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VAJADUSED  

 

           

VÕIMALUSED 

 



Vajadused: 

 
• Ühiskondlik foon, 

 meediakajastused 

 

•Soov olukorda muuta 



• Koolitus Bullying  and Harassment at Work 

4-9.09.2011, Reykjavik. NIVA.  

Koolitajad:  

Maarit Vartia,  PhD      Helge Hoel, PhD    Ståle Einarsen, PhD 

 

• Koostööpartnerid Eestis 

•Merle Tambur, Tööinspektsioon, Tööandjate Keskliit, TET 

võrgustik  

 

  

 

 

Võimalused: 



Sekkumistasandid ja võimalused   

              Tasand  Ennetamine  Sekkumine  Rehabilitatsioon  

Poliitika Seadused ja regulatsioonid 

Kollektiivsed kokkulepped 

Kohtulahendid 

Töökohus 

Rehabilitatsioonivõimaluste 

pakkumine 

Organisatsioon/ 

tööandja  

Kiusamisjuhtumiste ennetamise 

kord 

Organisatsioonikultuuri 

arendamine 

Juhtimisoskuste treening 

Organisatsiooni uuringud 

Juhtumite käsitlemise 

protseduur 

Juhtumite vahendamine 

Kaebuste menetlemine 

Korporatiivsed kokkulepped 

Programmid ja lepingud 

professionaalseks järgnevaks 

toetamiseks 

Töökoht/grupp 

/ülesanne 

Psühhosotsiaalse töökeskkonna 

ümberkujundamine 

Riskianalüüs 

Koolitus (teadlikkuse tõstmine, 

kiusamise ära tundmine) 

Meeskonnakoolitused 

Juhtumite analüüs 

Koolitus (konfliktijuhtimise 

oskuste arendamine) 

Konfliktide ja juhtumite 

vahendamine 

Gruppide arendamise 

programmid 

Individuaalne Koolitus Sotsiaalne toetus 

Nõustamine 

Teraapia 

Nõustamine 

Füüsiline rehabilitatsioon 

Kahjuhüvitused 

Vartia ja Leka 2010 



Rõhuasetused  

Teadlikkuse suurendamine: 
  

•mis see on?  

•millal ja kuidas aset leiab? 

•kes on osapooled? 

 

 

 

 

Ennetamine organisatsiooni tasandil: 

•kiusamise ära tundmine igapäevaolukordades   

•võimalike lahendusteede otsimine 



 “Psühhosotsiaalsed riskid töökohal: 

kiusamine ja ahistamine”  

 
• Pilootkoolitus toimus Tervise Arengu Instituudis 

23.05.2012 

• Koolituse eesmärk: töökohal kiusamise ja ahistamise, 

kui psühhosotsiaalse riski olemuse tutvustamine ning 

praktiliste nõuannete andmine ennetamise võimalustest 

ja toetava psühhokliima kujundamisest. 

• Maht: 4 akadeemilist tundi  

• Tänaseks toimunud neli koolitust 

  (2 avatud kursusena, 2 töökohtadel) 

 



 

 

Osalejate tagasiside ja koolituse sisu 

täiendamine:  

•2012 

•Kasulik info ja kontaktid 

•Hea kuulda teiste arvamusi 

•Puudus on elulistest näidetest  

•Rohkem infot ahistamise olemusest 
 

•2013 

•Rohkem näiteid  

•Kohtupraktika?  

•Ennetusmeetmed 

•Vajalik jätkamine 

 

 

 



2014: 

• Väga vajalik 

• Koolitus võiks olla pikem 

• Rohkem näiteid 

 

2015: 

• Grupitööd on abistavad 

• Teema on raske ja lahenduste leidmine keeruline 

• Mida teha, kui..? (ülemus on kiusaja, on probleem 

kolleegiga, ..) 

• Vaja jätkata 

• Rohkem näiteid 

 

 

 



http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/tookohal/tervise-edendamine-tookohal/tookoha-tervisedenduse-

koolitused/psuhhosotsiaalsed-riskid-tookohal-kiusamine-ja-ahistamine 



UPM soovitused heaoluks töökohal 

 

Mis toob edu? 
 

Turvalisus ja tervislikkus töökohal- kanna hoolt töökoha eest! 

 

Vastutustundlik töökogukond- kandke hoolt üksteise eest! 

 

Isiklik vastutus- kanna hoolt enda eest! 

 

Timo Korpio 

 UPM-Kymmene Group, 2011 


