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Taimi Elenurm 
Tervisedenduse konverents. 2011 

 "Tervisesõbralik töökoht - tööandja edu võti" 

VAIMSE TERVISE EDENDAMINE 

TÖÖKOHAL - TÖÖANDJA JA 

TÖÖTAJA VÕIMALUSED..... 

Ettekande teemad  

1. Vaimse tervise nüüdisaegne käsitlus 

     Töövõimekuse ja vaimse tasakaalu tagamise 

osapooled :(huvigrupid)  töötaja,, meeskond, 

organisatsioon ühiskond. 

2. Tööandja võimalused: tööstressorite 

riskianalüüs, Stressikaardistaja riskide 

maandamiseks. 

3. Töötaja võimalused: eluterve suhtlus ja 

tervise väärtustamine  
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1. VAIMSE TERVISE 

KÄSITLUSED 

3 

Vaimne tervis on  

heaolu seisund … 
… milles  inimene  

tunnetab oma võimekust,  

suudab toime tulla tavalise argistressiga,  

suudab viljakalt töötada ning  

tahab ja suudab olla kasulik oma kogukonnale ja 

ühiskonnale. 

Hea vaimse tervisega töötajad on oma töös edukamad ja 

elus õnnelikumad (Terviseinfo portaal 2011, 

(www.terviseinfo.ee). 
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Tööstress  
Negatiivse tooniga emotsionaalne erutus, et toime tulla 

uudse, koormava või pingutava olukorraga 

Tööstress tekib,  

     - kui töökeskkonna nõudmised ületavad inimese 
võime nendega toime tulla (või neid kontrollida)*, -  
kui tulemus on väga oluline, kuid selle saavutamise 
viiside suhtes valitseb segadus, 

    -  kui isik vastandub nõudmistele või piirangutele 

Stress soodustab seljavalusid, südame-veresoonkonna 
haigusi, üldhaigestumist, maohaavandeid, allergiat, 
psüühilisi vaevusi__________________________ 

*Research on work-related stress. European Agency for Safety and Health at Work, 
2000, Luxembourg 
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Olulisemad pinge allikad: nõudmiste, 

kontrolli ja toetuse mudel  (Karasek, 1979) 

Suured nõudmised 

teiste poolt (aeg, 

tähtajad, töörütm) 

Vähe võimalusi ise 

otsustada, mõjutada 

oma tööd  

Vähene sotsiaalne 

toetus töökohal 

Optimeerida  nõudmisi 

(ei liiga vähe ega liiga 

palju) 

Võimaldada kontrolli 

oma tööviiside ja 

töötempo üle.  

Suurendada toetust: 

arutelud, kaasamine 
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Tööstress- mõju 

organisatsioonile  
Absentism e töölt puudumine  

Presentism e kohalolek tööl kuid võimetus tööd 

teha  

     majanduslik kahju 1,5x suurem kui absenteismi 

puhul  

Heade töötajate lahkumine  

Kvaliteediprobleemid ja tootlikkuse vähenemine  

Maine langus  
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Miks on vaimne tervis ja  
tööstress olulised teemad? 
 Uued töövormid, ebakindluse suurenemine 

Vananev ja mitmekesistuv tööjõud 

Töö intensiivistumine 

Tehnoloogia areng 

Kõrged emotsionaalsed nõudmised, 

     vägivallaoht 

Töö ja eraelu tasakaal, piiri hägustumine 
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Vaimse tervise  

mõjutamise tasandid 

ÜHISKOND 

ORGANISATSIOON                                       
Head juhtimistavad ja 
suhtlemis-standardid 

TÖÖKAASLASED 

MINA 
 

• Töö väärtustamine ühiskonnas 

• Valitsemisega rahulolu 

• Suhted  juhiga 

• Suhted töökaaslastega 

• Stressi reguleerimise võtted 

• Lõõgastumisvõtted 

2. TÖÖANDJA ROLL 

TÖÖTAJATE VAIMSE 

TERVISE EDENDAMISEL 
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Tööandja kohustused  ohu-

tegurite mõju vähendamiseks 
(TTOS p 9 lg 3) 

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, tema töövõime muutumist 

tööpäeva või vahetuse jooksul. 

1
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Riskianalüüs 

Tööandja on kohustatud  korraldama 

töökeskkonna riskianalüüsi, mille käigus  

selgitatakse töökeskkonna ohutegurid ning  

hinnatakse riske töötaja tervisele ja ohutusele 

arvestades sh töökorralduse, juhtimise ja 

sotsiaalse keskkonnaga  seotud riske, mis 

võivad tekitada töötajatele psühholoogilist või 

füüsilist kahju 
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Riskianalüüsi 5 sammu 

1. Selgitage välja võimalikud ohutegurid 

2. Selgitage, missugused töötajate grupid 

on ohustatud ja kuidas 

3. Analüüsige riske 

4. Koostage tegevuskava ja 

dokumenteerige tegevused 

5. Jälgige, hinnake ja kontrollige protsessi 

Tööstressi ennetamine 

organisatsoonides (M.Teichman*) 

Adekvaatne riskianalüüs, mis toetub 
uuringutele ja mille alusel kavandatakse 
selged meetmed** 

Sekkumise täpne planeerimine ja samm-
sammuline lähenemine; määrata 
sihtrühmad, tegevused, vastutus, ressursid 

________________________ 

*http://www.ti.ee/ott/raraamat.pdf lk. 190  

**Tööstressi  uurimismetoodika - OSI-2 (Occupational Stress 

Indicator) http://www.pekonsult.ee/stress.php  

 

 

1
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http://www.ti.ee/ott/raraamat.pdf
http://www.pekonsult.ee/stress.php
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Tööstressi kaardistaja 

www.stressivastu.ee  

 

 

HSE Management Standards Indicator Tool 

15 

Eesmärk ja kasutamise piirangud 

Lihtne abivahend 

psühhosotsiaalsete 

 ohutegurite 

hindamiseks , et saada pilt 

hetkeoiukorrast 

Sõnastab hea 

juhtimistava ning annab 

 soovitusi selle 

saavutamiseks 

 

Viia analüüs läbi vaid siis, 

kui on reaalne ka midagi 

paremaks muuta  

Oluline on valimi 

esinduslikkus – nt kui 

küsitleda vaid 

kontoritöötajaid, ei saa 

seda nimetada terve 

tehase riskianalüüsiks  

 

1

6 

http://www.stressivastu.ee/
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Tööstressi kaardistaja = stressorite 
kaardistaja  
www.stressivastu.ee/hse/Juht 
  
35 küsimust, ajakulu täitmiseks u 10 min  

Tulemused 7 skaalal esitatakse värvikoodides  

Võimaldab saada pilti hetkeolukorrast, võrrelda 

end riigi keskmistega, teha võrdlusi ajas ja 

töötajate gruppide vahel  

Võimaldab andmeid eksportida edasiseks 

töötlemiseks nt excelis 
 

1
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7 faktorit 
 
1. Tööalased nõudmised  

2. Otsustusõigus töö üle  

3. Töökaaslaste toetus  

4. Juhtide toetus  

5. Tööalased suhted  

6. Roll  

7. Muudatuste juhtimine  
 

1
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http://www.stressivastu.ee/hse/Juht
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Näide: faktor tööalased 

nõudmised 

19 

Näide: faktorid: muudatuste 

juhtimine ja  juhi toetus 

20 
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1 

Näide: tüüpilised tulemused  

ühest Eesti organisatsioonist 

Lisaküsimused  

Võimalus lisada täiendavaid küsimusi, mille alusel hiljem 

vastuseid filtreerida, nt   

 -  Allüksus, sugu, vanus  

 – Milliseks hindate oma tervist?  

 – Kas tunnete tööga seotud stressi?  

 – Kui võimalus avaneks, kas vahetaksite omal soovil 

töökohta?  

 – Kas soovitaksite oma heale tuttavale meid 

tööandjana?  

 – Kas tulete  hommikul hea meelega tööle?  

 

2

2 
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2

3 

Kaardistaja tulemused-     

tööalased nõudmised 

2

4 
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Organisatsiooni meetmed 

vaimse heaolu edendamiseks 

Läbipõlemise profülaktikas on peamine  

 a) koolitused patsientidega suhtlemiseks j 

b) arutelurühmad töökogemuste 

vahetamiseks keerulistes 

suhtlusolukordades toimimiseks.  

See on oluline ja vajalik, kuid pole piisav. 
 Noppeid juhendist tööandjale  „Tööta. Kooskõlas eluga.“ 

    ehk  “Kuidas luua vaimselt tervet töökeskkonda”    

Organisatsioonis saab vaimselt 

terve õhkkonna hoidmiseks   

… leppida kokku hea suhtluse tavad, mis 

toetavad üksteise abistamist ja koostööd 

töörühmades,  

… rakendada  juhtimistavad, töökorraldus, 

teabevahetus ja tegevused, mis ennetavad 

läbipõlemist ja vähendavad meediku tööst 

tingitud ja tema kutsetööle omaseid 

psühholoogilisi riske. 
 



22.11.2011 

14 

Sammud tegevuskava loomiseks,           

et läbipõlemist ennetada 

1. Alustamine: suhtlemine ja nõustamine: märgata ja 

leevendada stressi, pakkuda tuge. 

2. Tõendite kogumine: küsitlused, organisatsiooni stressi 

hindamine.  

3. Eesmärkide püstitamine. 

       Plaanide ja meetmete väljatöötamine. 

4.  Tegevuste rakendamine. 

5.   Tulemuste hindamine. 

       Vaimse tervise edendamiseks mõeldud tegevuste 

ühendamine organisatsiooni arengukavaga. 

 

 

Näited – suhtumine ja tegevused,  

          mis leevendavad tööstressi 

Kuidas toetada 

läbipõlenud 

kolleegi  

Alustada avatud siira silmast silma 

vestlusega, milles on  hoiak: „märkan ja 

tahan toetada, kuidas saaksin seda teha 

(aita mul sind aidata)“ 

Mida teha, kui isik 

ei tunnista 

läbipõlemist 

Vältida üksi jätmist ja vastandumist. 

 Anda märku, et oled olemas, kui ta soovib 

oma muredest kõnelda.  
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Bürokraatlikud, 

mõtestamata 

nõudmised 

1)Teha (esmalt) ära kõige olulisemad  

paberid.  

2) Teha aruanded võimalikult lühikesed. 

Meeskonna 

koostöö 

(abipersonal – 

spetsialistid-juhid) 

 

Rääkida selgeks igaühe töö siht ja seos 

teiste töödega meeskonnas:  

1)Mis on igaühe selline vastutus, kuhu 

teised ei sekku ja kus teda kuulatakse kui 

asjatundjat   

2) Mis on need osad tööst, kus tehakse 

koostööd. 

Suhted  klientide  

jt huvigruppidega 

Arutelud  – mida saame teha, et   ....(näit. 

lapse elu lasteais) oleks kergem. Mida saab 

teha kumbki pool eraldi ja mida saame 

teha koos. 

Vaimse tervise hoidmise  kolm 

tasandit organisatsioonis 

Esmatasandi tegevustega on hõlmatud kõik töötajad. 

Tegevuste eesmärk on vähendada stressorite mõju: 

muuta töötajate ettepanekute alusel töökorraldust, 

parandada töökeskkonda, soodustada heatahtlikku 

suhtlemist, jälgida, et töö- ja puhkeaeg oleks tasakaalus. 

Teise tasandi tegevused on suunatud stressi- ja 

läbipõlemisriskiga töötajatele. Sihiks on vähendada töö 

iseloomuga kaasnevat stressi. 

Kolmanda tasandi tegevused suunatakse stressist ja 

läbipõlemisest kahjustatud töötajate töövõime ja 

elukvaliteedi taastamisele. 
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Vaimse tervise hoidmiseks saab 

organisatsioon teha järgmist  
Knifton L., Watson,V., Den Besten H., Dijkman, A. Gründemann R.,Ten Have,K., 

2011).  

• Ametist tingitud vastuolude ja ohutegurite 
teadvustamine 

• Suhtevõrgustiku loomine ja hoidmine 

• Toetava suhtluskeskkonna kujundamine 

• Nii isikupäraste kui ka erinevat tüüpi 
toimetulekustrateegiate harjutamine 

• Kognitiiv-käitumuslike  tehnikate rakendamine: 
uskumuste muutmine, sokraatiline dialoog, 
kehtestamine, enesejuhtimise harjutused 

• Lõõgastusvõtete omandamine 

Liikumispausid  emotsioonide tasakaalustamiseks 

 

Töövõimet mõjutavad 

juhtimistavad organisatsioonis 
(Palmer, Cooper, 2010) 

   Kuidas tajutakse töö nõudmisi (3.-4.) 

   Kuivõrd selged on ülesanded ja sihid?  

 Kuidas jaotatavad juhid ressursse? 

 Kuidas kõneldakse  muutustest? (2.) 

 Millist toetust saavad töötajad  juhtidelt ja 

töökaaslastelt? (1.) 

 Kui püsivatena kirjeldatakse töösuhteid? (3.-4)  
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Kriisi mõju juhtimisele  

ja selle leevendamine 

Kriisi mõju 

Lepingute ebakindlus ja 

arusaamatus 

Palgakokkulepete 

ebastabiilsus 

Hoolimatu juhtimisstiil 

Kontrollimise ja ebamõistliku 

bürokraatia kasv 

Nõudmiste vastuolulisus 

Riskide vähendamine 

Peateemad:  kindlustunne ja 
turvalisus 

Ka halvad uudised tuleb 
töötajatega läbi arutada 

Tööde seisu arutamise  
võimalused 

Toimetuleku kogemuste 
jagamise seminarid 

Enesetäiendamise ja 
arendamise päevad 

Ühisüritused  

 

3. HEAD SUHTLEMISTAVAD 

TÖÖKAASLASTE JA  JUHIGA 

 

 

Positiivset märkav, eneseusku ja  kindlustunnet 
toetav  ning tulevikule orienteeritud  suhtlus ja 
juhtimine  ja on edu võtmeks.  
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Töörühmas (meeskonnas) 

saavad kolleegid üksteist toetada 

asendades ja toeks olles, kui tööpinge on kellegi jaoks  liiga 

suur,  

abi pakkumisega „mulle tundub, et oled mures, ehk saan 

sind millegagi aidata …”  

vähendades negatiivset kõneviisi – agressiivset, ründavat, 

käskivat, solvavat sõnastust, hääletooni ja suhtumist; 

maandades negatiivsed tunded, (mis on loomulikud), 

enne nende väljaütlemist leebemaks,  

vältides solvunult  vaikimist. 

Kommunikatsioonioskus on peamine,  

mida peame õpetama –  

    sest uues Euroopas on suhtlemisoskused 

suureks probleemiks kujunenud!  

(R. Silbereisen, 12. Euroopa Psühholoogiakongress, 2011) 

Oluline on VÄLTIDA ÜKSINDUST  ja 

kindlustada inimene toetust ja eneseusku 

sisendavate  tähenduste loomisega töö- ja 

elukogemustele. 
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Emotsioonide coaching 
Katherine Wilson, 2011 

1. Märka  emotsioone, rahulolematust. 

2. Käsitle emotsiooni kui võimalust suhtlemiseks,  
läbirääkimisteks, kokkulepeteks. 

3. Näita üles mõistmist – aktsepteeri emotsiooni   

4. Anna emotsioonile tähendus - soovitavalt arendav 
tähendus. 

5. Aita lahendada probleem – küsi küsimusi ja anna 
selleks vajadusel ette mõned mallid 

      Ja mine eluga edasi, (takerdumata selgitamistesse ja 
analüüsimisse) 

Vaimset tervist aitavad hoida  
… domineerivate negatiivsete hoiakute asendamine 

positiivse leidmisega minevikust ja praegusest  (Ph. 

Zimbardo, R. Sword, 2011)  

…  eneseusku  ja head enesehinnangut toetavate 

suhete hoidmine ja tegevuste  leidmine 

… optimistlik hoiak tuleviku suhtes (Curral, 2011:  

ettevõtlikkus on seotud paindliku, situatiivse 

optimismiga) 
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Minevik annab juured, olevik energia  

ja tulevik tiivad (Ph. Zimbardo):  

 

Positiivne minevik toidab juurte kaudu  

Hedonistlik olevik kindlustab energiaga    

Ratsionaalsed, ülesandele keskendunud 
tulevikuplaanid  loovad aluse õnnestumiseks 

Isiklik stressiga toimetulek  

Hinda stressiallikaid  

 – Kas sa saad 

mõjutada nende olulisust sinu 

jaoks? Mõtlemise muutmine  

 – Kas sa saad 

mõjutada võimalikke 

käitumisvõimalusi? Lahenduste 

leidmine  

Hinda oma prioriteete ja võta 

vastutus oma otsuste eest  

Õpi ütlema ‘ei’  

Ajajuhtimine ja projektijuhtimine  

 

Puhka ja hoolitse enda 

eest  

Tegele hobidega  

Spordi ja käi looduses  

Toitu tervislikult  

Maga piisavalt  

Räägi oma probleemidest 

ja võta abi vastu  

Vajadusel pöördu nõustaja 

poole  

 

4

0 
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Tänan kaasamõtlemise eest!  
Taimi.Elenurm@tpi.ee 
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