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Salvest –75 aastat toidutootmise
kogemust

• Asutatud 1946 riigiettevõttena
• Täna 100% Eestimaine kapital:
ainuomanik Veljo Ipits
• Põhitoodang: valmistoit (supid, lastetoit,
hoidised, moosid, kastmed jms)
• Töötajate arv u 190
• Lastetoidu tootmise kogemus aastast 1966
• Kvaliteedisertifikaadid ja printsiibid:
 IFS (tase A) rahvusvaheline toiduohutussertifikaat
aastast 2016
 ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimise sertifikaat aastast
2010
 MAHETOOTJA TUNNUSTUS vastavus mahetoidu
tootmiseks



Töökeskkonna põhimõtted

• Seadusandlus
• Ettevõtte riskianalüüs
• Sisemine protseduur
• Töökeskkonnavolinike kaasamine igapäevasse ellu
• Personaalpolitiika raamdokument



Töökeskkonna riskianalüüs ja ohutegurid
Kogu ettevõtte riskianalüüsi ülevaatus toimub mitte harvem 
kui kord kolme aasta jooksul. 
Viimane koostatud 22.05.2020
Ettevõttes eristatakse kolme tüüpi riskianalüüsi ülevaatust: 
kogu ettevõtte riskianalüüs, kaugtöö ja töökohapõhine 
riskianalüüs.
Keskmised riskid (3 – 4)

Kontoritöötaja keskmised riskid
• Suundasendid ja korduvliigutused

• Õhutemperatuur

• Kuvariga töö

• Töö koormus

• Pingeline töö

• Vastutusrikas töö

• Tööle keskendumine

• Tööstress

• Psühholoogilised (läbisaamine
kolleegidega)

• Klaasaknad ja –uksed

• Liikumine treppidel

Töötaja keskmised risked (tehnika, tootmine,
load, kauplus, labor, tootearendus)
• Müra tootmises

• Kukkumisoht tootmises

• Suundasendid ja korduvliigutused

• Õhutemperatuur

• Ventilatsioon ja õhuvahetus

• Vastutusrikas töö

• Tööstress

• Töö koormus

• Pingeline töö

• Tööle keskendumine

• Lõikeoht (terariistad)

• Muljumisoht

• Elektrilöögioht (elektrik, mehhatroonik)

• Kemikaalidega kokkupuude

• Põletusoht (kuumad seadmed, aurud vms)

• Vigastusoht

• Liikumine treppidel

• Tehisvalgustus

• Raskuste käsitsi teisaldamine

• Üldvibratsioon laotöötajatel

• Sõitvad tõstukid, virnastajad ja käsikahveltõstukid laotöötajatel



Töökeskkonnavolinikud
Veebruaris 2018 toimus majasisene seminar töökeskkonnavolinikega. 
Eesmärk:
• Tõhustada koostööd töökeskkonnavolinike, töödejuhatajate ja kvaliteediosakonna vahel: tulevikus saada infot jooksvalt 

igapäevastest murekohtadest ning leida murekohtadele kiired lahendused.
• Koostöös leida võimalused hügieenieeskirjade täitmise ja IKV vahendite kasutamise parendamiseks.
• Anda ülevaade seadustest ja siseeeskirjadest tulevatest kohustustest ja õigustest ning tuge kohustuste teostamiseks.
• Töötada välja süsteem, kuidas osapooli motiveerida ning läbi nende töötajaid
Koostöös panime põhimõtted paika:
• Kvaliteedispetsialist 1 x kuus viib läbi töökeskkonnavolinikega koosoleku/ arutelu. 
• Koosolekul arutletakse töötajate mured, süsteemi kitsaskohad või kohad, mida tuleb parendada.
• Üks kord kuus enne koosolekut töökeskkonnavolinikud tegelevad töökeskkonnaga, teevad ringkäigu, suhtlevad töötajatega.
• Ohuriskid, mis oleks võinud tööõnnetusena lõppeda, juhtumite registreerimine
• Ringkäigu tulemused fikseerivad paberile ja edastavad koosolekule. 
• Töökeskkonnavolinik on töötajate poolt valitud.
• Töökeskkonnavolinik ise peab olema eeskuju, töötajad austavad teda, ta on nõus tööandjaga koostööd tegema.
• Koosoleku teemad protokollitakse
• Koosolekul oleme avatud, delikaatsed teemad jäävad koosolekuruumi.

Alates maist 2018 süsteem on kasutusele võetud ja edukalt toimib!



Töökeskkonna protseduur

Esimene dokument sai valmis 2019 aastal.
Eesmärk:
• reguleerida ja parendada töötajate töötingimusi, ennetada võimalike

vigastuste ja tervisekahjustuste tekkimist ning tagada töötaja tervisele ohutu
töökeskkond ettevõttes;

• protseduur hõlmab kogu ettevõtet kõikidel ametikohtadel;
• reguleerib tööohutuse nõuded, tööandja ja töötaja õigused ja kohustused

tervisele ohutu töökeskkonna loomisel ja tagamisel;
• reguleerib igapäevast tööohutuse ja -keskkonna korraldust ettevõttes.



Personaalpoliitika raamdokument
Meie eesmärgiks on pakkuda töötajatele head, ohutut ja tervist säästvat töökeskkonda, töötajatele
on loodud võimalused puhkamiseks ja lõõgastumiseks. Toetame töötajate tervislikku toitumist ja
terviseedenduse meetmeid.
• Aastast 2021 Salvesti infolehes on rubriik, kus kvaliteediosakond tutvustab töökeskkonda ja

annab ülevaate erinevatest võimalustest selle parendamiseks.
• Toetatame sportimist ning terviseedenduse meetmeid SportID vahendusel kuni 25 eurot kuus

ettevõtte poolt (50% omaosalus kulude katmisel).
• Töötajatele võimaldatakse tasuta osalus Tartu Maratoni üritustel.
• Töötajatel on võimalik kasutada tasuta massööri teenust (5+5 õlavöötme massaaži).
• Prillikompensatsioon kuni 100 euro ulatuses (kompenseeritakse kuvariga töötajatele nägemise

halvenemisel või kord iga 2 aasta järel nägemist korrigeerivad vahendid, mis on mõeldud
kuvariga tööks).

• Ettevõtte töötajatel on võimalik kasutada kord nädalas sauna.
• Koostöös Saku Lättega on ettevõte organiseerinud töötajatele joogivee automaadid.
• Ettevõtte töötajatele kompenseeritakse 70%-liselt haigushüvitis ka 2. ja 3. haiguspäeva eest.



Tilli tükeldamine

• Tilli käsitsi tükeldamine koormab töötajate õla- ja 
käteliigiseid. On oht vigastada sõrmeid. 300 kg / 8 h

• Tükeldusmasin on ohutu, kuid hästi aeglane ja pidevalt 
läheb katki.

• Juulis 2021 sai tehnikaosakond sisendi otsida parimat
lahendust.

 majas on olemas viilulõikaja → tehnikaosakond täiendas 
masinat → juuli keskpaigas masin on kasutusele võetud

 masinal on laiem kasutus
 uus lahendus ei maksa midagi
 kiirus ja masina võimsus on suurem (masinaga 

tükeldamine 450 kg / 8 h)
 risk töötajate tervisele on madal



Plekkpurgi pakkimine

• TKV tõstetasid teemat esimest korda 2018
aastal

• 2021 aastal tuli uuesti teema päevakorda
→ Kas on võimalik protsessi lihtsamaks
teha?

• Majas on masinate osad, millel ei ole
kasutust → tuli mõte, et saaks nendele uut
kasutust anda → mõtted sai paberile
panna → joonis sai valmis →
ergonoomiline ja tööohutu masin

• Lisadetailide maksumus vaid 1000 eurot

• Tehnikaosakond pani masina kokku

• Suvel 2021 sai masin kasutusele võetud



Doypacki
pakendamine

• Karbimasina investeering 550 tuh. eurot

• Tööjõu kokkuhoid (9 → 2)



Kauba
komplekteerimine
logistikakeskuses



Kauba
komplekteerimine
ostulaos

Käsitsi komplekteerimisel kõrged
riskid

• Tünni ümberkukkumise oht

• Tünni libisemise oht

• Töötaja selja vigastuse oht

• Jala vigastuse oht

Tõstemehhanism

• Maandab eespool toodud riskid



Kokkuvõte

• On oluline kuulata töötajaid, saada jooksvat tagasisidet, julgustada töötajaid
rääkida muredest ja kitsaskohtadest → alati saab veel paremini!

• Töökeskkonnavolinikkel on suur roll ettevõtte töökeskkonna elus!
• Uusi töötajaid toovad uusi ideid, kõik mõtted on teretulnud!
• Probleemide lahendamisel kaasata rohkem oma spetsialiste.
• Lahendused ei pea olema alati kallid ja uhked!



Tänan tähelepanu eest!


