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Töötamine ilu ja –heaoluteenuseid pakkuvates ettevõtetes tundub sageli ohutuna ning 
enamasti ei osata sellises kohas töötamisel näha ohte tervisele. Päris nii see siiski ei ole - 
nagu igas muus töös esineb ka ilu ja heaolutöötajate töös ohutegureid, mis võivad nende 
tervist kahjustada. 

Sellisteks ohuteguriteks on näiteks massööride töös esinev füüsiline ülekoormus ning kokkupuude 
ärritavate õlidega, veekeskustes kokkupuude ohtlike kemikaalidega, mida kasutatakse vee 
puhastamiseks, psühholoogiline pinge kokkupuutest klientidega või ajapuudusest tulenev vajadus 
jätta vahele puhkepausid või lõuna. Tähelepanuta ei saa jätta kokkupuudet bioloogilise 
ohuteguriga, sest puutudes teise inimesega väga lähedalt kokku (massöör, iluteenindaja) ei ole 
kahjuks välistatud mingi nakkuse saamine. 

Füüsilisest ülekoormusest oleme tavapäraselt harjunud rääkima eelkõige näiteks ehitajate ja 
tootmistööliste ning põllumajanduses töötavate inimeste kontekstis. Füüsilise ülekoormuse riski 
tuleb aga arvestada ka massööride töös, sest see eeldab jõu rakendamist ning seistes töötamist. 
Selleks, et töö liiga koormavaks ei muutuks tuleb kõigepealt välja selgitada, millised ohud töötaja 
töös esinevad ning kui tihti ja pikalt töötaja nende ohtudega kokku puutub. Seda tegevust 
nimetatakse töökeskkonna riskianalüüsiks. Riskianalüüsi käigus selgitatakse välja töökeskkonna 
ohutegurid ja hinnatakse riski töötajate tervisele ja ohutusele. 

Milleks on vajalik riskianalüüs? 

Riskianalüüsi läbiviimine on kohustuslik igas ettevõttes olenemata tegevusalast ja töötajate arvust. 
Ka ettevõttes, kus töötab üks töötaja tuleb korraldada riskianalüüs. Riskianalüüsi ei tuleks teha 
ainult sellepärast, et tööinspektor nõuab vaid riskianalüüs käigus saab tööandja olulist infot 
töötajate töö ja töökeskkonna kohta. Kui riskid ja ohukohad on välja selgitatud, on võimalik võtta 
kasutusele meetmed riskide vältimiseks või vähendamiseks. Kui ei ole teada, mis töökeskkonnas 
halvasti on või millised ohutegurid töötajate tervist ohutustavad, ei ole võimalik probleeme ka 
lahendada. Kui panustada riskianalüüsi põhjalikku läbiviimisesse ning esilekerkinud probleemid 
lahendada, on edaspidi ohutu ja tervisthoidva töökeskkonna tagamine oluliselt lihtsam. 

Kui tööandja tunneb, et tal puuduvad piisavad teadmised ja kogemused riskianalüüsi läbiviimiseks 
on hea kaasata ettevõtteväline spetsialist, kes aitab töökeskkonnas esinevad riskid üles leida. Kuna 
tööohutuse ja töötervishoiu puhul on tegemist erialateadmisi eeldava teemaga, siis on spetsialisti 
kaasamine mõistlik. Reeglina ei hakata ju ise proovima raamatupidamist või maksuarvestust teha, 
pigem pöördutakse spetsialisti poole. Sama võiks teha ka töötervishoiu ja tööohutuse teemadel. 

Siinkohal saab abiks olla ka tööinspektsioon, kes pakub tööandjatele tasuta nõustamist ettevõttes. 
Konsultatsiooniteenus on tööandjatele tasuta ja seda saab kasutada üle Eesti. Tööandjal on 
võimalik kutsuda kohale töökeskkonnakonsultant, kellega koos vaadatakse üle ettevõtte 



töökeskkond ja dokumentatsioon. Konsultant annab tööandjale soovitusi, mida võiks 
töökeskkonnas ja dokumentatsioonis muuta või parendada. Konsultant dokumente ja nende 
mustandeid ei koosta, kuid olemasolevad dokumendid on võimalik üle vaadata ning saada 
soovitusi, mida võiks teistmoodi või paremini kajastada. Konsultatsiooniteenusest saate rohkem 
lugeda Tööinspektsiooni koduleheküljelt. 

Töö planeerimine aitab ennetada tervisekahjustusi 

Kuna massööri töös füüsilist koormust vältida ei ole võimalik, siis saab ülekoormus ohtu vähendada 
töö planeerimisega. Näiteks on ju teada, kui mitu massaaži üks massöör tööpäeva jooksul teeb ja 
sellest tulenevalt on võimalik saada infot, et töötaja teeb püsti seistes füüsiliselt rasket tööd 
tööpäeva jooksul kuus tundi. Samuti puutub ta selle kuue tunni jooksul kokku õlidega, mis võivad 
olla ärritavad. Sellest tulenevalt on võimalik panna paika puhkepausid ning vajadusel muuta töö 
mahtu (näiteks teeb massöör päevas kuue massaaži asemel viis). Puhkepauside ajal on võimalik 
ka tööruumi õhutada, et järgmist tööd ei peaks alustama umbses ruumis. Kindlasti ei soovi ka klient 
viibida umbses ruumis. 

Spaade ja sanatooriumide töötajad puutuvad tihti kokku ohtlike kemikaalidega 

Spaades ja sanatooriumites lisandub veel üks oluline ohutegurite grupp – ohtlikud kemikaalid, mida 
kasutatakse basseinide vee puhastamiseks. Tegemist on reeglina ohtlike kemikaalidega, mille 
valel kasutamisel võib juhtuda õnnetus. Pea igal aastal võime meediast lugeda, kuidas inimesed 
on veekeskusest või ujulast evakueeritud, sest veepuhastamiseks kasutatavaid kemikaale on 
käideldud valesti ning kemikaalide aurud on sattunud kohta, kus inimesed liiguvad. Selleks, et 
taolisi olukordi ära hoida tuleb teada, milliste omadustega kemikaale kasutatakse, millised on 
nende kemikaalide võimalikud tervisemõjud ja kuidas ennast nende mõju eest kaitsta. 

Selle info leiab kemikaali ohutuskaardilt, mille saab kemikaali tarnijalt (müüjalt). Ohutuskaart peab 
olema eestikeelne. Selleks, et ohutuskaardist kasu oleks tuleb seda ka lugeda. Pahatihi näeme 
ettevõtteid, kus on ohutuskaardid küll olemas, kuid neid ei ole keegi läbi lugenud ega tea, kuidas 
konkreetset kemikaali tuleb ohutult kasutada. Ohutuskaardilt saab muuhulgas info, milliseid 
isikukaitsevahendeid tuleb kemikaali käideldes kasutada. Näiteks millisest materjallist kindaid 
kasutada või millist hingamisteede kaitsevahendit kasutada. Ohutuskaardi 8. jaos välja toodud 
isikukaitsevahendite kasutamine on kohustuslik - seega kui ohutuskaardil on toodud, et kasutada 
tuleb kaitseriietust siis tuleb kaitseriietus soetada ja jälgida, et töötaja selle ka selga paneks. 

Samuti on ohutuskaardil toodud info esmaabimeetmete kohta ning selle kohta, kuidas kemikaali 
ohutult ladustada (st milliste teiste kemikaalidega ei tohi kemikaal kokku puutuda). Kemikaali 
ohutuskaarti tuleb töötajatele tutvustada, et nad oskaksid kemikaali ohutult käidelda. Eelpool 
viidatud õnnetuste põhjuseks on paljudel juhtudel olnud töötaja eksimus, mida aga on asjakohase 
juhendamise ja väljaõppega võimalik vältida. 

Ohtlikest kemikaalidest saate täpsemalt lugeda Tööelu portaalist ja tööinspektsiooni 
brošüürist „Ohtlikud kemikaalid töökeskkonnas“. 

Unustada ei tohi ka regulaarset tervisekontrolli 

Selleks, et töötajate tervis ei saaks tööd tehes kahjustada ja võimalikud tööst põhjustatud 
haigestumised saaks avastatud võimalikult vara on vajalik töötajatele korraldada tervisekontroll 
töötervishoiuarsti juures. Tegemist ei ole tervisekontrolliga, mida teeb näiteks perearst 
nakkushaiguste ennetamiseks ehk tervisetõendi väljastamiseks. Kui tervisekontrollil tervisetõendi 
väljastamiseks kontrollitakse, et töötaja ei ohustaks klienti siis töötervishoiuarst kontrollib, et töö ja 
töökeskkond ei ohustaks töötaja tervist. 
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Töötervishoiuarst tutvub töötaja töö ja töökeskkonnaga (tutvub töökeskkonna riskianalüüsiga ja 
töökohal töötaja töökeskkonna ja töökorraldusega) ning töötaja tervisliku seisundiga ja annab 
hinnangu, kas konkreetne töö töötajale sobib. Samuti on tervisekontrolli käigus võimalik avastada 
varakult tööst põhjustatud terviseprobleemid, kui töötaja tervist on võimalik veel parandada. Paraku 
ei pruugi hilja avastatud näiteks füüsilisest ülekoormusest tingitud terviseprobleemid olla ravitavad. 
Tervisekontrolli tuleb töötaja saata tööle asudes (ühe kuu jooksul) ning hiljem juba 
töötervishoiuarsti näidatud ajavahemiku järel. Tervisekontrolli otsusele on märgitud järgmise 
kontrolli aeg ja sellest tuleb kinni pidada. 

 Täpsemalt saate tervisekontrollist lugeda Tööelu portaalist ja  tööinspektsiooni voldikust 
Tervisekontroll. 

Juhendamine ja väljaõpe loob eeldused töökeskkonna riskide ennetamiseks 

Viimase aga kindlasti mitte väheolulise teemana paari sõnaga töötajate juhendamisest ja 
väljaõppest. Hoolimata sellest, et töötaja, kes tuleb tööle näiteks massöörina omab kutsetunnistust 
või on vähemasti läbinud väljaõppe, on talle siiski vaja viia ettevõttes läbi juhendamine ja 
korraldada väljaõpe. 

Juhendamine viiakse läbi kirjaliku juhendi alusel ja töötaja kinnitab juhendiga tutvumist oma allkirja. 
Ohutusjuhendis on kirjas, kuidas töötada vältimaks tervisekahjustusi konkreetses ettevõttes. 
Juhendist peab töötaja saama kogu info, mida tal töö ohutuks tegemiseks vaja on. Teine oluline 
osa uue töötaja sisseelamisel on väljaõppe korraldamine. 

Väljaõppe käigus näitab kogenud töötaja uuele töötajale, millised on ohutud töövõtted, st kuidas 
tööd endale ja teistele ohutul moel teha. Väljaõppe võib jätta korraldamata, kui töötaja on varem 
samalaadset tööd teinud, kuid soovitatav on siiski korraldada väljaõpe kõikidele töötajatele, sest 
kõik töökohad on erinevad. Kogenud töötaja puhul võib väljaõpe olla lühem ja piirduda paaritunise 
töökoha ja töövahendite tutvustamisega. 

 Juhendamise ja väljaõppe kohta vaata lisaks Tööelu portaalist ja tööinspektsiooni 
brošüürist Töötajate juhendamine ja väljaõpe 

 Ohutusjuhendite kohta leiate lisainfot vastavalt Tööelu portaali teemalehelt. 

 Soovitame tutvuda ka tööinspektsiooni brošüüri Töötervishoid ja tööohutus kaubanduses, 
toitlustuses ja majutuses.  

 Samuti soovitame tutvuda brošüüriga Kontoritöö ABC. 
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