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2020. aasta oli erakordne. Viimastel aastakümnetel ei ole ükski ülemaailmne sündmus nii
ulatuslikult nagu COVID-pandeemia mõjutanud ettevõtete käekäiku ja inimeste elu- ning
töökorraldust.1 Kõigile jagus väljakutseid ja proovikivisid. 

Meile on ettevõtete tervisepartnerina väga oluline, et inimesed naudiksid oma tööd, oleksid terved
ja rahulolevad. Oleme koostöö käigus näinud, et ettevõtted peavad suureks väärtuseks neid
käsitlusviise, mis toetavad töötajate head tervist ja kaitsevad läbipõlemise või teiste soovimatute
tagajärgede eest. 2020. aasta vaimse tervise raport loob pildi HeBA partnerettevõtete töötajate
vaimset tervist ja tööheaolu väljendavatest näitajatest kogu aasta vältel – et näha, mis on 
saavutatud ja näha, kuhu liikuda. 

94 % töörahulolu

97 % töömotivatsioon

91 % hea töövõime

HeBA kliiniku partnerettevõtete töötajate tervisemonitooringu tulemused -
2000 töötaja terviseküsimustiku vastused 2020. aasta vältel
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Tööstress
28%

Tööstress on väga levinud
Püsib Eestis 10 aastat sarnasel tasemel 2

1 Qualtrics and SAP. 2020

2 OSH in figures: stress at work — facts and figures. 2009 HeBA - Ettevõtte Tervisepartner heba.ee



Mis toimus aastal 2020?

Head tööandjad toetavad töötajaid keerulisel ajal
Töötajad tajuvad seda

Stressi põhjused võivad olla nii tööl kui kodus –
töösooritust mõjutavad mõlemad

Tööandja saab mõjutada tööstressi ning arvestada elustressiga
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Vaimne tervis eri ametites ja sektorites

AJAPUUDUS on suurim
tööandja poolt mõjutatav
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Spetsialistid ehk “valgekraed”
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Ärevad ja pingelised ajad nõuavad juhtidelt tugevust olla töötajatele 
toeks. Millist tuge töötajad ootavad?3

Küsi, kuidas töötajal läheb. 3 töötajat 5-st ootavad seda.  
Töötajad soovivad huvi ülesnäitamist vahetu juhi või töökaaslaste poolt 
enam, kui alluvate, personalijuhi või ettevõtte juhi poolt.

Kuula töötajat. Inimesed ei ootagi alati lahendust vaid pigem mõistmist.

Ole järjepidev – 90% töötajatest soovib iganädalast kommunikatsiooni 
ettevõtte poolt.

„Hoia silm peal“ – jälgi stressinäitajaid – üksustes, meeskondades. Nii 
saad õigel ajal lahendusi pakkuda.

Paku ettevõtte poolt võimalusi ja kontakte saada professionaalset vaimse 
tervise tuge.

3. How CEOs can support employee mental health in a crisis. R Smith. Harvard Business Review, 2020

Oluline väljakutse 2021. aastaks: tööga seotud ebakindluse vähendamine:

- oma töötajatele kommunikatsioon ettevõtte plaanidest ja tulevikust

- töötaja oskuste ja eelduste kokkuviimine

Väljakutse 2021. aastaks

TÖÖSTUS MUUD 
SEKTORID

vähe väärtustatud

13 % 5 %
↑ töömotivatsioon

↑ väärtustatum tunne
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