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Tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemide 
kasutamine Euroopa Liidu liikmesriikides 

Kokkuvõte agentuuri aruandest
Tööohutuse ja töötervishoiu 
juhtimissüsteemid on laialdaselt 
tunnustatud kui tervislikuma 
ja  ohutuma töökesk konna 
l o o m i s e  p õ h i o s a d .  K u i d 
milline lähenemisviis on kõige 
tõhusam? R ahvusvahe l ine 
Tööorganisatsioon on väl ja 
a n d n u d  “ Tö ö o h u t u s e  j a 
töötervishoiu juhtimissüsteemide 
p õ h i s u u n a d ”  ( I L O - O S H 
2001) ,  mi l les  pooldatakse 
tööohutuse ja töötervishoiu 
juhtimissüsteemide ühendamist 
teiste juhtimissüsteemidega 
ja sätestatakse, et tööohutus ja 
töötervishoid peaksid olema 
ärijuhtimise lahutamatu osa (1) 

. Praegusel hetkel ei ole aga olemas standarditud kooskõlastatud 
süsteemi. 

Erinevad organisatsioonid kasutavad erinevad mudeleid, mis näitab, 
et tööprotsess ja –tingimused muutuvad järjest keerulisemaks 
ja mitmepalgelisemaks. Paljudel juhtudel aga on need süsteemid 
ebatäiuslikud. Mõned ettevõtted näiteks keskenduvad õnnetuste 
ärahoidmisele, aga jätavad tähelepanuta tööga seotud haigused, teistel 
ettevõtetel on aga kindlad eesmärgid ja strateegiad, kuid neil puuduvad 
tööohutuse ja –tervishoiu hea tava igapäevasesse töökeskkonda 
integreerimiseks vajalikud kommunikatsioonikanalid.

Helmut Hägele’ (ISG, Saksamaa) koostatud agentuuri aruandes 
sätestatakse ideaalse tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemi viis 
alustala ja uuritakse, mil määral 11 erinevates Eruroopa riikides asuvat 
ettevõtet nendele vastavad. Kõik need ettevõtted on tööohutuse ja 
töötervishoiu juhtimissüsteemid kas kasutusele võtnud või olemasolevaid 
täiendanud. Nende kogemused – eesmärkide püstitamises, süsteemide 
kavandamises ja rakendamises – annavad väärtuslikku teavet erinevate 
lähenemisviiside tugevate ja nõrkade külgede ning tõhusa ühtse 
süsteemi loomiseks vajalike tingimuste kohta. Üheskoos annavad need 
tunnistust heast tavast ja rõhutavad uuendusliku mõtlemise tähtsust 
tänapäevases töökeskkonnas. 

Ideaalse tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemi viis 
komponenti
1. Algatamine – tööohutuse ja töötervishoiu sisend 
Sisendi põhitegurid on:

kohustuse võtmine juhatuse poolt ja ressursid, kaasa arvatud 
organisatsioonistruktuurid, mis aitavad kaasa tööohutuse ja 
töötervishoiu programmi arendamisele ja integreerimisele;
vastavus õiguslikele ja normatiivsetele nõuetele;
vastutus, kohustus ja volitused; 
töötajate osalus kas isiklikult või läbi esindusorganisatsioonide, 
näiteks ohutuskomisjoni kaudu.

2. Väljatöötamine ja rakendamine – tööohutuse ja 
töötervishoiu protsess 
Tööohutuse ja töötervishoiu süsteemi väljatöötamise põhinõuded on:

tööohutuse ja –tervishoiu sihid;
toimimise mõõtmine;
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baashindamine ja riski- või ohuhindamine;
süsteemi planeerimine ja arendamine;
tööohutuse ja –tervishoiu juhtimise käsiraamat ja töökord.

Süsteemi rakendamiseks on vaja:

koolitamist, eriti tehniliselt pädevate isikute ja personali erialast 
ettevalmistamist;
ohutegurite kontrolli süsteemi, kaasa arvatud hädaabinõude 
planeerimist ohutegurite vähendamiseks või kõrvaldamiseks 
töökohas; 
ennetus- ja parandussüsteeme töötajate kaitsmiseks probleemi 
tekkimise korral;
kasutada selliseid kaupu ja teenuseid, mis vastavad organisatsiooni 
ohutusnormidele. 

3. Tulemused – tööohutuse ja töötervishoiu väljund 
Tööohutuse ja töötervishoiu süsteemi tulemuslikkuse mõõtmine peab 
põhinema täpselt mõõdetavatel ja praktilistel näitajatel. Mõõta võib 
mitmeid erinevaid aspekte:

edu tööohutuse ja –tervishoiu sihtide täitmisel;
haiguste ja vigastuste määra, võrreldes seda võimaluse korral samal 
alal tegutseva ettevõtte vastava määraga;
tööjõu üldist tervist ja heaolu; 
organisatsiooni tulemuslikkuses toimunud muutusi, mõõtes näiteks 
tootlikkuse suurenemist;
organisatsiooni üldist tulemuslikkust. 

4. Hindamine – tööohutuse ja töötervishoiu tagasiside
Kommunikatsioonisüsteem tööohutuse ja –tervishoiuga 
seotud teabe koostamiseks, uuendamiseks ja levitamiseks kogu 
organisatsioonis;
hindamissüsteem tööohutuse ja –tervishoiu normide täitmise 
kontrollimiseks, vahejuhtumite põhjuste väljaselgitamiseks ja 
analüüsimiseks ning arstlike ja tervisekontrollide läbi viimiseks.

5. Pidev täiustamine ja ühtlustamine – avatud süsteemi 
omadused

Tegevus pideva täiustamise eesmärgil, mis hõlmab regulaarseid 
hindamisi ja vahejuhtumistest õppimise meetodeid; 
regulaarsed juhtkonnapoolsed ülevaatused, milles hinnatakse 
tööohutuse ja –tervishoiu süsteemi tulemuslikkust ja kontrollitakse, 
et see vastaks õiguslikele ja normatiivsetele nõuetele; 
tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemi kasutusele võtmine 
kõigil äritegevuse tasanditel.

Erinevad tööohutuse ja töötervishoiu juhtimisstiilid
Aruande koostajad on määratlenud neli võimalikku tööohutuse ja 
töötervishoiu juhtimissüsteemi: 

Traditsiooniline ülesehitus ja kasutamine: tööohutuse ja –tervishoiu 
spetsialistid või järelevalvajad sätestavad nõuded, kaasates 
töötajaid vähesel määral või üldse mitte, ja keskenduvad füüsiliste 
riskiallikatest tulenevate ohutegurite kontrollimisele. 
Ohtliku tegevuse minimeerimine:  “ülalt alla” lähenemisviis, mis on 
mõeldud töötajate toetamiseks riskide minimeerimisel. 
Kohandatav ohutegurite haldamine: rõhk on ohutegurite 
minimeerimisel juba nende algstaadiumis, kuid töötajate ja 
juhatuse kaasamise abil. 
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(1) http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/managmnt/download/promo.pdf
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Arukas käitumine: väga suurt rõhku pannakse töötajate ohutusele 
ja tuginetakse töötajate ulatuslikule kaasamisele. Tööohutuse ja 
töötervishoiu prioriteedid on kooskõlas juhtimise ja äritegevuse 
eesmärkidega. 

Üheteistkümne erinevas Euroopa Liidu liikmesriigis asuva 
ettevõtte analüüs 

Enamik aruandes uuritud 11 ettevõttest parandasid juba olemasolevat 
tööohutuse ja töötervishoiu süsteemi, tihti selleks, et vähendada 
õnnetuste määra ja muid probleeme, kuid mitmed ettevõtted võtsid 
sellekohase süsteemi kasutusele esimest korda, selleks et täita uut 
tööohutuse ja töötervishoiu seadust. Järgnev on kokkuvõte sellest, kuidas 
need ettevõtted muutustega toime tulid, nende edusammudest ja 
erinevate kasutatud lähenemisviiside tugevatest ja nõrkadest külgedest. 

Tööohutuse  ja töötervishoiu juhtimissüsteemide 
kasutusele võtmise põhjused 

Kõigis ettevõtetes oli peamiseks eesmärgiks töötajate ohutuse ja tervishoiu 
parandamine, kuid selle sihi piires esines erinevaid alaeesmärke: 

edendada tööandja kohustust;
suurendada töötajate ja nende esindajate osalust; 
motiveerida juhatust ja töötajaid;
parandada toodete ja teenuste kvaliteeti ja töökeskkonda; 
vähendada tegevuskulusid;
kasutada ära koostoimest teiste juhtimissüsteemidega, näiteks ISO 
9000-ga, tulenevaid võimalikke sünergiaid;
suurendada organisatsiooni läbipaistvust.

Tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemide 
väljatöötamine ja rakendamine

Kõik ettevõtted valisid sellise tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemi, 
mida sai otseselt ühendada teiste juhtimisülesannetega. Belgia ettevõte 
Agfa-Gevaert näiteks ühendas oma süsteemi ISO9002-ga, Luksemburgi 
ehitusremondi- ja hooldusfirma Sermelux aga tegi oma tööohutuse ja 
töötervishoiu juhtimissüsteemist ettevõtte filosoofia ühe osa, määrates 
kindlaks üksikasjalikud juhised, kuidas tuleks suhtuda tervislikku ja isegi 
esteetiliselt meeldivasse keskkonda. Saksa kaevandusettevõte MIBRAG 
asetas tööohutuse oma äritegevuses samuti kesksele kohale, pidades 
seda tähtsuselt võrdseks teiste ettevõtte eesmärkidega. 

Süsteemide rakendamisel peeti nõu töötajatega, kuid väga vähesed 
ettevõtted pöördusid nõu saamiseks väliskonsultandi poole. Kõige 
üllatavam avastus oli, et kuigi uutesse süsteemidesse suhtuti positiivselt, 
osutus nende rakendamine tihtipeale pikaks ja keeruliseks protsessiks. 

Tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemide mõjud

Täpselt mõõdetavaid eesmärke oli vähestel organisatsioonidel ja kellel 
oli, need kaldusid kasutama “nullõnnetuse” strateegiat. Ettevõtetes, mis 
seadsid endale kindlad, mõõdetavad eesmärgid, õnnetuste arv huvitaval 
kombel langes. Agfa-Gevaert, MIBRAG ja Austria piimandusettevõte 
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Berglandmilch on kolm näidet selle kohta. Paljud organisatsioonid 
väitsid ka, et pärast uute tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemide 
kasutusele võtmist tõusis töötajate motivatsioon ja tootlikkus, kuigi seda 
polnud võimalik empiiriliselt mõõta. 

Kasutatud süsteemide tugevad ja nõrgad küljed

Ettevõtetes kasutatud tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemid 
keskendusid põhiliselt rohkem õnnetuste ärahoidmisele kui tööga 
seotud tervishoiule. Enamus ettevõtteid tegi tööohutuse ja –tervishoiu 
ka oma põhiülesandeks, mis on edu saavutamiseks ilmselgelt vajalik. 
Üldiselt olid kõigil ettevõtetel tugevad tööohutuse ja töötervishoiu 
juhtimissüsteemid. 

Puudusi esines põhiliselt tööohutuse ja töötervishoiu põhimõtete 
ja tavade edastamisel alluvatele ja selles, et teatud tööohutuse ja 
–tervishoiu ülesandeid täitsid kohase ettevalmistuseta töötajad. Eriti 
esines seda organisatsioonides, kus töötajate osalemine oli vabatahtlik, 
mille tulemusena kaldus ka töötajate kaasatus olema madal. Teiseks 
probleemiks olid kõrged alustamiskulud. Mõnedel juhtudel häiris 
süsteemide jäikus ka igapäevast töörutiini. 

Uuritud ettevõtted olid üldiselt üksmeelel, et uuenduslikud 
juhtimissüsteemid on traditsioonilistest lähenemisviisidest paremad ja et 
neil on mitmeid olulisi eeliseid, nende hulgas: 

võimalus süstemaatiliselt analüüsida ohutegureid, riske ja 
vahejuhtumeid;
suurem teadlikkus ohtudest ja riskidest;
sisemiste protsesside suurem läbipaistvus;
parem teabevahetus töötajate vahel;
töötajate suurem motiveeritus ja ühtekuuluvustunne ettevõttega;
ühtsem arusaam töökeskkonnast;
täpsemad tööohutuse ja töötervishoiu toimimise mõõtmise 
vahendid. 

Kust aruannet saada:
Aruande inglisekeelne terviktekst on kättesaadav agentuuri 
koduleheküljel:

http://agency.osha.eu.int/publications/reports/

Trük itud kujul saab aruannet “ Tööohutuse ja töötervishoiu 
juhtimissüsteemide kasutamine Euroopa Liidu liikmesriikides”, Euroopa 
Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur, 2002, ISBN 92-95007-59-X, tellida 
Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talitusest Luksemburgis 
(http://eur-op.eu.int/) või vastavates müügiesindustest. Hind (ilma 
käibemaksuta) on 7 eurot.
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Juhtumiuuring – Sermelux
Sermelux on “nullõnnetuse” eesmärgi saavutamiseks rakendanud 
nelja põhimeedet. Esiteks teostas ettevõte põhjaliku riskianalüüsi. 
Teiseks korraldab ettevõte korrapäraselt koolitusi, mida viivad 
läbi kaks väliskonsultanti, kes koordineerivad ka ettevõtte kogu 
tööohutuse- ja töötervishoiualast tegevust ja kontrollivad, et 
ettevõte tegutseks kooskõlas vastavate määrustega. Kolmandaks 
on olemas isikud, kellel on kindlalt määratletud tööohutuse- ja 
töötervishoiualased kohustused. See aga ei tähenda, et üksnes 
nemad vastutaksid tööohutuse ja –tervishoiu eest. Kõik töötajad 
on kutsutud programmis osalema ja julgelt oma ideid esitama. 
Kogu teave iga kasutusele võetud algatuse kohta edastatakse 
lihtsalt arusaadaval viisil. Neljandaks reageeritakse kõikidele riskidele 
kohe, kui need mis tahes ettevõtte tegevusharus ilmnevad. Need 
arengusuunad on üheskoos võimaldanud ettevõttel vähendada nii 
õnnetuste kui ka haiguste määra. 

Juhtumiuuring – MIBRAG

MIBRAGil on uudne, töötajatele orienteeritud tööohutuse ja 
töötervishoiu juhtimissüsteem, mis on järsult vähendanud õnnetuste 
määra, ja Ühendkuningriigi Kuninglik Õnnetuste Vältimise Ühing 
(Royal Society for the Prevention of Accidents) on tunnustanud 
ettevõtet selle eest ka oma kõrgeima auhinnaga. Süsteem, mida 
toetab ka ettevõtte juhatus, põhineb “nullõnnetuse” plaanil ja 
tööohutuse ja –tervishoiu eriprogrammil, mis soodustab töötajate 
aktiivset osalemist ohutu ja tervisliku töökeskkonna kujundamises 
ja võimalike riskide tuvastamises. Nimetatud programmi oluline 
osa on kõikide hindamiste, riskide ja õnnetuste ja algatuste täpne 
dokumenteerimine. See võimaldab ettevõttel sobitada regulaarsed 
tööohutuse- ja töötervishoiualased koolitusprogrammid oma äri 
uusimate arengusuundadega. MIBRAGil on ka hästi organiseeritud 
kommunikatsioonisüsteem, mis võimaldab tööohutuse ja –
tervishoiuga seotud uudiseid töötajatele kiiresti edastada. Kõik 
need ja ka muud algatused on selgelt kirja pandud üksikasjalikus 
kolme aasta plaanis. 

Tõlkekeskuse (CdT, Luksemburg), poolt tõlgitud tekst põhineb ingliskeelsel originaalil.


