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Kiusamine,	ahistamine	ja	vägivald	töökohal	–		
juhtide	ja	gruppide	väärkäitumise	psühholoogilisi	
tagamaid		



* Varjatud	agressioonid	

* Mis	hullem	ja	miks?	

Avalik	agressioon	vs	



Mürgiste	emotsioonide	loetelu,	mis	hävitavad	
inimeste	elu	töökohtadel	

�		salaviha, mille eesmärgiks on hävitada, pika-ajaline 
      kättemaks, peidetud karistamine, plaanitud reetmine 

�  pidev rahulolematus – kõigi ja kõige lõputu kritiseerimine, EI-EI 

�  inimeste püsivihkamine 

�  negatiivsuse, lootusetuse, depressiivsuse tekitamine 

�  hirmu, ärevuse ja paanika tekitamine 

�  sekkumine privaatsusesse – 
igasuguste piiride ületamine   



*  Tahtlik	ja	teadvustatud	teise	inimese	kahjustamine	

*  Eelteadvuslik,	teadvustamata	agressiivne	
sundkäitumine	-		

*  SELLEST	TULENEVALT	KA	ERINEVAD	SEKKUMISED	
VAJALIKUD	JA	SEKKUMISVIISIDE	TOIMIVUS	

Põhimõtteliselt	erineva	päritoluga	
käitumised	:	



* 			a.	arengu	häire		
*  																												 	 											

* b.	traumajärgne	seisund	

Kiusamise	päritolu	indiviidi	tasemel		



 			Konstruktiivsus	ja	keskendumine	lahendusele		
 		neutraalsus,	sisemise	energia	suunamine,	asjakohased		
 		läbitöötatud	tunded	

VÕIMALIKKE	EMOTSIONAALSEID	
REAKTSIOONE	KIUSAMISELE	-		Neutraalsus	

vs.	tundetus	vs.	ülereageerimine				

	kontrollimatu	reageerimisvajadus	kui	tunnete	madala		
					“läbitöötatuse”	tunnus		
	korduv	ülereageerimine	-		arengu	blokk	

	

	
		Krooniliste	reaktsioonide	äratundmine	vajalik	



*  Juhtide	poolt	tulev	
*  Kolleegide	koalitsioonide	–	grupisurve,	“kambaka”	–
kujul	tulev	
*  NB!		Eluloolilselt	juba	pikemat	aega	“läbitöötamata”	
abitus	ja	viha,	mis	säilinud	varases	eas	kiusamise	
ohvriks	sattumise	tõttu	

Agressioonid,	mida	eriti	raske	ohjata	
kiusataval:	



 
Managers are villains 



Koalitsioonid,	“kambakad”	



*  Milliste	kiusamise	vormidega	on	võimalik	kergemini	
toime	tulla	?	
*  Millised	on	kõige	edukamad	kiusamise	lõpetamise	
võtted?	

*  ¸		teil	on	3	minutit	2-3	peale	!	6		

Mürgised emotsioonid 2004 Mare Pork 

Küsimus	osalejatele:	



Welcome	to	The	Dark	Side	of	
Managers	







*  In	Sickness	
*  	and	in	Power,	
*  2008,	update	2011	

*  Võimuga	kaasnev	
*  	omnipotents	ja	
*  Karistamatuse	
*  	eufooria	
*  Kiusamise	ja		
*  ahistamise	meistreid	

Lord	David	Owen	:	



Kui juhi isiksus kaldub extreme’i...    

   



      on sageli suurem kui nende erialasel 
kompetentsusel  

® ® ® -  See	on	uskumus,	mis	tänaseks	
üsna	lõplikult	välja	kujunenud	HRD-s	

    Juhtide emotsionaalne mõju organisatsiooni 
     tulemuslikkusele, üldisele õhkkonnale ja  
     inimeste meeleolule    



			
	Isiksuse	küpsus	–	
																													isiksuse	eripära	–		

																																																																		isiksushäire	



Isiksuse küpsus, häired ja igapäevaelu kriitilised 
sündmused 

ISIKSUSHÄIRED 

SKAALA  

  KÜPSED ISIKSUSED 

           Igapäevaelu kriitiliste sündmuste lahendused 
Psychopathology of Everyday Life by S.Freud 

Isiksuse	eripära	



                              
  Inimkesksus	–	põhimõtteline	hoolimine	inimesest	–	

jt.	humanistlikud	väärtused	internaliseerunud		

Juhi	tunnused	neis	organisatsioonides,	kus	
kiusamisega	suudetakse	toime	tulla	

  spirituaalne visioon (suure plaani, out of box, copter view  
 ELUFILOSOOFIA olemasolu) 

   Autentsus, sisemine rahu  

  Konstruktiivsus suhtumises konfliktidesse 

  Kõrged IQ+EQ+SQ 



*  Kõrge kontrollivajadusega (paranoiaalsed) 
*  Välisele orienteeritud, seest tühjad (nartsistlikud) 
*  Kõrge karistusvajadusega, hoolimatud (pspaatil) 
*  Tujutud, depr., allakäiguspiraalil olevad    

    organisatsioonid 
*  Ärevad juhid suurendavad organisatsioon “tõmblemisi”  
*  Juhtide mõju võib olla määrav või vähene, sõltuvalt 
organisatsiooni minevikust, juba kujunenud kultuurist 

Juhtide	mõju	organisatsiooni	üldisele	
õhkkonnale	Manfred	Kets	de	Vries’I	j.	



	
	

“Emotsionaalsete mürkidega” ümberkäimine on oskus, mida 
 enamikule juhtidele erinevalt terapeutidest ja 

sotsiaaltöötajatest ei ole õpetatud. Emotsionaalsed mürgid on 
sama ohtlikud või tegelikult ohtlikumad kui füüsilised 

 
 

                             ( Peter J. Frost ) 



																	D	3	



* Ülisuur isikliku erakordsuse tunnetamine – 
veendumus oma võimete, oskuste, välimuse, 
kontaktide jne paremuses vrd teiste inimestega 
*  Enesekindlus ka teiste inimeste puuduste 

hinnangutes 
*  Teiste ärakasutamise enesestmõistetavus  
*  Priviligeerituse nõudmine teistelt inimestelt  - 

hoolimatus nende  vajaduste suhtes  

Nartsissistlik	e.	nartsistlik	isiksus	
destruktiivne	osa/konstruktiivne	osa	

valik	tunnuseid	



* Süütunde ja kahtlemise puudumine  
* Pinnapealne emotsionaalsus  
* Kalkus 
* Empaatia puudumine  
* Patoloogiline valetamine  
* Manipulatiivsus 

Psühhopaatia		



*  Lähtumine	põhimõttest	–	eesmärk	pühendab	
abinõu	–	NB!	Teadvustamata	eesmärgid	–	
negatiivsuse	väljaelamine	teiste	inimeste	peale		
*  Põhiväärtustena	raha,	võim,	konkureerimine	
* Manipuleerimine	inimeste	juhtimisel	
* Oskuslik emotsioonide simuleerimine 

(läheduse,  osavõtlikkuse jmt) 
*  Küünilisus, põlgus ja vaenulikkus inimeste 

suhtes 

Makjavellism	



Varjatud Kolmik / Tume Triaad 
(The Dark Triad) D3 

NARTSISSISM 
e 
NARTSISM 

MAKJAVELLISM 



   
            

  
 

Ühised jooned kolmikul 
Madal empaatia 
Madal leplikkus 

 

 
 



   

            
  

 

Võime teha karme otsuseid 
nii  organisatsiooni kui 

inimese suhtes  
 

võib olla nii tugevuse kui 
nõrkuse näitajaks 

 

 
 



Nartsissistlik kultuur 

*   Tarbimine, mis ei vii püsiva rahulduse saamisele  
*   Vajadus ennast eksponeerida (nt kehalisus) 
*   Välise imago konstrueerimine – impression-

management 
*   Kangelaslikkus  
*   Hüpohondria 
*   Abituse suurendamine läbi eneseabi 
    raamatute, filmide jm  

Lasch, 1979 cit A.Pulver 

 



D3 (A.Pulveri esitlus) 

      
        Ppai 

Tipptegijate Magistriprogramm 29.11.2011 

NARC	 	MACH	 PSYP	

Kalkus	 Kõrge	 Kõrge	 Kõrge	

Impulsiivsus	 Keskmine	 Madal	 Kõrge	

Manipuleerimine	 Keskmine	 Kõrge	 Kõrge	

Kriminaalsus	 Madal	 Madal	 Kõrge	

Grandioosne	mina-
pilt	

Kõrge	 Madal	 Keskmine	



     

KARMLAHKE JUHT ? 



*  Paljud	uurimused	ongi	näidanud,	et	kuni	90%	
ülemustest	kohtlevad	mõningaid	alluvaid	sisegruppi	
kuuluvatena	ja	teisi	välisgruppi	kuuluvatena	(“oma-
võõras”	Tajfeli	teooria		j	identsuse	kujunemisel	oluline	–	
OMA(MA)D-VÕÕRA(MA)D	MP	lisandus)	
*  	Sisegruppi	peetakse	usaldusväärseteks	kaastöötajateks,	
kellele	ülemused	annavad	rohkem	iseseisvust	ja	
tagasisidet	ning	väljendavad	usku	nendesse.	Ülemuse	ja	
alluva	suhe	on	selle	grupi	puhul	vastastikku	usaldav	ja	
teineteist	mõjutav.	Väligruppi	aga	peetakse	rohkem	
palgatöölisteks	ja	nende	tegemisi	juhitakse	ametlikumalt	
ja	vähem	isiklikult,	rõhutades	enam	eeskirju,	poliitikat	ja	
autoriteeti	(saamatumate	ja	tublimate	töötajate	erineva	
kohtlemise	kohta	vaadake	tabelit	OMA(MA)D-
VÕÕRA(MA)D	lk.3)	


