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Uuesti alustamise kaalukus

K

üllap on kõik vähemalt kord oma tööelu jooksul tundnud, kuidas pärast puhkust ei taha kohe üldse tööle
minna. Puhkusel olles sai tegeleda meelepäraste asjadega ja tööelu raamidesse tagasi astumine tundub
ahistav. Paari tööpäevaga rütm siiski taastub, asjad hakkavad sujuma ja töölkäimisest saab taas osa
turvalisest argipäevast.
Puhkus on loomulik töötsükli osa –
kui me korralikult ei puhka, ei suuda me toimida. Tööle naasmine on
aga keerulisem siis, kui eemal viibimine on veninud tavapuhkusest
pikemaks. Kõige keerulisem on tööle tulla vanemapuhkuse lõppedes.
Töökoht on küll sama, kuid aja jooksul on elu edasi läinud, töö tegemise
viisid muutunud, kolleegid vahetunud. Taas tööle sisse elamine võtab
paratamatult aega.
Vähem on räägitud uuesti tööle asumisest siis, kui tööst eemaloleku on
tinginud eelmise töökoha kaotus.
Töösuhe on suhe nagu iga teine
ning kaotusvalu tundmine on täiesti
loomulik. Oluline on sellest üle saada nii, et hing jääks terveks ja säiliks
eneseusk. Eestlasele on töö olnud
identiteedi osa aastasadu. Tööst
loobumine, olgu omal soovil või olude sunnil, lööb mõra meie enesepilti. Töö annab kindlustunde, igapäevased kohustused ja töökaaslased,
kellega suhtleme. Kui see kaheksatunnine tükk argipäevadest ära võtta, kukume justkui musta auku, kus
usk endasse ja hakkamasaamisse
kokku vajub. Ebakindlus kasvab
koos sellega, mida pikemaks muutub kodus oldud aeg. Tunned ennast
kasutuna. Töövestlustel kuuldu, et
oled liiga vana või noor, liiga vähese või liiga kõrge kvalifikatsiooniga,
üksnes süvendab seda tunnet ja ta-

sapisi hakkab juurduma teadmine,
et sa ei sobigi kuhugi.
Aga siis, kui ühel päeval selgub, et
üks tore töökoht ootabki, hakkab rõõmu varjutama kahtlus: kas ma ikka
saan hakkama? Tekib halvav hirm
ebaõnnestuda. Uude töökohta minnes aitab ebakindlusest kõige paremini üle saada uuele töötajale mõeldud juhendamine ja väljaõpe. See
aitab kollektiivi sisse elada, mõista
organisatsiooni kultuuri ja oma kohustusi. Nimetagem seda heaks alguseks töösuhtele. Tööandja räägib
ära, millised on tema ootused töötajale, kuidas üht või teist asja tuleks
ettevõttes teha. See on ka põhjus,
miks seaduses on ette nähtud katseaja võimalus – see laseb mõlemal
töösuhte poolel teineteist paremini
tundma õppida ja otsustada oma
koostoimimise võimalikkuse üle.
Väljaõpe on möödapääsmatu, kui
töötaja puutub kokku seadmetega.
Esmase väljaõppe tegemata jätmine võib kahju tuua nii töötajale kui
ka tööandjale. Tööinspektsiooni statistika kohaselt juhtub 35% tööõnnetustest töötamise esimesel aastal.
Just seepärast on eriti oluline uuele töötajale näidata, kuidas ohutult
töötada.
Valmisolek uuteks algusteks peab
olema meil kõigil. Möödas on ajad,

kus karjäär tähendas töötamist ühel
ja samal töökohal, kust lõpuks nimelise kuldkellaga pensionile mindi. Tänapäeval on tavaline kolm või
isegi neli karjääri elu jooksul. See
annab meile kõigile võimaluse esitada küsimus „kelleks tahan saada“ ka
siis, kui tööd tehtud on juba aastaid.
Need teised valikud ongi ehk sisukamad, sest esimene ärevus tööturule sisenemisel on möödas ning
arusaam huvipakkuvast selgem.
Näeme kutsekoolides verisulis õppurite kõrval üha rohkem elukogenud ja oma valikuid teadlikult teinud
täiskasvanuid, kes näiteks eduka
advokaadi- või pankurikarjääri järel
tahaksid tegeleda mööbli restaureerimise või aiandusega. Elukestev õpe ja mitu karjääri elu jooksul
tähendab tööandjatele aga seda, et
nad peavad värbamisel olema oluliselt avatumad – noort ja hakkajat
töötajat ei defineeri enam sünniaasta, vaid oskused ja tahe. Läbimõeldud juhendamist ja väljaõpet vajavad nad kõik.

Maret Maripuu
Tööinspektsiooni peadirektor
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Et iga (esimene) tööpäev
jääks meelde positiivsena
Kristiina Palm, Eesti Töötukassa personalijuht

E

esti Töötukassa igapäevatöö on viia kokku tööandjad ja tööd otsivad inimesed ning pakkuda neile
selleks vajalikku nõu ja teenuseid. Ehkki paljudele seostub töötukassa eelkõige töötuskindlustushüvitiste
väljamaksmisega, on organisatsioon suunanud üha enam tegevusi ka töökaotuse ennetamisele. Samuti on
töötukassa klientideks tööandjad, kes vajavad tuge uute töötajate leidmisel, töökohtade loomisel ja kohandamisel
ning majandustegevuse ümberkorraldamisel.
Praegusel tööturul väärtustavad
tööotsijad üha enam tööandja
paindlikkust, nüüdisaegset töökeskkonda, toimivaid töökorras
töövahendeid, just nende huvide ja
elukorraldusega sobivaid mõtterikkaid tööülesandeid, aga ka toetavat
sisseelamist ning hoolivat organisatsioonikultuuri. Aina rohkem peab
arvestama töötajate mitmekesisusega ning vajadusega olla märgatud ja väärtustatud juba esimesest
hetkest.
Ajaga sammu püüab pidada ka ligi
900 töötajaga Eesti Töötukassa.
Teisiti ju ei saakski, sest peame ka
ise tööandjana olema teistele organisatsioonidele eeskujuks iga oma
töötaja väärtustamisel.
Tunne, et oled tõesti meeskonda
oodatud
Tegevusvaldkonna laienemine ja
teenuste täiendamine on loonud
vajaduse mitme uue töökoha järele
ka meie organisatsioonis. Püüame
hoida põhimõtet, et uue töökoha
konkursist teavitame esmalt orga4 | TÖÖELU KEVAD 2019

nisatsiooni sees, et anda oma töötajatele võimalus liikuda vabanenud
ametikohale. Samuti on töötukassasse väga tagasi oodatud need,
kes on mõneks ajaks perekondlikel
põhjustel tööülesannetest puhkuse
võtnud.
Soovime, et iga meie töötaja tunneks end uuel ametikohal alustades
oodatuna. Sestap oleme igale uuele, aga ka organisatsioonis ametikohta vahetanud töötajale enamasti
ette valmistanud põhjaliku sisseelamiskava, et tagada töötaja võimalikult kiire ja efektiivne sulandumine
töösse, organisatsiooni ning meeskonda. Personaalses sisseelamiskavas, kus leidub nii kohtumisi uute
osakondadega, iseseisvat tutvumistööd kui ka mitmesuguseid sise- ja
e-koolitusi, on tegevusi planeeritud
vähemalt esimeseks neljaks töönädalaks, uutel töötajatel aga ka katseaja lõpuni.
Meie kogemus näitab, et juhendaja
kaasamine aitab ametikohale paremini sisse elada, töötaja tunneb
end oma ülesannetes kindlamalt

ning juhendaja toel edeneb ka organisatsioonikultuuri (sh kirjutamata
reeglite) tajumine ja tundmaõppimine märgatavalt kiiremini. Töötukassas saab iga uus töötaja vähemalt
paariks esimeseks kuuks endale
majasisese juhendaja. Üldjuhul lepime vähemalt esimeseks kuuks
kokku juhendaja ka lapsehoolduspuhkuselt tulnud või asutuse sees
eelmisest oluliselt erinevale ametikohale asunud töötajale. Enamasti
on juhendajaks kolleeg, kes organisatsiooni ja valdkonda hästi tunneb.
Eelkõige annab ta edasi kogemusi
ja näpunäiteid oma tööpraktikast.
Oleme alustanud ka spetsiaalse juhendamiskoolituse pakkumist töötajatele, kes on andnud nõusoleku
kolleege uude ametisse sisseelamisel toetada. Usume, et nii saab kogu
protsess veelgi sujuvam.
Uus info, tugi ja tagasiside
käsikäes
Meie eesmärk on, et esimene tööpäev uuel ametikohal jääks töötajale meelde positiivselt, ei oleks
koormatud ülemäärase infoga ning

Juhendeid, teenuseid, osakondi,
protseduure, seadusi jms, mis puudutavad töötukassa tegevusvaldkonda ning millega iga töötaja peab
tutvuma, on meie organisatsioonis
omajagu ning kogu uut infot korraga edasi anda ei ole kuigi mõttekas.
Nii töötaja otsene juht kui ka juhendaja peaksid hoolt kandma selle
eest, et uue materjaliga tutvumine
toimuks hajutatult, igale töötajale
mõistlikus tempos ning et esimestel tööpäevadel oleksid tasakaalus
nii kohtumised uute inimestega kui
ka iseseisev dokumentide uurimine.
Kõige olulisem on vahetu tagasiside, et võimalikult vara märgata, kui
töötajal on raskused sisseelamisel,
ning uurida, kas ja millega organisatsioon saaks veel enam toeks
olla. Samuti tuleb märgata ja tunnustada töötaja edusamme tema
uutes ülesannetes. Töötukassas
praktiseerime sisseelamisprogrammi vahevestlusi, kus nii töötajal,
tema otsesel juhil kui ka juhendajal
on võimalus sisseelamiskava veel
kord üle vaadata ning kokku leppida tegevustes, mis organisatsiooni
ja ametikohaga kohanemisel enam
toetaksid.
Üksnes põhjalikust sisseelamiskavast ja määratud juhendajast muidugi ei pruugi piisata, et töösuhted
pikaajalisena püsiksid – uue rolliga
harjumisel on tähtis iga kolleegi panus, märkamine ja tugi. Meil Eesti
Töötukassas on kolleegidega aga
tõesti vedanud!

Teele esimese töönädala lugu
„Minu esimene tööpäev Eesti Töötukassas kulges meeldivalt
tänu viietärnilisele vastuvõtjale – minu osakonnajuhatajale. Ta
jagas infot mõõdukalt, küsis ja märkas, millal ja kuidas ma infot
vastu võtan. Samuti olid kõik teised osakonna töötajad ja kontoris
kohatud kolleegid sõbralikud ning avatud.
Organisatsioon ja enamik kolleege on mulle täiesti uued, sest tulin
üle Innovest karjäärireformi käigus. Kuna töövaldkond on eelmise
kogemuse sarnane, on ka tuttavaid nägusid ja võõra inimese tunnet
ei tekkinud. Loodan, et ajapikku saan kolleegidega tuttavamaks ja
teen hea meelega nendega koostööd.
Osakonnas on mulle määratud juhendaja, kes aitab valdkonnaga
seotud infot omandada. Ka sisseelamiskava on kokku lepitud ja
osakonnajuhataja tutvustas seda mulle.
Kõik vajalikud dokumendid ja juhised saadeti mulle kohe esimesel
päeval meilile. Info hulk muidugi veidi ehmatas, aga lõppkokkuvõttes
on hea ja selge ülevaade, mida minult oodatakse. Igal juhul näen, et
organisatsioonis uude rolli sisse elavale inimesele on kõik korrad
jms hästi kättesaadav. Kindel tugi on individuaalsest juhendamisest
ja teadmisest, et toetus jätkub.
Järgmiseks vajan oma lähematelt kolleegidelt sisulist ülevaadet,
kes mida teeb, mis täpsemalt on plaanis jne, sest mulle meeldib
avatus, kolleegi märkamine, meeskonnatöö ja hea infovahetus.
Olen väga tänulik vastutuleliku suhtumise eest minusse kui kaugtöö
tegijasse – olulised koosolekud lepitakse kokku minu kohaloleku
päevaks. Nüüd tuleb lihtsalt ajapikku sisse elada ja kaugtööd tehes
ennast kursis hoida – selle jaoks on Skype.“

Urmas Nemvaltsi karikatuur

annaks hea tunde meeskonda sisseelamisel.
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Kohtuasi
Ränk tööõnnetus tõi
ehitusﬁrmale karistuse
Meeli MiidlaVanatalu, peadirektori asetäitja ennetuse ja õiguse alal

E

elmise aasta lõpus kirjutasid mitmed meediaväljaanded 2018. aasta alguses Pärnus juhtunud raskest
tööõnnetusest, mille tagajärjel sai töötaja rängad põletushaavad. Kohus määras tööd andnud ettevõtte
juhile kriminaalkaristuseks neli kuud vangistust ja tema ettevõttele rahalise karistuse 4000 eurot. Kohus
mõistis tööandja süüdi töötervishoiu- ja tööohutusnõuete eiramises, sest sellega põhjustati tegevusetusest ja
ettevaatamatusest inimesele raske tervisekahjustus. Kohtuotsus on käesoleva loo avaldamise ajaks jõustunud
ning seda on täitma asutud.
See juhtum tõi taas selgelt välja, kui
oluline on töötaja juhendamine ja
väljaõpe ning kui kõrget hinda võib
maksta kohustuste täitmata jätmine.
Juhtumi uurimise käigus selgus, et vigastada saanud keskealine töötaja oli
lubatud tuletöödele ilma asjakohase
väljaõppe ja juhendamiseta. Töötajale ei olnud väljastatud tuletöödeks
sobivast materjalist isikukaitsevahendeid, sh tulekindlat tööriietust.
Samuti ei tehtud töötaja tööle järelevalvet. Tööülesannete täitmise ajal
süttisid mehe seljas olevad riided ja
tal tekkis raske tervisekahjustus, mis
kestis vähemalt neli kuud.
Õnnetustjuhtumit uurisid nii Tööinspektsioon kui ka politsei.
Kriminaalmenetlust alustati, sest
inimesele oli tekkinud raske tervisekahjustus ning oli vaja saada selgust, kelle tegevuse või tegevusetuse tulemusel see juhtus.
Täpsustav selgitus: Eelmise aasta
lõpuni kehtinud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse järgi võis paralleel6 | TÖÖELU KEVAD 2019

selt kriminaalmenetlusega kulgeda ka
töötervishoiu ja tööohutuse seaduse
alusel tööõnnetuse uurimine. Käesoleva aasta 1. jaanuarist jõustunud
seadusemuudatuste tulemusel enam
sellist paralleelset menetlust ei toimu.
Kehtiva seaduse kohaselt uurib Tööinspektsioon pärast kriminaalmenetluse lõpetamist surmaga lõppenud
tööõnnetusi, raske tervisekahjustusega lõppenud tööõnnetusi, mille
puhul alustati kriminaalmenetlust
töötervishoiu ja tööohutuse nõuete
eiramise tõttu, ning vajaduse korral
tööõnnetusi, mille puhul alustati kriminaalmenetlust ettevaatamatusest
töötervishoiu ja tööohutuse nõuete
eiramise tõttu.
Mis viis õnnetuseni ja kas seda
oleks saanud vältida?
Tööinspektsiooni uurimise käigus
selgus, et õnnetusse sattunud töötaja töösuhtes ei järgitud seaduse
nõudeid juba algusest peale:
• Töötajaga oli sõlmitud suuline
kokkulepe, kuigi oli teada, et töö

kestab üle kahe nädala. Sellega
rikuti töölepingu seaduse nõudeid töötaja teavitamisel töötingimustest.
• Tööandja ei olnud töötajat saatnud töötervishoiuarsti juurde
tervisekontrolli, kuigi töös esines
ohutegureid, mis oleksid seda eeldanud, nt töö kõrgustes (katusel),
temperatuuride vaheldumine.
• Töötajale olid isikukaitsevahendid (kaitsejalanõud, keevitaja
kindad ja tööriided) küll väljastatud, kuid nende üle ei peetud
arvestust ning keegi ei kontrollinud, kas töötaja neid ka tegelikult tööd tehes kasutab. Tööriidena oli väljastatud polüestrist
jope, mis ei vastanud mingil
moel tuletööde tegemiseks sobivate tööriiete tingimustele.
• Vaatamata sellele, et tehtav töö –
ventilatsioonišahtile materjali paigaldamine – oli keeruline ja ohtlik,
pidi töötaja tegema seda üksinda.
• Tööandja oli küll eelnevalt koos-

tanud töökeskkonna riskianalüüsi, kuid see oli üldsõnaline ning
tuletöödega seotud riske ei olnud selles üldse hinnatud, seega
puudus ka tegevuskava nende
riskide maandamiseks.
Vaatamata puudulikule töökeskkonna riskianalüüsile oli tööandja siiski
koostanud ohutusjuhendid tuletööde
tegemiseks ja ka ohutusjuhendi katusekatjale. Uurimise käigus ei selgunud aga, et neid ohutusjuhendeid
oleks konkreetsele töötajale kunagi
tutvustatud, seega saab järeldada, et
tööandja lubas oma töökeskkonda
tööle töötervishoiu ja tööohutuse küsimustes juhendamata töötaja.
Mida tuleks teha, et sellist
õnnetust vältida?
1. Tööandja ei tohi lubada töökeskkonda tööülesandeid täitma töö-

ohutusalaselt juhendamata ning
asjakohase väljaõppeta töötajaid.
2. Tuletööde tegijatele tuleb korraldada eraldi väljaõpe. Kui tööandja juures ei ole kedagi, kes seda
läbi viia suudaks, tuleb koolitus
sisse osta. Lähtuda tuleb lisaks
töökeskkonna nõuetele ka tuleohutuse seadusest ja tuletöö tegemisele esitatavatest nõuetest.
Tööandja peab veenduma, et
töötaja neid ka tegelikult teab ja
on valmis neid täitma.
3. Töötaja isikukaitsevahendid ja
tööriided peavad teda kaitsma
tööga kaasneva ohu eest ehk
isikukaitsevahendid peavad vastama tervisekaitse nõutele ja
konkreetse tööga seotud ohutusnõuetele.
4. Tööandja peab töötaja saatma

tervisekontrolli, et olla kindel, kas
töötaja tervis peab tema terviseseisundit arvesse võttes vastu
kõigile töökeskkonna ohuteguritele ja nende võimalikule mõjule.
5. Töötaja tervisekontrolli saatmise
eeldus on kõikide töökeskkonna
ohutegurite õige hindamine. Seega tuleks üle vaadata töökeskkonna riskianalüüs ja seda täiendada.
6. Läbi tuleb mõelda ja ellu rakendada süstemaatiline töötervishoiu ja tööohutusalane sisekontroll. See on vajalik, et teada, kas
töötaja ka tegelikult järgib kehtivaid tööohutusreegleid ning kasutab talle väljastatud isikukaitsevahendeid ja tööriideid. Lisaks
aitab see selgust saada, millistel
töödel võib töötaja jääda üksi ja
millistes töölõikudes ei pruugi
üksinda töötamine ohutu olla.

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 133.
Juhendamine ja väljaõpe:
(1) Tööandja juhendab töötajat enne tööle asumist.
Juhendamise käigus tehakse eelkõige teatavaks:
1) ettevõtte töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning
töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnaspetsialisti
kontaktandmed;
2) töökeskkonna riskide hindamise tulemused, sealhulgas
töötaja töökeskkonna ohutegurid, terviseriskid ja
tervisekahjustuste vältimiseks rakendatavad abinõud;
3) tehtava töö ja kasutatava töövahendi ohutusnõuded;
4) ergonoomiliselt õiged tööasendid ja -võtted;
5) ühis- ja isikukaitsevahendite kasutamine;
6) tegutsemine tervisekahjustuse korral, sealhulgas
esmaabi andmise juhised, esmaabivahendite
kasutamine ja nende asukoht, hädaabinumber 112 ning
esmaabiandja kontaktandmed;
7) elektri- ja tuleohutusnõuded;
8) õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral käitumise
juhised, töökohal kasutatavad ohumärguanded,
evakuatsioonipääsude ja -teede ning
tulekustutusvahendite asukohad;
9) keskkonna saastamisest hoidumise juhised.
(2) Tööandja korraldab töötajale töökohal väljaõppe ohutute

töövõtete omandamiseks, võttes muu hulgas arvesse
töötaja töö eripära ja ohtlikkust.
(3) Tööandja peab töötaja juhendamist ja väljaõpet vajalikus
osas ja mahus kordama, kui:
1) muutub ettevõtte töötervishoiu ja tööohutuse korraldus;
2) muutuvad töötaja tööülesanded või tööandja annab
töötaja kasutusse uue töövahendi või tehnoloogia;
3) töötaja on pikka aega töölt eemal viibinud;
4) töötaja rikkus tööohutuse nõudeid ja see põhjustas või
oleks võinud põhjustada õnnetusjuhtumi, sealhulgas
tööõnnetuse;
5) töötaja, tööandja või Tööinspektsioon peab seda
vajalikuks.
(4) Tööandja lubab töötaja tööle, kui ta on veendunud, et
töötaja tunneb ettevõtte töötervishoiu ja tööohutuse
korraldust ning oskab ohutuid töövõtteid praktikas
rakendada.
(5) Tööandja registreerib juhendamise ja väljaõppe toimumise
kuupäeva ja sisu kirjalikult või kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis. Töötaja kinnitab juhendamist ja
väljaõpet kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas
vormis.
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Töötervishoiu ja tööohutuse
seaduse muudatused

Tervisekontrolli korraldus
ning tööõnnetuste uurimine
ja nendest teavitamine
Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
ning mitu selle alusel kehtestatud
määrust muutusid 1. jaanuarist
2019. Muutustest saab lugeda lähemalt Tööelu ajakirjast 3/2018 („Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse
muudatused – psühhosotsiaalne
ohutegur“) ning 4/2018 („Juhendamine ja väljaõpe muutub paindlikumaks“). Seekord käsitleme muutusi
tervisekontrolli korralduses ning
tööõnnetuse raporti esitamise korda ja raporti vormi. Suurim uuendus
on see, et tööandja peab Tööinspektsiooni teavitama vaid kergetest
tööõnnetustest, mille tulemusena
jäi töötaja töövõimetuslehele. Samuti muutus selle raporti vorm, millega Tööinspektsioonile juhtunust
teada anda.
Tervisekontrolli korraldamine
Tervisekontrolli põhimõtted jäävad
samaks, kuid mõningal määral muutus tervisekontrolli korraldamise
kord. Tööandja teeb töökeskkonna
riskianalüüsi, mille käigus tuvastab
kõik töös ja töökeskkonnas esinevad ohutegurid ning hindab võimalikke riske töötajate tervisele ja ohutusele. Riskianalüüsi tulemustest
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peab selguma, milliste töötajate tervist võib töökeskkonna ohutegur või
töö laad mõjutada. Tervisekontrolli
tuleb saata töötajad, kelle tervist
võib töökeskkonna riskide hindamise tulemusel mõjutada töökeskkonna ohutegur või töö laad, näiteks
müra, ohtlikud kemikaalid, raskuste
käsitsi teisaldamine, töö pidevas
sundasendis (nii istuvas kui ka seisvas) ning töötamine kuvariga üle
poole tööajast.

Määruses on toimingute
loetelu, mida uurijal tuleb
üldjuhul tööõnnetuse
asjaolude ja põhjuste
väljaselgitamiseks teha.
Erinevus seisneb selles, et kui varem
tuli töötaja esmane tervisekontroll
korraldada tööle asumise esimese kuu jooksul, siis 2019. aastast
on selleks aega neli kuud. Arvesse
tuleb võtta, et üldisel tähtajal on
ka erandid – eelnev tervisekontroll
tuleb töötajatele korraldada teatud
ohutegurite puhul (nt kokkupuude
kantserogeenide, bioloogiliste ohuteguritega (nt töö mikrobioloogia- ja

parasitoloogialaboris), pliiga, asbestiga; öötöö, töö kaevanduses).
Sõltumata riskide hindamise tulemustest tuleb tervisekontroll korraldada öötöötajale ning plii ja asbestiga kokku puutuvatele töötajale.
Kõiki tööõnnetusi tuleb uurida
Suurem muudatus puudutab tööõnnetuste uurimise korda. Muutumatuks jäi põhimõte, et tööandja peab
uurima kõiki toimunud tööõnnetusi,
sest iga uurimise eesmärk on välistada sarnaste õnnetuste kordumine
tulevikus.
Kui on juhtunud tööõnnetus, alustab tööandja selle uurimist sõltumata kehavigastuse raskusest ja
ajutise töövõimetuse määramisest.
Uurimist tuleb alustada viivitamata,
kui tööõnnetuse tagajärg on ajutine
töövõimetus, raske kehavigastus
või surm. Aasta algusest jõustunud muudatus ütleb, et kui kergele
tööõnnetusele töötaja ajutist töövõimetust ehk nn haiguselehele
jäämist ei järgnenud, on tööandjal
õigus otsustada uurimise viisi ja toimingute üle.

Määruses on toimingute loetelu,
mida uurijal tuleb üldjuhul tööõnnetuse asjaolude ja põhjuste väljaselgitamiseks teha. Kerge, töövõimetust mitte põhjustanud tööõnnetuse
puhul saab tööandja otsustada, milliseid toiminguid on õnnetuse asjaolude ja põhjuste väljaselgitamiseks vaja teha ja milliseid mitte.
Selliste tööõnnetuste puhul ei ole
tööõnnetuse raporti koostamine
ning kannatanule ja Tööinspektsioonile esitamine kohustuslik. Kuid
ka need tööõnnetused peab tööandja ettevõttesiseselt registreerima
ning tegema uurimise tulemused
teatavaks mitte ainult kannatanule,
vaid ka töökeskkonnaspetsialistile,
töökeskkonnanõukogule, töökeskkonnavolinikule ja teistele töötajate
esindajatele.

Suurim uuendus on
see, et tööandja peab
Tööinspektsiooni
teavitama vaid kergetest
tööõnnetustest, mille
tulemusena jäi töötaja
töövõimetuslehele.
Uuest aastast muutus ka selle
raporti vorm, mille tööandja peab
esitama kannatanule või tema huvide kaitsjale ja Tööinspektsioonile. Raporti uus vorm on avaldatud
Riigi Teatajas: riigiteataja.ee/aktilisa/1051/2201/8016/VV_75m_
lisa2.pdf#.
Tööinspektsioon uurib tööõnnetusi
ja kutsehaigestumisi vajaduse korral. Me ei uuri tööõnnetust, millega
seoses toimub kriminaalmenetlus.

Tööandja peab uurima
kõiki tööõnnetusi
sõltumata keha
vigastuse raskusest.
Kui kriminaalmenetlus on lõppenud, uurime surmaga lõppenud
tööõnnetusi, raske tervisekahjustusega lõppenud tööõnnetusi, mille
puhul alustati kriminaalmenetlust
töötervishoiu ja tööohutuse nõuete eiramise tõttu (KarS § 197), ja
vajaduse korral tööõnnetusi, mille
puhul alustati kriminaalmenetlust
ettevaatamatusest töötervishoiu ja
tööohutuse nõuete eiramise tõttu
(KarS § 198).
Tööinspektsioonil uus
järelevalvepädevus
Tööinspektsioon sai 21. jaanuarist
uue järelevalvepädevuse, millega
anti tööinspektoritele õigus teha
järelevalvet töövahendusbüroode

ning renditööbüroode tegevuse üle.
Nüüdsest omab TI õigust alustada
järelevalvemenetlust muu hulgas
TTOS alusel juhul, kui eratöövahendusbüroo on võtnud töövahenduse
eest raha või tööjõurendiga tegeleb
ettevõte, kes pole oma tegevusest
teada andnud majandustegevuse
registrile. Muudatus tuleneb tööturuteenuste- ja toetuste seaduse
§ 424.
Töövahendusbüroo või tööjõurendiga tegeleva ettevõtte rikkumised
võivad selguda ka teiste järelevalvete käigus. Kui märkate, et töövahenduse eest võetakse tasu, andke
sellest Tööinspektsioonile teada
aadressil vihje@ti.ee või telefonil
640 6000.
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Uudised
Tööta turvaliselt – ohutusplakatid

Valminud on neli ohutusplakatit,
mis näitlikustavad ohutut töötamist
tellingutel, redeli kasutamist, töötamist saepingil ning kaitsepiirete korrektset kasutamist. Ohutusplakatid

leiab Tööinspektsiooni kodulehelt
teavitustegevuse rubriigist www.
ti.ee/est/teavitustegevus-statistika/teavitustegevus/trukised/plakatid/. Plakatid on A4-formaadis ning

need võib välja prindituna riputada
töökeskkonnas nähtavale kohale.
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soovi„Töövahendi ohutus“ on
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-statistiti.ee/est/teavitustegevus
ed/tooka/teavitustegevus/trukis
keskkond/&nbsp.

Digitaalse Tööinspektsiooni arendajateks
valiti TripleDev ja Trinidad Wiseman
Riik hakkab arendama tööelu infosüsteemi, mis on abiks ettevõtjatele turvalise töökeskkonna loomisel ja vähendab järelevalvega
kaasnevat halduskoormust.
Tööinspektsiooni, Sotsiaalministeeriumi ning Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse koostöös valiti
riigihanke tulemusena välja tööelu
infosüsteemi arenduspartnerid. Hanke võitsid ühispakkujana TripleDev
OÜ ja Trinidad Wiseman OÜ. Tööelu
infosüsteemi loomise esimese etapi
eesmärk on võimaldada ettevõtetel
Tööinspektsiooniga elektroonselt
infot vahetada ning saada tuge oma
ettevõtte tööohutuskultuuri loomisel. Infosüsteemi arendamise tulemusena saab riik kiiremini ülevaate
töökeskkonna olukorrast, et seeläbi
tõhusamalt töökeskkonna järelevalvet korraldada. Infosüsteem valmib
tihedas koostöös ettevõtetega.
Tööinspektsiooni peadirektori Maret
Maripuu sõnul pannakse sellega
alus digitaalse Tööinspektsiooni
loomisele. „Uus infosüsteem toob
ettevõtted ja Tööinspektsiooni üksteisele lähemale. Täiustub omavaheline infojagamine ning saame ettevõtetele kiirelt just neile vajalikku nõu
anda,“ ütles ta. „Ühine inforuum aitab
luua turvalisemat töökeskkonda, hoida töötajate tervist ja seeläbi tagada
ettevõtete jätkusuutlikkust ning konkurentsivõimet,“ lisas Maripuu.
Tervise ja Heaolu Infosüsteemide

Keskuse juhi Katrin Reinholdi sõnul
on arendatav infosüsteem paindlik.
„Eesmärk on luua kasutajatele stabiilne ja mugav lahendus, millele on
lihtne täiendavaid funktsionaalsusi juurde lisada. Samuti võetakse
infosüsteemi arhitektuuris kasutusele end juba maailma praktikas
tõestanud konteinertehnoloogia,
mille abil saab uuendusi, täiendusi
ja keskkondade seadistamisi korraldada efektiivsemalt ja vähema
rahaga,“ ütles ta.
Hanke võitnud arendajate nimel
ütles TripleDev OÜ juhatuse liige
Marek Põldeots: „Meil on heameel
anda oma panus e-riigi arengusse
sedavõrd olulises valdkonnas nagu
töökeskkonna turvalisus. Tarkvarasüsteemide abil on võimalik efektiivsemalt seirata ja maandada
töökeskkonna riske ning vähendada tööõnnetuste tekkevõimalusi.“
Loodava infosüsteemi abiga saavad ettevõtjad tõhusamalt jälgida
ja planeerida oma ettevõttes töökeskkonna ja tervishoiuga seotud
tegevusi, neil on ühes kohas mugav ülevaade riigi ootustest, neile
pandud kohustustest ning töötervishoiu ja tööohutusega seotud
soovitustest.
Tööelu infosüsteemi arendamise
hankel osales kaheksa pakkujat.
Lepingu maht on 1 miljon eurot.
Arendustööd algavad veebruaris
ning arenduste esimese etapi

eeldatav lõpp on 2020. aasta esimeses kvartalis.
Tööelu infosüsteemi arendamist juhivad Tööinspektsioon ning Tervise
ja Heaolu Infosüsteemide Keskus.
Tööelu infosüsteemi rahastatakse
Euroopa Sotsiaalfondist.
Lisainfo
www.tehik.ee/toeoe/
kaeimasolevad-projektid-ja-arendused/teis-toeoeelu-infosuesteem/.

Muutus
töövaidlus
komisjonile
avalduse
esitamise
e-aadress
Töövaidluskomisjonidele
saab
nüüdsest saata avaldusi ühtsele
e-aadressile avaldused.tvk@ti.ee.
Elektroonselt esitatud töövaidluskomisjoni avaldus peab olema digitaalselt allkirjastatud,
avaldus ja selle lisad peavad
olema pdf/pdfa-vormingus ning
avaldusele lisatavatel dokumentidel peavad olema korrektsed
failinimed (nt Lisa1_Tööleping).
Avalduse vorm töövaidluskomisjonile esitamiseks: www.ti.ee/est/
toosuhted-toovaidlus/toovaidluste-l ahe nda min e/aval dus e-e sitamine-toovaidluskomisjonile/.
TÖÖELU KEVAD 2019 | 11

Persoon
Kadi Lambot –
meditsiinisüsteemi
navigaator

K

eset ehitusplatse kõrgub Veerenni tervisekeskus.
Parkimiskohta on maja läheduses võimatu leida. Lift liigub
sujuvalt neljandale korrusele, kus õhku täidab rahustav
idamaine taustmuusika ning värskelt tõmbama pandud tee
lõhn. Niimoodi kahte keskkonda kõrvutades mõjub Conﬁdo
erameditsiinikeskus eriti tüünelt. Keskuse juht Kadi Lambot
tervitab mind soojalt, intervjuu ajal väljendab ta end vilunult: jutt
on sisukas, ent on tunda, et ta ei ole meie vestluseks harjutanud
– mõtterikkus tuleb kogemustest.
Vestles Hannus Luure, pildistas Meeli Küttim
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Milline on Confido lugu?
Confido sündis viis aastat tagasi
ning mina päris alguse juures ei olnud. Confido asutasid viis perearsti,
kes töötasid kõik oma nimistuga ja
olid perearstkonnas väljapaistvad
valdkonna eestvedajad.
Nad tundsid, et tahavad patsientide
jaoks teha rohkem, kui nad oma igapäevatöös Eesti Haigekassa rahastusega suudavad ja saavad. Idee
oli, et keskus oleks nii perearstide
kui ka eriarstide ja spetsialistide
keskus, kus inimese probleemide
lahendamisele lähenetaks võimalikult kompleksselt ja antaks parimat
võimalikku abi. Lisaks oli tähtis, et
inimese jaoks oleks aega.
Olin palju aastaid meditsiinist väljas
olnud ja muude tegevustega seotud
ning just otsustanud oma arstilitsentsi taastada. Kuna olen arstiks
õppinud, siis mul on arstide seas
palju tuttavaid ja sõpru ning teadsin
enamikku Confido asutanud arste.
Nad hakkasid minuga organisatoorse korralduse ja juhtimise teemadel
konsulteerima. Nii see koostöö algas.
Üsna pea oli selge, et doktorid ise ei
jõua, suuda ega taha arstitöö kõrvalt keskuse vedamisega tegeleda.
Seega ostsime partneritega Confido
ära. Meil oli tekkinud idee ja visioon
suuremast keskusest – nagu siin
Veerennis.
Poolteist aastat uues majas on läinud tempokalt ja arenemise tähe
all. Oleme teinud juba uue otsuse:
meie maja kõrvale ehitatakse uut
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maja. Kui see 2020. aasta suvel valmis saab, siis on plaan kolida sinna.
Rääkige sellest visioonist lähe
malt – kus on piirid?
Visioonid arenevad ajas ning arengut peab jooksvalt jälgima. Näiteks
kuidas ravikindlustuse toetatud meditsiin areneb, millised on kohad,
kuhu erameditsiinil üldse tasub areneda. See on ajas muutuv ja dünaamiline.

Kui inimesel on võimalus
varakult professionaali
poole pöörduda, on
olukorra halvenemise
tõenäosus väiksem ning
teda saab kergemini
aidata.

Eraklientide kõrval tahame olla
heaks tervisepartneriks ettevõtetele. Mitte ainult klassikalise töö
tervishoiu vallas, vaid palju laiemalt.
Erilahendused ja soovid oma töötajaskonna tervise jälgimisel ja toetamisel – see on suund, millega tegeleme ja mida pidevalt arendame.
Tulevikus on Confido üks suur arengusuund seotud vaimse tervisega.
Kaks aastat tagasi ei olnud meil
kindlat plaani vaimse tervise keskust teha – nägime aga töö käigus,
et selles valdkonnas haigutab tühjus ning inimestel pole piisavalt kohti, kuhu vajadusel pöörduda. Vaimse
tervisega seotud probleemid kasvavad nii kogu maailmas kui ka Eestis.
Ettevõtted on üha enam hakanud
oma töötajate pärast muret tundma

ja vaimse tervise teenuseid küsima.
Depressioon on praegu Eestis töövõimetuse esimene põhjus, ettevõtted puutuvad iga päev sellega kokku
ja on omakorda valmis panustama,
et probleemi ennetada.
Mitmed ettevõtted on ostnud meilt
teenust, et töötajad saaks tööandja kulul meie psühholoogide
ja psühhoterapeutide juurde tulla.
Kui inimesel on võimalus varakult
professionaali poole pöörduda, on
olukorra halvenemise tõenäosus
väiksem ning teda saab kergemini
aidata. See on ühiskonnale oluline
ja nõuab lisafinantseeringuid tervelt
meditsiinisüsteemilt – kui ettevõtted on valmis selliseid teenuseid
ostma, siis peavad olemas olema
ka professionaalsed keskused, mis
on valmis abi pakkuma.
Teema, millest on räägitud ning
mille probleemistik on palju ulatuslikum kui pakutav professionaalne
abi, on sõltuvus. Sõltuvusega inimeste abistamine on meie üks prioriteete ning oleme samm-sammult
selles vallas arenenud.
Selleks vajame professionaalsed
arste ja spetsialiste. Neid on üldse Eestis vähe, aga see on võtme
küsimus – kõigepealt peavad olema
väga hea kvalifikatsiooniga spetsialistid. Meie keskuses on sõltuvusprobleemidega inimeste peamised
abistajad sõltuvusnõustajad, kellel
on isiklik kogemus sõltuvusega ning
kes on hiljem läbinud koolituse ja
õppe teiste aitamiseks.
Confido loonud arstide üks põhieesmärke oli koondada keskusse kõrge

professionaalse tasemega inimesi,
kes on oma eriala parimate seas.
Patsient ei suuda tihti ise hinnata,
kes on hea professionaal – ta ei ole
selles maailmas sees ning professionaalsuse kriteeriumid ei olegi tegelikult mustvalged. Meie teame ja
tunneme valdkonda paremini, teeme patsiendi eest valiku ning usume sellesse. Arstid soovitavad ise
oma kolleege – teades, et otsime
parimaid. Parimad on mõned mõttes friigid, kellele on oluline, kellega
ja kus nad koos töötavad. See, et
nad töötavad siin, on mulle isiklikult
väga suur kompliment.
Mis teeb arsti professionaalseks?
Esiteks kindlasti professionaalsed
oskused – arstitarkus. Teiseks see,
kuidas ta suudab suhelda ehk oma
tarkust inimesele edasi anda. Kolmandaks on tähtis, kui palju inimene tööd armastab teha. Tihtipeale ei
ole tark arst ideaalne suhtleja. Aga
tähtis on, et kõik need kolm võimet
oleks koos. Mõnikord on ühte rohkem kui teist, see on paratamatu.

merdatud. Keskus on läbi mõeldud
selliselt, et inimesed ei kuhjuks ühte
ooteruumi. Meil võivad kõik ruumid
kinni olla, aga koridoris on tunne, et
ei olegi palju inimesi – see tekitab
turvalise tunde. Riiklikus süsteemis
on aastatega palju paremaks läinud
ja ma kindlasti ei taha kriitikat teha.
Erameditsiini asi ongi olla üks-kaks
sammu eespool. Ka kogu organisatoorses töös, mis toimub väljaspool
kabinetti.

tervise eest hoolitsema – käima
kontrollis jne.

Meediast on jäänud mulje, nagu
oleks meditsiini suurim probleem
see, et inimesed ei pääse kiiresti
arsti juurde. Aga vähem räägitakse
sellest, et kui sul on terviseprobleem, siis pead hakkama seda ise
lahendama. Ma nimetan seda meditsiininavigatsiooniks – inimesed
ise ei teagi, kelle poole mis järjekorras pöörduda, kuidas sinna saada
jne. Kogu logistika on tähtis ja me
pöörame sellele palju tähelepanu,
kuigi ka meil on selles osas veel palju areneda.

Kaks sammu ees tähendab seda,
et kui ülejäänud sinna jõuavad, siis
tahame meie juba järgmised kaks
sammu ees olla. Kui mõtleme selle
peale, et elanikkond vananeb ja mis
arengud riigi tasemel meid ootavad,
siis on selge, et nõudlus ja vajadused jäävad alati suuremaks, kui
haigekassa rahastus neid rahuldab.
See ongi erameditsiini nišš. On oluline, et nendel inimestel, kellele tervis on oluline ja kes on valmis seda
teenust ostma, oleks see võimalus.
Paljudele ei olegi oluline, kas neile
pakutakse teed või mitte.

Kaks sammu ees
tähendab seda, et kui
ülejäänud sinna jõuavad,
Nii et te tegelete sisuliselt selle
siis tahame meie juba
ga, millega haigekassa ei tegele?
järgmised kaks sammu
Päris nii ei saa öelda. Näiteks haige- ees olla.
kassa pakub samuti vaimse tervise
teenuseid.

Meie jaoks on oluline teha meditsiin
inimesele võimalikult lihtsaks ja turvaliseks, kuni selleni, et on tagatud
maksimaalne
konfidentsiaalsus.
Confidos ei ole näiteks kabinetiustel
kirjas, mis arsti vastuvõtt toimub,
vaid uksed on anonüümselt num-

Üks meie prioriteet on ennetus
meditsiin – see, mida inimene saab
ise varakult teha, et tal oleks tulevikus võimalikult vähe terviseprobleeme. Tänase meditsiinisüsteemi
eesmärk on probleemide lahendamine, mitte niivõrd ennetus. Aga
suur hulk inimesi on valmis oma

Ütlesite, et erameditsiin peaks
olema teenindusega kaks sammu
haigekassa lepingupartneritest
ees. See tähendaks justkui, et
mõne aja pärast on haigekassa
rahastusega asutustes võimalik
arsti oodates teed juua ning koge
da kliendikeskset teenindust. On
see reaalne?

Mis siis saab, kui te liiga suu
reks kasvate? Kui te võtate kõige
paremad arstid ära? Miks ei peaks
kogu meditsiini koorekiht siia
tööle tulema ja riiklikud haiglad
tühjaks jätma?
Selleks et olla hea professionaal,
peab eriarst olema seotud eeskätt
statsionaarse ravi ja haiglasüsteemiga. See omakorda tähendab, et
enamik Confido arste töötavad ka
kusagil mujal. Küsimuse püstitus
on väga õige – me tegelikult ei taha
muutuda liiga suureks, liiga kombinaadiks, siis kannatab kvaliteet.
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Peame seda kogu aeg jälgima. Erameditsiinis ei ole väga pikka perspektiivi, kui su teenuse kvaliteet ei
ole professionaalne.
Pakute ka alternatiivse meditsiini
teenuseid. Kas täidate sellega
haigekassa tühimikku, on sellel
kapitalistlikud motiivid või arvate
tõsimeeli, et see töötab?
Viis aastat tagasi ei teadnud ma
alternatiivmeditsiinist eriti midagi. Mingil hetkel hakkas see huvi
pakkuma – mis seal toimub, kes
on tegijad ja miks inimesed sinna
pöörduvad. Olen väga selgelt seda
meelt, et igal asjal on omad plussid
ja miinused. Meie mõte oli proovida
alternatiivmeditsiini ja klassikalise
meditsiini plussid kokku liita.
Mulle meeldib tolerantsus ja aktsepteerimine, inimesel on õigus olla
selline, nagu ta on. Rene Bürkland
ja tema kolleegid on kõik klassikalise meditsiiniharidusega doktorid,
kes on Hiina ja muud meditsiini
peale õppinud. Tarkade inimestena
saavad nad aru, kus saab inimest
alternatiivmeditsiin aidata ning kus
tuleb klassikalise meditsiini poole
pöörduda.
Meie oleme tahtnud olla sild kahe
süsteemi vahel: edendada koostööd, üksteisest teadmist, avatud
lähenemist ja suhtumist.
Kas haigekassa peaks ka selle
sillaga tegelema?
Minu arvates ei ole see haigekassa
ülesanne. Haigekassa ehk maksude
pealt kogutud raha on alati vähem,
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kui vaja. Sellepärast peab seda kasutama vaid mingite kriteeriumide
alusel ja üks neist on minu arvates
täiesti põhjendatult tõenduspõhisus. Raha tuleb panna sinna, mida
on suudetud kindlalt uuringutega
tõestada. Kõik muu las jääda erameditsiinile.
Ehk kui inimene tahab oma rahaga
proovida teistsuguseid lähenemi
si, siis las ta teeb seda, aga mitte
kõigi inimeste raha eest?
Jah, täpselt.
Ütlesite, et käisite pärast arsti
hariduse saamist „muid asju tege
mas“. Mis need muud asjad olid ja
kuidas te sinna sattusite?
Lõpetasin ülikooli 1992. aastal ja
tegin pärast seda kohe kaheaastase internatuuri. See langes täpselt
perioodi, kus süsteemi reformiti –
praegu minnakse pärast õppimist
residentuuri. Ma sattusin auku, kus
residentuuri polnud veel avatud
ja kuna mul sündis ülikooli ajal ka
laps, siis lõpetasin oma internatuuri
kuidagi ebatüüpilisel ajal. Olin noor
inimene perekonnaga ja pidin end
kuidagi ülal pidama. 1994. aastal
oli Eestis nii palju uusi võimalusi
ja mõtlesin, et lähen teen natukene
midagi muud ning kui selgus majas,
tulen tagasi. See midagi muud kestis ligi 20 aastat.
Algus oli meditsiiniga seotud: ehitasime nullist üles ravimifirma. See oli
täiesti teine aeg, kus ettevõtteid tuli
ise tekitada. Siis kutsuti mind haigekassasse, kuhu läksin kindla missiooniga anda Eesti riigi kodanikuna

Confido interjööri kaunistavad
keskuse enda töötajate tehtud
kunstiteosed – pildil kliiniline
psühholoog Margus Laurik koos
oma töödega.
oma panus. See kõlab küll suureliselt, aga ma tõesti kunagi mõtlesin
nii. Sattusin perioodi, kus reformiti
kogu ravikindlustussüsteemi. Kõik,
millele see süsteem praegu tugineb,
pandi siis paika. Olin ka digiretsepti
projekti üks algatajaid.
Mul on hea meel, et olen avalikus
sektoris töötanud. Tean, kui palju
tublisid inimesi seal on, kui palju

seal tööd tegime ja kui palju me
saavutada jõudsime. Tänu sellele ajale on mul tekkinud ka avaliku
sektori tunnetus. Ma tean, kuidas
seal asju aetakse ja millele seal mõnikord mõtlemata jäetakse.
Viie aasta pärast tundsin, et mina
olen oma panuse riigi arengusse
andnud. Olen oma tüübilt erasektori inimene. Mulle helistas Oliver
Kruuda ja küsis, et kas ma ei tahaks
piimatööstust juhtida. Arvasin, et ta
tegi nalja ja viskasin nalja vastu. Kui
ta järgmisel päeval uuesti helistas,
sain aru, et ta ei viskagi nalja. Noo-

re inimesena mõtlesin siis, et lähen
vaatan muud maailma ka.
Pärast piimatööstuse perioodi sattusin meediasse sarnasel viisil. Eks
press Grupi inimesed helistasid ja
pakkusid tööd ning ütlesin esimese
hooga ära. Kuu aja pärast helistasid
nad uuesti ja kuna olin otsustanud
elus vaheetapi võtta, siis olin huvitatud. Kuna olin piimatööstuses töötanud ja Ekspress Grupp oli just Maalehe ostnud, siis tundus neile, et tean
põllumajandusest kõike. Nii algas
meediaperiood – nn masu ei olnud
veel alanud, aga kui ma sinna tööle

läksin, tuli majandusdepressioon,
millega meedia sai esimeste seas
ja tugevalt pihta. See oli minu jaoks
niigi uus valdkond ja siis veel see.
Sattusin virvarri, kus pidin igal aastal
ühe ettevõtte liitmisega tegelema.
See oli väga intensiivne periood.
Mingil hetkel sain aru, et täiesti uuele alale enam ei läheks. Kui organiseeriti programmid, et arstid saaksid oma litsentsi taastada, siis oli
aeg naasta vana armastuse juurde.
Mis oli meditsiinivälise perioodi
suurim õppetund?
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Confidos
mõeldakse
raamidest
väljapoole.
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Arstiteaduskonda minnakse õppima noorte inimestena ja satutakse
suhteliselt suletud ringi, mis moodustab suure osa sinu maailmast.
Meditsiin on loomult konservatiivne
ja ühte tüüpi inimesed on koondunud kokku. Mul on olnud õnn näha
maailma väljastpoolt, see on mind
kindlasti rikastanud.
Milline on olnud teie kõige parem
ülemus?
Väga tihti, kui hommikul üles tõusen
ja akna taga kasvavat puud vaatan,
mõtlen, et mul on elus väga paljude asjadega väga vedanud. Esiteks
oma perekonnaga, vanematega,
vennaga ja kogu kooslusega. Näen
vaimse tervise keskuse kontekstis
kõrvalt, et palju asju algab ikka kodust. Me ei saa seda valida ja saan
väga selgelt aru, et see on olnud
minu õnn. Samuti on mul vedanud
sõpradega, neid on palju ja nad on
toredad. Mulle on alati kõik mu tööd
meeldinud ja kui olen tundnud, et
ind hakkab otsa saama, siis olen julgenud edasi minna. Olen väga paljude suurepäraste inimestega koos
töötanud ja kõikide käest midagi
saanud.
Esimese töökoha, ravimifirma omanik oli üks Saksa hambaarst, kelle
põhimõte oli võtta tööle noori naisi.

Mulle sobivad mõnes
mõttes friigid, neil kõigil
on häid ja vähem häid
omadusi. Püüan alati
keskenduda headele
omadustele.

Ta ütles, et ta Nõukogude süsteemist tulnud mehi ei usalda, ning
õpetas meid nagu isa – kuidas välismaal käia, partneritega kohtuda,
telefonis rääkida. Avalikus sektoris
oli huvitavaid inimesi alates ministritest kuni kantsleriteni. Piimaperiood andis muu hulgas mõistmise, et ei ole halb ja hea, tõde ja
vale. Hinnanguid, eriti tagantjärele,
on kerge anda. Kuidas mingisse situatsiooni jõutakse, on väga erinev
ja keeruline ning seda tuleb püüda
mõista. Ka meedia aeg oli väga huvitav. Olen väga huvitavate inimestega koos töötanud. Mulle sobivad
mõnes mõttes friigid, neil kõigil on
häid ja vähem häid omadusi. Püüan
alati keskenduda headele omadustele.
Millised need inimesed on, kelle
ga koos eelistate äri teha?
Kõigepealt on see mõnes mõttes
juhuslik, teiseks peab ikka kuidagi
sobima. Äris on iga päev nii palju raskusi ja muresid ning pead
tunnetama, kellega koos sa tahad
soola süüa ja kes sind inspireerida
suudab. Ma ei tea, kas see on alateadlik või teadlik valik, aga lõpuks
valin mina need inimesed, kes mulle
midagi annavad, rõõmu pakuvad ja
kellelt saab energiat. Siis arened ise
ja saad energiat, rõõmu ning inspiratsiooni.
Kas sõpradega peaks üldse koos
äri tegema või ainult nendega
saabki?
Olen oma vennaga, kes alustas
1990. aastate alguses oma äri tegemist, siinkohal sama meelt. Tema

ütles, et kui vähegi võimalik, siis
lähedaste sõpradega äri tegemist
väldi võimaluse korral. Olen selle
peale mõelnud ja ühtset valemit ei
ole. Mulle mõnes mõttes meeldib
ka selline maffialik lähenemine, kus
kõik on kõigiga seotud, aga seda
peab vaatama konkreetsest situatsioonist.
Kuidas pärast tööpäeva
lõõgastute?
Olen kindlasti terve elu teinud päevas rohkem kui 8 tundi tööd. Tean
väga hästi, et tasakaal on kõige
tähtsam ja räägitakse, et liiga palju
tööd ei tohi teha jne. See ei ole minu
arvates asja mõte, töö peab meeldima ja inspireerima, siis on kõik
korras.
Füüsiline ja vaimne pool peavad olema tasakaalus – trennis peab käima. See ei tähenda, et olen terve elu
suutnud sellest kinni pidada. Alati
leiab sada põhjendust, miks mitte
trenni minna, aga olen ikkagi püüdnud seda poolt hoida. Lõõgastavad
ka sõbrad ja mulle meeldib reisida.
Kui jõuan Tallinna lennujaama, eriti
kui lähen puhkusele, siis tuleb mulle
mingi rahu peale. Minu ema ja isa
on siiamaani aktiivsed ja täie tervise juures ning mul on lapselaps, kes
mulle tohutult palju rõõmu pakub.
Kui teed midagi sõpradega, perekonnaga, proovid sporti teha ja käid
vahepeal reisil ka, siis ongi 24 tundi
täis.
Ja uni on tähtis. Piisavalt peab magama, muidu ei jõua. Uni mul ei lähe
peaaegu kunagi ära ja magan teadlikult oma 7–8 tundi täis.
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Töövaidluskomisjon
Lepitusmenetlus töövaidlus
komisjonis säästab närve
Meeli MiidlaVanatalu, peadirektori asetäitja ennetuse ja õiguse alal

L

epitusmenetlus ja vaidluse lahendamine on olemuselt ja põhimõtetelt
väga erinevad. Mõlemas on nii keerulisi nüansse kui ka võimalusi, mis
lihtsustavad lahenduseni jõudmist.

Töösuhtega seotud
lepitusmenetluses
kohaldatavad õigusaktid
‣ Töövaidluse lahendamise
seadus (TvLS) § 13 lg 2 +
seaduse 3. jagu
‣ Lepitusseadus (LepS)
‣ Tsiviilkohtumenetluse
seadustik (TsMS) §§ 4,
121¹, 627¹ ja peatükk 62¹

Töövaidluse lahendamise seadus,
mis hakkas kehtima eelmisest aastast, annab töövaidlusse sattunud
tööandjale ja töötajale erinevad
võimalused omavahelise konﬂikti
lahendamiseks:
• leppida omavahel väliseid abilisi
kaasamata;
• asuda vaidlusse töövaidlusorganis ehk töövaidluskomisjonis või
kohtus, et sõltumatu osapool ütleks otsusega, kellel on rohkem
õigus;
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• saavutada kompromiss vaidluse
käigus või
• minna lepitusmenetlusse.
Juhtumid, kus töötaja ja tööandja
lahendavad probleemid omavahel,
Tööinspektsioonini ega töövaidluskomisjoni ei jõua. Küll aga jõuavad
sinna kõik ülejäänud juhtumid, kus
konﬂiktipooled kas ei suhtle omavahel üldse või otsustavadki suhelda
töövaidluskomisjoni kaudu. 2018.
aastal pöörduti töövaidluskomisjoni
poole 2700 avaldusega, neist 407
juhul õnnestus vaidlus lahendada
pooltevahelise kompromissiga ning
viiel korral tulid pooled töövaidluskomisjoni leppima.
TvLS § 3 punkti 1 koha
selt lahendatakse või
maluse korral töövaid
lusasi vaidlevate poolte
kokkuleppel enne
töövaidluskomisjoni
pöördumist, lähtudes
hea usu ja mõistlikkuse
põhimõttest, ning va
jaduse korral töötajate
esindaja vahendusel.

Esimene lahendus tööelu probleemidele on alati omavaheline suhtlus ning sobivate kompromisside
otsimine oma organisatsioonis. See
eeldab, et vähemalt üks pooltest on
valmis tegema esimese sammu ehk
ettepaneku, kuidas probleem tema
arvates võiks laheneda. Kahjuks ei
ole meie kultuuris kombeks lepitust
otsida. Pigem valitakse tammsaarelik tõe ja õiguse otsimise tee. Hullemal juhul ei anna üks pooltest isegi
teisele teada, et tal on mure, vaid väljendab oma rahulolematust kolmandatele isikutele, sh ajakirjandusele.
Kahtlemata on olukordi, kus kompromissist või leppimisest rääkida ei
saa. Näiteks kui inimesel on vaatamata korduvatele meeldetuletustele
töötasu mitu kuud tööandjalt saamata ning tööandja annab ainult suulisi
lubadusi, aga kokkuvõttes ei juhtu
midagi. Kui seesama tööandja vähegi tahaks, saaks ta töötajale pakkuda
maksegraafikut, et oma võlg töötajale pikema aja jooksul tasuda.
Kui lepituse soov on olemas, aga
pooled ei suuda, ei taha või ei oska

enam omavahel suhelda, on võimalus appi võtta professionaalne lepitaja ja asuda lepitusmenetlusse.
Lepitusmenetlus on
poolte vabatahtlikkusel
põhinev tegevus, mille
käigus erapooletu isik
ehk lepitaja toetab lepi
tusosaliste suhtlust, et
aidata leida neil lahendus
vaidlusküsimusele.
Kes saavad olla lepitajad?
Lepitusseaduse kohaselt saab töövaidluse lepitaja olla kas füüsiline isik,
kelle pooled on volitanud pooli lepitama, vandeadvokaat, kes on esitanud
Eesti Advokatuuri juhatusele vastava
avalduse, või seaduses sätestatud
juhul riigi või kohaliku omavalitsuse
lepitusorgan. Töövaidluskomisjon
on üks eelmainitud riigi poolt loodud
lepitusorganitest. Seega saavad pooled ise otsustada, kes neile kõige paremini vahendajaks sobib.
Kui tööandja on valmis lepitaja kulud ise kandma, võib töötajal tekkida
kahtlus, et maksja tellib ka muusika,
teisisõnu küsimus, kas professionaalne lepitaja suudab erapooletuks
jääda.
Lepitaja ei tohi lepitusmenetlust läbi
viia asjas, milles ta on ise menetlusosaline või isik, kelle vastu võib
menetlusest tulenevalt nõude esitada. Lisaks ei tohi lepitaja lepitada
oma otseliinis sugulase, abikaasa
või elukaaslase asjas. Välistatud
on ka lepitamine asjas, milles lepitaja on praegu või on olnud menetlusosalise esindaja või nõustaja,

Lepitusmenetluse etapid töövaidlus
komisjoni poole pöördumisel
1. Üks vaidluse pooltest teeb teisele poolele ettepaneku asuda vahendaja abil leppima ehk lepitusmenetlusse.
2. Teine pool nõustub lepitusmenetlusse asumisega.
3. Pöördutakse avaldusega töövaidluskomisjoni poole lepitusmenetlusse asumiseks (mõlemad pooled kinnitavad oma nõusolekut).
4. Töövaidluskomisjoni juhataja otsustab lepitusmenetluse alustamise ning asub pooltega läbirääkimistesse, et määrata mõlemale sobiv kohtumise aeg.
5. Toimub üks või mitu lepituskohtumist.
6. Töövaidluskomisjoni juhataja kuulab lepitajana pooled ära, vajadusel suunab neid ühisosa leidmisele ning teeb ettepaneku lepituskokkuleppe kohta.
KUI JÕUTAKSE LEPPIMISENI
7. Pooled allkirjastavad lepituskokkuleppe ning töövaidluskomisjoni
juhataja kinnitab selle.
8. Pooled asuvad lepituskokkulepet täitma.
KUI EI JÕUTA LEPPIMISENI
7. Lepituskokkulepet ei sünni ning pooled jätkavad töövaidluse lahendamist töövaidluskomisjonis või kohtus 30 päeva jooksul alates lepitusmenetluse lõppemisest.

TvLS § 3 punkti 1 kohaselt
lahendatakse võimaluse korral
töövaidlusasi vaidlevate poolte
kokkuleppel enne töövaidluskomisjoni pöördumist, lähtudes
hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest, ning vajaduse korral
töötajate esindaja vahendusel.
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Leppimise
eelised
• Lepitusmenetlus saab toimuda vaid juhul, kui mõlemad pooled seda soovivad.
• Lepitust ei saa teisele poolele peale suruda.
• Lepituse formaat on vaba
ning vaidlusse sattunud
pooltele keskkonna mõttes
meeldivam kui vaidluse
lahendamine.
• Pooled võivad jõuda mõlema seisukohalt mõistliku
lahenduseni.
• Leppimise tulemusel saavutatakse õigus- ja meelerahu.
• Kogu protsess on konfidentsiaalne: poolte nõuded
ega lepituskokkuleppe sisu
ei kuulu avalikustamisele.

Lepitus
menetluse
puudused
• Näiline lepitusmenetlusse
minek, mille eesmärk on
teiselt poolelt info saada,
et vaidlust jätkata.
• Kui kokkulepet ei sünni, siis
tekib täiendav ajakulu.
• Kui lepituskokkulepet vabatahtlikult ei täideta, tuleb
pöörduda kohtusse.
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milles ta on osalenud või milles tal
oli õigus menetlusosalise seadusliku esindajana osaleda.

Kui lepitusmenetlust viib lepitajana
läbi töövaidluskomisjoni juhataja,
on suur eelis menetluse kiirus.

Seega võib töövaidluskomisjoni kui
riikliku lepitusorgani poole pöördumine olla üks paremaid ja sobivamaid lahendusi.

Kirjalik lepituskokkulepe sõlmitakse
poolte vahel kümne tööpäeva jooksul avalduse menetlusse võtmisest
ning kui pooled nõustuvad lepitusettepanekuga, kinnitab lepitusorgan
kokkuleppe ja teeb selle pooltele
kirjalikult teatavaks. Sellega lepitus-

Kiire leppimine või kurnav ja
aeganõudev vaidlus?

Lepitusmenetlusi läbi viinud
töövaidluskomisjoni (TVK)
juhatajate Agne Kalsoni
ning Jane TürbsalTrolla
kommentaarid
Kumb on keerulisem, kas juhtida
vaidluse lahendamist või lepita
mist?
Agne Kalson: Osapoolte lepitamine
on kindlasti lihtsam kui tavamenetluses vaidluse lahendamine. Kui
tavamenetluses võtavad osapooled
kaitsepositsiooni ning vastanduvad
teineteisele, siis lepitusmenetluses
otsitakse mõlemaid osapooli rahuldavat lahendust. Lepitaja ülesanne
on toetada lepitusosaliste suhtlust
ning aidata leida lahendus vaidlusküsimusele. Praktika näitab, et lepitusmenetluse kasuks otsustanud
on olnud orienteeritud ennekõike lahendusele, mitte vaidlusele. See on
oluliselt lihtsustanud lepitaja tööd.
Jane TürbsalTrolla: Lepitusmenetluse keerukus seisneb selles, et
pooled ootavad lepitajalt justkui otsust, kuidas küsimused lahendada.
Lepitaja roll on aga olla erapooletu,
luua keskkond läbirääkimiseks ning

aidata nii jõuda leppimiseni. Kuigi
lepitajal on õigus lepitusettepaneku tegemiseks, ei saa lepitaja siiski
asuda poolte asemel asja lahendama. Vaidluse lahendamisel saab
TVK juhataja olla pooltega suheldes
konkreetne, selgitada kohtupraktikat ja seaduse põhimõtteid ning
aidata kaasa kompromissini jõudmisel või otsustada asja lahendus.
Lepitaja roll on võrreldes TVK juhataja omaga keerulisem, sest lepitaja
on vaid protsessi (kohtumise) juhtija, kes võimaldab pooltel vestluse ja
arutluse käigus üksteise positsioone näha. Lepitaja peab jääma ühelt
poolt taustajõuks, teiselt poolt aga
võimaldama tulemuseni jõudmist
oma kohalolekuga, ilma hinnanguid
andmata.
Mis on lepituses kõige raskem nii
pooltele kui ka lepitajale?
Agne Kalson: Kõige raskemaks
võib pidada lepitusmenetluseni
jõudmist. Kuna lepitusmenetlus on
uudne töövaidluse lahendamise võimalus, siis paljud ei ole sellest veel
teadlikud. Töövaidluskomisjonid ja
Tööinspektsioon pingutavad selle
nimel, et inimeste teadlikkust lepi-

menetlus lõpeb ning pooled samas
asjas enam edasi vaielda ei saa.
Seega võivad vaidlevad pooled saada kiiresti mõlemale poolele sobiva
lahenduse, mis ei ole vaidlustatav.

erinevalt töövaidluskomisjoni kinnitatud kompromissist ei saa rikutud
lepituskokkuleppega pöörduda otse
kohtutäituri poole, vaid alustuseks
tuleb siiski pöörduda kohtusse.

Mis juhtub siis, kui üks pooltest
mõtleb ikkagi hiljem ümber ja ei
täida kokkulepet?
Lepituskokkulepe ei ole automaatselt sundtäidetav. See tähendab, et

Täpsed reeglid näeb ette tsiviilkohtumenetluse seadustik, mille kohaselt tunnistab lepitusmenetluse
tulemusel sõlmitud kokkuleppe täidetavaks kohus, kelle tööpiirkonnas

tusmenetlusest suurendada ning
rohkem osapooli töövaidlusasjades
leppimiseni viia.

ehk miks te soovitaksite pooltel
töövaidluskomisjoni lepitus
menetlusse tulla?
Agne Kalson: Osapooled on väitnud, et valisid lepitusmenetluse
just seetõttu, et nad on soovinud
leida vaidlusküsimusele lahenduse
vähem formaalses õhkkonnas kui
reglementeeritud istungil. Lepitusmenetlus seda võimaldab. Kui töövaidluskomisjoni istungid on üldjuhul avalikud, siis lepitusmenetluses
on kohtumine kinnine, tagades nii
osapoolte privaatsuse vaidlusküsimuse lahendamisel. Erinevalt
tavamenetlusest võtavad lepituskohtumisest osa üksnes osapooled
(või nende esindajad) ning lepitaja.
Leian, et lepitusmenetluse vähem
formaalne õhkkond võimaldab osapooltel tööalastele vaidlusküsimustele pingevabamalt läheneda ning
osapoolte vahelisi suhteid kõige
säästvamal viisil lahendada.

Jane TürbsalTrolla: Pooltel on
keeruline mõista, et lepituses on
määrav nende endi tahe lahenduseni jõuda. Just pooled ise saavad
leida küsimuse lahendamiseks parima viisi või jõuda järelduseni, et
erimeelsused on liiga suured, et leppida. Leppimiseks ja lepitamiseks
on vajalik osapoolte suhtlus. Oluline
on, et lepitaja ei oleks kellegi poolt
ega ütleks, kuidas peaks asja lahendama. Lepitaja on olemas, julgustab, hoiab konstruktiivset arutelu
ning suunab vajadusel pooli tagasi
arutluse juurde. Lepitaja rolli teeb
keeruliseks see, et poolte läbisaamise ja tausta kohta on tal enamasti
vähe infot. Lepituskohtumisel tuleb
väga kiiresti kohaneda ja ka poolte
soove nende silmist välja lugeda (nt
kui keegi soovib aja maha võtta, et
olukorra üle mõelda või teha teisele poolele pakkumist lahenduseks).
Lepitaja ei otsusta, vaid aitab lahenduse leidmisele kaasa.
Mis on teie hinnangul lepitus
protsessi eelised vaidluse ees

lepitusmenetlus toimus. Kohus korraldab asja lahendamiseks kohtuistungi ning kuulab ära lepitusmenetluse pooled ja lepitaja. Kohus võib
omakorda kinnitada lepituskokkuleppe või jätta selle kinnitamata.
Juhul kui kohus kinnitab ka omalt
poolt lepituskokkuleppe kehtivuse,
siis on see juba sundtäidetav kohtutäituri juures.

asjades, kus tööandja ja töötaja
töösuhe kestab ja on näha, et pooled soovivad ka edasist positiivse
töösuhte jätkumist, ent millegipärast on tekkinud vaidlus. Et vaidlus ei varjutaks head töösuhet, on
väga hea võimalus tekkinud küsimused lahendada lepitusmenetluse
kaudu. Ka olukorras, kus tööandja
ja töötaja on perekondlikult seotud,
on lepitusmenetlus sobiv viis tekkinud küsimused lahendada, ilma et
keegi kolmas otsustaks.
Kui kaob pinge, et keegi kolmas
annab hinnanguid, et kellelgi on õigus ja keegi on midagi valesti teinud, võivad pooled lepitaja juures
ise mõistliku lahenduseni jõuda.
Kindlasti soovitan lepitusmenetlust
kasutada neil juhtudel, kui erialaspetsialistist töötaja teadmisi võib
tööandjal olla tarvis kasutada ka
pärast töösuhte lõppemist.

Jane TürbsalTrolla: Lepitusmenetlus on minu hinnangul väga hea
võimalus jätkuvalt töölepingulises
suhtes olevatel pooltel erimeelsustele või küsimustele lahendus
leida. Mul on olnud mitmeid
juhtumeid töövaidlusTÖÖELU KEVAD 2019 | 23

Ettevõttel külas
Elamuarendusettevõte
Bonava
Vestles Hannus Luure, pildistas Meeli Küttim

B

onava kontorisse jõudes puutusime kohe kokku turvalisusega –
meid instrueeriti, kuidas ohu korral evakueeruda: millise ohusignaali
peale, millist teekonda kasutades ja kuhu peame liikuma. Kuna
olime Bonava ohutusjuhi Aleksander Simakovi ja personalijuhi Kelly Tsilke
külalised, hoolitsesid nemad minu ja fotograaﬁ ohutuse ja juhendamise
eest. Meediainimesena saan üldjuhul aru, millal asju tehakse positiivse
tähelepanu saamise eesmärgil, ent meie juhendamine ei mõjunud kohatu
näitemänguna. Arusaadavad illustreerivad materjalid ning juhendamise
asjatundlikkus andis aimu, et Bonavas päriselt ka hoolitakse. Selle tõestus
on ka Tööinspektsiooni „Hea töökeskkond 2018“ auhind, mille Bonava
väikeettevõtete kategoorias võitis.
Bonava on Rootsi juurtega elamuarendusettevõte, mis on tegutsenud alates 1930. aastatest.
Ettevõte toimetab kaheksas riigis:
Rootsis, Soomes, Taanis, Norras,
Saksamaal, Venemaal, Eestis ja Lätis. Bonava missioon on pakkuda
uusi kodusid, mis on kättesaadavad
võimalikult paljudele inimestele.
Eesmärk ei ole ehitada eksklusiivseid kortereid kesklinna, vaid taskukohast, kliendi vajadusi arvestavat
kodu.
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Elamuarendusettevõte ei tegele
vaid majade ehitamisega, vaid kodude ja hästi läbimõeldud naabruskondade loomisega. Peatöövõtjatena juhitakse kodude rajamist kogu
protsessi vältel.
„Bonavas on nullkahju visioon. Eesmärk on, et mitte keegi meie töötajatest, alltöövõtjatest, koostööpartneritest, klientidest ja külalistest ei
saaks meie juures või meie tegevuse(tuse) tõttu kahju. See on kok-

kulepe üle 2000 inimesega Bonava
grupis. Kui meil on külalised majast
väljast või kohtume esimest korda
kontori pinnal, siis ohutuskoolitus
on osa rutiinist – ja seda tehakse
kõikides kontorites,“ selgitab ohutusjuht Aleksander Simakov.
Aleksander vastutab tööohutuse
eest Eesti Bonavas ning osaleb ka
Bonava kontserni töökeskkonna
nõukogus. Ohutusvaldkonda juhitakse üle kontserni.

Bonavas on nullkahju
visioon. Eesmärk
on, et mitte keegi
meie töötajatest,
alltöövõtjatest,
koostööpartneritest,
klientidest ja külalistest
ei saaks meie juures või
meie tegevuse(tuse)
tõttu kahju.

„Suhtume alltöövõtjate töötajatesse
tööohutuse vaatenurgast kui enda
töötajatesse. Meil on jagatud vastutus – võiksime oma lepingutega
selle vastutuse ära anda, aga oleme
otsustanud suhtuda nendesse kui
oma inimestesse,“ rõhutab Aleksander.

se, kus räägime oma põhimõtetest
ehitusplatsil ning meie sisekorrareeglitest. Eesti ehitustel on palju
välistööjõudu, kellele selgitame ka
põhilisi sotsiaalseid õigusi. Alltöövõtulepingutega nõuame, et meie
objektidel töötaks ainult legaalne
tööjõud.

Kuidas see päriselt välja näeb?

Parima töökeskkonna tunnustusele eelnes see, et meid inspekteeriti
viimase aasta jooksul 10 korda. Igal
korral leiti, et kõik on hästi – mõned

Kõik töötajad, kes meie objektile
lähevad, läbivad põhjaliku koolitu-
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Personalijuht Kelly Tsilke ja
ohutusjuht Aleksander Simakov

ettepanekuid tehti, aga seadusega
vastuolusid ei olnud.

ja valed olukorrad on näidatud piltidega.

Meil on spetsiaalne äpp, mille abil
tööohutuse kontroll käib. Elektroonilises keskkonnas on kontrollnimekiri asjadest, mida peab igapäevaselt jälgima, see tuleneb eelnevalt
tehtud riskianalüüsist. Objektijuht
käib telefoniga objektil ringi ja teeb
märkmeid vastavalt sellele, mida
peaks parandama.

Kuidas te välistööjõule ohutus
reeglid selgeks teete? Kui nad
näiteks ei räägi eesti keelt?
Iga töölõigu kohta oleme teinud riskianalüüsi ning tutvustame töötajatele võimalikke riske keeles, millest
nad aru saavad. Meil on platsil väga
palju venekeelseid töötajaid ning
seepärast on tähtis, et materjalid
oleksid olemas ja individuaalne juhendamine toimuks nendele kõige
arusaadavamas keeles. Samuti näitame töötajatele pildi- ja videomaterjali ohuolukordadest, mis võivad
nende töölõigus esineda – see on
üle tunni aja kestev koolitus. Meil
on ka ohutusjuhendeid, kus mitte
midagi ei ole kirjutatud, vaid õiged
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meid auditeerimas majaväline audiitorfirma.

Käitumise juurutamiseks ei piisa
sellest, kui lihtsalt ühe korra rääkida. Meil on väga selge tööohutuse
kontrollimise rutiin. Lisaks sellele, et meie projekti- ja objektijuhid
seda iga päev teevad, käib kord
kuus meile teadmata kuupäeval

Äpi mõte ulatub kaugemale kui õnnetuste raporteerimine või valede
olukordade fikseerimine. Tahame
harjutada nii alltöövõtjaid kui ka
objektijuhte märkama olukordi, kus
potentsiaalselt võib oht tekkida. Me
ei õpeta märkama vaid neid asju,
mis on valesti, vaid ka neid, mis võivad potentsiaalselt lõppeda ohtliku

olukorraga. Eesmärk on näha, kui
hästi see, milles me oleme kokku
leppinud, ka rakendub.
Kuidas need inimesed, kes kon
toris töötavad, tööohutusse ja
töökeskkonda panustavad?
Näiteks on kõik müügiinimesed
läbinud esmaabiandja koolituse.
Nemad puutuvad kõige vahetumalt
klientidega kokku ja kunagi ei tea,
mis võib juhtuda, siis peavad nad
oskama tegutseda.
Platsil käib ka meie ettevõtte juhtkond, kes on koolitatud ohutegureid
märkama ning kelle tööülesannete
hulka kuulub vähemalt kahel korral
aastas ka ise platsil kohapeal töö
ohutuse auditit läbi viia. See on oluline kahel põhjusel – esiteks see, et
kõik peavadki seda oskama teha, ja
teiseks annab see edasi sõnumi, et
see on meie kõigi vastutus, et ohutu
ja hea töökeskkond algab igaühest.

kontoriinimestel kõige suurem riskitegur tööstress.
Lähtume põhimõttest, et kõikidel inimestel peavad olema nüüdisaegsed
töövahendid, oleme ka sisekliimale
väga palju rõhku pannud ning saanud kvaliteetse töökeskkonna eest
tunnustuse ka Tartu Ülikooli spetsialistidelt, kes käisid meie kontoris
valitsevaid tingimusi mõõtmas.
Kuigi meil on avatud kontor, siis
peame oluliseks, et meil oleks ka

Platsil käib ka meie
ettevõtte juhtkond, kes on
koolitatud ohutegureid
märkama ning kelle
tööülesannete hulka
kuulub vähemalt kahel
korral aastas ka ise platsil
kohapeal tööohutuse
auditit läbi viia.

piisavalt võimalusi soovi korral
omaette olla. Meil on spetsiaalsed
privaatsust pakkuvad telefonikabiinid ja puhkeala koos mängudega.
Jälgime tähelepanelikult töötajate
tagasisidet, kaks korda aastas viime läbi põhjaliku töötajate rahulolu-uuringu, mis muu hulgas mõõdab ka inimeste stressitaset. Kuigi
meie inimeste rahulolu ettevõttega
ja töötingimustega on väga suur, on
meil olnud kõrge ka stressitase ning
tegeleme selle põhjuste väljaselgitamisega ja tingimuste parandamisega pidevalt. Kui see on näiteks
seotud muutliku töökeskkonnaga,
siis proovime kusagilt mujalt hoogu
maha võtta.
Mida konkreetset olete teinud, et
tööstressi vähendada?
Üks kord aastas toimub kogu grupis teabepäev, kus teeme praktilisi
rühmatöid, arutame ohu- ja murekohtade üle. Näiteks viimane teabe-

Mis on teie kontoris töötavatele
inimestele kõige suuremad ohu
tegurid?
Bonava brändi loomisel vähem kui
kolm aastat tagasi töötas meil Eestis 16–17 inimest ja täna on meid
54. See tähendab, et oleme noor
ettevõte, mis on väga kiiresti kasvanud ning meie organisatsioonis toimuvad pidevalt muutused ja areng,
samuti on paljud tööprotsessid
alles välja kujunemas. Seetõttu on

Bonava ehitusplatsil tervitab
inimesi informeeriv plakat.
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Ohutusjuht Aleksander
Simakov arutamas
Liikuri ehitusplatsi
omapärasid.

päev möödunud sügisel keskendus
tööstressile – õppisime, mis on
stress, mis on selle tunnused, kuidas stressi ennetada jne.
Teabepäevade raames korjame
kokku ka ettepanekud, mida töötajad tahaksid töökeskkonnas muuta.
Just nendest ettepanekutest tulenevalt oleme rakendanud töötajatele
laiade võimalustega sporditoetuse,
võimaldame vabu tervisepäevi ning
nii kontoris kui ka ehitusobjektidel
on iga päev kättesaadavad värsked
puuviljad.
Olete noteeritud Stockholmi börsil
ning kontserni juhtkond on samuti
seal – kuidas see mõjutab tege
vust? Kas on ka midagi sellist,
mis meie kultuuri ei sobi?

Bonava Liikuri tänava
ehitusplatsil oli spetsiaal
selt vaid sellele ehitus
platsile loodud tellingute
süsteem.

Tööohutuse teema ei ole keskmise
Eesti arendaja või ettevõtte fookuses, see kindlasti eristab meid. Läheneme tööohutusele pragmaatiliselt.
Need tegevused ei ole paberi pärast
või sellepärast, et Rootsi ütleb, vaid
me reaalselt proovime olla nii mõistTÖÖELU KEVAD 2019 | 29

likud kui võimalik, et tagada maksimaalne ohutus ja samal ajal mitte
nõuetega üle pingutada. Kõige ohutum lahendus oleks võib-olla üldse
see, kui kõik käivad tööl skafandrites,
aga see ei oleks ju mõistlik.
Personaliga seotud tegevused ei
ole ka kõikides riikides ühtmoodi
rakendatavad. Bonava Saksamaa
kontoris on 1000 inimest, meid on
50 – nii ei saagi mingid loogikad
ja protsessid täpselt samamoodi
toimida. Näiteks meie peame oluliseks, et kord kuus peab iga töötaja
saama oma juhiga üks ühele vestluseks aega. Nii seame ja mõõdame
eesmärke. Saksamaal on selline
tegevus oluliselt keerulisem. Samas
saab Saksamaa või Rootsi endale
lubada nii töökeskkonnaspetsialisti
kui ka eraldi jätkusuutlikkuse eksperti, võib-olla lausa mitut sama ala
eksperti – meil siin on need rollid
ühendatud, nii on meie organisatsioonis lihtsalt mõistlikum.
Ohutuse valdkonnas on meie visioon
otsida põhjust ja lahendust, mitte
süüdlast. Me ei tegele tagajärgedega, vaid proovime probleeme ennetada. Kui näiteks alltöövõtjal ei ole
kiivrit peas, siis küsimus on, et miks
tal seda ei ole – kas ta arvab, et tal ei
ole vaja, kas talle ei antud kiivrit, kas
tal oli nii kiire, et ta ei jõudnud kiivrit
pähe panna ja seepärast peaks graa-

Kui näeme, et peame
äriliste eesmärkide
nimel ohutust
ohverdama, siis seame
esmatähtsaks ohutuse.
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fikuid muutma jne. Mõte on minna
algpõhjuste juurde tagasi.

Kuidas müügiinimesed sellesse
suhtuvad?

Näiteks saime ühe projekti puhul aru,
et nende graafikute juures ei ole meil
võimalik ohutust täielikult tagada,
ning pikendasime graafikuid paari
nädala võrra – see venitas loomulikult ka müügiinimeste graafikuid. Kui
näeme, et peame äriliste eesmärkide
nimel ohutust ohverdama, siis seame esmatähtsaks ohutuse.

Positiivselt – ka nemad ei taha
sattuda olukorda, kus nad peavad
viima kliendi ohtlikku kohta. Ettevõttena, kes vastutab kogu väärtus
ahela eest, on meie hoiak see, et
oleme ühe asja eest väljas: ohutus
on müügiinimesele sama tähtis, kui
see on Aleksandrile.

Ehitusjuht Indrek Vaks
hoolitseb muu hulgas
selle eest, et isiku
kaitsevahendid oleksid
kindlasti kõigil olemas.

Bonava kontor on pool
avatud plaaniga – kõigil
on oma kindel töökoht,
kuid vajadusel saab
kolleegiga hõlpsasti
ühendust.
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Sihtkontroll
Metallitootmise ettevõtetes
Mariko Vahula, Tööinspektsiooni juhtiv tööinspektor

T

ööinspektsiooni sihtkontroll viis tööinspektorid eelmise aasta lõpus erinevaid
metalltooteid tootvatesse ettevõtetesse. Sihtkontrolli ajendiks oli selle valdkonna suur
tööõnnetuste arv.

2017. aastal registreeriti metalltoodete tootmisega tegelevates ettevõtetes 536 tööõnnetust, neist 115
olid töötajate tervisele raskete tagajärgedega. 2018. aasta esimese
9 kuu jooksul toimus sektoris 380
tööõnnetust. See on küll veidi väiksem kui 2017. aasta samal perioodil
(413), aga siiski kõrge näitaja.
Tööinspektsioon viis sihtkontrolli läbi 73 ettevõttes, mis tegelevad
metalltoodete tootmisega. Kontrollisime töövahendite ja liikumisteede
vastavust ohutusnõuetele, isikukaitsevahendite kasutamist ja hooldamist. Seekord pöörasime suuremat
tähelepanu ka töökeskkonna sisekliimale ja selle sobivusele füüsiliselt raske töö jaoks. Inspektorid
hindasid, kuidas töökeskkonnas
esinevad kitsaskohad ja ohutegurid on kajastatud töötervishoiu- ja
tööohutusalases dokumentatsioonis (töökeskkonna riskianalüüs,
tegevuskava, ohutusjuhendid jt).
Töökeskkonna spetsiifikast lähtudes hindasime ka tervisekontrolli
korraldust ettevõttes. Algavast sihtkontrollist teavitasime tööandjaid
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infot, kas nende ettevõte satub valimisse. Nii ei olnud teada ka kontrolli
toimumise aeg.
Sihtkontrolli tulemusena registreeriti kokku 725 rikkumist ning inspektorid andsid suulisi soovitusi, kuidas
töökeskkonda muuta turvalisemaks
ja tervist säästvamaks. Kontrollitud
ettevõtetest ainult ühes ei olnud
ühtegi rikkumist, mida kontrollaktis
fikseerida (anti ainult suulisi soovitusi).
Peamine probleem –
töövahendite ohutus
Töövahenditega seotud rikkumisi tuvastati 204. Neist 54% puhul
olid rikkumised seotud töövahendi
liikuva osaga ohtlikku kokkupuudet vältida aitava kaitsepiirde või
-seadise puudumisega. Kaitsekatted olid teadlikult eemaldatud või
purunenud ning osale vanematest
töövahenditest ei olnud tootja kaitsekatteid ette näinud. Kaitsepiirde
või -seadise eemaldamise põhjenduseks toodi, et see segab teatud
tööoperatsioonide tegemist või et
seda ei ole üldse vaja. Samas näitavad tööinspektorite kogemused,

et tavaliselt segab kaitsekate nende
tööde tegemist, mida selle seadmega ei pea üldse tegema või isegi ei
tohi teha. Vanemad töövahendid,
millele pole tootja kaitsekatet loonudki, tuleb esimesel võimalusel viia
vastavusse määruses „Töövahendi
kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ esitatud nõuetega.

Kontrollitud ettevõtetest
ainult ühes ei olnud
ühtegi rikkumist, mida
kontrollaktis fikseerida
(anti ainult suulisi
soovitusi).
15% töövahenditega seotud rikkumistest oli seotud puudustega töövahendite perioodilises kontrollis ja
selle kirjalikus vormistamises. Inspektsioon tuletab meelde, et ükski
töövahend ei ole hooldusvaba, vaid
vajab õnnetuste vältimiseks regulaarset kontrolli. 39% kontrollitud ettevõtetes oli puudulikke tõsteseadmeid, mille peamised puudused olid
seotud tõstevahendite konksude
lukustitega ja tõstetroppidega.

Liikumisteede korrashoid ja
märgistus
Liikumisteede ja erinevate märgistustega seotud rikkumisi oli kokku
98 ehk 14% kogu rikkumiste arvust. Ohutusmärkidega olid märgistamata kukkumisohtlike kohtade
(põhiliselt tasapinnaerinevused) ja
töökohtade ohualad, kus on kohustuslik kasutada isikukaitsevahendit.
Samuti oli jäetud eraldamata, märgistamata ja vajadusel piiramata
töökoht kui ohuala. Sageli ladustatakse liikumisteedele materjale või
on lahtisi juhtmeid ja kaableid, mis
võivad põhjustada komistamist ja
kukkumist.
Hooldamata isikukaitsevahendid
19% kontrollitud ettevõtetes ei olnud tööandja töötajaid varustanud
tööks vajalike isikukaitsevahenditega (nt optiliste prillide kandjale ei
olnud väljastatud nn üleprille, jalavi-

gastuse ohu korral turvajalanõusid,
silmavigastuse ohu korral kaitseprille, tõsteseadmetega töötamisel
kaitsekiivreid jne) ja 36% ettevõtetes ei kasutanud töötajad neile
väljastatud isikukaitsevahendeid.
Lisaks ei olnud 37% kontrollitud ettevõtetes tööandja taganud kohta
isikukaitsevahendite hoidmiseks ja
hooldamiseks (isikukaitsevahendid
paiknesid töökeskkonnas ning olid
seetõttu tolmused ja määrdunud).
Külm, tuuletõmme, sundasendis
töötamine ja sätestamata
puhkepausid
33% kontrollitud ettevõtetes ei olnud
sisekliima tööülesannete täitmiseks
sobiv. Peamiselt olid probleemiks
tõmbetuul ja kõikuv temperatuur.
Kontrolli käigus selgus, et tihti ei
ole tööandjad kirjalikult fikseerinud
suure füüsilise või vaimse töökoormuse, pikaajalises sundasendis

töötamise või monotoonse töö
puhul tööpäeva või töövahetuse
jooksul töötajale tööaja hulka arvatavaid vaheaegu. Tööandja ütluste
kohaselt on töötajatel puhkepause
võimalik teha, aga kirjalik info selle
kohta puudus.
Ikka veel on ettevõtteid, kus ei ole
tehtud töökeskkonna riskianalüüsi. 19% kontrollitud ettevõtetes ei
olnud üldse korraldatud töökeskkonna riskianalüüsi. Ligi 40% kontrollitud riskianalüüsidest olid inspektorite hinnangul puudulikud ning
70% kontrollitud tegevuskavades
ei olnud tööandjad arvestanud abinõuetega füüsilisest ülekoormusest
ja ebasobivast sisekliimast põhjustatud terviseriski vähendamiseks.
Umbes 40% kontrollitud ettevõtetes
oli korraldamata töötajate tervisekontroll.

Sihtkontrolli tulemustest lähtuvalt soovitab Tööinspektsioon:
• pöörata töötajate juhendamisele, väljaõppele ning
täiendjuhendamisele suuremat tähelepanu, et elementaarseid põhimõtteid juurutada;
• elimineerida ohtlikud kohad, need vajadusel märgistada või piirata;
• kontrollida regulaarselt töövahendite kaitsepiirete
või -seadiste olemasolu ning töötajatele nende vajalikkust selgitada;
• varustada kõik töövahendid (masinad ja seadmed)
seiskamisseadistega;
• kontrollida töövahendeid (ka tõsteseadmeid) vastavalt nõuetele ja kontrollimise tulemused kirjalikult
fikseerida;
• varustada töötajad vajalike isikukaitsevahenditega,
tagada, et neid kasutataks alates ohtliku töö algusest kuni töö lõpetamiseni ning et oleks olemas koht
nende hoidmiseks ja hooldamiseks;
• korraldada ettevõttes riskide hindamine, mille raa-

mes selgitatakse välja ka tervisekontrolli vajadus,
ning tagada nõuetekohane tervisekontrolli korraldus;
• soetada raskuste käsitsi teisaldamiseks abivahendeid, et maandada raskuste käsitsi teisaldamisest
tulenevaid riske;
• pöörata rohkem tähelepanu töökeskkonna sisekliimale ning eelkõige lahendada probleemid ühiskaitsemeetmetega;
• teostada ettevõtete kõikides üksustes regulaarset
sisekontrolli, et hinnata töökeskkonna ohutust, ning
likvideerida varakult kõik avastatud puudused.
Ohutu ja turvalise töökeskkonna loomisel on teile vajaduse korral abiks ka Tööinspektsiooni töökeskkonna
konsultandid. Konsultant nõustab tööandjat töökeskkonna juhtimissüsteemi loomisel. Töökeskkonna konsultandi teenus on ettevõttele tasuta. Kui soovite kutsuda töökeskkonna konsultandi oma ettevõttesse, saatke
palun e-kiri Tööinspektsiooni üldaadressile ti@ti.ee.
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Küsimus 
vastus
Lugeja küsib: Olen ettevõttes töötanud kuus aastat ja seejärel olnud kahe lapsega järjest kodus üle nelja aasta.
Nüüd soovin tööle naasta. Sooviksin esialgu töötada osalise tööajaga. Samas tööandja vihjas juba, et ootab
minult panustamist täistööajaga. Kas mul on õigus nõuda töötamist ajutiselt osalise tööajaga?
Teiseks tean, et tööandjal päris sama tööd enam pakkuda pole. Tööandja mainis tööd teisel ametipositsioonil
teises osakonnas. Mulle tähendaks see tööülesannete ja ametinimetuse muutust. Lisaks vihjas tööandja uuele
katseajale. Kas võibki olla nii, et pärast kuut aastat töötamist ja lastega kodus olemist võib töösuhe lõppeda
katseajal? Kas uue ametipositsiooni jaoks sõlmitakse uus tööleping?

Vastab Tööinspektsiooni nõusta
mistalituse juhataja Kaire Saarep:
Töötaja ja tööandja on omavahel
sõlminud kirjaliku töölepingu, mille
mõlemad pooled on võrdsed partnerid ning mis on täitmiseks mõlemale poolele. Asjaolu, et töötaja on
viibinud rasedus- ja sünnituspuhkusel ning lapsehoolduspuhkusel, ei
ole töölepingut ega selle tingimusi
kuidagi kehtetuks muutnud. Kuna
tööleping on kehtiv dokument, siis
selles saab töölepingu seaduse kohaselt teha muudatusi üksnes poolte kokkuleppel.
Töölepingu tingimused, mis eeldavad poolte kokkulepet, on eelkõige
töötasu, töökoormus ja tööülesanded. Ühepoolselt ei saa nimetatud
tingimusi muuta ei tööandja ega
töötaja. See tähendab, et töötaja
võib tööandjale teha ettepaneku töökoormuse muutmiseks täistööajalt
osalisele, kuid tööandjal on õigus
keelduda. Samasugune põhimõte
kehtib ka vastupidisel juhul. Tööandja võib töötajale teha ettepaneku nt
tööülesannete ja -tasu muutmiseks,
kuid töötajal on õigus keelduda.
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Ametinimetuse muutmise puhul on
oluline tähele panna, kas muudetakse üksnes ametinimetust, mis
ei pruugi tuua kaasa tööülesannete
muutust, või muudetakse ka ülesandeid, mis on juba olulisem töölepingu muudatus ning eeldab poolte
kokkulepet.
Kui töötaja ja tööandja on saavutanud kokkuleppe eespool nimetatud
kas ühe või mitme tingimuse muutmises, siis sõlmitakse töölepingu
lisa. Töölepingu lisas tuleb silmas
pidada, et ühe tingimuse muutus
ei tähenda automaatselt teise tingimuse muutust. Näiteks kui lepitakse kokku, et töötaja töötab
täistööaja asemel osalise tööajaga,
siis ei muutu töötasu automaatselt väiksemaks, vaid selles tuleb
kokku leppida. Kui lepitakse kokku
vastutusrikkamates tööülesannetes, ei tähenda see, et töötasu kohe
tõuseb, ka selles tuleb eraldi kokku
leppida.
Teiseks on oluline, et mõlemad pooled saaksid ühtmoodi aru, kas lepitakse kokku tähtajatutes või täht-

ajalistes muudatustes. On võimalik,
et lepitakse kokku osalises töökoormuses tähtajaliselt. Pärast tähtaja
möödumist kehtivad endised tingimused. Kui milleski lepitakse kokku
tähtajaliselt, siis on oluline tähele
panna, et tähtajaline lepingu muudatus ei tähenda, et tööleping ise
muutuks tähtajaliseks. Kui aga on
olemas tähtajalise töölepingu sõlmimise alus, nt hooajaline töö, siis
ei ole ka selline muudatus keelatud.
Uue katseaja kohaldamise kohta tuleb meenutada, et katseaja käigus
hindab tööandja, kas töötaja tervis,
teadmised, oskused, võimed ja isikuomadused vastavad tasemele,
mida nõutakse töö tegemisel. Kui
tööandja on töötaja sobivust juba
korra hinnanud, siis on ta hinnanud
ka töötaja isikuomadusi, tema õppimisvõimet, kohusetundlikkust jms.
Ainuüksi uute tööülesannete lisandumine ei tähenda, et tuleks uuesti
katseaega kohaldada, sest tööandja on töötajat juba korra hinnanud ja
pidanud teda sobivaks, et pakkuda
uut ametit.

Kolleegiumi
liikmelt
Tööaja jälgimine võib olla
tüütu, kuid tasub end ära
Lauri Rohtoja, juhtimiskonsultant

P

äevast päeva tööelus osaledes ei mõtesta me iga töist hetke kui kliendile ja ettevõttele väärtust loovat
teenust. Kliendisuhtes müüb ettevõte oskusteavet, mis väljendub töötundides, materjale, mis tööks on
kulunud, ning lisaks panustatud ajale ka ettevõtte vara kasutamist tootmisel või teenuse osutamisel. Kahe
viimase komponendiga seondub hõlpsalt toode või teenus ise. Kasutatav materjal peab vastama kliendi ootustele
ning töövahendid peavad olema nüüdisaegsed. Maksta tahab klient toote või teenuse eest, mis on tarnitud õigel
ajal. Selleks peame omakorda teadma, kui palju aega meie toote tegemine või teenuse osutamine võtab.

Tööaja jälgimine tootmisel või teenuse osutamisel on vajalik kahel
põhjusel. Esiteks loomulikult selleks, et palgaarvestuseks andmeid
saada. Teiseks annab tööle kulunud
aeg protsessile tagasisidet: kui palju me tegelikult aega kulutasime.
Selle info abil saame teha kindlaks,
kas meie eeldused pakkumist tehes
langevad kokku reaalsusega ja kui
ei lange, siis annab tööaja jälgimine aimu, millises tööetapis peame
oma protsesse parandama või kuhu
pakkumises aega lisama.
Tagasiside saamiseks on mitu
võimalust. Lihtsad süsteemid on
sellised, kus töötaja jälgib ise oma
ajakasutust ja märgib töötunnid
projektile. Aga on olemas ka peaaegu automaatsed süsteemid, kus
töötaja ise ei pea operatsioonide
registreerimiseks andmeid sisestama. Kui teenus hõlmab töötamist
kliendi territooriumil või transporti,
siis on abi GPSist, mis on kombineeritud kantavate tööjaamadega

(k.a mobiiltelefonid), kuhu töötaja
saab andmeid sisestada. Igatahes
ei tohiks süsteem olla liiga keeruline, et töötajad ei tunnetaks seda kui
lisakoormust.
Tööaega jälgides tekib küsimus, kui
suurt täpsust on vaja. Kas tööaega
tuleks arvestada minuti, pooltunni
või koguni sekundi täpsusega? Kuidas arvestada ettenähtud pausideks
kuluvat aega? Igal juhul nõuab süsteem juba üsna mitu kannet, mida
peab lisaks tööülesannete täitmisele meeles pidama. Võrdluseks: kas
olete kunagi autot parkides jätnud
parkimise alguse aja märkimata või
unustanud parkimise lõpetada? Ja
miks on parkimise korraldajad parkla numbri alati märkinud ei tea kuhu
ja kõige väiksemas kirjas …
Umbes samasugused on ka tööaja
jälgimise süsteemi juurutamisel tekkivad probleemid. Igatahes on selge
vajadus tööaja jälgimiseks ressurssi varuda. Esialgu tuleb kasutajaid

toetada, tekkinud valesisestusi ringi
teha, kolleegidele toeks olla. Samuti on vaja jälgida, et kõik hakkaksid
kohe alguses andmeid sisestama.
Üht taolist jälgimissüsteemi juurutades loodeti, et töödejuhatajal tuleb vaid kord kuus majandustarkvara vastav moodul avada ja kanded
heaks kiita. Tegelik elu kujunes hoopis teisiti ja pärast paari aastat harjutamist leiti koos töödejuhatajatega, et kõige mõistlikum on kandeid
kontrollida vähemalt korra nädalas.
Sellegipoolest on tööaja jälgimisel
selged eelised. Kõige olulisem on
läbipaistvus nii töötajatele kui ka
klientidele. Saadud andmeid saab
korraliku analüüsi abil kasutada ettevõtte protsesside parendamiseks,
investeeringute planeerimiseks ja
kokkuvõttes kasumlikkuse tõstmiseks. Alustada saab väikeste lisakuludega, kuid administreerimise
vajadust ei tohi siiski alahinnata.
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Konsultant 
konsulteeritav

T

ööinspektsiooni töökeskkonna konsultandid nõustavad ettevõtjaid, kes soovivad oma töökeskkonda ohutumaks ja tervist hoidvaks muuta. Nõu saavad kõik ettevõtted, tegevusalast sõltumata. Üha enam kutsuvad konsultante nõustama ka mittetulundusühingud.

Konsulteeritav
Kristel Orula
OÜ P-Tech
Mis on PTechi lugu?
Meie ettevõte toodab mootorrataste, täpsemalt enduurorataste lisavarustust. Need rattad sõidavad raskematel maastikel kivide-kändude
vahel ning vajavad lisakaitset. Põhiturg on välismaal, Eestisse jääb neid
väga vähe. Kõik algas paar aastat
tagasi, kui ostsime esimese masina,
millega alustasime mootorratastele hammasrataste tegemist. Mingil
ajal saime aru, et see ei ole kõige tulusam leib. Kuna oleme kogu perega
motokrossi fännid, vaatasime üheskoos Youtube’i videoid ja nägime, et
mõnel rattal on kaitsevarustus peal.
Mõtlesime, et proovime ka ise seda
teha. Kuna sõpruskonnas ja lähedaste seas on palju motokrossiga
tegelevaid inimesi, saime nende rataste abil välja mõelda kaitsevarustuse, mida saaksime ise toota. Õige
pea selgus, et turgu on.
Kuidas te Tööinspektsiooni konsul
teerimisteenuse juurde jõudsite?
Saime e-kirja, kus öeldi, et metalliettevõtetes hakatakse kontrollreide
läbi viima. Ma ei saanud alguses
arugi, millest on jutt. Alles guugeldades selgus, et ettevõtetel peaksid
olema töökeskkonna kohta igasu36 | TÖÖELU KEVAD 2019

gused dokumendid. See tuli ülimalt
suure üllatusena – kui ettevõtte lõime, siis räägiti pangast, maksuametist, kuid kuskil ei mainitud seda, et
Tööinspektsioonil on ka nõuded.
Kuidas konsulteerimine läks?
Hakkasin Tööinspektsiooni infonumbrilt uurima, et kuidas seda
tasuta konsultatsiooni saab. Mulle
öeldi alguses, et kui olete reidi kontrollinimekirjas, siis konsultatsiooni
pakkuda ei ole võimalik. Õnneks
selgus, et selle aasta reidi plaanis
meid ei olnud. Mind suunati konsultandi juurde, kes küsis, et mida ma
soovin – ütlesin talle ausalt, et mul
ei ole aimugi, mis need nõuded metallitööde ettevõttele on, ja palusin
konsultandil lihtsalt kohale tulla.
Meil läks päris mitu tundi, et kõik
läbi käia ja arutada. Konsultant oli
sõbralik ja meeldiv ning temaga oli
lihtne asju ajada. Me lootsime, et ta
tuleb ettevõttesse ja näitab kätte, et
siin peab olema nii ja seal naa. Aga
temal oli teine strateegia: kui olime
kuhugi ruumi jõudnud, siis küsis
tema, et mis meie arvates võiks selles ruumis ohtlik olla.
Saime ikka ise ka targemaks – midagi hullu meil ei olnud. Töötingimused olid normaalsel tasemel, aga
dokumentatsioon oli küll puudulik.

Nüüd teame näiteks ka seda, mida
tähendavad kõrvaklappide ja töökinnaste peal olevad numbrid.
Mis olid suuremad muutused, mida
konsultatsiooni tulemusel tegite?
Saime teada, et näiteks puurpingi käsitsemisel tasub kasutada
spetsiaalseid purunevaid kindad.
Tavalise töökinda võib puur kaasa tõmmata. Kui keset käiguteed
on mingid kõrgendused, siis need
peaksid olema tähistatud, isegi kui
kõik töötajad on omad ja teavad
täpselt iga asja. Aga iga hetk võib
tulla uus töötaja. Kõige hullem lugu
oli dokumentatsiooniga, see puudujääk oli meile kõva hoop. Saime aru,
et see on mahukas töö, ning ostame
selle koostamise teenusena sisse.
Kuna meie seltskond on väike, ainult kuus inimest, on igaühel oma
tööülesanded teada. Mõnele töölisele oli vastumeelt näiteks see, et
puurpingi ees peab olema kate –
oldi enda viisiga harjunud. Aga kui
on nõue, siis nii tuleb teha. Täiskasvanud inimest on väga raske ümber
õpetada. See on justkui võitlus väikese lapsega. Isegi kui ta arvab, et
see on tema jaoks ohutu, võib see
olla kellegi teise jaoks ohtlik.
Konsultant soovitas ka, et ehkki iga
päev ei pea nõudeid meelde tuleta-

ma, tuleks aeg-ajalt vaadata ja küsida, et kas töötaja mäletab, millest
me rääkisime. Näiteks töötas üks
töötaja mitu päeva katkise kindaga
ja kui tema käest küsiti, et miks ta
uut ei võta, siis ta vastas, et aga see
töötab ju hästi. Alles siis, kui käe ära
kõrvetas, sai aru. Ehk kõige paremini
õpib siis, kui saad väikese kõrvetuse.
Juba soovitasin seda konsultatsiooniteenust ka teistele! Tööinspektsioon on meie riigis ametkond nagu
Maksu- ja Tolliametki. Asjakohane
teavitus võiks tulla kõikidele ettevõtjatele kohe, kui ettevõtte luuakse. Loll lugu küll – lõime ettevõtte

Konsultant
Indrek Avi
Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant
Ühel septembrikuu tööpäeval võttis
ettevõtte esindaja minuga ühendust
ning soovis selgitusi töötervishoiu
ja tööohutuse seaduse nõuete kohta. Kui selgitused antud, tutvustasin võimalust kutsuda ettevõttesse
konsultant, kes annab tegevusala
eripärasid arvestavat ohutusnõu.
Juba nädal hiljem kohtusime konsultatsiooniks ettevõttes.
Meenub, et pikka juttu ei tehtud ning
kohe hakati uurima, kas töökohad,
seadmed ja masinad vastavad nõuetele või mitte. Järgemööda saime
kõik ruumid ja töötamiskohad vaadatud ning töötajatega vesteldud.
Nii sain mina teadlikumaks nende
töökorraldusest ja -võtetest ning nemad kurssi viidud tervisekahjustuste
riski vähendavate või vältivate meet-

2014. aastal ja alles
nüüd sain neist teada,
kui tuli kiri, et meile tuleb reid. Tean küll, et
seaduse mittetundmine
ei vabasta selle täitmisest,
aga neid infokilde tuleb iga
päev nii palju. Pange siis
ometi äriregistrisse teade,
et tutvuge Tööinspektsiooni
nõuetega ka!
Toimetuse märkus: alates 2015.
aastast saadab Tööinspektsioon
korra kvartalis kõigile alustanud
ettevõtetele infokirja, kus tutvusta
takse ka konsultanditeenust.

mete ja nõuetega. Tore oli näha, et
töötajad olid varustatud isikukaitsevahenditega ja nad ise pidasid vajalikuks neid kasutada.
Külastuse käigus ei olnud töökohtade kujunduses märgata olulisi
puudujääke. Pigem olid töötamiskohad läbimõeldult kujundatud. Mõni
ettepanek sai tehtud liikumisteedel
paiknevate kaablite eemaldamiseks, posttõstuki käppade märgistamiseks ning tähelepanu sai juhitud ka teistele kukkumisohtudele.
Põhjustab ju kukkumine, libastumine, komistamine samal tasapinnal
ligikaudu veerandi registreeritud
tööõnnetustest.
Minu tähelepanu köitsid kaks vanemat treipinki, millega sarnaseid metalltoodete tootmisega tegelevatest
ettevõtetest ikka leian. Kuna ka vanemad masinad peavad ohutusnõuetele vastama, tegin ettepaneku esimesel võimalusel paigaldada treipingi

liikuva kinnituspadruniga ohtliku kokkupuute vältimiseks kaitsepiire, mis
takistaks juurdepääsu ohualale. Uuematel treipinkidel on tootja kaitsepiirde ette näinud, kuid vanematel seda
pole või on need eemaldatud. Sellest
tulenevad õnnetused on üldjuhul rasked või lõppevad surmaga.
Ettevõtte esindaja koostas konsultandi abiga ka nimekirja dokumenditest, mida õigusaktid nõuavad
ning mis aitavad töötajale edasi
anda vajalikku teavet ja arendavad
töökeskkonna ohutust.
Konsultatsiooni käigus mõisteti, et
töötervishoid ja tööohutus on ettevõtte tegevuse lahutamatu osa ning
selles vallas teadmiste ja oskuste
hankimine seisab neil veel ees. Ettevõttes veedetud aja jooksul sain
anda vastused tekkinud küsimustele ja soovitada mitmeid ennetustegevusi. Olen valmis neile ka edaspidi veel sisulisemat nõu andma.
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Meie inimene
Saaremaa on
Leonid Siniavski
edukalt kodustanud
Kuidas nägi välja teie teekond
Tööinspektsiooni?
Olen Tööinspektsioonis töötanud
üle 17 aasta. Pärast ülikooli lõpetamist töötasin pisut aega juriidilisel põllul, siis tegelesin veidi äriga.
Käesoleva sajandi algul otsustasin
juriidika peale tagasi tulla. 2001.
aastal asusin Saaremaale tööinspektor-juristiks. 10 aastat tagasi
algas spetsialiseerumine, hakkasin
tegelema lähetatud töötajatega. Kui
loodi nõustamistalitus, pakuti mulle
nõustaja-juristi kohta, seda ametit
olen pidanud juba ligi neli aastat.
Vanus tuli ka peale, mul jooksevad
juba kuuekümnendad aastad ning
lähetatud töötajatega tegelemine
oleks nõudnud rohkem energiat, ringisõitmist, kontrollitööd ja üht-teist
veel. Õnneks saan kontrollitegevuses saadud teadmisi nõustamisjuristina kasutada.
Ütlesite, et tegutsesite juriidili
sel põllul ja veidi äriga. Küsime
uudishimulikult: mida see endast
kujutas?
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Pärast ülikooli suunati mind Saaremaale juristiks, teenindasin kohalike põllumajandusettevõtteid. Sealt
tulid ka minu esimesed kohtus käimise kogemused. Järgmisena sain
ühiskondlik-poliitilise kogemuse ehk
mind värvati komsomolitööle. Olin ka
veel Nõukogude armees ning pärast
seda Saare KEKis, kus olin juhatuse
esimehe abi, seal oli nii juriidilist kui
ka organisatsioonilist tööd.
Eesti Vabariigi ajal asutasin ühingu
Siniveski, mis tegeles kosmeetikatoodetega. See oli naisega koos
kapitalismi algusaegadel loodud
perefirma. Suuremad brändid olid
alles Eesti turule sisenemas ja oma
kohta otsimas. Olin õigel ajal õiges
kohas, tutvusin mitme kosmeetikafirma esindajatega. Ning kuna turg
oli täiesti tühi – eriti Saaremaal – oli
võimalus tuua Saaremaale igasuguseid brände.
Samuti korraldasin Saaremaal kolm
üleriigilist ilumessi, see oli täiesti
teine maailm. Mingil hetkel hakkasid selles valdkonnas asjad korras-

Leonid koos kohaliku
loomaga kõrbes.

tuma ja väiketegijatel ei olnud enam
perspektiivi selle äriga tegeleda. Nii
otsustasin erialatööle tagasi minna.
Olete pikka aega olnud seotud
Saaremaaga. Mis selle koha erili
seks teeb?
Mina olen tegelikult mandril sündinud ja siia elama tulnud.
(Mõtiskledes) See on selline meretagune asi, see eraldatus mandrist
ja praamisõit vahepeal, kaugus teistest ja oma kogukonna tunne. Midagi seal on.

Miks te immigreerusite?
Olude sunnil, mind suunati siia
1976. aastal pärast ülikooli, päris
tükk aega tagasi. Minu õde oli juba
enne Saaremaale suunatud ning kui
mind suunati, siis tuli ka ema järele
ja nii koonduski kogu elu Saaremaale. Saatus või elu suunas, aga ma ei
kahetse seda absoluutselt, et siia
sattusin.
Kuidas Saaremaa töökeskkond on
aastatega arenenud?
2001 hakkasime koos inspektor Rein

Nelisega süstemaatiliselt Saaremaa
ettevõtteid läbi käima. Vahepeal ikka
väga tublisti, ligi 150 ettevõtet aastas, nii saime ettevõtetest väga hea
pildi ette. Võrreldes 2001. aastaga
on asjad kõvasti paremuse poole
läinud, eriti tänu Rein Nelisele, kes
tegeleb peaasjalikult tööohutusega.
Mina kontrollisin töösuhteid, vaatasime enamiku firmasid üle ning saime
ka nende töösuhted järje peale.
Mina eristasin firmasid enda peas
selle järgi, et kuhu lubaksin oma lapse tööle ja kuhu mitte mingil juhul ei
lubaks.

Tol ajal oli väga erinevaid ettevõtteid. Näiteks uutes elektroonikaettevõtetes oli juba tuba valge ja
soe, inimestele toodi kohapeale
toitu ja tööohutus oli paigas. Mõned ettevõtted, mille nimesid ma ei
maini, olid jäänud aga 1960.–1970.
aastate tasemele – poolpimedas
ruumis kusagil pingi taga tegi ilma
isikukaitsevahendita inimene mingit toimingut. Sellest jäi keskaegne
mulje. Aga needki ettevõtted on
nüüd arenenud.
Elektroonikatööstus on Saaremaal
alati eeskujulik olnud ning viimasel
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Leonid koos
lapselapse
Meribeliga.

ajal on meil võimsalt läinud laevaehitus. Need on meie majanduse
vedurid, elujõulised tööstusharud,
kus asjad on korras.
Mul oli näiteks üks juhus, kus üks
karjatalitaja oli tööl kuu aega järjest, 31 päeva. Tegin ettekirjutuse,
et kuulge, selline asi tuleb ikka seadustega kooskõlla viia, nii palju ei
tohi tööd teha. Tööandja väitis, et
töötaja ise tahtis nii. Tuli välja, et
inimene oligi selline, kes lihtsalt armastas loomi ning elaski sisuliselt
laudas.
„Aus Saare mees“ on selline tore
arhetüüpne tegelane, eestlasele
ikka meeldib end ribadeks tööta
da. Kui palju te enda töös vastu
meelsust olete kohanud?
Tihtilugu ongi tööandjate vastulause ületundidele või nädalasele
puhkeajale, et töötaja ise ju tahtis.
Leppisime kokku ja nii tegimegi, mis
te segate. Sellist suhtumist olen kohanud küll ja veel. Aga inimesed ei
arvesta, et nad võivad läbi põleda,
üle töötada või mingi kutsehaiguse
saada. Seadused on inimese enda
kaitseks. Seda alati ei mõisteta.
Kas neis asjus on ka teadlikkus
paranenud?
Ikka on jah, tänu kommunikatsioonile ja meie tegevusele, minu arvates.
Ükskord annab kõik see info välja
paiskamine tunda. Eesti töötajad on
nüüd käinud ka Soomes ehitamas
ja näinud, et seal on nõuded kõrgemad või sama kõrged ning neid seal
respekteeritakse. Ka tööandjatel on
igasuguste konkursside ja hangete
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jne tõttu olukord paremaks läinud.
Eks elu nõuab.
Millega oma vaba aega sisustate?
Suvel on rohkem aktiivsemat tegevust. Spordimees ma ei ole, aga
jalgrattasõit ja jalutamine meeldivad, suusatada ka. Meeldib reisida
ning ka Saaremaal ringi käia, olen
atesteeritud giid. See on üks minu
hobidest.
Lugemine ei ole isegi enam hobi,
vaid harjumus. Naudin väga ajaloolist romaani, näiteks Umberto Ecot.
Üks hea leid on meie oma kohalik
kirjanik Mehis Tulk, Saaremaa tõusev täht. Tema on kirjutanud Saaremaa-ainelise teose „Foogt. Maa
ja taeva mõrsja. Esimene raamat“,
mille järg „Kuningas. Maa ja taeva
mõrsja. Teine raamat“ on mul praegu käsil. Romaanidega paralleelselt
loen teabekirjandust, viimati Maarika Mägi kirjutist Saaremaalt leitud oluliste arheoloogiliste leidude
kohta ja Karl Kellot, kes fantaseerib
Saaremaa ajaloo pinnalt väga julgelt.
Aga aastas korra meeldib käia ka
veidi kaugemal.
Mis on viimane eredam reisi
elamus?
Dubai – idamaa ja islamimaa, kus
asjad olid väliselt väga korras. Kuritegevust ma ei märganud, kõik
oli puhas jne. Mulle avaldas muljet
just see linn keset kõrbe, arhitektuuri võimalusi oli hästi kasutatud
ja naftamiljonid olid tööle pandud.
Käisin ka kunstlikus linnaosas, mis

on merre ehitatud, see jättis samuti
väga hea mulje. Dubais on palju huvitavat ja nüüdisaegset ning samas
ka paar sajandit vana arhitektuuri
kõrvuti. Kontrastid, mis avaldavad
muljet.
Dubaisse ehitatakse väga pal
ju ning seal on ka palju välis
tööjõudu. Kas käisite töö
inspektori pilguga ka ringi?
Seda oli tõesti näha. Elasime hotellis, mis oli töötajate ühiselamu
lähedal. Kindlatel kellaaegadel läks
sinna ühiselamusse, mis välimuselt
meenutas veidi Tartu vanglat, ühtlane kett inimesi.
Töökeskkonda sain jälgida hotelli
katusebasseinist, sest lähedal oli
just üks ehitusobjekt. Ei ütleks, et
ta meie ehitustest väga oluliselt erines, eks ikka oli näha sellist organiseerimata segadust. Tundus, et asjad ei ole nii kella järgi, samas kõik
toimis ja majad kerkisid. Mulje oli
umbes sama, mis meil. Aga ega ma
väga teraselt ei vaadanud, puhkusel
oled ikka teisel lainel.
Rääkige Saaremaa kohta mõni
huvitav lugu, mida giidina
kindlasti teate.
Saaremaa kohta on legende palju,
Suure Töllu omad on korralikud muinasjutud. Palju muhedaid lugusid ja
anekdoote on Saaremaa-Hiiumaa
vastasseisu kohta – kas või viimane
köievedu, kus asi jäi viiki, sest köis
läks katki.
Rääkige oma perekonnast!

Abikaasa Karin, kellega koos kosmeetikarindel
tegutsesime
ja
kauplust pidasime, oli hiljem ühe
vabariikliku kosmeetikakaupluse juhataja. Kui see kauplus suleti, läks
ta Tartu erakosmeetikakooli end
täiendama ja töötab nüüd kosmeetikuna. Elame koos Kuressaares,
lapsed on läinud mandrile.
Tütar läks Tartusse, õppis ülikoolis,
tegutses turismivaldkonnas ning jäi
lapsepuhkusele, sealt ka meie esimene tütretütar Merimell, kellel on
varsti sünnipäev. Tütar ootab meile
juba ka järgmist lapselast.
Poeg läks Tallinna õppima, töötab IT
alal, momendil elab koos elukaaslasega Inglismaal ja teeb kaugtööd.
Noortel on ikkagi elus suuremad
võimalused. Nii noorelt on poeg
juba töö kõrvalt pool maailma läbi
reisinud ning Peruus ja Brasiilias
puhanud.
Kuidas laste ja lastelaste kasvata
mise kogemus erineb?
Meie saime lapsed suhteliselt noorelt, pühendusime nende kasvatamisele nii, kuidas oskasime, ning
andsime endast parima, võib-olla
abikaasa rohkem ja mina vähem.
Lapselapse kasvatamist me jälgime
kõrvalt ja püüame noori mitte segada. Vanavanema eelis on ka see, et
ei tüdine kunagi lapsest ära, sest
saad vahepeal puhata. Vanem on
lapsega iga päev koos ning kõik ei
ole alati rõõmus ja roosa, vaid on ka
kasvatuslikke elemente. Vanavanematel on rohkem kohtumisrõõmu ja
rõõm lapselapsest.
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Tööelu

7 hetke

Ene Saar –

Tallinna Reaalkooli direktor
Kus oli teie esimene töökoht ja
mis on sellest kõige kirkamalt
meelde jäänud?
Minu esimene töökoht oli nahkgalanteriikombinaat Linda, kus minu ülesanne oli nahkribade õgvendamine.
Kahe nädalaga sain aru, et on mõeldamatu seda tööd aasta aega teha.
Igal hommikul tööle minnes lootsin,
et päev saab ruttu läbi. Mõistsin, et
selline rutiinne töö ei sobi mulle.
Ülikooli lõpetasin geograafi-geograafiaõpetajana. Toona ei saanud
töökohta valida, kõik suunati kohustuslikus korras tööle. Mind suunati
Tallinna 13. keskkooli, mis praegu
on Laagna kool. See oli minu esimene erialane töökoht.
Kui sinna 1984. aastal tööle läksin,
oli see Eesti kõige suurem kool.
Viies paralleelklassis ja kolmes vahetuses õppis 1700 õpilast. Töö algas kell 7.45 hommikul ja viimased
tunnid lõppesid kell 20.00. Klassis
oli 44 õpilast, aga istekohti vaid 42.
Iga tunni algul lootsin, et keegi puudub ja tihti puuduski. Istuti ka õpetaja laua taga, kui muud võimalust ei
olnud. Selline õpilaste hulk, kui oled
noor õpetaja ja tuled otse ülikoolist,
rabab jalust. 9. klassi ees seistes ei
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tea karta, et õpilane ei oska kohanimesid kirjutada. Ülikooli kõrgustest
tulles oli õpilaste taset mõista ikka
äärmiselt raske.
See aeg on meelde jäänud väga erilisena: suur kool, palju õpilasi, pikad
tööpäevad, palju sõitmist.
Minu elus on läinud nii, et oma esimese töökoha otsisin, aga kõik järgmised on otsinud mind.
Mis on kõige kaalukam asi, mida
mõni ülemus, alluv või kolleeg on
elus õpetanud?
Tiina Raitviir, kes oli ülikoolis viis
aastat minu juhendaja, õpetas mulle
teaduslikku mõtteviisi ja oskust ennast teaduslikus keeles väljendada,
teiste inimeste juhendamist, teadusliku materjaliga töötamist ning nooremate inimestega suhtlemist. Ta oli
oma tudengitele väga pühendunud
ja otsis võimalusi, et nende anded
ja tugevused saaksid maksimaalselt
arendatud. Ta oli sotsiaalgeograaf,
mis oli tol ajal väga haruldane eriala.
Samu oskusi olen püüdnud ka oma
õpilastele edasi anda.
Väga palju olen õppinud kolleegidelt, kellega koos oleme õppema-

terjale ja õppekavu loonud. Nad on
näidanud mulle, kui oluline on töökus ja avatus uutele meetoditele.
Pika karjääri jooksul on mul olnud
ka üks ülemus, kellelt õppisin, et ei
tahaks iialgi selline olla. See kogemus õpetas mulle, et väärt inimesi
tuleb meeskonnas hoida ja neisse
panustada.
Kui oleksid saanud noorele tööelu
alustavale iseendale midagi soo
vitada, siis mis see oleks?
Praegu mõtlen, et oleksin võinud
inglise keelt õppida. Teades noore
inimese mälu võimalusi, oleks see
lihtne olnud.
Ka soovitaksin rohkem aega ja tähelepanu pühendada perele. Olen pereelu alati väga tähtsaks pidanud, aga
noorena tundub töö nii tähtis, et ei
osanud ehk mõnikord tasakaalu hoia.

Soovitaksin avatust ja julgust, et eksida, katsetada ja näha võimalusi.
Minu noorusajal ei räägitud ajaplaneerimise oskusest, kuid seda oleks
väga vaja olnud.
Nimetage kolm asja, mida töö on
õpetanud?

Töö on õpetanud, et suudan olukordi mõjutada ja muutusi esile kutsuda. Mulle on oluline uudsus ja võime
kvalitatiivselt midagi muuta.
Haridusvaldkond koosneb väga paljudest eri komponentidest, on suur
oskus need üheks tervikuks siduda.
Ma poleks näiteks paarkümmend
aastat tagasi arvanud, et räägime
hariduses
kvaliteedijuhtimisest,
kuid praegu on see tavaline. See on
mulle õpetanud eesmärkide püstitamist ja nende mõõtmise oskust.
Samuti on töö õpetanud julgust võtta vastu väljakutseid, unistada ka
n-ö helesiniseid unistusi. Oma inimestest tuleb hoolida ning olla tänulik ühiselt panustatud tegevuste
ja aja eest.
Milline on olnud kõige ohtlikum
või pingelisem tööalane juhtum?

aeg, kus pidin otsustama,
mis saab koolist edasi.
Missugused töised harju
mused on aidanud kaasa
edu saavutamisele?
Kindlasti julgus võtta vastu väljakutseid ja see, et
suudan teha palju tööd.
Vahel isegi liiga palju.
Olen väga kannatlik, see
tuleb haridusvaldkonnas
kasuks. Mu tütar naerab
ikka, et emal on hobuse
kannatus.
Harjumus on ka teha
tööd südamega: kui
soovid edu saavutada, siis ei kuku
kell viis pastakas käest. Kannad
oma tööd endaga kogu aeg kaasas,
see muutub elu osaks.

Väga raske aeg oli viis aastat tagasi,
kui Reaalkooli eelmine direktor Gunnar Polma meie seast lahkus. Kool
pidi edasi toimima. See oli emotsionaalselt raske: kuidas kaotusega ise
toime tulla, kuidas seda õpilastele ja
õpetajatele kommunikeerida. Mulle
kui toonasele Reaalkooli õppealajuhatajale oli see äärmiselt pingeline
periood, aga õppisin sellest palju.
Avastasin, et Eestis on kvaliteetsed
kriisimeeskonnad, kes tulevad kooli
ja aitavad kõige keerulisemast hetkest üle saada. Peab olema julgust
abi küsida ja seda ka vastu võtta.
See kriis õpetas mulle, kui oluline
roll on kooli tugipersonalil. Tegime
selles valdkonnas ka muudatusi.

Mind motiveerib kooli ja õpilaste
areng. Kui üks väikene inimene on
tulnud meie majja, siin arenenud ja
kasvanud, ning aastate pärast kokkutulekul räägib mulle oma elust ja
küsib siis minult, millal ta saab tulla
tundi andma, sest ta tahab koolile
midagi tagasi anda.

Sellist aega ei soovi kellelgi. See oli

Minu tööelus on praegu huvitav aeg.

Läbisin eelmisel aastal juhtide mentorluse koolituse ja olen sel aastal
mentor noorele värskelt alustanud
kolleegile. Olen talle soovitanud, et
töö ja pereelu tuleb hoida tasakaalus. Tegelikult kehtib see soovitus
kõigile noortele, kes seisavad oma
karjääri alguses. Saan praegu suure
koormusega töötada, sest lapsed
on juba suured, kuid ma ei teinud
nii palju tööd, kui nad olid väikesed.
Lastega veedetud aeg on väga oluline, sest see tasakaalustab sind.

Eks ma olen natuke ka maailmaparandaja, sest inimene, kes teeb hariduses asju südamega, peab seda
olema. Loodad ikka, et saad noortele olulisi väärtusi kaasa anda ja sel
viisil maailma paremaks muuta.

Tuleb olla avatud ja julgeda küsida.
Kasutage võimalust ja küsige, kui
te ei tea või ei oska. Kasutage oma
mentori tuge.

Mida soovitate alustavale ameti
kaaslasele?

Kolleegide kuulamine ja neilt õppimine on tähtis ning seda tuleb
osata. Ei maksa kohe kõike olemasolevat muutma tormata, kõigepealt
tasuks vaadelda ja jälgida.
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