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Tööstressist ja selle mitte maandamisest tingitud läbipõlemine on mõjutamas üha enam 

organisatsioone ja nende liikmeid. Tööstress ja läbipõlemine ei ole vaid ühe isiku 

probleem kuna tööstressi ja läbipõlemisega kaasnevad mitmed erinevad 

terviseprobleemid, mis omakorda avaldavad mõju ühiskonnale tervikuna.  

Tööstressi on defineeritud kui pingeseisundit, mis on põhjustatud tööl esinevate 

stressorite poolt (Ten-Team OÜ, 2014, lk 86). Läbipõlemine kujuneb välja aga 

järk- järgult kuna on pikaajalise stressi tagajärg, mida ei leevenda tunnustus, toetus või 

rahulikum tööperiood (Tööohutus 2016, 2016, lk 114). Tööstressi ja läbipõlemisega 

tegelemine on äärmiselt oluline, kuna antud nähtused mõjutavad nii töötaja tervist kui ka 

majandust, ühiskonda tervikuna (Tervise Arengu Instituut, 2015, lk 5; 

Sotsiaalministeerium, 2019, lk 5) ning üheks tõhusaks ennetusmeetmeks antud 

nähtustega toimetulekuks on peetud teadlikkuse tõstmist ja toimetulekualaste koolituste 

pakkumist (Wynne et al., 2014, lk 22).  

Vanglaametnike töö on kahtlemata stressirohke kuna esineb vägivallaoht, suur vastutus 

ja ka eluohtlikud olukorrad (Sotsiaalministeerium, 2019, lk 8). Uuringud on koguni 

leidnud, et vanglaametnike tööstressi ja läbipõlemise tase on suurem politseinike omast 

(Keinan & Malach-Pines, 2007, viidatud Klinoff et al., 2018, lk 1213 vahendusel). Sellest 

tulenevalt on eriti oluline ennetada tööstressi ja läbipõlemist, hoidmaks ära erinevate 

terviseprobleemide teket.  

Euroopas läbiviidud uuringust (European Agency for Safety and Health at Work, 2014, 

lk 49–50) nähtus, et vähesed teadmised ja teadlikkus on enamlevinud takistusteks, et 

maandada töökoha psühhosotsiaalseid (sh tööstress ja läbipõlemine) riske. Samuti selgus, 

et ligikaudu 40% ettevõtete juhtidest on tundnud vajadust täiendava teabe järgi, mis aitaks 

tööstressi ja läbipõlemisega toime tulla ja neid maandada. Teadmised on ka olulised 

seetõttu, kuna võivad mõjutada stressitaset – pankurite seas läbiviidud uuringust (Olatona 

SISSEJUHATUS 
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et al., 2014, lk 63) nähtus, et suurem osa neist, kes teadsid stressist vähe, olid stressis või 

tugevas stressis. Samast uuringust selgus ka, et teadmiste paranemisel vähenes oluliselt 

nende vastajate hulk, kes olid tugevas stressis.  

Eeltoodust ilmneb seega, et vähesed teadmised tööstressist ja läbipõlemisest takistavad 

edukat toimetulekut nendega ning edukalt maandamata tööstress ja läbipõlemine 

mõjutavad töövõimet.  

Käesoleva töö eesmärk on välja selgitada Tartu Vangla vanglaametnike teadmised ja 

toimetulekumeetodid seoses tööstressi ja läbipõlemisega ning vajadusel teha 

ettepanekuid Tartu Vangla juhtkonnale vanglaametnike teadmiste ja toimetulekuoskuste 

parendamiseks. Eesmärgist tulenevalt on sõnastatud järgnevad uurimisküsimused: 

1) Millised on Tartu Vangla vanglaametnike teadmised tööstressi ja läbipõlemise 

sümptomitest, põhjustest ja tagajärgedest? 

2) Milliseid meetodeid kasutavad Tartu Vangla vanglaametnikud tööstressi ja 

läbipõlemise ennetamiseks või nendega toimetulekuks? 

 

Eesmärgi saavutamiseks püstitati järgmised uurimisülesanded: 

1) defineerida mõisted „tööstress“ ja „läbipõlemine“ ning teaduskirjandusele toetudes 

avada nähtusi põhjustavad tegurid, sümptomid ja tagajärjed;  

2) määratleda uurimuse liik ning kirjeldada uurimisprotsessi,  

3) koostada teooria osas väljatoodud allikatele tuginedes ankeetküsitlus, mis edastati 

vastamiseks Tartu Vangla vanglaametnikele; 

4) koguda, töödelda ning analüüsida küsitlusega saadud andmed; 

5) teha järeldusi ja vajadusel ettepanekuid Tartu Vangla juhtkonnale. 

Töö koosneb kahest osast, millest esimeses osas antakse ülevaade tööstressist ja 

läbipõlemisest. Esimeses osas käsitletakse tööstressi ja läbipõlemise sümptomeid, 

põhjuseid, tagajärgi ja toimetulekumeetodeid, samuti nähtuste mõju ühiskonnale ning 

töökeskkonna ohutust. Töö teises osas käsitletakse lõputöö uuringut – uurimisprotsessi, 

tulemusi ja andmete analüüsi tulemusel tehtud järeldusi.  
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1.1. Tööstressi sümptomid, põhjused ja tagajärjed 

Tööstressi on uuritud aastakümneid ning jõutud on seisukohale, et tööstress erineb 

tavalisest stressist. Tööstress on seotud töökeskkonnaga ning erinevad uuringud on välja 

toonud, mis on peamisteks tööstressi põhjusteks, sümptomiteks ja tagajärgedeks.  

Tööstressi definitsiooni järgi on tööstressiga tegemist siis, kui tööl esinevad väljakutsed, 

mille osas inimene tunneb, et tal ei ole vastavaid toimetulekuvõimalusi, tekitades sellega 

pingeseisundi (Strauss-Raats, 2014, lk 5). Tööstress ei ole äge ega toksiline seisund, mida 

saaks ravida, vaid pigem krooniline seisund, mida on vaja tundma õppida (Quick & 

Henderson, 2016, lk 2) 

Lõuna-Aafrika palliatiivravi töötajate seas läbiviidud uuringust 

(Smith et al., 2020, lk 428–431) nähtus, et enim tekitavad nende töös stressi: patsientide 

surm, emotsioonide varjamine patsientide ja nende pereliikmete eest, ebapiisavuse tunne, 

liikuv ja üksluine töö, vähene juhendamine, otsuste tegemine olukordades, mis on 

väljaspool nende pädevust, ootamatud olukorrad, patsiendid ja nende lähedased, töötajate 

arvamusega mitte arvestamine või arvamuse mitte küsimine, töötajate vähene mõistmine 

ja hindamine ning üha suurem keskendumine kvantitatiivsetele näitajatele ja 

mõõdikutele. Samuti toodi stressoritena välja juhtkonna võimetust leevendada pingeid, 

vähenenud usaldust, puudulikku kommunikatsiooni, organisatsiooni läbipaistmatust ja 

vähest toetust ülemuste poolt. Lisaks viidati madalatele palkadele ja pikkadele 

vahetustele ning tööga seotud ohtlikkusele.  

Ameerika Ühendriikide hooldekodude juhtide seas läbiviidud uuringust selgus (Nelson 

et al., 2021, lk 67), et tööga seotud ootused/nõudmised, tunnustamine, rollikonflikt, 

kaastöötajad ja eelnev kogemus hooldekodus töötamisega on enim stressi tekitavad. Need 

juhid, kes olid tööga seotud nõudmiste/ootustega, töökaaslaste või tunnustamisega 

1. TÖÖSTRESS JA LÄBIPÕLEMINE 
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rohkem rahul, kogesid vähem rollikonflikti või kellel oli varasemalt vähem kogemusi 

hooldekodu tööga, mõtlesid vähem töökoha vahetusele. Eestis, Tartu Ülikooli meedikute 

seas läbiviidud uuringust (Freimann & Merisalu, 2015, lk 448–449) nähtus, et peamised 

psühhosotsiaalsed tegurid meedikute seas on: töö mõtestatus, rolliselgus, sotsiaalsed 

suhted tööl, kolleegide vaheline usaldus, vajadus varjata enda emotsioone, töötempo ja 

tööga seotud emotsionaalsed ja kognitiivsed nõudmised.  

Walesis, koolidirektorite seas läbiviidud uuringust (Scott et al., 2021, lk 10) ilmnes, et 

antud ametikoha peamisteks stressoriteks olid suurenenud nõudmised ja töökoormus, 

väiksem eelarve, kohalike juhtide toetuse puudumine ning haridusega seotud muudatused 

ja standardid. Kõige vähem stressi tekitavaks peeti juhtimist ja haldamist.  

Itaalias läbi viidud uuringust (Viotti, 2016, lk 876) nähtus, et vanglatöötajad ise on 

peamisteks stressoriteks pidanud: igapäevast kokkupuudet kinnipeetavatega, kõrget 

vastutust, negatiivset avalikku kuvandit, erinevaid terviseriske (nakkused, õnnetused) ja 

erakorralisi olukordi. Samuti toodi stressoritena välja töötunnid (ületunnid, vahetustega 

töö ja pühade ajal töötamine), töö on sotsiaalses ja intellektuaalses mõttes vähe 

väljakutseid pakkuv, töökoha asukohta, suhteid sama üksuse/osakonna kolleegidega, 

hierarhiat (vähene tunnustus, ülemuste autoritaarne suhtumine), organisatsioonisisest 

ebaõiglust (üleviimised, karjäär) ja vangla tehnilisi tingimusi.  

Ameerika Ühendriikides, vanglaametnike seas läbi viidud uuringust (Steiner & 

Wooldredge, 2015, lk 809-810) nähtus aga, et stressitase oli kõrgem nendel ametnikel, 

kes tundsid, et alamehitatuse tõttu võib turvalisus kannatada ning nendel ametnikel, 

kellele ei sobinud tööaeg. Kõrgemat stressitaset kurtsid lisaks ametnikud, kellel oli 

suurem rollikonflikt ja kes pidid juhendama/kontrollima teisi ametnikke ning ametnikud, 

kes tundsid vähest kontrolli kinnipeetavate üle. Oluliselt tõstsid stressitaset 

konfliktiolukorrad, mis võisid ohustada ametniku turvalisust. Ameerikas läbiviidud 

uuringust selgus veel, et vanus ja sugu ei olnud stressitasemega küll seotud, kuid rass oli. 

Vanglajuhtide seas läbiviidud uuringust (Schiff & Leip, 2019, lk 149) ilmnesid 

stressoritena vastuolulised ootused tööle, suur töökoormus ja töö autonoomia. 

Eeltoodust nähtub, et stressorid võivad mõneti ametikohtade kaupa küll erineda, kuid 

peamised stressorid on siiski samad. Nii on jõutud järeldusele, et tööstressi võivad 
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tekitada töökeskkonnad, kus töötajale esitatavad nõudmised on suuremad kui võimalused 

neid täita (näiteks ebasobivad vahendid, ebapiisavad oskused, ajapuudus), kus töötajal ei 

ole võimalik piisavalt kaasa rääkida (võimetus määrata oma töötempot või puhkepause), 

kus toetus ülemustelt või kolleegidelt on vähene, kus omavahelised suhted on pingelised, 

kus töötaja ei tea täpselt enda kohustusi ja vastutusi või tööülesanded on 

ebaselged/vastukäivad (Tööohutus 2016, 2016, lk 111–112).  

Samuti võivad tööstressi tekitada tööaeg, töökeskkonnast tulenevad tegurid (nt 

taustamüra, ebaturvaline keskkond) ja ka kliendid (Tööohutus 2016, 2016, lk 112). Lisaks 

on leitud, et tööstressi võib tekitada ka töömaht (liiga palju või liiga vähe tööd), vähene 

tunnustamine või tagasiside, ebakindlus töökoha suhtes, ahistamine või vägivalla 

esinemine, võimalus, et pisiviga võib kaasa tuua raskeid tagajärgi, suur vastutus kuid 

vähene otsustusvõimalus ning vähest koostööd tegevad ülemused (Ten-Team OÜ, 2014, 

lk 86). 

Tööstressi hindamise puhul tuleb aga silmas pidada, et mitte kõik töötajad ei taju stressi 

ühtemoodi – ühe töötaja jaoks võib pingeline olukord olla ergutav, kuid teisele töötajale 

võib sama olukord olla ebamugav, seega tuleks lisaks töökeskkonnale jälgida ka töötajate 

käitumist ja meeleolu. Tööstressile võivad viidata töötajate ärevus, kergem ärrituvus, 

hooletus, keskendumis-, mälu- või otsustamisraskused või kinnisus. Samuti võivad 

töötajad olla väsinud, halvas meeleolus ning tekkida võivad suhtlusprobleemid 

kolleegidega. (Tööohutus 2016, 2016, lk 113–114). Tööstressile võib viidata ka suur 

personalivoolavus, pidev hilinemine, distsipliiniprobleemid, kiusamine, isolatsioon, 

agressiivne suhtlemine, vead, õnnetused, valed otsused, vähenenud töö kvaliteet, 

suurenenud ravi- või hüvituskulud, joovastite tarvitamisharjumuste muutumine, töötajate 

vaimsete ja füüsiliste probleemide sagenemine (Ten-Team OÜ, 2014, lk 87–88). 

Tööstressi uurides on jõutud järeldusele, et tööstress mõjub negatiivselt tervisele ja 

töökeskkonnale, survestades liigselt töötajaid, mistõttu peetakse tööstressi uueks ja 

oluliseks psühhosotsiaalseks riskiteguriks (European Agency for Safety and Health at 

Work, 2016, lk 39). Lühiajaliselt võib stress küll olla kasulik, kuid pikaajalise stressi 

korral hakkab keha väsima, põhjustades erinevaid vaimseid ning füüsilisi tervisehäireid 

(Tööohutus 2016, 2016, lk 113).  
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Peamisteks tööstressiga seotud tagajärgedeks on probleemid vaimse ja füüsilise tervisega, 

töölt puudumine, töökvaliteedi ja produktiivsuse langemine ning tervisehoiu ja 

meditsiiniga seotud kulutuste suurenemine (European Agency for Safety and Health at 

Work, 2014, lk 34). Terviseprobleemidest on tööstressiga näiteks seostatud südame-

veresoonkonnahaigusi, vaimse tervise probleeme (nt ärevushäired, depressioon), 

maohaavandeid, ainevahetushäireid ning luu-lihaskonna vaegusi (Tööohutus 2016, 2016, 

lk 113–114; Strauss-Raats, 2014, lk 5, 7). Kõrge stressitaseme tõttu kannatavad ka 

töötajate loovus, töövõime ja pühendumus ning stressirohkes organisatsioonis on 

töövõimetuse tase kõrge, personalivoolavus suur, tööõnnetuste risk tõuseb ning tekkida 

võivad kvaliteediprobleemid. Ka võivad muutuda suitsetamise, alkoholi ja 

narkootikumide tarvitamisharjumused. (Strauss-Raats, 2014, lk 5, 7). Eestis, Tartu 

Ülikooli Kliinikumi meedikute seas läbi viidud uuringust nähtus lisaks, et teatud töökoha 

psühhosotsiaalsed tegurid – töökoormus, emotsionaalne pinge, töötempo ja rollikonflikt 

on seotud vaimse tervise probleemidega ja võivad põhjustada kõrgemat stressi ja 

läbipõlemist (Freimann & Merisalu, 2015, lk 447).  

Eeltoodust nähtub seega, et ametikohtade kaupa võivad stressorid mõneti erineda, kuid 

valdavalt on stressorid siiski samad (nt tööaeg, kliendid, töökeskkond). Tööstressiga 

kaasnevad tagajärjed nii töötajale kui ka tööandjale. Töötajale kaasnevad tööstressiga nii 

vaimsed kui ka füüsilised terviseprobleemid, samuti mõjutab stressis töötaja 

töökeskkonda kuna halveneda võivad töökvaliteet ja –produktiivsus ning langeda võib 

pühendumus tööle. Ühiskonnale tervikuna toob tööstress kaasa tervisehoiu ja 

meditsiiniga seotud kulutuste suurenemise.  

1.2. Läbipõlemise sümptomid, põhjused ja tagajärjed 

Lisaks tööstressile võivad töötajad kokku puutuda ka läbipõlemisega, mis osalt on 

sarnane, osalt tööstressist erinev. Sarnaselt tööstressile on läbipõlemine seotud 

töökeskkonna ja selle puudustega.  

Rahvusvahelise haiguste ja nendega seotud terviseprobleemide statistilise 

klassifikatsiooni (ICD – International classification of diseases) 10. versiooni järgi on 

läbipõlemine elukorralduse raskusega seotud probleem ning klassifikatsioonist leitav 12. 

peatükist, koodiga Z73.1 (Sotsiaalministeerium, s. a.). ICD 11 
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järgi  (World  Health  Organization, 2022, QD85) on läbipõlemise koodiks aga QD85 

ning tegemist on seisundiga, mis on põhjustatud kroonilise, edukalt maandamata 

tööstressi tõttu, rõhutatud on ka, et läbipõlemine on konkreetselt töökeskkonnas esinev 

nähtus, mida ei tohiks kasutada kogemuste kirjeldamiseks muudes eluvaldkondades. 

Parker ja Tavella (2022, lk 2) on aga teinud ettepaneku käsitleda läbipõlemist nüansirohke 

stressireaktsioonina, kuna puuduvad lõplikud uuringud, mis kinnitaksid või lükkaksid 

ümber, et stress ja läbipõlemine on/ei ole sama. Maailma Terviseorganisatsioon (World 

Health Organization, 2022, QD85) on läbipõlemist kirjeldanud läbi kolme dimensiooni: 

1) tajutakse kurnatust ja energiavarude ammendumist, 2) emotsionaalne distantseerumine 

tööst või negativism/küünilisus töö suhtes, 3) ebaefektiivsuse ja saavutuste puudumise 

tunne. 

Läbipõlemise sündroomi kui kutsehaiguse osas ei ole ühtset lähenemist, mida kinnitab 

Euroopas (28 riigis) läbiviidud uuring (Lastovkova et al., 2017, lk 160, 162). Üheksas 

riigis – Taanis, Eestis, Prantsusmaal, Ungaris, Lätis, Hollandis, Portugalis, Slovakkias ja 

Soomes võidakse läbipõlemist tunnustada kutsehaigusena, kuid Lätis on läbipõlemine 

selgelt lisatud kutsehaiguste nimistusse. Taanis, Prantsusmaal, Lätis, Portugalis ja Rootsis 

makstakse läbipõlemise tuvastamisel hüvitist. Taanis, Prantsusmaal ja Slovakkias on 

läbipõlemise diagnoosimiseks komisjon, Rootsis, Portugalis, Hollandis, Lätis, Ungaris ja 

Eestis kasutatakse psühhiaatrit ja/või töötervishoiuarsti.  

Enamasti arvatakse, et inimene põleb läbi enese puudujääkide tõttu (nt iseloomus või 

käitumises), kuid tegelikkuses viitab läbipõlemine sellele, et töökeskkonnas ja 

töötingimustes esineb puudusi. Enamlevinud läbipõlemise põhjusteks peetakse: kõrget 

stressitaset tööl, töö intensiivsust ning piiride kadumist töö- ja eraelu vahel. Läbipõlemine 

ohustab enim neid töötajaid, kellel võib tekkida tööst tulenevalt rollikonflikt, kes saavad 

vähe või mitte üldse toetust ja tagasisidet ning neid töötajaid, kelle töö eeldab rohket 

suhtlemist ja suurt vastutust. (Tööohutus 2016, 2016, lk 114–115) 

Läbipõlemist võivad põhjustada ka kõrged tööalased nõudmised, kuid antud tegurist 

põhjustatud läbipõlemist on võimalik leevendada. Nii on leitud, et kui töökeskkonnas on 

kõrged nõudmised, kuid suur kollektiivne usaldus ja madal konkurentslik surve, siis on 

läbipõlemise tase madalam. (Bunjak et al., 2021, lk 15–16).  
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Läbipõlemise peamisteks sümptomiteks on kurnatus, negatiivne meelestatus ja 

küünilisus, häiritud mälu ja tähelepanuvõime, motivatsiooni kadumine ning töötulemuste 

halvenemine (Tööohutus 2016, 2016, lk 114). Läbipõlemise tagajärjel langevad töö 

efektiivsus ja pühendumus organisatsioonile, sagenevad konfliktid, kasvab 

haiguspäevade arv ja personalivoolavus (Tööohutus 2016, 2016, lk 115; Maslach, 2017, 

lk 149). Läbipõlemise tagajärjel võivad kannatada ka töötaja füüsiline tervis, peresuhted, 

suureneda joovasti tarvitamine ning tekib suurem risk depressiooniks ja suitsiidimõtete 

tekkeks (Shanafelt et al., 2012, viidatud Maslach & Leiter, 2017, lk 161 vahendusel).  

Läbipõlemine avaldab seega negatiivset mõju nii töötajale kui ka tööandjale. Tööandjale 

tähendab läbipõlenud töötaja taaskord suurenenud kulutusi ja personali voolavust. Samuti 

suurendavad kulutusi ja vähendavad tootlikkust töötaja haigestumised ja haiguspäevad. 

Töötaja jaoks võib läbipõlemine kaasa tuua aga tõsiseid vaimse ja füüsilise tervise 

probleeme ning lisaks mõjutada eraelu, nt peresuhteid.  

1.3. Tööstressi ja läbipõlemisega seotud uuringud ja mõju 

ühiskonnale 

Tööstressi ja läbipõlemist on uuritud aastakümneid, mille tulemusena on selgunud, et 

antud nähtused ei mõjuta mitte ainult üksiküksikut vaid ühiskonda tervikuna. Samuti on 

uuringutega välja selgitatud, milliste erialade esindajad tunnevad enim muret tööstressi 

või läbipõlemise pärast ning mis on nende erialade peamisteks stressoriteks. 

Euroopas läbiviidud uuringust nähtus, et 25% Euroopa töötajatest on enda sõnul kogu või 

enamiku tööaja jooksul kogenud tööstressi. Sama paljud on teatanud, et töö kahjustab 

nende tervist, seega on töökoha psühhosotsiaalsetel riskidel seos töötajate tervisega. 

(European Agency for Safety and Health at Work, 2014, lk 6). 2009. aastal oli Eestis 

töötamist häirivat stressi kogenud ligi 15% vastanutest, 2015. aastal aga 16%, naised 

mõnevõrra rohkem kui mehed (Rünkla, 2017, lk 93).  

Tööstressi uurides on tuvastatud, et kõige enam tunnevad tööstressi pärast muret 

inimesed, kes töötavad tervishoiu- või sotsiaalvaldkonnas (ligikaudu 90%), avaliku 

sektori ja jõustruktuuri töötajatel on see näitaja ligikaudu 85% 

(European Agency for Safety and Health at Work, 2014, lk 44). Tööstressi puhul on 
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leitud, et nii stressi tekkimine kui ka sellega seotud kahju võib sõltuda näiteks soost, 

vanusest (noored on rohkem vastuvõtlikumad), teadmistest, eelnevatest kogemustest ja 

ka lähedaste toest (Tööohutus 2016, 2016, lk 113).  

Lõuna-Aafrika pankurite seas läbiviidud uuringust (Olatona et al., 2014, lk 62–63) 

nähtus, et üle poolte vastanutel olid kasinad teadmised stressist, väga head teadmised olid 

vaid 3,6% vastanutel. Uuringust selgus lisaks, et teadmiste ja stressitaseme vahel on tugev 

negatiivne seos – suurem osa neist, kellel olid kasinad teadmised, olid väga stressis. Juhul 

kui teadmised stressist paranesid, siis vähenes märgatavalt ka nende vastajate hulk, kes 

olid väga stressis. Antud uuringust nähtus samuti, et stressitaseme ja osakonna/ametikoha 

vahel on oluline seos.  

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet on oma kokkuvõttes välja toonud, et 

tööstress on üheks tõsisemaks riskiteguriks ettevõtetes – ligikaudu 90% suurtes 

ettevõtetes ja ligikaudu 75% väiksemates ettevõtetes. Ka ettevõtete juhid on tööstressi 

pidanud üheks kõige keerulisemaks probleemiks – 42% juhtidest on seisukohal, et 

võrreldes teiste töötervishoiu riskidega on kõige keerulisem toime tulla just 

psühhosotsiaalsete riskidega ning ligikaudu 80% Euroopa ettevõtete juhtidest tunneb 

muret tööstressi pärast. (European Agency for Safety and Health at Work, 2014, 

lk 42, 48, 52) 

Tööandjate mure võib olla põhjendatud kuna 2014. aastal sedastati, et erinevate uuringute 

andmeil kaotab ühiskond töökohaga seotud probleemide (nt tööstress) tõttu 1–3,5% 

sisemajanduse koguproduktist (Strauss-Raats, 2014, lk 2, 5). 2015. aastal hinnati, et 

vaimse tervise probleemidega (sh läbipõlemine ja tööstress) seotud otsesed ja kaudsed 

kulud ületavad hinnanguliselt 4% sisemajanduse koguproduktist Euroopa Liidus ja 2,8% 

ehk 572 miljonit eurot Eestis (OECD/EU, 2018, lk 29–30).  

Läbipõlemisel on leitud seoseid soo ja vanuse ning teatud isikuomaduste vahel. On 

tuvastatud, et läbipõlemine tabab sagedamini naisi (European Agency for Safety and 

Health at Work, 2014, lk 34), neid, kelle töö hõlmab suhtlemist (Parker & Tavella, 2021, 

lk 625) ning kes töötavad tervishoiu, hariduse, finants, õigusteaduse, klienditeeninduse, 

sotsiaaltöö ja tehnoloogiaga seotud valdkonnas (Maslach, 2017, lk 144). Läbipõlemine 
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on oluliseks probleemiks ka teadlaste, korrakaitse- ja riigiametnike seas (McCarty et al., 

2019, lk 278). 

Ühendkuningriikides, vanglaametnike seas läbiviidud uuringust, mis hindas 

isikuomaduste seoseid läbipõlemise dimensioonidega, nähtus, et neurootilisus oli üheselt 

seotud emotsionaalse kurnatuse ja saavutamisvajadusega, isiku kontrollkese oli aga 

seotud kõikide läbipõlemise dimensioonidega. Välise kontrollkeskmega ametnikud said 

suuremaid tulemusi emotsionaalse distantseerumise ja kurnatuse osas, madalamaid 

tulemusi saavutamisvajaduse osas. (Lovell & Brown, 2017, lk 721).  

Kõrget saavutamisvajadust on omakorda seostatud kõigi kolme läbipõlemise 

dimensiooniga ning see mõjutab oluliselt ja negatiivselt tööalast efektiivsust. Politseinike 

seas läbiviidud uuringust nähtus, et ametnikud, kellel olid kõrged skoorid saavutamis- ja 

tunnustamisvajaduse osas (ingl effort-reward imbalance), nende küünilisuse ja kurnatuse 

tase oli kaks korda kõrgem kui ametnikel, kellel olid samad skoorid madalamad. (Violanti 

et al., 2018, lk 451). Eeltoodust nähtub seega, et lisaks töökeskkonna puudustele võivad 

töötaja läbipõlemist soodustada ka tema isikuomadused.  

Eeltoodust nähtub, et nii tööstress kui ka läbipõlemine avaldavad lisaks töötajale ja 

tööandjale mõju ka ühiskonnale tervikuna. Samuti peetakse tööstressi üheks 

töökeskkonnaga seotud psühhosotsiaalseks riskiteguriks, millega on keeruline toime tulla 

juhul kui on vähesed teadmised või vahendid. Läbipõlemise ennetamist/lahendamist 

mõjutab ka asjaolu, et läbipõlemist võivad soodustada isikuomadused.   

1.4. Töökeskkonna ohutus ja toimetulekumeetodid 

Turvalise töökeskkonna tagamiseks peab tööandja panustama töökeskkonna ohutusse 

ning tegelema erinevate tööga seotud ohuallikatega, seega on tervisliku töökeskkonna 

loomine tööandja kohustus.  

Töökeskkonna ohutegurid on jagatud viide gruppi: füüsikalised, keemilised, 

bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised (Tööinspektsioon, 2018, lk 5; 

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus, 1999, § 3). Töötervishoiu ja tööohutuse seadus 

(TTOS) § 91 lõige 1 sätestab psühhosotsiaalsete ohuteguritena õnnetus- või 

vägivallaohuga töö, ebavõrdse kohtlemise, kiusamise ja ahistamise, võimetele 
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mittevastava töö, monotoonse töö ja pikaajalise üksinda töötamise. Samuti võib 

ohuteguriks olla mistahes muu ohutegur, mis võib mõjutada töötaja tervist ja põhjustada 

tööstressi. TTOS § 4 lõige 2 kohustab tööandjat kujundama ja sisustama töökoha nii, et 

tööõnnetusi ja tervisekahjustusi saaks vältida ning töötaja töövõime ja heaolu säiliks. Hea 

töökeskkonna tagamiseks peab tööandja teadma, millised riskid töökeskkonnas võivad 

esineda, mistõttu tuleb koostada töökeskkonna riskianalüüs sõltumata ettevõtte töötajate 

arvust ja tegevusalast (Tööohutus 2016, 2016, lk 24). 

Riskianalüüsi koostamiseks tuleb esmalt kokku koguda info selle kohta, millised riskid ja 

ohud võivad töökohas valitseda. Seejärel tuleb välja selgitada, keda ja mil moel 

väljatoodud riskid võivad ohustada, hinnata riske ja nende esinemise tõenäosust ning 

seejärel tuua välja tegevused nende riskide maandamiseks, vältimiseks või 

vähendamiseks. Lisaks tuleb riskianalüüs dokumenteerida ja vormistada kirjalikult ning 

teha kõigile töötajatele kättesaadavaks igaks ajahetkeks. (Tööohutus 2016, 2016, lk 26–

27; Töötervishoiu ja tööohutuse seadus, 1999, § 134).  

Eestis on riskianalüüsi koostamisel sagedast kasutamist leidnud Euroopa Töötervishoiu 

ja Tööohutuse Agentuuri soovitatud maatriks (vt tabel 1), mille järgi määratakse riskitase 

ohuteguri esinemise tõenäosusest ja tagajärjest (Tööinspektsioon, 2018, lk 10). 

Tabel 1. Ohutegurite hindamise maatriks 

Tõenäosus Väheohtlik Ohtlik Väga ohtlik 

Väga  

ebatõenäoline 

Vähene risk (I); erilisi abinõusid 

ei vaja 

Vastuvõetav risk 

(II) 

Keskmine risk (III) 

Võimalik Vastuvõetav risk (II): üldjuhul 

ei nõua lisaabinõude 

rakendamist, kuid oluline on 

pidev ohutusabinõude teadmine 

ja täitmine ning tuleb arvestada 

tegevuskava koostamisel 

Keskmine risk 

(III) 

Suur risk (IV) 

Tõenäoline Keskmine risk (III): tuleb 

planeerida meetmed sõltuvalt 

võimalikust kahjulikkusest 

Suur risk (IV): 

ohud nõuavad 

kiiret abinõude 

rakendamist 

Talumatu risk (V): 

riski vähendamine on 

vältimatu. Tööd ei tohi 

jätkata ja alustada enne 

kui risk on kõrvaldatud 

või vähendatud 

Allikas: Tartu Vangla, 2022, lk 5; Tööohutus 2016, 2016, lk 27 

Riskitaseme määramisel tuleb seega lähtuda sellest, kui tõenäoliselt võib ohutegur 

töötamise ajal ilmneda ning kahjulikkuse hindamisel tuleb silmas pidada, millised on  
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võimalikud tagajärjed (Tööohutus 2016, 2016, lk 27). Riskitegurite hindamisel on oluline 

silmas pidada, et eraldi kriteeriumina tuleb arvesse võtta konkreetsest riskitegurist 

ohustatud töötajate hulka – tõsisemalt tuleb suhtuda nendesse teguritesse, mis ohustavad 

üheaegselt paljude töötajate tervist (Tööohutus 2016, 2016, lk 28).  

Füüsikaliste, keemiliste, bioloogiliste ja füsioloogiliste ohutegurite hindamisel tuleb 

lähtuda töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatust, kuid psühhosotsiaalsete 

ohutegurite puhul selliseid norme ei ole. Euroopas, sh Eestis on riskide hindamisel 

enamasti kasutatud mudeleid, mis keskenduvad töötajate enda hinnangutele ehk 

subjektiivsele tajule. Sellist meetodit on aga uurijate poolt kritiseeritud, kuna enesele 

antavad hinnangud võivad olla moonutatud, mistõttu on stressiuurijad nõudnud 

objektiivsetel meetmetel põhinevat hindamist (Corradini et al., 2016, lk 1, 6). 

Maailma Terviseorganisatsiooni poolt sõnastatud läbipõlemise definitsioon rõhutab 

selgesõnaliselt, et läbipõlemine on töökeskkonnaga seotud probleem, mitte töö/elu 

probleem, mis omakorda muudab ka seda, kuidas tuleks probleemile läheneda või seda 

lahendada (Moss, 2020, lk 565). Samuti on asutud seisukohale, et suurem vastutus lasub 

tööandjal, kuigi kõige parema tulemuse annaks lähenemine, kus kaasatakse nii tööandja 

kui ka töötaja (Maslach & Leiter, 2017, lk 161).  

Enamik läbipõlemise või tööstressiga seotud toimetulekumeetodeid on indiviidikeskesed, 

ehk panevad vastutuse töötajale, muutes teda vastupidavamaks ning stressirohke tööga 

paremini toime tulevaks. Seega on enamlevinud tegevused läbipõlemisega 

toimetulekuks: vähem töötamine, rohkemate puhkepauside tegemine, ületundide 

vältimine, töö tasakaalustamine muude eluvaldkondadega, mõtete ja tunnete 

ümberstruktureerimine, konfliktide lahendamine, aja planeerimine, sotsiaalse toe 

kasutamine (nii pere kui ka kolleegide poolt), erinevate lõõgastusmeetodite rakendamine, 

tervislike eluviiside praktiseerimine, psühholoogiline nõustamine või teraapia. (Maslach 

& Leiter, 2017, lk 162). Lisaks on leitud, et tööstressiga võivad aidata toime tulla: 

kolleegide tugi, professionaalne abi (nt nõustaja), lähedaste ja sõprade tugi, töö 

mõtestatuse muutmine (piiride aktsepteerimine, „on-nagu-on“ suhtumine), piiride 

seadmine, huumor ning isiklikud ressursid (religioon, sisekaemus, perspektiivi seadmine, 

emotsioonide ära tundmine ja väljendamine) (Smith et al., 2020, lk 431–433). 
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Ameerika Ühendriikides, meedikute seas läbiviidud uuringuga kaardistati meetodid, 

mida meedikud ise on kasutanud, et tööstressiga toime tulla. Toimetulekumeetodid jagati 

kolme gruppi: enesega, suhetega ja tööga seotud. Enesega seotud toimetulekumeetodid 

olid näiteks aja maha võtmine/pausid, meditatsioon, harjutuste tegemine, söögi- või 

kohvipausid, hobidega tegelemine, ületundide mitte tegemine, lähedaste tugi, positiivne 

mõtlemine, käeline tegevus (kunst ja käsitöö) ja aroomiteraapia. Suhetega seotud 

meetodid olid huumori kasutamine ja kolleegidega suhtlemine. Tööga seotud meetodid 

olid keskendumine tööle, ajaplaneerimine ja probleemide lahendamine. Eraldi 

kategooriana toodi välja ka tegevusetus ehk osa vastajaid, kas surusid tööstressi alla või 

ei tegelenud sellega kuidagi. (Klein et al., 2020, lk 434, 437–438) 

Eeltoodust nähtub, et valdavalt on läbipõlemise leevendamisega seotud 

toimetulekumeetodid praktilised ning suunatud füüsilise tervise parendamisele, kuid 

aidata võivad ka vaimsed praktikad. Niinimetatud kaitsvad faktorid nagu lootus, 

optimism ja sotsiaalne tugi aitavad suurendavad vastupidavust, et toime tulla 

läbipõlemisega seotud emotsionaalse kurnatusega (Klinoff et al., 2018, lk 1226). 

Sotsiaalse toe puhul on aga oluline silmas pidada, et pidevat kollektiivset kaeblemist või 

liigset negatiivset arutlemist on seostatud stressitaseme ja läbipõlemise tõusuga. Selline 

arutlemine vähendab sotsiaalsest toest saadavat kasu, mis muidu võiks positiivselt 

mõjuda nii stressile kui ka läbipõlemisele. (Boren, 2014, lk 16) 

Samuti on erialakirjanduses ühe võimaliku stressi ja läbipõlemise leevendusmeetmena 

välja toodud ärksust ehk mindfulness meditatsiooni. Antud toimetulekumeetodit uuriti 

meedikute seas, kes puutuvad igapäevaselt kokku stressirohkete olukordadega ning 

tulemused kinnitasid ärksuse positiivset mõju stressile ja läbipõlemisele. Samas aga leiti, 

et meetme tõhusus sõltus mitmest erinevast asjaolust, näiteks töö eripärast ja töötaja 

kogemustest, mida tuleb antud meetme praktiseerimisel arvesse võtta. 

(Green & Kinchen, 2021, lk 363) 

Erinevad uuringud on küll välja pakkunud erinevaid indiviidipõhiseid 

toimetulekumeetodeid, kuid selliste lahendusmeetodite osas ei ole läbi viidud uuringuid, 

mis tõendaksid nende tõhusust läbipõlemise lahendamisel. Enamgi veel, sellised 

lahendusmeetodid on ülevõetud muudest stressi, tervise ja toimetulekuga seonduvast ning 

panevad vastutuse töötajale mitte 
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tööandjale. (Maslach, 2017, lk 147; Moss, 2020, lk 565). Psühhosotsiaalsete ohtude 

kõrvaldamine nõuab töökeskkonna muutmist, mis omakorda on mitmeetapiline protsess 

(Euroopa Komisjon, 2021, lk 9), ning tagajärgedega tegelemisest on tõhusam ja odavam 

probleemide ennetamine (Tööohutus 2016, 2016, lk 111).  

Läbipõlemisega tegelemisel on jõutud seisukohale, et enim annavad tulemusi need 

tegevused, mis on suunatud konkreetsetele läbipõlemise faktoritele ja sekkumised, mis 

on suunatud tervele organisatsioonile pikema perioodi vältel 

(Maslach, 2017, lk 148; Korhonen & Komulainen, 2021, lk 1). Vähem oluline ei ole ka 

töötajate kaasamine töökeskkonna parendamisele. Leitud on, et organisatsiooni liikmed, 

nii töötajad kui ka juhid, ei ole pelgalt sekkumiste passiivsed vastuvõtjad, vaid mängivad 

olulist rolli sekkumiste kindlaksmääramisel ja selles, kas sekkumised parendavad edukalt 

töötajate tervist ja heaolu (Nielsen & Randall, 2012, viidatud Nielsen, 2013, lk 1030 

vahendusel). 

Töökeskkonnas on paraku sellised töökeskkonda muutvad lahendused vähemlevinud. 

Võimalike tegevustena on välja toodud: tööülesannete ümberkujundamist, 

tunnustamispoliitika muutmist nii meeskonna kui ka üksikisiku töö osas ning õiglasema 

tööpoliitika loomist. Samuti on oluline probleemi teadvustamine ja tundmaõppimine, 

meeskonnatöö suurendamine, väärtustamiskultuuri loomine ning realistlik taastumine 

(toetus ja strateegia energiavarude taastamiseks). (Maslach & Leiter, 2017, lk 160, 162).  

Oluline on aga silmas pidada, et ühe võimaliku lahendusena välja toodud töö mõtestatuse 

muutmine võib aidata leevendada depressiooni ja riskikäitumisega seotud sümptomeid 

kui läbipõlemise tase on madalam, kuid kõrge läbipõlemise taseme puhul positiivseid 

seoseid leitud ei ole. See tähendab, et on teatud läbipõlemise tase, mis allub töö 

ümbermõtestamise või ümberstruktureerimisele, kuid kui töötaja on selle taseme juba 

ületanud, siis emotsionaalne kurnatus ja tööst võõrdumine takistab tal näha oma tööd 

olulisena või töösse panustada, mis piirab töö mõtestatuse positiivset mõju. (Lease et al., 

2019, lk 260) 

Üks võimalik toimetulekumeetod tööstressi kui ka läbipõlemise ennetamiseks või 

lahendamiseks on probleemi teadvustamine. Töötaja teadlikkus ja teadmised ning 

eneseanalüüs küll ei kaitse läbipõlemise eest, kuid võimaldavad end paremini hoida ja abi 
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otsida (Sõmer-Kull, 2021, lk 58). Asjatundlikkus on stressi ja läbipõlemise oluline 

eetiline probleem. Kui stress ja läbipõlemine mõjutavad töötaja pädevust negatiivselt, 

nagu uuringud viitavad, siis on proaktiivne äratundmine ja sekkumine äärmiselt olulised, 

et jätkata tööd klientidega (Paronson & Alquicira, 2019, lk 2024). Seega peavad 

organisatsioonid teadvustama ja teavitama kollektiivi, et läbipõlemine on olemas ning 

lähenema sellele kui tähelepanu vajavale probleemile (Hirayama & Fernando, 2016, lk 

401). 

Eeltoodust nähtub seega, et tööandjal on kohustus tagada töötajale positiivne 

töökeskkond ning hoida seeläbi töötaja tervist. Võimalikke meetodeid on mitmeid – nii 

indiviidipõhiseid kui ka töökeskkonda muutvaid ning töökeskkonnas tuleb leida sobiv. 

Samuti tuleb meetodite valikul silmas pidada seda, et parimaid tulemusi annavad need 

sekkumised, kuhu on kaasatud nii töötaja kui ka tööandja. Kõige enam annaks tulemusi 

aga ennetustöö ehk teadvustamine ja teavitamine, sest läbipõlenud töötaja võib 

negatiivselt mõjutada ka kliendiga tehtavad tööd.  
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2.1. Ülevaade Tartu Vanglast ja Tartu Vangla riskianalüüsist 

Tartu Vangla on justiitsministeeriumi haldusalasse kuuluv haldusorgan ning osa Eesti 

vanglateenistusest. Tartu Vangla koosneb nii vanglast, mis asub Tartu linnas kui ka 

erinevatest Lõuna-Eesti kriminaalhooldusosakondadest.  

Tartu Vangla põhimäärus (2001) § 1 lõige 1 sätestab, et Tartu Vangla ülesandeks on viia 

täide eelvangistust, vangistust, aresti ning korraldada kriminaalhooldust. Tartu Vangla 

asutati 2000.aastal ning esimesed kinnipeetavad võeti vastu 2002.aastal. Tartu Vanglas 

on kohti ligikaudu 1000 kinni peetavale isikule, lisaks 60 kohta avavangla üksuses ning 

vanglas paiknevad täiskasvanud mees- ja naissoost süüdimõistetud ja vahistatud. 

Vanglaametnike ametikohti on Tartu Vanglas 262, teenistuskohti vanglas kokku 424,1. 

(Vanglateenistus, s. a.).  

Tartu Vanglat eristab teistest Eesti vanglatest see, et Tartu Vanglas on üksused 

seksuaalkurjategijatele, sõltlastele ning eraldi osakond kinnipeetavatele, kes vajavad 

psühhiaatrilist abi. Lisaks viibivad vanglas ajutiselt isikud, kes on kohtumenetluse käigus 

suunatud psühhiaatrilisse ekspertiisi. (Vanglateenistus, s. a.). 

Tulenevalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (1999) § 13 sätestatust on ka Tartu Vangla 

koostanud riskianalüüsi, kus on kaardistatud võimalikud riskitegurid ja planeeritud 

võimalikud maandavad tegevused. Kuna käesolev töö keskendub tööstressile ja 

läbipõlemisele, siis antud peatükis käsitletakse Tartu Vangla riskianalüüsist vaid osa, mis 

käsitleb psühhosotsiaalseid riskitegureid.  

Hetkel kehtiv riskianalüüs on koostatud 2022. aastal OÜ Tondihobu poolt ning kajastab 

kõiki Tartu Vanglaga seotud töökohti, sh kriminaalhooldusosakondi. Ohutegurite 

2. VANGLAAMETNIKE TEADLIKKUS TÖÖSTRESSIST, 

LÄBIPÕLEMISEST JA TOIMETULEKUMEETODITEST 
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tuvastamiseks kasutati erinevaid meetodeid: ametijuhendite ja töökorralduslike 

dokumentidega tutvumine ning analüüsimine, töökeskkonna vaatlemine, suuliste 

intervjuude läbiviimine juhuvaliku alusel ning elektroonilise küsitluse läbiviimine. (Tartu 

Vangla, 2022, lk 5). Tuvastatud ohutegurid, riskitase ja abinõud on välja toodud tabelis 

2.  

Tabel 2. Psühhosotsiaalsete ohutegurite riskitasemed ja riske maandavad tegevused 

ohutegur riskitase tööandja abinõud töötaja abinõud 

tööaeg ja vahetuse 

pikkus 

kontoritöötajad: 2 

vanglaametnikud ja 

kriminaalhooldajad: 3 

tervisekontrolli 

läbimine, töö- ja 

puhkeaja korraldus 

vastab töö iseloomule, 

kaasata töötajaid 

töökeskkonna 

muutmisele, sobivad 

puhkeruumid 

tööaja korralduse 

järgimine, 

puhkepausid, vältida 

töö koju kaasa 

võtmist, kurnatuse 

või väsimuse 

tekkimisel pöörduda 

tööandja poole 

viivitamatult 

öötöö kontoritöötajad: 1 

öötöötajad: 3 

tervisekontroll ja 

töötervishoiuarsti 

soovituste järgimine, 

puhkeaja järgimine 

tööandja 

informeerimine 

probleemidest 

kollektiivsus (sh 

töökius ja juhi 

toetus 

2 nõustamine, 

abistamine, 

juhendamine, juhtide 

koolitamine 

(vajadusel) 

ettepanekute 

tegemine juhile 

meeskonnatöö 

parendamiseks 

kokkupuude 

negatiivsete 

emotsioonidega  

3 toetamine, 

psühholoogiline 

nõustamine, töötajate 

kaasamine jooksvates 

küsimustes 

juhi poole 

pöördumine ja 

vajadusel abi 

palumine 

häiriv müra vanglaametnikud: 3 

kriminaalhooldajad: 2 

teised töötajad: 1  

sobiva töökoormuse 

tagamine, 

tervisekontrollid 

puhkepausid 

informatsiooni 

liikumine ja 

selgus 

2 tagada info jõudmine 

töötajateni 

otsese juhi poole 

pöördumine 

nakatumishirm 2, olukorra 

halvenemisel või 

subjektiivselt võib olla 

kõrgem 

töötajate teavitamine 

piirangutest ja 

reeglitest 

kehtestatud reeglite 

mõistlik ja hoolikas 

täitmine 

Allikas: Tartu Vangla, 2022, lk 13–14 

Võimalikke psühhosotsiaalseid ohutegureid tuvastati seitse: tööaeg ja vahetuse pikkus, 

öötöö, kollektiivsus (sh töökius, juhi toetus), kokkupuude negatiivsete emotsioonidega 

(sh suhtlus kinnipeetavatega ja turvalisus), häiriv müra, informatsiooni liikumine ja 
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selgus, nakatumishirm ja sage töökorralduse muutmine seoses epidemioloogilise 

olukorraga (Tartu Vangla, 2022, lk 13–14). Igale tuvastatud ohutegurile on määratud 

riskitase ning on planeeritud tegevus, mis on mõeldud konkreetse riski maandamiseks (vt. 

tabel 2).  

Tabelist 2 nähtub ka, et kõige kõrgem ohutase, mis psühhosotsiaalsele ohutegurile 

määratud, on kolm ehk keskmine risk. Keskmise riski puhul on ohuteguri ilmnemine 

võimalik või tõenäoline ning tagajärg võib olla ohtlik. Samuti võib keskmine risk olla 

ohuteguril, mille tõenäosus on väga ebatõenäoline, kuid tagajärg on väga ohtlik. 

(Tööohutus 2016, 2016, lk 27). Riskianalüüsis on riskitaseme määramisel eristatud 

erinevaid ametikohti, kuna ohutegurid mõjutavad ametikohti erinevalt. Nii näiteks 

nähtub, et vanglaametnike ja kriminaalhooldajate puhul on ohutegureid „tööaeg ja 

vahetuste pikkus“, „öötöö“ ja „häiriv müra“ hinnatud kõrgema riskitasemega kui 

kontoritöötajatel (Tartu Vangla, 2022, lk 13–14).  

Riskianalüüsis on eraldi kajastatud ka töötajate ja tööandjate tegevusi ohutegurite 

maandamisel. Tööandja pakutavad abinõud on valdavalt tervisekontrollide tagamine, 

töötajate adekvaatne informeerimine, toetamine ja juhendamine. Riskianalüüsis on 

rõhutatud, et võimalusel tuleks kaasata töötajat töökeskkonna parendamisele. Töötaja 

peamisteks tegevusteks on järgida kehtestatud reegleid ja nõudeid, sh käia 

tervisekontrollis ning enda otsese juhi teavitamine, vähemolulised ei ole ka kehtestatud 

puhkepauside kasutamine. Sarnaselt tööandja abinõudega on ka töötajate puhul 

rõhutatud, et vajadusel tuleks küsida abi ning teha ettepanekuid meeskonnatöö 

parendamiseks (Tartu Vangla, 2022, lk 13–14). 

Kuivõrd vangla keskkonnas võivad levida ka erinevad haigused, siis on ka nakatumishirm 

ühe võimaliku riskitegurina välja toodud. Samuti on välja toodud, et nakatumishirmu 

riskitase võib olla kõrgem subjektiivsel tajumisel või olukorra halvenemisel.  

Eeltoodust nähtub seega, et Tartu Vangla riskianalüüsi koostamiseks on kasutatud 

erinevaid andmekogumise meetodeid, sh on kaasatud töötajaid. Riskitaseme määramisel 

on silmas peetud erinevaid ametikohti ning tegevuste planeerimisel on arvesse võetud, et 

nii tööandjal kui ka töötajal on erinevad võimalused ja vahendeid. Tööandja abinõud on 

peamiselt seotud informeerimise, töötajate kaasamise ja abistamise/nõustamisega. 
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Töötaja abinõudeks on aga kehtestatud nõuetest ja korraldustest kinni pidamine, 

puhkepauside pidamine ja probleemide tekkimisel juhi poole pöördumine.  

2.2. Uurimisprotsessi kirjeldus 

Lõputöö eesmärgi saavutamiseks otsustas töö autor kaasata uuringusse Tartu Vangla 

vanglaametnikud. Lõputöös kasutati kvantitatiivset uurimisviisi, sest see võimaldab 

uurida suurte populatsioonide üldiseid näitajaid (Õunapuu, 2014, lk 54). Kvantitatiivne 

uurimistöö on suunatud kirjeldamisele, seletamisele ja ennustamisele ning kogutakse 

arvandmeid kas küsimustike või kvantitatiivse mõõtmisega, tulemused esitatakse 

statistikana. (Õunapuu, 2014, lk 55; Hirsjärvi et al., 2005, lk 130) 

Vanglaametnik on vangistusseaduse (2000) § 111 lõike 1 järgi vanglas teenistuses olev 

ametnik, kelle ülesanne on kinni peetava isiku kinnipidamine ja järelevalve, vangla 

julgeoleku tagamine ning vanglas toimepandud süütegude kohtueelne või kohtuväline 

menetlemine. Käesoleva töö valim on ettekavatsetud kuna on kaasatud uuringusse 

kindlate kriteeriumite alusel (Õunapuu, 2014, lk 143). Uuringusse kaasati üksnes 

vanglaametnikud kuna nad puutuvad oma töös igapäevaselt kokku kinnipeetavate ning 

seetõttu erinevate keeruliste ja ohtlike olukordadega. Samuti võib vanglaametnikke 

tulenevalt nende tööst ohustada füüsilised rünnakud või ähvardamised, solvamised, 

ahistamised. Lisaks kaasati uuringusse need ametnikud, kes viibisid aktiivselt teenistuses 

ja kelle teenistusülesannete täitmise õigus ei olnud peatunud. Juhul kui ametnik aktiivselt 

teenistuses ei viibi, siis ei puutu ta kokku ka töökeskkonna ning sellest tulenevate 

ohtudega.  

Üldkogumi moodustasid 187 vanglaametnikku, kes vastasid eelnimetatud tingimustele. 

Andmed vanglaametnike ametikohtade osas küsiti Tartu Vangla personali 

peaspetsialistilt (e-kiri, 10.02.2022), kes edastas andmed elektroonselt 10.02.2022 

seisuga. Esindusliku valimi jaoks oli vaja, et 95% usaldusnivoo ja 5% usaldusintervalliga 

vastaks küsitlusele 126 ametnikku (MaCorr Research, n.d.).  

Uuringu läbiviimiseks koostati töö autori poolt 24 küsimusega ankeet (vt. lisa 1), mis 

tugines töö teooria osas väljatoodule (vt lisa 2). Ankeedis olid nii avatud kui ka suletud 

küsimused ning ankeet koostati Limesurvey keskkonnas aadressil https://survey.ut.ee/. 
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Küsimused jagati nelja erinevasse kategooriasse: üldandmed, küsimused seoses 

tööstressiga, küsimused seoses läbipõlemisega ning küsimused seoses 

toimetulekumeetodite ja riskianalüüsiga. Andmeid, mis võimaldaksid vastajaid 

tuvastada, ei kogutud. 

Uuringu läbiviimine kooskõlastati Tartu Vangla direktori (e-kiri, 12.10.2021) ja 

justiitsministeeriumi vanglate osakonnaga (e-kiri, 18.10.2021) ning vajalik luba uuringu 

läbiviimiseks oli töö autoril olemas. Uuring viidi läbi elektroonselt ajavahemikul 

25.02.2022 kuni 05.03.2022 ning antud perioodil saadeti lisaks kaks meeldetuletust 02.03 

ja 04.03.2022 uuringus osalemiseks. Palve uuringus osalemiseks ning link ankeedile 

edastati ametnikele elektroonselt 25.02.2022. Lisaks pakuti uuringus osalejatele 

võimalust vastata uuringule paberkandjal, kuid mitte ükski ametnik selleks soovi ei 

avaldanud.  

Andmeanalüüsiks kasutati statistilist analüüsi kuna see võimaldab tähelepanekuid 

süstemaatiliselt kategoriseerida, kokku võtta ja illustreerida (ehk kirjeldav statistika) ning 

uurijal mõista ja teha järeldusi uuritava grupi osas (Ali, 2021, lk 3). Andmete töötlemiseks 

kasutati IBM SPSS Statistics 28.0 (Statistical Package for the Social Sciences) ja 

Microsoft Excel 2013 versiooni.  

Vanglaametnike teadmiste hindamiseks oli vajalik välja selgitada tööstressi ja 

läbipõlemise skoorid, mille aluseks võeti tööstressi küsimused 6–8 ja läbipõlemise 

küsimused 10–12. Tööstressiga seotud küsimuste õiged vastused tuginesid neljal allikal: 

Tööohutus 2016, 2016; Ten-Team OÜ, 2014; Strauss-Raats, 2014 ja European Agency 

for Safety and Health at Work, 2014. Läbipõlemisega seotud küsimuste õiged vastused 

tuginesid neljal allikal: World Health Organization, 2022; Tööohutus 2016, 2016; 

Maslach, 2017 ning Maslach & Leiter, 2017. Skoorid saadi läbi vastuste kodeerimise, kus 

iga õigesti märgitud vastusevariant andis ühe punkti, valesti märgitud null punkti 

(Olatona et al,. 2014, lk 61). Seejärel liideti iga vastaja punktid kokku ning saadi 

tööstressi ja läbipõlemise skoor, mis seejärel teisendati protsentideks ning jagati kolme 

vahemikku: hea (75–100%), rahuldav (40–74%) ja kasin (0–39%) (Olatona et al,. 2014, 

lk 61). Avatud küsimuste analüüsimiseks oli vaja vastused kodeerida, kuna 

põhikodeerimisega saab kategoriseerida/organiseerida suurt hulka teksti palju 

väiksematesse sisukategooriatesse (Weber, 1990, viidatud Hsieh & Shannon, 2005, lk 
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1285 vahendusel). Avatud küsimuste vastused jagati erinevateks põhi- ja 

alamkategooriateks ning sageduse arvutamise aluseks oli vastajate arv ühe kindla teguri 

märkimisel. 

Gruppide võrdlemiseks kasutati dispersioonanalüüsi ning grupid moodustati 

ametikohtade põhiselt: juhid (peainspektorid, I klassi vanglainspektorid), spetsialistid (II 

klassi vanglainspektorid), vanemvalvurid (I klassi valvurid) ja valvurid (II klassi 

valvurid).  

2.3. Tulemused 

Küsimustikke täideti kokku 82, millest poolikuid ankeete oli 25 ning lõplikult täidetud 

ankeete 57. Tulemuste analüüsimisel võeti aluseks üksnes lõpetatud ankeedid. Joonisel 1 

on toodud valimi jaotus ametikohtade, soo ja vanuse järgi ning jooniselt 1 nähtub, et kõige 

enam vastajaid oli vanemvalvuri ametikohal, mehi ja vanuseklassis 30–39-aastat.  

 

 

Joonis 1. Küsitlusele vastanute jaotus ametikohtade, soo ja vanuse järgi, vastajate arv 

Tartu Vanglas töötamise ajal on enda sõnul tööstressiga seotud sümptomeid kogenud 

91% vastanutest ja 51% on enda sõnul kogenud läbipõlemisega seotud sümptomeid. 51% 

vastanutest on enda sõnul kogenud nii tööstressi kui ka läbipõlemise sümptomeid ja 9% 

ei ole enda sõnul kogenud kummagi nähtusega seotud sümptomeid.  
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Joonisel 2 on välja toodud nii tööstressi kui ka läbipõlemise kogemine vanuse ja soo 

kaupa. Jooniselt 2 nähtub, et nii tööstressi kui ka läbipõlemise kogemise osas ei ole 

vanusegruppide vahel märgatavaid erisusi. Samuti nähtub, et mehed on nii tööstressi kui 

ka läbipõlemisega seotud sümptomeid enda sõnul rohkem kogenud. 

 

Joonis 2. Tööstressi ja läbipõlemise kogemise vanuseline ja sooline jaotus, vastajate osakaal 

Küsitlusele vastanute seast oli spetsialiste kokku 15, kellest kõik olid enda sõnul kogenud 

tööstressiga seotud sümptomeid (vt joonis 3), läbipõlemise seotud sümptomeid kogeti aga 

teistest ametikohtadest vähem. Enamik küsitlusele vastanud vanemvalvuritest on 

kogenud nii tööstressi kui ka läbipõlemisega seotud sümptomeid, vanemvalvurid on 

võrreldes teiste ametikohtadega kogenud ka enim läbipõlemist.  

Jooniselt 3 nähtub ka, et enamik küsitlusele vastanud juhtidest on enda sõnul kogenud 

tööstressiga seotud sümptomeid. Läbipõlemisega seotud sümptomite kogemise osas teiste 

ametikohtadega võrreldes märgatavaid erisusi ei ole. 
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Joonis 3. Tööstressi ja läbipõlemise kogemise jaotus ametikohtade järgi, vastajate osakaal 

48 vastajat tõid välja tegevused, mis aitasid neil tööstressiga toime tulla kui kogesid 

tööstressiga seotud sümptomeid ning tulemused on toodud tabelis 3. Kõige enam kasutati 

hobisid (16 vastajat), vaba aja veetmisega seotud tegevusi (14) ning mõtete ja tunnete 

ümberstruktureerimist (11). Oluline on ka märkida, et võimalike 

toimetuleku/lahendusmeetoditena kasutati ka ravimeid ja töövõimetuslehte ning 

üksuse/ametikoha vahetust.  

Ühel juhul märgiti, et ei ole tööstressile lahendust leidnud ning kahel juhul märgiti, et ei 

ole probleemiga tegelenud. Kõige vähem kasutati toimetulekuks enese arendamist (1) ja 

kodukontorit (1).  

Tabelist 3 nähtub lisaks, et kõik tööstressi maandamiseks kasutatud tegevused olid seotud 

töötaja endaga, nö indiviidikesksed lahendused. Mitte ükski vastanutest ei toonud välja, 

et oleks tööstressiga toimetulekuks kasutanud meetodeid, mis oleksid olnud seotud 

töökeskkonna muutmisega, näiteks teinud ettepanekuid töökorralduse, 

tunnustamispoliitika vms muutmiseks. Tabelist nähtub küll, et tööstressi maandamiseks 

kasutati tööaega ja töökoormuse vähendamist, kuid kuna need tegevused olid seotud 
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töötaja endaga ehk töötaja ise reguleeris enda tööaega ja töökoormust (nt ületunnid), siis 

neid ei käsitleta töökeskkonna muutmisena.  

Tabel 3. Tööstressi maandamiseks kasutatud tegevused 

Põhikategooria Alamakategooria Sagedus 

Vaba aeg puhkus, reisimine, erinevad rahustavad 

tegevused 

14 

Tööaeg aja ja tööülesannete planeerimine 7 

Sotsiaalne tugi lähedased, pere ja sõbrad, töökaaslased 10 

Mõtete ja tunnete 

ümberstruktureerimine 

enese motiveerimine, 

probleemide analüüsimine ja läbi mõtlemine, 

tööle mitte mõtlemine, suhtumise muutmine 

11 

Hobid hobid, sport, trenn 16 

Lahenduseta ei ole lahendust leidnud 1 

mitte tegelemine 2 

Töökoormus ületundide mitte tegemine, tööülesannete 

valimine, lisavahetuste mitte tegemine 

7 

Tervislikud eluviisid regulaarsed puhke- ja venituspausid 2 

Enese arendamine kool 1 

Töökeskkond kodukontor 1 

Lahendamine koostöö juhiga, ametikoha vahetus, 

tööülesannete muutmine, üksuse/osakonna 

vahetus, spetsialisti abi, haigusleht, ravimid 

9 

21 vastajat tõid välja tegevused, mis aitasid läbipõlemisega toime tulla ning tulemused on 

välja toodud tabelis 4. Enim kasutati mõtete ja tunnete ümberstruktureerimist (9 vastajat), 

hobisid (7) ja vaba aega (5) ning lahendamist (5). Kõige vähem kasutati läbipõlemisega 

toimetulekuks enese arendamist (1) ning ühel juhul märgiti ka, et ei ole läbipõlemisega 

toimetulekuks midagi kasutanud.  

Sarnaselt tööstressiga, kasutati ka läbipõlemisega toimetulekuks ametikoha vahetust, 

spetsialisti abi ja töövõimetuslehte, et mõneks ajaks töölt eemale saada. Lisaks nähtub, et 

neid tegevusi (vaba aeg, hobid ning mõtete ja tunnete ümberstruktureerimine), mida 

kasutati enim tööstressiga toimetulekuks, kasutati enim ka läbipõlemisega toimetulekuks. 

Tabelist 4 nähtub, et kõik toimetulekuks kasutatud meetodid on sarnaselt tööstressiga, 

indiviidikesksed ning seotud töötaja endaga. Toimetulekumeetodina välja toodud 

töökoormus ei ole käsitletav töökeskkonda muutva lahendusena, kuna töötaja ise 

reguleeris enda töökoormust vastavalt võimalusele, näiteks hoidus 

ületundide/lisavahetuste tegemisest. Mitte ükski vastaja ei toonud välja, et oleks reaalseks 
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toimetulekuks teinud ettepanekuid või kasutanud meetodeid, mis võiks muuta või 

parendada töökeskkonda.  

Tabel 4. Läbipõlemise maandamiseks kasutatud tegevused 

Põhikategooria Alamkategooria Sagedus 

Sotsiaalne tugi pere, sõbrad, kolleegid 4 

Lahendamine ametikoha vahetus, spetsialisti abi, mõneks ajaks töölt 

eemale 

5 

Hobid hobid, sport, trenn 7 

Mõtete ja tunnete 

ümberstruktureerimine 

asjade selgeks mõtlemine, enese motiveerimine, mõtete 

suunamine või eemale hoidmine tööst, positiivsus, 

mõtete jagamine, huumor 

9 

Töö- ja eraelu tasakaal ümberlülitumine töö- või eraelule, eraelu lahutamine 

tööst 

2 

Töökoormus töökoormuse vähendamine, mitte üle töötamine 3 

Vaba aeg puhkus 5 

Aja planeerimine aja planeerimine, töö- ja puhkeaja ühildamine 2 

Tervislikud eluviisid regulaarsed puhke- ja venituspausid, tervislikud eluviisid 2 

Enese arendamine kool 1 

Mitte lahendamine 1 

 

98% vastanutest vastas, et tööstressi ja läbipõlemisega peaks tegelema, ühel juhul oli 

jäetud küsimusele vastamata. Oma vastust põhjendas 34 vastajat ning põhjendustena 

toodi välja, et tööstress ja läbipõlemine mõjutavad tööle pühendumist (1 vastaja), töötaja 

tervist (13) ning töö kvaliteeti (4), samuti suurenevad mittetegelemise korral 

haiguspäevad (1) ning probleem süveneb (1) ja ametnikud ei tule toime (4). Tööstress ja 

läbipõlemine on sage probleem (2) ning vangla keskkond on oma olemuselt stressirohke 

(2). Tööstressi ja läbipõlemisega tegelemine võiks väheneda kaadrivoolavust (12). 

89% vastanutest vastas, et tööstressi ja läbipõlemisega tegelemise eest peaksid vastutama 

nii töötaja kui ka tööandja koos, 7% vastas, et tööstressi ja läbipõlemise eest peaks 

vastutama tööandja, 4% vastas, et töötaja. Tööstressi ennetamise/leevendamise osas 

(vastas 20 ametnikku) oodatakse tööandjalt kõige enam psühholoogilist abi ja toetamist 

ning töökoormuse vähendamist (vt joonis 4). Läbipõlemise ennetamise/leevendamise 

osas (vastas 21 ametnikku) oodatakse kõige enam psühholoogilist abi ja toetamist ning 

töökoormuse vähendamist. Lisaks oodatakse tööandjalt läbipõlemise 

ennetamiseks/leevendamiseks paindlikku tööaega (6), mida tööstressi puhul välja ei 

toodud. Jooniselt 4 nähtub, et tööstressi ja läbipõlemise ennetamise või leevendamise 
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meetodid on valdavalt samad ning tegevused, mis võiksid leevendada/ennetada tööstressi, 

võiksid leevendada/ennetada ka läbipõlemist.  

 

Joonis 4. Tööandjalt oodatavad tegevused tööstressi ja läbipõlemise 

ennetamiseks/lahendamiseks, vastajate arv 

Tartu Vangla riskianalüüsiga oli tutvunud 63% vastanutest, 35% vastanutest ei olnud 

riskianalüüsiga tutvunud ning ühel juhul oli jäetud küsimusele vastamata. 14 ametnikku 

põhjendas, et nad ei ole Tartu Vangla riskianalüüsiga tutvunud aja- (5 vastajat) või 

huvipuuduse tõttu (6), riskianalüüs on liialt pikk ja ebaolulist infot täis (1) ning kuna nad 

ei ole riskianalüüsist teadlikud (3).  

77% vastanutest nõustus, et Tartu Vangla riskianalüüsis välja toodud tegevused võiksid 

leevendada tööstressi/läbipõlemist, 16% ei nõustunud ning neljal juhul oli jäetud 

küsimusele vastamata. Kuus ametnikku põhjendas, et nad ei ole ise riskianalüüsiga kursis 

(2 vastajat) või ei ole riskianalüüsi süvenenud (1), erinevad tegevused ei aita kui 

töökoormus ja surve on suur (2), tööd reguleerivad aktid on koostatud ebapädevate isikute 

poolt (1) ning välja toodud tegevused ei ole teostatavad (1).  

Küsimusele, milliseid meetodeid on vastajad kasutanud, et ennetada või oluliselt 

leevendada tööstressi/läbipõlemist vastas 57 ametnikku. Vastajad said märkida üks või 
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mitu vastusevarianti, lisaks oli võimalik valida varianti „muu“ ning täpsustada seda. 

Enamlevinud tegevused (vt joonis 5), mida on kasutatud, et ennetada või oluliselt 

leevendada tööstressi/läbipõlemist olid tervislike eluviiside praktiseerimine, sotsiaalse 

toe kasutamine ja vähem töötamine. Kahel korral märgiti ka, et ei ole toimetulekuks 

midagi kasutanud. Vastusevarianti „muu“ märgiti kokku neljal juhul ning vastust 

täpsustati järgnevalt: „teinud konkreetset vahet töö- ja puhkeajal, st vabast ajast 

tööülesandeid ei täida vaid tegelen hobidega“, „trenni tegemine“, „haigusleht“ ja „lihtsalt 

eiran järjepidevat töökoormust, sest selle tekkimine ei sõltu minust“. Kõige vähem on 

ennetamiseks või oluliseks leevendamiseks kasutatud teadmiste parandamist ja vaimseid 

praktikaid.  

Jooniselt 5 nähtub seega, et ennetamiseks või oluliseks leevendamiseks kasutatud 

tegevused olid seotud indiviidi endaga ning mitte ühelgi juhul ei olnud tegevused seotud 

või suunatud töökeskkonna parendamisele/muutmisele.  

 

 

Joonis 5. Meetodid, mida on kasutatud, et ennetada või oluliselt leevendada 

tööstressi/läbipõlemist, vastajate arv 

Enda tööstressi ja läbipõlemise teadlikkusele hinnangu andmisel oli võimalik valida viie 

vastusevariandi vahel, kus üks tähistas puudulikku teadlikkust ning viis väga head 

teadlikkust. Keskmine hinnang enda teadlikkusele tööstressist ja läbipõlemisele oli 

M(SD) = 3,7(0,9), juhtide keskmine hinnang oli 3,7(0,6), spetsialistidel oli 3,9(0,8), 

vanemvalvuritel oli 3,5(0,9) ja valvuritel oli 3,6(0,9). Seega nähtub, et vastajad on enda 

teadlikkust hinnanud pigem heaks.  
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Tööstressi ja läbipõlemise teadmiste hindamiseks kasutati kummagi nähtuse puhul kolme 

küsimust sümptomite, põhjuste ja tagajärgede kohta ning nii tööstressi kui ka 

läbipõlemise maksimaalne võimalik koguskoor oli 34. Tabelis 5 on välja toodud vastajate 

tööstressi ja läbipõlemise maksimum, miinimum ja keskmine skoor koos 

standardhälvetega, kust nähtub, et teadmised läbipõlemisest on mõnevõrra paremad kui 

tööstressist ning, et vastajate teadmiste tase oli erinev. 

Tabel 5. Vanglaametnike vastuste kirjeldav statistika ja keskmised skoorid koos 

standardhälvetega 

 Vanglaametnikud (n = 57) 

max min M(SD) 

Tööstress 25 12 20,0(3,0) 

Läbipõlemine 27 16 21,3(2,5) 

 

Tööstressi ja läbipõlemise keskmised skoorid ametikohtade kaupa on välja toodud tabelis 

6. Tabelist 6 nähtub, et kõige madalamad keskmised tööstressi ja läbipõlemise skoorid 

olid ametnikel, kes olid juhi positsioonil, kõige kõrgemad skoorid aga vanemvalvuritel.  

Tabel 6. Keskmised tööstressi ja läbipõlemise skoorid koos standardhälvetega ametikohtade 

kaupa 

 Juhid Spetsialistid Vanemvalvurid Valvurid 

M(SD) 

Tööstress 18,5(3,9) 19,9(2,4) 20,9(2,6) 20,6(2,9) 

Läbipõlemine 20,5(2,6) 21,1(2,5) 22,4(2,3) 20,9(2,6) 

 

Viidi läbi dispersioonianalüüs, leidmaks ametikohtade vahelisi erinevusi tööstressi 

skooride F(3,53)=1,72, p=0,174 ja läbipõlemise skooride osas F(3,53)=1,72, p=0,174. 

Eeltoodust nähtub seega, et tööstressi ja läbipõlemise skooride osas gruppide vahel 

erinevusi ei olnud.  

Tööstressi ja läbipõlemise keskmised skoorid soo ja vanusegruppide kaupa on välja 

toodud tabelis 7. Tabelist 7 nähtub, et naiste keskmised tööstressi ja läbipõlemise skoorid 

on kõrgemad kui meestel. Viidi läbi dispersioonianalüüs, leidmaks sugude vahelisi 

erinevusi tööstressi skooride F(1,55)=2,64, p=0,110 ja läbipõlemise skooride osas 
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F(1,55)=0,42, p=0,518, millest nähtub, et tööstressi ja läbipõlemise skooride osas 

gruppide vahel erinevusi ei olnud.  

Vanusegruppidest on kõige kõrgemad tööstressi ja läbipõlemise skoorid kuni 

29- aastastel, kõige madalamad skoorid on aga 30–39-aastastel. Viidi läbi 

dispersioonianalüüs, leidmaks vanusegruppide vahelisi erinevusi tööstressi skooride 

F(2,54)=0,036, p=0,964 ja läbipõlemise skooride osas F(2,54)=1,641, p=0,203. 

Eeltoodust nähtub seega, et skooride osas gruppide vahel erinevusi ei olnud.  

Tabel 7. Tööstressi ja läbipõlemise keskmised skoorid koos standardhälvetega soo ja 

vanusegruppide kaupa 

 Naised Mehed Kuni 29 30–39 40+ 

M(SD) 

Tööstress 20,7(2,4) 19,5(3,4) 20,2(2,5) 19,9(3,7) 20,1(2,8) 

Läbipõlemine 21,5(2,5) 21,1(2,6) 22,2(2,4) 20,8(2,9) 21,1(2,2) 

 

Tööstressi ja läbipõlemise skoorid teisendati seejärel protsentideks ning jagati kolme 

vahemikku, mille tulemused on välja toodud tabelis 8. Tabelist 8 nähtub, et kõige enam 

tööstressi ja läbipõlemise skooride tulemusi oli vahemikus 40-74% ehk „rahuldav“. 

Tabel 8. Tööstressi, läbipõlemise ja koguskooride esinemise sagedus 

 Kasin (0–39%) Rahuldav (40–74%) Hea (75–100%) 

Sagedus 

Tööstress 2 55 0 

Läbipõlemine 0 54 3 

 

Tööstressi skooride hulgas ei olnud ühtegi tulemust vahemikus „hea“, läbipõlemise 

skooride seas ei olnud ühtegi tulemust vahemikus „kasin“. Eeltoodust nähtub seega, et 

vastanute teadmised tööstressist ja läbipõlemisest on valdavalt rahuldavad, kahel vastajal 

on tööstressist kasinad teadmised ning kolmel vastajal on läbipõlemisest head teadmised. 

23 ametnikku tõi välja tegevused, mis võiksid aidata toime tulla läbipõlemisega ning 

tulemused on välja toodud tabelis 9. Tegevustest, mis on seotud töötaja endaga, toodi 

kõige enam välja vaba aega (7 vastajat) ning tööandjaga seotud tegevustest toodi kõige 

enam välja töökoormuse vähendamist (7). Töötajaga seotud tegevustest toodi kõige 
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vähem välja töö- ja eraelu tasakaalus hoidmist (2), tööandjaga seotud tegevustest aga 

ennetustööd (1), tööaega (1) ja ületundide tasustamist (1). 

Tabel 9. Läbipõlemist maandavad tegevused 

Kelle 

tegevus 

Põhikategooria Alamkategooriad Sagedus 

Töötaja tööga seotud aja planeerimine 3 

ametikohaga seotud ametikoha/üksuse vahetus 3 

suhetega seotud sotsiaalne tugi sõbrad, pere, kolleegid 4 

enesega seotud mõtted ja tunded avatus, huumor 

positiivne ellusuhtumine 

mitte muretsemine 

4 

töö ja eraelu tasakaal eristada tööd ja eraelu 

oskus öelda „ei“ 

2 

vaba aeg puhkus, sh haigusleht 

lõõgastusmeetodid 

hobid 

7 

Tööandja töötajatega 

seotud 

tunnustamine/toetamine suurem väärtustamine 

premeerimine, 

tunnustamine 

3 

ühisüritused väljasõidud 2 

lahendamine ennetustöö 

nõustamine 

teadlikkuse tõstmine 1 

koostöö juhtidega 

teraapia, spetsialisti abi 

6 

töökoormus väiksem töökoormus 7 

ametikohtade täitmine 2 

tööaeg töö ja puhkeajast kinni 

pidamine 

1 

struktuur eesmärgid teostatavad/proportsioonis 2 

töötasu ületundide tasustamine 1 

 

29 ametnikku tõi välja tegevused, mis võiksid aidata toime tulla tööstressiga ning 

tulemused on välja toodud tabelis 10 (vt lisa 3). Tegevustest, mis on seotud töötaja endaga 

toodi kõige enam välja füüsilisi tegevusi (11 vastajat) ja sotsiaalset tuge (8). Ühel juhul 

oli märgitud ka, et „stressileevendused vanglas on pigem ajutised“, mis liigitati 

kategooriasse mitte midagi tegemine. Tegevustest, mis olid seotud tööandjaga, toodi 

kõige enam välja väiksemat töökoormust (10). Tabelist 10 nähtub ka, et töötajaga seotud 

tegevusest toodi kõige vähem välja tööga seotud tegevusi ehk ametikoha vahetust või 

edasi õppimist. Tööandjaga seotud tegevustest toodi kõige vähem välja ennetustööd ja 

töötasu. 
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2.4. Arutelu, järeldused ja ettepanekud 

Käesolevas peatükis tehakse kogutud andmetest järeldused, arutletakse saadud 

uurimistulemuste üle ja seejärel tehakse ettepanekud Tartu Vangla juhtkonnale. Uuringu 

tulemusi võrreldakse teooria osas väljatooduga ning tehtavad järeldused tuginevad töös 

esitatud teoreetilistele seisukohtadele.  

Tööstressi uurides on leitud, et noored on stressile vastuvõtlikumad (Tööohutus 2016, 

2016, lk 113) ning läbipõlemine tabab sagedamini naisi (European Agency for Safety and 

Health at Work, 2014, lk 34). Käesoleva töö tulemustest nähtub aga, et nii tööstressi kui 

ka läbipõlemisega seotud sümptomeid on enam kogenud mehed ning ametnikud 

vanuserühmas 30–39-aastat, seega ei kinnita käesoleva töö uuring varasematest 

uuringutest väljatoodut.  

Pankurite seas läbiviidud uuringust nähtus, et need, kellel olid kasinad teadmised stressist 

olid kas stressis või väga stressis (Olatona et al., 2014, lk 59). Käesoleva töö tulemustest 

nähtub, et naistel olid keskmised tööstressi ja läbipõlemise skoorid kõrgemad kui meestel 

ja naised olid enda sõnul kogenud ka vähem nii tööstressi kui ka läbipõlemisega seotud 

sümptomeid. Noored, kuni 29-aastased olid kogenud kõige vähem läbipõlemisega seotud 

sümptomeid, tööstressi sümptomeid kogeti vähem kui 30–39-aastaste vanusegrupis, 

lisaks olid kuni 29-aastaste keskmised tööstressi, läbipõlemise ja koguskoorid kõrgemad 

kui 30–39 ja 40+ vanusegruppidel. Seega nähtub uuringu tulemustest, et teadmistel ja 

tööstressi/läbipõlemise kogemisel võib olla seos.  

Riskianalüüsi koostamine on tööandjale kohustuslik ning lisaks on see oluline töötajatele 

teatavaks ja igaks ajahetkeks kättesaadavaks teha (Tööohutus 2016, 2016, lk 26–27; 

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus, 1999, § 134). Uuringu tulemustest nähtub, et Tartu 

Vangla riskianalüüsiga ei olnud tutvunud 35% vastanutest ning mitte tutvumist 

põhjendati muuhulgas huvipuuduse või teadmatusega (millega tegu, kust seda leida). 

Kuna tööandjal on kohustus riskianalüüs teatavaks teha ning tegemist on töökeskkonna 

mõttes olulise dokumendiga, siis tuleks tööandjal ka veenduda, et töötajad on 

dokumendiga tutvunud ning selle sisust aru saanud.  
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Läbipõlemisega tegelemisel on leitud, et kõige enam annavad tulemust need sekkumised, 

mis on suunatud tervele organisatsioonile ja konkreetsetele faktoritele 

(Maslach, 2017, lk 148; Korhonen & Komulainen, 2021, lk 1). Sellisteks tegevusteks on 

peetud tööülesannete ümberkujundamist, tunnustamispoliitika muutmist, õiglasema 

tööpoliitika loomist, probleemi teadvustamist ja tundma õppimist, meeskonnatöö 

suurendamist, väärtustamiskultuuri loomist ning realistliku taastumise võimaldamist 

(Maslach & Leiter, 2017, lk 160, 162). Uuringu tulemustest nähtub, et tööstressi ja 

läbipõlemise maandamiseks oodatakse tööandjalt enim psühholoogilist abi või toetamist 

ja töökoormuse vähendamist. Samuti toodi võimalike tegevustena välja ühisüritusi ja 

vabade ametikohtade täitmist. Ametnikud, kes olid enda sõnul kogenud tööstressi ja/või 

läbipõlemisega seotud sümptomeid ning, kes tõid välja erinevad toimetulekumeetodid, 

vastasid valdavas enamuses, et tegevused olid suunatud nendele endile mitte 

töökeskkonnale. Tööstressi ja läbipõlemisega toimetulekul ei toodud koguni ühtegi 

tegevust välja, mis oleks olnud suunatud töökeskkonna muutmisele. Seega nähtub 

eeltoodust, et tööandjalt oodatakse töökeskkonda muutvaid lahendusi, samas reaalseks 

toimetulekuks kasutati neid tegevusi, mis olid indiviidipõhised. Toimetulekuks kasutati 

küll tööaega ja töökoormust, kuid neid ei käsitleta töökeskkonna muutustena, sest nende 

tegevuste abil reguleerisid vastajat ise enda töökoormust või tööaega (nt ületundide mitte 

tegemine).  

Enamlevinud meetodid, mida küsitluses osalejad kasutasid, et ennetada või oluliselt 

leevendada tööstressi/läbipõlemist olid sotsiaalne tugi ja tervislike eluviiside 

praktiseerimine, samuti töötati vähem. Ka need tulemused näitavad, et kasutatud on 

meetodeid, mis on indiviidikesksed ja muudavad töötajad vastupidavamaks ja 

stressirohke tööga paremini toime tulevaks (Maslach & Leiter, 2017, lk 162).  

Läbipõlemist on peetud oluliseks probleemiks muuhulgas korrakaitse- ja riigiametnike 

seas (McCarty et al., 2019, lk 278) ning läbipõlemise tagajärjel langeb pühendumus, 

sagenevad konfliktid, kasvab haiguspäevade arv ja personali voolavus (Tööohutus 2016, 

2016, lk 115, Maslach, 2017, lk 149). Peamisteks tööstressiga seotud tagajärgedeks on 

probleemid vaimse ja füüsilise tervisega, töölt puudumine, töökvaliteedi ja 

produktiivsuse langemine ning tervisehoiu ja meditsiiniga seotud kulutuste suurenemine 

(European Agency for Safety and Health at Work, 2014, lk 34). 98% küsitlusele 



36 

vastanutest leidis, et tööstressi ja läbipõlemisega peaks tegelema kuna antud nähtused 

mõjutavad töötajate tervist, seega kinnitavad uuringu tulemused varasemates uuringutes 

välja toodut.  

Üheks tõhusaks ennetusmeetmeks tööstressi ja läbipõlemisega toimetulekuks on peetud 

teadlikkuse tõstmist ja toimetulekualaste koolituste pakkumist 

(Wynne et al., 2014, lk 22). Küsitlusele vastanud hindasid enese teadlikkust tööstressist 

ja läbipõlemisest pigem kõrgemalt, heaks (keskmine hinnang 3,7). Samas nähtus 

tööstressi ja läbipõlemise skooridest, et enamik tulemusi oli vahemikus 40–74% ehk 

rahuldavad ning 91% vastanutest oli kogenud tööstressiga ja 51% läbipõlemisega seotud 

sümptomeid. Teadmiste parendamist kui ühe võimaliku toimetulekumeetodina on 

küsitlusele vastajad kasutanud võrdlemisi vähe. Küsitlusele vastajad on küll leidnud, et 

ennetustöö võib aidata leevendada tööstressi ja läbipõlemist, kuid ennetustööst on 

olulisemaks näiteks väiksemat töökoormust ja nõustamist.  

Maslach & Leiter (2017, lk 163) on meedikute läbipõlemise vähendamiseks teinud 

ettepaneku muuta läbipõlemisega seonduv osaks õppest. Ehk teisisõnu, meditsiini eriala 

üliõpilased peavad teadma, mis on läbipõlemine, arutlema antud nähtuse ja võimalike 

toimetulekumeetodite üle meeskonnas. Kuivõrd nii meedikud kui ka vanglaametnikud 

töötavad stressirohkes keskkonnas, siis võivad eelnimetatud tegevused toimida ka 

vanglas. Ennetustööd on peetud üheks vähem kulukaks, samas efektiivseks 

toimetulekumeetodiks, mida tuleks töökeskkonnas silmas pidada. Sellest tulenevalt võiks 

Tartu Vangla kaaluda erinevate koolituste organiseerimist, millega parendatakse nii 

vanglaametnike üldisi teadmisi tööstressist ja läbipõlemisest kui ka 

toimetulekumeetodeid. Koolituste organiseerimisel tuleks silmas pidada seda, et need 

toimuksid regulaarselt ja meeskonnas, mis annaks võimaluse nähtuste üle arutleda ja leida 

lahendused, mis toimiksid töökeskkonnas (vanglas). 

Ettepanekud Tartu Vangla juhtkonnale on järgmised: 

 hinnata kõikide Tartu Vangla vanglaametnike teadmisi tööstressist ja läbipõlemisest; 

 organiseerida koolitused tööstressi ja läbipõlemise teemadel.  
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Kuivõrd käesoleva töö valim ei olnud esinduslik, siis ei ole võimalik kogutud andmete 

pinnalt teha üldistusi Tartu Vangla vanglaametnike osas. Sellest johtuvalt on Tartu 

Vangla juhtkonnale tehtud ettepanekud üldised ning suunatud töökeskkonnale tervikuna.  
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Tööstress ja läbipõlemine on töökeskkonnast tulenevad nähtused, millega kaasnevad 

mitmed negatiivsed tagajärjed. Mõlemad nähtused võivad mõjutada töötaja vaimset ja 

füüsilist tervist, vähendada pühendumust tööl ning halvendada töö kvaliteeti. Tööandja 

jaoks tähendab stressirohke töökeskkond ja läbipõlenud töötaja suurenenud kulutusi, 

personali voolavust ning töötulemuste halvenemist.  

Peamised toimetulekumeetodid tööstressi ja läbipõlemisega toimetulekul on 

indiviidikesksed ehk töötaja ise peab leidma mooduse, kuidas probleemiga toime tulla. 

Nii kasutatakse sagedasti sotsiaalset tuge, hobisid, tunnete ja mõtete ümbermõtestamist 

ning tervislikke eluviise. Parimaid tulemusi annavad aga need meetodid, mis on suunatud 

töökeskkonna parendamisele ja millega on kaasatud nii töötaja kui ka tööandja. Siia alla 

kuuluvad näiteks tunnustamine, probleemi tundma õppimine ja teadlikkuse tõstmine, 

väärtustamiskultuuri loomine jne. Tööandja sekkumine on eriti oluline kuna tööandja 

kohustuseks on tagada turvaline ja ohutu töökeskkond.  

Turvalise ja ohutu töökeskkonna loomiseks peab tööandja koostama riskianalüüsi, kus on 

tuvastatud ohutegurid, määratud neile riskitase ning planeeritud riske maandavad 

tegevused. Riskianalüüsi koostamisel tuleks ka silmas pidada seda, et riskianalüüsi 

tarbeks info kogumisel tuleks kasutada ka muid meetodeid peale töötaja hinnangu. 

Subjektiivsel tajul põhinevad hinnangud võivad olla moonutatud, mis seetõttu ei pruugi 

anda adekvaatset ülevaadet töökeskkonna riskide kohta.  

Käesoleva töö eesmärgi saavutamiseks kaasati uuringusse Tartu Vangla vanglaametnikud 

ning küsitlusele vastas 57 ametnikku. Vastanute seas oli kõige enam vanemvalvureid, 

mehi ja ametnikke vanuses 30–39.  

Küsitluse tulemustest nähtus, et vastanud hindasid enda teadlikkust võrdlemisi kõrgelt, 

keskmine enesele antav hinnang oli 3,7 ehk hea. Selgitamaks välja, millised on 

vanglaametnike teadmised tööstressist ja läbipõlemisest, liideti tööstressi ja läbipõlemise 

KOKKUVÕTE 
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sümptomite, põhjuste ja tagajärgede küsimustest saadud punktid kokku, teisendati 

protsentideks ning seejärel jagati gruppidesse. Kõige enam tööstressi ja läbipõlemise 

skoore oli vahemikus „rahuldav“, tööstressi skooride seas ei olnud ühtegi tulemust 

vahemikus „hea“ ning läbipõlemise skooride seas ei olnud ühtegi tulemust vahemikus 

„kasin“:  

Enamlevinud toimetulekumeetodid, mida küsitluses osalenud on kasutanud või 

kasutaksid tööstressi ja läbipõlemisega toimetulekuks on sotsiaalne tugi, töökoormuse 

vähendamine, puhkus ning hobid. Samuti kasutatakse tunnete ja mõtete 

ümbermõtestamist ehk positiivset ellusuhtumist ning mitte muretsemist. Tööandjalt 

oodatakse enim aga töökoormuse vähendamist, vabade ametikohtade täitmist ning 

tunnustamist, toetamist. Samuti toodi välja, et tööstressi või läbipõlemist võiks aidata 

leevendada ühisüritused või muud meeskondlikud tegevused.  

Kuivõrd käesoleva töö valim ei olnud esinduslik, siis ei ole võimalik teha üldistusi, 

mistõttu ka tehtud ettepanekud on üldised ning suunatud organisatsioonile tervikuna. 

Kuna tööstress ja läbipõlemine on sagedased probleemid ning vangla on olemuselt 

stressirohke keskkond, siis võiks Tartu Vangla planeerida erinevaid koolitusi või 

meeskondlikke üritusi seoses tööstressi ja läbipõlemise ennetamisega  
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Lisa 1. Ankeetküsimustik 

Tere!   

Olen Tartu Ülikooli Pärnu kolledži sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse kolmanda 

kursuse tudeng Helena Loorits ning seoses lõputööga viin läbi küsitlust, et kaardistada 

vanglaametnike teadlikkust ja toimetulekut seoses tööstressi ja läbipõlemisega. 

Küsitlusele vastamine võtab aega ligikaudu 10 minutit. Palun pea silmas, et tärniga 

tähistatud küsimused on kohustuslikud ning juhul kui oled liikunud küsitluse järgmisele 

lehele, siis tagasi eelmisele lehele Sa enam minna ei saa. Sinu antud vastused on 

anonüümsed ning küsitlusega ei koguta andmeid, mis võimaldaksid vastajaid tuvastada. 

Kinnitan, et Sinu antud vastuseid kasutan üksnes lõputöö raames.   

Ette tänades,  

Helena Loorits 

1) Sugu (valige üks järgnevatest)* 

 mees 

 naine 

2) Vanus (valige üks järgnevatest)* 

 kuni 29 

 30–39 

 40–49 

 50+ 

3) Ametikoht (valige üks järgnevatest)* 

 vangla peainspektor (direktor, direktori asetäitja) 

 I klassi vanglainspektor (peaspetsialist, peaspetsialist-korrapidaja, üksuse juht, 

osakonnajuhataja) 

 II klassi vanglainspektor (inspektor-kontaktisik, spetsialist, sisekontrolör, 

tasutakontrolör, inspektor, inspektor-korrapidaja abi) 

 I klassi valvur (vanemvalvur, vanemsaatja, vanemvalvur-instruktor) 

 II klassi valvur (valvur,saatja) 
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4) Palun hinda enda teadlikkust tööstressist ja läbipõlemisest (sümptomitest, põhjustest, 

tagajärgedest) (valige üks järgnevatest)* 

 1 - ei ole üldse teadlik 

 2 - olen väheteadlik 

 3 - mu teadlikkus on rahuldav 

 4 - mu teadlikkus on hea 

 5 - mu teadlikkus on väga hea 

5) Milliseid meetodeid oled kasutanud, et ennetada või oluliselt leevendada tööstressi või 

läbipõlemist? (valige kõik, mis sobivad)*  

 kasutanud erinevaid lõõgastusmeetodeid 

 praktiseerinud tervislikke eluviise 

 kasutanud sõprade, lähedaste abi 

 kasutanud psühholoogi/terapeudi abi 

 kasutanud vaimseid praktikaid (nt meditatsioon, tunnete/mõtete ümbermõtestamine) 

 töötanud vähem (sh ületundide mitte tegemine ja rohkemad puhkepausid) 

 ei ole midagi kasutanud 

 planeerinud oma aega 

 lahendanud ära tööl olevad konfliktid 

 parandanud enda teadmisi tööstressist/läbipõlemisest 

 muu 

6) Palun vali alljärgnevalt kõik variandid, mis on Sinu hinnangul TÖÖSTRESSI 

sümptomiteks. (Õiged vastused märgitud paksus kirjas) 

 väsimus 

 kurnatus 

 küünilisus ja negatiivne meelestatus töökoha suhtes 

 ärevus 

 kergem ärrituvus ja halb meeleolu 

 hooletus 

 keskendumis- ja otsustamisraskused 
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 konfliktid kolleegidega 

 motivatsiooni kadumine 

 töötulemuste halvenemine 

 häiritud mälu ja tähelepanuvõime 

7) Palun vali alljärgnevalt kõik variandid, mis võivad Sinu hinnangul TÖÖSTRESSI 

põhjustada. (Õiged vastused märgitud paksus kirjas) 

 probleemsed kliendid 

 pikk ja ebaregulaarne tööaeg 

 hirm töökaotuse ees 

 vähene toetus kolleegidelt 

 kõrge stressitase 

 töö intensiivsus 

 piiride kadumine töö-ja eraelu vahel 

 rollikonflikt 

 vähene tagasiside 

 rohke suhtlus ja vastutus 

8) Palun vali alljärgnevalt kõik variandid, mis võivad olla TÖÖSTRESSI tagajärgedeks. 

 tekivad probleemid vaimse ja füüsilise tervisega 

 sagenevad töölt puudumised seoses haiguspäevadega 

 töö produktiivsus ja kvaliteet langevad 

 tööandja kulutused suurenevad seoses haiguspäevadega 

 tööjõu voolavus suureneb 

 negatiivne meelestatus töö ja tööandja suhtes suurenevad 

 joovastite tarvitamine suureneb 

 peresuhted kanntavad 

 tekib suurem risk depressiooniks ja suitsiidimõteteks 

 pühendumus organisatsioonile langeb 

 konfliktid tööl sagenevad 
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 risk tööõnnetusteks tõuseb 

 tööstressiga ei kaasne tagajärgi 

9) Palun kirjelda, millised meetodid võiksid Sinu hinnangul aidata toime tulla 

tööstressiga.  

……………………………………………………………………………………………. 

10) Palun vali alljärgnevalt kõik variandid, mis on Sinu hinnangul LÄBIPÕLEMISE 

sümptomiteks. (Õiged vastused märgitud paksus kirjas) 

 kurnatus 

 energiavarude ammendumine 

 emotsionaalne distantseerumine tööst 

 küünilisus ja negatiivne meelestatus töökoha suhtes 

 ebaefektiivsuse ja saavutuste puudumise tunne 

 ärevus 

 konfliktid kolleegidega 

 kergem ärrituvus ja halb meeleolu 

 keskendumisraskused 

 väsimus 

 töötulemuste halvenemine 

11) Palun vali alljärgnevalt kõik variandid, mis võivad Sinu hinnangul LÄBIPÕLEMIST 

põhjustada. (Õiged vastused märgitud paksus kirjas) 

 probleemsed kliendid 

 pikk või ebaregulaarne tööaeg 

 hirm töökaotuse ees 

 vähene toetus kolleegidelt või juhtidelt 

 kõrge stressitase 

 töö intensiivsus 

 piiride kadumine töö ja eraelu vahel 

 rollikonflikt 
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 vähene tagasiside 

 rohke suhtlus ja vastutus 

12) Palun vali alljärgnevalt kõik variandid, mis võivad olla LÄBIPÕLEMISE 

TAGAJÄRGEDEKS. (Õiged vastused märgitud paksus kirjas) 

 probleemid vaimse ja füüsilise tervisega 

 töölt puudumised seoses haiguspäevadega sagenevad 

 töö produktiivsus ja kvaliteet langevad 

 tööandja kulutused suurenevad seoses haiguspäevadega 

 tööjõu voolavus 

 tekib negatiivne meelestatus töö ja tööandja suhtes 

 joovastite tarvitamine suureneb 

 peresuhted saavad kannatada 

 tekib suurem risk depressiooniks ja suitsiidimõteteks 

 pühendumus organisatsioonile langeb 

 tööl sagenevad konfliktid 

 risk tööõnnetusteks tõuseb 

 läbipõlemisega ei kaasne tagajärgi 

13) Palun kirjelda, millised meetodid võiksid Sinu hinnangul aidata toime tulla 

läbipõlemisega. 

……………………………………………………………………………………………. 

14) Kas tööstressi ja läbipõlemisega peaks tegelema? Palun põhjenda lühidalt (vali üks 

järgnevatest). 

 jah 

 ei 

15) Kui vastasid, et tööstressi/läbipõlemisega peaks tegelema, siis kes peaks Sinu 

hinnangul selle eest vastutama? (vali üks järgnevatest) 

 töötaja 

 tööandja 
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 töötaja ja tööandja koos  

16) Juhul kui vastasid, et tööstressi ja läbipõlemise eest peaks vastutama tööandja, siis 

milliseid meetodeid peaks tööandja rakendama, et ennetada/leevendada tööstressi ja 

läbipõlemist? 

 tööstressi puhul……………………………………………………………………… 

 läbipõlemise puhul…………………………………………………………………... 

17) Kas Tartu Vanglas töötamise ajal oled kogenud tööstressiga seotud sümptomeid? 

(vali üks järgnevatest) 

 jah 

 ei 

18) Kui vastasid eelmisele küsimusele jaatavalt, siis palun kirjelda, milliseid meetodeid 

Sa kasutasid, et tööstressiga toime tulla? 

19) Kas Tartu Vanglas töötamise ajal oled kogenud läbipõlemisega seotud sümptomeid? 

(vali üks järgnevatest) 

 jah 

 ei 

20) Kui vastasid eelmisele küsimusele jaatavalt, siis palun kirjelda, milliseid meetodeid 

Sa kasutasid, et läbipõlemisega toime tulla? 

21) Kas Sa oled tutvunud Tartu Vangla riskianalüüsiga? (vali üks järgnevatest) 

 jah 

 ei 

22) Kui vastasid eelmisele küsimusele eitavalt, siis palun põhjenda lühidalt.  

……………………………………………………………………………….. 

23) Tartu Vangla riskianalüüsis on psühhosotsiaalsete riskide maandamiseks välja toodud 

erinevad tegevused. Kas nõustud, et välja toodud tegevused võiksid leevendada 

tööstressi/läbipõlemist? (vali üks järgnevatest) 



52 

Lisa 1 järg 

 jah 

 ei 

24) Kui vastasid eelmisele küsimusele eitavalt, siis palun põhjenda lühidalt oma vastust. 

……………………………………………………………………………………………. 
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Nr Küsimus Allikas 

1 Sugu European Agency for Safety and Health 

at Work, 2014, lk 34 

2 Vanus Tööohutus 2016, 2016 lk 113 

3 Ametikoht Olatona et al., 2014, lk 63 

4 Palun hinda enda teadlikkust tööstressist ja 

läbipõlemisest (sümptomitest, põhjustest, 

tagajärgedest) 

Sõmer-Kull, 2021; Paronson & 

Alquicira, 2019 

5 Milliseid meetodeid oled kasutanud, et 

ennetada või oluliselt leevendada tööstressi 

või läbipõlemist? 

Maslach & Leiter, 2017 

6 Palun vali alljärgnevalt kõik variandid, mis 

on Sinu hinnangul TÖÖSTRESSI 

sümptomiteks 

Tööohutus 2016, 2016, lk 113–114; Ten-

Team OÜ, 2014, lk 87– 88 

7 Palun vali alljärgnevalt kõik variandid, mis 

on Sinu hinnangul TÖÖSTRESSI 

põhjusteks 

Ten-Team OÜ, 2014, lk 86; Tööohutus 

2016, 2016, lk 111–112 

8 Palun märgi kõik variandid, mis võivad olla 

TÖÖSTRESSI tagajärgedeks 

Strauss-Raats, 2014, lk 5, 7; European 

Agency for Safety and Health at Work, 

2014, lk 34; Tööohutus 2016, 2016, lk 

113 

9 Palun kirjelda, millised meetodid võiksid 

Sinu hinnangul aidata toime tulla 

tööstressiga 

Maslach & Leiter, 2017, lk 162; Smith et 

al., 2020, lk 431–433 

10 Palun vali alljärgnevalt kõik variandid, mis 

on Sinu hinnangul LÄBIPÕLEMISE 

sümptomiteks 

World Health Organization, 2022; 

Tööohutus 2016, 2016, lk 114 

11 Palun vali alljärgnevalt kõik variandid, mis 

on Sinu hinnangul LÄBIPÕLEMISE 

põhjused 

Tööohutus 2016, 2016, lk 114–115 

12 Palun märgi kõik variandid, mis võivad olla 

LÄBIPÕLEMISE tagajärgedeks 

Tööohutus 2016, 2016, lk 115; Maslach, 

2017, lk 149; Maslach & Leiter, 2017, lk 

161 

13 Palun kirjelda, millised meetodid võiksid 

Sinu hinnangul aidata toime tulla 

läbipõlemisega 

Maslach & Leiter, 2017, lk 160, 162 

14 Kas tööstressi ja läbipõlemisega peaks 

tegelema? Palun põhjenda lühidalt 

European Agency for Safety and Health 

at work, 2016, lk 39 

15 Kui vastasid, et tööstressi/läbipõlemisega 

peaks tegelema, siis kes peaks Sinu 

hinnangul selle eest vastutama 

TTOS § 4 lg 2 

16 Juhul kui vastasid, et tööstressi ja 

läbipõlemise eest peaks vastutama tööandja, 

siis milliseid meetode peaks tööandja 

rakendama, et ennetada/leevendada 

tööstressi ja läbipõlemist 

Maslach & Leiter, 2017, lk 160, 162 

17 Kas Tartu Vanglas töötamise ajal oled 

kogenud tööstressiga seotud sümptomeid? 

European Agency for Safety and Health 

at Work, 2014, lk 6 
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18 Kui vastasid eelmisele küsimusele jaatavalt, 

siis palun kirjelda, milliseid meetodeid Sa 

kasutasid, et tööstressiga toime tulla 

Maslach & Leiter, 2017, lk 162; Smith et 

al., 2020, lk 431–433 

19 Kas Tartu Vanglas töötamise ajal oled 

kogenud läbipõlemisega seotud 

sümptomeid? 

McCarty et al., 2019, lk 278 

20 Kui vastasid eelmisele küsimusele jaatavalt, 

siis palun kirjelda, milliseid meetodeid Sa 

kasutasid, et läbipõlemisega toime tulla 

Maslach & Leiter, 2017, lk 162 

21 Kas Sa oled tutvunud Tartu Vangla 

riskianalüüsiga? 

Tööohutus 2016, 2016, lk 26–27 

22 Kui vastasid eelmisele küsimusele eitavalt, 

siis palun põhjenda lühidalt 

Tööohutus 2016, 2016, lk 26–27 

23 Tartu Vangla riskianalüüsis on 

psühhosotsiaalsete riskide maandamiseks 

välja toodud erinevad tegevused. Kas 

nõustud, et välja toodud tegevused võiksid 

leevendada tööstressi/läbipõlemist? 

Tööohutus 2016, 2016, lk 26–27 

24 Kui vastasid eelmisele küsimusele eitavalt, 

siis palun põhjenda lühidalt oma vastust 

Tööohutus 2016, 2016, lk 26–27 



55 

Lisa 3. Tööstressi maandavad tegevused  

Tabel 9. Tööstressi maandavad tegevused 

Kelle 

tegevus 

Põhikategooria Alamkategooriad Sagedus 

Töötaja tööga seotud aja planeerimine tööülesannete planeerimine 4 

ametikohaga 

seotud 

ametikoha vahetus 

edasi õppimine 

3 

suhetega seotud sotsiaalne tugi  sõbrad, pere, töökaaslased 8 

enesega seotud füüsilised 

tegevused 

sport, jalutamine, looduses 

käimine 

11 

vaba aeg piisav puhkeaeg, sisustatud 

aeg, lõõgastusmeetodid 

7 

mõtted ja tunded hea tuju/positiivne 

mõtlemine, mitte 

muretsemine, avatus 

6 

töö ja eraelu 

tasakaal 

ületundide mitte tegemine 

oskus öelda „ei“ 

5 

mitte tegelemine lootusetus 1 

Tööandja töötajatega 

seotud 

tunnustamine, 

toetamine 

premeerimine, positiivne 

tagasiside 

4 

ühisüritused väljasõidud värskes õhus 3 

tööaeg lühendatud tööaeg vähem tööpäevi, lühemad 

tööpäevad 

5 

töökoormus ametikohtade 

täitmine 

 3 

väiksem 

töökoormus 

tööprotsesside muutmine 

lihtsamad tööülesanded 

10 

lahendamine ennetustöö 1 

nõustamine psühholoogiline abi 

koostöö alluvatega 

5 

töötasu parem palk 

ületundide tasustamine 

2 

struktuur struktuurilised 

muudatused 

väiksem kontroll 

juhtkonna muudatus 

3 
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Prison officers knowledge about work related stress and burnout and managing 

them based on Tartu Vangla prison officers 

Helena Loorits 

Work-related stress and burnout are phenomens arising from the working environment 

with different negative outcomes. Both of which may harm employees mental and 

physical health, decrease commitment at work and worsen work quality. For employer 

stressful working environment and burned out empolyee increases costs, staff turnover 

and worsens work results.  

Main coping methods are person-oriented which means employee itself must find a way 

to cope with burnout or stress. Therefore, most commonly social support, hobbies, healthy 

lifestyles or rethinking thoughts and feelings are used. (Maslach & Leiter, 2017, lk 162). 

Best results arise from methods that improve working environment and involvesboth 

empolyer and employee (Maslach, 2017, lk 148; Korhonen & Komulainen, 2021, lk 1). 

For example appreciation, getting to know the probleem and raising awareness, creating 

valueation culture etc. It is important for employer to get involved because employer must 

ensure safe and healthy working environment. (Maslach & Leiter, 2017, lk 160, 162) 

According to different studies (European Agency for Safety and Health at Work, 2014, 

lk 49–50), lack of knowledge is the main reason for not solving work-related stress or 

burnout successfully and when those problems aren’t successfully managed, working 

capacity will get affected. 

The work consists of two parts: first part provides a theoretical overview about 

work- related stress and burnout symptoms, causes and consequenses, also their impact 

on society. In the first part a overview of safe working environment is given. The second 

part of the work focuses on the survey.  

SUMMARY 
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Aim of this research was to find out what is the knowledge about work-related stress and 

burnout amongst Tartu Vangla prison officers and what kind of methods are used to 

dealing with them. Due to the purpose of the study, following research questions were 

formulated: 

1) What is the knowledge of Tartu Vangla prison officers about the symptoms, 

causes and consequences of work-related stress and burnout? 

2) What methods do Tartu Vangla prison officers use to prevent or cope with 

work- related stress and burnout? 

In order to achieve the goal, 187 Tartu Vangla prison officers were included in the survey. 

Because the aim of the survey was to find out knowledge and coping methods on prison 

officers, the intentional sampling method was used to form the sample. The sample 

consisted of Tartu Vangla prison officers who were actively working at the time of survey. 

A quantitative research method was used – data was collected through a questionnaire 

(24 questions), then analyzed and coded in Excel and SPSS programm. Questionnaire 

was sent to prison officers via email 25.02.2022 and the survey was conducted between 

25.02.2022–05.03.2022. Two reminders (02.03.2022 and 04.03.2022) were sent via email 

during this period.  

Only completed questionnaires were used for analysis. A total of 82 prison officers 

responded to the survey, 57 of them completed the survey. The majority of 57 respondents 

were senior guards, men and aged 30–39.  

Results show that respondents rated their awareness relatively high, with an average 

self- assessment of 3,7. Rate 4 in the questionare meant good awareness. To determine 

the knowledge of prison officers about work-related stress and burnout, each correct 

score, respondents were assigned one mark and for the wrong response, zero was 

awarded. Then the scores of stress and burnout symptoms, causes and consequences were 

summed up, converted into percentages and dividend into groups. Most respondents had 

fair level of knowledge about stress and burnout, and none of respondents had poor level 

of knowledge about burnout.  
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Most common methods for coping with burnout or stress are social support, decreasing 

work load, vacation and hobbies. Rethinking feelings and thoughts are also used. 

Decreasing work load, filling vacancies, support and recognition are expected from 

employer. Team activities were also mentioned as one possible method for coping with 

stress and burnout.  

As the sample of this research was not representative, it is not possible to make 

generalizations and all proposals made are abstract and aimed at the organization. 

Work- related stress and burnout are common problems and prison is a highly stressful 

environment and because it remains unknown what level of knowledge about stress and 

burnout prison officers have, Tartu Vangla should organize courses or team activities 

about stress and burnout.  
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