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Austatud töötervishoiupäevast osavõtjad! 
 
Mul on hea meel tervitada teid seitsmeteistkümnendal 
töötervishoiupäeval. 
 
Me kõik ju tahame tulla õhtul töölt koju sama tervena ja rõõmsana kui me 
sinna läksime. Sooviksime seda sama kindlasti ka oma lähedastele. Tihtilugu 
tuleb aga töölt koju kaasa nii palju stressi ja tülpimust, et õhtuti ei jaksa 
enam perega suhelda ning tunda huvi nende tööde ja tegemiste vastu. Heal 
juhul jagub jõudu toidu ülessoojendamiseks, televiisori ees istumiseks ning 
telekanalite vahetamiseks. Kas tuleb tuttav ette? Täna on meil võimalus 
üheskoos mõelda ja arutleda selle üle, mida saame ette võtta, et tööl 
käimine valmistaks ikka rohkem rõõmu kui muret. 
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Hiljuti avaldasime Eestis üle-euroopalise uuringu tulemused, milles vaadeldi 
erinevaid ohutegureid töökohtadel.  Pea kõikide ohutegurite esinemist 
töökeskkonnas hinnati Eestis keskmiselt kõrgemaks kui seda EL-is tervikuna. 
Tervelt 70% Eesti organisatsioonidest pidas suurimaks ohuteguriks töökohal 
suhtlemist probleemsete klientide, patsientide, õpilaste ja teiste isikutega. 
Kõikide tegevusvaldkondade puhul mainiti sageli ka luu- ja lihaskonna 
vaevusi põhjustavaid tegureid nagu väsitavad või valu tekitavad asendid. 
Ohuteguritest on Eestis esinemissageduse poolest kolmandal kohal raskete 
esemete või inimeste tõstmine või liigutamine.  Esile võib tõsta veel 
masinatega ning sõidukitega seotud tööõnnetusi, samuti ajasurvet.  
 
Loetelust näeme, et ohuteguritena nimetavad Eesti organisatsioonid nii  
psühhosotsiaalseid kui ka natuke harjumuspärasemaid ohutegureid. 
Psühhosotsiaalseid ohutegureid võib pidada uuteks riskideks töökohtadel. 
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Neid riske töötajad ja tööandjad sageli riskina lõpuni ehk ei tajugi. 
Psühhosotsiaalsete ohuteguritega seonduvaid riske on ka märksa 
keerulisem hinnata ja juhtida. Seda tunnistavad tööandjad eelpool mainitud 
ESENER-2 uuringus. Mitmel puhul nimetati ka nappi teavet või vahendeid, 
kuidas selliseid riske tõhusamalt ohjata. 
 
Uuringu tulemustest nähtub, et riskianalüüsi teevad Eesti tööandjad sageli 
vaid selleks, et vältida Tööinspektsiooni trahve – nii arvas tervelt 90% 
uuringule vastanuist. See on üsna kurvakstegev number. Leian, et ohutu 
ning tervist säästev töötamine vajab senisest märksa suuremat tähelepanu. 
Usun, et ka Eesti ettevõtjad hakkavad üha enam nägema riskide hindamises 
ning ohutu töötamise tagamises üht majandusedu alustala, mitte pelgalt 
bürokraatlikku nõuet täita seaduses sätestatut.  
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Head kuulajad, 
 
Töötamine on loomulik osa inimese elust. Tavapäraselt möödub suur osa 
täiskasvanueast töökohal. Oleks igati loomulik, et see märkimisväärselt suur 
osa meie elust oleks täidetud tegevustega, mis meile meeldivad ning mis 
meid inspireerivad. Seejuures võiksime tunda ennast hästi, meie tervis on 
hoitud ning  tööd saame teha ohutult.  
 
Maailm on muutunud informatsiooni vahetamise kiirteeks. See muutus 
mõjutab ka meie töökeskkonda ning viisi, kuidas me tööd teeme. Töötamine 
distantsilt, töötamine erinevate nutiseadmetega, mitu karjääri ning 
töötamine kolleegidega, keda võibolla kunagi päriselt ei kohtagi on saamas 
üha tavapärasemateks praktikateks.  
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Lisame siia veel tõsiasja, et Euroopa ühiskond vananeb kiiresti. Selline 
tendents seab töötamisele omakorda lisatingimusi. Eeldatavalt püsivad 
inimesed tööturul üha kauem. Selleks, et ka vanemas eas säiliks tahe ja soov 
tööl käia, peab eelkõige korras olema tervis. Siin saabki oluliseks see, kui 
tervist säästvalt on möödunud inimese varasem tööelu. Kui soovime 
Euroopa majanduse kestlikkust, peame arvestama, et üha enam tuleb 
vanemaealisi motiveerida kauem töötama. Nii on töötervishoiuga 
seonduvad  probleemid aktuaalsemad kui kunagi varem. Mida parem ja 
toetavam on meie praegune töökeskkond, seda suurem on meie töine 
panus tulevikus – ja seda igas vanuses.   
 
Suvel käivituv töövõimereform toob tööturule vähenenud töövõimega 
inimesed. Samuti tuleb teadvustada Euroopas aset leidva suure rahvaste 
rändamisega kaasnevaid muutusi meie tööturul. Juba täna töötavad Eestis 
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paljud välismaalased. Neil on sageli teised kombed ja tavad. Kas aga oleme 
valmis ja oskame töötada koos inimestega, kes erinevad meist vanuseliselt, 
võimetelt või ka oma kultuuriliselt taustalt? Kuidas luua ja hoida toetavat 
töökeskkonda kõigile, kes Eestis töötavad? 
 
Tänasel töötervishoiupäeval ei vaatle me tavapäraseid ja tuntud 
töökeskkonnas esinevaid riske. Võtame luubi alla hoopis töökiusamise, 
ahistamise ja vägivalla. Neil teemadel saavad sõna mitmed Eesti juhtivad 
eksperdid. Kiusamisest oleme harjunud rääkima kooli kontekstis. Samas 
näitavad uuringud, et ka meie töökohtadel on kiusamine tõsine probleem. 
Peame esiteks töökiusamist Eestis teadvustama ühe murekohana. Seejärel 
saame aga pakkuda lahendusi, kuidas kiusamist vältida. Alustada saab 
kasvõi sellistest lihtsatest küsimustest nagu kas olen täna olnud hea kolleeg, 
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kas olen olnud hea ülemus, kas olen kolleegile öelnud midagi head või 
tänanud teda hea töö eest? 
 
Teemad on tõsised ning vajavad läbiarutamist. Päeva lõpus seisab ees aga 
pidulikum hetk, mil tunnustame organisatsioone, kes osalesid parimate 
praktikate konkursil. Mul on hea meel, et ka sel aastal saame võtta eeskuju 
headest näidetest, kuidas oma töötajate tervist ja ohutut töötamist 
esikohale seada. Soovin kõigile huvitavat päeva, põnevaid ettekandeid ning 
sisukaid arutelusid! 
 


