1.Sissejuhatus
Tääga seotud stress on tunnistatud
rahvusvahelisel,
Euroopa ja siseriiklikul tasandil
muret tekitavaks probleemiks
nii tääandjate
ki.Ji täätajate jaoks. Olles määratlenud
vajaduse teatud ühismeetmete
rakendamiseks
selles küsimuses ja oodates Komitee
stressiga seotud konsultatsioonide
tulemusi,lülitasid
Euroopa tääturu osapooled selle
küsimuse sotsiaalse dialoogi 2003-2005
tääprogrammi.
Stress võib avaldada mõju igas tääpaigas
ja igale täätajale, olenemata
ettevõtte
suurusest, tegevusvaldkonnast
või tääsuhte või -Iepingu vormist. Tegelikkuses
ei
pruugi stress kõiki tääkohti ja täätajaid mõjutada.
Tääga seotud stressiga võitlemine võib tõsta efektUvsu~t ja parandada
täätervishoidu
ja -ohutust
ning sellest tulenevalt suurendada
ka majanduslikku
ja sotsiaalset kasu
ettevõtetele,
täätajatele ja ühiskonnale
tervikuna.
Tääga seotud stressi probleemidega
võitlemisel
on oluline võtta arvesse tääjõu
mitmekesisust.
2.

Eesmärk

Käesoleva kokkuleppe eesmärk on suurendada
tööandjate,töötajate
ja nende
esindajate teadlikkust tööga seotud stressist ning juhtida nende tähelepanu
märkidele, mis võivad viidata tööga seotud stressi probleemidele.
Käesoleva kokkuleppe eesmärgiks
on pakkuda tööandjatele
ja töötajatele
raamlepingut,
et teha kindlaks tööga seotud stressi probleeme ja neid vältida ning
juhtida. Stressi tekkimises ei süüdistata
selle all kannatajaid.
Tunnistades,
et ahist?mine ja vägivald töökohal on potentsiaalsed
tööga seotud
stressi tekitajad, kuid EL tööturu osapooled
analüüsivad
sotsiaalse
dialoogi 20032005 tööprogrammis
eraldi kokkuleppe
sõlmimise võimalusi nendes küsimustes, ei
käsitle see kokkulepe vägivalla, ahistamise
ja posttraumaatilise
stressi probleeme.

Stress on seisund, millega kaasnevad füüsilised,psühholoogilised
või sotsiaalsed
kaebused või häired, mis tulenevad üksikisiku võimetusest ületada Iõhet tegelikkuse
ning neile esitatud nõuete ja ootuste vahel.
Inimene suudab hästi kohaneda Iühiajalise stressiga -seda võib pidada positiivseks
-kuid on raskustes tugeva stressi tingimustes pikema aja vältel toime tulemisega.
Pealegi reageerivad erinevad inimesed samastes olukordades erinevalt ja sama isik
võib reageeruda samas olukorras teisel eluetapil hoopis teistmoodi.
Stress ei ole haigus, kuid selle pikaajaline talumine võib vähendada töö efektiivsust
ja põhjustada haigestumist. Stress, mis ei pärine töökeskkonnast, võib kaasa tuua
muutusi käitumises ja põhjustada tööalase efektiivsuse halvenemist. Kõiki töö käigus
väljenduvaid stressi ilminguid ei saa Iugeda tööga seotud stressiks. Tööga seotud
stressi võivad põhjustada erinevad tegurid nagu töö sisu, töö organiseeritus,
töökeskkond, halb kommunikatsioon jne.
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Arvestades
stressi ilmingute keerukust,
ei ürita käesolev kokkulepe
pakkuda
ammendavat
Ioendit stressi võimalikest
näitajatest.
Ometigi on järjekindel
töölt
puudumine või kõrge kaadri voolavus, sagedased
isikutevahelised
konfliktid või
töötajatelt Iaekuvad kaebused mõningateks
märkideks, mis võivad osutada tööga
seotud stressi probleemidele.

Selleks,et veenduda,kas tegemiston tööga seotudstressiga,tuleks ilmselt analüüsidategureidnagu
töö organiseeritusja protsessid(tööajad,iseseisvuseaste,töötajateoskuste vastavustööülesnnetele,
töökoormuselejne.), töötingimusedja -keskkond (solvavakäitumisetalumine, müra, kuumus,
kokkupuutumineohtlikeainetegajne.), kommunikatsioon(ebakindlustöökohal oodatavasuhtes,
töökohapüsimiseväljavaatedvõi oodatavadmuutusedjne.) ning ka subjektiivseidtegureid
(emotsionaalne
ja sotsiaalnesurve,toimetulematusetunne,toetuse puudumisetunnetaminejne.).
Kuitöögaseotudstressiprobleemon tuvastatud,tuleb astudasamme selle vältimiseks,kõrvaldamiseks
või selle mõjuvähendamiseks.Asjakohastemeetmeterakendamiseeest kannabvastutusttööandja.
Meetmeidrakendataksetöötajatelnendeesindajateosalemiselja koostöös nendega.

5".

Vastavalt
raamdirektiivile
89/391on kõigiltööandjatel
juriidilinekohustustagadatöötajatetöötervishoid
ja -ohutus.Seekohustushõlmabkatöögaseotudstressiprobleeme
seni,kunineedkujutavad
endast
riskiterviseleja ohutusele.
Kõigiltöötajatelon üldinekohustusrakendadatööandjapooltkindlaks
määratud
kaitsemeetmeid.
Töögaseotudstressiprobleemidele
IahenduseotsiminevõibtoimudaIäbiriskidehindamise
üldise
protsessi,
eraldistressipoliitika
abilja/võikindlaksmääratud
stressifaktoritele
suunatudmeetmeid
rakendades.
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Töökohaga
seotudstressiprobleemide
vältimine,kõrvaldamine
või vähendamine
võibhõlmataerinevaid
meetmeid.
Needmeetmed
võivadollanii kollektiivsed
kuika individuaalsed
või mõlemat.Neidvõidakse
rakendada
eraldimeetmetena,
mison suunatudstressitaktoritekindlakstegemisele,
võiosana
terviklikust
stressipoliitikast,
mishõlmabnii ennetavaid
kuika aktiivseidmeetmeid.
Kuiselleksvajalikketeadmisitöökohalnapib,on võimalikkasutadakompetentset
väliskogemust,
kooskõlas
Euroopa
ja siseriiklike
õigusaktide,
kollektiivlepingute
ja kehtivatetavadega.
Kuistressivastased
meetmed
onpaigas,tulebneidregulaarselt
ülevaadata,et hinnatameetmete
tõhusust,
asjakohasust
ja vajalikkust
ningolemasolevate
ressursside
kasutamise
optimaalsust.
Sellisedmeetmed
võivadsisaldada
näiteksjärgnevat:
-juhtimis -ja kommunikatsioonimeetmed(ettevõtte
eesmärkide
ja üksiktöötajate
rolli
selgitamine,
juhtkonna
piisavatoetusetagamineüksiktöötajatele
ja meeskondadele,
kohustuste
ja tööülesannete
vastavus,
tööorganiseerituse
ja juhtimiseparandamine,
töötingimused
ja -keskkond)
-juhtide ja töötajatekoolitamine,suurendamaks
teadlikkust
ja arusaamist
stressiolemusest,
sellevõimalikest
põhjustest
ja sellegatoimetuleku
viisidestja/võimuutustega
kohanemisest
-töötajatelnende esindajate
intormeerimine
ja töötajatega/nende
esindajatega
konsulteerimine
kooskõlas
Euroopa
ja siseriiklike
õigusaktide,kollektiivlepingute
ja kehtivatetavadega.
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EuroopaMajanduspiirkonnas
haldus-ja tööjõugaseotudküsimusteIahendamisel.

Ühtlasikutsuvadallakirjutanud
kandidaatriikide
Iiikmesorganisatsioone
selleIepingurakendamisele.
SedaIepingutkohaldatakse
kolmeaastajooksulpärastIepingu
allki~astamise
kuupäeva.
Liikmesorganisatsioonid
annavadselleIepingurakendamisest
aruSotsiaaldialoogi
Komiteele.Esimese
kolmeaastajooksulpärastselleIepinguallkirjastamist
koostab
Sotsiaaldialoogi
Komiteeiga-aastaselt
kokkuvõtliku
tabeliIepingujätkuvalrakendamisel
võetudmeetmetest.
Täielikuaruanderakendatud
meetmete
kohtaesitabSotsiaaldialoogi
Komiteeneljandal
aastal.
Allakirjutanud
hindavadIepingutja vaatavadselleülemistahesajalviieaastajooksulpärastIepingu
allkirjastamist,
kui üksallakirjutanutest
sellekssooviavaldab.
Küsimuste
korral,mispuudutavad
selleIepingusisu,võivadIiikmesorganisatsioonid
pöördudakas
üheskoos
või eraldiallakirjutanute
poole,kes siisvastavad
koosvõieraldi.
SelleIepingukohaldamisel
väldivadallakirjutanud
poolteIiikmesorganisatsioonid
mittevajaliku
koormuse
IisamistVKE-dele.SelleIepingukohaldamine
ei olepiisavalusalandada
selleIepinguraames
töötajatele
võimaldatava
üldisekaitstusetaset.
Käesolev
kokkulepeei piirasotsiaalpartnerite
õigustsõlmida-8sjakohasel
tasandil,sealhulgasEuroopa
tasandil,kokkuleppeid
käesolevakokkuleppekohandamiseks
ja/võitäiendamiseks
viisil,misarvestaks
asjaosaliste
sotsiaalpartnerite
erivajadusi.
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