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Tööstressi kaardistaja

Tööstressi kaardistaja
Juhised: Uuringud näitavad, et töötingimused mõjutavad töötajate heaolu. Sinu vastused allpool olevatele
küsimustele aitavad meil hinnata meie organisatsiooni praeguseid töötingimusi ning anda hinnangu ka
edasistele arengutele. Et saaksime hetkeolukorda võrrelda eelnevate või tulevaste uuringute tulemustega,
palume sul vastata küsimustele, pidades silmas oma töötingimusi viimase kuue kuu jooksul.

Alati

Sageli

Mõnikord

Harva

Mitte
kunagi

EOÖ*

1. Ma tean, mida minult tööl oodatakse













2. Ma saan ise otsustada, millal teen puhkepausi













3. Erinevad osapooled nõuavad minult tööl
vastuoluliste ülesannete täitmist













4. Ma tean, mida teha, et oma tööülesanded täita













5. Mind ahistatakse töökohal sõnade või tegudega













6. Mulle esitatud tähtaegadest ei ole võimalik
kinni pidada













7. Kui tööl läheb raskeks, siis töökaaslased aitavad
mind













8. Saan oma tööle toetavat tagasisidet













9. Ma pean töötama väga intensiivselt













10. Ma saan oma töötempo osas ise kaasa rääkida













*EOÖ – ei oska öelda

Käesolev küsimustik on kohandus Suurbritannia Töötervishoiu ja tööohutuse ameti
(HSE) tööstressi juhtimisstandardite indikaatorvahendist
http://www.hse.gov.uk/stress/standards/
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Alati

Sageli

Mõnikord

Harva

Mitte
kunagi

EOÖ*

11. Ma tean, millised on minu ülesanded ja
kohustused













12. Pean jätma osa tööülesandeid piisava
tähelepanuta, kuna mul on liiga palju tööd













13. Ma tean, mis on minu osakonna eesmärgid ja
ülesanded













14. Töökaaslaste vahel esineb pingeid või vaenu













15. Ma võin ise otsustada, kuidas ma oma tööd
korraldan













16. Ma ei saa teha piisavalt puhkepause













17. Ma mõistan, kuidas minu töö seostub
organisatsiooni üldiste eesmärkidega













18. Tunnen survet ületundide tegemiseks













19. Ma saan ise otsustada, mida ma tööl teen













20. Ma pean töötama väga kiiresti













21. Tööga seotud olukordades esineb minu vastu
suunatud vaimset või füüsilist vägivalda või
kiusamist













22. Mulle esitatud ajalised nõudmised on
ebarealistlikud













23. Ma võin olla kindel, et vahetu juht aitab mul
tööprobleemi lahendada













*EOÖ – ei oska öelda

Käesolev küsimustik on kohandus Suurbritannia Töötervishoiu ja tööohutuse ameti
(HSE) tööstressi juhtimisstandardite indikaatorvahendist
http://www.hse.gov.uk/stress/standards/
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Nõustun
täiesti

Pigem
olen
nõus

Nii ja
naa

Pigem ei
nõustu

Ei
nõustu
üldse

Ei oska
öelda

24. Ma saan oma kolleegidelt abi ja toetust, mida
vajan













25. Mul on sõnaõigus selles osas, kuidas ma töötan













26. Mul on piisavalt võimalusi küsida juhtidelt infot
tööl tehtavate ümberkorralduste kohta













27. Töökaaslased suhtuvad minusse
lugupidamisega, mida ma väärin













28. Tööl tehtavad ümberkorraldused arutatakse alati
töötajatega läbi













29. Kui miski mind tööl häirib või ärritab, saan ma
sellest oma vahetu juhiga rääkida













30. Mul on võimalik oma tööaega paindlikult
korraldada













31. Töökaaslased on valmis kuulama minu
tööalaseid probleeme













32. Ma tean, mida tööl tehtavad ümberkorraldused
kaasa toovad













33. Emotsionaalselt raske töö korral mind
toetatakse













34. Suhted töökohal on pingelised













35. Minu otsene juht innustab mind tööalaselt













*EOÖ – ei oska öelda

Käesolev küsimustik on kohandus Suurbritannia Töötervishoiu ja tööohutuse ameti
(HSE) tööstressi juhtimisstandardite indikaatorvahendist
http://www.hse.gov.uk/stress/standards/

