekkiv koormus ei eelda
suuremas mahus muudatuste tegemist
töökorralduses ega tekita seega ületamatuid raskusi.

Katseaja regulatsiooni täpsustamine on
aga tööandjatele positiivne, kuivõrd katseaja sisse ei arvestata aega, mil töötaja
töötegemine oli takistatud. See võimaldab tööandjal hinnata töötaja sobivust
Töötaja peab ise hindama oma võimeid Muudatused jõustuvad järgmise aas- töökohale pikema aja jooksul näiteks oluja oluline on kinni pidada töö- ja puhke- ta augustis
korras, kus töötaja jääb katseajal haigeks.
aja normidest. Töötajal on vastutus ja Loodame, et tänu muudatustele suurekohustus mitte ohustada teisi inimesi neb töötajate teadlikkus oma töötingi- Muudatused on planeeritud jõustuma 1.
tööl näiteks üleväsimuse tõttu, mis on mustest, kuna suurenevad töötajate õi- augustil 2022. Eelnõu peaks jõudma notingitud mitmel töökohal töötamisest gused saada infot töötingimuste kohta. vembris valitsusse ning sealt edasi Riigining töö- ja puhkeaja nõuete eiramisest. Tööandjale tekib küll suurem kohustus kogusse, kes muudatused loodetavasti
Tööandja saab töötaja saata töötervis- töötajaid teavitada, kuid samas on suu- järgmise aasta kevadel vastu võtab.“
hoiuarsti juurde, et veenduda, kas töö- rem osa eelnõuga sätestatud teemasid
pole kohustust, et andmed peaksid
sisalduma töölepingu dokumendis.
Tööandjal on eelnõu kohaselt vaja
töötajat teavitada väga erinevatest
andmetest, loetelu ulatub neljateist
kümneni. Leiame, et seaduses tuleks
eristada kahte liiki andmeid: neid,
mis tuleb kindlasti kokku leppida kir
jalikus töölepingus, näiteks tööaeg
ja töötasu, ning neid, kus kokkulepe
pole vajalik ja tööandja saab piirduda
Kehtiva seaduse kohaselt peavad kirjaliku teavitamisega, näiteks viide
töölepingu kirjalikus dokumendis si töölepingu ülesütlemise tähtaegade
salduma sellised andmed nagu pool le või töökorralduse reeglitele.
VG KUKMW XȗK TGIKUVTKMQQF VȘȘȜNGU Seadus peaks suunama tööandjaid
annete kirjeldus, töö tegemise koht, ja töötajaid olulisi töötamise tingimu
töö eest makstav tasu jms. Eelnõuga si kokku leppima heauskselt, selgelt
kavandatava muudatuse kohaselt ja arusaadavalt kirjalikus töölepin
jääb tööandjale küll kohustus tööta gus. Loodame, et eelnõu edasises
jat kõikidest andmetest enne tööle menetluses tehakse veel muudatusi
asumist kirjalikult teavitada, kuid õigusselguse saavutamiseks.

Keskliidu kirjalik dokument“. Kahjuks ei too
see muudatus meie hinnangul kaa
Kuna eelnõu ei muuda töölepingu sa selgemat regulatsiooni. Peame
alusel töötavate töötajate olukorda oluliseks, et töösuhteid reguleerivad
kehvemaks, oleme kavandatavad seadused oleksid võimalikult sel
muudatused suuremas osas heaks ged nii töötajale kui ka tööandjale.
Ametiühingute hinnangul jääb aga
kiitnud.
Ametiühingutel on hea meel, et sea muudatuse kehtestamise korral aru
dusesse lisatakse uus säte, mille saamatuks, kas tööandja võib kõiki
järgi ei tohi töötajat ebasoodsalt ko dest töötamise tingimustest töötajat
helda, kui ta juhib tähelepanu oma ühepoolselt teavitada.
Eesti Ametiühingute
jurist Nelli Loomets:

õiguste rikkumisele või toetab teist
töötajat tema õiguste kaitsel. Sa
muti on vajalik muudatus, mille järgi
seadusest lihtsamalt arusaamiseks
koondatakse katseaega puudutavad
sätted ühte eraldi paragrahvi.
Eelnõu järgi plaanitakse seadusest
suurema õigusselguse saavutami
seks välja võtta mõiste „töölepingu
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Sihtkontroll
Hooldekodude sihtkontrolli käigus
registreeriti 48 puudust
Merilin Tasane Tööinspektsiooni vanemtööinspektor

T

ööinspektsioon kontrollis septembris 21 hooldekodu üle Eesti. Sihtkontrolli valimisse kuulusid
hooldekodud, mis eristusid teistest töötajate madalama vaktsineerituse taseme poolest. Ühes
külastatud hooldekodus polnud vaktsineeritud ühtegi töötajat, ühes oli vaktsineeritud vaid 23% töötajaid,
kolmes oli vaktsineeritud 40% töötajatest.
Sihtkontrolli tulemusena registreerisid inspektorid kokku 48 puudust. Esitati ka suulisi soovitusi, kuidas muuta töökeskkonda
turvalisemaks ja tervist säästvamaks.
Kontrollitud ettevõtetest neljas ei olnud
ȜJVGIKRWWFWUVOKFCMQPVTQNNCMVKUƒMUGGrida (anti ainult suulisi soovitusi).

See näide kinnitab, et kuigi tegevusvaldkond ja tööülesanded võivad olla ühes
ettevõttes sarnased, tuleb töökeskkonna
riskianalüüsi teha ja tegevuskava järgida
kõigis hooldekodu üksustes, et kõigi töötajate ja seeläbi ka klientide turvalisus oleks
läbi mõeldud.

Riskianalüüs aitab tagada töötajate ja
klientide turvalisuse
Sihtkontrolli valimisse võetud hooldekodudest oli 62%-l riskianalüüs esitamata.
Kontrollimise hetkeks oli olukord juba parem, töökeskkonna riskianalüüs puudus
14%-l. Kontrolli käigus tuli välja juhtum,
kus riskianalüüs oli korraldatud ettevõtte
hoopis teise üksuse, mitte kontrollitava
üksuse kohta. Riskianalüüsis oli kirjas, et
töötajad on 100% ulatuses vaktsineeritud,
kuid kontrollitavas tegevuskohas oli töötajate vaktsineerituse tase null ja riskianalüüs käsitles üht teist üksust.

29%-l ettevõtetest kirjalik tegevuskava kas
puudus või vajas täiendamist. Kui tööga
seotud ohutegurid on välja selgitatud,
siis tuleb tegevuskavas kirjeldada, kuidas
probleeme kõrvaldada. Tegevuskava on
meelespea eelkõige ettevõtte juhtidele, et
kõik plaanitu saaks õigeaegselt tehtud.

Vaktsineerimisalase tegevuskava koostanud hooldekodudes olid tööandjad
ise väga huvitatud sellest, et võimalikult
paljud töötajad saaksid vaktsineeritud,
esmalt vastutusest oma klientide ja nende lähedaste ees. Paraku pole see aga
kõigis hooldekodudes täielikult õnnestuOsas ettevõtetes olid vajalikud meetmed nud. Peamise põhjusena toodi, et paljud
küll tarvitusele võetud, kuid need ei kajas- töötajad on viiruse juba läbi põdenud ega
tunud tegevuskavas või siis polnud neid ole kiirustanud end seetõttu vaktsineeriuuendatud. Tegevuskava peab lisaks te- ma. Paraku leidus töötajate seas ka põgevustele määrama kindlasti ka täitmise himõttelisi vaktsineerimisvastaseid, kelle
ümberveenmine ei ole seni tulemusi andtähtajad ja teostajad.

Üks viiruse
leviku tõkestamise
meetmeid on külastuskord.
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Vaktsineerimisvastased hooldekodudes
Külastamine oli keelatud hooldekodudes,
kus parajasti oli nakkuskolle (vastav teave
oli nähtav välisustel). Teistes hooldekodudes olid külastamiseks ette nähtud kindlad
kellaajad ja külastajatelt nõuti maski kandmist. Osades hooldekodudes nõuti külastajatelt lisaks immuniseerimistõendit.

Sissepääs alale, kus
viibisid nakatunud
kliendid.

nud. Töösuhte lõpetamine pole aga olnud
tööandja jaoks parim lahendus valdkonnas, kus töökäsi on pigem puudu kui üle.
Vaktsineerituse taseme tõstmiseks olid
tööandjad ette näinud töötajate korduva
veenmise ja juhendamise, palgatõusu ja
preemiaga motiveerimise ning vaktsineerimata töötajate värbamise välistamise.
Isikukaitsevahendid olid kõigil töötajatel
24% hooldekodudest oli töökeskkonna
riskianalüüsi korraldamise käigus jäänud
välja selgitamata bioloogilised ohutegurid. Näiteks polnud käsitletud töötajate
kokkupuudet viirusega Sars-Cov-2, mis
nõuab väga teadlikku ennetustööd ja erimeetmeid. Samas oli aga ka neid hooldekodusid, kus oli põhjalikult käsitletud
Covid-19 viirusega seotud psühholoogilisi
ohutegureid (sh suurenenud töökoormust,
pidevaid muutusi kriisiolukorras, keerulisi
suhteid klientide ja nende lähedastega,
töökeskkonnas olevaid piiranguid, nakatumisega seotud hirmusid).
100% kontrollitud hooldekodudest olid
töötajatele väljastanud viiruse leviku tõkestamiseks vajalikud isikukaitsevahendid. Kõigis hooldekodudes asusid need
eraldi ruumis, selleks ette nähtud kohas,
suuremate üksuste puhul oli selleks otstarbeks ette nähtud mitu ruumi, nt igal
korrusel. Kollete puhul saastunud isikukaitsevahendid eemaldati samuti selleks
ette nähtud kohas, et mitte kanda viirust
puhtasse tsooni.
Vaid ühes kõigist kontrollitud hooldekodudest ei kandnud töötajad vajalikku
isikukaitsevahendit – maski. Sealsed
töötajad ei pidanud seda vajalikuks,
kuna hooldekodus polnud viirust. Samas polnud ükski selle hooldekodu
töötajatest vaktsineeritud.

Nakatunud klientidega hooldekodudes
kandsid töötajad ka muud vajalikku varustust – kaitseriietust, - mütsi, -kindaid, -visiiri, -susse. Töötajatele, kes ei kasutanud
isikukaitsevahendeid korrektselt, tegid
tööandjad korduvalt kirjalikke noomitusi,
misjärel olukord paranes.
Kontrolli ajal kandsid hooldekodude töötajad maski korrektselt, nende nina ja
suu olid kaetud. Kanti ühekordseid kirurgilisi maske, kolletega hooldekodudes
FFP2-maske (lisaks muule varustusele).
Väljastatud isikukaitsevahendite üle
ei peeta arvestust
67% kontrollitud ettevõtetes ei peetud
kirjalikku isikukaitsevahendite väljastamise arvestust. Puudus ülevaade sellest,
milliseid isikukaitsevahendeid on väljastatud näiteks viiruskolletes töötavatele
töötajatele. Läbimõeldud ja isikupõhise
arvestuse puhul on tööandjal hea ülevaade sellest, millal ja millised isikukaitsevahendid kellele on väljastatud ning millised
on nende kasutustähtajad. See aitab isikukaitsevahendeid õigel ajal juurde hankida,
samuti tõendada nende väljastamist võimaliku tööõnnetuse või kutsehaigestumise puhul.
Mõistagi ei tule seda teha nt kaitsekinnaste igal väljastamiskorral. Suure kuluvusmääraga isikukaitsevahendite puhul
piisab, kui sagedusena märkida nt „enne
iga nakatunud kliendi hooldust“.
29%-l hooldekodudest polnud tööandja
asjakohaste ohutusmärkidega märgistanud ohualasid, kus on kohustuslik kasutada isikukaitsevahendit. Isikukaitsevahendite kohustusmärgid loovad kõigi
hooldekodus viibijate jaoks ühised reeglid ja tuletavad seda meelde ka siis, kui
tööväsimus juba maad võtma hakkab.

Maski tuleb kanda kõikjal, kus on väljas
kohustusmärk, ka nt puhkeruumis. Nakkuskoldesse sisenemisel on aga juba
teised reeglid, sest seal tuleb kasutada
juba märksa enam isikukaitsevahendeid.
-ȇVGFGUKPƒVUGGTKOKUXCJGPFKFQNKFUKUUGpääsude juures tagatud, samuti üleüldine
heakord ja isikukaitsevahendid.
Kolmandikul kontrollitud hooldekodudest
puudusid nähtaval kohal bioloogiliste
ohutegurite käitlemise juhised. Näiteks
isikukaitsevahendite kasutamise juhised
nakkuskolde korral on olulised selleks, et
töötajatel kinnistuksid nende kaitseomadused, kasutamise õige järjekord ja tähtsus. Covid-19 on kiiresti leviv viirus ning
valest käitlemisest tingitud tagajärjed võivad olla väga rasked.

Sihtkontrolli tulemustest lähtuvalt soovitame:
•
hinnata iga üksuse riske
eraldi ning koostada riskide vä
hendamise ja vältimise tegevus
kava;
•
kontrollida regulaarselt
kokkulepitud meetmete järgi
mist;
•
märgistada ohutusmärki
dega need ohualad, kus on vajalik
kasutada isikukaitsevahendeid;
•
tunnustada töötajaid, kes
on hoolsad tegema kõik selleks,
et viirus nende tegevuse või ka
tegevusetuse tõttu edasi ei le
viks;
•
mõtelda läbi psühhosot
siaalse ohuteguriga toimetuleku
tegevuskava, et toetada töötajaid
ning vältida läbipõlemist.
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Jõulud Eesti
tööandjate juures
J
Karoli Noor

õulud on ühtaegu kibekiire ja mõnusalt rahulik aeg, kus võetakse muu hulgas aega ka oma
tööperega koos olemiseks, möödunud aastale tagasi vaatamiseks ja tublide töötajate tunnustamiseks. Uurisime Eesti tööandjatelt, kuidas nemad oma töötajaid jõulude ajal rõõmustavad.

Chemi-Pharmi koroonaaja pidu
Zoomis
Hiljuti aasta ettevõtja tiitliga pärjatud
Chemi-Pharm kingib kogu kollektiivile
valikurõõmu kinkekaardiga. „Kingime
kõigile oma töötajatele mõne suure
kaubanduskeskuse kinkekaardi, et inimene saaks ise valida selle, mis talle
kõige rohkem rõõmu pakub. Selle juures on tavaliselt mõni väike meelehea:
šokolaad, vahuvein, mõni huvitav toode, küünal või muu taoline. See traditsioon on meil väga pikk,“ räägib ettevõtte administratiivjuht Triin Uibo.
Kingiga peetakse meeles ka ettevõtte
töötajate lapsi. „Kõigile lastele teeme
kommipakid väikse lisaväärtusega –
mänguasja, lauamängu või millegi taolisega. Meie jaoks on lapsed kõik kuni
20-eluaastani ja kõigil on ühesugused
pakid. Päris väiksed küll ise kommi ei
söö, aga siis saavad vanemad rohkem,“
sõnas Uibo.
Lisaks kingitustele toimub Chemi-Pharmis alati jõulupidu ja ka jõululõuna.
„Kuna jõulupidu võib toimuda perioodil
detsembri algusest jaanuari lõpuni, siis
oleme teinud kontoris lisaks ka jõululõunasöögi kogu meeskonnale. See on
tänusõnade jagamise koht ja mõnus
vabas vormis istumine verivorstide ja
muu klassikalise jõulukraamiga,“ avab
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müügiauhinnad ja innovatsiooniauhinnad. Seejuures on innovatsioonikategoorias ka eraldi DCEMQHƒEG’i auhinnad,
et tugiüksuste inimeste tubli töö teiste
varju ei jääks,“ tutvustab Veskioja Äripäeva traditsioone.
„Laste pidu oleneb palju kohast. Sel
aastal plaanime pidu mängumaal. Oodata on jõuluvana ja päkapikke ning
üldse üsna tihedat programmi näomaalingute ja muu põnevaga. Olenevalt kohast oleme ise rohkem tegevust
organiseerinud – kutsunud esinema
teatri või midagi muud põnevat. Laste
AS Äripäev tunnustab jõulugalal
tähelepanu kipub koonduma mängitöötajaid
Ligi 260 töötajaga AS Äripäevas tähen- misele ja ringijooksmisele, rõõmu on
davad jõulud aastale tagasi vaatamise eelkõige kohast endast,“ jagab Veskioja
aega ja mõnusaid ühisüritusi. „Meil on kogemusi.
kaks jõulupidu – üks kõigile töötajatele
koos kaaslastega ja teine töötajate las- Lennuliiklusteeninduse AS üllatas
tele. Lastele teeme igal aastal ka jõulu- töötajaid retseptivideoga
pakid, mis koosnevad kommipakist ja Eestis lennuturvalisust tagava Lenväiksest kingitusest. Töötajatele endile nuliiklusteeninduse ASi meeskonnas
on kingituseks pidu, mõnus koosolemi- korraldatakse samuti jõulude paiku
se üritus,“ räägib Äripäeva personalijuht kollektiivile mõnus ühisüritus, kuid see
toimub tavaliselt uue aasta alguses.
Sigrid Veskioja.
„Töötajate jõulupeo nimetame sellest „Uusaastapidu on tavaliselt stiilipidu,
aastast ümber jõulugalaks, et see oleks et oleks mängulisust ja põnevust. Peo
varasemast rohkem tunnustamisele juurde käib meelelahutus ja esinejad
ja aastale tagasivaatamise üritus. Me ning kindlasti ka tunnustamine. Töötunnustame peol oma inimesi kolmes alaste saavutuste eest valitakse aaskategoorias – ajakirjanduse auhinnad, ta tegu ning parimaid tunnustatakse

Uibo Chemi-Pharmi sisemaailma.
Eelmisel aastal, kui koroonaviirus
piiras päris pidude pidamist, toimus
Chemi-Pharmi jõulupidu Zoomi keskkonnas. „Võtsime õhtujuhi, kes meid
juba hästi tunneb, mõned esinejad, kes
laulsid, ja korraldasime üldse natuke
rohkem tegevusi. Samuti saatsime jõulusöögi jaoks kõigile töötajatele koju
suupistepakid. Kokkuvõttes oli see
hästi äge, kõigile meeldis ja saime palju
positiivset tagasisidet,“ meenutab Uibo.

hõbe- ja kuldmärgisega,“ selgitab Lennuliiklusteeninduse personali- ja koolitusosakonna juhataja Chris-Helin Loik.
„Lastele korraldame jõulupeo ja teeme ka paki. Kuna meil on üsna püsiv
töötajaskond, siis soovime, et peod ei
muutuks ühetaoliseks ja küsime alati
ka lapsevanemate ootusi. Nii oleme
avastanud nii Loodusmuuseumi kui ka
seigelnud oma majas. Laste jõulukingiks on kommipakk koos meie tegevusvaldkonna – lennundusega – seotud
mänguasjaga,“ räägib Loik.
Enne koroonat korraldati majas ka jõululõunat, kuid eelmisel aastal asendati
see põneva toidupakiga. „Kõik töötajad
said kingipaki, kus oli retsept koos selle
järgimiseks vajalike koostisosadega.
Paki juurde käis videotervitus, kus juhatus koos Joel Ostratiga seda sama
rooga valmistasid. Nii said töötajad
koos juhatuse ja telekokaga jõulupraadi valmistada. Kuna juhatus valmistas
rooga metsas, siis kokkuvõttes oli see
päris vaimukas video ja töötajad võtsid
lahenduse hästi vastu,“ jagab Loik head
mõtet.
Lennuliiklusteeninduse majas aitas
möödunud aastal jõulutunnet luua
fuajees mängiv video, kus sõbralikud
ja jõulumeeleolus töötajad majja saabujaid tervitasid. „Sel aastal plaanime
korraldada jõulukampsunite päeva või
nädala, et sellega jõulutunnet hoida,“
avab Loik uusi plaane.

SMITi töötajate kaunistatud piparkoogid kingitakse koostööpartneritele.

sul valminud kaunistatud piparkoogid
kingitakse koostööpartneritele. Eelmisel aastal korraldati jõululaat, kus
töötajad said pakkuda omavalmistatud
käsitööd ning saadud raha eest osteti
lastele arvutid,“ räägib SMITi värske
personalijuht Kärt Kinnas.
„Smitikate lastele on varem jõulude
ajal korraldatud meeleolukaid perepidusid koos hariva meelelahutusega.
Viimasel aastal oleme lapsi meeles
pidanud magusa kingitusega ning lisanud sellele mängulisi elemente, millega
tutvustada SMITi tegemisi. Praegusel
SMITi jõulukampsuni päev
Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja ajal, kui lastel pole võimalik vanemate
arenduskeskuses ehk SMITis on jõu- töökohas külas käia, aitab see mõista,
luaeg rahulik, tehakse heategevusele millega emme või issi töö juures tegesuunatud ühistegevusi. „Jõulude ajal letakse,“ avab Kinnas kingituste valiku
korraldatakse smitikatele päkapikku- tagamaid.
de töötuba, kus ühiselt valmistatakse „Enne pandeemiat oli SMITis kombeks
piparkooke, mängib jõulumuusika ja korraldada traditsiooniliste jõulusööpakutakse glögi. Tegusa päeva jook- kidega ja meeleoluka jõulumuusikaga

ühine jõululõuna. Loodame selle traditsiooni taas ellu kutsuda. Jõulukampsuni päeval tõmbavad smitikad selga
rõõmsad jõuluteemalised kampsikud,
mis tekitab elevust ja loob jõulumeeleolu,“ räägib Kinnas.
Kinnase varasem töökogemus pärineb
Estonia teatrist, kus oodatud jõulutraditsiooniks oli jõuluuste konkurss.
„Teatrimajas kaunistati detsembrikuus
üle 50 ukse. Nii tekkis majja tore jõulumeeleolu. Estoonlased üllatasid igal
aastal oma fantaasiarikkusega ja humoorikate kaunistustega,“ räägib ta.
Samuti olid teatris vahvad laste jõulupeod. „Estoonlaste lapsed kutsusime
laste jõuluetendusele ning pidu jätkus
jõuluvana külaskäiguga. Olgu 2- või
12-aastane – laps ootab alati jõuluvana. Eriti teeb rõõmu, kui toredasti
lapsed on luuletused ja laulud selgeks
õppinud,“ jagab Kinnas.
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Muutes tööruumi,
parandame
sotsiaalset sidet
Martha Bird, ADP (Automatic Data Processing) innovatsiooni labori äriantropoloog, kes on keskendunud töö ja
töökohtade kultuurilise konteksti mõistmisele.

M

eie suhe ruumiga on keeruline. Ruum on üks neist mõistetest, millest paljud meist küll aru saavad, kuid täpselt kirjeldada ei oska.

tuletab ka meelde, et meie ruum on sellest tuleneva ärevusega – töökojagatud; minu õhk on sinu õhk ja see, hal ja tööle jõudmiseks vajalikel (samida ma teen, mõjutab sinu ruumi ja geli ühis)transpordimarsruutidel.
vastupidi.
Möödunud pandeemia-aasta on suuNeil, kellel on olnud õnne oma tööd rendanud ebavõrdsust. Paljudel juhviimase aasta jooksul kodus suhte- tudel on olnud kõige haavatavamad
lise ohutuse piires teha, on tekkinud ja tõrjutumad just tumedanahalised
üldine desorientatsiooni tunne ning inimesed ja teenindussektoris töönende töö- ja kodune elu on hägustu- tavad naised, kes on jätkanud olulist
kontakttööd, mida meie – kodust
nud.
töötavad inimesed – oleme saanud
ohutult vältida. Me oleme lõiganud
Minu õhk on sinu õhk
kasu tööst, mis seab teised inimesed
ja see, mida ma teen,
ohtu. Me oleme turvaliselt taandumõjutab sinu ruumi ja
nud, samal ajal kui teised on jätkanud
vastupidi.
endistviisi. Selles mõttes on liikumaMitmed sotsiaalteadlased on veentusest saanud privileeg, kuna liikuvus
valt väitnud, et ruum ei ole pelgalt
staatiline, inertne mõõde, milles „as- Paljudel teistel pole aga olnud muud on muutunud riskiks.
jad“ on paigutatud ja korrastatud. valikut, kui iga päev üles tõusta ja
Ruum on meie jaoks tuntav sotsiaal- tööle minna. Mõelge hetkeks, mil- Muidugi pole rassiline ja sooline
se suhtluse tõttu, mis muudab sel- lise lähedusega puutuvad igapäe- ebavõrdsus midagi uut. Uus on see,
le nähtavaks: ruum on nii sügavalt vaselt kokku hooldajad, õpetajad, kuidas meie ruumiline teadlikkus
poliitiline kui ka vaieldamatult ühis- tervishoiuteenuse osutajad, kullerid, on muutunud, kuna me kulutasime
kondlik. Kahemeetrise vahe hoidmine transiiditöötajad ja poemüüjad oma möödunud aasta teisenenud ruumide
sotsiaalse distantseerumise ajal toob kitsastes tööoludes. Nad peavad võit- korraldamisele. Uus on ka suurenev
esile ja keskpunkti ruumi suhetevahe- lema oma võimetusega teistest ini- teadlikkus, et ühe grupi „uus normaallise, inimestevahelise kvaliteedi. See mestest eemale hoida ja tõenäoliselt sus“ on teise grupi „tavapärane tegeSageli kujutletakse seda kui ebamäärast kaugust, objektide ja inimeste
vahelist ruumi või hoopis kogust, kui
mõtleme lausetele, nagu „kui palju
vaba ruumi on kõvakettal?“ või „kas
elutoas on laua jaoks ruumi?“. Ruum
on teaduspraktika teema, aga ka võimalus galaktilisteks rännakuteks ja
uurimisreisideks. Ruumi määratlused
sõltuvad sellest, kust me pärineme.
Ja olgem ausad, enamik meist peab
ruumi lihtsalt enesestmõistetavaks –
see on miski, mis meid ümbritseb ja
millele me tavaliselt erilist tähelepanu
ei pööra.
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vus“ koos kogu kaasneva ebavõrdsusega.
Kuidas näeb välja tavapärane tegevus pandeemiajärgses kontoris? Kas
mõni meist kasutab oma privaatseid
ruume jätkuvalt tööruumidena? Kas
me peame olema kolleegidega samas kohas, et kasutada ära loomingulisi kokkupõrkeid, mida füüsiline
koosolemine soodustab? Või saame
hakkama kaugtöö ja kontakttöö kombinatsiooniga, nagu näitab hübriidtöö
populaarsus?
Inimside eelistamine
Jaanuaris 2021 avaldatud aruandes
„Töö tuleviku kujundamine parema
maailma nimel“ ennustas ülemaailmne ärikinnisvaraettevõte JLL, et
kiirendatud digitaalse töökoha ümberkujundamine koos rõhuasetusega töötajale võtab arvesse nii tööjõu
suuremaid ootusi kui ka inimestevahelise sideme üha suuremat tähtsust.
Tulevased tööruumid peavad olema
paindlikumad, vähem tsentraliseeritud ja inimkesksemad, et parimaid
talente ligi meelitada ja säilitada, tagades samal ajal, et töötajad oleksid
nii kodust kui ka kontorist töötades
energilised ja loovad.
Tegelikult on vestlustes selle üle, millest me oleme eelmisel aastal maha
jäetud kontorite puhul kõige rohkem
puudust tundunud, ilmnenud püsiv
teema: me igatseme oma kolleege.
Me tunneme puudust juhuslikest
suhtlusvõimalusest inimestega, keda

me hästi tunneme, ja ka inimestega ei ole enam mõeldav ega paljudel juhteistest tiimidest, keda me teame tudel ka soovitud või jätkusuutlik.
võib-olla vähem.
Käes on aeg nüansirikkamaks lähenemiseks töökohale kui ökosüsteemile,
Ruumi määratlused
mitte diskreetsele füüsilisele asukosõltuvad sellest, kust me
hale. Me peame küsima endalt ja mis
pärineme.
veelgi tähtsam, oma töötajatelt, millised kogemused millistest ruumidest
Eriti uute inimeste jaoks ettevõttes kasu saavad – ja see on küsimus, milon võrgustikes ja isiklikul tasemel le vastus ei saa olla stiilis „üks suurus
suhtlemise võimalus ülioluline, et sobib kõigile“.
luua Stanfordi ülikooli sotsioloogiaprofessori Mark Granovetteri Kontoripindade ümberkujundamise
1973. aastal tuvastatud nõrgad si- protsess toob esile kriitilised ja üldidemed – juhuslikud tuttavad, kes vii- sed küsimused. Kuidas meie ettekuvad meid väljapoole väljakujunenud jutused tööruumide kontseptsioonist
ja tuttavast „tugeva sidemega“ võr- ja tehnoloogia arengust meie töögustikest. Nõrgad sidemed pakuvad praktikaid toetavad? Mida näitavad
meile võimalust õppida ja laieneda tänased muutused selle kohta, mida
ning tegelikult saab enamik inimesi tähendab olla tööl „inimene“?
selliste kontaktide kaudu omale järgKogu selle muundumise sisse jääb
mise töökoha.
üks fakt: inimene on sotsiaalne
olend. Kui kõrvale jätta introvertsed
Piiride ümberkujundamine
Füüsilised piirid töö ja koduelu vahel või ekstravertsed isiksuseomadused,
on paljude jaoks radikaalselt nihku- siis inimesed vajavad teisi inimesi. Dinud, samuti on muutunud arusaam gitaalsete tööriistade kui vahendajate
sellest, mida on vaja tootlikkuseks ja edusammudest sidemete loomiseks
koostööks, nagu ka „kontori“ kui sel- ei piisa. Õnnelik juhus, kuigi see pole
lise tähendus. Need nihked nõuavad töökoha arhitektuurilises projekteeriümbermõtestamist, millised tegevu- mises ja planeerimises uus kontseptsed sobivad kõige paremini ühisruu- sioon, muutub pakilisemaks, kuna
midesse ja millised on parem jätta hübriidsed lähenemisviisid piiravad
privaatsematesse kohtadesse, kas töötajate võimalusi isiklikuks suhtlekodukontorisse või mõnda kolman- miseks. Juhid peavad ette nägema
dasse ruumi. Lihtne tagasiminek pan- ja kujundama sotsiaalseid hetki, mis
deemiaeelsele tegutsemisviisile, mis võimaldavad rikkamaid ja sisukapõhineb aegunud nägemustel näost maid inimlikke sidemeid kontoris ja
näkku kohtumistest ja kohalolekust, tööelus.

Viited
1. Antropoloog Edward T. Hall arendas oma raamatus „The Hidden Dimension“ („Varjatud mõõde“) (Anchor Books, 1966) välja prokseemiateooria, mis väidab, et inimeste arusaamu ruumist, ehkki need tulenevad sensoorsetest süsteemidest, mis on kõigil inimestel ühtmoodi, vormib ja
kujundab kultuur. Vaata ka D. B. Massey, „Space, Place, and Gender“ („Ruum, koht ja sugu”) (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994).
2. M. Granovetter, „The Strength of Weak Ties“ („Nõrkade sidemete tugevus“), American Journal of Sociology 78, nr 6 (Mai 1973): 1360-1380.
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Peeter Simm – kinomees,
kes ei anna alla
Intervjueeris: Marit Valge
Kus oli teie esimene töökoht ja mis
on sellest kõige kirkamalt meelde
jäänud?
Olen pärit Kiviõlist, Ida-Virumaalt,
kuid juba 8–9-aastaselt käisin suvel
öösiti koos sõbraga Lõuna-Eestis kolhoosikarjas. Aitasime sõbra onul Albertil karja pidada. Meie ülesanne oli
lehmad hommikuse lüpsi ajaks lauta
ajada. Lehmad olid võib-olla isegi
targemad kui meie ning teadsid juba
isegi teed. Selle töö käigus õppisin ka
lehmi käsitsi lüpsma, lüpsiaparaati
lehmadele külge panema ning neid
hooldama. Suve jooksul käisime niiviisi karjas kolm-neli korda. Selle töö
eest küll palka ei saanud, aga seiklus
oli põnev.
Esimene töö, mille eest ka palka sain,
oli 14–15-aastaselt Haljala kolhoosis,
töötasime koos lapsepõlvesõbraga.
Mälestused on sellest ajast helged.
Haljala kolhoos oli jõukas, brigadirid
väga sõbralikud ja maksid hästi, töö
oli mitmekesine. Riisusime heina, tegime lepapuust kolmnurkseid heina
kuivatamise tugesid, valmistasime
silo ja tegime muidki vajalikke töid.
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'UKOGPG GTKCNCPG VȘȘ QNK ƒNOKRTCMVKka. Aitasin korraldada massistseene
TGʓKUUȘȘT )TKIQTK -TQOCPQXK ƒNOK
„Briljandid proletariaadi diktatuurile“
juures. Filmi operaator oli Jüri Sillart.
Tol ajal catering’i ei olnud, toitlustuse
sai heal juhul kokku leppida kohaliku
sööklaga. Samuti ei olnud tualette
ega muid tänapäeval enesestmõistetavaid mugavusi. Film oli keeruline ja
raske, kuid väga hea. Filmi muusika
kirjutas Arvo Pärt, kõlavad ka mõned
tema laulud.

sündinud loo metsavahist oma kodukandis. Selle loo põhjal valmis mul
stsenaarium, mille Remmelgas kohe
töösse võttis. Sellest sai 20-minuVKNKPG ƒNO OKNNG GGUV UCKP MȗKM XKKGF
/QUMXC ƒNOKKPUVKVWWFK RTQITCOOKU
VGIKOKPWƒNOOCCKNOCNGMCOKVWVKKru peale. Sellest tõestisündinud loost
lööb välja elu enda irratsionaalne ja
ootamatu absurd, mitmetahulisus,
traagilisus ja ülevus. Filmi nimi on
„Võsakurat“.

Õppisin, et esialgne kavatsus peab
Mis on kõige kaalukam asi, mida olema tõene. Kõik korrused võivad
olla priimalt ehitatud, kuid kui vundamõni kolleeg on elus õpetanud?
Tulin Moskvast oma diplomitöö stse- ment ei pea, jääb kogu maja vildak.
PCCTKWOKICPKPIRCPKPUGNNG6CNNKPPƒNmi peatoimetaja Lembit Remmelga Kui oleksite saanud noorele tööelu
lauale. Olgugi et minu stsenaarium oli alustavale iseendale midagi sooviMKPPKVCVWF VȇJVUC /QUMXC ƒNOKMQQNK tada, siis mis see oleks?
poolt ning minu õppejõudude allkir- Ühtki tööd ei tasu üleolevalt võtta.
jadega, ütles Remmelgas, et seda Saapavabriku töö ei pruugi sugugi
6CNNKPPƒNOKU VGIGOC GK JCMCVC ŭ/ȗ- olla nüri. Mõni töö, mis ühele võib
tet välja ei mõtle,“ oli tema geniaalne tunduda nüri, on teisele väga huvitav.
fraas, mis on mind elus saatnud.
Nimetage kolm asja, mida töö on
6GIKPRCTCULCIWRTCMVKMCVƒNOKŭ5WXKū õpetanud.
juures ning Arvo Kruusement rääkis Töö on õpetanud otsima kolleegidemulle II maailmasõja aegse tõesti- ga ühist keelt. Väga oluline on võime

Peeter Simm omas
GNGOGPFKUŤƒNOKŭ8GG
peal” võtteplatsil.

töö üldse ette võtta. Kirjanikel on
valge lehe hirm – puhas valge leht
on su ees ja see võib võtta päevi või
nädalaid, enne kui esimesed sõnad
lehele kirjutad. Kui aga lõpuks kirjutamist alustada, on see nii põnev,
et kaob ära uni ning piir päeva ja öö
vahel.

Kõik korrused võivad olla
priimalt ehitatud, kuid kui
vundament ei pea, jääb
kogu maja vildak.
Alustatud töö lõpuni viimine on oluline. Kas alustatud on töö siis, kui
oled selle välja mõelnud, siis, kui
sa oled selle jaoks raha saanud, või
siis, kui oled esimese raha juba ära
kulutanud, jäägu igaühe enda otsustada.
Milline on olnud kõige ohtlikum
või pingelisem tööalane juhtum?
Mul on põhimõte, et ma ei sea ohtu
inimesi ega elusolendeid. Ma ei saada näitlejaid ega operaatorit sinna,
kuhu ma ise ei julge minna.

Mida soovite alustavale ametikaaslasele?
Kaameli kannatust ja vastupanuvõimet, et pidada vastu, kuni jõuad oma
oaasini. Kaamel on tohutult visa ja
XCUVWRKFCXGNWMCUƒNOKKPKOGPGRGCD
seda ka olema, et edu saavutada.
 ƒNOKFGUV QP VGKPWF NCXCUVCLCF
MGUQPIKXCKFȜJGƒNOKVGKPWF+PKOGsed lihtsalt ei kannata välja tööd, millest suurem osa läheb tühja. Kui ei ole
GNCXCV NQQOKPIWNKUV UWJVWOKUV ƒNOKVGIGOKUUGUKKUGKUCCȜJVMKRȇGXCƒNmi teha. Alati leiab põhjuse, miks see
tegemata jätta – kas ei ole ilm hea või
on mingi muu ettekääne. Siiski tuleb
leida väljapääs, mis võib olla huvitavam, kui esialgu laua taga mõeldud
idee. Enne kui käed üles tõsta, tuleb
teha massiivne rünnak, et olla kindel,
Missugused töised harjumused on kas on vaja taganeda.
aidanud kaasa edu saavutamisele?
Võime mitte esimeste tagasilöökide Soovin ka inimeste tundmist ja ospeale alla anda. Samas ka intuitsioon, kust luua meeskond. Kui inimesed
et aru saada, millal loobuda. Ära näha usuvad su ideesse, teevad nad heal
see, et siin ma enam kala ei püüa, kuna meelel tööd.
siin seda siiski ei ole või ei saa seda
olemasolevate vahenditega kätte.
8ȗVVGRGTKQQFQPƒNOKVGIGOKUGLWWTGU
kõige raskem, aga ka kõige huvitavam.
Huvi tekib pingest ja stressist, stressis
ei ole mitte ainult lavastaja, vaid kogu
OGGUMQPF-ȗKMƒNOKOGJGRȇGXCFQP
pingelised, hommikul läheks nagu sõtta. Kohe algusest peale ei hakka asjad minema nii, nagu oled plaaninud.
Tuleb leida õige lahendus, millestki
loobuda, leida vastuvõetavad kompromissid. Tööstress tekib, kui tunnetan,
et minu ebakindluse või võimetuse pärast midagi venib või ei saa teha. Kui
aga midagi on võtteplatsil toomata või
viimata, siis see ajab mind vähe närvi.
Üks stressitekitavam asi võtteplatsil
kõigile on ootamine – näitleja ootamine, pilvede, päikese või millegi muu
ootamine.
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