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Psühhosotsiaalsed ohutegurid töökohal
ja nende kõrvaldamise kasu tööandjale
Elen Pikknurm
Tööpsühholoog
ESTE OÜ

Mis on psühhosotsiaalsed ohutegurid ja
mida need endast kujutavad?
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Seadusandlus
Psühholoogilisteks ohuteguriteks on
o monotoonne või töötaja võimetele mittevastav töö
o halb töökorraldus
o pikaajaline töötamine üksinda
o muud samalaadsed tegurid
mis võivad aja jooksul põhjustada muutusi töötaja
psüühilises seisundis (TTOS §9 lg 2 )

Seadusandlus
Seaduse järgi on defineeritud 4 psühholoogilist
ohutegurit.
Ülejäänud psühholoogilised ohutegurid on liigitatud
”...ning muud samalaadsed tegurid, mis võivad aja
jooksul põhjustada muutusi töötaja psüühilises
seisundis” hulka.
Seaduse ”ning muud” osa on reaalses tööelus
ohuteguritest üsnagi üle koormatud.

2

15.11.2012

Psühhosotsiaalsed ohutegurid
Psühhosotsiaalsed ohutegurid on
töökoha stressitekitajad ehk organisatsioonilised
faktorid (töökorralduse, juhtimise ja töökeskkonna
sotsiaalse konteksti aspektid), mis võivad mõjutada
töötajate vaimset ja füüsilist tervist.

Psühhosotsiaalsed ohutegurid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

monotoonse iseloomuga töö
töötaja võimetele mittevastav töö
halb töökorraldus
pikaajaline töötamine üksinda
töö ülekoormus ja ajasurve
mõjutusvõimaluste või kontrolli puudumine selle üle,
kuidas teha igapäevast tööd
töötajate vähene kaasatus
liiga vähene või liiga suur vastutus
üheselt mittemõistetav tööalane vastutus
kehv kommunikatsioon organisatsioonis
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Psühhosotsiaalsed ohutegurid
pingeline töö
šokeerivate sündmuste toimumine tööl
kehv suhtlus juhtkonna ja töötajate vahel
vähene koostöö kolleegide vahel
lugupidamise puudumine töötajate ja nende tehtava töö
suhtes
• premeerimissüsteemi (tunnustuse) puudumine
• mittemotiveeriv töö
• töösuhte ebakindlus
•
•
•
•
•

Psühhosotsiaalsed ohutegurid
• töötegemiseks vajaliku väljaõppe või ettevalmistuse
puudumine
• diskrimineerimine või ahistamine
• suurt täpsust nõudev töö
• tööprotsessi juhtimine
• teenindustöö, suhtlemine klientidega
• töötamine ületundidega, öötöö ja vahetustega töö
• töö-kodu konflikt, töömurede kojutoomine ja vastupidi
• toetuse puudumine töö ja pereelu tasakaalustatusele
• ...
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Töökeskkonnast tulenev
psühhosotsiaalne ohutegur
Töökeskkonnas ettetulev psühhosotsiaalne ohutegur
ei põhjusta alati koheseid muutusi töötaja
psüühilises seisundis.
Tagajärjed, peamiselt tööstress, on põhjustatud
paljude psühhosotsiaalsete ohutegurite koostoimest
(Euroopa Komisjon, 1999).

Tööstress
vTööstress on pingeseisund, mis tekib kui inimene
tajub vastuolu töökeskkonna poolt esitatud
väljakutsete ja oma toimetulekuvõimaluste vahel.
vTööstressi kogetakse siis, kui töökeskkonna
nõudmised ületavad töötajate võime nendega toime
tulla (või neid kontrollida).
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Kuidas tööstressi ära tunda?
ÜKSIKISIKU TASAND
• muutub tavakäitumine
• toimetulek halveneb
• muutused tundeelus (nt ärritub kergesti, kaotab
enesekontrolli, hakkab nutma, süüdistab, on agressiivne,
ähvardab, tõmbub endasse);
• probleemid töökaaslastega;
• sagenenud puudumine haiguse tõttu, mille hulgas on
tihti lühikesed haigusperioodid.

Kuidas tööstressi ära tunda?
ORGANISATSIOONI TASAND
suur personalivoolavus
kõrge töövõimetuse tase
töötajate vähene loovus ja pühendumine
töötajate poolne tähtaegade ületamine
tootlikkuse langus
suureneb tööõnnetusrisk (eksimused ja tööõnnetused)
töötajate töölt puudumine (suurenevad haiguspäevade eest tehtavate
väljamaksete kulutused)
• kvaliteediprobleemid, mis viivad omakorda klientide rahulolematusest
tulenevate kuludeni
•
•
•
•
•
•
•
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Kuidas tööstressi ära tunda?
ÜHISKONNA TASAND
• stressis töötaja võib valada pinge välja oma lähedaste ja kaaskodanike
peale, suurendades agressiivsust ühiskonnas laiemalt
• kannatab ühiskonna tootlikkus
• tööstressiga seotud kulud kannab suures osas üldine
ravikindlustussüsteem
• kui töötaja ei ole stressi tõttu võimeline enam tööle naasma, kannab
kulutusi pensionisüsteem

Millised töökeskkonna tegurid võivad vallandada
stressreaktsiooni ja kaasa aidata vaimse tervise
halvenemisele ?
• organisatsioonilised muudatused, mis kaasnevad koondamiste, kiire
laienemise või töö ümberstruktureerimisega (kaasa arvatud
ametikõrgendus või -alandus ning ümberpaigutused)
• määramatus või kontrolli puudumine tööülesannete üle (halvasti
defineeritud rollid, selgete prioriteetide puudumine, ebakindel töökoht,
perspektiivide piiramine, mis soodustab frustratsiooni)
• probleemsed juhid või kolleegid (kehv töötajate ja tööandjate vaheline
infovahetus, küündimatu või paksunahkne juhtkond, kolleegide
vaenulikkus, ahistamine, väärad juhtimispõhimõtted)
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Millised töökeskkonna tegurid võivad vallandada
stressreaktsiooni ja kaasa aidata vaimse tervise
halvenemisele ?
• äärmuslikud ametialased nõudmised (pikad tööpäevad, autonoomia
puudumine, suur vastutus, jäägitu tööle pühendumine, ohtlikkus,
traumatiseerivad sündmused)
• kehvad töötingimused ja füüsilised stressorid (müra, vilets valgustus,
ruumipuudus, äärmuslikud temperatuurid, kehv ergonoomika, keemilised
ohud, töötervishoiuprogrammide kättesaadamatus)
• monotoonsed või korduvad tööülesanded või oskuste alarakendatus
• ületunnitöö ja tükitöö vähemotiveeriv tasustamine
• organisatsioonikultuur, mis soodustab psüühiliste probleemidega inimeste
häbimärgistamist ja diskrimineerimist.

Tööstressi riski mõjutavad
(HSE - Suurbritannia Töötervishoiu ja Tööohutuse ameti järgi)

ü Tööga seotud nõuded
ü Kontroll oma töö üle
ü Töökaaslaste poolne toetus
ü Juhi poolne toetus
ü Suhted töökohal
ü Rolli selgus
ü Muudatuste juhtimine
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Kas psühhosotsiaalsed ohutegurid
mõjutavad tervisekahjustuste ja
tööõnnetuste tekkimist?

Psühhosotsiaalsetest ohuteguritest
põhjustatud terviseprobleemid
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Krooniline väsimus
Vastupanuvõime langus, külmetushaiguste sagenemine
Tööstress, depressioon, ärevushäired
Läbipõlemise ilmingud, enesetunde halvenemine
Stimuleerivate jookide, uimastite ja alkoholi tarvitamine
Südame-veresoonkonnahaigused
Maohaavandid
Luu-ja lihaskonnavaevused
Hormonaalsed häired (menstruaaltsükli ja seksuaalelu häired)
Ainevahetushäired (kehakaalu probleemid)
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Tööstressi esinemine ja mõjud
Tööstress võib mõjutada igat inimest mis tahes tasandil.
See võib esineda
o igas sektoris
o erineva suurusega organisatsioonides
Stress mõjutab
o inimeste tervist
o inimese ohutust
o organisatsioonide majandustulemusi
o riikide majandustulemusi

Stress põhjustab
Stress põhjustab inimestele
Ø haigusi
Ø kannatusi
nii tööl kui ka kodus.
Stress võib halvendada
Ø tööohutust
Ø süvendada muid tööga seotud terviseprobleeme ( nt luuja lihaskonna vaevusi)
Stressi mõjutab organisatsioonile
Ø mõjutab märkimisväärselt organisatsiooni äritulemit.
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Tööõnnetused

PEA MEELES !

Stress suurendab vigade ja õnnetuste,
sh tööõnnetuste tõenäosust.
(Levi, 2000)

Nähtamatu ohutegur
Tihtipeale ei nähta psühhosotsiaalsete ohutegurite mõju ja
olulisust töötaja tervisele, sest tegu on justkui nähtamatu
probleemiga.

Psühhosotsiaalne ohutegur → NÄHTAMATU OHUTEGUR
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Probleemi ulatus

Psühhosotsiaalsete ohutegurite olulisus

Psühhosotsiaalsetest
ohuteguritest
tuleneva
probleemi olulisust näitab see, et Euroopa Liidu
liikmesriikides on tööstressiga seotud probleemid
tööga seotud haigustest esinemissageduselt luu- ja
lihaskonnavaevuste järel teisel kohal.

12

15.11.2012

Psühhosotsiaalsete ohutegurite mõju töötava
inimese tervisele
Töötavate inimeste tervist mõjutavad 66 % psühhosotsiaalsed ohutegurid

2010

Olukord Euroopas
Tööstressi all kannatab 22 % Euroopa töötajatest.
50–60% kõikidest töölt puudutud päevadest on seotud stressiga.
See on äärmiselt kulukas nii inimeste endi kannatuste kui ka
majandustulemuste halvenemise seisukohalt.

2009
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Olukord Eestis
• Eestis leidis 32% töötajatest, et neil on tööstress (European
Foundation, 2006)
• Tööstressi näitaja on tõusnud 7% võrreldes eelmise uuringuga
(European Foundation, 2001)
• 10% vastajatest leidsid, et olid viimase nelja nädala jooksul
olnud stressis kas kogu aeg või suure osa ajast (Centar, 2010)
• 40% Eesti töötajaskonnast leidis, et vähemalt mõnikord olid
nad sellel perioodil stressi tundnud (Centar, 2010)

Üleeuroopaline tööohutuse ja tervishoiu
arvamusküsitlus

80% Euroopa töötajatest arvab, et järgmise viie aasta jooksul
kasvab tööstressi all kannatavate inimeste arv nende riigis.

Eestis on see arv 71%

2012
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Suureks või mõningaseks probleemiks on juhtide ja
töötajate töökeskkonnaesindajate arvates
(http://www.esener.eu, 2009)

Probleem

Töötajate töökeskkonnaesindajate

Juhtide hinnangul

hinnangul

Eestis

Euroopas

Eestis

Euroopas

70%

79%

70%

86%

66%

79%

68%

83%

52%

61%

60%

74%

Õnnetused

42%

79%

49%

84%

Ohtlikud ained

36%

58%

56%

71%

8%

37%

5%

53%

7%

37%

8%

61%

Luu-lihaskonna
vaevused
Tööstress
Müra ja vibratsioon

Vägivald või sellega
ähvardamine
Kiusamine või
ahistamine

Psühhosotsiaalseid riske põhjustavatest teguritest on Eesti
töötajate töökeskkonnaesindajate arvates põhimureks
(http://www.esener.eu 2009)

Eesti

Euroopa

62%

67%

58%

48%

Töösuhtekindlus

35%

38%

Ebaselge tööjõupoliitika

24%

33%

23%

47%

Vilets kolleegide vaheline koostöö

22%

31%

Pikk või ebakorrapärane tööaeg

20%

37%

12%

29%

12%

40%

2%

11%

Probleem
Ajasurve
Keeruliste klientidega, patsientidega,
õpilastega jt suhtlemine

Vilets juhtkonna ja töötajate vaheline
suhtlemine

Töötaja kontrolli puudumine oma töö
korraldamisel
Probleemid vahetu juhi ja töötaja
suhetes
Diskrimineerimine
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Kõige olulisemad tekkivad psühhosotsiaalsed
riskid

1. Uued töölepinguvormid ja töökoha ebakindlus
2. Vananev tööjõud
3. Töö intensiivistumine
4. Kõrged emotsionaalsed nõudmised tööl
5. Töö- ja eraelu tasakaalustamatus

2009

Probleemiga kaasnevad kulud
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Töötajate vaimse tervise probleemidega
seotud kulud
• 2002. aastal oli 15 liikmesriigiga ELis tööstressist
tulenev majanduslik kulu hinnanguliselt 20 miljardit
eurot
• Suurbritannias hinnati 2005/2006 a tööstressi
tekitatud kahju tööandjale üle 500-le miljonile
naelsterlingile (ca 620 miljonit eurot)
• 1/3 puudutud tööpäevadest olid seotud stressiga

Töötajate vaimse tervise probleemidega
seotud kulud
• 240 miljardit eurot aastas - vaimse tervise häirete
põhjustatud kulud Euroopas
• 136 miljardit eurot sellest – kulud tootlikkuse
vähenemisest, mille põhjuseks on muu hulgas
haiguse tõttu puudutud päevade arv
• Iga kümnes pikaajaline terviseprobleem või
töövõimetusjuhtum on tingitud vaimsetest või
emotsionaalsetest häiretest
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Töötajate vaimse tervise probleemidega
seotud kulud
Vaimse tervise probleemidest põhjustatud tootlikkuse langus ja sellest
tingitud kahju on suurem kui teiste terviseprobleemide põhjustatud kahju
•25% eurooplastest kogeb oma elu jooksul vähemalt korra vaimse tervisega
seotud probleeme
•27% (ehk kokku 93 miljonit inimest) Euroopa täiskasvanud rahvastikust
kannatab vaimse tervisega seotud probleemide all
Uuringud näitavad, et töövägivalla ja -stressi tõttu kaotab ühiskond
1–3,5% SKPst.
Vaimse tervise edendamine aitab vähendada töölt
puudumisega seotud kulutusi ja sellega seotud
ajakulu juhtkonnale.

Probleemi lahendus
Mida saab teha psühhosotsiaalsete
ohutegurite vähendamiseks või
kõrvaldamiseks?
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Riskianalüüsi läbiviimine
Riskianalüüsi on tarvis läbi viia selleks, et
ü hinnata tööga seotud ohutegureid
ü vältida töökeskkonna riskide negatiivset tervisemõju

Ole eeskujuks !
ü Juhi eeskujulik tegutsemine on edu eeltingimus.
ü Juhi eeskuju näitab igaühele selgelt, et tööohutus
ja töötervishoid on ettevõtte jaoks strateegilise
tähtsusega küsimused.
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Enneta!
Tööstressi ja psühhosotsiaalsete riskide ennetamise võti
peitub töökorralduses ja juhtimises.

Parem on tööstressi tagajärgi ennetada kui tegutseda
alles nende ilmnemisel!

Stressi ennetamise meetmed
organisatsiooni tasandil
• töötaja vastutuste ja nendele vastavate volituste selge
määratlemine
• selge poliitika tööalase kiusamise ja ahistamisega
toimetulekuks
• läbipaistev personalipoliitika
• paindliku töökorralduse võimaldamine
• hea füüsilise töökeskkonna pakkumine
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Stressi ennetamise meetmed
organisatsiooni tasandil
• töötajatele koolituse korraldamine pingelistes
olukordades toimimiseks
• keskastmejuhtidele koolituse pakkumine selles osas,
kuidas alluvate stressiga toime tulla ja neid abistada
• töötajate tervislike eluviiside (nt liikumisharrastuste)
soodustamine
• võimaluste loomine suhtlemiseks ja üksteise
toetamiseks

Tööandja võimalused
• Pakkuda töötajale psühholoogilist nõustamist ja abi
Ø Eriti stressirohketel erialadel ja ametikohtadel töötavate inimeste jaoks
on osutunud tõhusaks tavaline psühholoogiline abi ja nõustamine – nii
probleemide tuvastamiseks kui ka nendega seotud vaevuste
leevendamiseks
• Võimaldada koolitust tööalaste oskuste parandamiseks
• Võimaldada teatud perioodiks individuaalset töökorraldust ja lisatuge
• Töötada välja toetussüsteemid töölt pikka aega eemal olnud töötajate (nt
töövõimetuslehel olijate) integreerimiseks tagasi tööle.

21

15.11.2012

Kellele suunata stressi leevendusmeetmed?
Juhul kui stressi tekitavaid riske täielikult kõrvaldada
ei ole võimalik, näiteks töö olemuse tõttu (öötöö,
rohket suhtlemist nõudev töö vms), tuleks stressi
leevendusmeetmed suunata
riskigruppidele

Tööstressorite mõju vähendamine
v Kompetentse ja inimese psühholoogiat arvestava
juhtimise abil on küllaltki lihtne tööstressorite mõju
vähendada.
v Oluline on
• stressi sümptomeid õigeaegselt märgata
• stressi põhjustega tegeleda
• vajadusel abi otsida
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Miks hinnata riskianalüüsi käigus
psühhosotsiaalseid ohutegureid?

Muutused tööelus
• Füüsiliste riskide kaardistamine ning nendega
arvestamine on kujunenud paljude ettevõtete jaoks
iseenesest mõistetavaks tegevuseks.
• Tänapäeval puutub enamik töötajatest kokku
väiksemas või suuremas mahus intellektuaalseid ja
psühholoogilisi väljakutseid esitavate töödega.
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Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
(§3 lg 2)

Töökeskkonnas toimivad tegurid, sealhulgas
psühholoogilised ohutegurid,
ei või ohustada töötaja tervist ega muu
töökeskkonnas viibiva isiku elu ega tervist.

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
(§9 lg 3)

• Ohuteguritest tuleneva riski vähendamiseks ning töötaja
füüsilise ja vaimse ülekoormuse vältimiseks peab tööandja
kohandama töö töötajale võimalikult sobivaks.
• Töökoha kujundamisel ja töö korraldamisel peab arvestama
töötaja kehalisi, vaimseid, soolisi ja ealisi iseärasusi.
• Tuleb arvestada töötaja töövõime muutumist tööpäeva või
vahetuse jooksul.
• Tuleb vältida pikaajalist üksinda töötamist.
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Tööandja kohustus
• Tööandja saab ja peab tööstressile lähenema nii
nagu igale teisele töökeskkonnast tulenevale
ohutegurile.
• Kõik algab riskianalüüsist, mille käigus tuleks eraldi
tähelepanu pöörata ka psühhosotsiaalsetele
ohuteguritele ja tööstressile.

Riskianalüüsi läbiviimise sammud
• Tehakse kindlaks, millised ohutegurid ettevõttes töötavaid
töötajaid ohustavad
• Hinnatakse, millised töötajad on nendest ohuteguritest
ohustatud
• Tehakse kindlaks, mida on juba tehtud, et neid ohtusid
maandada
• Otsustatakse, kas tehtu on piisav
• Kui ei, siis mõeldakse välja, mida tuleks veel teha
• Vormistatakse tehtu kirjalikult, koostatakse tegevusplaan
• Kindla ajavahemiku järel korratakse hindamist ning
kontrollitakse rakendatud meetmete tulemusi.
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Psühhosotsiaalne risk tööl
Psühhosotsiaalse riski suuruse hindamiseks
Ø Peab teadma töökeskkonna psühhosotsiaalseid
ohutegureid
Ø Peab oskama prognoosida tagajärgi

Kasu tööandjale
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Töötervishoiu ja tööohutusega tegelemise
eesmärk

Töötervishoiu ja tööohutusega tegelemine võimaldab
Ø parendada ettevõtte tulemuslikkust
Ø kaitsta töötajaid

Vaimse tervise edendamise
KASU organisatsiooni tasandil
• Tööstressi vähenemine
• Tööga seotud tervisehäirete vähenemine
• Väiksem kaadrivoolavus
• Töötajate motiveerituse ja töö tulemuslikkuse suurenemine
• Töökliima paranemine
• Töötajate töösoorituste kvaliteedi paranemine
• Tööga rahulolu paranemine
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Vaimse tervise edendamise
KASU organisatsiooni tasandil
• Toodete ja teenuste kvaliteedi paranemine ja klientide rahulolu
suurenemine
• Töökulude ja kasumi suhte näitaja suurem kooskõla tehtud
investeeringutega
• Majanduslik kasu tõus– töötajate puudumine väheneb
• Tööõnnetuste vähenemine ning väiksem kohtumenetluste algatamise
oht
• Vahejuhtumite, õnnetuste, rikete ja protsesside katkemise vältimise
kaudu tagatakse ettevõtte tegevuse parem jätkuvus ning seega
suurem tootlikkus
• Ettevõtte maine paranemine teenuse kvaliteedi parandamise
tulemusena varustajate, klientide ja teiste partnerite silmis.

PEA MEELES !
vKõige tõhusamad on organisatsiooni tasandil
probleemi ennetamisele suunatud meetmed
vKõige kallim aga on tegeleda tööstressi
tagajärgedega
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Korralikult läbiviidud riskianalüüs tagab
töötajate vaimse ja füüsilise tervise!

TÄNAN!
Elen Pikknurm
elen@este.ee
50 96 757
ESTE OÜ

29

