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ABB Balti riikides
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ABB kaubamärk

„Early bird“ Balti turul

„Made in ABB“ kontseptsioon – tehnoloogia tipptase ühendatud 
maailmatasemel kvaliteediga

Lähedus ja head suhted Soome ja Rootsi ABB ettevõtetega

Kõrge kvalifikatsiooniga ja motiveeritud kohalik tööjõud

Balti riikide väga hea majanduskeskkond

Edufaktorid
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ABB tegevusvaldkonnad  ja tootevalik Balti riikides
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ABB ajalugu Balti riikides
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1992 2000 2002 2005 2006 2008 2010

NordBalt – HVDC Light 
kaabelühendus

Komplektalajaamade 
tehase avamine 
Maardus

Estlink 1 – HVDC Light
veealune kaabeühendus

Ajamite ja 
taastuvenergiasead-
mete tehase avamine 
Jüris

Mootorite ja 
generaatorite tehase 
avamine Jüris

Moodustatakse ABB 
Balti organisatsioon

ABB alustab tegevust, 
esimene tehas Keilas  
hakkab tootma 
elektrikilpe

ABB tarnib 168 
elektrisõidukite 
kiirlaadijat üle Eesti

Vastutustundliku 
ettevõtluse kuld-
taseme  kvaliteedi-
märgis (varasem 2015)

LitPol - HVDC 
konverteralajaam 
Leedus

ABB uue 
müügiesinduse 
avamine Vilniuses

ABB regionaalse 
äriteeninduse
keskuse avamine 
Tallinnas

ABB One Campuse
avamine Jüris 

ABB viiendat korda 
Eesti aasta välis-
investor (varasemad 
2007-2009, 2011)

ABB valiti aasta 
parimaks 
praktikakohaks Eestis

2012 2013 2013 2014 2015 2016 2016 2016
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ABB Balti riikides
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Rohkem kui 1 900

töötajat

Rohkem kui 100 miljonit €

investeeringuid

160 miljonit €

müügitulu

25 aastat kogemusi

asutatud 1992

2017

€
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Meie väärtused

October 30, 2017 Slide 8

Koostöö Usaldus

Kliendikesksus Kvaliteet

Innovatsioon Kiirus

Vastutus Sooritused

Tervis ja ohutus Ausus
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– Tööheaolu on sisemine rahulolu, mis võimaldab särada, täielikult rakendada oma potensiaali enda ja organisatsiooni heaks (CIPD).

– Teema kaks poolt: vastutustundlik ettevõte ja töötaja

– Miks?

• hea enesetundega töötaja on efektiivsem, kõrgema tootlikkusega (31%), 3x loovam ja võtab vabatahtlikult ka täiendavaid rolle ning
teeb mõistlikke lisapingutusi. Töötajate voolavus on ettevõttele suur kulu. Jätksuutlik töötaja ja ettevõte.

– Tööheaoluga tuleb tegeleda teadlikult (sisend, tegevuskava oluliste teemadega).

– Ettevõttele on vaja innukaid töötajaid, kes teevad pühendunult tööd ja tunnevad end õnnelikuna (Eestis innustunud töötajaid 21,7%, EU-
s 23.9%).

– Tööheaolu saavutamiseks on mitmeid aspekte, väga oluline on töötajate kaasamine ja neilt sisendi saamine. Organisatsiooni kultuur, 
juhid, töötajad, töökorraldus, terviseprogrammid, soodustused. 

– Oluline on pöörata tähelepanu töötaja tööle, mille tegemiseks töötaja ettevõttes on (koolitused, kogemuste jagamine, füüsiline
töökeskkond, painduv tööaeg, töökoormus, töö autonoomsus juhtimine,  kaugtöö, karjäär).

Tööheaolu
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Terviseprogrammi eesmärk

– Terviseprogramm on üks võimalus tööheaolu parandamiseks.

– Suunata töötajaid muutma oma eluviise tervislikumaks. 

– ABB roll on olla toetaja ja hea partner tervislikuma eluviisi teel, 
otsuse teeb iga inimene ise.
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ABB töötajale
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Terviseprogramm

– Puuviljad

– Seminarid

– Töötoad

– Infomaterjalid

– Tervisenäitajate
mõõtmised

– Liikumisele suunatud
tegevused

– Vaimne tervis

– Toitumine

– Psühholoog

– Füsioterapeut

Spordiklubi

– Liikme soodustused
partenrite juures

– Tegevused sektsioonides

– Võistlused

– Spordipäevad

– Sportlikud ühisüritused

– Koostöö ABB 
Terviseprogrammiga

Haridus

– Soodustame õppimist
kõrgkoolis

– Keeleõppe võimalused

– Praktika kohad

– Stipendiumid

– Koostöö ülikoolidega

– Erialased, ohutusalased
jms koolitused

Töökeskkond

– Terviseaudit

– Massaaž

– Ohuolukordade
süsteemne lahendamine

– Ohutusnädal

– Ergonoomiline
töökeskkond

– Reisi- ja õnetusjuhtumi
kindlustus

– Vaktsineerimine, 
reisimeditsiin

Lisahüved

– Töötaja soodustused

– „Soovita töötajat“ 

– Inspiro ettepanekute
süsteem

– Ettevõtte aktsiate 
omistamise programm
töötajatele

– Tähistame koos sinuga
(tööstaaz, sünni-päevad, 
juubelid jms)
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TAI-s aastal 2017: Loengud ABB-s aastal 2016September - toitumine 

– Adik Levin, lastearst ja toitumisspetsialist M.D, Ph.D, MSc.D, FAB: Seitse kuldset toitumise reeglit 

– Siret Saarsalu, toitumisterapeut, harrastus- ja tippsportlaste toitumisnõustaja, koolitaja: Kiired 
lõunad, mis hoiavad mõtte erksa

– Erik Orgu, lõpetanud Tallinna Teeninduskooli kulinaaria erialal, personaaltreener ja 
toitumisnõustaja: Toitumine ja liikumine: kuidas see siis käib?

Oktoober - vaimne tervis

– Taimi Elenurm: Vaimse tervise toetamine töökohal

– Külli Luuk: Psühhosotsiaalsed riskid töökohal: kiusamine ja ahistamine

November - sõltuvusained

– Margo Kivila, narkopolitseinik: Narkootilised ained ja nende mõju

– Mailis Tõnisson, arst: Narkotestid arsti pilgu läbi

– Erik, endine sõltlane: Vali Vabadus narkootikumidest

– Jaanuar: HIV töökohal

– Veebruar: vähikuu

– Märts: uimastisõltuvuse varane äratundmine, 
käitumisjuhised 

– Aprill: südamekuu

– Juuni: puhkus/ rekreatsioon

– September: puu- ja köögiviljakuu

– Oktoober: vaimse tervise kuu

– November: alkohol

– Detsember: vanemlus

30.10.2017

Terviseprogramm
Teemakuud
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– Töötati välja kogu visuaal ja selle kasutamise reeglid.

– Saime märgise „Tervislik töökoht!“

– Kommunikatsioon:

• Terviseprogrammi osalus Infopäevadel alates 2014. aastast

• Infomaterjalid tervisliku toitumise kohta sööklas, infostendidel

• Terviseprogrammi panus „Ohutusnädala“ ajal

– Tervise nädalad alates 2016 a  (Meeste tervise nädal)

– Liikumise kampaania alates 2015 aastast („Käime ümber Maakera“, „Suur liikumis kampaania“)

– Teemaloengud/semianarid/õpitoad (toitumine, vaimnetervis, ergonoomia, sport, erinevad 
arstid jne)

– Puuviljanädal, teenädal

– Sisetereviseraja projekti algus

– Liitumine SportID-ga 2018

30.10.2017

Tegevused 2013 - 2016
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– D-vitamiini testimine ja arsti loeng

– Liikumiskampaania: aprill – september 

– 100 päevane Global Health Challenge

– Tervisenädal: märtsi viimane nädal („Terve igas eas“)

– Suitsetamisest vabanemise pilootprojekt Allen Carr meetodil

– Siseterviseradade arendamine 

– Redelid seintel, võimlemise video

– Tegevused Ohutusnädala ajal (võimlemine instruktoriga, seminarid- AED, hügieen, 
toitumine öövahetuses, silmaarsti loeng, sinise ekraani mõju tervisele)

– Valgustuse hindamine kontoris (mõju tervisele)

– Puuviljad, taimeteed

30.10.2017

Tegevused 2017
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Infokandjad ja kommunikatsioonivahendid

– Kolmes majas üleval 
spetsiaalsed infostendid

– Lauarääkijad

– Plakatid

– Roll-upid

– Teatmikud

– Intranet

– Loengud

– Ekraanid

– Info-TV

– Bukletid

– Brošüürid

– E-post

– Yammer ☺ - ABB 
Terviseprogramm

https://www.yammer.com/abb.com/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=8846295&view=all
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100-päevane Global Health Challenge alustas 24. mail: ABB Grupp kutsus osalema ülemaailmses
terviseprogrammis, kus kõik osalejad said ABB poolt spetsiaalse veebiäpiga ühilduva
aktiivsusmonitori. Aktiivsusmonitorid mõõdavad seitsmeliikmeliste tiimide päevaseid
liikumisharjumusi automaatselt ja võrdlevad nii ABB kui ka teiste programmiga ühinenud
ülemaailmsete ettevõtete tiimide tulemusi.

ABB ülemaailmses terviseprogrammis osalemiseks tuli panna kokku 7-liikmeline tiim (võis kutsuda
tiimi ka kolleege väljastpoolt Eesti ABB-d) ja valida tiimijuht.

100 päevase Global Health Challengi jooksul:

– arvestatakse käimist, jooksmist, rattasõitu, ujumist

– jälgitakse toitumist, uneaega, tasakaalu

– võetakse ette väiksemaid väljakutseid

– jms

30.10.2017

100 päeva Global Health Challenge
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ABB terviseprogrammi tunnustused

30.10.2017

ABB valiti 3. 11.2016 Harjumaa Tervisetegija 2016 tiitli 
kaheksa nominendi hulka

ABB pälvis 6.12.2016 terviseedenduse eest Tallinna 
linnavalitsuse tänukirja. Tallinna Kiirabi koolituskeskuse 
saalis toimunud vastuvõtul tunnustati tervist edendavaid 
töökohti loonud firmasid ja asutusi.
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