RKT kampaania
Raskuste käsitsi teisaldamine ehituses ja kaubanduses
Peamised probleemid, millele ka edaspidi tähelepanu pöörata

RKT kampaania käigus külastati 110 kaubandusettevõtet ning 110 ehitusplatsi. Külastusel
hinnati RKT-d käsitleva osa olemasolu riskianalüüsis, selle vastavust tegelikule olukorrale,
riskide vähendamise tegevuskava. Samuti hinnati töötajate juhendamist ja väljaõpet, tööd
kergendavate abivahendite olemasolu ja kasutamist, tööolusid ja korraldust ning töötajate
tervisekontrolli.

1. Töökeskkonna riskianalüüs
Riskianalüüs puudus või ei vastanud nõuetele 53 ettevõttes, 67 ettevõttes oli riskianalüüs
nõuetekohane, 16 ettevõttes oli riskianalüüs suurte puudustega ning 84 ettevõttes
pisipuudustega.
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2. Tegevuskava
Tegevuskava puudus või ei vastanud nõuetele 62 ettevõttes, 55 ettevõttes oli tegevuskava
nõuetekohane, 15 ettevõttes oli tegevuskava suurte puudustega ning 89 ettevõttes
pisipuudustega.
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3. RKT-alane koolitus ja ohutusjuhendid
RKT-alane koolitus hinnati 99 ettevõttes nõuetekohaseks, 72 ettevõttes esines pisirikkumisi,
21 ettevõttes esines suuri rikkumisi ning 28 ettevõttes hinnati koolitus nõuetele
mittevastavaks.
RKT-alased ohutusjuhendid hinnati 93 ettevõttes nõuetekohaseks, 80 ettevõttes esines
pisirikkumisi, 22 ettevõttes suuri rikkumisi ning 25 ettevõttes hinnati ohutusjuhendid nõuetele
mittevastavaks.
RKT-alane koolitus

RKT-alased ohutusjuhendid

ei vasta
nõuetele
13%
suured
rikkumised
10%

ei vasta
nõuetele
11%

vastab
nõuetele
44%

pisirikkumised
33%

suured
rikkumised
10%

vastab
nõuetele
43%

pisirikkumised
36%

4. Töötervishoiuteenused
Töötervishoiuteenuste osutamine kaubanduses puudus 22 ettevõttes, 4 oli suurte ja 15
pisirikkumistega ning nõuetekohane 49 ettevõttes, 20 ettevõttes polnud vajalik.
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5. Riskitaseme vastavus tegelikule olukorrale
Riskitaseme hinnang riskianalüüsis ei vastanud tegelikule olukorrale 44 ettevõttes – vastas
74 ettevõttes (14 suurte ja 78 pisipuudustega).
Riskitaseme hinnangu vastavus tegelikule olukorrale

ei vasta olukorrale
21%
vastab olukorrale
35%
suurte puudustega
7%

pisipuudustega
37%

Millele ka edaspidi tähelepanu pöörata?
Probleemseimad teemad ettevõtetes, kus toimub raskuste käsitsi teisaldamine:
• töökeskkonna riskianalüüs
• tegevuskava
• RKT-alane koolitus ja ohutusjuhendid
• töötervishoiuteenused
Soovitused ja rikkumised
Suulisi soovitusi pisipuuduste kõrvaldamiseks või töö paremaks korraldamiseks andsid
inspektorid 556. Avastati 450 ohutusnõuete rikkumist. Neist 101 olid sellised, mille puhul
inspektor pidas vajalikluks vormistada ettekirjutus. Ülejäänud neist registreeriti kontrollaktis
ning lepiti tööandjaga kokku nende kõrvaldamise tähtaeg koos kohustusega teavitada sellest
inspektorit.
Positiivset
Ühtegi märkust ega soovitust polnud vaja teha 4 kaubandusettevõtte puhul ning 4
ehitusplatsil.
Rahuldav või peaaegu hea oli olukord abivahendite olemasolu ja kasutamise ning raskuste
käsitsi teisaldamise korralduse osas.
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