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LISAD 

LISA 1 

Tabel 2. Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevate seadusandlike aktide 

nõuded töökeskkonna riskianalüüsile 

Seadusandlik akt  Nõuded töökeskkonna riskianalüüsile 

Kuvariga töötamise 
töötervishoiu ja tööohutuse 
nõuded¹ 
Vabariigi Valitsuse  
15.11.2000. määrus nr 362 

§ 3 (1) Tööandja on kohustatud töökeskkonna 
riskianalüüsi käigus hindama töötaja 
töötamiskohta, arvestades: 
1) töötaja nägemist ohustavaid tegureid; 
2) töötamisel tekkida võivat füüsilist või vaimset 
ülekoormust; 
3) töökeskkonna ohutegureid, sealhulgas 
valgustatust, müra, elektromagnetilist kiirgust ja 
tööruumi sisekliimat; 
4) töötamiskoha kujunduse ergonoomilisust ja 
sobivust töötajale. 
(2) Riskianalüüsi tulemuste alusel peab tööandja 
vajadusel rakendama abinõusid töötaja 
töötingimuste parandamiseks, lähtudes §-des 4 
ja 5 esitatud nõuetest. 

Raskuste käsitsi 
teisaldamise töötervishoiu  
ja tööohutuse nõuded¹ 
Sotsiaalministri  
27.02.2001. määrus nr 26 

§ 3. Tööandja kohustused 
(1) Tööandja peab raskuste teisaldamisega 
seotud töötamiskohad kujundama ja kohandama 
nii, et muuta need töötajale võimalikult ohutuks. 
Selleks ta peab: 
1) hindama riski töötaja tervisele, arvestades §-s 
5 loetletud ohutegureid; 
2) riski esinemisel rakendama abinõud selle 
vältimiseks või vähendamiseks. 
(2) Abinõude valikul ja rakendamisel peab 
tööandja konsulteerima töökeskkonnavolinikuga 
ja vajadusel töötervishoiuarstiga. 
(3) Tööandja peab töötajaid teavitama kõigist 
teisaldustööga seotud ohtudest, sealhulgas 
raskuse massist ja raskuskeskme asukohast, kui 
raskus on ekstsentriline. 
(4) Tööandja peab tagama, et töötajaid 
juhendatakse enne töötaja tööle lubamist 
töökohal, kus tema tööülesannete hulka kuulub 
raskuste teisaldamine tehniliste abivahendite 
õigest kasutamisest ja teisaldamisega seotud 
ohtude vältimisest, arvestades §-s 5 loetletud 
ohutegureid, ning et nad saaksid väljaõppe 
õigete töövõtete kasutamise kohta. 
(5) Asjakohase juhendamise peab saama ka 
töötaja, kelle igapäevaste tööülesannete hulka 
teisaldustöö ei kuulu. 
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(6) Töötajate juhendamist ja väljaõpet võib läbi 
viia ainult tööandja määratud pädev isik. 
(7) Tööandja peab töötajatele, kelle terviseriski 
hinne käesoleva määruse lisas toodud juhendi 
alusel on suurem kui 10, korraldama 
tervisekontrolli kehtestatud korras. 
(8) Naistöötajate rakendamisel teisaldustööl peab 
tööandja jälgima, et teisaldatavad raskused ei 
ületaks nende eeldatavaid füüsilisi võimeid. 
(9) Kui teisaldustöö moodustab põhiosa töötaja 
tööajast, võib töötajat sellel tööl rakendada alates 
18. eluaastast. Rasedal, naisel kolm kuud pärast 
sünnitust ja alla 16-aastasel on teisaldustöö 
keelatud. 

Ohtlike kemikaalide ja neid 
sisaldavate materjalide 
kasutamise töötervishoiu ja 
tööohutuse nõuded 
Vabariigi Valitsuse 
20.03.2001. määrus nr 105 

§2 (1) Töökoha riskianalüüsi käigus on tööandja 
kohustatud: 
1) iseloomustama töökoha töötingimusi, 
arvestades kõigi võimalike ohtlike kemikaalide ja 
neid sisaldavate materjalidega seotud 
ohutegureid; 
2) mõõtma töökeskkonna õhu keemiliste ainete 
sisaldust ja võrdlema neid piirnormidega; 
3) hindama võimaliku terviseriski suurust, 
olemust ja kestust; 
4) määrama ohutusabinõud ja nende 
rakendamise korra; 
5) vormistama riskianalüüsi tulemused kirjalikult 
(2) Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate 
materjalide kasutamisega seotud uut 
tehnoloogilist protsessi ei ole lubatud enne 
käivitada, kui on tehtud uus riskianalüüs ja 
rakendatud sobivad kaitseabinõud.  
§9 (1) Tööandja peab tagama, et töötajad on 
teadlikud tööl kasutatavate ohtlike kemikaalide ja 
neid sisaldavate materjalide:… 3)  riskianalüüsi 
tulemustest 
§11 (3) Töötervishoiuarst peab teadma 
töökeskkonna riskianalüüsi ja töökeskkonna õhu 
ohtlike ainete sisalduse mõõtmise tulemusi. 

Bioloogilistest 
ohuteguritest mõjutatud 
töökeskkonna töötervishoiu 
ja tööohutuse nõuded 
Vabariigi Valitsuse 5.05.2000. 
määrus nr 144 

§ 3. (1) Kõikide tööde korral, kus esineb 
bioloogiliste ohuteguritega kokkupuute oht, peab 
tööandja töökeskkonna riskianalüüsi käigus 
kindlaks määrama töötaja nakatumisohu laadi, 
suuruse ja kestuse ning sellest tulenevalt 
hindama riski töötaja tervisele ja võtma 
tarvitusele vajalikud ennetusabinõud.  
§4 (1) Kui töökeskkonna riskianalüüsi tulemusel 
selgub, et töökeskkonda mõjutavad või võivad 
mõjutada ainult 1. ohurühma tegurid ning 
arvestatavat ohtu töötaja tervisele ei ole, puudub 
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vajadus rakendada §-des 5-16 nimetatud 
abinõusid. Järgida tuleks määruse lisas 2 
esitatud nõudeid 1. ohurühma bioloogiliste 
ohutegurite kohta. 
(2) §-des 5, 7-13 nimetatud abinõusid 
rakendatakse juhul, kui töötaja ei ole oma 
tööülesannete täitmisel otseses kokkupuutes 
bioloogiliste ohuteguritega, kuid riskianalüüsi 
tulemusel võib olla töötingimuste või töö laadi 
tõttu neist ohustatud. 

Töötajate tervisekontrolli 
kord 
Sotsiaalministri 24. aprilli 
2003. a määrus nr 74 

§2 (1) Töötaja tervisekontrolli suunamisel võtab 
tööandja aluseks: 
1) töökeskkonna riskianalüüsi tulemused, millest 
peavad selguma lisas 1 loetletud töökeskkonna 
ohutegurid, millega töötaja oma töökohal kokku 
puutub ja mis võivad põhjustada töötajale tööga 
seotud haigestumist ning nende ohutegurite mõju 

Isikukaitsevahendite 
valimise ja kasutamise kord  
Vabariigi Valitsuse 
11.01.2000. määrus nr 12 

§3 (1) Tööandja peab enne isikukaitsevahendite 
valimist tegema töökeskkonna riskianalüüsi, et 
selgitada need ohutegurid, mille mõju ei saa 
vältida või vähendada muul moel kui 
isikukaitsevahendit kasutades. 

Ohumärguannete 
kasutamise nõuded 
töökohas 
Sotsiaalministri 30.11.1999. 
määrus nr 75 

§2 (2) Tööandja peab töökeskkonna riskianalüüsi 
alusel kasutama tööl ohumärguannet, kui 
tehniliste ühiskaitsevahenditega või 
töökorralduslike abinõudega ei ole võimalik riski 
piisavalt vähendada. 

Töövahendi kasutamise 
töötervishoiu ja tööohutuse 
nõuded 
Vastu võetud Vabariigi 
Valitsuse 11. jaanuari 2000. a 
määrusega nr 13 (RT I 2000, 
4, 30), jõustunud 24.01.2000 

§121 (6) Köisi ja trosse (edaspidi köis) võib 
ajutisel kõrgtööl kasutada üksnes juhul, kui 
riskianalüüs näitab, et see on ohutu ja kui muude 
ohutumate töövahendite kasutamine ei ole 
võimalik. Kui see on vajalik ja võimalik, tuleb köie 
otsas rippes töötamisel ette näha vajalike 
lisaseadmetega istme kasutamine. 
§124 (2) Erandjuhtudel, kui riskianalüüsi põhjal 
teise köie kasutamine muudab töö ohtlikumaks, 
on lubatud ainult ühe köie kasutamine, tingimusel 
et rakendatakse täiendavaid ohutust tagavaid 
meetmeid. 

Kantserogeensete ja 
mutageensete kemikaalide 
käitlemisele esitatavad 
töötervishoiu ja tööohutuse 
nõuded1 
Vabariigi Valitsuse 
15.12.2005 määrus nr 308 

§ 3. Töökeskkonna riskianalüüs 
(1) Kõikide tööprotsesside puhul, kus esineb 
töötajate kantserogeenide või mutageenidega 
kokkupuute oht, peab tööandja töökeskkonna 
riskianalüüsi käigus kindlaks määrama 
kokkupuute laadi, ulatuse ja kestuse ning sellest 
tulenevalt hindama riski töötajate tervisele ja 
ohutusele ning võtma tarvitusele vajalikud 
ennetusabinõud. 
(2) Riski hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki 
kantserogeenide või mutageenidega kokkupuute 
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viise, sealhulgas ka absorbeerumist nahka või 
naha kaudu organismi. 
(3) Tööandja peab erilist tähelepanu pöörama 
riskitundlike töötajate, nagu rasedate, rinnaga 
toitvate naiste ja alaealiste töötajate osalemisele 
tööprotsessis ning arvestama nende ohutuse 
tagamiseks õigusaktidega sätestatud piiranguid. 
(4) Tööandja on tööinspektori nõudmisel 
kohustatud esitama töökeskkonna riskianalüüsi 
tulemused. 
§ 9. Töötajate väljaõpe (1) lg 6 tegutsemisjuhised 
ohtliku olukorra tekkimisel. 

Töötervishoiu ja tööohutuse 
nõuded töötamisel 
plahvatusohtlikus 
keskkonnas 
Vabariigi Valitsuse 
15.07.2003.  määrus nr 197 

§ 7. (1) Tööandja korraldab plahvatusriski 
analüüsi «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» 
§ 13 lõike 1 punktides 3 ja 5 sätestatud korras ja 
tingimustel töökeskkonna riskianalüüsi osana või 
eraldi riskianalüüsina, analüüsides 
plahvatusohtliku keskkonnaga seotud 
plahvatusriske. 

Töötervishoiu ja tööohutuse 
nõuded rasedate ja rinnaga 
toitvate naiste tööks¹ 
Vabariigi Valitsuse 
11.06.2009. määrus nr 95 

Kõikide tööde korral, kus naistöötaja võib kokku 
puutuda §6 loetletud ohutegurite või 
tööprotsessidega, hindama nende tegurite 
iseloomu, määra ja kestuse alusel riski 
naistöötaja ohutusele või tema tervisele, samuti 
võimalikku kahjulikku mõju tema raseduse 
kulgemisele või rinnagatoidetava lapse tervisele. 
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LISA 2 

 

Tabel 3. Ohuteguritest tuleneva riski hindamiseks kasutatud riskimaatriks 

Tõenäosus Tagajärgede raskusaste 

Ilmnemissagedus Mõõdukalt 
kahjulik 
(õnnetused ja 
haigused, mis ei 
põhjusta pikaajalisi 
kahjustusi) 

Keskmiselt 
kahjulik 
(õnnetused ja 
haigused, mis 
põhjustavad küll 
kergeid, aga 
pikaajalisi või 
reeglipäraselt 
korduvaid 
kahjustusi) 

Väga kahjulik 
(õnnetused ja 
haigused, mis 
põhjustavad 
raskeid ja püsivaid 
kahjustusi) 

Väga 
ebatõenäoline 

(ei tohiks ilmneda 
kordagi kogu 
töötamise aja 

jooksul) 

I 
 

Madal (1) 

II 
 

Madal (1) 

III 
 

Keskmine (2) 

Tõenäoline 
(võimalik 

ilmnemine mõned 
korrad kogu 

töötamise aja 
jooksul) 

II 
 

Madal (1) 

III 
 

Keskmine (2) 

IV 
 

Kõrge (3) 

Väga tõenäoline 
(võib ilmneda 

korduvalt kogu 
töötamise aja 

jooksul) 

III 
 

Keskmine (2) 

IV 
 

Kõrge (3) 

V 
 

Kõrge (3) 
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LISA 3. Ohutegurid, mis on aluseks töötaja terviskontrolli suunamisel 

Vastavalt Sotsiaalministri 24. aprilli 2003. a määrusele nr 74 Töötajate tervisekontrolli 

kord, peavad töökeskkonna riskianalüüsi tulemusena selguma töökeskkonna 

ohutegurid, millega töötaja oma töökohal kokku puutub ja mis võivad põhjustada 

töötajale tööga seotud haigestumist. Järgnevas tabelis (tabel 4) on esitatud 

nimetatud kokkuvõte, kusjuures ohutegurite mõju ja kestus töötajale tööpäeva või 

töönädala jooksul on arvesse võetud ohuteguri riskitaseme määramisel . 

 

Tabel 4. Põhilised ohutegurid, millega töötaja töökohal kokku puutub ja mis võivad 

põhjustada töötajale tööga seotud haigestumist. 

Töötajate grupp Ohutegurid  

Õpetajad, eripedagoog Madal temperatuur (kehalise kasvatuse 
õpetaja) 
Müra ja tolm (töö- ja tehnoloogiaõpetuse 
õpetaja) 
Sundasendid 
Kuvariga töö (alla poole tööajast) 
Suur koormus häälepaeltele 
Psühholoogilised ohutegurid 

Direktor, sekretär, õppealajuhataja Kuvariga töö (enam kui pool tööajast) 
Sundasend 
Psühholoogilised ohutegurid 

Köögipersonal Füüsikalised ohutegurid (kuumus, 
tuleoht, elekter, müra, kukkumine, 
libisemine jm) 
Keemilised ohutegurid (puhastusained) 
Kuvariga töö (pool või alla poole 
tööajast) 
Sundasend 
Psühholoogilised ohutegurid 

Koristajad, majahoidja 
 

Sundasend 
Müra, kukkumine, libisemine,  
Puhastusained 
Raskuste teisaldamine 

 

Tervisekontrolli protseduurid ja maht kooskõlastatakse töötervishoiuarstiga. 
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LISA 4. Bioloogiliste ohutegurite terviseriski hindamine 

Nakatumine võib olla juhuslikku laadi ja tööandjast ning töötajast sõltumatu (oleneb 

töökohustustest, klientidega suhtlemisest, töötajate omavahelisest suhtlemisest). 

Nakatumisohu suurus sõltub nakkusallika (organismi sattuva bioloogilise ohuteguri) 

ohugrupist.  

Nakatumisohu kestus sõltub bioloogilise ohuteguriga võimalikust 

kokkupuutekestusest ja iseloomust, samuti ka reaalsest esinemisvõimalusest ehk 

nakkusallika levikust Eestis. 

Terviseriski suurus on hinnatud riskitasemega, mille määramiseks on kasutatud lisas 

2 esitatud riskimaatriksit. Hindamise tulemused on esitatud tabelis 5. 

 

Tabel 5. Bioloogiliste ohutegurite riskitasemed (RT) ja meetmed terviseriski 

vähendamiseks 

Ohuteguri kirjeldus Ohustatud töötajad, 
esinemise sagedus 

Riskitase  

Meetmed terviseriski vähendamiseks 

Bakterid: 
Mycobacterium tuberculosis – 3. ohugrupp, 
vaktsiin saadaval 
Chlamydia pneumoniae – 2. ohugrupp 
Viirused: 
A-hepatiidi viirus – 2. ohugrupp, vaktsiin 
saadaval 
Muud hepatiidi viirused – 3. ohugrupp; 
Gripiviirused (tüübid A, B ja C) – 2. ohugrupp, 
vaktsiin saadaval; 
Paragripiviirused (tüübid 1–4) – 2. ohugrupp. 
Parasiidid: kokkupuude ja võimalus 
nakatumiseks ebareaalne. 
Seened: kokkupuude ja võimalus 
nakatumiseks ebareaalne. 

 
Kõik töötajad 
 
Kõik töötajad 
 
Kõik töötajad 
 
Kõik töötajad 
Kõik töötajad 
 
Kõik töötajad 
Kõik töötajad 
 
Kõik töötajad 

 
II 
 
I 
 
II 
 
II 
III 
 
III 
I 
 
I 
 

 Rakendada bioloogiliste ohutegurite määruses nimetatud abinõusid 

 

Vabariigi Valitsuse 5.05.2000. määruse nr 144 „Bioloogilistest ohuteguritest 

mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” kohaselt tuleb §-des 5, 

7 - 13 nimetatud abinõusid rakendada juhul, kui töötaja ei ole oma tööülesannete 

täitmisel otseses kokkupuutes bioloogiliste ohuteguritega, kuid riskianalüüsi 

tulemusel võib olla töötingimuste või töö laadi tõttu neist ohustatud. 

Lisaks määruses loetletud kohustuslikele abinõudele, soovitame töötajate 

bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud terviseriski vähendamiseks ka nimetatud 

määruse § 6 esitatud vaktsineerimismeetmete rakendamist. Eriti oluline on see III 

riskitasemega bioloogiliste ohutegurite puhul (gripiviirused), kuna riskiteooria kohaselt 

peaks III riskitaseme korral kavandama meetmed riskitaseme vähendamiseks. 
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Seejuures peab tööandja konsulteerima töötervishoiuarstiga töötajate 

vaktsineerimise vajalikkuse ja sobivuse üle. Töötajate vaktsineerimine toimub 

tööandja kulul. Vaktsineerimistõend peab olema kättesaadav töötajale ja 

tööinspektorile. 

Lisaks on Vabariigi Valitsuse 12.02.2003. Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje 

seadusega (§ 24) tööandja kohustustena ette nähtud nimetatud paragrahvi punktis 1 

nimetatud tööalade töötajate immuniseerimine ja vajadusel ennetav ravi. 
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LISA 5 Vastse-Kuuste Kooli töö- ja tehnoloogiaõpetuse klassi riskianalüüs 

 

Töö- ja tehnoloogiaõpetuse klass asub koolimaja hoovil eraldi majas, endises 

garaažihoones. Klassil on tagavaraväljapääs hoone taha. Klass koosneb ühest 

tööruumist, kus asub ka ruumi küttev ahi - bullerjan. WC ja kätepesemise võimalus 

hoones puudub. Ruumi valgustus on vähene. Ventilatsioon on puudulik.  

Ventilatsiooni puudumine võib mõjutada  õpilaste tervist (tolmuosakesed, umbne õhk). 

Ruumis tehakse puutööd, metallitöö võimalused puuduvad. 

 

Tööruumis asuvad õpetaja töölaud, neli  tisleripinki, höövel-paksusmasin, lauasaag, 

lintsaag, treipink, puurpink, elektriline vibusaag ja väiksemad tööriistad.  Ruumi kahes 

küljes on  aknad, mis ei ole avatavad. Ruumis asub ka puruimur, millega saab 

eemaldada suuremat saepuru ja laastu. 

 

Suurima riskiga tööpinkideks on höövel-paksusmasin, lauasaag, lintsaag. Nendega 

õpilased ei tööta, õpetaja teeb vajalikud ettevalmistustööd ise.  

Puidu treimisel  on väga oluline tooriku korralik kinnitamine treipinki. Halvasti kinnitatud 

toorik võib treimisel lahti tulla ja tekitada kahjustusi. Samuti ei tohi  treimisel peitlitugi 

olla kaugemal, kui 10mm, toorikust.  Enne treima hakkamist kontrollib õpetaja, kas kõik 

ohutusnõuded on täidetud. 

Puurimisel on oluline puuritava detaili kindel toetumine töölauale.  Suuremaid ja 

raskemaid puurimisi tehakse õpetaja abiga. 

Elektrilise vibusaega töötades tuleb jälgida, et toorik ei pääseks lahti ja hoida käed 

saelehest eemal. 

Kuna ruum on väga väike, on tööpinkide vahe suhteliselt väike ning vajalikke 

ohutsoone pole võimalik maha märkida. Ohutusnõuete täitmine on igal õppeaastal 

esimeste tundide teema. Tundides korraldab õpetaja töö nii, et töötatakse ühe masina 

juures. Enne tööle asumist instrueerib õpetaja õpilasi, kuidas töötada konkreetse 

masinaga ja milliseid ohutunõudeid tuleb järgida. Väga olulised on ka rahulikkus ja 

õiged töövõtted. Ruumis on olemas tööks vajalikud tööriided ja kaitseprillid. 

 

 

 


