
Nr Küsimused uuringuks 
ettevalmistumiseks Jah Mõnel 

määral Ei Selgitused, indikaatorid Märkused 

1 Juhid
Juhtivtöötajad toetavad 
riskianalüüsi protsessi. 

Kes pakub tuge?
Millistel põhjustel?
Kuidas pakuvad juhid 
tuge?

2 Planeerimine
Riskianalüüs planeeriti 
metoodiliselt

•  Kes vastutas rakendami-
se eest?

•  Kas töövaldkonnad ja 
tegevused määratleti?

•  Kas hindamise kava 
koostati?

3 Ohutegurid
Peamisi psühholoogilisi 
riskitegureid on arvesta-
tud.

•  Võrdlus koos iseloomus-
tajate nimekirjaga.

4 Juhtivtöötajate kaasamine
Kas kesk- ja alamastme 
juhtivtöötajaid kaasati 
psühholoogilise stressi 
määratlemisse ja täpsus-
tamisse? 

Kuidas?
Teavitus/kaebused erine-
vate meediumite vahen-
dusel, nt küsimustikud, 
juhitud grupivestlused, 
individuaalsed intervjuud.

5 Töötajate kaasatus
Kas töötajad kaasati psüh-
holoogilise stressi määrat-
lemisse ja täpsustamisse? 

Kuidas?

6 Täielikkus
Kõiki töö aspekte ja tege-
vusi hinnati psühholoogili-
se stressi seisukohalt.

Kas prioriteedid pandi 
paika?
Mis aspektid jäeti välja?
Mis põhjusel? 

Nr Küsimused uuringuks 
ettevalmistumiseks Jah Mõnel 

määral Ei Selgitused, indikaatorid Märkused 

7 Meetmete määratlemine
Meetmed määratleti psüh-
holoogilise stressi tuvas-
tamisel.

Kas meetmed on doku-
menteeritud?
Kas ennetamine on 
prioriteetsem kui lahen-
damine?

Kas kompetentsed 
isikud on määratud?
Kas ajapiirangud on 
määratud?

Psychosocial Risk 
Assessments

Töövahend/intervjueerimisjuhend riskianalüüside hindamiseks psühholoogilise stressi 
seisukohalt
Seda rakendamisprotsessile keskenduvat nimekirja kasutatakse riskianalüüside hindamiseks psühholoogilise stressi seisuko-
halt. Eelnevalt on esmatähtis läbida koolitus sisu ja kasutamise alal. Hindamise alus: intervjuu ja dokumentide analüüs.
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8 Meetmete rakendamine
Tulemused meetmete 
rakendamisel.

Kas need kõik on raken-
datud?
Kuidas meetmete raken-
damine tagatakse?
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9 Tõhusus
Kontrolliti meetmete tõhu-
sust.

Kuidas tõhusust kont-
rolliti?
Milliseid lisameetmeid 
või lahendusi rakendati?

10 Dokumentatsioon
Riskianalüüs on dokumen-
teeritud.

Kas kõik asjakohased 
aspektid on selgelt 
dokumenteeritud?

11 Jätkamine
Riskianalüüsi kohandami-
ne muutuvate oludega on 
tagatud.

Kas protsess on integ-
reeritud tööprotseduu-
ridega?

Lõplik hindamine järelevaataja poolt

12 Hindamine (vastavalt riski-
analüüsi suunistele)
a) Riskianalüüs on veenev 
ja asjakohane, sest: 

- riskianalüüsi protsess on 
kergesti jälgitav ja eesmär-
gikohane; 

- peamised psühholoogili-
sed stressitegurid koguti 
ja hinnati viisil, mis tagab 
kõigi tähtsate tegevuste 
hõlmamise;

- meetmed on rakendatud 
või käivitatud ja nende 
tõhusust on kontrollitud; 

- dokumentatsioon on sisu 
ja vormi osas nõueteko-
hane.

b) Riskianalüüs ei ole so-
bilik – vastavalt suunistele 
peaks see olema järeldu-
seks, kui:

- riske ei ole õigesti hin-
natud;

- tähtsad tööpaigad/tege-
vused on määratlemata; 

- tähtsad tööpaigad/tege-
vused on hindamata;

- mõned inimeste kategoo-
riad on välja jäetud;

- tõhususes ei ole veen-
dutud;

- hinnang ei ole ajakohane;

- dokumentatsioon ei ole 
veenev. 

Põhjused:

Vastutavate isikutega 
lepiti kokku järgmised 
sammud:

Tähtajad:


