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Tööstressorid/psühhosotsiaalsed
ohutegurid tööl

� Tööstress on pingeseisund, mille on põhjustanud tööl 
esinevad stressorid

� Tööstress on kogum emotsionaalseid, kognitiivseid, 
käitumuslikke ja füsioloogilisi reaktsioone, mida kutsuvad 
esile töö sisu, töökorraldus ja töökeskkonnas erinevad 
faktorid (European Commission, Spice of Life – or Kiss of Death?, 
Employment and Social Affairrs, Health and Safety at Work, 1999)

� Psühhosotsiaalsed ohutegurid tööl osundavad
töökeskkonna, töö sisu, organisatsiooni tingimuste ja 
töötajate suutlikkuse, vajaduste, kultuuri, isiklike kaalutluste
koostoimele, mis võib läbi töötaja taju ja isiklike kogemuste
mõjustada töötaja tervist, töö tulemuslikkust ja tööga
rahulolu (Psychosocial factors at work. Report of the Joint ILO/WHO 
Committee on Occupatonal Health, Geneva, 1984)



Töötervishoiu ja tööohutuse
seadus

§ 6. Füüsikalised ohutegurid

§ 7. Keemilised ohutegurid

§ 8. Bioloogilised ohutegurid

§ 9. Füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid
(2) Psühholoogilised ohutegurid on monotoonne või töötaja võimetele
mittevastav töö, halb töökorraldus ja pikaajaline töötamine üksinda ning
muud samalaadsed tegurid, mis võivad aja jooksul põhjustada muutusi
töötaja psüühilises seisundis

� On oluline, et eristatakse mõisteid "psühhosotsiaalsed" 

ohutegurid ning "psühholoogilised” ohutegurid, millest

viimane on oluliselt kitsam termin (Kompier,  Van Den Beek, 2008; 
Burton, Kendall, Pearce, Birrell, Bainbridge, 2008; Green, Taylor, 2008) 



Näiteks: psühhosotsiaalsed faktorid
Kanada seadusandluses (Canadian case law and legislation, 

Canadian Centre for Occupational Health and Safety, CCOHS)
Töötajate
1. Psühholoogiline toetus

2. Organisatsiooni kultuur

3. Selge juhtimisstruktuur ja arusaadavad ootused juhtimisele

4. Austus ja tsiviliseeritud käitumine

5. Töö psühholoogiline sobivus töötajale

6. Arengu võimalused

7. Tunnustus ja preemiad

8. Mõjustamise võimalus

9. Töötempo ja töö hulga juhtimine

10. Kaasatus

11. Tasakaalustatus

12. Psühholoogiline kaitstus

13. Füüsiline kaitstus



Psühhosotsiaalsete riskide juhtimine
(The scope of management of psychosocial risks in EU, ESENER, European Risk 

Observatory 
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012) 



“Vanad” tööstressorid/psühhosotsiaalsed
ohutegurid tööl: Eesti tööstressi uuringud* 

(TTÜ, PE Konsult AS, 2005-2007)

Tööstressorid

Töö tempo                    

Suhted tööl
Kodu / töö tasakaal

Juhi rollid

Isiklik vastutus

Pisi-stressorid

Tunnustatus

Organisatsiooni

sisekliima

25,2  23,9 23,8              22,8

33 34,2 34                 34,9

19 20,7 21,3               19

13,6                  14,2            14,2               13,5

16                     16,1            15,9               15,5

14                     13,7            13,7               13,1

15                     16,1            15,6               16,5

15                     15,5            15,2               15,5

Prokuratuur     Insenerid Juhid        Ametnikud

Suurem number näitab suurema mõjuga stressorit

* Occupational Stress Indicator, OSI-2; metoodika on kasutusel 24. riigis



OHI-2 PSÜHHOSOTSIAALSED FAKTORID

Tööga seotud nõuded 1. Kvantitatiivsed nõuded
2. Kvalitatiivsed nõuded
3. Psühholoogilised nõuded
4. Emotsionaalsed nõuded
5. Sensoorsed nõuded
6. Sotsiaalsed nõuded
7. Töö organiseerimisega seotud nõuded

Töötajaga seotud tegurid 1. Tööga rahulolu
2. Tervis
3. Psühholoogiline heaolu
4. Töövõime
5. Uni ja puhkus
6. Suhted töökaaslastega

Kontrollkese Internaalsus/Eksternaalsus

Toimetulek 1. Emotsionaalsed toimetuleku strateegiad
2. Positiivsed emotsioonid
3. Negatiivsed emotsioonid
4. Probleemi lahendamine
5. Enesehinnang
6. Töö-pere konflikt

Organisatsiooniga seotud tegurid 1. Areng ja karjääri võimalused
2. Töötähendus
3. Töö turvalisus
4. Professionaalne tunnustatus
5. Juhtimine
6. Organisatsiooni psühholoogiline mikrokliima



Muutused töömaailmas ja
“uued” tööstressorid/psühhosotsiaalsed

ohutegurid tööl

• Inimkesksus

DilemmaDilemma

Inimese
sobitamine

töö ja
tehnikaga

Inimese
sobitamine

töö ja
tehnikaga

Töö ja tehnika
sobitamine
inimesega

Töö ja tehnika
sobitamine
inimesega?

� Töö organiseerimine ja tööde jaotamine inimese ja

tehnika (masinad, robotid) vahel



Muutused töömaailmas ja
“uued” tööstressorid/psühhosotsiaalsed

ohutegurid tööl

• Muutunud on töö aeg ja ruum

� Töö on väljunud nii tööajast

kui töö ruumist –

töö tuleb meiega kaasa

TÖÖ

PERE

Näiteks: Oma töökohta (tööruumi) ei kasutanud keskmiselt tööpäev

lõikes 43% X ametiasutuse töötajatest (TTÜ uuringu raport, 2013)



Muutused töömaailmas ja
“uued” tööstressorid/psühhosotsiaalsed

ohutegurid tööl
• Vajadus pidevaks õppeks ja ümberõppeks, 
uute tehnoloogiate, uudse tehnika kasutamine

Sülikoolide õppejõududele on sressoriks vajadus kasutada uusi seadmeid, 
tehnoloogiaid, didaktika meetodeid (Akadeemilise personali tööstressi uuring, 
TTÜ, Primus, 2009-2013)



• Suurenenud on informatsiooni hulk

✓ informatsiooni üleküllus

✓ vajaliku informatsiooni defitsiit

Kriitiliseks on muutunud oskus vajaminevat informatsiooni

hankida, info usaldusväärsust hinnata ning inimlikke vigu

vältida

Muutused töömaailmas ja
“uued” tööstressorid/psühhosotsiaalsed

ohutegurid tööl



Muutused töömaailmas ja
“uued” tööstressorid/psühhosotsiaalsed

ohutegurid tööl
• Suhtlemine, töötamine, õppimine virtuaalses

keskkonnas
✓ E-mail

� E-raamat ✓ Digiajaleht

✓ E-õpik

✓ E-kool ✓ Digiretsept

✓ E-raamatukogu ✓ E-valitsus

✓ E-(digi)õpe

✓ E-raamat ✓ E-valimised



Muutused töömaailmas ja
“uued” tööstressorid/psühhosotsiaalsed

ohutegurid tööl
Töötaja-tehnoloogia vastasseisuna on uudse

nähtusenatäheldatav tööelus ESMASPÄEVA HOMMIKU 
E-maili SÜNDROOM (Teichmann, M.; Ilvest, J., Lõhmus, M.; Dondon, 
Ph., Monday Morning E-mail Syndrome in University, pp. 169 –174, WSEAS, 
2013):

� hirm

� ärevus (sh. negatiivseid emotsioone, depressiivseid

mõtteid, paanika)

� vaimne paralüüs (sh analüütiline paralüüs)

� professionaalse idetntiteedi hägustumine



Mõned järeldused ja ettepanekud
1. Psühholoogilised ja psühhosotsiaalsed ohutegured on erinevad �

neid ohutegureid on otstarbekas eraldi käsitleda

2. TTOS-is puuduvad psühhosotsiaalsed ohutegurid � seetõttu
tuleks seadust täiendada

3. Eestis puuduvad uuringud, mis näitaksid, millised
psühhosotsiaalsed faktorid on meil olulisemad � leida võimalusi
koostöös teiste EL riikidega selliseid uuringuid läbi viia

4. Võrreldes teiste EL riikidega tegeletakse Eestis psühhosotsiaalsete
riskide juhtimisega liialt vähe � ilmselt tuleks tõsisemalt tegelema
hakata

5. Muutused tööelus on kaasa toonud uued
tööstressorid/psühhosotsiaalsed ohutegurid � tuleks
riskianalüüsides arvestama hakata

6. Töötajate psühholoogiline ja psühhosotsiaalne koormus on oluliselt
tõusnud � tuleks töö tasustamisel ja riskianalüüsides arvestama
hakata



Tänan kuulamast!

mare@pekonsult.ee


