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TÖÖVÄGIVALD 

TÖÖKIUSAMINE

• Töövägivallaks kutsutakse šokeerivaid sündmusi tööl: inimväärikust 
riivavaid juhtumeid, mil töötajat solvatakse, ähvardatakse või 
rünnatakse ning see seab ohtu tema ohutuse, tervise, heaolu või ka
töö. 

H.Tosso, E.Merisalu , 2012

• Töökiusamine on 
• ebaeetiline ja vaenulik käitumine, mis on süstemaatiline ja pikaajaline
ning on suunatud ühele või mitmele inimesele, kes selle tõttu on 

kaitsetus positsioonis.  H. Leymann

• emotsionaalse kahju tekitamine, mis mõjutab ohvri vaimset ja füüsilist 
tervist.Kiusamine on kasvavkasvavkasvavkasvav protsess, mis viib inimese alandamiseni ja 
ta saab süsteemse negatiivse sotsiaalse käitumise objektiks.

• Konflikti ei saa lugeda kiusamiseks, kui tegemist on ühekordse 
isoleeritud juhtumiga ning kui osapooled on võrdsel võimu-
positsioonil. Einarsen, Hoel, Zapf & Cooper, 2003, p.15

“Ligi 10%10%10%10% Eesti töötajatest ütleb, et viimase 12 kuu jooksul on neid töökohal 
kiusatud, kiusajana on peamiselt nimetatud vahetut juhti (37%)”.

PsPsPsPsüüüühhosotsiaalsete riskide levik Eestis  hhosotsiaalsete riskide levik Eestis  hhosotsiaalsete riskide levik Eestis  hhosotsiaalsete riskide levik Eestis  
Centar, 2010

Bullying  and Harassment at WorkBullying  and Harassment at WorkBullying  and Harassment at WorkBullying  and Harassment at Work
4-9.09.2011, Reykjavik
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Koolitus Koolitus Koolitus Koolitus ““““PsPsPsPsüüüühhosotsiaalsed riskid thhosotsiaalsed riskid thhosotsiaalsed riskid thhosotsiaalsed riskid töööööööökohal: kohal: kohal: kohal: 
kiusamine ja ahistaminekiusamine ja ahistaminekiusamine ja ahistaminekiusamine ja ahistamine””””

• Pilootkoolitus Pilootkoolitus Pilootkoolitus Pilootkoolitus Tervise Arengu Instituudis, 23.05.2012

• Koolituse eesmKoolituse eesmKoolituse eesmKoolituse eesmäääärk: rk: rk: rk: töökohal kiusamise ja ahistamise, kui 
psühhosotsiaalse riski olemuse tutvustamine ning praktiliste 
nõuannete andmine ennetamise võimalustest ja toetava 
psühhokliima kujundamisest. 

• Osalejate tagasiside: Osalejate tagasiside: Osalejate tagasiside: Osalejate tagasiside: 

• Kasulik info ja kontaktid

• Hea kuulda teiste arvamusi

• Puudus on elulistest näidetest

• Rohkem infot ahistamise olemusest



Ennetamise tasandid:Ennetamise tasandid:Ennetamise tasandid:Ennetamise tasandid:

I tasandi preventsioon: ennetamineI tasandi preventsioon: ennetamineI tasandi preventsioon: ennetamineI tasandi preventsioon: ennetamine

Riskide vähendamine, arusaamise suurendamine

II tasandi preventsioon: sekkumineII tasandi preventsioon: sekkumineII tasandi preventsioon: sekkumineII tasandi preventsioon: sekkumine

Progressiooni peatamine, individuaalsete 
ressursside kasvatamine

III tasandi preventsioon: rehabilitatsioonIII tasandi preventsioon: rehabilitatsioonIII tasandi preventsioon: rehabilitatsioonIII tasandi preventsioon: rehabilitatsioon

Ohvri tervise ja heaolu taastamine (sekkumised 
töökeskkonna tasandil)

Sekkumistasandid ja võimalused  Sekkumistasandid ja võimalused  Sekkumistasandid ja võimalused  Sekkumistasandid ja võimalused  
Tasand Tasand Tasand Tasand Ennetamine Ennetamine Ennetamine Ennetamine Sekkumine Sekkumine Sekkumine Sekkumine Rehabilitatsioon Rehabilitatsioon Rehabilitatsioon Rehabilitatsioon 

PoliitikaPoliitikaPoliitikaPoliitika Seadused ja regulatsioonid

Kollektiivsed kokkulepped

Kohtulahendid

Töökohus

Rehabilitatsioonivõimaluste 

pakkumine

Organisatsioon/ Organisatsioon/ Organisatsioon/ Organisatsioon/ 

ttttööööööööandja andja andja andja 

Kiusamisjuhtumiste ennetamise 

kord

Organisatsioonikultuuri 

arendamine

Juhtimisoskuste treening

Organisatsiooni uuringud

Juhtumite käsitlemise 

protseduur

Juhtumite vahendamine

Kaebuste menetlemine

Korporatiivsed kokkulepped

Programmid ja lepingud 

professionaalseks järgnevaks 

toetamiseks

TTTTöööööööökoht/gruppkoht/gruppkoht/gruppkoht/grupp

////üüüülesannelesannelesannelesanne

Psühhosotsiaalse töökeskkonna 

ümberkujundamine

Riskianalüüs

Koolitus (teadlikkuse tõstmine, 

kiusamise ära tundmine)

Meeskonnakoolitused

Juhtumite analüüs

Koolitus (konfliktijuhtimise 

oskuste arendamine)

Konfliktide ja juhtumite 

vahendamine

Gruppide arendamise 

programmid

IndividuaalneIndividuaalneIndividuaalneIndividuaalne Koolitus Sotsiaalne toetus

Nõustamine

Teraapia

Nõustamine

Füüsiline rehabilitatsioon

Kahjuhüvitused

Vartia ja Leka 2010

Juhtumite kJuhtumite kJuhtumite kJuhtumite kääääsitleminesitleminesitleminesitlemine
Uurimine: Uurimine: Uurimine: Uurimine: 

.. saavutamaks tasakaal ning 
parim võimalik lahendus.

Järjekord kiusamiskaebuse 
korral:

..Kaebaja

..Süüdistatav

..Võimalusel uuesti kaebaja 

(või keegi, kes on samuti 
seotud)

..Tunnistajad (ja need, kes 
võivad midagi teada)

Uurimisprotsess:Uurimisprotsess:Uurimisprotsess:Uurimisprotsess:

Missugune osa on ebaselge ja vajab täpsustusi?

Millest peaks rohkem teadma? 
Kas oli keegi, kes oli juures?

Kui tunnistajaid pole - sõna sõna vastu?

Juhtimise seisukoht: mis on mõistlik, mis oodatud?

Erinevad võimalused juhtumi lahendamiseks

Kui uurija avastab tervisele ja turvalisusele halvasti 
mõjuda võivaid asjaolusid, tuleb tööandjat informeerida

Toetus intervjuu ajal

Küsimustele vastamine: vabatahtlik vs sunduslik??
Inimesed „räägivad“ - oluline instrueerida kõiki seotud 
osapooli, et nad väldiksid teistele juhtumist rääkimist

Juhtumi lahendamine, IslandJuhtumi lahendamine, IslandJuhtumi lahendamine, IslandJuhtumi lahendamine, Island
MTÜ Lif og Sal , 2011

http://www.lifogsal.is (edaspidi – L&S)

Juhtumite kJuhtumite kJuhtumite kJuhtumite kääääsitlemine:sitlemine:sitlemine:sitlemine:

Info kogumine Info kogumine Info kogumine Info kogumine (nn checklist)

•sh mida töökohal on juba tehtud

L&S ja tL&S ja tL&S ja tL&S ja tööööööööandja poolne ettevalmistustandja poolne ettevalmistustandja poolne ettevalmistustandja poolne ettevalmistustöööööööö::::

•Kontaktisikute defineerimine (kontaktisik on vastutav töökoha 
poolt, detailide osas)

•Vormikohane nõue juhatuse esindajalt

•Iga juhtumiga tegeleb vähemalt 2 L&S psühholoogi

•Tööplaani, eelarve ja juhatusele saadetava manuaali koostamine

Intervjuu ohvri ja kiusajaga (tavaliselt  1,5 h):Intervjuu ohvri ja kiusajaga (tavaliselt  1,5 h):Intervjuu ohvri ja kiusajaga (tavaliselt  1,5 h):Intervjuu ohvri ja kiusajaga (tavaliselt  1,5 h):

•L&S tegutsemise alused ja roll protseduuris
•Kiusamise defineerimine
•Intervjueeritava õiguste ja kohustuste täpsustamine:

• Intervjueeritava nimi ja transkript lähevad raportisse
• Intervjueeritav pole kohustatud osalema intervjuus või 
vastama küsimustele

• Palve pühendada täistähelepanu oma kommentaaridele 
L&S poolt saadetaval alusmaterjalil (draftil). Hiljem 
võimalik teha täpsustusi ja täiendusi

• Kirjutatud seletused

• Intervjuud tunnistajatega: kui midagi olulist ei ilmne, ei 
mainita raportis

Protsess Protsess Protsess Protsess (kestab tavaliselt 3 nädalat , a 46-60 töötundi): : : : 

Informatsiooni hinnatakse piiratult: st ei hinnata isiksusi kui selliseid.

Raporti Raporti Raporti Raporti üüüülesehitus:lesehitus:lesehitus:lesehitus:
•Sissejuhatus: lühike ülevaade, protseduuri kirjeldus
•Osapoolte narratiivid
•Kokkuvõte
•Järeldused:

Kiusamine? 
Kui ei, siis kas sobimatu käitumine või vääriti mõistmine?

Juhtkonna reaktsioonid
Muud sotsiaalsed järelmid

•Soovitused (tulenevalt sisust):
Juhtimissüsteemi arendamine
Töökeskkonna nõuete täitmine psühhosotsiaalsete riskide 
maandamisel, töö korraldamisel jms

Ei anta otseseid juhiseid.



Raporti tutvustamine kohtumiselRaporti tutvustamine kohtumiselRaporti tutvustamine kohtumiselRaporti tutvustamine kohtumisel

•Võtmekohad
•Kokkuvõtted ja soovitused
•Vajadusel konsultatsioon

Mõnikord osaletakse järelprotseduurides (nt rahulolu 
hindamine, koolitused).

Tagasipöördumine 6 kuu pärast.

Eraldi käsitletakse uurimist ja konkreetset kiusamisjuhtumit.

Tegeletakse nii ennetuse (nõustamine, koolitused), kui 
juhtumite käsitlemisega.

Juhtumite kJuhtumite kJuhtumite kJuhtumite kääääsitlemise korral :sitlemise korral :sitlemise korral :sitlemise korral :
•Konsultatsioonid
•Kaebuste uurimine
•Vahendamine 

Klientideks tavaliselt suuremad firmad (400 ja rohkem töötajat).
Nõustamine on konfidentsiaalne. 
Nõustajal juhtumi käsitlemiseks nädalas 20 h. 

Toimub 7-nädalane treening, pärast mida kogunetakse 
suuremale nõupidamisele.

Juhtumi lahendamine, Holland: Juhtumi lahendamine, Holland: Juhtumi lahendamine, Holland: Juhtumi lahendamine, Holland: Bezemer & Kuiper 2011, 

http://www.bezemer-kuiper.nl

Juhtumi lahendamine I, SoomeJuhtumi lahendamine I, SoomeJuhtumi lahendamine I, SoomeJuhtumi lahendamine I, Soome
Timo Korpio,  UPM-Kymmene Group, 2011

TTTTööööööööinspektsiooni nõustamineinspektsiooni nõustamineinspektsiooni nõustamineinspektsiooni nõustamine

Alati küsitakse külastusel, kas on 
esinenud kiusamisjuhtumeid. 

Pakutakse tutvumiseks infot 
(näidiseeskirju) ja häid näiteid, 
kuid puuduvad uuringud-
andmed, kas neist on juhtumite 
käsitlemisel ka abi olnud. 

Sel juhul jääb ka alati küsimus kas 
töötajad ja superviisorid on 
eeskirjadest teadlikud ning kas 
kirjutatud protseduure järgitakse. 

VVVVääääljavõte Soome tljavõte Soome tljavõte Soome tljavõte Soome tööööööööohutuse seadusest:ohutuse seadusest:ohutuse seadusest:ohutuse seadusest:

• The worker has to avoid harassment and 
other forms of inappropriate behaviour 
towards other workers that may cause 
danger and harm to their health and (18§)
• … if …harassment occurs at work, the 
employer must take action to remove the 
threat. (28§)

http://www.ttl.fi/en/safety/violence_at_work/

pages/default.aspx

Timo Korpio
UPM-Kymmene Group, 2011

Juhtumi lahendamine II, SoomeJuhtumi lahendamine II, SoomeJuhtumi lahendamine II, SoomeJuhtumi lahendamine II, Soome

UPM soovitused heaoluks tUPM soovitused heaoluks tUPM soovitused heaoluks tUPM soovitused heaoluks töööööööökohalkohalkohalkohal

Turvalisus ja 
tervislikkus 
töökohal- kanna kanna kanna kanna 
hoolt thoolt thoolt thoolt töööööööökoha eest!koha eest!koha eest!koha eest!

Vastutustundlik 
töökogukond-
kandke hoolt kandke hoolt kandke hoolt kandke hoolt 
üüüüksteise eest!ksteise eest!ksteise eest!ksteise eest!

Isiklik vastutus-
kanna hoolt enda kanna hoolt enda kanna hoolt enda kanna hoolt enda 
eest!eest!eest!eest!

Timo Korpio
UPM-Kymmene Group, 2011 TTTTäääänan tnan tnan tnan täääähelepanu eest!helepanu eest!helepanu eest!helepanu eest!

Külli Luuk
vanemspetsialist 

Tervise Arengu Instituut 
Hiiu 42, 11619 Tallinn
Telefon: 6593968
Faks: 6593901

e-post: kulli.luuk@tai.ee
www.tai.ee

www.terviseinfo.ee


