
h t t p : / / a g e n c y . o s h a . e u . i n t
ET

E u r o o p a  T ö ö o h u t u s e   j a  T ö ö t e r v i s h o i u  A g e n t u u r
45

Sissejuhatus

Haridussektori tööohutust ja
töötervishoidu on vaja
juhtida ja seda saab teha
mitut moodi, ent kõigi
mudelite puhul on
põhisammud samad:

  kavanda hindamine, pidades nõu töötajaskonnaga;
  tuvasta ohud;
  otsusta, kes, kus ja kuidas võib viga saada;
  astu samme riski vältimiseks või vähendamiseks;
  seira ja vaata need sammud üle.

Tervise- ja ohutusriskid hariduses võivad mõjutada mitte üksnes
töötajaid, vaid ka õpilasi, üliõpilasi ja külalisi. Käesolev teabeleht
on kõigi nende jaoks, kes on kaasatud tööohutuse ja töötervishoiu
juhtimisprotsessi, sh õppealajuhatajad, pedagoogiline ja muu kooli
personal, tervishoiu- ja ohutusvolinikud ning vastavad ohutuse ja
tervishoiu välisteenistused. See on mõeldud nende töökohtade
tarbeks, kus tegeldakse õpetamisega lasteaiast ülikoolini välja.

Õigustik

Nõukogu direktiivile 89/391/EMÜ 12. juunist 1989 abinõude
kasutuselevõtu kohta töötajate tööohutuse ja -tervishoiu
täiustamiseks viidatakse vahel kui “raamdirektiivile”. See direktiiv,
mis on üle kantud kõigi liikmesriikide seadusandlusesse, sisaldab
palju nõudeid1.

 Tööandjad peavad hindama kõiki töötajate tervise- ja
ohutusriske. Hindamise tulemusi arvestades peavad tööandjad
võtma kutseriskide ärahoidmiseks mis tahes vajalikke meetmeid.

 Iga tööandja peab tagama töötajate tervishoiu ja ohutuse igas
tööga seotud olukorras.

 Töötajatel on õigus saada tööandja käest konsultatsiooni.
 Töötajatel on õigus saada vastavat eriväljaõpet tervishoiu ja

ohutusega seonduvates küsimustes.
 Ka töötajad vastutavad töötervishoiu- ja tööohutusalase koostöö

ning vastavate meetmete järgimise eest.

Riskijuhtimise protsess

Kavanda hindamist

Põhjalik riskihindamine võtab aega, seega on oluline kavandada
riskihindamist nii, et kõik töökohal aset leidvad tegevused oleksid
hõlmatud2.

Tuvasta ohud

Mõtle tehtud tööle ja kasutatud materjalidele, seadmetele ja
kemikaalidele. Käsitle kõiki asjakohaseid probleeme. Hinda
töötingimusi mis iganes asja suhtes, millest võib viga saada. Tähtis
on, et vaatlus oleks võimalikult laiaulatuslik, nii et kõik ohutegurid
oleksid hõlmatud. Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et ka õpilased

ja külalised võivad viga saada samade ohutegurite tõttu, mis
ähvardavad personali. Vigastada saamine võib aset leida
järgmistel põhjustel:

 õpilaste ja lapsevanemate poolne vägivald personali suhtes;
 klassiruumi mööbli ja seadmete kehv konstruktsioon, mis

põhjustab luu- ja lihaskonna haigusi;
 kuumad pinnad kooliköökides;
 bioloogilised mõjurid ülikooli laborites;
 ohud ehitustööde ajal.

Alljärgnev lähenemisviis võib aidata valupunkte tuvastada:

 mõtle geograafiliste piirkondade kaupa (näiteks klassiruum
klassiruumi kaupa);

 mõtle ohuteguri liigi kaupa (näiteks füüsikalised, keemilised,
bioloogilised, psühhosotsiaalsed);

 mõtle ametialade kaupa (näiteks valvur, koristaja, sekretär,
õpetaja);

 mõtle sellele, kuidas kool või kõrgkool on organiseeritud (näiteks
töögraafik);

 kontrolli dokumente (näiteks õnnetuste registreerimise
raamatut), et probleemid kindlaks teha;

 küsitle töötajaid ja neid, keda töö mõjutab.

Oht, risk ja vigastused

 Oht on mis tahes asi, millest võib viga saada.
 Risk on vigastada saamise tõenäosus.
 Vigastada saamine on ohutuse ja tervishoiu negatiivne

tagajärg (näiteks vigastus või tervisehäire).

Otsusta, kes, kus ja kuidas võib viga saada

Mõtle igaühele, kes võib viga saada, st mitte üksnes töötajatele,
vaid ka lepinguosalistele, füüsilisest isikust ettevõtjatele,
üliõpilastele, õpilastele, külalistele. Mõtle järele, kes ja kui paljud
võivad viga saada, ning kus.

Hinda riski taset

Hinda, kui tõenäoline on, et oht põhjustab viga saamise või
vigastuse ning kui tõsine võiks see vigastus tõenäoliselt olla. Mõtle
järele, missugused kontrollabinõud on hetkel paigas ja kas need
on piisavad. Kuluefektiivse ja jätkusuutliku riskiohjamise
tulipunktiks peaks olema kollektiivkaitse ja preventiivabinõud.

Kui tõenäoliselt saab keegi viga, siis:

 kas ohu saab kõrvaldada täielikult?
 kas riski saab vähendada või kontrollida (näiteks asendades

mingi ohuteguri millegi vähemohtlikuga)?
 kas kaitsemeetmeid saab võtta kõigi ohuteguritega kokku

puutuvate kaitseks?
 kas isikukaitsevahendit vajatakse töötaja kaitsmiseks, kui

kollektiivabinõud ei paku piisavat kaitset?

Tööohutuse ja töötervishoiu juhtimine haridussektoris

1 Employment and Social Affairs DG, European Commission http://europa.eu.int/comm/employment_social/healt_safety/intro/framedir_en.htm
2 Vt teabeleht nr 46 “Tööohutus ja töötervishoid haridussektoris”
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Riskihindamiskohustused

Tasand, millel riskihindamist tehakse ja kus riskiohjamine aset
leiab, varieerub sõltuvalt liikmesriigist ja institutsiooni tüübist.
Ei ole võimalik saada üldist riskihinnangut, kui tuleks mässata
üksikettevõtte konkreetsete ohutegurite ja riskidega.

Riskihindamist tegema määratud inimene peaks omama teadmisi
nii riskihindamise protsessi kui ka vastava ettevõtte kohta. Oluline
on töötajaskonna kaasamine.

Astu samme

Riskihindamine on esimene samm eduka riskiohjamise suunas.
Sobiva riskihindamiseta on võimatu edukalt juhtida ohutust ja
tervishoidu. Pärast riskihindamise lõpetamist läheb vaja
prioriteetide järjekorda pandud preventiivmeetmete nimekirja,
seejärel astu samme, kaasates protsessi töötajad ja nende
esindajad. Sinu ees seisvate probleemide täpne märgistamine
on riskihindamise kõige kuluefektiivsem viis.

Vahelesekkumiste suhtes peaks töötajaskonnaga (kas otse või
töötajate ohutusvolinike kaudu) kokku leppima. Kokkulepitud
lahendusi tuleks hoolikalt rakendada, seirata ja hinnata.
Riskihindamisest saadavat teavet peaks jagama asjaomastele
isikutele.

Töötaja kaasamine

Töötajaskonnaga konsulteerimine on seaduslik nõue, mis
aitab tagada töötajate seotuse ohutus- ja
tervishoiuprotseduuride ning täiustustega. Nende teadmiste
kasutamine aitab tagada ohutegurite veatu avastamise ja
teostatavate lahenduste rakendamise. Töötajate esindajatel
on selles protsessis tähtis osa. Töötajatega tuleb tervishoiu-
ja ohutusmeetmete üle ning enne uue tehnoloogia või uute
toodete kasutuselevõttu konsulteerida.

Seira ja vaata üle

Hinda kontrollmeetmete tõhusust, taga, et riskid oleksid vastavalt
vähendatud ega oleks tekitatud uusi ohtusid.

Tööviisid muutuvad, nagu ohutegurid ja riskidki. Kui leiab aset
mingi tähtis muudatus, siis kontrolli ja veendu, et uusi ohutegureid,
mille kallale tuleb asuda, ei leidu. Vajadusel korda riskihindamist.

Hinnangu andmine on tähtis selleks, et otsustada, missugune
vahelesekkumise aspekt oli edukas ja missugune mitte, ja üles
märkida, mis mõjub konkreetsele haridusasutusele paremini.

Eririskihindamine

Mõne riski puhul, mis tuleneb teatavatest tööülesannetest,
võidakse nõuda eririskihindamist. See kehtib nii haridussektori
personali kui muude töötajate rühmade kohta. Taoliste

erieeskirjade nõuet tuleks kaaluda ka siis, kui üldine
riskihindamine on tehtud. Haridussektoris võib see kehtida eriti
ohtlike ainete (bioloogilised ja keemilised ohutegurid) ning luu-
ja lihaskonna haiguste kohta (seljavalu ning töötamine
kuvariekraaniga seadmetega). Asjakohased võivad olla ka
siseriiklikud õigusaktid, mis tuginevad Nõukogu direktiivil 94/33/
EÜ 22. juunist 1994 noorte kaitse kohta tööl, iseäranis seal, kus
kasutatakse töökogemuse süsteeme.

Riskihindamine ja riskiohjamine ei tohiks mööda vaadata personali
erirühmade turvalisusele ja tervisele tekkivatest ohtudest. Näiteks
rasedatel naistel, rinnaga toitvatel emadel ja puuetega inimestel
võivad olla eriprobleemid, mis nõuavad teistsuguseid lahendusi.

On tavaline, et haridusasutustes teevad tööd lepinguosalised
väljastpoolt. Seda tööd, iseäranis ehitustööd, võib muudes
töökohtades pidada suhteliselt väikeseks riskiks, kuid
haridusasutuse ehitusplatsil võib see olla suur risk. Vaja on
lepinguosalise ja asutust kontrolliva isiku vahelist tihedat sidet ja
head suhtlemist.

Lisateave

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri koduleht on
http://agency.osha.eu.int/.

Agentuuri materjal psühhosotsiaalsete tööriskide ärahoidmise
kohta leidub kodulehel http://osha.eu.int/ew2002/.

Agentuuri materjal hea ohutus- ja tervishoiutava kohta
haridussektoris asub aadressil http://europe.osha.eu.int/
good_practice/sector/education/.

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri
teabelehed

Agentuuri teabelehed kõigis Euroopa Ühenduse keeltes on
allalaadimiseks tasuta kättesaadavad kodulehel
http://agency.osha.eu.int/publications/factsheets/.

Teabeleht nr  4  “Tööga seotud luu- ja lihaskonna
haigused”
Teabeleht nr 13  “Edukas õnnetuste ärahoidmise ohjamine”
Teabeleht nr 14  “Tööga seotud libisemiste, komistamiste
ja kukkumiste ärahoidmine”
Teabeleht nr 22  “Tööstress”
Teabeleht nr 24  “Töövägivald”
Teabeleht nr 31  “Praktiline nõuanne töötajatele võitluses
tööstressi ja selle põhjustega”
Teabeleht nr 32  “Kuidas võidelda psühhosotsiaalsete
probleemidega ja vähendada tööga seotud stressi”
Teabeleht nr 46  “Töötervishoid ja tööohutus
haridussektoris”
Teabeleht nr 47  “Personalivastase vägivalla ärahoidmine
haridussektoris”


