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 Uuringus osales 33 riiki

 Küsitleti 45 420 tööohutuse ja töötervishoiu 
spetsialisti

 Eestis küsitleti 758 tööohutuse ja 
töötervishoiu spetsialisti

Ülevaade 2019. aasta ESENER uuringust
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Peamised uurimisküsimused

 töötervishoiu ja tööohutuse
juhtimise üldine lähenemisviis
ettevõttes

 psühhosotsiaalsete riskidega 
tegelemine

 töötervishoiu ja tööohutuse 
juhtimise peamised tõukejõud ja 
tõkked

 kuidas rakendatakse praktikas 
töötajate osalemist töötervishoiu ja 
tööohutuse juhtimises
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ESENER-3 uuringu peamised järeldused

Tabel 1. Ülevaade kõige enam levinud ohutegurites, mida ettevõtted mainisid
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Mõningad faktid ja numbrid 
Eesti uuringutulemuste kohta
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Töötajate vanus

 Üle 55 aastaste osakaal tööturul oli üks kõrgemaid 

Tabel 2. üle 55 aastaste osakaal tööturul 2019. aastal ja sulgudes 2014. aastal
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Riskide hindamine

 Positiivne on, et ettevõtete 
osakaal, kes regulaarselt riskide 
hindamist läbi viivad on 
tõusnud

 60% ettevõtetest, kes uuringus 
osalesid, külastas 
Tööinspektsioon viimase kolme 
aasta jooksul

Tabel 3. ülevaade kui paljudes ettevõtetes 
Eesti oli läbi viidud riskide hindamine
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Kas on mingeid konkreetseid põhjuseid, miks töökoha riskianalüüse 
regulaarselt ei tehta? 

91% ettevõtetes vastas, 
et riskid ja ohud on niigi
ilmselged

Tabel 4. Ülevaade ettevõtetest, 
kus riskianalüüs regulaarselt läbi 
ei viida
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Riskide hindamine

 Eestis eelistatakse riskide 
hindamine läbi viia 
ettevõtte siseselt ja 
ostetakse vähem sisse riski 
analüüsi läbiviimise teenust

Tabel 5. Ülevaade ettevõtet osakaalust, kes 
viivad ise läbi riskide hindamist
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Psühhosotsiaalsed ohutegurid

 Eestis samuti peamiseks 
psühhosotsiaalseks ohuteguriks 
rasked kliendid ning teisel kohal on 
ajaline surve.

 Eestis on vähenenud töötajate osakaal 
psühhosotsiaalsete ohutegurite 
ennetamisel
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Psühhosotsiaalsed ohutegurid

 Tabel 6. Ülevaade  ettevõtetest, kus enim probleem raskete 
klientidega

 Tabel 7. Ülevaade ettevõtetest, kus enim probleem ajalise 
survega
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Millised on teie asutuses peamised takistused töötervishoiu ja 
tööohutusega tegelemisel?

 Eesti ettevõtetes toodi 
peamiseks takistuseks 
töötervishoiu ja 
tööohutusega tegelemise 
aja- või personalipuudus
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Tööinspektsiooni kriisi õppetunnid

Mis läks hästi

 Iga hommikused kriisigrupi 
koosolekud

 Igahommikune ülevaade olukorrast

 Tööülesannete ümberjagamine

 Teenistujatel oli võimalik kasutada 
psühholoogilist abi

 Juhendid oma inimestele

 Telefonikõned ettevõtetele

 Operatiivse info jagamine Tööelu 
portaalis kolmes keeles

 Seire järelevalves – olime olemas ja 
vajadusel saime sekkuda

Mida saame parandada tulevikus

 Koostada kriisikava/juhtimise plaan

 Ametiasutustega kiirem ja tihedam 
koostöö

 Parem videosilla ühendus

 Jagada nippe kuidas paremini 
kaugtööd teha

 Oma inimeste toetamine IT teadmiste, 
töö- ja pereelu ühildamisel kaugtööl

 IKV ja desinfitseerimisvahendite varu

 Selgemad juhised IKV kasutamisel
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Aitäh kuulamast!
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12.30-13.00 Sirutuspaus ja kohvi
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13.00-14.30 arutelu gruppides
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Arutelu teemad

Kaugtöö
Psühhosotsiaalsed
ohutegurid
Kommunikatsioon 
Riigi tugi
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Õnnestumised Tugevused

Takistused Nõrkused


