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Tallinn
Ettekirjutuse tegemise koht

ETTEKIRJUTUS

Mina, Põhja inspektsiooni Tööinspektor Maris Liidemaa, teen töötervishoiu ja tööohutuse seaduse
(TTOS) § 26(1) lg 1 alusel järgmise ettekirjutuse:
Nr

Ettekirjutuse tekst

Tähtaeg

1

09.10.2013 toimunud kontrollkülastuse ajal, tutvudes lasteaia sissejuhatava
30.11.2013
juhendiga, tööinspektor tuvastas, et sissejuhatav juhend on tööandja poolt
kinnitamata, sissejuhatav juhend ei sisalda töökeskkonnavoliniku, esmaabiandja
ja tööinspektsiooni kohaliku asutuse kontaktandmete tutvustamist. Sissejuhatav
juhend sisaldab kehtetut tööõnnetuse uurimise korda. Sellega on tööandja jätnud
täitmata TTOS § 2 lg 3 alusel 14.12.2000 vastu võetud Sotsiaalministri määruse
nr 80 "Töötervishoiu ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord" § 4 lg 1
nõude ning § 4 lg 2 punktis 6 sätestatud nõuded. TTOS § 2 lg 3 alusel
14.12.2000 vastu võetud Sotsiaalministri määruse nr 80 "Töötervishoiu ja
tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord" § 4 lg 1 kohselt töötaja
sissejuhatava juhendamise viib läbi töökeskkonnaspetsialist tööandja kinnitatud
juhendi alusel enne töötaja tööle asumist. Sama määruse § 4 lg 2 kohaselt
sissejuhatav juhendamine peab sisaldama:
1) ettevõtte töökorralduse, sisekorraeeskirjade ning töötervishoidu ja tööohutust
reguleerivate õigusaktide tutvustamist;
2) töötervishoiu ja tööohutuse tagamiseks rakendatavate abinõude tutvustamist;
3) juhiseid käitumiseks õnnetusohu või tööõnnetuse korral;
4) juhiseid keskkonna saastamisest hoidumiseks;
5) töötaja kohustusi ja õigusi vastavalt õigusaktides sätestatule;
6) töökeskkonnavoliniku, esmaabiandja ja tööinspektsiooni kohaliku asutuse
kontaktandmete tutvustamist.
Tööandjal koostada ja kinnitada nõuetekohane sissejuhatav juhend, arvestades
TTOS § 2 lg 3 alusel 14.12.2000 vastu võetud Sotsiaalministri määruse nr 80
"Töötervishoiu ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord" § 4 lg 2 punktis 6
sätestatud nõudeid.

2

09.10.2013 toimunud lasteaia kontrollkülastuse käigus tööinspektor tuvastas, et
18.10.2013
keldrisse minnes on laest välja ulatuv ehitise osa, kus esineb pea äralöömise oht,
see koht ei ole nõuetekohaselt märgistatud. Selline märgistamata koht loob
töötajatele (ka teistele isikutele) pea äralöömise ohu, millest järeldub, et tööandja
on jätnud täitmata TTOS § 4 lg 4 alusel kehtestatud Sotsiaalministri 30.11.1999
määruse nr 75 "Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas" § 12 lg 1 ja lg 2
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nõuded, mille kohaselt tuleb töötajatele töö ajal juurdepääsetav koht ettevõttes,
kus on takistusega kokkupõrkamise ning inimeste või esemete kukkumise oht,
märgistada kas vahelduvate kollaste ja mustade või vahelduvate punaste ja
valgete triipudega; märgistuse ulatus peab olema vastavuses märgistatava
takistuse või ohuala suurusega. Tööandjal märgistada nõuetekohaselt keldri
juures laest välja ulatuv ehitise osa, arvestades Sotsiaalministri 30.11.1999
määruse nr 75 "Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas" § 12 lg 1 ja lg 2
sätestatud nõudeid.
3

09.10.2013 toimunud kontrollkülastuse ajal tööinspektor, tutvudes lasteaia
20.12.2013
töökeskkonnaalase dokumentatsiooniga ning lasteaia töökeskkonnaga, tuvastas,
et puudub nõuetekohane töökekkonna riskianalüüs, kus on selgitatud välja
kõikide töötajate töökeskkonna ohutegurid, hinnatud riske töötaja tervisele ja
ohutusele, arvestades töötajate töökohtade ja töövahendite kasutamisega ja
töökorraldusega seotud riske. TTOS § 13 lg 1 p 3 kohaselt on tööandja
kohustatud korraldama töökeskkonna riskianalüüsi, mille käigus selgitatakse välja
töökeskkonna ohutegurid, mõõdetakse vajaduse korral nende parameetrid ning
hinnatakse riske töötaja tervisele ja ohutusele, arvestades tema ealisi ja soolisi
iseärasusi, sealhulgas eririske TTOS §des 10 ja 10¹ nimetatud töötajatele ning
töökohtade ja töövahendite kasutamisega ja töökorraldusega seotud riske.
Riskianalüüsi tulemused vormistatakse kirjalikult ja neid säilitatakse 55 aastat.
Tööandjal korraldada töökeskkonna riskianalüüsi nii, et oleks välja selgitatud
kõikide töötajate ohutegurid ning hinnatud ohuteguritest tulenevaid riske töötajate
tervisele ja ohutusele, arvestades töökohtade ja töövahendite kasutamisega ning
töökorraldusega seotud riske, lähtudes TTOS § 13 lg 1 punkt 3 nõuetest.

4

09.10.2013 toimunud lasteaia kontrollkülastuse käigus tutvudes lasteaia
töökeskkonnaga ja töökeskkonnaalase dokumentatsiooniga, tööinspektor
tuvastas, et tööandja ei ole nõuetekohaselt läbi viinud raskuste käsitsi
teisaldamise terviseriski hindamist (köögitöötaja, õpetaja abi, vajadusel õpetaja).
Sellega on tööandja jätnud täitmata TTOS § 9 lg 4 alusel 27.02.2001 vastu
võetud Sotsiaalministri määruse nr 26 ""Raskuste käsitsi teisaldamise
töötervishoiu ja tööohutuse nõuded¹" § 3 lg 1 nõuded, mille kohaselt kohaselt
tööandja peab raskuste teisaldamisega seotud töötamiskohad kujundama ja
kohandama nii, et muuta need töötajale võimalikult ohutuks. Selleks peab
tööandja sama määruse § 3 lg 1 p 1 ja p 2 alusel hindama riski töötaja tervisele,
arvestades §s 5 loetletud ohutegureid ja riski esinemisel rakendama abinõud
selle vältimiseks või vähendamiseks. Sama määruse lisa näeb ette arvutused
terviseriski hindamiseks raskuste käsitsi teisaldamisel. Tööandjal korraldada
töötajate raskuste käsitsi teisaldamise terviseriski hindamine nõuetekohaselt.

20.12.2013

TTOS § 13 lg 1 p 19 alusel olete kohustatud täitma ettekirjutuse tähtaegselt ja teavitama
tööinspektorit kirjalikult selle täitmisest.
Käesoleva ettekirjutuse peale on õigus esitada vaie Haldusmenetluse seaduses ettenähtud korras Põhja
inspektsiooni juhatajale 10 kalendripäeva jooksul arvates ettekirjutuse saamisest.
Vaide esitamine ei vabasta kohustusest ettekirjutust täita.
/Allkirjastatud digitaalselt/

Maris Liidemaa
Tööinspektor
626 9465; 5333 9307
maris.liidemaa@ti.ee

