
Riigi majandus ning tööohutus 
ja töötervishoidIS
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Valitsuste, seadusandjate ja riigiametite eesmärk on parandada tööohutust 
ja töötervishoidu, et vähendada vigastuste ja haigustega kaasnevaid 
kulusid ühiskonnale ning tugevdada samas riigi konkurentsivõimet ja 
tõhusust. Tööohutus ja töötervishoid võivad tõsta tootlikkust:
n  vähendades nende inimeste arvu, kes jäävad enneaegselt pensionile 

või kes ei saa töötada töövigastuse või 
kutsehaiguse tagajärjel;

n  vähendades vigastuste ja haiguste tõttu 
tekkivaid sotsiaalseid ja ravikulusid;

n  suurendades inimeste töövõimet nende 
tervise parandamise kaudu;

n  edendades tõhusaid töömeetodeid ja 
-tehnoloogiaid. 

Vahetu kogemus ja vaatlused näitavad, et hea 
tervisega inimesed ja ka ühiskond tervikuna 
on suurema tootlikkusega. Saksamaal tehtud 
tööturu-uuring näitas, et nõrk tervis vähendab 
6% võrra tõenäosust, et inimene suudab 
töötada täistööajaga, ja kahekordistab 
tõenäosust tööturult üldse välja langeda. 

Tervise- ja tarbijakaitse peadirektoraadi uuringust1 selgus:

„Kui kõik muud tingimused jäävad samaks, kasvatab viis aastat pikem 
keskmine eluiga riigi SKTd 0,3–0,5% aastas.” 

Uuringus „Puuetega inimeste tööhõive Euroopas 2002”2 leiti, et pikaajaliste 
terviseprobleemide või puude põhjus on 18,4% juhtudest seotud tööga.

Teadusuuringutest ja konkreetsete juhtumite uuringutest ettevõtluses 
leiab hulgaliselt viiteid tööohutuse ja töötervishoiu erineval viisil 
avalduvast soodsast mõjust tootlikkusele:

n  ressursse kasutatakse tõhusamalt (vähem jäätmeid, vähem töökatkestusi, 
kõrgem tööviljakus jne);

n  tooted on kvaliteetsemad;
n  ettevõtjad on motiveeritud otsima efektiivsemaid töömeetodeid, 

sest senine praktika ei sobi enam;
n  vanu ja vähem tootlikke tehnoloogiaid ning 

seadmeid vahetatakse sagedamini välja.

Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO) kõr-
vutas konkurentsivõime järjestusi (mis põhi-
nevad Lausanne’i juhtimisarengu instituudi 
koostatud paremusjärjestusel) oma tööohu-
tuse ja töötervishoiu reitingutega – vt graa-
fikut allpool3. Selgus, et konkurentsivõimeli-
semates riik ides on ka tööohutuse ja 
töötervishoiu reiting kõrgem. See näitab igal 
juhul seda, et madalamate tööohutus- ja 
töötervishoiunormidega riikide majandused 
ei ole teistest konkurentsivõimelisemad ja et 
investeerimine tööohutusse ja töötervishoi-
du ei toimu konkurentsivõime arvelt.

Riiklik kulutasuvusanalüüs 

Kulutasuvusanalüüsi kasutatakse sageli tagamaks, et iga võetud 
meetmega kaasneb mõistlik tasakaal selle rakenduskulude ja saadava 
tulu vahel. Kulutasuvusanalüüsi määratletakse järgmiselt: 

„Meetod, mille abil hinnatakse kogukulusid ja -tulusid rahaühikutes ühiskonna 
tasandil või konkreetse projekti raames […] See vahend muudab nähtavaks 
majanduslikud tagajärjed, mis võib omakorda anda ainet poliitilisteks 
aruteludeks.”4

(1)  Tervishoiu mõju Euroopa Liidu majandusele (The contribution of health to the economy in the European Union; http://ec.europa.eu/health/ph_overview/Documents/
health_economy_en.pdf).

(2)  Lisateavet saab aadressil: (http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-NK-03-026/EN/KS-NK-03-026-EN.PDF).
(3) Graafik ILO dokumendi Safety in numbers põhjal (http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/worldday/report_eng.pdf).

Joonis. Konkurentsivõime ja ohutus (Maailma Majandusfoorum, ILO/SafeWork).

Vähem arenenud tööohutus- ja töötervishoiu-
süsteemidega riigid kulutavad töövigastustele 
ja kutsehaigustele tunduvalt kõrgema protsen-
di oma SKTst, mis vähendab tootlikumale tege-
vusele suunatavaid ressursse.

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni hinnangul 
kulutatakse Ladina-Ameerikas kutsehaigustele ja 
tööõnnetustele kuni 10% SKTst, samas kui ELis 
on see näitaja ainult 2,6–3,8%.
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Kulutasuvusanalüüs võimaldab muu hulgas järgmist:
n  võrrelda variante, et leida selline, mis annab vähimate kuludega 

suurimat tulu;
n  määrata kindlaks eeskirjade täitmisega seotud kulutuste kõrgeim tase, 

et seda siis vähendada (mitte tööohutuse ja töötervishoiu arvelt);
n  näidata õiguslikust reguleerimisest tulenevat kasu;
n  suunata liikmesriikide otsuseid sekkumise tähtsuse osas;
n  tagada avatud ja läbipaistev otsustusprotsess.

Seadusandjate ja liikmesriikide rakendatava kulutasuvusanalüüsi 
lõppeesmärk on parandada seadusandlike otsuste tegemist. Rahaliste 
väär tuste kasutamine muudab otsused läbipaistvamaks ja 
järjekindlamaks.

Samas on ka kulutasuvusanalüüsil omad puudused. Ühendkuningriigi 
tervishoiu ja ohutuse minister väidab:

„Kulutasuvusanalüüs on tõhus vahend poliitiliste otsuste põhjendamiseks, 
kuid me ei tohi pretendeerida suuremale täpsusele kui kättesaadav teave seda 
võimaldab.”5

Oma ebamäärasuse tõttu saavad kulutasuvusanalüüsi arvutused olla vaid 
otsustusprotsessi üheks osaks.

Stiimulid ettevõtetele

Stiimulite vastu, mis ärgitaksid ettevõtteid parandama tööohutuse ja 
töötervishoiu taset, on laialdane huvi. Uuringud näitavad, et ettevõtteid 
motiveerivad peamiselt järgmised äritegurid:
n  reklaamida end kui sotsiaalselt vastutustundlikku ja hästi juhitud 

ettevõtet;
n  vastata klientide ootustele töötervishoiu ja -ohutuse valdkonnas;
n  vähendada kindlustuskulusid;
n  säilitada tootlikkus ja töötahe ning parandada ettevõtte võimalusi 

kvalifitseeritud töötajate värbamisel ja tööl hoidmisel;
n  vähendada haiguspuhkusi.

Seetõttu on käivitatud rida algatusi, mis on sihiks seadnud veenda 
ettevõtjaid tööohutuse ja töötervishoiu ärilises kasulikkuses ning seostada 
nähtavamalt tööohutus, töötervishoid ja äriline edu. Nendel algatustel 
on erinevad eesmärgid.

1. Tõsta teadlikkust tööohutuse ja töötervishoiu eelistest

Kogemus näitab, et tööohutuse ja töötervishoiu ärilist külge hinnates 
tuginevad ettevõtted enamasti „tervele mõistusele“ ega lähtu tööohutuse 
ja töötervishoiu soodsa mõju kohta tõendeid otsides esmajoones 
kulutasuvusanalüüsi arvutustest. Sellepärast keskendutakse mitme 
algatuse puhul tööohutuse ja töötervishoiuga seonduvatele positiivsetele 
ärilistele külgedele, nagu ettevõtte maine, nõudlus tarneahelas, 
kulukontroll (nt kindlustuskulud) ning personali motiveeritus. Kuna neist 
teguritest enamikku on keeruline mõõta (eriti väikeettevõtetes), seab see 
tööohutuse ja töötervishoiu ärilise külje edendamisel ikkagi tähelepanu 
keskmesse pigem kvalitatiivse hinnangu kui kulutasuvusanalüüsi 
arvutused.

2. Tööohutuse ja töötervishoiu taseme sidumine ärilise tulemuslikkusega

Stiimulite liik, olemus ja ulatus lähtuvad mitmest kaalutlusest.

Esiteks peavad stiimulid olema seotud ettevõtteid motiveerivate 
positiivsete äriliste külgedega, millest kõige olulisemad on ettevõtte 
maine, tarneahel, kindlustus, tootlikkus ja personali motiveeritus.

Teine oluline eesmärk on tugevdada seost ettevõtete tööohutuse ja 
töötervishoiu näitajate ning nende stiimulite vahel. Ettevõtted peavad 
uskuma, et nende tööohutuse ja töötervishoiu näitajad peegelduvad 
saadavas kasus.

Kolmandaks võib tööohutust ja töötervishoidu tõhustavad stiimulid 
muuta mõjusamaks. Näiteks võib valitsus nõuda töövõtjatelt, et need 
järgiksid teatavaid tööohutuse ja töötervishoiu norme.

Nende stiimulite mõju ettevõtetele sõltub ikkagi ettevõtte suurusest ja 
selle tegevussektorist. Näiteks võivad klientide nõuded mõjutada 
ehitusfirmasid rohkem kui jaemüüjaid.

Kõige tavapärasemad stiimulid:
n  heade ja halbade tööohutuse ning töötervishoiu näitajate äramärkimine 

vastavalt kas preemiate või avalikustamise kaudu;
n  avaliku aruandmise soodustamine tööohutuse ja töötervishoiu näitajate 

kohta;
n  kindlustuskulude sidumine tööohutuse ja töötervishoiu näitajatega;
n  tööohutuse ja töötervishoiu kriteeriumide arvestamine hanke-

menetlustes;
n  investorite huvi õhutamine.

3. Rahaline toetus ning tööohutuse ja töötervishoiu alane abi

Edusamme võivad pärssida tööohutuse ja töötervishoiu tingimuste 
parandamise maksumus ning eriteadmiste puudumine ettevõtetes. 
Seetõttu aitavad mitmed stiimulid vähendada või tasaarvestada 
tööohutuse ja töötervishoiu kulusid ning pakuvad madala hinnaga või 
tasuta nõustamist. Siia valdkonda kuuluvad maksusoodustused, toetused 
väikeettevõtetele ning madala hinnaga nõustamine ja tugi.

Lisateavet tööohutuse ja töötervishoiu ning majandustulemuste kohta 
leiate aadressil http://osha.europa.eu/topics/business/performance.

Lisateavet tööohutuse ja töötervishoiu ning majandustulemuste kohta 
Eestis saab aadressil http://osh.sm.ee.
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(4)  Tööohutuse ja töötervishoiuga seotud kulud ja kasu (The costs and benefits of occupational safety and health; http://www.eurofound.eu.int /publications/files/
EF9844EN.pdf).

(5) N. Hallet. The UK experience. Magazine of the European Agency for Safety and Health at Work, No 1, 1999.
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