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TÖÖELU UUED TUULED
Tööelu on läbimas murrangulisi aastaid. Leiame end keskkonnas, kus peale on juba tulnud hulgaliselt uusi töökohti, ent samas on alles ka traditsioonilised tööd. Uued töökohad tähendavad teistsuguseid töösuhteid, nagu näiteks platvormitöö,
tööampsud jmt. Ent veel pole kuskile kadunud ka nn klassikalised töösuhted. Üha enam tuleb aru saada lihtsast tõsiasjast, et
tööohutuse eest ei kanna vastutust üksnes tööandja. Töö tegija
peab võtma üha suuremat vastutust selle eest, et ta teeks tööd
ohutult ja mõistaks säästa oma tervist. Ja see kehtib nii uute
kui klassikaliste töösuhete puhul.
Olgu töösuhe uus või traditsiooniline, maailm me ümber on intensiivistunud, ja see mõjutab ka meie töökeskkonda. Iga aastaga on meie ümber üha rohkem informatsiooni, tehnoloogia
muutub täpsemaks ja kõikehõlvamaks, inimsuhted pealiskaudsemaks. Töökeskkonnas väljendub see psühhosotsiaalsete
ohutegurite kasvus.
Eesti töökeskkonda tervikuna vaadates saame ütelda, et väikese sammukese oleme taaskord astunud paremuse poole. Edusammuna võib esile tõsta, et vähenenud on korduvate tööõnnetuste juhtumine samas ettevõttes. See kinnitab, et tööandjad
võtavad juhtunust õppust, nad hindavad olukorda ning teevad
vajalikke muudatusi töökeskkonnas, et sarnaseid õnnetusi
enam ei juhtuks.

Kasvanud on ka inimeste soov olla rohkem kursis oma õiguste
ja kohustustega tööelus. Seda kinnitab kõnede hulk meie infotelefonile ning aktiivne ühenduse võtmine elektroonselt e-kirjaga, läbi Tööelu portaali ja sotsiaalmeedia kaudu. Samuti on
kasvanud osavõtt meie korraldatud teabepäevadest ning koolitustest. See annab lootust, et töösuhte osapooled tahavad olla
üksteisele paremad partnerid hea töökeskkonna loomisel.
Head töösuhted ning hea töökeskkond saavad alguse avatusest ja austusest. Suhtlemine, läbi rääkimine, murede arutamine loob õhkkonna, kus uued ideed võivad teoks saada. See
omakorda aitab luua head tööohutuskultuuri ning innustada
seeläbi Eesti majanduse konkurentsivõimet ja arengut.

Maret Maripuu

Tööinspektsiooni peadirektor
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TÖÖINSPEKTSIOON ARVUDES

Ettevõtete arv Eestis Statistikaameti andmetel 133 784; sellest tööinspektsiooni järelevalve all (vähemalt ühe töölepingulise töötajaga
ettevõtted) 59 803 e. 45% majandusüksustest

Hõivatute arv Eestis 671 300, sellest
tööinspektsiooni järelevalve all 568 197
e. 85% hõivatutest

1 järelevalveametnik
1245 ettevõtte ning 11837 töötaja kohta

Tööinspektsioonis töötas 31.12.2019 seisuga
99 inimest. Lapsega kodus on viis teenistujat.
Järelevalveametnikke oli 48

2019. aastal lahkus 18 ja
tuli tööle 7 inimest

Töötajate jaotus: järelevalve 48; nõustamine,
konsulteerimine, teavitus 19;
töövaidluskomisjonid 16; tugi 16

Haridustase: 73% kõrgharidus,
15% keskeriharidus, 12% keskharidus

Naisi 76, keskmine vanus 42.
Mehi 23, keskmine vanus 54

Tööinspektorite ja tööinspektor-juristide
töötasu jääb vahemikku 1300-1800

TI töötajatel on kokku 73 last

Eelmisel aastal oli 45 431 nõustamissoovi –
1 jurist nõustas 4543 inimest

Üks töövaidluskomisjon lahendas
367 avaldust

TI eelarve on 2,73 miljonit eurot
(personalikulu 2,3 mln eurot,
majandamiskulu 0,43 eurot)

Lisaks riigieelarvelistele vahenditele kasutas Tööinspektsioon 2019. aastal
ennetus- ja nõustamistegevuste elluviimiseks ka ESF TAT vahendeid, sh
Tööelu Infosüsteemi TEIS arendamiseks, kogueelarvega 0,93 mln eurot.
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Meie kontorid asuvad kõigis maakondades:
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Joonis 1. TI eelarve read ja koosseis 2015-2019

Aadress

Maakond

1

TALLINN

Mäealuse 2/3, 12618

Harju maakond

118.0

2

TARTU

Teguri 37, 50107

Tartu maakond

116.0

3

PÄRNU

Uus 2, 80010

Pärnu maakond

114.0

4

JÕGEVA

Suur 3, 48306

Jõgeva maakond

112.0

5

PÕLVA

Kesk 20, 63308

Põlva maakond

6

VÕRU

Lembitu 2a, 65608

Võru maakond

7

VALGA

Vabaduse 26, 68204

Valga maakond

8

VILJANDI

Lossi 19, 71020

Viljandi maakond

9

JÕHVI

Malmi 2B, 41537

Ida-Viru maakond

10

RAKVERE

Kreutzwaldi 5, 44314

Lääne-Viru maakond

11

NARVA

Grafovi 21, 20308

Narva

12

PAIDE

Tallinna 18, 72711

Järva maakond

13

RAPLA

Tallinna mnt 14, 79513

Rapla maakond

14

HAAPSALU

Lahe 8 (hoovimaja), 90503

Lääne maakond

15

KÄRDLA

Leigri väljak 5, 92412

Hiiu maakond

16

KURESSAARE

Lossi 12, 93816

Saare maakond

110.0

500,000

Kontori asukoht

120.0

kinnitatud koosseis

Personali- ja majanduskulu

Joonis 2. TI kontorid

108.0
106.0
104.0

11

9

10

Peatüki paelkiri

11

ÜLEVAADE EESTI TÖÖKESKKONNAST
Statistikaameti andmeil oli 2019. aastal tööjõus osalemise
määr 71,6%, tööhõive määr 68,4% ja töötuse määr 4,4%. Tööturul aktiivsete isikute aastakeskmine arv 2019. aastal oli 702
600, hõivatud oli 671 300. Täisajaga töötas 2019. aastal 586
200 isikut. Osaajaga töötajaid oli 85 100, neid on võrreldes
2018. aastaga veidi rohkem. Töötute arv vähenes 2018. aastaga võrreldes 6400 võrra ja neid oli 31 300. Vähenenud on ka
pikaajaliste töötute arv, mis oli 6200.
2015

Tööinspektsioon teostab järelevalvet ettevõtete üle, kus töötab
vähemalt üks töölepinguline töötaja või on töötajatena tegevad
juhatuse liikmed. Ettevõtted, kus töötajate ja tööandja vahelised suhted on reguleeritud võlaõigusseaduse (VÕS) alusel,
meie järelevalve alla ei kuulu.

2016

2017

2018

2019

Hõivatute arv (Stat.ameti andmetel)

640 900

644 600

658 600

664 700

671 300

TL töötajate arv (TI andmebaasis)

548 514

546 623

550 775

554 174

568 197

86%

85%

84%

83%

85%

Ettevõtete arv (Stat.ameti andmetel)

117 398

120 450

127 622

131 650

133 784

Ettevõtete arv (TI andmebaasis)

53 422

54 177

54 652

56 683

59 803

46%

45%

43%

43%

45%

Osakaal (TI järelevalve all)

Osakaal TI järelevalve all olevatest ettevõtetest
Tabel 1. Eesti töökeskkond arvudes (2015-2019)

1

Ettevõtete arv TI andmebaasis, kus Maksu-ja Tolliameti andmetel töötab vähemalt üks töötaja
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Ülevaade Eesti töökeskkonnast

65,000

1 ja enam TL töötajate arvuga ettevõtteid

60,000

59,803

8%

55,000

49,690

50,000
45,000

46,568

15%

muutus eelmise perioodiga

48,004
3%

43,282

4%

51,503
4%

53,422

54,177

54,652

10%

56,683
6%

4%
1%

4%

0%

1%

-5%

40,000

-10%

35,000
30,000

5%

-12%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

-15%

Joonis 3. Järelevalve alla kuuluvate ettevõtete arv TI andmebaasis 2010-2019

10-49 töötajaga
ettevõtted -6,463 ehk
10.8%

50-249 töötajaga
ettevõtted - 1,347
ehk 2.3%

Kogu alljärgnev ülevaade kirjeldab töökeskkonda vaid tööinspektsiooni järelevalve all olevates ettevõtetes.

Suurima ettevõtete arvuga
tegevusalad Eestis 2019

Töökeskkond kasvab iga aastaga. Aktiivsete ettevõtete arv on alates aastast
2010 ehk majandussurutise järel oluliselt kasvanud. Kui 2010. aastal oli meie
andmebaasis aktiivseid ettevõtteid veidi
üle 43 000, siis tänaseks on ettevõtteid
16 521 võrra rohkem.

Töölepinguliste töötajate arv on meil suurim kaubanduse, avaliku halduse ning
ehituse valdkonnas. Kuigi Statistikaameti andmetel töötab 18% hõivatutest just
töötleva tööstuse sektoris, siis lahti võetuna on suurimaks tööstusharuks Eestis
aga metalltoodete tootmise sektor.

Eesti töökeskkonnas annavad kaalu just
mikro-ja väikeettevõtted - ca 87% ettevõtetes on alla kümne töötaja. Euroopa
mõistes keskmise suurusega, kuid Eesti
mõistes juba suured ettevõtted (50-249
töötajaga) moodustavad meil ca 2% ettevõtluskeskkonnast ning üle 250 töötajaga ettevõtteid on meie andmebaasis vaid
261 ehk 0,4% kogu ettevõtete üldarvust.

Joonis 6. Ettevõtete arv tegevusalas ettevõtte
suuruse lõikes 2019

Kaubandus
Ehitus
Kutse- ja teadusalane tegevus
Kinnisvara
Veondus, laondus
Muud teenindavad tegevusalad
Haldus ja abitegevus
Info ja side
Metalltoodete tootmine
Majutus, toitlustus
Kunst ja meelelahutus
Tervishoid
Põllumajandus
Haridus
Metsandus
0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

1-9 töötajaga ettevõtete arv

10-49 töötajaga ettevõtete arv

50-249 töötajaga ettevõtete arv

üle 250 töötajaga ettevõtete arv

üle 250 töötajaga
ettevõtted -261ehk 0.4%

Joonis näitab, et kuigi üle 250 töötajaga
ettevõtteid on Eestis vaid 0,4%, töötab neis
lausa 32% Eesti töötajatest. Kui siia juurde
liita 50-249 töötajaga ettevõtted, siis selgub, et enam kui 50 töötajaga ettevõtetes
töötab üle poolte Eesti töötajatest.

1- 9 töötajaga ettevõtted51,732ehk 86.5%

Joonis 4. Ettevõtete jagunemine töötajate
arvu lõikes 2019

Joonis 4. Ettevõtete jagunemine töötajate arvu lõikes 2019

üle 250 töötajaga
ettevõtted,
182,166, 32%

50-249 töötajaga
ettevõtted,
134,831, 24%

1-9 töötajaga
ettevõtted,
122,210, 21%

10-49 töötajaga
ettevõtted,
128,990, 23%

Töötajate arv ja osakaal 2019
Tegevusalade lõikes on Eestis enim tegutsevaid ettevõtteid kaubandussektoris
(ca 9800), ehitusvaldkonnas (7700) ning
kutse- ja teadusalases tegevuses (ca
6700). Suuruselt neljandal kohal olevas
kinnisvarasektoris (ca 6000)2. Ettevõtete
arv töötlevas tööstuses tervikuna jääb
viiendale kohale oma ligi 5200 ettevõttega.
Joonis 5. Töölepinguliste töötajate arv
ja osakaal ettevõtetes (2019)

Kaubandus 16%

Kaubandus 16%

Avalik haldus 10%

Avalik haldus 10%

Aasta jooksul lisandus TI järelevalve andmebaasi juurde 3120 uut ettevõtet. Enim
lisandus uusi ettevõtteid ehitussektorisse, kutse- ja teadusalase tegevuse valdkonda ning kaubandusse. Maakondade
vaates loodi rohkem kui pooled uutest
ettevõtetest Tallinnasse ja Harjumaale.
Joonis 7. Töölepinguliste töötajate osakaal
tegevusalades 2019

Ehitus
Ehitus
7%7%

Veondus,
laondus
Veondus,
laondus
7% 7%
Tervishoid
Tervishoid
6%6%
Metalltoodete
tootmine
Metalltoodete
tootmine
6% 6%
Haldus
ja abitegevus
Haldus
ja abitegevus
6% 6%
Haridus
6%6%
Haridus
Kutseja ja
teadusalane
tegevus
4% 4%
Kutseteadusalane
tegevus
Info
ja ja
side
4%4%
Info
side
Majutus,
toitlustus
4% 4%
Majutus,
toitlustus
Kinnisvara 3%

Kinnisvara 3%

Kinnisvara tegevusala hulka kuuluvad ka
kõik Eestis tegutsevad korteriühistud
2
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Muud tegevusalad kokku 21%

Muud tegevusalad kokku 21%

12,000
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TÖÖÕNNETUSED
2019.a laekus tööinspektsioonile 5230 teadet õnnetuste toimumisest töökohal. Seda on küll ca 400 võrra vähem kui aasta
varem, kuid number on suur ja iga numbri taga on inimene, kes
on oma tööd tehes saanud vigastada. Menetluste käigus selgus, et neist teadetest 378 juhul ei olnud siiski tegu tööõnnetusega ning 569 juhtumi puhul saatsid tööandjad meile teate
õnnetuse kohta, mil töötajale tervisekahjustusega lõppenud
kehavigastust ei tekkinud. Alates 2019.a selliseid pisivigastusi
tööõnnetustena ametlikult enam ei registreerita. Tööandja ise
peab küll jätkuvalt uurima kõiki oma töökeskkonnas toimunud
õnnetusjuhtumeid, kuid tööinspektsioonile tuleb teada anda
vaid sellistest juhtumitest, kui töötaja on saanud sellise tervisekahjustuse, et on pidanud jääma töövõimetuslehele. Seetõttu
vähenes ka tööõnnetuste üldarv ligi 900 juhtumi võrra. .

4265 registreeritud tööõnnetust;
s.h kergeid - 3125; s.h raskeid -1125;
s.h surmaga lõppenud - 15

Võrreldes eelnevate aastatega ei vähenenud ei rasked tööõnnetused ega surmaga lõppenud tööõnnetused.
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6000

50

1944

30
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63

75
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Joonis 8. Tööõnnetuste statistika aastate 2015-2019 kohta
raskusastme lõikes

239

149

474

59

Viimase kahekümne aastaga on registreeritud tööõnnetuste
arv küll pidevalt suurenenud, kuid see ei tähenda automaatselt,
et võrreldes 1999. aastaga on tööohutuse olukord Eestis tunduvalt halvenenud. Pigem on tööandjad ja töötajad teadlikumad
ning tööl juhtunud õnnetusi enam ei varjata või ei esitata neid
olmetraumadena. Registreeritud andmete põhjal saame ütelda,
et Eestis toimub iga 1000 töötaja kohta ca 6 tööõnnetust.

Joonis 11. Tööõnnetused maakonniti 2019
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Surmaga lõppenud tööõnnetuste arv
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2001

2000

0

Suhtarv 100 000 töötaja kohta

Statistika näitab, et ca kolmandik tööõnnetustest toimub vähem kui aasta tööl olnud töötajatega. Need on nii noored, vastselt tööelu alustanud inimesed kui ka need, kes on vahetanud
töökohta ja töövõtted uuel kohal pole veel selgeks saanud. See
tähendab, et erilist tähelepanu tuleb pöörata just uute töötajate
väljaõppele ja juhendamisele.

15

4

2.2

2

2019

30

10
34

0

Surmaga lõppenud tööõnnetuste arv
100 000 töötaja kohta

70

35

0

Tööõnnetuste arv

9,1

11,3

5,9

6,1
6,8
5,7

Joonis 9. Registreeritud tööõnnetused ja suhe 1000 töötaja
kohta aastatel 2000-2019

Pikk vaade ka surmaga lõppenud tööõnnetustele viimase kahekümne aasta jooksul. Võrreldes 20 aasta taguse ajaga on
olukord küll paranenud, kuid siiski ei tohiks ükski inimene tööd
tehes oma elu kaotada. Vaadates veel ajalist trendi, siis tundub, et oleme täna oma töökeskkonnaga jälle tagasi aastates
2012-2015, kuigi võiksime oma tänaste teadmistega ja ennetusega olla palju paremas töökeskkonnas.

50

4,6

4,0

6,9

Suhtarv 1000 töötaja kohta

Seaduse kohaselt loetakse tööõnnetuseks vaid need juhtumid,
mis toimuvad töölepingu alusel töötava inimesega. Eesti töösuhete maastik on aga oluliselt kirjum. Töövõtuleping, käsundusleping, töötamine FIEna või oma väikeettevõtte kaudu on täiesti
tavapärane. Oluline on teadvustada, et sotsiaalkaitset tööõnnetuse korral pakub vaid tööleping.
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2.0

6.0

2002

4.0

3431
3115 3230 3331

2000

6.0

8.0

2001

Tööõnnetuste arv 1000 töötaja kohta

8.0

Su r m a g a l õ p p e n u d t ö ö õ n n e t u s t e a r v

Tööõnnetuste arv 1000 töötaja kohta

10.0

4076

Enim registreeritakse tööõnnetusi ikka
Tallinnas ja Harjumaal, kus on ka enim
ettevõtteid ning töötaid. Samas on hea
meel näha, et aastaga ei ole õnnetuste
arv pea üheski maakonnas kasvanud
vaid pigem vähenenud. Ainus maakond,
kus tööõnnetuste arv kasvas 7 juhtumi
võrra oli Saaremaa.

146

2,6
10.0

238

40

51

12.0
12.0

Tööõnnetused maakondades

275

Registreeritud tööõnnetuste arv kokku
Töösurmad

Tööõnnetuste statistika põhineb ametlikult tööandjate poolt
esitatud tööõnnetuste raportite andmetel. Hinnanguliselt registreeritakse aga Eestis nii nagu teisteski Euroopa Liidu riikides tööõnnetusi ametlikult vähem kui neid reaalselt juhtub. Nii
tuleb jätkuvalt selgitada tööandjatele kui töötajatele, et tööõnnetustest tuleb teada anda, sest eesmärk on vältida sarnaseid
õnnetusi edaspidi.
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Joonis 10. Surmaga lõppenud
tööõnnetused ja suhe 100 000
töötaja kohta 2000-2019

Joonis 12. Tööõnnetused maakonniti 1000
töötaja kohta 2019

Kui Eestis keskmiselt toimub ca 6 tööõnnetust 1000 töötaja kohta, siis maakondade vaates on suurima õnnetuste arvuga maakonnad hoopis Järvamaa – 11,
Lääne-Virumaa – 10 ning Saaremaa -9
tööõnnetust 1000 töötaja kohta. Kõige
ohutumad maakonnad on aga Hiiumaa
– 2, Valgamaa – 3,9 ning Ida-Virumaa 4.
Ida-Virumaa oma suurte ja ohtlike tööstustega ning 59 000 töötajaga paneb
aga kahtlema, kas selles maakonnas
mitte tööõnnetusi ei varjata.
Registreerime ka Eesti ettevõtete töötajatega juhtunud tööõnnetusi, mis toimuvad väljaspool Eestit. 2019.a toimus
sellised õnnetusi 178, mida on nelja juhtumi võrra vähem kui aasta varem. Enim
juhtub tööõnnetusi meie töötajatega
Soomes ja Rootsis - Soomes ehitajatega
ning Rootsis veoautojuhtidega.
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Tööõnnetused

Ettevõtete profiil, kus tööõnnetused toimuvad
Olulist infot annab ka ettevõtete suurus, kus tööõnnetused
Eelmisel aastal toimus enim tööõnnetusi suurettevõtetes
juhtuvad. Suuremad ja töökeskkonnaga korrektselt tegeleva(35% tööõnnetustest), keskmise suurusega ettevõtetes 31%,
tes ettevõtetes on ametis töökeskkonnaspetsialist ning need
väikeettevõtetes 23% ning mikroettevõtetes 12% tööõnnetusettevõtted ei varja tööõnnetusi, vaid annavad neist korrektselt
test. Tõsiselt tuleb aga suhtuda fakti, et nt surmaga või raskeid
teada. Väiksemad ettevõtted jäävad aga varju, sest me lihtsalt
tööõnnetusi toimub rohkem just mikro- ja väikeettevõtetes. Kui
ei pruugi teadagi juhtunust. Seetõttu ei loo me kunagi nn ’häbisuured ettevõtted teatavad sisuliselt kõigist tööõnnetustest
posti’ ettevõtetest tööõnnetustest teavitamise põhjal, sest üldkorrektselt, siis näha on, et väiksemates ettevõtetes on raskete
pilt võib olla eksitav. Loodame, et iga juhtum õpetab tööandjat
tööõnnetuste teatamise osakaal oluliselt suurem, sest neid ei
oma töökeskkonnaga tegelema nii, et vältida ja ennetada järgole võimalik varjata. Seega toimub väiksemates ettevõtetes ca
2
1600
miseid
ohtlikke olukordi.
10% rohkem raskeid tööõnnetusi kui suurtes.
2

1400
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1400
1000
1200
800

1000
600

4

800
400

156

600
200

4
335
156

400
0
200
0

7

305
2

320
7

305

320
649

3442

Surmaga lõppenud tööõnnetused
Rasked tööõnnetused

1147

Surmaga
lõppenud tööõnnetused
Kerged
tööõnnetused
Rasked tööõnnetused

1147

994

Kerged tööõnnetused

Mikroettevõtted
335
(1-9)

649
Väikeettevõtted
(10-49)

Keskmise suurusega
ettevõtted (50-249)

Suurettevõtted
(üle 250 töötajaga)

Mikroettevõtted
(1-9)

Väikeettevõtted
(10-49)

Keskmise suurusega
ettevõtted (50-249)

Suurettevõtted
(üle 250 töötajaga)

Üks meie olulisi eesmärke on, et väheneks nende ettevõtete arv, kus tööõnnetusi toimub korduvalt. Kui aastal 2018
toimus vähemalt kaks tööõnnetust 643
ettevõttes, siis 2019. aastaks oli see 582.

Joonis 13. Tööõnnetustest teatamine ettevõtete suuruse lõikes (2019)

Tööõnnetuste tõttu kaotatud tööpäevad

Teine võimalus tööõnnetuse raskusastet määrata on töövõimetuspäevadel viibimise aja järgi. Osade kergemate vigastuste
puhul töövõimetust ei kaasne või on töövõimetus väga lühiajaline. Rasketeks või tõsiste tagajärgedega tööõnnetusteks võib
lugeda juhtumeid, mil töötaja viibis töövõimetuslehel üle 30
päeva. Selline definitsioon on kasutusel enamikes EL riikides.

Eestis liigitatakse tööõnnetusi arstide määratud diagnoosi raskusastme järgi kerge või raske kehavigastusega ning surmaga
lõppenud tööõnnetusteks. See definitsioon aga ei määratle tööõnnetuse enda raskusastet.
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41%
32%töövõimetuseta tööõnnetuste osakaal
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38%
33%
Joonis 14. Tööõnnetuse tõttu kaotatud tööpäevade osakaal 2010-2019)

töövõimetuseta tööõnnetuste osakaal

Nagu näha, kasvas viimastel aastatel oluliselt selliste juhtumite
arv, millega töövõimetust ei kaasnenudki. Seega vähendamaks
nii tööandjate kui tööinspektsiooni enda halduskoormust, kaotati kohustus teavitada sellistest juhtumitest tööinspektsiooni.
2019.a statistikasse on mõned juhtumid küll veel läinud, kuid
see ei ole enam massiline.
Meie oluliseks allikaks on kindlasti ka arstid, kes teatavad
tööinspektsioonile võimalikest tööõnnetustest ning võib arvata, et ka tööõnnetuste varjamine on seeläbi oluliselt vähenenud.

2015

2016

2017

2018

2019

Lehtede arv

6 158

7 037

7464

7777

8341

137 096

139 848

149 088

155 508

158 728

3 603

4 010

4 443

4 996

5 339

Ühe päeva keskmine hüvitis (euro)

26,3

28,7

29,8

32,1

33,6

Lehe keskmine pikkus

22,0

19,9

20,0

20

19

Haigekassa poolt
hüvitatud päevade arv
Hüvitise summa (tuhat eurot)

Tabel 2. Tööõnnetushüvitiste kulud 2015-2019 Eesti Haigekassa andmetel

344

994

Tööõnnetushüvitis

19

1-29 tvp

Kellega ja miks tööõnnetused juhtuvad?
Kogume tööõnnetuste andmeid vastavalt Euroopa Statistikaameti (Eurostat)
metoodikale. Tööõnnetuste analüüsis
lähtume õnnetuse asjaolude kirjeldusest
tööõnnetuse raportis - mida täpsemalt
on tööõnnetuse asjaolud kirjeldatud,
seda parema ülevaate saame, miks ja
kuidas töötajad viga saavad. Lisaks põhiandmetele - kellega õnnetused juhtuvad, kas tegemist on meeste või naistega, kui vanad, mis ametis – kogume
kolme asjaolusid kirjeldavat näitajat:
konkreetne füüsiline tegevus ehk mida
töötaja tegi õnnetuse hetkel; kõrvalekalle ehk mis läks valesti ning vigastuse
laad ehk kokkupuude vigastuse tekitajaga. See teadmine aitab analüüsida tööõnnetuste põhjuseid ning kavandada
ennetus-, teavitus- ja järelevalvetegevusi.
2019. aastal juhtus üle poole ehk 65%
tööõnnetustest meestega. Enim juhtub
tööõnnetusi 25–34 aastaste meestega
ja 55-64 aastaste naistega. Ehk et peamine tööõnnetuste riskigrupp on noored
mehed, nii nagu liiklusõnnetuste puhul.

Veoautojuhid

Poemüüjad

Ehitajad

Abilised ning koristajad kontorites,
hotellides jms asutustes

Kaitseväe reakoosseis

Hooldajad tervishoiuasutustes

Keevitajad

Klienditeenindajad

Transporditöölised ja laadijad

Loomakasvatajad

Põllumajandus- ja tööstusmasinate
mehaanikud ning lukksepad

Kokad

Puidutöötlejad

Pakkijad

Puidutöötlemisseadmete operaatorid

Postiljonid, kullerid

Politseinikud

Õenduse tippspetsialistid

Turvatöötajad

Puidutöötlejad

Tabel 3. Ametid soo lõikes, kellega juhtub enim tööõnnetusi

Arvuliselt registreeriti enim tööõnnetusi taas metallitööstuses,
kaubanduses ning ehituses. Kui üldiselt on tööõnnetuste arv
enamikes tegevusalades üsna samas suurusjärgus või pigem
väiksem, siis mõnevõrra on olukord halvenenud kinnisvara ning
muude teenindavate tegevusalade sektoris. Oluliselt väiksem

on tööõnnetuste arv riigikaitses ning avaliku halduse sektoris.
Ilmselt on siin suurimat mõju avaldanud just töövõimetuspäevadeta õnnetuste registreerimise lõpetamine. Kuna need kaks
sektorit teatasid varasemalt kõigist võimalikest juhtumitest ja
nüüd enam ei ole vaja töövõimetuseta õnnetustest teada anda,
siis just selle võrra ongi juhtumite arv oluliselt vähenenud.

600
500

29%

400

üle 30 tvp

300

Tööõnnetuste tõttu kaotatud otsest rahalist ja ajalist kadu nii
riigile tervikuna kui ka tööandjale ja töötajale saame hinnata
Eesti Haigekassa andmetel. Nagu näha allolevast tabelist, on
igal aastal kasvanud nii Haigekassa poolt hüvitatud töövõimetuspäevade arv kui hüvitiste summad.

NAISED:

Tööõnnetused ja tegevusvaldkonnad

27%
üle 30
tvp

Kõige tähelepanelikumalt jälgime pikki töövõimetuslehti e. üle
30- päevaseid, mis tulenevad reeglina raskematest tööõnnetustest. Meie eesmärk on vähendada just selliste õnnetuste
osakaalu.

MEHED:

200
100

0

M etallitööstus

Kaubandus

Ehitus

Veondus,
laondus

Puidutööstus

Tervishoid

Haldus ja
abitegevus

Avalik
haldus

Toiduaine- M ajutus,
tööstus
toitlustus

2015

535

466

411

345

373

244

300

330

257

180

2016

533

486

409

407

337

291

336

358

231

156

2017

540

454

395

406

400

318

315

364

299

155

2018

514

512

440

409

418

328

318

338

242

188

2019

490

461

436

347

343

264

255

226

204

161

Joonis 15. Suurima
tööõnnetuste arvuga
tegevusalad Eestis
(2015-2019)
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Tööõnnetused
Tõsiste tagajärgedega tööõnnetused

Puidutööstus
Toiduainetööstus
Metallitööstus
Veevarustus
Haldus ja abitegevus
Põllumajandus

Suhe 1000 töötaja kohta
tegevusalas

Mööblitööstus
Avalik haldus ja riigikaitse
Keemiatoodete tootmine
Paberitööstus

Teise vaate tööõnnetuste toimumise sagedusele tegevusalades annab suhtarv
1000 töötaja kohta.

Ehitus
Veondus, laondus
Tervishoid

2019. aastal oli tegevusalade lõikes suurim tõenäosus tööõnnetusse sattuda
jätkuvalt puidu-, toiduaine- ning metallitöösuses, vaatamata asjaolule, et suurima õnnetuste arvuga tegevusalad olid
metallitööstus, kaubandus ning ehitus.

Mäetööstus
Tekstiilitööstus
Majutus, toitlustus
Kaubandus
Kunst ja meelelahutus
Kinnisvara
Metsandus
Elektrienergia
Muud teenindavad tegevusalad

Joonis 16. Tööõnnetuste arv ning suhtarv
1000 töötaja kohta tegevusalades 2019

Haridus
Kutse- ja teadusalane tegevus
Info ja side
Finants ja kindlustus

Tööõnnetuste arv tegevusalas

Suhe 1000 töötaja kohta (2019)

Keha liikumine füüsiliselt pingutades
(inimene ise tõstab, tõmbab)

16%

Keha liikumine füüsilise koormuseta
(toetumine teravate materjalide vastu,
löök kukkuvalt esemelt)

Kõrvalekalle

10%

Kõrvalekalde all uurime, mis läks töö käigus valesti, et tööõnnetus sai toimuda.
Joonisel on andmed tööõnnetuste kohta, mis lõppesid reaalse kehavigastuse ja
töövõimetuspäevadega. Välja on jäetud
kergemad juhtumid, millega töövõimetust ei kaasnenud.

7%

Vägivald, kallaletung, ähvardamine
Purunemine, lõhkemine, libisemine,
kukkumine, kokkuvarisemine

7%

Kõrvalekalle üleujutuse, ümbermineku,
lekke, uputuse vms tõttu

1%

Kõrvalekalle, mis on põhjustatud elektrist,
plahvatusest või tulekahjust

1%

0%

Joonis 17. Kõrvalekalle, mis põhjustas
tööõnnetuse 2017-2019
10%

20%
2019

2018

Jätkuvalt on esikohal tööõnnetused, mille on põhjustanud kon
trolli kaotamine masinate, tööriistade, transpordivahendite või
loomade üle. Selliste juhtumite osakaal kasvab pidevalt. Eeskätt toimuvad õnnetused metalli- ja puidutööstuses, kus kasutatakse erinevaid masinaid ja teravaid tööriistu.
Teisel kohal on taas sellised lihtsalt ennetatavad õnnetused
nagu libisemine, komistamine ja kukkumine. Need moodustavad lausa veerandi rasketest tööõnnetustest. Liikumisteed
peavad olema liigsetest esemetest puhtad. Libedatel ja märga-

Enne raske tööõnnetuse toimumist võib ettevõttes enne juhtuda lausa viis kerget tööõnnetust või olla analoogseid ohtlikke olukordi, kus õnneks küll keegi viga ei saa, aga tööprotsessis avaldub viga. Kui neid olukordi ei märgata, siis tundub
tööõnnetus üllatusena, kuid seda see tegelikult ei ole.
Meie uurijad on täheldanud, et ehituses on raskeid tööõnnetusi
kummaliselt vähemaks jäänud, vähemalt selliseid, mida oleks
põhjust uurida. Siinkohal tundub, et küllalt suur seos on võõrtööjõu olemasoluga. Juhul, kui nende töötajatega peaks midagi
juhtuma, siis ilmselt sellest meile teada ei anta. Samuti on varjamine saanud sisse uue hoo.

Raskete tööõnnetuste sagedasemad põhjused:

Väga suureks probleemiks on jätkuvalt nii surmade kui raskete
tööõnnetuste puhul kaitsekatted, kaitseseadmed ja blokeeringud. Neid eemaldatakse masinatelt, seadmetelt üha rohkem ja
näeme siin pigem töötajate endi tegemist, mitte isegi tööandja
korraldust.

Pea kolmandik rasketest tööõnnetustest toimub siis, kui
töötaja jalale kukub raske asi, mida ta kannab või
kaotab töötaja kontrolli masina või töödeldava materjali
üle.
31% rasketest tööõnnetus on põhjustatud töötaja
libisemisest, komistamisest, kukkumisest. Ehk põhjuseks
ettevõtte või asutuse liikumisteed, trepid, välisterritoorium
ei olnud puhtad ja korras või liikumist takistasid
juhtmed, kastid, mööbel, ladustatud materjalid või
valmistoodang vms.

Transpordivaldkonna üheks suureks murekohaks on veoautojuhid, kes kipuvad kukkuma laadimistööde käigus kastist ja
redelitelt alla. Nii siin kui üldiselt näeme väga palju töötajate
endi mõtlematut ja ettevaatamatut tegevust, mis seab ohtu nii
nende endi kui kaastöötajate elu ja tervise.
2019.a kaotas töökohustuste täitmisel elu 15 töötajat. Juhtumid saab jagada seitsmesse kategooriasse:
Kukkuvate esemete alla jäämine – hukkus neli töötajat;
Varingud – hukkus kolm töötajat;
Liiklusõnnetus - hukkus kolm töötajat;
Kõrgelt kukkumine – hukkus kaks töötajat;

25%

Inimese kukkumine, libastumine, komistamine

Kokkuvõtteks - tööõnnetus reeglina hüüab
tulles!

Enim toimus raskeid tööõnnetusi ehituses, metallitööstuses
ning veonduse ja laonduse tegevusalas. Enim kasvas raskete
õnnetuste arv avaliku halduse tegevusalas ning ehituses. Avalikku haldust iseloomustavad enim libisemisest, komistamisest
põhjustatud tööõnnetused ning ehituse valdkonda kontrolli
kaotamine teisaldatavate materjalide või tööriistade üle.

Ainuüksi need kaks peamist õnnetuse tüüpi viitavad, et tööd tehes tuleb olla tähelepanelikum oma töökeskkonna ja tegevuse
üle, et vältida raske kehavigastusega õnnetusi.

33%

Kontrolli kaotamine masina, transpordivahendi,
käsitööriista, objekti, looma üle

Raske kehavigastusega lõppes aasta jooksul 1125 tööõnnetust
(2018.a - 1120) ehk pea sama palju kui aasta varem. Neist 182
juhtumit uurisid ka tööinspektsiooni uurijad. Meie uurijad tegelevad ennekõike juhtumitega, mida oleks saanud õigel ajal
ennetada. Ka nende 182 puhul oleks tööohutusnõuete täitmisel
suudetud suure tõenäosusega õnnetust ära hoida.
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30%

40%

2017

del põrandatel võib töötaja tõsiselt kukkuda, mille tulemuseks
luumurd, millega kaasneb raske kehavigastus ja pikk töövõimetusperiood.
Kolmandal kohal olev õnnetuse liik, ehk inimese liikumine
füüsiliselt pingutades, tähendab sisuliselt erinevate esemete
tõstmist, teisaldamist jne. Pea iga viies kerge tööõnnetus on
tingitud sellest, et töötaja ei oska esemeid korrektselt tõsta või
teisaldada. Tulemuseks peamiselt selja, randme või hüppeliigese nikastus/venitus.

Kokkupuude kuuma, põletava keskkonnaga –
töötaja hukkus, kuna sai 98% keha ulatusest põletusi;
Tõstukiga töötades hukkus üks töötaja
Ühel töötaja surma põhjustas tulirelva kasutamine.

Tööõnnetuste, sh surmaga lõppenud tööõnnetuste põhjused
jagunevad üldjoontes kaheks. Pooltel juhtudel ei kontrolli tööandja piisavalt töökoha või töövahendi ohutusnõuetele vastavust ning ettevõttes puudub süsteemne töökeskkonna sisekontrolli korraldus ehk tööohutuse ja töötervishoiu juhtimine.
Teisalt vastutab tööõnnetuse vältimise eest ka töötaja, kes
peab kinni pidama ohutusnõuetest või keelduma tegema töid,
mis võivad kahjustada tema tervist. Hooletu suhtumine enda
või kolleegide tervisesse ja ohutusse põhjustab varem või hiljem tööõnnetuse.
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Peatüki paelkiri
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TÖÖST PÕHJUSTATUD HAIGUSED JA KUTSEHAIGUSED

128
95
50

2015

78

39

2016

Registreeritud kutsehaigestumisi

37

2017

49

55

2018

34

57

2019

Registreeritud tööst põhjustatud haigestumisi

Töötervishoiu vallas on 21. sajandi märksõnaks töötajate tervise ja töövõime säilitamine, et tööturul leiaksid oma koha ka
vähenenud töövõimega inimesed ning
töövõime säiliks ka vanemaealistel.

Joonis 18. Registreeritud tööga seotud
haigestumised aastatel 2015-2019
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Tööst põhjustatud haigused ja kutsehaigused
Riskid tööl haigestuda
Töökeskkonna riskianalüüsides kiputakse riske alahindama.
Sageli on puudulikult korraldatud tervisekontroll. Näeme olukordi, kus töötajad on tervisekontrolli saadetud alles kümne
aasta töötamise järel või ei ole järgitud töötervishoiuarsti kehtestatud taasläbivaatuse tähtaegu.
Puudusi esineb ka töötajate juhendamisel. Sageli pole töötajatele tutvustatud, kuidas vältida füüsilisest ülekoormusest tekkida võivaid tervisehäireid, kuidas olla ergonoomiliselt õiges tööasendis või kasutada õigeid võtteid. Juhend võib isegi olemas
olla, ent töötaja on unustanud selle nõuded.
Teisalt on probleemne see, et töötervishoiuarsti juures ei räägi
töötajad kõikidest oma tervisemuredest, sest tühist kaelavalu ei
osata seostada töökeskkonnaga. Halvemal juhul varjatakse terviseseisundit teadlikult, kartes tagajärgi (näiteks töö kaotamist).
Tõsine probleem on ka KH diagnoosi saanud töötajatega – nad
reaalselt ei tea, mida KH endaga kaasa toob või mida nad peaksid tegema edasi. Sageli näeme ka seda, et töötervishoiuarstid
kipuvad olema leebed tervisekahjustusega töötajate tööle lubamise osas. Pigem lubatakse töötajal samades tingimustes tööd
jätkata ja piirangute kehtestamine on pigem erand.

Töötervishoiu tööinspektorite missiooniks on tööga seotud haigestumiste ennetamine ning vajadusel ka uurimine.
Tervisekontrollil on suurim roll püsiva töövõimetuse ennetamisel. Õigel ajal avastatud tööst põhjustatud haigestumisest
tingitud tervisehäired pidurduvad, kui muutub töö sisu või selle
korraldus ja tervis võib paraneda.
Eelmisel aastal registreeriti 34 uut kutsehaigestumise[1] (KH)
juhtumit ning 57 tööst põhjustatud haigestumist (TPH).
Noorim kutsehaigestunu oli 31 aastane ning vanim 88 aastane.
Samas tööst põhjustatud haigestumise diagnoosi saanutest
oli noorim 26 aastane pagar-kondiiter, kellel diagnoositi juba
liigesevalu. Tööga seotud haiguse väljakujunemiseks piisab ka
suhteliselt lühiajalisest kokkupuutest erinevate ohtlike ohuteguritega. Tervis võib aga saada kahjustatud kogu eluks.

Enamiku tööga seotud haigestumisi põhjustab endiselt füsioloogiline ohutegur, milleks on suur füüsiline koormus, sundasendid, korduvad ühetaolised liigutused. Need ohutegurid olid
haiguse põhjustajaks pea poolte haigestumiste korral.
KH uurimise kokkuvõtetest selgub, et tööandjad ei oska õigesti
hinnata füsioloogiliste ohutegurite reaalset mõju inimese tervisele. Samuti ei osata seostada ega arvestada erinevate ohutegurite koosmõju. Näiteks füüsilise koormuse kahjulik mõju
on suurem, kui töötatakse liiga jahedates tööruumides. Niigi
pinges olevad lihased püüavad lihastoonust tõstes säilitada ka
üldist kehatemperatuuri ning lihaspinged suurenevad veelgi. Ka
psühhosotsiaalsetel ohuteguritel on suur roll kõikide töökeskkonna ohutegurite mõju võimendamisel.

Kutsehaigus on haigus, mille on põhjustanud kutsehaiguste loetelus nimetatud töökeskkonna ohutegur või töö laad. Kutsehaiguste
loetelu on kehtestatud 09.05.2005 sotsiaalministri määrusega nr 66. Tööst põhjustatud haigus on töökeskkonna ohuteguri põhjustatud haigus, mida ei loeta kutsehaiguseks.
1
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Viimastel aastatel on inimesed rohkem haigestunud tööst põhjustatud luu- ja lihaskonna haigustesse.
Tööandjad ja töötajad on üha teadlikumad füüsikalistest ohuteguritest põhjustatud haigestumiste osas – näiteks eksponeeritus mürale või vibratsioonile võib põhjustada kuulmislanguse.
Sarnaselt soovime, et inimesed mõistaksid füsioloogilise ohuteguri mõju. Füsioloogiline ohutegur on füüsilise töö raskus,
sama tüüpi liigutuste kordumine, üleväsimust põhjustavad
sundasendid ja -liigutused ning muid samalaadseid tegurid,
mis võivad aja jooksul põhjustada tervisekahjustusi.
Tööandjad on mõistnud, et inspektorid tahavad ja saavad oma
soovitustega muuta töökeskkonda paremaks. Meie soovitusi ja
ettepanekuid arvestatakse tegevuste plaanimisel. Üha harvem
on vaja teha sunniraha hoiatust või ettekirjutust, vaid probleemidele otsitakse ise ja ilma sunnita head ning toimivat lahendust.
Põhjalikumaid ülevaateid kutsehaigestumistest ning tööst põhjustatud haigestumistest haiguste lõikes koostab alates 2011.
a Terviseamet. Kokkuvõtteid tööga seotud haigestumiste kohta saab lugeda Terviseameti kodulehelt aruannete rubriigist:
https://www.terviseamet.ee/et/terviseametist-aruanded
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Peatüki paelkiri
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RIIKLIK JÄRELEVALVE

3790 läbi viidud järelevalvemenetlust 3201
ettevõtte suhtes; s.h külastusega hõlmatud
3398 ettevõtet: s.h läbi viidud 16
tegevusala/probleemipõhist sihtkontrolli
759 ettevõttes

1605 sõidukijuhi töö- ja puhkeaja kontrolli
82 662 tööpäeva ulatuses

4265 registreeritud tööõnnetust;
s.h kergeid - 3125; s.h raskeid -1125;
s.h surmaga lõppenud - 15

34 registreeritud uut kutsehaigestumise ja
57 tööst põhjustatud haigestumise juhtumit

635 tööõnnetust 100 000 töötaja kohta

3509 registreeritud lähetatud töötaja
töötamist Eestis
4489 kuni 15 aastast last töötas
Eesti ettevõtetes 2019 a;

15 537 tuvastatud rikkumist;
57 väärteomenetlust, s.h trahve 36
kogusummas 18 250 eurot
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Riiklik järelevalve
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Järelevalve menetlused tööohutus, töötervishoid,
töösuhted
Tööinspektsiooni riiklik järelevalve on jagatud suures vaates viieks valdkonnaks.
Suurim järelevalvemaht on töökeskkonnal ehk töötervishoiul ja tööohutusel, mis
moodustab ca 82% kogu meie järelevalve
tegevusest. 2019.a suurendati oluliselt
selliste järelevalvemenetluste osakaalu,
kus vaadati ettevõttes tervikuna nii tööohutuse kui töösuhete olukorda. Ca 4%
järelevalvest moodustas vaid töösuhete
alane järelevalve ning 3% sõidukijuhtide
töö- ja puhkeaja kontrollid.

Töökeskkond: 82%

Töökeskkond:
82%
Töökeskkond
ja töösuhted:
11%
Töösuhted:
4% ja töösuhted: 11%
Töökeskkond
Sõidukijuhid: 3%

Töösuhted: 4%
Sõidukijuhid: 3%

Joonis 19. Järelevalve menetlused valdkonniti (2019)

Füüsilisi kontrolle e. ettevõtete külastusi viisime aasta jooksul läbi 4650 korral
3398 erinevasse ettevõttesse.
Joonis 20.Kontrollitud ettevõtteid ja rikkumistega ettevõtete osakaal 2015-2019
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Järelevalve raames alustasime 2019.
aastal menetlust 3790 korral 3201 ettevõtte suhtes. Kuna meie üheks prioriteediks on jõuda aina rohkemate ehitusobjektideni ning ettevõtetesse tervikuna
koos erinevate struktuuriüksustega, siis
on ka järelevalve menetluste arv suurem
kui menetlusse kaasatud ettevõtete arv.

RIKKU M ISTEG A ETTEVÕ TETE O SAKAAL KO NTRO LLITU D
ETTEVÕTETEST

100%

Ehitus 27%
Kaubandus
Ehitus 27%
Kaubandus
13%
Veondus,

2016
Rikkumistega

2017
võtete osakaal

2018
Kontrollitud

2019
v

Majutus, toitlustus 6%

Majutus, toitlustus 6%

Metallitoodete
Metallitoodete
tootmine 6% tootmine
Toiduainetööstus
4%
Toiduainetööstus

6%

4%

Haldus ja abitegevus 4%

Haldus ja abitegevus 4%

0

id

laondus 8%

Veondus, laondus 8%

500

2015

13%

Mööblitööstus 4%

Mööblitööstus
Puidutööstus
4%

Joonis 21. Järelevalve valdkondade üle
aastal 2019
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Tööohutuse järelevalves on meie prioriteet raskete või surmaga lõppenud tööõnnetuste arvu vähendamine. Kontrollime ettevõtete töökeskkonda riskihinde
alusel, milles võtame arvesse tegevusvaldkonnas ja konkreetses ettevõttes
toimunud tööõnnetuste, kutsehaigestumiste ja tööst põhjustatud haigestumiste arvu ja iseloomu. Riskihinnangu kujundamisel arvestame samuti
tegevusvaldkonnale omistatud riskitaset, ettevõtte viimase külastuse aega ja
avastatud puudusi. Igale konkreetsele
ettevõttele kujuneb oma riskihinne, mille
järgi valitakse kontrollimiseks kõrgema
riskihindega ettevõtted ja organisatsioonid. Eraldi kontrollime neid ettevõtteid,

kus juhtub tööõnnetusi korduvalt või
tööandja ei ole tööõnnetuste põhjuste
välja selgitamiseks ja sarnaste juhtumite
ärahoidmisele piisavalt tähelepanu pööranud.
Järelevalve käigus mõjutame aasta
jooksul ca 97 500 e. ca 15% töötajate
töökeskkonda. Tulenevalt Euroopa Liidu
töötervishoiu ja tööohutuse strateegilisest raamistikust aastateks 2014−2020
keskendub suur osa järelevalvest jätkuvalt väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete kontrollile. Paraku peame tõdema,
et kõikide väikeste, st alla nelja töötajaga
ettevõtete juurde me siiski piisava sagedusega ei jõua. Oleme kavandamas muid

lahendusi, kuidas nende ettevõteteni.
Näiteks keskenduvad meie konsultandid uutele ettevõtetele, et tööandja teaks
juba ettevõtte algusfaasis, milline on hea
töökeskkond. Viime läbi sihtkontrolle,
kus paari riskitegurit kontrollime ca 10%
tegevusvaldkonna ettevõtetes ja leitud
puuduste põhjal teeme kokkuvõte, millest anname teada kõigile tegevusvaldkonna ettevõtetele ja erialaühendustele.

Tegevusala sektoritest olid 2019.a suurima järelevalve all ehitus, kaubandus,
veonduse ja laonduse valdkond.

Tihti küsitakse meilt millise suurusega
ettevõtted on meie huviorbiidis. Püüame
hõlmata ikka kogu spektrit, kuid proportsioonid on aastati erinevad. Meie 2019.a
järelevalve hõlmas enim väikeettevõtteid
(1520 korral) e. 10-49 töötajaga ettevõtteid, käisime 1294 mikroettevõttes (1-9
töötajat) ning 444 korral keskmises või
suurettevõttes.

Väikeettevõte, 46%
Mikro, 40%
Keskmise suurusega ettevõte, 11%
Suurettevõte, 3%

Joonis 22. Järelevalve all olevate ettevõtete
osakaal ettevõtete suuruse lõikes 2019

Väikeettevõte, 46%
Mikro, 40%
Keskmise suurusega ettevõte, 11%
Suurettevõte, 3%

Riiklik järelevalve
Eelmisel aastal keskenduti nii suuremate
ettevõtete, keskmiste kui ka väiksemate
ettevõttete kontrollimisele.

Aasta jooksul viisime läbi 16 sihtkontrolli 759 ettevõttes. Luubi
all olid järgmised teemad ja valdkonnad:

Eelmisel aastal viisime läbi ka maakon
dade sõitjateveo sihtkontrolli, kus kesken
dusime lisaks töö- ja puhkeaja nõuete täitmisele ka psühhosotsiaalsete ohutegurite
hindamisele ettevõtetes.

• Teenindus (HoReCa)
• Ühisreidid
• Majandustegevus
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2015
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kontrollitud sõidukijuhtide arv

1,501

1,795

1,951

1,587

1605

• Psühholoogilised ohutegurid

kontrollitud tööpäevade arv

71,664

81,792

102,976

80,701

82,662

• Alaealiste töötingimused

Peamised rikkumised:

• Tööõnnetused

Sõidukijuhtide töö-ja puhkeaja andmete kopeerimine ja säilitamine.

• Toidutööstus
• Mööblitööstus

• Tulenevalt liiklusseadusest peab digitaalseid sõidu-, töö- ja
puhkeaja andmeid kopeerima juhikaardilt vähemalt 28 päeva ja
sõidukist vähemalt 90 päeva järel ning säilitama nii digitaalseid
kui ka salvestuslehti 365 päeva.

• Viimistlustööd
• Kaubandus
• Loomakasvatus

• Sõitjatevedu
• Lähetatud töötajad
Kokkuvõtted sihtkontrollidest on avaldatud nii pressiteadetena
kui leitavad meie kodulehelt.

Meretöö järelevalve
2019. aastal anti meile teada mitmetest probleemidest, mis
enamast olid seotud meresõidustaaži võltsingutega töövahendusteenust osutavate ettevõtete poolt, kes justkui asuksid
Eestis. Internetis on üleval ilusad leheküljed, kuid selliseid ettevõtteid Eestis registreeritud ei ole ja neil aadressidel kohapeal
käies mingit tegevust ei toimunud. Kõik osutusid laevapereliikmete töövahendusega tegelevateks võltsettevõteteks. Probleemi lahendame koostöös Veeteede Ametiga ja samuti oleme
teavitanud PPA-d ja EMTA-t.
Mullu kohtusime mitmel korral Veeteede Ametiga seoses projektiga tuua laevad Eesti lipu alla. TI käest on küsitud enamasti
praktilisi küsimusi (st seotud järelevalve käigus kogunenud info
ja probleemidega). Projekti on kaasatud ka Sotsiaalministeerium.

Järelevalve raames tuvastatud sagedasemad probleemid:
Sageli ei ole laevapere liikmeid teavitatud kõigist olulistest töötingimustest, mis on ette nähtud Meretöö seadusega (edaspidi
MTööS). Töölepingud on koostatud lähtudes Töölepingu seadusest (edaspidi TLS) tulenevatest nõuetest, kuid ei teata erisusi,
mis tulenevad meretöö seadusest. Nimelt toob meretöö seaduse § 9 välja andmed, mis meretöölepingu kirjalikus dokumendis
peavad lisaks töölepingu seaduse §-s 5 sätestatule sisalduma.
Kui suuremates ettevõtetes on tööohutusega ja vastava dokumentatsiooniga tavaliselt enam-vähem korras, siis jätkuvalt
esineb probleeme väikeste ettevõtetega (peamiselt kalurid)
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Joonis 23. Kontrollitud sõidukijuhtide ja nende tööpäevade arv (2015-2019)
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Puhkeaja nõuete rikkumised
nii ohutu töökeskkonna kui dokumentatsiooni osas. Tavaliselt
põhjendatakse seda töötajate või aja nappusega, samuti ei teata nõudeid.
Probleeme on esinenud ka töö- ja puhkeaja arvestuse pidamisega. Alustaks sellest, et töö- ja puhkeaja arvestuse pidamise
vorm ei vasta sageli Meretöö seaduse § 50 lõike 2 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruses 10.07.2014 nr 111 „ Laevapere liikme töö- ja puhkeaja arvestuse pidamise kord“ kehtestatud vormi nõuetele. N. töötunnid on kirjutatud tavalisele
paberile (ei selgu töötamise kellaajad); ei ole märgitud, kas laevapere liige osaleb vahiteenistuses või ei osale (sellest sõltub
lubatud tööaeg ja minimaalne puhkeaeg); ei ole märgitud laeva
suhtes kohaldatavaid töö- ja puhkeaega reguleerivaid riigisiseseid õigusakte jne.
Tihti ei arvestata ka igapäevase töö- ja puhkeaja nõuete jälgimisel asjaoluga, et 24-tunnine ajavahemik algab mis tahes hetkel
päeva kestel (mitte 00.00 – 24.00) ja arvesse tuleb võtta kõige
pikemaid tööperioode.

Sõidukijuhtide töö- ja puhkeaeg
Riiklikku järelevalvet liiklusseaduses toodud mootorsõidukijuhi
töö-, sõidu- ja puhkeaja nõuete, sõidumeeriku ning kaardi kasutamise ja andmete säilitamise nõuete täitmise üle teostab
ettevõtja juures Tööinspektsioon ning teel Politsei- ja Piirivalveamet.
Sõidukijuhtide töö- ja puhkeaja kontrolliga selgitatakse välja,
kuidas on töö- ja puhkeaeg ettevõtetes korraldatud ning kas
peetakse kinni kehtestatud sõidu- ja puhkeaja normidest tagamaks liiklusohutus maanteedel. Kontrollime ettevõtjate juures
tööajakorraldust, juhtide ööpäevast sõidu- ja puhkeaega, vaheaegu ja iganädalasi töö-, sõidu- ja puhkeaegu, kahenädalase
sõiduaja kohta kehtivaid piiranguid, sõidumeerikutega salvestatud andmete vastavust nõuetele ning ka töötasu maksmist
vastavalt üldtöökokkuleppele.

• Peamiselt rikutakse endiselt ööpäevase puhkeaja nõudeid.
Tööpäevad lähevad nii pikaks, et puhkeaeg ei mahu 24 tunni sisse, aga samas eksitakse ka erandite kasutamise osas.
Palju ööpäevase puhkeaja rikkumisi esineb seoses puhkeaja
katkestamisega parvlaeval.
• Sageli rikutakse tööpäeva sisese vaheaja nõuet. Nimelt peab
juht pärast 4,5-tunnist sõiduperioodi tegema vähemalt 45-minutilise katkematu vaheaja. Nimetatud vaheaja võib võtta ka
kahes-osas: vähemalt 15-minutilise vaheajana, millele järgneb vähemalt 30-minutiline vaheaeg.
• Iganädalase puhkeaja osas rikuvad sõidukijuhid just 45-tunnist puhkeaega. Samuti esineb juhtumeid, kus sõidukijuht
alustab oma iganädalast puhkeaega liiga hilja ehk 144 tundi
peale töönädala alustamist.

Juhikaardi kasutamine
• Peamiselt ei sisesta sõidukijuhid tööpäeva alguses või lõpus
riigitähist
• Sõidumeeriku lülitite mittenõuetekohane kasutamine

Analoogmeeriku salvestuslehte kasutamine.
• Puhkeaja andmeid ei sisestata käsitsi, kui see on nõutav
• Salvestuslehte kasutatakse ettenähtud perioodist kauem
• Sõidumeeriku lülitite mittenõuetekohane kasutamine

Deklareerimata töö, ühisreidid ja piiriülene
koostöö
Koostöös Politsei- ja Piirivalveameti ning Maksu- ja Tolliametiga
kontrollime deklareerimata ja illegaalselt tööd tegevaid isikuid.
Kolmanda riigi kodanik peab olema registreeritud politseis, lähetatud töötajana tööinspektsioonis või Eesti ettevõtte töötajana töötamise registris.
Võõrtööjõu osakaal Eestis on viimastel aastatel märgatavalt
suurenenud ning pea igal teisel ehitusobjektil kohtab kolmandate riikide töötajaid. Võõrtööjõudu jõuab aina enam ka teistesse tegevusvaldkondadesse.
Probleemid esinevad peamiselt Ukrainast, Valgevenest, Usbekistanist, Gruusiast ja Moldovast Eestisse tööd tegema tulnutega. Üha enam mõtlevad ettevõtjad välja skeeme, kuidas
võõrtööjõudu EL liikmesriikidesse tuua ning hiilida mööda
seadusega nõutud tingimustest. Näiteks on töötajad võetud
tööle Poola ettevõttesse ning lähetatakse tööle Eestisse, kuid
tegelikult pole töötajad Poola ettevõttes kordagi töötanud ning
heal juhul teavad vaid ettevõtte nime, millega töölepingu allkirjastasid. Tegemist on skeemiga, mis toob Eestisse odavat tööjõudu, sest lähetamise korral peab töötasu maksmisel järgima
vaid Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäära.
Lisaks võib selle skeemi puhul olla tegemist maksudest kõrvalehoidmise taktikaga, sooviga „mängida“ kahe riigi õiguse vahel.
Ühiskontrolli teostavate järelevalveasutuste jaoks on tegemist
prioriteediga, mis on seotud ka teemadega nagu tööalane ärakasutamine ja võimalik inimkaubandus. Just deklareerimata ja/
või illegaalsel töötajal on oluliselt suurem oht sattuda tööalase
ärakasutamise või inimkaubanduse ohvriks. Illegaalse töötamisega kaasnevad ka erinevad maksurikkumised, tekib ettevõtjate ebavõrdne konkurents, töötajate ärakasutamise võimalus
ehk nendele inimestele ei tagata sisuliselt Eestis töötamise ajal
sotsiaalseid garantiisid, mis kõigil Euroopa Liidus tööd tegevatel töötajatel olema peavad. Ühiskontrollide tulemusena on suurenenud ka järelevalveasutuste infovahetus ning koostöö, mis
muudab järelevalve võõrtööjõu osas tulemuslikumaks.
Piiriülene koostöö on märgatavalt tihenenud. Kasvanud on päringute arv, millega soovitakse edastada haldusmenetluse dokumente Eesti ettevõtetele. Vajadus dokumente edastada tekib
siis, kui teise riigi tööinspektsioon ei ole ise peale mitmeid katseid saanud Eesti ettevõtte esindajaga ühendust. Sellisel juhul
edastabki tööinspektsioon ettevõtetele tähitud kirjana teise riigi
tööinspektsiooni dokumendid ning vajaduse korral viib läbi ka
järelevalve. Paraku tuleb ka meil ette olukordi, kus dokumente
tähitud kirjana edastada ei õnnestu ning ka muul viisil ei saa tööandjaga ühendust, sest ettevõtte andmed äriregistris on valed.
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Lähetatud töötajate registreerimine tööinspektsioonis
Mida tähendab lähetatud töötaja staatus töötegijale?
Esiteks tähendab see, et tööandja peab võrdlema tema koduriigi õigust teatud aspektides Eesti õigusega ning kohaldama
töö- ja puhkeaja, töötasu alammäära ja ületunnitöö hüvitamise
ning põhipuhkuse osas selle riigi õigust, mis on töötaja jaoks
soodsam.
Ehk näiteks Saksamaalt Eestisse lähetatud töötajana ajutiselt
tööle tulnud töötajale ei saa tema Saksmaa tööandja teatada,
et Eestis töötatud aja eest saab ta ainult Eestis kehtinud töötasu alammäära, vaid talle tuleb ka selle aja eest maksta kas
töölepingus kokkulepitud töötasu või siis vähemalt Saksamaal
kehtivat töötasu alammäära.

LÄHETATU D TÖ Ö TAJ ATE ARV

Riiklik järelevalve
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Kui aga Eestisse on lähetatud rumeenlasest töötaja, peab ta
siin töötatud aja eest saama vähemalt siinse kehtivat töötasu
alamäära, sest Rumeenia palga alammäär on madalam.
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Joonis 25. Lähetatud töötajad saatja riigi lõikes 2017-2019

Lapsed ja noored tööturul
Mida tähendab töötaja lähetamine tööandjale?
Liikmesriikides kehtivad lähetatud töötajate osas väga erinevad
nõuded. Seega peab tööandja enne töötaja lähetamist välja uurima, mis tingimused peavad täidetud olema.
Lisaks oleme Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse (ELTTS) kohaselt töötajate lähetamise suhtes kohaldatavate
nõuete täitmata jätmise eest rahalise haldusmeetme määramisel rakendusasutuseks. See tähendab, et kui nt Soome tööinspektsioonile ei ole Eesti ettevõtte tasunud neile haldusmeetmena määratud trahvisummat, saadame meie dokumendid
kohtutäiturile nõude täitmisele pööramiseks. Möödunud aastal
sai kaks vastavasisulist nõuet kohtutäiturile esitatud ning täitmisele pööratud.

Tööturuteenuse osutamine ja renditööjõu
vahendamine
Alates 20.01.2019.a anti tööturuteenuste ja – toetuste seaduse
muudatusega Tööinspektsioonile järelevalve õigus TTTS §-des
38 ja 39´1 sätestatud nõuete täitmise üle.

Eesti kehtestas lähetatud töötajate eelregistreerimise kohustuse 2016. aasta detsembrist. Töötajat Eestisse tööle lähetav
tööandja peab e-posti teel esitama andmed töötaja, tellija ja
tegevusala kohta. Täpsem selgitus ning andmete esitamist
hõlbustav vorm on leitavad Tööinspektsiooni kodulehel olevalt
lähetatud töötajate infoväljalt.
Aasta jooksul registreeriti tööinspektsiooni süsteemis 870 lähetamise teadet 21 erinevast Euroopa riigist. Nende andmete
põhjal saabus Eestisse 3509 lähetatud töötajat, mis on märkimisväärselt rohkem kui eelnevatel aastatel.

Enim registreeriti lähetatud töötajaid Lätist – erinevad abitöölised ja liftide paigaldajad; Suurbritanniast saabuvad meile
suures osas töötajad IT sektorisse ning Leedust tellitakse enim
tööstuslike seadmete paigaldajaid ja laevaehitajaid. Poolast
aga jätkuvalt ehitussektorisse – fassaaditööde tegijad, müürsepad ning tislerid.

Tööinspektsioon teavitas 2019. aastal märgukirjaga neid ettevõtteid, kes ei täitnud seadusest tulenevat kohustust tööjõu vahenduse või renditeenuse osutamise registreerimisel.

Kümme tööpäeva enne 7–14aastase tööle asumist peab tööandja tegema töötamise registrisse vastava kande. See erineb
oluliselt täiskasvanust või juba 15-aastaseks saanud töötajast,
kelle võib registrisse kanda ka tööle asumise päeval.
2019. aasta jooksul laekus meile info 4489 alla 15aastase lapse
ja noore kohta. Lastele ja noortele on valmis tööd pakkuma aina
rohkem tööandjaid. Kui tunamullu andis noortele tööd 687 tööandjat, siis mullu oli erinevaid ettevõtteid juba 839.

3509

2019. aastal saatsime Äriregistri tegevusala ning MTR majandustegevusteadete andmete võrdluse põhjal märgukirjad 69
ettevõttele. Suurem osa ettevõtetest esitas seepeale nõutud
teated majandustegevuse registris (MTR) või muutis ÄR-s tegevusala vastavaks tegelikkusega.
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Ohuhinnangul alusel kavandatud järelevalve tulemusel avastasime TTTS rikkumisi 20 korral, ettevõtetele on antud tähtaeg
puuduste kõrvaldamiseks.
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Joonis 24. Saabunud teadete arv ning lähetatud töötajate arv aastatel 2017-2019
D TÖ Ö TAJ ATE ARV

Kaebusi ebaseadusliku töövahendusteenuse kohta Tööinspektsioonile 2019. aastal ei esitatud.

Töölepingu seadus (TLS) lubab sõlmida töölepingu vähemalt
13aastase lapsega põllumajandustööde, kaubandus- või teenindusettevõttes tehtavate abitööde või toitlustus- või majutusettevõttes tehtavate abitööde või muude kergete tööde tegemiseks. Seejuures peab tööandja arvestama, et lapsele pakutav
töö ei tohi kätkeda endas kokkupuudet töökeskkonna ohuteguritega, mis on lastele keelatud. Tööandja ei pea taotlema
Tööinspektsioonilt luba alla 15-aastase noore tööle võtmiseks,
kuid tööandjal on kohustus küsida lapsevanema nõusolekut
7–14-aastase lapse tööle võtmisel.
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Joonis 26. Kuni 15 aastaste töötamise registreerimine TI-s (2015-19)

Tegevusvaldkondade lõikes oli enim lapsi tööl avaliku halduse ja
hariduse tegevusalas, kus tegutsevad ka noortekeskused ning
mille alla on registreeritud peamiselt malevlased. Enamasti tegelevad lapsed ja noored kergemate haljastustöödega, heakorratöödega, abitöödega jne. Maakondlikult töötati enim Tallinnas
ja Harjumaal, Pärnumaal ning Tartumaal.
Õigussuhte liigi järgi töötab enamus lapsi TLS alusel. Mullu
kasvas aga VÕS lepingute osakaalu. Kui 2018.a töötas 17%
alaealiseid VÕS-lepingu alusel, siis 2019. aastal ca 21%. Tegevusalade lõikes oli VÕS lepingute osakaal suurim kutse- ja teadustegevuse valdkonnas, majutuses ja toitlustuses, info ja side
valdkonnas. Töölepingu alusel töötavad lapsed valdavalt avaliku halduse ning hariduse valdkonnas.
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Riiklik järelevalve
Eesti töökeskkonna peamised probleemid

Väärteomenetlused, trahvid

Eelmisel aastal tuvastasid tööinspektorid 15 537 töötervishoiu,
tööohutuse, töösuhete, meretöö või sõidukijuhtide töö- ja puhkeaja rikkumist. Aastal 2018 oli rikkumiste koguarvuks 18 181.

Tööinspektsiooni kui kohtuvälise menetleja menetluste arv on
alates 2018.aastast drastiliselt vähenenud, sest varasemate
menetluste tõttu toimunud kohtumenetlustest ja otsustest
tulenevalt ei olnud kohtute hinnangul seadus käesoleval kujul
sisuliselt rakendatav koosseisus sisalduva erilise isikutunnuse
„tööandja“ tõttu.
Ehk ilmnes olukord, kus füüsilise isiku vastutuse paragrahve ei
saa rakendada, sest need sisaldavad erilist isikutunnust „tööandja“, millele ükski füüsiline isik, peale registreeritud FIE ei
vasta. Kuid juriidilisele isikule ei saa tegu omistada, sest ei ole
ühtegi füüsilist isikut, kes konkreetse teo tööandjana juriidilise
isiku nimel toime saaks panna.
2019. aastal olid inspektsioonil karistamise alusena kasutatavad vaid need seadused, mille vastutuse paragrahvid tööandja
mõistet ei sisalda ehk eelkõige karistusseadustik ja liiklusseadus.

Suurimad probleemid Eesti töökeskkonnas:
Igas neljandas ettevõttes:

• On ohutusjuhendid puudulikud;
Igas kuuendas ettevõttes:
VÄÄRTEOM ENETLUSTE ARV

• On puudulik tervisekontrolli korraldus;
• Puudub töökeskkonna riskianalüüs;
• Puuduvad juhised esmaabi andmiseks;
Igas seitsmendas ettevõttes:
• Töötajate juhendamine ja väljaõpe ei vasta nõuetele;
• Töökeskkonna riskianalüüs ei vasta tegelikkusele;
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Enamik töö peatamise juhtudest toimus ehitustöödel, kui ei olnud tagatud ohutust kõrguses töötamisel või ei kasutatud isikukaitsevahendeid.
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• erikokkulepetest teavitamata jätmine
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• töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtaegadest
teavitamata jätmine
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• vaheaeg alla 30 minuti üle 6-tunnise töötamise kohta
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• igapäevase puhkeaja nõuete rikkumine
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Saatsime kokku välja 2462 e-kirja, millest saime vastuse 1335
e. 54%, kuigi algselt prognoosisime oluliselt väiksemat vastajate osakaalu. Tervelt 73% vastanutest on TI järelevalve teenusega rahul ja leiab, et inspektori tegevus oli tema jaoks pigem
kasulik.

• töötingimustest teavitamata jätmine
Joonis 28. Järelevalve soovitusindeks kuude lõikes 2019
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ja kuidas nad meie teenusega rahul on. Rahulolu mõõdame
jooksvalt ja andmeid saame igakuiselt. Seadsime eesmärgiks,
et vähemalt 70% tööandjatest oleksid meie pädevusega rahul.

Loomulikult oli ka rahulolematuid, kuid tänu nendele teame
täna paremini, kuidas oma järelevalve kvaliteeti parandada.
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Rikkumiste kõrvaldamiseks peatasid tööinspektorid aasta
jooksul töö 198 korral ning töövahendi kasutamine keelati 116
korral (2018. a vastavalt 174 ja 307). Töövahendi kasutamine
keelati enamasti juhul, kui selle ohutust tagavad seaded, tõsteseadmed või ajutiseks kõrgustes töötamiseks ettenähtud
töövahendid ei vastanud nõuetele või tööd tehti katkiste elektritööriistadega.

• reeglitest töökorraldusele teavitamata jätmine
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Ühe kontrolli käigus tuvastasid inspektorid keskmiselt viis rikkumist. Reeglina ei ole rikkumisi ühes ettevõttes palju, pigem
pea igas kontrollitavas ettevõttes mõni. Küll aga on enamasti probleeme neis ettevõtetes, mil on filiaale üle Eesti. Näiteks
tuvastasid inspektorid ühes sellise ettevõtte filiaalides kokku
78 tööohutusalast rikkumist. Selline tulemus näitab ehedalt, et
ettevõttes ei toimu sihipärast tööohutusalast tegevust, puudub
ühtne tööohutusalane juhtimissüsteem ning kogu töökeskkonnale suunatud tegevus on pigem juhuslik.
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• Isikukaitsevahendeid ei väljastata või ei kasutata.
Töösuhete alased probleemid on jätkuvalt suurimad
järgmistes teemades:
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Igas kaheksandas ettevõttes:
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VÄÄRTEOM ENETLUSTE ARV

• Ei vasta töövahendite ohutust tagavad seadised nõuetele;

• Ohtlikud kohad ja liikumisteed ei ole märgistatud vastavalt nõuetele;

Aastal 2019 menetleti järelevalve tulemusel väärteoasju kokku
57 korral, millest 36 väärteomenetlust lõppes rahatrahviga.
Trahvide kogusumma aastas oli 18 250 eurot. Valdav enamus
väärteomenetlusi viiakse läbi kiirmenetluse korras. Üldmenetlus viidi läbi vaid kuuel korral ning menetlus teo suhtes kaheteistkümnel korral.

TRAHVIDE SUMM A

Tööinspektorid fikseerivad kirjalikult mõnevõrra vähem väikeseid mittevastavusi ning need antakse tööandjale edasi pigem
suuliselt. Seeläbi väheneb arvuliselt ka rikkumiste arv. Samas
pööratakse suuremat tähelepanu rikkumistele, mis ettevõtte
töötervishoiu ja tööohutuse süsteemi oluliselt mõjutavad.

Rikkumiste põhjal võib öelda, et töökeskkonna probleemide
lahendamisel ei alusta Eesti ettevõtted algusest ehk töökeskkonna riskide hindamisest ja analüüsi koostamisest, analüüsi
ei uuendata ning töötajaid ei õpetata välja ega juhendata korrektselt. Samuti tuleb selgelt esile tervisekontrollide korraldus
– mitte kõik tööandjad ei soovi töötajaid tervisekontrolli saata
ning mõningatel juhtudel tööandja küll korraldab töötajate tervisekontrolli, kuid töötaja ei lähe kokkulepitud ajal kohale.

Karistamine väärteomenetluse korras ei ole kahtlemata kunagi
olnud Tööinspektsiooni eesmärk, vaid eelkõige rakendatakse
trahvimenetlust nendel juhtudel kui rikkumine on toimunud pikka aega, puudutab paljusid töötajaid või seeläbi on ohtu seatud
inimese elu või tervis ning rikkumist ei ole enam võimalik kõrvaldada. Oleme aastaid lähtunud põhimõttest, et kui töökeskkonnas esinevat probleemi saab kõrvaldada muude meetmetega,
siis karistust ei määrata.

TRAHVIDE SUMM A

Rikkumiste arv on aastaga küll vähenenud, kuid paraku mitte
ettevõtete osakaal, kus neid tuvastatakse. Jätkuvalt tuvastati
rikkumisi ca 86% kontrollitud ettevõtetes.
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NÕUSTAMINE, TEAVITUS- JA ENNETUSTEGEVUS
Tööinspektsiooni nõustamisteenus
Tööelu ohutumaks muutmisel ja tööelu kvaliteedi tõstmisel on
olulisel kohal nõustamisteenus. Nõustamisteenus on mõeldud
kõikidele töösuhte osapooltele - töötajatele, tööandjatele ja erialaliitudele. Nõustame infotelefonile (640 6000) helistajaid, vastame e-posti aadressile jurist|ät|ti.ee tulnud selgitustaotlustele,
nõustame vastuvõttudel ning konsulteerime ettevõttes või ettevõtte tegevuskohas. Nõustajateks on eelkõige nõustamisjuristid ja töökeskkonna konsultandid ning vastuvõttudel tööinspektorid ja tööinspektor-juristid.
Nõustamisteenus aitab töösuhte poolel käituda teadlikult kooskõlas töösuhteid ning töötervishoidu ja tööohutust reguleerivate õigusaktide ja hea usu põhimõttega; soodustada töösuhtes
õiguskuulekat käitumist ning seeläbi vältida õigusaktide rikkumist, tervisekahjustusi ja töövaidlusi. Nõustamine aitab ka töötajate töövõimet säilitada ja parandada, toetada tööandjat töökeskkonna arendamisel, suurendada vähenenud töövõimega
inimeste tööturul osalemist, hoida ära varasele pensionile jäämist ning tagada töövõime toetamise skeemi jätkusuutlikkust.

45 431 nõustamiskontakti

191 konsulteeritud ettevõtet

172 erinevat teavitusüritust
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Nõustamine, teavitus- ja ennetustegevus

Nõustamiskontaktide arv
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Miks kutsuda konsultant ettevõttesse?
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Joonis 29. Nõustamiskontaktide arv 2015-2019

2019. aastal nõustati töötajaid ja tööandjaid töösuhetealaselt
45 431 korral. See on küll veidi vähem kui aasta varem, kuid
siiski märkimisväärne arv. Oluliselt on vähenenud nõustamine
vastuvõttudel, kuid kasvanud on nõustamine nii läbi skype,i FB
kui e-kirjade teel.

TI nõustamisteenus on populaarne ja vajalik ning kliendid hindavad seda kõrgelt. Rahulolu-uuring kinnitab, et kliendid on
enamasti teenusega väga rahule jäänud.

„

Eesti töökeskkond töökeskkonna konsultantide pilgu läbi
2019. aastal viisime läbi 203 konsulteerimist 191 erinevas ettevõttes. Tööandja kutsus konsultandi ettevõttesse 111 juhul,
ning ülejäänud 92 juhul valis konsultant tööandja kellele konsulteerimist pakkuda. Teenust pakkusime enamasti alustavatele
ettevõtetele. Aga ka ettevõttele, kus oli ametisse määratud uus
töökeskkonnaspetsialist, et aidata tal ennast valdkonnaga kurssi
viia. Samuti pakkusime konsulteerimist mõnedele tööandjatele,
kelle tegevuse kohta oli tehtud vihje ning arvasime, et saame
konsulteerimisega aidata tööandjal olukorda parendada.

Konsulteerimistega hõlmasime ca 6 000 töötaja töökohad.
Töökeskkonna parendamiseks tegime ettepanekuid ja andsime
soovitusi rohkem kui 1400 korral.

Tööandjal oli mure, et masinatega töötamisel juhtub õnnetusi, kus töötaja jääb masina vahele. Tööandja soovis
tõsta juhtide ja töötajate teadlikkust, kuidas taolisi õnnetusi vältida. Esimesel kohtumisel tegi konsultant ringkäigu tootmises ja nägi, et päris palju oli ohtlikke kohti, kus
võis masina vahele jääda. Teine kohtumine toimus mõne
kuu pärast. Siis arutas konsultant töötajatega, kuidas ennast hoida. Koos vaadati esimesel kohtumisel tehtud pilte, ja mitme kohta ütlesid töötajad, et enam meil nii ei ole.
Ohukohtadesse olid paigaldatud kaitsekatted ja töötajad
mõtlesid ise agaralt kaasa, kus ja milline kaitsekate peaks
veel olema. Positiivne on see, et kohe pärast esimest kohtumist hakati probleeme lahendama. Teise kohtumise
ajaks oli aktiivsemalt tegutsema hakanud töökeskkonnaspetsialist ja töötajad olid muutunud kaasamõtlejaks ja
ettepanekute tegijaks.

Konsultandi valik 45%
Tööandja kutsel 55%

Konsultandi valik 45%
Konsultandi valik 45%
Tööandja kutsel 55%

Tööandja kutsel 55%

Joonis 30. Konsulteerimiste jaotus 2019

„

Mööblitööstusettevõtte juhtkond kutsus konsultandi
kolmel järjestikusel aastal konsulteerima, et saada soovitusi ja ettepanekuid ohutusabinõude kavandamiseks ja
rakendamiseks. Lisaks konsultatsioonile tegi konsultant
ettevõtte töötajatele ja juhtidele ülevaate ettevõtte ohuteguritest, külastusel nähtust ja ennetusabinõudest. Järjepidevalt konsultanti ennetustegevusse kaasanud ettevõte
on tunnustus meie konsultantide heale tööle.

„

Konsultandist võib olla abi ka lihtsate
pro
bleemide leidmisel, mis igapäevaselt seal töötavatele inimestele kohe
silma ei paistagi.
Töökohtadel olid monitorid sirge servaga lauale paigutatud nii, et need olid laua servaga mitte paralleelselt, vaid
viltu. Seetõttu istusid ka töötajad laua taga viltu, toetades ühe küljega lauale. Töötajatega rääkides ei osanud
nad põhjendada, miks nad nii istuvad. Laual ega töökoha
ümbruses ei olnud mingeid takistusi töövahendite ümber
paigutamiseks ja sobiva asendi saavutamiseks. Töötajad
paigutasid töövahendid konsultatsiooni ajal ringi ja olid
tulemusega rahul.”
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Rahuolu konsultandi teenusega
Saar Poll OÜ uuris 2019. aastal esmakordselt rahuolu
Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultatsiooni teenusega. Sihtrühmaks olid kliendid, kes kasutasid konsultatsiooniteenust ajavahemikul 1. jaanuar 2018 kuni 30.
september 2019. Välja saadeti 305 e-kirja, 24 aadressi
olid ebakorrektsed, vastused saadi 92.
68% vastajatest olid Tööinspektsiooniga ise ühendust
võtnud, 32% puhul pakkus teenust Tööinspektsioon ise.
Enam olid vastajad saanud infot Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultatsiooni teenuse kohta Tööinspektsiooni teavitusüritustelt (teabepäev, mess, koolitus, infohommik), infokirjast, aga ka sõbralt, tuttavalt kolleegilt.

Teavitustegevus
Probleemi lahendamise esimene eeldus on selle äratundmine
ja selles osas saavad konsultandid tööandjatele abiks olla. Alati
ei ole probleemidele nii lihtsaid ja selgeid lahendusi, aga siiski
on parem olla probleemidest teadlik, et oleks võimalik hakata
lahendusi välja töötama, kui oodata, et probleem ennast ise läbi
õnnetuse kuuldavaks teeks.
Põhilisted töötervishoiu ja tööohutusnõuete rikkumised, mille
kohta konsultandid tegid ettepanekuid ja andsid soovitusi on
põhiosas samad, mis eelmistelgi aastatel:
• Riskianalüüs ja tegevuskava – paljudel konsulteerimistel selgus, et nii riskianalüüs, kui tegevuskava ohtude vältimiseks
või vähendamiseks vajas täiendamist ja täpsustamist. Näiteks oli puuduseks see, et terviseriski hindamisel ei olnud arvesse võetud ohutegurit iseloomustavat teavet (nt kokkupuute kestus, mõõdetav töökeskkonna parameeter või suurus)
ja seos töötingimustega (nt kokkupuutekohad, töö laad). Kui
riskianalüüs on tehtud üldiselt, ei saa ka tegevuskava sisaldada konkreetseid abinõusid, mida tervisekahjustuste vältimiseks või vähendamiseks rakendada. Levinud puuduseks oli
ka see, et riskianalüüsis ei olnud hinnatud kokkupuudet kõikide ohuteguritega. Oli ka ettevõtteid, kus riskianalüüs puudus
aga need olid enamasti hiljuti tegevust alustanud väikesed
ettevõtted.
• Juhendamine ja väljaõpe – Ohutusjuhendid olid ettevõtetes
enamjaolt olemas kuid vajasid täiendamist ja täpsustamist,
et need vastaksid tegelikule olukorrale ja tööprotsessile. Juhendites oli korduvat teksti ning üldiseid juhiseid, mis ei andnud töötajale konkreetset infot, kuidas tööd endale ja teistele
ohutul moel teha. Levinud puuduseks oli ka see, et juhendeid
ei olnud koostatud kõikide tööde ja töövahendite kohta. Samuti olid juhendamise ja väljaõppe korraldamine jäänud registreerimata. See on aga tööandja vaates väga oluline, et ta
suudaks vajadusel tõendada, et on töötajat juhendanud ja
talle väljaõppe korraldanud.
• Sisekontroll – sisekontrolli küll viiakse läbi aga see ei ole süstemaatiline ning läbimõeldud ja seega jäävad paljud puudused märkamata.
• Tervisekontrolli korraldamine – puudujäägid on peamiselt
seotud etteantud tähtaegadest mittekinnipidamisega nii esmase kui perioodilise tervisekontrolli puhul.

• Ohtlikud kemikaalid – puudub teave, milliste omadustega
kemikaale kasutatakse ning kuidas neid ohutult kasutada.
Pahatihi on puudu ka ohutuskaardid, need on võõrkeelsed või
väga vanad, ohutuskaarte ei ole kemikaaliga kokku puutuvatele töötajatele tutvustatud.
• Ergonoomia kontoritööl – sülearvutitega töötamine terve
tööpäeva jooksul ilma eraldi kuvari ja klaviatuuriga. Samuti
on probleeme töötooli ja töölaua reguleerimisega, puuduvad
vajalikud abivahendid nagu näiteks jalatoed.
• Töövahendid – valmistaja poolt ettenähtud kaitsekatted on
eemaldatud, st töötaja juurdepääs seadme ohtlikult liikuvatele osadele ei ole piiratud, reguleeritavad kaitsekatted ei ole reguleeritud lähtuvalt töödeldava materjali suurusest, seadmetel puuduvad hädaseiskamisseadised. Ohutusjuhendid ei ole
koostatud lähtuvalt valmistaja antud kasutusjuhendist - see
tähendab, et oluline info töövahendi ohutu kasutamise kohta
jääb töötajal saamata.
• Renditööjõud – 2019. aastal oleme rohkem tegelenud renditööjõu ja lähetatud töötajatega, seda nii konsulteerimistel,
kui nõustamisel. Peamiseks probleemiks on see, et lähetatud
töötajate ja renditöötajate puhul ei ole selgelt läbi mõeldud,
kes mille eest vastutab. Näiteks kes korraldab tervisekontrolli, kes hangib isikukaitsevahendid. Samuti on ei ole piisavalt
tähelepanu pööratud töötajate sisulisele juhendamisele ja
väljaõppele, näiteks hakatakse juhendite tõlkimisele mõtlema
alles siis, kui töötajad on juba mitu kuud tööl olnud. Kuigi kohustust juhendite tõlkimiseks ei ole, tuleb lähtuda juhendamise eesmärgist. Ilmselgelt ei saa Lätist või Ukrainast Eestisse
tööle saabunud töötaja aru eestikeelsest juhendist. Selleks,
et juhendamine eesmärki täidaks, tuleb juhend tõlkida keelde,
millest töötaja aru saab (milles tööandjaga suhtleb). Samuti
on probleemiks uusi töötajaid juhendavate töötajatega pole
selles kokku lepitud. Töötaja pannakse fakti ette, et tema
peab uut töötajat välja õpetama võõrkeeles, mida ta piisaval
määral ei oska. Tööandja läbimõtlemata tegutsemise tõttu
tunnevad ennast halvasti nii töötaja, kes peaks aga ei oska
uut töötajat välja õpetada kui ka uus töötaja, kellel juhendajast abi ole. Paraku võib, ja pahatihti lõppebki, puudulik juhendamine ja väljaõpe uue töötaja tervisekahjustusega. Seega
on oluline enne renditööjõu kasutama hakkamist läbi mõelda,
kuidas nad saaksid teha tööd nii, et nende tervis oleks hoitud.

Järelevalvele ja nõustamise kõrval on meie põhiülesandeks
ennetus- ja teavitustöö, et töösuhte osapooled teaksid, milline
on hea töösuhe ning kuidas töötada ohutult ja tervist säästvalt.
Edastame infot oma tegevuse kohta ning teeme regulaarselt ülevaateid töökeskkonna olukorrast. Vastame meile tulnud päringutele, korraldame infoüritusi, kampaaniaid, anname välja infomaterjale ning haldame oma infokanaleid. Tööinspektsioon haldab
oma veebilehte, Tööelu portaali ning sotsiaalmeediakanaleid.
Teavitustöö vallas teeme tihedat koostööd Euroopa institutsioonide ja inspektsioonidega ning Euroopa Tööohutuse ja Töö-

41

Tulemused olid väga positiivsed, 100% vastajatest nõustus, et konsultant oli väga sõbralik ja abivalmis 99% soovitused ja ettepanekud olid praktilised, 100% ettepanekud
olid arusaadavad ja selged. 97% vastajatest olid täiesti
nõus või pigem nõus, et töökeskkonna konsultandi teenus
aitas ettevõtte töökeskkonna reaalselt paremaks muuta.
Lisaks mõõdeti soovitusindeksit (Net Promoter Score).
Lojaalseid kliente (hinded 9-10), kes on Tööinspektsiooni suhtes väga positiivselt meelestatud ja soovitavad organisatsiooni ja tema poolt pakutavaid teenuseid oma
kolleegidele või sõpradele ehk aktiivseid soovitajaid oli
66,3%, rahulolevaid kliente (hinded 7-8) ehk passiivseid
soovitajaid oli 25% vastanutest.

tervishoiu Agentuuriga (EU-OSHA). Teavitus- ja ennetustööd
rahastati 2019. aastal Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) toetuse andmise tingimustest „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna
arendamine 2014–2020“.
2019. aastal oli Tööinspektsioon esindatud kokku 172 infohommikul, teabepäeval, ümarlaual ja messil. Infohommikuid toimus
kokku 37. Tööinspektsiooni esindajaid kutsuti esinema 119-le
teabepäevale (kutsujateks olid erievad asutused, eraettevõtted
ja ühingud. Kõige enam tegime koostööd Töötukassaga (+ Eures), kes kutsus meid esinema 44 korral.
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Ennetus- ja teavituskampaaniad

Napo ohutustunnid lastele

Infokiri alustavale ettevõttele

EU-OSHA kampaania „Ohtlikud ained töökeskkonnas“

EU-OSHA maskott Napo kohtus aasta jooksul enam kui 1000
lapsega üle Eesti. Ohutustundidel lasteaedades ja algklassides
ning suurtel ohutusüritustel kutsus Napo lapsi mõtlema võimalike ohuolukordade tekkimisele nii lasteaias, kodus kui ka tänaval. Napo käis ka ühe suurettevõtte tööohutusnädala raames
külas sealsetel töötajatel.

Alustavatele ettevõtjatele saadame infokirja, et aidata värskelt
ettevõtte loonul mõista töökeskkonna juhtimise vajalikkust,
luua ohutuid ja tervislikke töötingimusi ning kujundada korrektseid töösuhteid. Infokirja saadame eesti, vene ja inglise keeles
elektrooniliselt kord kvartalis uutele registreeritud ettevõtetele.
2019. aastal saadeti infokiri 15 969 aadressile.

Messid

Tööelu ajakiri

2019. aastal osalesime kuuel messil. Kolm neist, Eesti Ehitab,
PARE aastakonverents “Käigu vahetus” ja Töötervishoiu ja
Tööohutuse Treff toimusid Tallinnas. Tartus olime kohal Maamessil ja ehitusmessil „Ehitus ja sisustus“. Turbas osalesime
Eesti Kaubandus-tööstuskoja ärihooaja avamisel. Messidel olid
kohal meie konsultant ning nõustamisjurist, kes vastasid messikülastajate töösuhete- ning töökeskkonnaalastele küsimustele, jagasid materjale ning viisid külastajate seas läbi viktoriine.

Neli korda aastas ilmus ajakiri Tööelu, kus rääkisime olulistel
ja aktuaalsetel tööelu teemadel, kajastasime uudiseid, andsime nõu töösuhete ja töökeskkonna kohta. Eelmisel aastal läbis
ajakiri uuenduskuuri ning jagab nüüd oluliselt rohkem Eesti ettevõtjate kogemusi hea töökeskkonna loomisel. Tööelu telliti
elektroonselt aasta jooksul 10 740 korda. Lisaks trükkisime
seda ka paberkandjale, mida jagasime raamatukogudele ning
koostööpartneritele.

2019. jõudis lõpule EU-OSHA kaheaastane kampaania „Ohtlikud
ained töökeskkonnas, mis toimus üheaegselt enam kui 30 riigis.
Teavitusega juhiti tähelepanu töökeskkonnas peituvatele ohtlike ainetega seotud riskidele. Kui esimesel kampaania-aastal
keskendusime Eestis kantserogeenidele ning tööga seotud vähile, siis teisel aastal käsitlesime töötervishoiu teemat laiemalt.

Infohommikud ja ümarlauad
2019. aastal jätkas Tööinspektsioon infohommikute läbiviimist
mikro-, väikese ja keskmise suurusega ettevõtete esindajatele
ja töötajatele üle Eesti. Möödunud aastal toimus 37 infohommikut 10 linnas, neist üheksa vene keeles. Infohommikutel osales
815 inimest. Rääkisime töösuhete alustamisest ja lepingueelsetest läbirääkimistest, töötervishoiu ja tööohutuse seaduse
muudatustest, summeeritud tööajast ja töötasust, töösuhete
lõpetamisest. Käsitlesime ka ehitust, psühhosotsiaalsete ohutegurite hindamist. Üks infohommik tööohutusest oli suunatud
õpetajatele.
Eelmisel aastal osales Tööinspektsioon 10 ümarlaual, millest
kaheksal tutvustasime 2018. aasta töökeskkonna ülevaadet.

Töökeskkonna spetsialistide koolitused
Mullu viisime läbi viis kahepäevast töökeskkonnaspetsialistide
koolitust – Tallinnas, Tartus, Narvas, Rakveres ja Pärnus. Narvas
toimus koolitus vene keeles. Koolitused olid mõeldud eelkõige
töökeskkonnaspetsialistidele. Käsitlesime kõike töökeskkonna
korraldusega seotut - töökeskkonna üldine juhtimine, töötajate
juhendamine ja väljaõpe, esmaabi, tervisekontroll, riskianalüüsi
läbiviimine ning sealhulgas põgus ülevaade ka füüsikalistest,
keemilistest, füsioloogilistest, bioloogilistest ja psühhosotsiaalsetest ohuteguritest, isikukaitsevahendite valimine ning töö- ja
puhkeaja korraldus. Tähelepanuta ei jäänud ka tööõnnetuste ja
kutsehaiguste uurimine. Koolituse läbis 169 inimest.
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Kõik seni ilmunud numbrid on leitavad meie kodulehelt.

Rahvusvaheline konverents „Muutuste tuul tööelus“
6. novembril toimunud konverentsil kõneleti tööturu uuenemisest ning märgiti töölepinguseaduse vastuvõtmist kümne
aasta eest. Konverentsi avas peaminister ning konverentsil
tunnustati konkursi “Hea Töökeskkond 2019” võitjaid. Muutunud töösuhetest rääkisid nii Eesti kui rahvusvahelised eksperdid, kogemusi jagasid ka tööandjad. Konverentsi teine osa oli
pühendatud töösuhetele. Toimus ka debatt teemal „Millise töölepinguseaduse teeksime täna?“, mille üle arutlesid toonased
töölepinguseaduse eelnõu koostajad Debatis osalenud keskendusid paindlikkusele ja töösuhte osapoolte läbirääkimiste
olulisusele.

„Hea töökeskkond 2019“ auhind
Tööinspektsioon andis viiendat korda välja „Hea töökeskkonna“
auhinda. Taotlusi laekus 14 ettevõttelt. Auhinda anti välja kahes
kategoorias: alla 50 töötajaga ettevõte ning üle 50 töötajaga
ettevõte. 2019. aasta „Hea Töökeskkond“ auhinna võitjad olid
suurettevõte kategoorias Elisa Eesti AS ja väikeettevõte kategoorias Insly OÜ. Info auhinnale kandideerimise ja seniste võitjate kohta on väljas Tööinspektsiooni kodulehel.

Tööstress – vaata, tunne ära ja hoia ennast!
Valmisid viis tööstressi teemalist lühiloengu formaadis videoklippi: tööstress ja selle põhjused, tööstress tööandjal, tööstress
töötajal, tööstress õpetajal, kuidas märgata kolleegi stressi ja
teda toetada. Videod on leitavad Tööelu portaalist ja Tööinspektsiooni kodulehelt ning meie sotsiaalmeedia kanalites.

Meedia ja infokanalid
2019. aastal kajastati meie tegevusi üleriigilises ning maakondlikus meedias kokku 1647 korral. Oluline osa oli teavitusel
sihtkontrollidest, millest lisaks sektori ettevõtetele anti teada ka
ajakirjandusele. Jätkuvalt on populaarsed juristi või konsultandi
küsimus-vastused, kus lugeja küsib nõu või selgitust töösuhete või töökeskkonna probleemi kohta, millele meie spetsialist
vastab. Pöörame suurt tähelepanu omakanalite kaudu teavitamisele. Kasutame selleks oma veebilehte ja sotsiaalmeedia
kanaleid. Üha sagedamini pöörduvad ka inimesed küsimustega
meie poole läbi sotsiaalmeedia kanalite.

Teabematerjalid

Tööelu portaal

Trükised

Tööelu portaal koondab kokku olulise info töötamise kohta nii
töötajale kui tööandjale. Info on kättesaadav nii eesti, vene kui
inglise keeles.

Möödunud aastal andsime välja kolm brošüüri, millest kaks olid
elektroonsed:
• eesti- ja venekeelne elektrooniline brošüür „Noore töötaja
meelespea: Mida arvestada tööle minnes? Tööandja meelespea: Mida arvestada noort töötajat tööle võttes?“
• eesti- ja venekeelne elektrooniline brošüür „Tööga seotud haigestumine“
• eestikeelne brošüür „Tööohutus ehitusplatsil“
Brošüürid on leitavad Tööinspektsiooni kodulehelt trükiste rubriigist.
2019. aastal valmis joonistatud piltidega töötervishoiu kalender. Kalendrid saadeti ettevõtetesse, kus tööõnnetused korduma kippusid.

Tööelu portaali külastati möödunud aastal 706 022 korda, mida
on 30% enam kui aasta varemalt. Uute kasutajate arv kasvas
32%. Mullu lõime portaali uue rubriigi „Korduma Kippuvad Küsimused“, kus nõustamisjuristid vastasid kaheksale nõustamisel enim küsitud küsimusele. Portaalist otsitakse enim vastust
küsimusele „Mida teha, kui tööandja ei maksa lõpparvet?“ ja
„Lapsehoolduspuhkuselt tööle naasmine pärast pikema aja
möödumist“. Kokku ilmus Tööelu portaalis 2019. aasta jooksul
eesti keeles 236 erinevat uudiste artiklit, mida jagati ka Tööelu
Facebooki kanalis.

Rahvusvaheline ja siseriiklik koostöö ja töögruppides osalemine
Tööinspektsiooni rahvusvahelise koostöö tegevussuunad tulenevad Eesti liikmelisusest Euroopa Liidus, Euroopa Vanemtööinspektorite Komitees (SLIC), Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuris (EU-OSHA).
Jätkus tihe koostöö Balti tööinspektsioonidega. Toimus iga-
aastane kohtumine. Hea ja pidev koostöö käib Lõuna-Soome
piirkondliku tööinspektsiooniga ning Poola Tööinspektsiooniga.
Koostööleppe sõlmisime Norra Tööinspektsiooniga.
Meie teenistujad osalevad mitmetes rahvusvahelistes ja ka
siseriiklikes töögruppides ekspertidena. rahvusvaheliselt osaleme mitmetes lähetatud töötajaid puudutavates projektides
ja töögruppides. Osaleme ka SLIC piiriülese renditöö projektis
(SLIC TWA), Euroopa Komisjoni rahastatud lähetatud töötajate
piiriülese järelevalve projektis (INTEFP), Jyväskylä ülikooli juhitavas „Protecting Mobility through Improving Labour Rights Enforcement in Europe“ (PROMO) ning koos Maksu- ja Tolliametiga deklareerimata töö Euroopa platvormi töös.
Samuti võtame aktiivselt osa SLIC-i erinevates töörühmades ja
EU-OSHA võrgustikust. Informatsiooni vahetamine rahvusvahelisel tasandil toimub nii Euroopa Komisjoni siseturu infosüsteemi (IMI) vahendusel kui ka individuaalsete päringute kaudu,
lisaks Vanemtööinspektorite Komitee infosüsteemi KSS kaudu.
Valdavalt puudutavad päringud kohalduvat õigust Eesti Vabariigis.
Siseriiklikult osalevad ametnikud sisserände reguleerimiseks
moodustatud laiapõhjalises töörühmas turujärelevalve töörühmas ning maakondade tervise- ja turvalisuse nõukodades.
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TÖÖVAIDLUSED
Töövaidluskomisjon (TVK) on kohtuväline vaidlusi lahendav
organ. Kohtuvälist töövaidluse lahendamist reguleeris 1996.
aasta septembris jõustunud individuaalse töövaidluse lahendamise seadus (edaspidi ITVS) ning aastast 2018 reguleerib töövaidluse lahendamise seadus (edaspidi TvLS). TVK lahendab
vaid töösuhtest tulenevaid vaidluseid ehk tööandja ja töötaja
vahelise töövaidlust. Töövaidluskomisjon ei tegele tööõnnetuste ja kutsehaigustega ega nendest tingitud tervisekahjustuse,
kehavigastuse ja surma põhjustamisega tekitatud kahju hüvitamise vaidlustega.

2942 töövaidlust, s.h 2629 avaldust töötajatelt, s.h 313 avaldust tööandjatelt

Komisjonide üks eesmärke on vähendada kohtute töökoormust. Statistika kinnitab, et seda eesmärki TVK-d ka täidavad.
Keskmiselt lahendavad TVK-d aastas 2700 vaidlust. 2019. aasta ei erinenud keskmisest oluliselt. TVK-dele laekus 2019. aastal 2942 töövaidlusavaldust, millest 313 tööandjatelt ning 2629
töötajatelt. Avalduste arv on küll viimase viie aasta suurim, kuid
samas ühe õigusriigi kohta täiesti tavapärane.

Laekunud avalduste kogusumma
16,1 mln eurot

21% avaldustest lõppes töövaidluskomisjonis kompromissiga
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Töötajate nõuetest on esikohal jätkuvalt
rahalised nõuded – maksmata töötasud,
puhkusetasud ja hüvitised. Ehk sisuliselt
iga teine või kolmas avaldus sisaldab rahalist nõuet. Kasvanud on aga ka töölepingulise suhte tuvastamise kui töölepingu lõppemise tuvastamise nõuded.

Töövaidlusavalduste arv

Nõuded:

2750

Enim vaidlevad töövaidluskomisjonides
ehituse, kaubanduse, transpordi ning majutuse ja toitluse ettevõtete töötajad ja
tööandjad.

40%

3000

Joonis 31. Töövaidluskomisjonidele laekunud avalduste arv 2015-2019

Tööandjate nõuded
Tööandjad pöörduvad enim TVK-de poole töölepingu ülesütlemise vaidlustamise
ning töötaja poolt tekitatud varalise kahju hüvitamise nõuetega. Sellised nõuded
sisaldusid pea igas kolmandas avalduses. Iga viies avaldus sisaldas aga töötaja lahkumisega seotud hüvitise nõuet.

Töötasu nõuded 27%

Töökeskkonna poole pealt on TVK lahendada olnud vaidluseid, kuid töökeskkonna tõttu on töölepingud erakorraliselt lõpetatud. Töötajatele pole tagatud
turvalisi töövahendeid, pole tutvustatud
ohutusjuhendeid, puuduvad isikukaitsevahendid ja palju muud. Nendel alustel
on tööandja olulise rikkumise tõttu töölepingud lõpetatud ja sellega kaasneb
hüvitise maksmise kohustus tööandjal.
Vaidlustes on tööandjad selgitanud suulist juhendamist, kuid see pole leidnud
tõendamist. Seega on oluline, et juhendamised, juhised oleksid nõuetekohaselt töötajale tutvustatud ning samuti
töökeskkond vastaks ohutusnõuetele.
Sagenenud on töövaidlused, mis on tekkinud töökiusamisest töökeskkonnas.
Tööandjal on töölepingu seadusest tulenev kohustus tagada töötaja tervisele
ohutu töökeskkond, muuhulgas vaimsele tervisele ohutud töötingimused.
Vaimset tervist ohustab töökiusamine,
ahistamine, töövägivald. Töötajad on esitanud tuvastamisnõuded ning nõudnud
moraalse kahju ehk mittevaralise kahju
hüvitamist. Tööandja peab omalt poolt
töövaidluses tõendama, et töökiusamist
pole esinenud. Oluline on, et tööandja on
probleemist teadlik ning vajadusel tarvitusele võtnud abinõud ehk reageerinud
olukorrale. Seahulgas koolitanud ja teavitanud töötajaid ohtudest vaimsele tervisele ning andnud võimaluse töötajatel
enda arvamuse esitamiseks töökeskkonna suhtes.

Lahendid:

mitterahalise

Töövaidlusasju lahendatakse kirjaliku
menetluse, tavamenetluse või lepitusmenetlusega. Valdavalt lahendatakse
siiski asju tavamenetluse käigus, ca 12%
avaldustest lahendati kirjaliku menetlusega ning vaid üks menetlust sai lahendi
lepitusmenetluse käigus. Laekunud avaldustest ei võetud aga erinevatel põhjustel
menetlusse 11% avaldustest.

alla 1000 eu

1000-1999 e

2000-3199 e

üle 3200 eur

TVKde otsuste/määruste arvu erinevus
juhtumitest tuleneb kompromissidest ja
muudest vastunõuetest, mille puhul on
menetlused liidetud ning asi lahendatakse ühe otsuse või määruse kaudu.

mitterahalised nõuded 15%
alla 1000 euro 20%

Ligikaudu pooled ehk ca 45% vaidlustest
lõppes TVK juhataja määrusega (komproHüvitised (TLS § 100) 16%
missi kinnitamine, menetlusse võtmisest
Töölepingu ülesütlemise vaidlustamise nõuded
8%
keeldumine,
vaidluse lõpetamine avaldaja
mitteilmumise
või loobumise tõttu). Iga
Viivise nõuded 6%
teine vaidlus lahendati otsusega. Sisulise
Muud nõuded kokku 25%
lahendi korral 21,6% avaldustest rahuldati täielikult, osaliselt 22 % ja 11% avaldustest jäeti TVK-de poolt rahuldamata.
Maksmata puhkusetasu nõuded 18%

Töökeskkonnast tulenevad nõuete
alused

1000-1999 eurot 15%
2000-3199 eurot 14%
üle 3200 euro 36%

Joonis 33. TVK-dele esitatud nõuete osakaalud (2019)

Töötasu nõuded 27%
Maksmata puhkusetasu nõuded 18%
36%

Hüvitised (TLS § 100) 16%
Töölepingu ülesütlemise vaidlustamise nõuded 8%
Viivise nõuded 6%

23%

23%

Muud nõuded kokku 25%

21%

19%

17%
Joonis 32. Töötajate poolt esitatud nõude liigid (2019)

13%

10%

9%
3%

Nõuete suurused:
2019. aastal oli nõuete kogusumma juba
16,1 mln eurot, aasta varem aga 8,8 mln
eurot, ehk summad on oluliselt kasvanud. Kui varasematel aastatel oli veel
näha, et töötajad pöörduvad töövaidluskomisjonidesse probleemide tekkimisel
ja väiksemate summadega, siis täna on
summad oluliselt suuremad ja juba rohkem kui kolmandikul avaldustest suu-
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remad kui 3200 eurot. Ühest küljest on
loomulikult kasvanud ka töötasud, kuid
oluliseks mõjutajaks on ka see, et alates
2018. aastast saab TVK lahendada ka üle
10 000 euro suuruseid nõudeid. Selliseid
nõudeid oli 2019.a kokku 210 (2018.a
151).
Täielikult rahuldatud nõuete summaks oli
aastal 2019 – 4,9 mln euro ulatuses ning
kompromisse tehti 2,4 mln euro ulatuses.

Otsus: avaldus Otsus: avaldus Otsus: avaldus
rahuldatud
osaliselt
rahuldamata
rahuldatud
jäetud

M äärus:
menetlus
lõpetatud,
kompromissi
kinnitamine

Tööandja
Joonis 34. Lahendid avaldajate lõikes 2019

4% 3%

7%
3%

M äärus:
M äärus:
M äärus:
menetlus
menetlus
menetlusse
lõpetatud,
lõpetatud,
võtmisest
avaldaja
avaldaja võ s
keeldumine,
mi eilmumine avalduse tagasi
avalduse
puudu sed
kõrvaldamata
Tööt aja

3%

6%

M uud
määrused
kokku
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Peatüki paelkiri
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DIGITAALNE TÖÖINSPEKTSIOON TEIS
Tööinspektsioon on alates 2004. aastast kogunud ja töödelnud Töökeskkonna andmekogusse andmeid infosüsteemi ITI
kaudu. Aastal 2010 loodi sellest infosüsteemist tööandjatega
suhtlemiseks kliendiportaal e-TI. Paraku kõik IT arendused ja
uuendused vananevad. Nii on ka inspektsiooni infosüsteem ITI
jäänud ajale jalgu ning ei võimalda enam tulemuslikke liidestumisi ja andmevahetusi riigi teiste infosüsteemidega. Muudatuste tegemisel lähtusime Eesti infoühiskonna arengukava 2020
tegevussuunast nutikama riigivalitsemise arendamisel.
Asusime koostöös Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse
ning Sotsiaalministeeriumiga arendama uut tööelu infosüsteemi TeIS, mis saab aluseks digitaalse Tööinspektsiooni loomisele. Süsteemi arendatakse agiilsel meetodil ning selle loomisesse on jooksvalt kaastatud sotsiaalpartnerid ning erineva
suurusega ettevõtted, kes on saanud väljendada oma ootusi,
teha ettepanekuid, kuidas süsteemi luua ning jooksvalt testida,
kuidas uus süsteem toimima hakkab.
Tööelu infosüsteemi arendust rahastatakse projektist Euroopa
Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimused ,,Töövõimet hoidva
ja säästva töökeskkonna arendamine 2014-2020“.
Tööelu infosüsteemi peamiseks eesmärgiks on parandada ettevõtete tööohutuskultuuri, pakkudes selleks riigi poolt võima-

likult palju nõu aja abi ning anda suuniseid, kuidas seaduses
ettenähtud kohustui hõlpsamalt täita nii tööandja kui ka töötaja
poolt. Kui tööohutuskultuur paraneb, väheneb tööõnnetustesse
sattumise ning kutsehaigestumise jäämise tõenäosus.
TEIS süsteemi esimeste osade kasutuselevõtt on kavas 2020.
aasta aprillikuust. Tööandja ehk ettevõte saab kasutada TEIS-i
iseteenindust ja talle on loodud oma töölaud, kuhu on kuvatud
tööandjale vajalik teave ja ülesanded. Esmajärgus on tööandjale TEIS-i loodud töötervishoiu ja tööohutuse rollide (töökeskkonna esindajad) määramise võimalus ja Tööinspektsiooni järelevalvega seotud tegevused (nt teave puuduse parandamise,
ettekirjutuse täitmise või sunniraha tasumise kohta). Samas on
TEIS-i funktsionaalsus planeeritud ajas täienema. Teises etapis
on arendamisel töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimise töövahend, kus suunavad küsimused aitavad tööandjal töökeskkonna riskianalüüs kiirelt läbi viia.
Infosüsteemi, sh kliendiportaali uute osade arendamine toimub
jooksvalt edasi. TEIS iga arendusetapi valmimisega väheneb ettevõtjate ja riigi halduskoormus, tagatakse info kättesaadavus,
hõlbustatakse ettevõtete suhtlust riigiga ning luuakse uued teenused ettevõtetele, võimaldades senisest tõhusamalt tööohutuskultuuriga tegelemist.
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Koostanud Tööinspektsioon
Informatsiooni võib kasutada viidates Tööinspektsioonile.
Kujundus: Putka OÜ
Fotod: Tööinspektsioon, Virginia Kullasepp, Riho Välk, Renee Altrov……

Tööelu tekitab küsimusi?
Tööinspektsioon teab vastuseid!
VAATA
Tööinspektsiooni kodulehte www.ti.ee ja
Tööelu portaali www.tööelu.ee
HELISTA
Juristi infotelefonile 640 6000
Igal tööpäeval 9.00–16.30
KASUTA
iseteenindus.ti.ee
KIRJUTA
jurist@ti.ee
KUTSU
Töökeskkonna konsultant
oma ettevõttesse ti@ti.ee
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