
 

 

EESTI MAAÜLIKOOL 

Metsanduse ja inseneeria instituut 

 

 

 

Ragne Vaher 

 

 

TÖÖTERVISHOIU JA -OHUTUSE ALASE ÕPPE VAJADUS 

EESTI RIIKLIKUS KÕRGHARIDUSSÜSTEEMIS 

THE NEED FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 

TRAINING IN THE ESTONIAN NATIONAL HIGHER 

EDUCATION SYSTEM 

 

Magistritöö 

Ergonoomika õppekava 

 

 

Juhendaja: Prof. Eda Merisalu, Dr.Med.Sci 

 

 

 

 

 

 

Tartu 2022 



 

 

 
Eesti Maaülikool 

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Magistritöö lühikokkuvõte 

Autor: Ragne Vaher Õppekava: Ergonoomika 

Pealkiri: Töötervishoiu ja -ohutuse alase õppe vajadus Eesti riiklikus kõrgharidussüsteemis 

Lehekülgi: 108 Jooniseid: 41 Tabeleid: 4 Lisasid: 3 

Osakond / Õppetool: Metsanduse ja inseneeria instituut / Biomajandustehnoloogiate 

õppetool 

ETIS-e teadusvaldkond ja CERC S-i kood: 4.14. Tootmistehnika ja tootmisjuhtimine, 

T500 Tööohutustehnoloogia 

Juhendaja: Prof. Eda Merisalu, Dr.Med.Sci 

Kaitsmiskoht ja -aasta: Tartu, 2022 

Antud uurimustöös uuriti Eesti riiklike kõrghariduskoolide õppekavajuhtide seisukohti 

töötervishoiu- ja ohutuse (TTO) alase õppe ja selle vajaduse kohta ning selgitati välja TTO 

ainete sisu ja õppemahu vajadus lähtuvalt õppetasemest ja haridusvaldkonnast. Uurimistöö 

käigus viidi läbi kaks e-küsitlust - ankeetküsitlus ja Delphi uuring. Tulemustele toetudes 

selgitati välja õppekavade täiustamise võimalused ja takistused ning analüüsiti Eesti 

Maaülikooli (EMÜ) Metsanduse ja inseneeria instituudi (MII) Tehnikamajas õpetatavaid 

õppekavasid. Ankeetküsitluse e-küsimustik saadeti 465 õppekavajuhile. Delphi uuringus 

osalemiseks andis nõusoleku 10 vastajat. Vastuseid laekus I etapis 75 (vastamismäär 16%) ja 

II etapis 5 (vastamismäär 50%). Ankeetküsitluse vastustest selgus, et 43% vastajate poolt 

juhitud õppekavades on TTO-alased õppeained esindatud ja ülejäänud õppekavades TTO-

alased õppeained puuduvad. Õppekavajuhid peavad TTO-alast õpet oluliseks, kuid leiavad, 

et see peaks olema tihedamalt seotud olemasolevate õppeainetega. Suur osa vastajatest (81%) 

nendib, et olenemata erialast vajab tulevane noor ettevõtja TTO-alaseid teadmisi. 

Kõrghariduskoolide vähese TTO-alase õppe peamise põhjusena toodi välja õppemoodulite 

piiratud maht (n = 65) ja erialaste teadmistega õppejõudude vähesus (n = 19). Hinnangud 



 

TTO ainete mahtude muutmise vajaduse kohta õppekavas olid erinevad. Vastajatest 44% 

arvas, et TTO-alaste ainete õppemaht peaks jääma samaks, 23% vastas, et seda tuleks 

suurendada ja 4% arvates tuleks TTO aineid hoopis õppekavas vähendada. Delphi uuringust 

selgus, et enamasti peetakse vajalikuks TTO-õppeaineid õpetada mahus 1–3 EAP. 

Eksperthinnangul peetakse TTO-õpet oluliseks igas haridusvaldkonnas, minimaalses mahus 

vähemalt 3 EAP ja seda kõikides haridustasemetes – rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse- ja 

magistriõppes Doktoriõppes ei peeta TTO-valdkondade õpetamist vajalikuks. Kõige 

olulisemaks TTO õppeainete temaatika vajadustest peetakse füsioloogilisi ja füüsikalisi 

ohutegureid, vähem oluliseks peetakse keemilisi ja psühhosotsiaalseid ohutegureid. Erilist 

tähelepanu tuleb TTO õpetamisel pöörata nii tööõnnetustele kui ka tööga seotud 

haigestumistele. EMÜ MII kolme õppekava analüüs näitas, et tehnika ja tehnoloogia 

bakalaureuse õppekavas on TTO-valdkondade maht suurem kui 3 EAP, kuid tuginedes 

ekspertide hinnangutele vajaksid selle TTO-õppe temaatikad ülevaatamist. Energiakasutuse 

ja tootmistehnika magistriastme õppekavades ei ole ekspertide poolt soovitatud TTO 

õpetamise minimaalne maht täidetud. Tulemustest võib järeldada, et Eesti 

kõrgharidussüsteemis on TTO-alaste ainete õpetamine lünklik, alatähtsustatud ja ei arvesta 

töövaldkondade profiilist tulenevaid riske ning küsitlustele vastamise määr näitab pigem 

vähest huvi antud teemade vastu. Kuigi õppekavajuhid peavad TTO õpetamist 

kõrgharidusõppes oluliseks, vajab TTO-õpe edaspidi erialaspetsialistide laiemat arutelu ja 

selle temaatika tõstmist haridusvaldkonna arengukavasse. Uuringu tulemustest saadud info 

aitab panustada TTO-õppe arengusse kõrgharidussüsteemis. Tulemustele toetudes on 

võimalik välja töötada ja rakendada TTO õpetamise miinimumprogramm 

kõrgharidussüsteemi. 

Märksõnad: Delphi uuring, ergonoomika, kõrgharidus, tööohutus, õppekava 
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In this research, the needs of occupational health and safety (OHS) studies in the Estonian 

national higher education system were asessed by the curriculum managers of higher 

education institutions. The content and scope of OHS subjects were determined based on the 

field of education and study level. In course of the research, two e-surveys were conducted - 

questionnaire survey for curriculum managers in the universities and applied higher schools 

and Delphi survey for experts of curriculum managers. Based on the results, the opportunities 

and obstacles for the improvement of curricula were identified. The curricula of the Institute 

of Forestry and Engineering (IFE) of the Estonian University of Life Sciences (EULS) were 

analyzed. The e-questionnaire was sent to 465 curriculum managers. Responses were received 

75 (response rate 16%). Ten respondents agreed to participate in the Delphi survey. In phase 

II the response rate was 50%. The answers revealed that 43% of the OHS subjects are 

represented in the curricula led by the respondents, while in the other cases there are no any 

of them at whole. Curriculum leaders consider that OHS learning in the higher education 

system is important, but they feel that it should be more closely linked to the existing subjects. 



 

A large majority of respondents (81%) state that a future young entrepreneur, regardless of 

their profession, needs OHS knowledge in their profession. The main reasons for OHS studies 

were the limited number of study modules (88%) and the lack of teachers with professional 

knowledge (26%). The assessments to change the volumes of OHS subjects in the curriculum 

were different – by the opinion of 44% of the respondents the volume of OHS subjects should 

remain the same, 23% said that it should be increased and 4% thought that it should be lost. 

The answers of the Delphi survey revealed that it is usually considered necessary to teach 

OHS subjects in the amount of 1–3 ECTS. According to the expert assessment, in all the 

levels and fields of education OHS education is considered to be  important, and in the 

minimum amount of at least 3 ECTS, whereas in doctoral studies, OHS teaching is considered 

not necessary. Physiological and physical risk factors are the most important topics in the 

OHS subjects, chemical, whereas chemical and psychosocial risk factors are the less 

important. Special attention must be paid to both accidents and work-related illnesses at work 

when teaching OHS. The analysis of the three curricula of the EULS IFE showed that the 

volume of OHS fields in the bachelor's curriculum of engineering is larger than 3 ECTS, but 

based on the assessments of experts, the OHS topics should be reviewed in the nearest future. 

The recommended volume of OHS teaching in the master's degree curricula in energy 

application engineering and production engineering has not been observed. In conclusion, the 

teaching of OHS-related subjects in the Estonian higher education system is incomplete, 

underestimated and it does not take into account the risks arising from the profile of the fields 

of work. Also, low response rate of this study shows little interest in these topics. Although 

curriculum leaders consider the teaching of OHS in higher education to be important, this 

topic needs a broader discussion of specialists to make full inclusion of OHS into the 

developmental plan of the higher education system. Based on the study results, it is possible 

to develop and implement a minimum OHS teaching program in the national higher education 

system. 

Keywords: curriculum, Delphi study, ergonomics, higher education, occupational safety 
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LÜHENDID JA TÄHISED 

 

APA Ameerika Psühholoogiline Ühing (American Psychological 

Association) 

EAP Euroopa ainepunktisüsteemi ainepunkt 

ECTS Euroopa ainepunktisüsteem (European Credit Transfer and 

Accumulation System) 

EU-OSHA Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (European Agency 

of Safety and Health at Work) 

EK Euroopa Komisjon 

EL Euroopa Liit 

ENETOSH Tööohutuse ja Töötervishoiu Hariduse ning Koolituse Euroopa 

Võrgustik (European Network on Education and Training of 

Occupational Safety and Health) 

HSE Ühendkuningriigi Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (Health and 

Safety Executive) 

HUA Ateena Harokopio Ülikool (Harokopio University of Athens) 

ILO Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (International Labour 

Organization) 

ISO Rahvusvaheline Standardiseerimise Organisatsioon (International 

Organization for Standardization 

IOHA Rahvusvaheline Tööhügieeni Ühing (International Occupational 

Hygiene Association) 

ISCED Rahvusvaheline ühtne hariduse liigitus (International Standard 

Classification of Education) 

NIOSH Riiklik Tööohutuse ja Töötervishoiu Instituut (National Institute for 

Occupational Safety and Health) 

REFIT Regulatiivne Sobivuse ja Tulemuslikkuse Programm (Regulatory 

Fitness and Performance programme) 
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SKT sisemajanduse kogutoodang 

SLIC Euroopa Vanemtööinspektorite Komitee (Senior Labour 

Inspectors’ Committee) 

TI Tööinspektsioon 

TPH tööst põhjustatud haigus 

TTO töötervishoid ja -ohutus 

TTOS Töötervishoiu ja tööohutuse seadus 

ÜRO Ühinenud Rahvaste Organisatsioon 

WHO Maailma Terviseorganisatsioon (World Health Organisation) 

 

 

MÕISTED 

 

bakalaureuseõpe akadeemilise õppe esimene aste, mille kestel üliõpilane süvendab 

oma üldhariduslikku baasi omandades eriala alusteadmisi ja -

oskusi ning magistriõppeks ja töö alustamiseks vajalikke teadmisi 

ja oskusi [1]. 

doktoriõpe akadeemilise õppe kolmas aste, mille kestel omandab üliõpilane 

iseseisvaks teadus-, arendus- või kutsealaseks loometööks 

vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud [1]. 

Erasmus+ Euroopa Liidu (EL) programm hariduse, koolituse, noorte ja 

spordi toetamiseks Euroopas [2]. 

ergonoomika teadus, mis uurib seoseid inimese ja süsteemi teiste elementide 

vahel ja mis rakendab teooria põhimõtteid, andmeid ja meetodeid, 

et optimeerida inimese heaolu ja tagada kogu “Inimene-Masin-

Keskkond” süsteemi suutlikkus [3]. 

Euroopa ainepunkt õppemahu arvestusühik (1 EAP). Euroopa ainepunktisüsteemi 

kohaselt vastab üks Euroopa ainepunkt 26 tunnile tööle [4]. 

integreeritud õpe bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadel põhinev 

õpe sisaldab nii alusõpet kui ka süvendatud spetsialiseerumisega 

õpet [5]. 



10 

katastroofrisk risk, mille korral on suur hulk inimesi kaitsetud suure ohu tõttu. 

See võib olla loodusõnnetus maavärinate, üleujutuste, põua või 

isegi terrorirünnaku näol, mille tagajärjeks on inimohvrid või 

infrastruktuuri ulatuslik hävitamine [6]. 

kriisijuhtimine protsess, mille käigus organisatsioon tegeleb häiriva ja ootamatu 

sündmusega, mis ähvardab kahjustada organisatsiooni või selle 

sidusrühmi [7]. 

kutsehaigus haigus, mille on põhjustanud kutsehaiguste loetelus nimetatud 

töökeskkonna ohutegur või töö laad [8]. 

magistriõpe kõrghariduse teise astme õpe, mille kestel süvendatakse 

erialateadmisi ja -oskusi ning omandatakse vajalikke teadmisi ja 

oskusi iseseisvaks tööks ja doktoriõppes õpingute jätkamiseks. [1]. 

rakenduskõrgharidusõpe eesmärgiks on kindlal kutsealal töötamiseks või magistriõppes 

edasiõppimiseks vajalike pädevuste omandamine [5]. 

rakenduskõrgkool õppeasutus, millele antud rakenduskõrghariduse õppeõigus ja 

mille tasemeõppes õppijatest vähemalt kaks kolmandikku õpib 

kõrgharidustaseme õppes [1]. 

riskianalüüs töövahend, mis aitab tööandjal täita seadusest tulenevaid kohustusi 

luua töötajate tervisele ohutu töökeskkond [9]. 

riskijuhtimine riski kõrvaldamis- või vähendamismeetmete kavandamisele 

suunatud süstemaatiline riski hindamine ja ohjamine [10]. 

tööhügieen distsipliin töökeskkonna terviseohtude äratundmiseks, 

hindamiseks, kontrollimiseks ja ennetamiseks, eesmärgiga kaitsta 

töötajate tervist ja heaolu ning kaitsta kogukonda laiemalt [11]. 

tööohutus töökorraldusabinõude ja tehnikavahendite süsteem sellise 

töökeskkonna seisundi saavutamiseks, mis võimaldab töötajal teha 

tööd oma tervist ohtu seadmata [12]. 

tööpsühholoogia peamiseks eesmärgiks on tõsta töö tootlikkust, sealjuures 

kahjustamata töötajate vaimset tervist ja suurendades töötajate 

tööalast psühholoogilist heaolu ning tööelu kvaliteeti [13]. 
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tööst põhjustatud haigus töökeskkonna ohuteguri poolt põhjustatud haigestumine, mida ei 

loeta kutsehaigestumiseks [12]. 

töötervishoid töötaja tervisekahjustuse vältimiseks töökorraldus- ja 

meditsiiniabinõude rakendamine, töö kohandamine töötaja 

võimetele ning töötaja füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu 

edendamine [12]. 

ülikool õppe-, loome- ning teadus- ja arendusasutus, kus toimub 

kõrgharidusstandardile vastav õpe kõrgharidustaseme kolmel 

astmel [1]. 
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SISSEJUHATUS 

 

Töötervishoid- ja ohutus on üks ergonoomika põhiprintsiipidest ning seda tuleks rakendada 

ennetavalt, selle asemel, et lahendada hiljem tekkivaid terviseprobleeme [14]. 

Viimaste aastakümnete muutused töömaailmas mõjutavad töötervishoiu ja -ohutuse alaseid 

küsimusi. Uueks reaalsuseks saanud suurenenud töötempo, pikad töötunnid, vahetustega ja 

ajutine töö pakuvad uusi väljakutseid ning tekitavad vajadusi prioriteetide 

ümberkorraldamiseks, et tagada töötajate ohutus. [15] Pidevad muutused maailmas loovad 

vajaduse hariduse pideva sisulise uuendamise ja õppekavade kaasajastamise järele [16]. 

Paljud uuringud on rõhutanud, et noorte sagedased töövigastused on kujunenud rahvatervise 

probleemiks Prantsusmaal, Euroopas, USA-s ja Kanadas. Prantsusmaal saab töötajate 

hüvitissüsteemi koostatud statistika kohaselt tööl vigastada iga kümnes alla 25-aastane töötaja, 

samas kui kõigis töötajate vanuserühmades on vigastuste sagedus ligikaudu 4:100 aastas [17]. 

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA, European Agency for Safety and 

Health at Work) andmetel võib maailmas igal aastal seostada tööga seotud vigastuste ja 

haigustega 2,8 miljonit surmajuhtumit. Võttes aluseks töötaja keskmise toodangu aastas, on 

surmaga lõppenud juhtude ja raskete tööõnnetuste hinnangulised majanduslikud kulud 3,3% 

maailma sisemajanduse kogutoodangust (SKT). [18] 

On ilmne, et noorte teadmistes on märkimisväärseid lünki nii TTO-alaste teadmiste, kui ka selle 

kohta, kuidas erinevad huvigrupid töökeskkonna riske näevad ja ennetustegevusi rakendavad 

[19]. Kõrgharidusstandardi kohaselt peab kõrghariduskooli õppekava arvestama tööturu ja 

sihtrühma vajadustega [20]. Raamseaduse (TTOS) järgi on tööandjal kohustus juhendada 

töötajat enne tööle asumist, õpetada ergonoomilisi tööasendeid ja ohutuid töövõtteid, arvestades 

sealjuures töötaja töö eripära ja soo-vanuselisi iseärasusi. Samuti peab tööandja tagama 

töötajaile ühis- ja isikukaitsevahendid, andma juhiseid tervisekahjustuse korral tegutsemiseks, 

sh tagama teadmised esmaabivahendite kasutamise kohta. Töötaja peab tundma elektri- ja 

tuleohutusnõudeid, õnnetusohu ja -juhtumi korral käitumisjuhiseid, järgima töökohal 
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ohumärguandeid, tundma evakuatsioonipääsude ja -teede ning tulekustutusvahendite asukohti 

ning olema teadlik keskkonnariskide ennetamisest. [12] Seetõttu on oluline, et tööturule 

naaseksid juba vajalike TTO-teadmistega noorspetsialistid. Tööõnnetuste risk väheneb 

märkimisväärselt, kui TTO temaatika on viidud ametialase väljaõppe programmidesse. [21] 

Antud uurimustööd motiveeris läbi viima käesoleva magistritöö autori 2020. aasta 

bakalaureusetöö “Töötervishoiu ja -ohutusalane õpe Eesti riiklikus kõrgharidussüsteemis” 

tulemused, kus ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide e-andmebaaside alusel analüüsiti TTO-

õppemahtusid ja teemasid. Uuringu tulemused näitasid, et Eesti kõrgharidusmaastikul ei vasta 

töötervishoiu ja -ohutusalane õpe nii sisult kui mahult tööelu praktilistele nõuetele ning 

kõrgharidussüsteemi õppekavades on vaja teha korrektuure [22]. 

Käesoleva uuringu eesmärgiks on välja selgitada TTO ainete sisu ja õppemahu vajadus Eesti 

kõrgharidussüsteemis lähtuvalt õppetasemest ja valdkonnast, võttes arvesse ülikoolide ja 

rakenduskõrgkoolide õppekavajuhtide hinnanguid ning analüüsida TTO ainete osakaalu EMÜ 

MII Tehnikamajas õpetatavate bakalaureuse ja magistriastme õppekavades. Parendatud, 

läbimõeldud ja kaasajastatud õppeprogramm võimaldab tulevikus kõrgharidusega spetsialistidel 

rakendada neid teadmisi praktikas, vältida tööst tulenevaid terviseriske ning ennetada 

tööõnnetusi. 

Sõltuvalt eesmärgist on uurimisülesanded järgmised: 

1. uurida Eesti riiklike kõrghariduskoolide (ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide) õppekavade 

koordinaatorite hinnanguid TTO-õppe vajadusele nende poolt juhitavates õppekavades; 

2. analüüsida TTO-alase õppe temaatikat, sisu ja ainemahtusid erinevates õppeastmetes ja 

haridusvaldkondades; 

3. koguda infot õppekavade juhtidelt-ekspertidelt TTO-ainete sisu, mahu ja vastavuse kohta 

erinevates haridusvaldkondades ja tasemetes. 

4. selgitada välja TTO-õpetamise takistused ja täiustamise võimalused õppekavades; 

5. anda ülevaade TTO-ainete õpetamisest EMÜ MII kolme eriala õppekavas (tehnika ja 

tehnoloogia, energiakasutus ja tootmistehnika). 

Töö uudsus: TTO ainete temaatikat ja õpetamise mahtu Eesti kõrgharidussüsteemis on seni 

analüüsinud vaid käesoleva magistritöö autor oma bakalaureusetöös 2020. a. 
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Töö aktuaalsus: 2020. a uuringu tulemused näitasid, et Eesti kõrgharidusmaastikul ei vasta 

töötervishoiu ja -ohutusalane õpe nii sisult kui mahult tööelu praktilistele nõuetele ning 

kõrgharidussüsteemi õppekavades on vaja teha korrektuure. 

Hüpotees: Eesti kõrgharidussüsteemis on TTO-alaste ainete õpetamine lünklik, alatähtsustatud 

ja ei arvesta töövaldkondade profiilist tulenevaid riske. 

Uuringu tulemustest saadud info aitab panustada TTO-õppe arengusse kõrgharidussüsteemis ja 

välja töötada TTO õpetamise miinimumprogramm sõltuvalt haridusvaldkonnast ja 

õppetasemest. Parendatud, läbimõeldud ja kaasajastatud õppeprogramm võimaldab tulevikus 

kõrgharidusega spetsialistidel rakendada neid teadmisi praktikas, vältida tööst tulenevaid 

terviseriske ning ennetada tööõnnetusi. 

 

Magistritöö teemal on avaldatud artikkel: 

1. Vaher, R., Merisalu, E. (2022). Tööohutuse ja -tervishoiu alane õpe Eesti riiklikus 

kõrgharidussüsteemis õppekavajuhtide hinnangul. – XVI Magistrantide Teaduskonverents 

”Inimene ja Tehnoloogiad”, 1–8. EMÜ Metsanduse ja inseneeria instituut, Tartu. 

 

Uuringu temaatikast on tehtud kaks suulist konverentsi ettekannet: 

1. Vaher, R., Merisalu, E. (2021). Situation analysis of occupational health and safety 

training in the national higher education system in Estonia. RSU Research week 2021. Riga 

Stradinš Unversity, Latvia, 24-26.03.2021. 

2. Vaher, R., Merisalu, E. (2022). Tööohutuse ja -tervishoiu alane õpe Eesti riiklikus kõrg-

haridussüsteemis õppekavajuhtide hinnangul. XVI Magistrantide Teaduskonverents “Inimene 

ja Tehnoloogiad”. EMÜ Metsanduse ja inseneeria instituut, Tartu. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Töötervishoiu ja -ohutuse ajalooline areng 

 

Uued riskid ja ebakindlad töösuhted survestavad parendama kontrollimehhanisme, ennetama 

riske ja looma ohutumaid töötingimusi, aga ka paremat tööheaolu. Kaasaegse tööelu kirjelduses 

kasutatakse tervise ja ohutuse kontekstis sageli väljendit ”heaolu”. Ajalooliselt ei ole aga heaolu 

defineeritud, operatiivselt rakendatud, prioriteediks seatud ega konkreetselt arvesse võetud. 

Heaolu mõistele perspektiivi saamiseks on kasulik mõelda TTO ajaloost kontseptuaalselt viie 

kattuva iseloomuliku ajastu kaudu (joonis 1). [23] 

 

 

Joonis 1. Töötervishoiu ja tööohutuse kontseptsiooni arengu ajatelg. [23, 24] Tõlkinud: Ragne 

Vaher, 2022. 
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Töötervishoiu ja -ohutuse alged on pärit Vana-Egiptuse, -Kreeka ja -Rooma algkultuurist 

tuhandeid aastaid enne meie aega. Inimelu väärtus oli madal ja orja eluiga oli lühike, kuna 

töövigastused ning surmajuhtumid olid tollal igapäevaseks nähtuseks. Suurte kiviehtiste 

rajamine, pikad tööpäevad ja raske orjatöö pani piirid inimvõimetele. Kaotatud elu asendati uute 

töökätega. [25] 

Tööstusrevolutsioon 19. sajandil tõi kaasa mäetööstuse arengu ning käsitööliste-kaupmeeste 

aladele lisandus tööstustööliste kaader. Nimetatud sajandil kujunes välja kaasaegne 

töötervishoid ja meditsiiniteooria. [25] 

Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO, International Labour Organization) loodi 1919. aastal 

I maailmasõja lõpetanud Versailles' lepingu osana kajastamaks veendumust, et universaalset ja 

kestvat rahu saab saavutada ainult siis, kui see põhineb sotsiaalsel õiglusel. [26] 

Riskide hindamise ja juhtimise tulemused, otsuste ja tegevuste protsess on vajalikud püsiva 

kontrolli saavutamiseks riskide üle. Organisatsioonide TTO lihtsamaks kvaliteedi- ja 

keskkonnajuhtimise süsteemidega ühildamiseks on loodud Rahvusvaheline Standardiseerimise 

Organisatsioon (ISO, International Organization for Standardization) standardid. [25] 

Viimast ajastut, mis algas 2000. aastate algusest, on mõjutanud [23]: 

• arusaamine, et töö iseloom, tööjõud ja töökoht muutuvad oluliselt ja kiires tempos; 

• teadmine, et tööd ja töötajate tervist mõjutavad paljud töövälised tegurid, nagu 

tervisekäitumine (nt alkoholi ja narkootikumide tarvitamine), vananemine, pandeemiad 

ja kroonilised haigused ja et mõnda neist seisunditest omakorda mõjutavad kokkupuude 

töökohal, nõuavad uusi süsteemipõhiseid ennetusstrateegiaid; 

• kasvav tähelepanu väsimusele, psühhosotsiaalsetele ohuteguritele ja mõjudele; 

• inimväärse, jätkusuutliku ja tervist säästva töö suurendamine ühiskondlike 

eesmärkidena. 

Kliimamuutused, digitaliseerimine ja töövormide muutus (distantstöö, tähtajalised lepingud, 

ajutine/hooajatöö ja ebakindlus tööelus põhjustavad ebakindlust ja stressi ning tööõnnetuste 

kõrget levimust ja seda eriti arenguriikides [25]. 
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Tööheaolu saavutamine töötajate hulgas on tänapäeva töötervishoiu- ja ohutuse peamiseks 

eesmärgiks. Tööheaolu eest vastutavad organisatsioonis kõik osapooled: tööandja, juhid ja 

töömeeskonnad ning ka iga töötaja ise. Töötaja heaolu on eelkõige turvaline töökeskkond ning 

head töösuhted, mis aitavad kaasa töötajate tööle pühendumisele ja motiveeritusele. Töötaja 

heaolu loomisel saavad kaasa aidata TTO-alased uuringud ja ohutuse hea tava näited nii 

praktikas kui ka poliitikas (joonis 2). [23] 

 

 

Joonis 2. Tööheaolu kontseptsioonide ja uuringute kasutamine TTO praktikas. [23] Tõlkinud: 

Ragne Vaher, 2022. 

 

Heaolu võib olla praktiline eesmärk tööandjatele ja töötajatele. TTO arengus on oluline tegeleda 

mitte ainult töötajate heaoluga seotud ohtudega tööl ja mujal, vaid ka töötajate võimaluste 

puudumisega seoses tööpuuduse ja vaeghõivega. Töötajate tehnoloogiline ümberpaiknemine on 

kasvav probleem, mis mõjutab tööjõudu ka tulevikus. Töövõimaluste puudumist tuleks käsitleda 

mitte ainult kui ohtu töötajatele, vaid kui ohtu tööjõu omadustele ning töötajate perede tervisele 

ja heaolule kui töötajate heaolu eest vastutavatele osapooltele ja sidusrühmadele (tabel 1). [23] 
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Tabel 1. Tööheaolu areng rahvatervise kontseptsioonis [23] Tõlkinud: Ragne Vaher, 2022 

Tööjõukeskne lähenemisviis – 

töötervishoid 

Rahvatervisekeskne lähenemisviis – 

töötajate tervisekaitse 

Tegevus töökohal 
Tegevused töötajate perede ja kogukonna 

kaasamiseks 

Ainult tööga seotud terviseprobleemid Kaasatakse kõik tervist mõjutavad tegurid 

Lepingulised töötajad 
Kõik töötajad (ka füüsilisest isikust ettevõtjad, 

mitteametlikud töötajad) 

Tööandja vastutus 
Kõik vastavad sidusrühmad (kindlustus, 

tervishoid, keskkonnaasutused jne) 

Läbirääkimised töötajate ja tööandjate vahel 
Tervisekaitse ei kuulu kollektiivsete 

läbirääkimiste alla 

 

Töötajate heaolu ja laiemalt ettevalmistatud TTO spetsialistide teadmised ja kogemused on 

aluseks tööohutuse lahenduste leidmisele ja rakendamisele. [23] 

Üha enam räägitakse tööelus ”õnnelikust töötajast”. Ühes 225 akadeemilist teadusuuringut 

hõlmavas analüüsis saadi tulemuseks, et hea enesetundega töötajate töö tootlikkus on 31% 

kõrgem ning nad müüvad 37% rohkem ja on kolm korda loovamad kui töötajad, kelle heaolu ei 

ole tagatud (Lyubomirsky, King ja Diener, 2005) [27]. 

 

 

1.2. Töötervishoiu ja -ohutusega seotud rahvusvahelised organisatsioonid 

 

1.2.1. Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet 

 

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur kogub ja analüüsib tehnilist, teaduslikku ja 

majanduslikku teavet töötervishoiu ja -ohutuse uuringute ning muude TTO-ga seotud 

aspektidega seonduvate uurimistegevuste kohta ning levitab uurimise ja uurimistegevuse 

tulemusi [28]. EU-OSHA eesmärk on luua riskiennetuskultuur tegeledes praktiliste vahendite 

väljatöötamisega, mida saavad kasutada mikro-, väikese ja keskmise suurusega ettevõtted ning 

mis aitavad neil hinnata töökoha riske, jagada teadmisi ja häid tavasid ohutuse ja tervishoiu 

kohta [29]. 
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1.2.2. Rahvusvaheline Tööorganisatsioon 

 

Rahvusvaheline Tööorganisatsioon on pühendunud sotsiaalse õigluse ning rahvusvaheliselt 

tunnustatud inim- ja tööõiguste edendamisele, järgides oma põhimissiooni, et sotsiaalne õiglus 

on universaalse ja kestva rahu jaoks hädavajalik. ILO inimväärse töö tegevuskava aitab 

edendada majandus- ja töötingimusi, mis annavad kõigile töötajatele, tööandjatele ja valitsustele 

osaluse kestvas rahus, õitsengus ja edusammudes. [30] 

 

 

1.2.3. Euroopa Vanemtööinspektorite Komitee 

 

Euroopa Vanemtööinspektorite Komiteel (SLIC, Senior Labour Inspectors’ Committee) on 

volitused esitada oma arvamus kõigis küsimustes, mis on seotud Euroopa Liidu (EL) 

töötervishoidu ja -ohutust käsitlevate õigusaktide jõustamisega liikmesriikides. See võib 

toimuda kas komisjoni taotlusel või SLIC-i omal algatusel. [31] 

SLIC-i põhitegevused on järgmised [31]: 

• määratleda töötervishoiu ja tööohutuse valdkonna ühised põhimõtted ning töötada välja 

tööinspektsiooni meetodid riiklike kontrollisüsteemide hindamiseks seoses nende 

põhimõtetega; 

• edendada paremaid teadmisi ja vastastikust mõistmist erinevate riiklike 

tööinspektsioonide tegevusmeetodite ja õigusraamistike kohta; 

• arendada teabevahetust töötervishoidu ja -ohutust käsitlevate õigusaktide jõustamise 

jälgimisel riiklike tööinspektsioonitalituste vahel; 

• edendada tööinspektorite koolitus- ja vahetusprogrammide loomist riiklike 

ametiasutuste vahel; 

• töötada välja usaldusväärne ja tõhus süsteem kiireks teabevahetuseks tööinspektsioonide 

vahel töötervishoiu ja tööohutuse küsimustes; 

• luua aktiivne koostöö kolmandate riikide tööinspektsioonidega, et edendada paremat 

mõistmist ja aidata lahendada piiriüleseid probleeme; 
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• uurida muude ühenduse poliitikate võimalikku mõju tööinspektsioonidele töötervishoiu 

ja tööohutuse ning töötingimustega seotud küsimustes. 

SLIC koosneb liikmesriikide tööinspektsiooni talituste esindajatest. Sellesse kuulub üks täisliige 

igast liikmesriigist ja iga täisliikme kohta määratakse üks asendusliige. [31] 

 

 

1.2.4. Maailma Terviseorganisatsioon 

 

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO, World Health Organization) on Ühinenud Rahvaste 

Organisatsiooni (ÜRO) spetsialiseerunud asutus, mis vastutab rahvusvahelise rahvatervise eest. 

WHO põhiseaduses on põhieesmärgiks kõigi rahvaste võimalikult kõrge tervisetaseme 

saavutamine. [32] 

 

 

1.2.5. Tööohutuse ja Töötervishoiu Hariduse ning Koolituse Euroopa Võrgustik 

 

Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu hariduse ja koolituse võrgustik (ENETOSH, European 

Network Education and Training in Occupational Safety and Health) pakub platvormi 

süstemaatiliseks teadmiste ja kogemuste vahetamiseks ohutuse, tervise ja heaoluga seotud 

hariduse ja koolituse valdkonnas. ENETOSH-i põhieesmärk on integreerida ohutus, tervishoid 

ja heaolu haridussüsteemi, et edendada kvaliteetset haridust ja ennetuskultuuri nii üksikisiku, 

organisatsiooni kui ka ühiskonna tasandil. ENETOSH edendab transdistsiplinaarset ja 

riikidevahelist koostööd järgmiste poliitikavaldkondade vahel: töötervishoid ja tööohutus, 

haridus ja koolitus ning rahvatervis. [33] 
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1.3. Töötervishoiu ja tööohutuse alase hariduse olulisus 

 

1.3.1. Väärtuskasvatus 

 

Kõrgharidus kui väärtus on ühiskonna ja majanduse seisukohalt väga oluline. Ühiskonna jõukus 

on otseselt seotud muutustega ühiskonna keskmises haridustasemes. Euroopa Komisjoni (EK) 

poolt 2002. a läbi viidud uuringust selgus, et tööjõu keskmise hariduse omandamise 

suurenemine ühe aasta võrra võib EL keskmisele SKT kasvumäärale lisada 0,3–0,5% ning 

suurendab märkimisväärselt riigi konkurentsivõimet rahvusvahelisel turul. [34] 

Eesti ühiskonna areng kujundab koolisüsteemi väärtuskasvatuse prioriteete. Haridus tähendab 

inimese kasvatamist ja kujundamist ning on väärtushinnangute omandamisega tihedalt seotud. 

See tugineb arusaamale inimesest, kes ta on ja kuidas ta peaks käituma ja mõtlema. [35] Kui 

lapsed ja noored tutvuvad ohutu ja tervist säästva käitumisega ning arendavad teadlikkust 

riskidest, õpivad nad ise kujundama oma ohutut keskkonda nii töö- kui ka eraelus. Üldine 

eesmärk on, et noored peaksid oma tööelu alustama hõlmates ohutuse, tervise ja keskkonnaga 

seotud väärtusi ettevõtetele, tööjõule ja meid ümbritsevale maailmale. [36] Sageli on raske ette 

näha väljakutseid, mida tööelu võib kaasa tuua, mistõttu on oluline anda õpilastele laialdased 

TTO teadmised [37]. 

Euroopa töötervishoiu ja -ohutuse raamdirektiiv (89/391/EEC) tagab EL liikmesmaades 

minimaalsete töötervishoiu- ja ohutusnõuete täitmise [38]. Sellest tulenev Eesti raamseadus 

(TTOS) toob välja tööandja ja töötaja õigused ja kohustused ning vastutuse tööohutusnõuete 

täitmise eest ettevõtetes. Neid nõudeid kohaldatakse ka õpilase ja üliõpilase tööle õppepraktikas 

ning ka füüsilisest isikust ettevõtja tööle (TTOS, pt 1, pg 1, p. 3.2 ja 3.4). [12] 

TTO-alast haridust ja koolitust peetakse oluliseks töökarjääri algfaasis, kuid uuel töökohal 

esimesel aastal läbiviidav töötervishoiualase koolituse maht ja kvaliteet võib olla ettevõtetes 

märkimisväärselt erinev. Kool võib mõnede töötajate jaoks olla ainus koht, kus nad saavad 

piisavat TTO-alast teavet. [37] 

Euroopa tööpoliitikas on olulisel kohal töötajate kõrge riskiteadlikkus [39]. Riskijuhtimise 

põhimõtted ja tööohutusega arvestamine töökohal ei peaks olema ainult lisandväärtus, vaid see 
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peaks olema igapäevaste otsuste ja toimingute tegemise lahutamatu osa. Seda on lihtsam 

saavutada, kui töötajad ja tööandjad on juba tööle tulles kvalifitseeritud, töötervishoiu ja -

ohutusega seotud teadmistega ning arenenud riskiennetusoskustega. [36] Tööga seotud luu- ja 

lihaskonna vaevuste negatiivne mõju töötajate tervisele ning ettevõtte tootlikkusele ja kuludele 

on märkimisväärne. Töötajad peavad nende vaevuste vastu võitlemisele kaasa aitama, sest 

juhtidel ei ole lahendusi kõikidele tervise- ja ohutusprobleemidele. [40] 

Noorte töötajate TTO-riskid on tavaliselt seotud füüsilise, kognitiivse ja emotsionaalse arengu, 

kogemuste, tervikliku mõistmise, teabe ja koolituse puudumise ning sobimatu suhtumise ja 

teadmatusega TTO-küsimustes. Enamasti võtavad noored töötajad riske, kas alateadlikult, 

teadmatusest või seetõttu, et neil puudub julgus ja enesekindlus märgatavate riskide või 

probleemide mainimiseks. [37] 

Soome üliõpilaste seas 2000–2012. a läbiviidud uuring kinnitas selle ajaperioodi jooksul üldise 

kurnatuse tõusu 6% võrra ning sagenesid ka depressioon, ärevus, keskendumisprobleemid ja 

psühholoogiline pinge. Samuti suurenes erinevate psühholoogiliste sümptomite koosesinemine. 

[41] 

Valitsuse sekkumine tervise ja ohutuse valdkonnas võib olla majanduslikult õigustatud, kui 

riskiteabes on puudujääke. Selleks peab leidma tasakaalu tööandjate kantavate ennetuskulude 

ning üksikisiku ja ühiskonna kanda jäävate vigastuste ja tervisehäirete kulude vahel. [42] 

Ettevõtjate praegune suhtumine töötervishoidu ja -ohutusse on iganenud ja tuleneb ajast, kus 

töökaitse oli üks vastikumaid ja vihatumaid tegevusi. Seda suhtumist saab muuta, kui TTO-alast 

haridust jagada juba varasest noorusest peale. Koolitades heade TTO-alaste teadmistega noori, 

kasvatame me uue põlvkonna, kes suhtub TTO-alastesse tegevustesse ettevõttes teadlikult ja 

vastutustundlikult. [43] 

 

 

1.3.2. Ennetamine 

 

Ennetamine on TTO põhiprintsiip, mis peab tagama ohutu töökeskkonna ja hoidma ära 

tööõnnetusi ja kutsehaigestumisi [25]. Ennetuskultuuri edendamiseks tulevaste töötajate ja 
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tööandjate seas on vaja töötervishoid ja -ohutus integreerida haridusse [44]. EU-OSHA on 

rõhutanud ennetuslikku lähenemisviisi, süvalaiendades TTO-d kõikidel haridustasanditel ning 

kõigis kutse- ja akadeemilise koolituse valdkondades [45]. 

TTO-alasel koolitustel on tõhus roll toimivate ohutõrjemeetmete väljatöötamisel ja säilitamisel. 

Koolitusprotsessi oluliselt mõjutavateks teguriteks on koolitusrühma suurus, koolituse maht, 

juhendamise viis ning koolitaja kvalifikatsioon. Sama olulised on ka koolitusvälised tegurid, 

nagu eesmärkide seadmine, tagasiside ja motiveerivad stiimulid ning juhtimismeetmed, et aidata 

õpitut rakendada oma töökohale. Koolituse käigus saadud teoreetiliste teadmiste rakendamine 

praktikas annab optimaalseid tulemusi. [46] 

TTO õpetamise ja koolitamise eesmärk on tõsta TTO teadlikkust ja oskust tuvastada TTO-ga 

seotud ohte, samuti laiendada teadmisi haiguste, vigastuste ja õnnetuste põhjuste kohta ning 

edendada ennetusmeetmete rakendamist [37]. 

Prantsusmaal 2009–2012. a läbi viidud uuringu kohaselt oli koolis TTO-õpet saanud töötajatel 

kahe aasta jooksul kaks korda vähem tööga seotud vigastusi kui neil, kes ei olnud seda saanud. 

Madalamat tööga seotud vigastuste riski täheldati ka osalejatel, kes said tööl esmaabi koolitust. 

[17] Samuti uurisid Robson jt (2012) TTO koolituse mõju töötajate ohutuskäitumisele ja leidsid 

tugeva positiivse seose TTO koolituse ja töötajate ohutuskäitumise vahel [47]. 

Töötervishoiu ja -ohutuse kolm kõige olulisemat tululiiki ettevõtjale on järgmised [48]: 

• ettevõtte parem maine; 

• töötajate suurenenud motivatsioon ja rahulolu; 

• kulude kokkuhoid tänu häirete vältimisele. 

Ennetuse tõhustamine on töötajate, tööandjate, ühiskonna ja majanduse ühine huvi. Seega ei saa 

pidada TTO-alast koolitust ainult ühe osapoole kohustuseks. 
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1.3.3. Tööõnnetuste ja kutsehaigestumistega seotud kulud 

 

Tööõnnetused ja tööst põhjustatud haigestumised põhjustavad kulutusi töötajatele endile, 

tööandjale, riigile ja ka laiemalt kogu ühiskonnale [49]. WHO ja ILO andmetel põhjustasid 

tööõnnetused 2016. aastal 1,9 miljoni inimese surma. Inimkulud on kergesti tajutavad, sest kui 

inimene kogeb õnnetust või põeb haigust, avaldab see tema heaolule otsest mõju. 

Majanduskulud vähem ilmsed, kuid need mõjutavad tõsiselt SKT-d. EK on teatanud, et 

tööõnnetuste ja -haiguste summa hõlmab iga-aastaseid kulutusi suurusjärgus 2,6–3,8% EL 

liikmesriikide SKT-st. [45] 

Tööõnnetushüvitiste kulud 2016–2021 Eesti Haigekassa majandusaasta aruannete andmetel on 

näidatud tabelis 2. 

 

Tabel 2. Tööõnnetushüvitiste kulud 2016–2020 Eesti Haigekassa andmetel [50] 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Haigekassa hüvitatud tööõnnetus-

lehtede arv 

7037 7464 7777 8341 7371 7425 

Haigekassa hüvitatud päevade arv 139848 149088 155508 158728 140622 141067 

Haigekassa makstud hüvitise summa 

(tuhat eurot) 

4010 4443 4996 5339 5174 5334 

Ühe päeva keskmine hüvitis (eurot) 28,7 29,8 32,1 33,6 36,8 37,8 

Tööõnnetuslehe keskmine pikkus 19,9 20,0 20 19,0 19,1 19,0 

 

Tabelist 2 nähtub, et viimase kuue aasta Haigekassa poolt hüvitatud töövõimetuspäevade arv ja 

hüvitiste summa oli kõrgeim 2018–2019 aastal. Viimasel aastal on tööõnnetuslehtede arv ja 

seega ka hüvitiste summa võrreldes 2020. aastaga hakanud jälle tõusma. 

Tööõnnetuse või kutsehaigestumise tagajärjel tervisekahjustuse saanud töötaja võib tööandjalt 

nõuda tervisekahjustusega tekitatud kahju hüvitamist. Tööõnnetuse ja kutsehaiguste puhul 

makstakse ravikindlustuse süsteemi kaudu ajutist hüvitist, hüvitatakse ravikulud ning osaliselt 

ka ravimid, kuid Haigekassal on õigus nõuda need tööandjalt tagasi. [51] Nimetatud tingimused 

survestavad kannatanu sissetulekuid, mis niigi haiguspuudumise tõttu on piiratud ressurss. 
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Samas lisanduvad tööõnnetuste kulutustesse nn kaudsed kulud, mis reeglina on ostsestest 

kuludest (rehabilitatsioon, asendatud tööjõud ja selle väljaõpe jm) kolm korda suuremad [52]. 

Tööinspektsiooni 2021. a statistika kohaselt oli 31% tööõnnetustest põhjustatud masinate, 

tööriistade, transpordivahendite või loomade üle kontrolli kaotamise tõttu. Libisemine, 

komistamine ja kukkumine moodustasid 23% tööõnnetustest. Kolmandal kohal oli inimese 

liikumine füüsiliselt pingutades, mis moodustas 15% kogu 2021. a tööõnnetustest. [53] 

Tööõnnetuste vähendamise peamine majanduslik kasu on tootlikkuse suurendamine, kuna 

sellega hoitakse ära olemasoleva tööjõu vähenemine [42]. Ennetamine, sealhulgas TTO 

koolituste täiustamine ning minimaalsete ohutusteadmiste võimaldamine kõrgharidusega 

spetsialistidele, võib vähendada tööõnnetuste ja tööhaigestumistega seotud kulusid Euroopas 

hinnanguliselt ligikaudu 3000 miljardi euro võrra aastas. See arv hõlmab töölt puudumisi, 

ennetähtaegset pensionile jäämist, tootlikkuse vähenemist jne. [54] 

 

 

1.4. Haridusvajaduse hindamine ja TTO-õppe integreerimine haridusse 

 

1.4.1. Delphi meetodi kasutamine haridusvajaduse hindamisel 

 

Haridusvajadus iseloomustab kui palju, millise haridustasemega ja millistes valdkondades on 

inimesi vaja, et tagada ühiskonna areng, jätkusuutlikkus ning ühiskonna liikmete elatustaseme 

tõus. Haridusnõudlus näitab vajadust ettevõtete ja indiviidide vajaduste ja soovide seisukohast. 

Riigi eesmärk on luua sellised tingimused, mis võimaldavad ühildada haridusvajaduse 

haridusnõudlusega ning kindlustada ühiskond haritud asjatundlike ja motiveeritud töötajatega. 

[34] 

Kõrgharidusvajaduse ja -nõudluse prognoosimine on oma olemuselt ekspert-hinnang, mille 

koostamiseks on sobiv võtta aluseks Delphi meetod [34]. Kuigi Delphi tehnika sai alguse juba 

1930-tel aastatel, siis on seda laialdasemalt hakatud kasutama alles viimastel aastakümnetel, 

kuna e-posti ja arvutianalüüsitarkvarad muudavad selle ajakulu ja töömahu väiksemaks ning 

teadlaste jaoks atraktiivsemaks [55]. Delphi meetod hõlmab erineva taustaga kvalifitseeritud 
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eksperte (nt ametiühingute esindajad ja teadlased), kes pakuvad erinevaid seisukohti [15]. Selle 

suhtlusstrukturi eesmärk on luua üksikasjalik kriitiline uurimus ja arutelu. Delphi uuringud on 

olnud kasulikud haridusasutustes juhiste ja standardite koostamisel ning trendide 

prognoosimisel. [55] Seni on Delphi meetodiga analüüsitud töötervishoiu alaseid 

pädevusnõudeid vaid töötervishoiuarstide ja -õdede haridusstandardi piires, kus on selgunud 

vajadus koolitusprogrammi täiendamiseks muuhulgas juhtimise ja eetika alal [56, 57]. 

Judd on 1972. a sõnastanud Delphi tehnikate peamised kasutusalad kõrgharidussüsteemis [55]: 

• kuluefektiivsus; 

• tasuvusanalüüs; 

• õppekava ja ülikoolilinnaku planeerimine; 

• kogu ülikooli hõlmavad hariduslikud eesmärgid; 

• üldised futuristlikud hariduslikud sihid ja eesmärgid. 

Ühendkuningriikides läbiviidud Delphi uuring töötervishoiuarstide nõutavate kompetentside 

uurimiseks töötajate, tööandjate, töötervishoiu- ja ohutusspetsialistide ning ametiühingute 

esindajate seas näitas erinevust klientide ja varem avaldatud töötervishoiuarstide prioriteetide 

vahel. [58] Töötervishoiuarstide ja klientide prioriteetide ühtlustamisega tagatakse kvaliteetne 

teenuse osutamine. 

 

 

1.4.2. Õppekavade kaasajastamine kõrgharidussüsteemis 

 

Kõrghariduskoolide erinevate rõhuasetuste ja eesmärkide tõttu ei ole võimalik koostada ühtsete 

kriteeriumitega õppekavasid erinevatel kõrgharidusastmetel ja -suundadel. Peamiseks 

tugipunktiks õppekavade ülesehitamisel on Eestis kõrgharidusstandard. Õppekava arendamise 

mõiste tähendab sisuliselt kõiki õppekavaga seotud tegevusi ning kuigi õppekavaarenduses on 

koostöö ja erinevate osapooltega arvestamine oluline, siis edu võtmeks on siiski õppejõud ja 

kõrgkooli juhtkond. [59] 

Õppeasutused peavad oma õppekavasid perioodiliselt üle vaatama ja tagama, et need 

saavutaksid neile seatud eesmärgid ning vastaksid nii üliõpilaste kui ka ühiskonna vajadustele. 
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Selle tulemus on pidev õppekavade täiustamine. [60] Eestis puuduvad mitmetele spetsialistidele 

(tööhügieenik, tööpsühholoog, -õde jt) õppeprogrammid ja kutsestandardid [61]. 

2014. aastal said kõik maailma riigid juurdepääsu programmile Erasmus+, mis toetab hariduse 

õppekavade kaasajastamist, aitab tõsta õppe- ja hariduse kvaliteeti, toetab läbipaistvamat 

hariduse valitsemist ning koostööd avalikus ja erasektoris selles valdkonnas [62]. 

Euroopa peab tugevdama haridust, teadusuuringuid ja innovatsiooni. Kõigis kolmes punktis on 

ülikoolid hädavajalikud. Investeerides ülikoolide moderniseerimisse ja kvaliteeti, 

investeeritakse Euroopa ja eurooplaste tulevikku. [63] Aastal 2000 võttis EL ülemkogu vastu 

Lissaboni strateegia, mille eesmärk oli muuta EL 2010 aastaks kõige konkurentsivõimelisemaks 

ja dünaamilisemaks teadmistepõhiseks majanduseks maailmas, mis on võimeline 

jätkusuutlikuks majanduskasvuks koos rohkemate ja paremate töökohtade ning suurema 

sotsiaalse ühtekuuluvusega. [64] Aastaks 2010 jäi aga enamik selle eesmärkidest saavutamata 

ning sellele järgnes 2020. a strateegia, mille eesmärk on tõsta Euroopa kõrgharidusasutuste 

tulemuslikkust ja rahvusvahelist atraktiivsust ning tõsta hariduse üldist kvaliteeti [65]. 

 

 

1.4.3. Töötervishoiu ja tööohutuse alase õppe integreerimine kõrgharidussüsteemi 

 

Ohutu ja tervisliku töökeskkonna saavutamine on töötajate, tööandjate, ühiskonna ja majanduse 

ühine huvi ning selle osas võib TTO süvalaiendamine hariduses olla abivahend TTO 

edendamisel [45]. Ohutuse ja tervishoiu integreerimisel haridusse võib kasutada kuut etappi: 

teave, planeerimine, otsustamine, realiseerimine, hindamine ja järelkontroll. Nende sammude 

järgimine peaks parandama süvalaiendamise protsessi ja selle tulemuste kvaliteeti. [44] 

TTO-alaste teadmiste teoreetilise õpetamise asemel on fookus liikunud kogemustele 

orienteeriud õppimisele, mis põhineb õpilaste/üliõpilaste, õpetajate ning TTO spetsialistide 

vahelisel dialoogil tõstes teadlikkust riskidest ja nende ennetamisest läbi uurimisprojektide, 

tegevuste, uuringute ja kogemuste analüüsi [66, 67]. 

TTO integreerimiseks kooli õppekavasse on vaja välja töötada head tavad ja 

parendusstrateegiad, mis suunaksid ohutu ja tervisliku käitumise õpetamise ja õppimise 
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protsessi erinevates EL riikides [66]. Tavaliselt kasutatavad õpetamis- ja koolitusmeetodid 

hõlmavad loenguid ja kursusi, aga ka kaasaegseid lähenemisviise, nagu virtuaalreaalsuse 

simulatsioon, arvutipõhine õpe, e-õpe, kaugõpe ja veebiõpe. Üldjuhul peetakse tõhusamaks 

meetodeid, mis nõuavad koolitatavatelt aktiivset osalemist ja kombineerivad erinevaid 

kaasamisvorme. [37] 

Ateena Harokopio Ülikoolis (HUA, Harokopio University of Athens) läbiviidud uuringu 

(Kavouras jt., 2022) näitel on Kreekas TTO raamistik kehtestatud ja reguleeritud, kuid TTO-

valdkondade osa hariduses on suures osas puudulik. Uuringu kohaselt on Kreeka ülikoolides 

pakutavad töötervishoiu ja -ohutusega seotud kursused nii bakalaureuse- kui ka magistriõppe 

tasemel piiratud. Uuringust järeldati, et õppekavade muudatus parandab kõigi töötervishoiu ja -

ohutusega seotud sekkumiste tõhusust töökohtadel. Samuti soovitatakse konkreetselt HUA 

õppekavade töötervishoiu ja tööohutuse sisu laiendamist ka juhtimis- ja muudesse 

valdkondadesse. Lisaks peaks koolitus keskenduma HUA ruumides esinevatele riskidele ja 

isikukaitsevahendite õigele kasutamisele osutamisele. [45] 

 

 

1.4.4. Probleemid töötervishoiu ja tööohutuse integreerimisel kõrgharidusse 

 

Võrreldes teiste haridustasemetega on töötervishoiu ja -ohutuse integreerimisel 

kõrgharidustasandisse rohkelt väljakutseid. Lisaks ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide suurele 

autonoomsusele, võivad nende sees ka üksikud teaduskonnad/instituudid ja õppejõud 

autonoomselt tegutseda. [36] Kiiresti arenevas ühiskonnas ja üha kasvavas infotulvas tajuvad 

inimesed muutusi tihti liigse koormana ja isegi ohuallikana ning võivad tekitada negatiivseid 

hoiakuid muudatuste suhtes [59]. See võib raskendada õppeasutuse ohutusosakonnal tõhusa 

TTO juhtimissüsteemi kehtestamist, eriti kui õppejõud pole selle tähtsuses veendunud [36]. 

Lisaks negatiivsetele hoiakutele TTO suhtes, on TTO integreerimisel kõrgharidusse järgnevad 

väljakutsed: TTO-alaste alaste teadmistega ülikoolitasemel õppejõudude puudumine ja vajadus 

parandada TTO kultuuri kõrghariduskoolides endas. Lisaks on levinud väljakutseteks sobivate 

kõrghariduskooli tasemel TTO-õppematerjalide puudumine, teoreetiliselt orienteeritud 
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õpetamine ning muutuste protsessidega (sh tehnoloogiate kiire arenguga) seotud hierarhilised ja 

ajaprobleemid. [37] 

 

 

1.4.5. Euroopa Liidu seisukohad TTO tõhususe ja vastavuse saavutamisel 

 

Üks 2014–2020. a strateegia nurgakividest on EL vajadus kooskõlas regulatiivse sobivuse ja 

tulemuslikkuse programmi (REFIT, Regulatory Fitness and Performance Programme) 

eesmärkidega koostada tegevuskavad eeskirjade lihtsustamiseks ja tarbetute halduskohustuste 

kaotamiseks, mis peaks tagama suurema tõhususe ja tihedama vastavuse töötervishoiu ja 

tööohutuse eeskirjadele kõigis liikmesriikides ja ettevõtetes, soodustades samal ajal 

majanduskasvu ja tööhõivet [54]. 

Kui Euroopa ettevõtetel on raskusi tööohutuse ja töötervishoiu eeskirjade nõuete täitmisega 

nende keerukuse (40% juhtudest) ja halduskoormuse (29% juhtudest) tõttu, siis Itaalias on 

samad probleemid ligikaudu kaks korda suuremad – vastavalt 67% ja 61% [68]. 

Noorte töötajate töötervishoiualaste oskuste ja teadmistega seotud väljakutseid tunnistati EL 

tasandil juba kümme aastat tagasi, kui EU-OSHA soovitas tugevdada ja süvendada tööohutuse 

ja töötervishoiu õpetamist kõigil haridustasemetel, sealhulgas ülikoolides. Oma hinnangus 

strateegia rakendamisele tõstis EU-OSHA esile ülikoolitasemel TTO hariduse süvendamise 

asjakohasust ja märkis, et mõnes mõttes on tehtud edusamme. Siiski jäi TTO õpetamine suureks 

probleemiks ja tuvastati vajadus selle jätkuva täiustamise järele. Töötervishoiu ja tööohutuse 

integreerimine haridusse ei olnud liikmesriikide jaoks esmane mure ning EL Sotsiaalfondi 

rahastust kasutati selle poliitika toetamiseks vaid vähesel määral. [37] 
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2. METOODIKA 

 

2.1. Uuringu käik 

 

Käesolev uuring koosneb kolmest etapist: kõrgharidusmaastiku kaardistamine, kaheosaline 

küsitlus ning EMÜ MII Tehnikamajas õpetatavate kolme õppekava kriitiline analüüs. Uuringu 

etapid ja lühikirjeldused on näidatud joonisel 3. 

 

 

Joonis 3. Uuringu etapid ja tegevuste kirjeldus. 

 

Uuringu esimeses etapis analüüsiti Eesti kõrgharidusmaatiku struktuuri: õppevaldkonnad, 

õppetasemed ja instituudid. 
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Uuringu teises etapis selgitati välja instituutide kontaktandmed ja viidi läbi kahe-etapiline 

küsitlus: 1) e-küsitlus õppekavade koordinaatoritele TTO ainete temaatika, sisu, mahu ja 

õpetamisvajaduse väljaselgitamiseks erinevates haridusvaldkondades ja õppetasemetes; 2) 

Delphi uuringu e-küsitlus nõusoleku andnud õppekavade juhtidele nn eksperthinnangu 

saamiseks TTO mõistete, õppeainete teemade ja miinimummahtude väljaselgitamiseks. 

Uuringu III etapis analüüsiti EMÜ MII kolme õppekava TTO ainete sisu, mahtu ja vastavust 

eksperthinnangutele. 

 

 

2.2. Uurimisobjekt ja uuritavad 

 

Antud uurimistöö objektiks on Eesti riiklikud ülikoolid ja rakenduskõrgkoolid ning nende 

õppekavad, sõltuvalt haridusvaldkonnast ja õppetasemest. 

Haridusvaldkonnad, vastavalt Rahvusvahelise ühtse hariduse liigituse 

klassifitseerimissüsteemile (ISCED, International Standard Classification of Education), on 

järgmised [69]: 

• haridus; 

• humanitaaria ja kunst; 

• sotsiaalteadus, ajakirjandus ja teave; 

• ärindus, haldus ja õigus; 

• loodusteadused, matemaatika ja statistika; 

• informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad; 

• tehnika, tootmine ja ehitus; 

• põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria; 

• tervis ja heaolu; 

• teenindus. 

Eesti kõrgharidussüsteem toimub kahel suunal: akadeemilisel ja rakenduslikul. Akadeemilisel 

suunal toimuv õpe on kolmeastmeline: bakalaureuseõpe, magistriõpe ja doktoriõpe. 

Rakenduskõrgharidusõpe, nagu ka bakalaureuseõpe, on kõrghariduse esimese astme õpe, mille 
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läbimisel on võimalik õppimist jätkata magistriõppes. Arsti, loomaarsti, proviisori, hambaarsti, 

arhitekti ja ehitusinseneri kutsealadel ning klassiõpetaja koolituses on bakalaureuse- ja 

magistriõpe integreeritud üheks tervikuks ning selle õppe lõpetajatele omistataks kõrghariduse 

teise astme kvalifikatsiooni. [70] 

Uurimistöö käigus analüüsiti õppekavade sisu, õppeaineid ja nende mahtusid 

haridusvaldkonniti, õppeasutuste liigi ja õppetaseme järgi ning selgitati välja võimalikud 

õpetamist takistavad asjaolud. 

Uuritavateks on Eesti riiklike ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide õppekavade juhid, kelle 

kontaktid saadi ülikoolide ja kõrgkoolide instituutide kodulehtedelt. 

 

 

2.3. Ankeetküsimustik 

 

TTO-alase õppe ja selle vajaduse välja selgitamiseks erinevatel õppetasemetel teema, sisu ja 

mahu suhtes ning TTO-alase õppe vähesuse põhjuste kohta, viidi läbi e-küsitlus (lisa 1). 

Ankeetküsitlus viidi läbi november – detsember 2021. a kasutades andmete kogumiseks 

tarkvara Google Forms. Vastamiseks oli aega 4 nädalat ning selle aja jooksul saadeti kaks 

meeldetuletust. 

Küsimustik koosnes kolmest osast: 

1) üldandmed – üldised andmed vastaja ja tema poolt vastutatava õppekava kohta (n = 5); 

2) sisulised küsimused – küsimused keskenduvad TTO-õppeainete sisule ja mahule õppekavas 

(n = 9); 

3) hinnangud – vastajate seisukohad TTO-õppeainete vajadusele õppekavades nende 

õppeasutuses (n = 9). 

Vastusevariandid olid „jah“/“ei“ ning Likert’i tüüpi skaalal 1-5, kus 1 – ei nõustu üldse, 2 – 

pigem ei nõustu, 3 – ei oska vastata, 4 – pigem nõustun, 5 – nõustun täielikult. Õpetatavate 

TTO-alaste õppeainete sisude vastavust tööelu praktiliste vajadustega oli võimalik hinnata 

Borg’i skaalal 1–10 (saadavad teadmised on üldised – õppe sisu on erialaspetsiifiline). Mitmed 

küsimused olid etteantud vastusvariantide ja avatud vastustena. 
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2.4. Delphi küsimustik 

 

Delphi uuringu küsitlusvoorus hinnati TTO mõistete sisu ja asjakohasust ning selgitati välja 

TTO õpetamise vajadus, õppeained, nende miinimummahud ja õpetamise viisid. Samuti 

selgitatakse välja, kuidas võiks olla üles ehitatud TTO õpetamise süsteem Eesti riiklikes 

ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides. Küsitlusse kaasati õppekavajuhid, kes andsid selleks 

nõusoleku esimese küsitluse lõpus. Küsitlus viidi läbi aprill – mai 2022. a kasutades andmete 

kogumiseks tarkvara Google Forms. Vastamiseks oli aega 4 nädalat ja selle aja jooksul saadeti 

3 meeldetuletust. 

Delphi küsimustik jagunes kolmeks osaks: 

1) töötervishoiu ja -ohutusega seonduvad distsipliinid ja mõisted – palutakse märkida 

definitsioonid, millega nõustutakse ning vajaduselt lisada definitsioon, mida peetakse ka õigeks 

ning palutakse viidata allikatele (n = 11); 

2) TTO ained erinevates haridusvaldkondades ja õppetasemetes, ainemahud ning õpetamise 

viisid (n = 19); 

3) töökeskkonna ohuteguritega seotud teemade õpetamise vajadus TTO-õppes (n = 18). 

Delphi uuringu küsimustikus oli kokku 48 küsimust. Küsimustikus olid etteantud 

vastusevariandid, valikvastustega ja avatud vastustega küsimused ning „jah“/“ei“ küsimused. 

Ohutegurite olulisust oli võimalik hinnata Likert’i tüüpi 5 palli skaalal, kus 1 – pole üldse oluline 

ja 5 – väga oluline. 

 

 

2.5. Andmete statistiline analüüs 

 

Saadud vastused teisaldati andmetöötlusprogrammi MS Excel ning nende põhjal viidi läbi 

kirjeldav statistiline analüüs. Tulemused on esitatud joonistel vastajate osakaaluna (%) ja 

vastajate arvuna (n). 
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2.6. Eesti Maaülikooli Tehnikamajas õpetatavate õppekavade analüüs 

 

EMÜ MII Tehnikamajas õpetatavad õppekavad ja ainete loetelud leiti EMÜ õppeinfosüsteemist 

ning analüüsiti 2021/2022 õppeaastal sisseastunutele kehtivaid tehnika ja tehnoloogia, 

energiakasutamise ja tootmistehnika õppekavasid TTO-õppeainete suhtes, võttes arvesse 

õppeainete nimetusi ja ainemahtusid. Lisaks toodi välja õppeained, mis ei kuulu otseselt TTO-

valdkondadesse, kui mille õpiväljundites on muuhulgas välja toodud ohutus või 

keskkonnamõjudega arvestamine. 

TTO-valdkonnad on töötervishoid, tööohutus, ergonoomika, tööhügieen, tööpsühholoogia, 

töökeskkonna riskide hindamine ja juhtimine, keskkonnariskide hindamine ja juhtimine, 

katastroofriskid ning tööseadusandlus. 

 

 

3. TULEMUSED 

 

3.1. Uurimisobjekt ja uuritavad 

 

Uuringus osales kuus ülikooli ja seitse rakenduskõrgkooli. Ülikoolide instituute/osakondi oli 36 

ja rakenduskõrgkoolide instituute/osakondi oli 33. 

Õppetasemed olid bakalaureuseõpe, rakenduskõrgharidusõpe, magistriõpe, integreeritud 

bakalaureuse- ja magistriõpe ja doktoriõpe. 

Õppekavade juhte oli andmebaaside järgi kokku ülikoolides 413 ja rakenduskõrgkoolides 52. 

Õppeastmeti juhtis ülikoolides õppekavasid bakalaureuseõppes 131, rakenduskõrgharidusõppes 

27, magistriõppe 215, integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppes 13 ja doktoriõppes 64 

õppekoordinaatorit.  

Riiklikes rakenduskõrgkoolides juhtis õppekavasid bakalaureuseõppes üks, rakendus-

kõrgharidusõppes 47 ja magistriõppes neli õppekoordinaatorit. Mitmel õppetasemel või mitut 

õppekava juhtis kuus õppekava koordinaatorit. 
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3.2. Ankeetküsitlus 

 

3.2.1. Valim 

 

Valimisse kuulus 13 riiklikku kõrghariduskooli õppekavade koordinaatorit. 

Õppeasutused jagunevad liigiti järgmiselt: 

• kuus avalik-õiguslikku ülikooli: Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Maaülikool, Eesti 

Muusika- ja Teatriakadeemia, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool ja Tartu 

Ülikool; 

• kaks riigi rakenduskõrgkooli: Kaitseväe Akadeemia ja Sisekaitseakadeemia; 

• viis Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavat rakenduskõrgkooli: Eesti 

Lennuakadeemia, Tallinna Tehnikakõrgkool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Tartu 

Tervishoiu Kõrgkool ja Kõrgem Kunstikool Pallas. 

Uuritavaid õppekavasid oli kokku 564, kuid kuna osad õppekavade koordinaatorid juhivad 

õppekavasid rohkem kui ühel õppeastmel või erialal, siis jäi uuritavate grupi suuruseks 465. 

Vastuseid laekus kokku 75. Vastamismäär oli 16%. Vastajatest 57% (n = 43) olid naised ja 43% 

(n = 32) mehed. Analüüsist selgus, et vastajatest valdav enamus töötavad ülikoolis – 88% ja 

ülejäänud 12% rakenduskõrgkoolis (joonis 4). 

 

 

Joonis 4. Vastajate jagunemine ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide vahel (vastajate osakaal, %). 

 

Arvuliselt jagunesid vastajad järgmiselt: ülikoolis töötab 66 ja rakenduskõrgkoolis 9 vastajat. 
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Kolm neljandikku vastajatest juhib õppekava ühel õppetasemel ja veerand vastajatest juhivad 

korraga õppekava mitmel õppetasemel (joonis 5). 

 

 

Joonis 5. Vastajate poolt juhitavate õppekavade õppetasemed (vastajate osakaal, %). 

 

Akadeemilise tööstaaži järgi on vastajad jaotatud kuude rühma ning jaotumine nende rühmade 

vahel on näidatud joonisel 6. 

 

 

Joonis 6. Vastajate akadeemiline tööstaaž (vastajate arv, n). 

 

Jooniselt on näha, et kõige rohkem vastajaid on akadeemilise tööstaažiga 1–5 aastat (n =23). 

Sellele järgnevad >20 (n = 17), 11-15 (n = 15) ja 16-20 (n = 15) aastat. Ainult üks vastaja on 

akadeemilisel ametikohal töötanud alla ühe aasta. 

Vastajate jagunemine nende poolt juhitavate õppekavade õppetasemete järgi on näidatud 

joonisel 7. 
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Joonis 7. Vastajate poolt juhitavate õppekavade õppetasemete sagedusjaotus (vastajate arv, n). 

 

Kõige rohkem vastajaid juhivad õppekavasid magistriastmes (n = 40) ja bakalaureuseastmes 

(n = 36). 

Vastajate poolt juhitavate õppekavade jagunemine haridusvaldkondade järgi on näidatud 

joonisel 8. 

 

 
Joonis 8. Vastajate jagunemine haridusvaldkondade järgi (vastajate arv, n). 
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Jooniselt nähtub, et kõige rohkem vastajaid juhivad õppekavasid humanitaaria ja kunsti 

valdkonnas (n = 17), kõige vähem aga põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja veterinaaria 

valdkonnast (n = 1). Täielikult esindamata on teeninduse õppevaldkond. 

 

 

3.2.2. Õppekavajuhtide seisukohad TTO-alase õppe vajaduse kohta 

 

Tulemustest selgus, et TTO-alased õppeained on esindatud 32 vastaja poolt juhitavas 

õppekavas, mis teeb kokku 43% kõigist vastajatest. Vastajatest 57% (n = 43) kinnitas, et nende 

poolt juhitavas õppekavas ei ole TTO-alased õppeained esindatud (joonis 9). 

 

 

Joonis 9. TTO-alaseid õppeaineid sisaldavate õppekavade osakaal kõrgharidussüsteemis 

(vastajate osakaal, %). 

 

Õppekavades esindatud TTO-alaste õppeainete valdkondade esinemissagedus on näidatud 

joonisel 10. 
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Joonis 10. Esindatud TTO-alaste õppeainete valdkonnad õppekavajuhtide hinnangul (vastajate 

arv, n). 

 

Kõige enam on õppekavades esindatud tööohutuse (n = 33), töötervishoiu (n = 31) ning 

keskkonnariskide hindamise ja juhtimise alaseid (n = 29) õppeaineid. Kõige vähem õpetatakse 

katastroofiriske. 29 korda on vastatud, et õppekavades ei ole esindatud ühtegi loetletud TTO-

valdkonna õppeainet. 

TTO-õppe kogumaht õppekavas õppetasemete kaupa õppekavajuhtide hinnangul on näidatud 

tabelis 3. 

 

Tabel 3. TTO-õppe kogumaht õppekavas õppetasemete kaupa (vastajate arv, n) 

Õppetase 
1 EAP 

(n) 

2 EAP 

(n) 

3 EAP 

(n) 

4 EAP 

(n) 

5 EAP 

(n) 

>5 EAP 

(n) 

Ei ole 

esinda-

tud (n) 

Bakalaureuseõpe 2 1 9 0 0 9 19 

Rakenduskõrgharidusõpe 0 0 1 0 0 6 9 

Magistriõpe 2 4 3 1 0 0 25 

Integreeritud 

bakalaureuse- ja 

magistriõpe 

1 0 0 1 1 9 0 

Doktoriõpe 1 1 0 0 0 0 14 

Kokku 6 6 13 2 1 24 67 
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Tabelist 3 nähtub, et bakalaureuseõppes käsitletakse TTO teemasid kokku enamasti 3 EAP (n = 

9) ja >5 EAP (n = 9) ulatuses. Kahes õppekavas õpetatakse TTO aineid 1 EAP ulatuses ja ühel 

õppekaval 2 EAP ulatuses. Rakenduskõrgharidusõppes õpetatakse kuuel õppekaval TTO aineid 

>5 EAP ulatuses ja ühel õppekaval 3 EAP ulatuses. Magistriõppes õpetatavate TTO ainete 

mahud jäävad 1–4 EAP piiresse. Integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppe õppekavades 

õpetatakse TTO aineid järgmiselt: 1 EAP (n = 1), 4 EAP (n = 1), 5 EAP (n = 1) ja >5 EAP (n = 

9). Doktoriõppes on ühel õppekaval esindatud TTO-alased õppeained 1 EAP ulatuses ja ühel 

õppekaval 2 EAP ulatuses. 

TTO-õppeainete maht etteantud teemade kaupa on näidatud tabelis 4. 

 

Tabel 4. Õpetatavate TTO ainete maht teemade kaupa (vastajate arv, n) 

TTO teemad 
1 EAP 

(n) 

2 EAP 

(n) 

3 EAP 

(n) 

4 EAP 

(n) 

5 EAP 

(n) 

>5 EAP 

(n) 

Ei ole 

esinda-

tud (n) 

Töötervishoid 3 0 2 0 0 1 46 

Tööohutus 20 0 7 0 0 6 42 

Ergonoomika 12 1 4 0 0 0 55 

Tööhügieen 8 1 3 0 0 5 58 

Tööpsühholoogia 13 0 5 1 0 2 54 

Töökeskkonna 

riskide hindamine 

ja juhtimine 

18 1 3 0 0 2 51 

Keskkonnariskide 

hindamine ja 

juhtimine 

16 0 3 1 0 2 53 

Katastroofriskid 8 0 0 0 0 3 64 

Tööseadusandlus 14 0 1 1 0 5 54 

Kokku 112 3 28 3 0 26 477 

 

Tabelist 4 nähtub, et kõige rohkem erinevaid TTO teemasid käsitletakse 1 EAP (n = 112) mahus. 

Järgnevad 3 EAP (n = 28) ja >5 EAP (n = 26). Mitte ühtegi TTO teemat ei käsitleta vastanute 

poolt juhitavates õppekavades 5 EAP ulatuses. 

Joonisel 11 on näidatud TTO ainete jagunemine kohustuslikuks ja valikuliseks. 
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Joonis 11. TTO ainete jagunemine kohustuslikuks ja valikuliseks (vastajate osakaal, %). 

 

Jooniselt nähtub, et 70% (n = 30) õppekavadest on olemasolevad TTO ained kohustuslikud ja 

16% (n = 7) õppekavades on TTO ained valikulised. Nii kohustuslikke kui ka valikulisi TTO-

õppeaineid sisaldavad 14% (n = 6) õppekavadest. 

Vastustest selgub, et valikainete puhul on TTO ained üliõpilaste seas pigem populaarsed. Eriti 

humanitaaria ja kunsti ning hariduse valdkonnas. 

Joonisel 12 on näidatud, kuidas on TTO-alaste ainete õpetamine korraldatud. 

 

 

Joonis 12. TTO-alaste ainete õpetamise viisid (vastajate arv, n). 

 

Kõige enam on TTO-alaste ainete õpe korraldatud loengute/seminaridega (n = 24) ja 

loengute/praktikumidega (n = 20). Veebitoega loenguid ja iseseisvat õpet praktiseeritakse 
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üheksal õppekaval ning kuuel õppekaval käsitletakse TTO-d vaid enne erialast praktikat 

ohutusjuhistena. Ainult loengutega viiakse TTO õpet läbi kolmel õppekaval. 

TTO-alaste õppeainete sisu vastavust tööelu praktiliste vajadusega hinnati 10 palli süsteemis 

keskmiselt hindele 7,9. 

Vastajatest 79% (n = 59) ei ole kursis oma õppevaldkonda kuuluvate tegevusalade registreeritud 

tööõnnetuste ja -surmade arvuga. Ainult 21% (n = 16) vastajatest kinnitas statistikaga kursis 

olemist. 

Õppekavajuhtide hinnang TTO-õppe vajalikkuse kohta erinevatel õppeastmetel on näidatud 

joonisel 13. 

 

 

Joonis 13. Õppekavajuhtide hinnang TTO-õppe vajalikkuse kohta erinevatel õppetasemetel 

(vastajate osakaal, %). 

 

Vastustest tulenevalt peetakse TTO-alast õpet oluliseks igas õppeastmes, kuid eriti 

rakenduskõrgharidusõppes ja bakalaureuseõppes. Kõige vähem oluliseks peetakse TTO õpet 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

TTO alane õpe on oluline igas kõrghariduse
õppeastmes

TTO alane õpe on oluline
rakenduskõrgharidusõppes

TTO alane õpe on oluline bakalaureuseõppes

TTO alane õpe on oluline magistriõppes

TTO alane õpe on oluline doktoriõppes

TTO alane õpe ülikoolis / kõrgkoolis pole üldse
vajalik

Vastajate osakaal, %

Ei nõustu üldse Pigem ei nõustu Ei oska vastata Pigem nõustun Nõustun täielikult



43 

doktoriõppes ja seitse vastajat pigem nõustus ja nõustus täielikult, et TTO-alane õpe 

kõrghariduses pole üldse vajalik. 

Õppekavajuhtide hinnangul peaks õppekava sisaldama järgmisi TTO-valdkondi (joonis 14). 

 

Joonis 14. Õppekavajuhtide hinnang TTO-alaste õppeainete valdkondade vajaduse kohta 

(vastajate arv, n). 

 

Õppekavajuhtide arvates peaks õppekava sisaldama kõiki TTO-valdkondi suuremal määral kui 

need praegu õppekavades esindatud on. Vastajate arvates on olulisemad valdkonnad 

töötervishoid, tööohutus, tööseadusandlus. Seitse vastajat leidis, et õppekava ei pea sisaldama 

ühtegi TTO teemat. 

Õppekavajuhtide arvamused TTO-alase õppe vähesuse põhjuste kohta kõrgkoolides on näidatud 

joonisel 15. 

 

7

9

17

25

27

32

36

39

41

41

43

0 10 20 30 40 50

Ei pea sisaldama ühtegi TTO teemat

Muu

Katastroofriskid

Tööhügieen

Keskkonnariskide hindamine ja juhtimine

Töökeskkonna riskide hindamine ja juhtimine

Ergonoomika

Tööpsühholoogia

Tööseadusandlus

Tööohutus

Töötervishoid

Vastajate arv, n



44 

 

Joonis 15. TTO-alaste õppeainete vähesuse põhjused kõrgkoolides õppekavajuhtide hinnangul 

(vastajate arv, n). 

 

Kõrghariduskoolide vähese TTO-alase õppe peamiste põhjusena toodi välja õppemoodulite 

piiratud maht (n = 65), valdkonna alatähtsustamine (n = 33) ja TTO-alaste teadmistega 

õppejõudude vähesus (n = 19). Avatud vastuse lahtrit kasutades toodi välja järgmised 

arvamused: ”õpet on piisavalt”; ”TTO ei anna kõrghariduses olulist lisandväärtust”; ”TTO 

teemad on pigem seotud tööeluga ja erialade jaoks, mille rakenduslik pool on teisejärguline, 

jäävad need teemad kaugeks”; ”ei oska vastata”; ”üliõpilased ei soovi oma kohustuslikus 

õppekavas õppekavaväliseid teemasid”. 

Hinnangud TTO-alaste õppeainete mahtude vajaduse kohta õppekavas olid erinevad (joonis 16). 

 

 

Joonis 16. Õppekavajuhtide hinnangud TTO-alaste õppeainete mahtude muutmise vajaduse 

kohta (vastajate osakaal, %). 

 

4

11

12

19

33

65

0 10 20 30 40 50 60 70

Piiratud õppematerjalide kättesaadavus

TTO teemad on ülekuhjatud seadusaktidega

Muu

TTO alaste teadmistega õppejõudude vähesus

TTO teemasid ei peeta vajalikuks

Maht õppemoodulites on piiratud

Vastajate arv, n

23%

4%

44%

29%

Suurendada

Vähendada

Jätta samaks

Muu



45 

Vastajatest 44% (n = 33) arvas, et TTO-alaste ainete õppemaht peaks jääma samaks, 23% (n = 

17) vastas, et seda tuleks suurendada ja 4% (n = 3) arvates tuleks TTO aineid õppekavas hoopis 

vähendada. Vastajatest 29% (n = 22) vastas „muu“ ning põhjendustena toodi välja, et TTO-

alaseid valdkondi tuleks käsitleda olemasolevate erialaainete osana, mitte eraldi õppeainetena. 

Õppekavajuhtide arvamus tulevaste ettevõtjate TTO-alaste teadmiste vajaduse kohta, olenemata 

erialast, on näidatud joonisel 17. 

 

 

Joonis 17. Õppekavajuhtide hinnangud TTO-alaste teadmiste vajadusele tulevasel ettevõtjal, 

olenemata erialast (vastajate osakaal, %). 

 

Vastajatest 81% (n = 61) nendib, et olenemata erialast vajab tulevane noor ettevõtja TTO-alaseid 

teadmisi, kuid 8% (n = 6) ei pea TTO-alaseid teadmisi ettevõtjatel oluliseks. Vastajatest 11% (n 

= 8) täpsustas oma vastust kasutades lahtrit „muu“, tuues välja oma vastuse põhjendusi. 

Muuhulgas toodi välja, et suurest osast humanitaarvaldkonna üliõpilastest ei saa ettevõtjaid. 

Vastajatest 39% (n = 25) arvas, et kui nende ülikoolis/rakenduskõrgkoolis tuleks teha 

õppekavades muudatusi ja tõsta TTO-alaste ainete õppemahtu, siis neil õnnestuks need 

muudatused ellu viia lähema kahe aasta jooksul. Kahjuks 61% (n = 39) nentis, et see neil ei 

õnnestuks. 

Kõige enam on vastajad õppekavade täiustamisel valmis koostööd tegema Haridus- ja 

Teadusministeeriumiga (n = 33), teiste kõrgkoolidega (n = 29) ja Tööinspektsiooniga (n = 22). 

Kõige vähem aga Vabariigi Valitsusega (n = 3) ja Ametiühingute Keskliiduga (n = 7). 14 
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vastajat ei näe vajadust kellegagi koostööd teha. Õppekavajuhtide valmidus õppekavade 

täiustamisel koostöö tegemiseks erinevate institutsioonidega on näidatud joonisel 18. 

 

 

Joonis 18. Õppekavajuhtide arvamus õppekavade täiustamisel koostöö tegemise kohta 

erinevate institutsioonidega (vastajate arv, n). 

 

Muuseas on välja toodud järgmised arvamused: ”koostööd tuleks loomulikult teha, aga pigem 

õppekavade üldisel arendamisel”; ”koolid on alati head partnerid, ülejäänud elementide osas 

puudub usaldus nii hea tahte, kui kompetentsuse osas”; ”erialaliidud/ettevõtted”; ”meil on nii 

spetsiifilised erialad, et kahtlen, kas keegi ülalnimetatutest oskaks erialast abi pakkuda, kuid 

kindlasti oleks huvi heade ergonoomika õppematerjalide vastu”. 

 

 

3.3. Delphi uuring 

 

3.3.1. Valim 

 

Nõusoleku uuringu teises etapis osalemiseks andis 10 õppekavajuhti järgmistest 

haridusvaldkondadest: loodusteadused, matemaatika ja statistika; haridus; tervis ja heaolu; 
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tehnika, tootmine ja ehitus; ärindus, haldus ja õigus ning humanitaaria ja kunst. Vastuseid laekus 

5 ja vastamismäär oli 50%. 

 

 

3.3.2. Õppekavajuhtide-ekspertide seisukohad TTO-õppe sisu ja mahtude kohta 

 

Küsitluse esimeses osas paluti vastajatel määratleda ohutusteemadega seotud distsipliine ja 

mõisteid. 

Enamus vastajatest eelistas järgnevaid definitsioone: 

• Töötervishoid on kõigi ametite töötajate füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu kõrgeima 

taseme edendamine ja säilitamine, vältides tervisest kõrvalekaldumisi, kontrollides riske 

ning kohandades tööd inimestega ja inimeste töökohaga. (ILO/WHO, 1950) 

• Tööohutus käsitleb kõiki töökoha füüsilise, vaimse ja sotsiaalse tervise ja ohutuse 

aspekte ning keskendub peamiselt töötajate vigastuste ennetamisele, mis võivad 

tuleneda nende töökohal tehtava tööga seotud riskidest. (peopleHum) 

• Töötervishoid ja ohutus on interdistsiplinaarne tegevus, mis on seotud igale 

töötegevusele omaste tööalaste riskide ennetamisega. Rahvusvahelise 

Tööorganisatsiooni andmetel hõlmab töötervishoid ja tööohutus töötajate sotsiaalset, 

vaimset ja füüsilist heaolu, see tähendab "terviklikku inimest". (ILO) 

• Üldist ergonoomilist lähenemist ning ergonoomika põhiprintsiipe ja kontseptsioone saab 

rakendada ülesannete, tööde, toodete, tööriistade, seadmete, süsteemide, 

organisatsioonide, teenuste, rajatiste ja keskkondade kavandamisel ja hindamisel, et 

need vastaksid inimeste omadustele, vajadustele ja väärtustele ning võimetele ja 

piirangutele. (ISO 26800:2011) 

• Tööhügieen on distsipliin töökeskkonna terviseohtude äratundmiseks, hindamiseks, 

kontrollimiseks ja ennetamiseks, eesmärgiga kaitsta töötajate tervist ja heaolu ning 

kaitsta kogukonda laiemalt. (IOHA) 

• Tööpsühholoogia uurib inimese käitumist töökohal. See on rakenduslik distsipliin 

psühholoogia valdkonnas. Võime sellele viidata ka kui tööstus- ja 
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organisatsioonipsühholoogia, organisatsioonipsühholoogia ning töö- ja 

organisatsioonipsühholoogia. (APA) 

• Riskianalüüsi eesmärk on leida üles kõik töökeskkonnas olevad ohud ja anda neile 

hinnang järgmistes etappides: info kogumine töökeskkonna, tööprotsessi ja töötajate 

kohta; töökeskkonna ohutegurite tuvastamine; ohuteguritega seotud riskide hindamine – 

hinnatakse võimaliku tagajärje raskusastet ja selle tõenäosust ning otsustatakse, kas risk 

on lubatav või mitte; tegevuste kavandamine riski kõrvaldamiseks või vähendamiseks; 

riskihindamise dokumenteerimine. (Tööelu) 

• Riskijuhtimise all mõistetakse asutuses riskide suhtes ettevõetavaid kooskõlastatud 

tegevusi ehk asutuse riskide tuvastamise, hindamise, haldamise ja seire pidevat 

protsessi, mille eesmärgiks on toetada asutuse eesmärkide saavutamist. Riskijuhtimise 

protsessi moodustavad eelnimetatud tegevused koos asjakohaste poliitikate, 

protseduuride ja tavadega. (Wikipedia) 

• Katastroofriskide maandamine annab väljundi, mis kvantifitseerib haavatavused ja 

tagajärjed, kontrollide tõhususe ja pakub lahendusi, mis võivad olla füüsilised, küber-, 

inimfaktorid või uuenduste kombinatsioonid, mis vähendavad jääkriski ettevõtte või 

valitsuse poolt määratletud vastuvõetava tasemeni. (Newrisk Limited) 

• Kriisijuhtimise eesmärk on arendada ja rakendada võimalusi nii kriiside vältimiseks kui 

ka nende lahendamiseks minimaliserides kriisidest tulenevaid kahjusid, taastades 

tasakaal ja funktsioneerimine, samuti on oluline roll varasematest kriisidest õppimine. 

(Alpaslan & Mitroff, 2021) 

Oluliste teemadena märgiti veel ära mõisted rehabilitatsioon ja tööfüsioteraapia. 

Küsimustiku teises osas hinnati vajalikku TTO-õppeainete sisu ja minimaalseid ainemahtusid, 

tulenevalt valdkonnast või erialast. 

Arvamused TTO-teemade õpetamise vajaduse kohta kõrgharidussüsteemis on näidatud joonisel 

19. 
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Joonis 19. TTO-teemade õpetamise vajadus kõrgharidussüsteemis (vastajate osakaal, %). 

 

Kõrghariduskoolides peetakse vähem oluliseks õpetada tööhügieeni, katastroofriske ja 

kriisijuhtimist. Kõige olulisemaks peetakse töötervishoidu ja -ohutust. 

Eksperdid hindasid TTO-teemade vajalikke õppemahtusid kõrgharidussüsteemis järgmiselt 

(joonis 20). 

 

 

Joonis 20. TTO-teemade vajalikud õppemahud kõrgharidussüsteemis (vastajate osakaal, %). 
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Kõige suuremas mahus peaks õpetama töötervishoidu ja -ohutust, töötervishoidu ja tööohutust 

eraldi ainetena ja ergonoomikat. TTO-teemasid peaks ekspertide arvates õpetama ainemahus 1–

2 EAP, töötervishoidu ja -ohutust ka kuni 3 EAP. 

TTO-teemade õpetamise vajadus haridusvaldkondade kaupa on näidatud joonisel 21. 

 

 

Joonis 21. TTO-teemade õpetamise vajadus haridusvaldkondade kaupa (vastajate osakaal, %). 

 

TTO-õpet peetakse oluliseks igas haridusvaldkonnas, eriti hariduse ning tervise ja heaolu 

valdkonnas. Väike osakaal vastajatest ei pidanud TTO-õpet vajalikuks. 

 

Arvamused TTO-teemade õpetamise vajaduse kohta hariduse, humanitaaria ja kunstide 

valdkondades on näidatud joonisel 22. 
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Joonis 22. TTO-teemade õpetamise vajadus hariduse, humanitaaria ja kunstide valdkondades 

(vastajate osakaal, %). 

 

Hariduse, humanitaaria ja kunstide valdkondades peetakse kõige olulisemaks tööpsühholoogia 

ning töötervishoiu ja -ohutuse õpetamist. Järgnevad riskianalüüs ja ergonoomika. Eksperdid 

hindasid TTO-teemade vajalikke õppemahtusid nendes valdkondades järgmiselt (joonis 23). 

 

 

Joonis 23. TTO-teemade vajalikud õppemahud hariduse, humanitaaria ja kunstide 

valdkondades (vastajate osakaal, %). 

Enamasti arvavad eksperdid, et hariduse, humanitaaria ja kunstide valdkondades peaks kõik 

TTO-teemad olema esindatud vähemalt 1 EAP ulatuses. Töötervishoid ja -ohutus on märgitud 

ka 2 ja 3 EAP ulatuses ning samuti on olulisemad TTO-teemad töötervishoid, tööohutus, 

ergonoomika ja tööpsühholoogia. 
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Arvamused TTO-teemade õpetamise vajaduse kohta sotsiaalteaduste, ajakirjanduse ja teabe 

ning ärinduse, halduse ja õiguse valdkondades on näidatud joonisel 24. 

 

 

Joonis 24. TTO-teemade õpetamise vajadus sotsiaalteaduste, ajakirjanduse ja teabe ning 

ärinduse, halduse ja õiguse valdkondades (vastajate osakaal, %). 

 

Sotsiaalteaduste, ajakirjanduse ja teabe ning ärinduse, halduse ja õiguse valdkondades peetakse 

kõige olulisemaks kriisijuhtimise, riskijuhtimise ning töötervishoiu ja -ohutuse õpetamist. 

Eksperdid hindasid TTO-teemade vajalikke õppemahtusid nendes valdkondades järgmiselt 

(joonis 25). 

 

 

Joonis 25. TTO-teemade vajalikud õppemahud sotsiaalteaduste, ajakirjanduse ja teabe ning 

ärinduse, halduse ja õiguse valdkondades (vastajate osakaal, %). 
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Kõige suuremas mahus peaks ekspertide arvates sotsiaalteaduste, ajakirjanduse ja teabe ning 

ärinduse, halduse ja õiguse valdkondades õpetama töötervishoidu ja -ohutust. Kõige vähem 

tööhügieeni ja katastroofriske. 

Arvamused TTO-teemade õpetamise vajaduse kohta loodusteaduste, matemaatika ja statistika 

ning informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkondades on näidatud joonisel 26. 

 

 

Joonis 26. TTO-teemade õpetamise vajadus loodusteaduste, matemaatika ja statistika ning 

informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkondades (vastajate osakaal, %). 

Jooniselt nähtub, et kõige olulisemaks peetakse loodusteaduste, matemaatika ja statistika ning 

informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkondades riskijuhtimist ja riskianalüüsi. 

Järgnevad kriisijuhtimine, katastroofriskid, tööpsühholoogia, ergonoomika ning töötervishoid 

ja -ohutus. 

Eksperdid hindasid TTO-teemade vajalikke õppemahtusid nendes valdkondades järgmiselt 

(joonis 27). 
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Joonis 27. TTO-teemade vajalikud õppemahud loodusteaduste, matemaatika ja statistika ning 

informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkondades (vastajate osakaal, %). 

 

Kõige enam arvati, et loodusteaduste, matemaatika ja statistika ning informatsiooni- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia valdkondades peaks kõiki TTO-teemasid õpetama vähemalt 1 

EAP ulatuses. Rohkem, 3 EAP ulatuses, peaks õpetama töötervishoidu ja -ohutust. 

Arvamused TTO-teemade õpetamise vajaduse kohta tehnika, tootmise ja ehituse valdkondades 

on näidatud joonisel 28. 

 

 

Joonis 28. TTO-teemade õpetamise vajadus tehnika, tootmise ja ehituse valdkondades 

(vastajate osakaal, %). 
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Tehnika, tootmise ja ehituse valdkondades peetakse kõige olulisemaks õpetada katastroofriske, 

riskijuhtimist ja riskianalüüsi. Järgnevad kriisijuhtimine, tööpsühholoogia, tööhügieen, 

ergonoomika ning töötervishoid ja -ohutus. 

Eksperdid hindasid TTO-teemade vajalikke õppemahtusid nendes valdkondades järgmiselt 

(joonis 29). 

 

 

Joonis 29. TTO-teemade vajalikud õppemahud tehnika, tootmise ja ehituse valdkondades 

(vastajate osakaal, %). 

 

Kõige enam arvati, et tehnika, tootmise ja ehituse valdkondades peaks kõige väiksemas mahus 

(1 EAP) õpetama katastroofriske. Kõige suuremas mahus (5 EAP) peaks õpetama 

töötervishoidu ja -ohutust. Lisaks 3 EAP ulatuses ka töötervishoidu, tööohutust ja 

ergonoomikat. Ülejäänud TTO-teemasid peaks õpetama 1–2 EAP ulatuses. 

Arvamused TTO-teemade õpetamise vajaduse kohta põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja 

veterinaaria valdkondades on näidatud joonisel 30. 
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Joonis 30. TTO-teemade õpetamise vajadus põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja 

veterinaaria valdkondades (vastajate osakaal, %). 

Jooniselt nähtub, et põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja veterinaaria valdkondades 

peetakse kõige olulisemaks kriisijuhtimise, riskianalüüsi ning töötervishoiu ja -ohutuse 

õpetamist. 

Eksperdid hindasid TTO-teemade vajalikke õppemahtusid nendes valdkondades järgmiselt 

(joonis 31). 

 

 

Joonis 31. TTO-teemade vajalikud õppemahud põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja 

veterinaaria valdkondades (vastajate osakaal, %). 
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Ekspertide arvates peaks põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja veterinaaria valdkondades 

tööpsühholoogiat õpetama 1 EAP ulatuses. Kõige suuremas mahus (5 EAP) peaks õpetama 

töötervishoidu ja -ohutust. Lisaks 3 EAP ulatuses ka töötervishoidu, tööohutust ja 

ergonoomikat. Ülejäänud TTO-teemasid peaks õpetama 1–2 EAP ulatuses. 

Arvamused TTO-teemade õpetamise vajaduse kohta tervise ja heaolu ning teeninduse 

valdkondades on näidatud joonisel 32. 

 

 
Joonis 32. TTO-teemade õpetamise vajadus tervise ja heaolu ning teeninduse valdkondades 

(vastajate osakaal, %). 

 

Tervise ja heaolu ning teeninduse valdkondades peetakse kõige olulisemaks õpetada 

tööpsühholoogiat, tööhügieeni, ergonoomikat ning töötervishoidu ja -ohutust. Üle kolmandiku 

vastajatest ei pea tervise ja heolu ning teeninduse valdkondades vajalikuks töötervishoiu ja 

tööohutuse teemasid. 

Eksperdid hindasid TTO-teemade vajalikke õppemahtusid nendes valdkondades järgmiselt 

(joonis 33). 
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Joonis 33. TTO-teemade vajalikud õppemahud tervise ja heaolu ning teeninduse valdkondades 

(vastajate osakaal, %). 

 

Ekspertide arvates peaks tervise ja heaolu ning teeninduse valdkondades õpetama 

töötervishoidu ja -ohutust mahus >5 EAP ja 5 EAP. 4 EAP mahus on mainitud ka töötervishoidu 

ja tööohutust eraldi. Ülejäänud TTO-teemasid peaks õpetama 1–2 EAP ulatuses. 

TTO-teemade õpetamise viiside puhul pidasid eksperdid võrdselt oluliseks õpetada TTO-

teemasid eraldi ainena ja teiste õppeainete osana või õppeainega seotult. Kaks korda vastati ka 

”muu”, tuues välja, et õpetamise viis sõltub õppekavast ning, et TTO-teemasid tuleks õpetada 

ühe komplektina. 

TTO-teemade õpetamise miinimummahte hinnati järgnevalt (joonis 34). 

 

 

Joonis 34. TTO-teemade õpetamise miinimummaht (vastajate osakaal, %). 
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Vastajatest 60% (n = 3) arvab, et TTO-teemade õpetamise miinimummaht peaks olema 3 EAP. 

Üks vastaja arvab, et see maht peaks olema <1 EAP. 

Ekspertide arvamused TTO-teemade õpetamise kohta erinevatel õppeastmetel on näidatud 

joonisel 35. 

 

 

Joonis 35. TTO-teemade õpetamise vajadus ekspertide hinnangul erinevatel õppeastmetel 

(vastajate osakaal, %). 

 

Ekspertid leiavad, et TTO-teemasid peaks õpetama vähemalt miinimummahus 

rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse- ja magistriõppes. Magistriõppes võiks ühe vastaja arvates 

isegi õpetada TTO-teemasid rohkem kui miinimummahus. Doktoriõppes ei peeta TTO-teemade 

õpetamist üldiselt vajalikuks. 

Küsimustiku kolmas osa keskendub ohuteguritele. Joonisel 36 on näidatud ekspertide 

arvamused erinevate ohutegurite käsitlemise kohta erinevates haridusvaldkondades. 
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Joonis 36. Ekspertide arvamused ohutegurite käsitlemise kohta erinevates haridusvaldkondades 

(vastajate osakaal, %). 

 

Kõige olulisemaks peetakse kõigis haridusvaldkondades füsioloogilisi ja füüsikalisi 

ohutegureid. Vähem olulised on keemilised ja psühhosotsiaalsed ohutegurid. 

Füüsikaliste ohutegurite alaste teadmiste olulisust hinnati 5 palli skaalal keskmiselt hindega 4,2. 

Jooniselt 37 nähtub, et oluliseks peetakse kõiki välja toodud füüsikalisi ohutegureid, kuid siiski 

vähem elektromagnetväljasid ja nende tervisemõjusid ning vibratsiooni töökeskkonnas ja sellest 

tulenevate tervisemõjude ennetamist. TTO õpetamisel tuleks käsitleda järgmisi füüsikalisi 

ohutegureid. 
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Joonis 37. TTO õpetamisel käsitletavate füüsikaliste ohutegurite olulisus (vastajate osakaal, %). 

 

Lisamärkusena toodi vastajate poolt olulistena välja veel kiirgused, mis ei ole 

elektromagnetkiirgused, peentolm ja asbest. 

Keemiliste ohutegurite alaste teadmiste olulisust hinnati 5 palli skaalal keskmiselt hindega 3. 

Õppekavajuhtide-ekspertide hinnangul tuleks TTO õpetamisel käsitleda järgmisi keemilisi 

ohutegureid (joonis 38). 

 

 

Joonis 38. TTO õpetamisel käsitletavate keemiliste ohutegurite olulisus (vastajate osakaal, %). 
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Eksperdid peavad oluliseks õpetada kemikaaliriskide ennetamist ja juhtimist ning ohtlikke 

kemikaale töökeskkonnas. Pigem mitteoluliseks peetakse nanomaterjalide tootmist ja nendest 

tulenevaid terviseriske. Lisaks toodi olulistena välja veel keemilised materjalid, allergeenid ja 

jäätmekäitlus. 

Bioloogiliste ohutegurite alaste teadmiste olulisust hinnati 5 palli skaalal keskmiselt hindega 4. 

Õppekavajuhtide-ekspertide hinnangul tuleks TTO õpetamisel käsitleda järgmisi bioloogilisi 

ohutegureid (joonis 39). 

 

 

Joonis 39. TTO õpetamisel käsitletavate bioloogiliste ohutegurite olulisus (vastajate osakaal, 

%). 

 

Kõige olulisemaks peetakse tööga seotud kutsenakkushaiguste ennetamist (bakterid, viirused, 

parasiidid, seened). Veidi vähem, kuid siiski olulisteks peeti Covid-nakkuste ennetusprogrammi 

ning bioloogilist tolmu ja sellega seonduvate terviseriskide ennetamist. Lisaks toodi olulistena 

välja veel üldised nakkushaigused, nakkushaiguste leviku ennetamine ning nakkusohtlike 

jäätmete käitlus. 

Füsioloogiliste ohutegurite alaste teadmiste olulisust hinnati 5 palli skaalal keskmiselt hindega 

4,4. Õppekavajuhtide-ekspertide hinnangud füsioloogiliste tegurite käsitlemisel TTO-õppes on 

toodud joonisel 40. 
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Joonis 40. TTO õpetamisel käsitletavate füsioloogiliste ohutegurite olulisus (vastajate osakaal, 

%). 

 

Õppekavajuhid-eksperdid leidsid, et kõik välja toodud füsioloogilised ohutegurid on 

kõrghariduskoolides õpetamisel pigem olulised. Lisaks mainiti ära, et tööasendeid säilitavad ja 

tööliigutusi teevad absoluutselt iga ameti esindajad, seega on need olulised käsitleda. 

Psühhosotsiaalsete ohutegurite alaste teadmiste olulisust hinnati 5 palli skaalal keskmiselt 

hindega 4,4. 

TTO õpetamisel tuleks käsitleda järgmisi psühhosotsiaalseid ohutegureid (joonis 41). 

 

 
Joonis 41. TTO õpetamisel käsitletavate psühhosotsiaalsete ohutegurite olulisus (vastajate 

osakaal, %). 
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Eksperdid pidasid käsitletavate teemade hulgas väga oluliseks töökiusamist, selle ennetamist ja 

juhtimist ning tööstressi, läbipõlemist ja töötajate vaimset tervist. Pigem oluliseks peeti pikki 

töötunde, vahetustega tööd ja öötööd ning tööd eritingimustes. Lisaks toodi välja, et tööstress, 

läbipõlemine ja vaimne tervis on olulised iga ameti puhul ja seda peaks oma valdkonna raames 

natuke arutama. Teiste vastusevariantide kohta arvati, et enamusele piisaks, kui nende kohta 

oleks õppematerjalis kuni kaks slaidi. 

Eksperdid on seisukohal, et TTO õpetamisel vajavad olulist tähelepanu nii tööõnnetused, kui ka 

tööga seotud haigestumised. Lisaks vastati, et tööga seotud tervisekaebustest võiks ka iga 

inimene midagi teada, aga kutsehaigused on päris spetsiifiline teadmine, seda tavaline inimene 

ei vaja oma õppesse. 

Küsitluse lõpus märgiti ära, et veel peaks käsitlema teemasid nagu seadusandlus, töötajate, 

tööandjate õigused-kohustused (natuke riskijuhtimine, aga natuke ei ole ka), ohumärgised, 

trasnpordireeglid jms. 

 

 

3.4. Eesti Maaülikooli Tehnikamajas õpetatavate õppekavade analüüs 

 

3.4.1. Tehnika ja tehnoloogia (384) bakalaureuseõpe 

 

Tehnika ja tehnoloogia bakalaureuse õppekaval on kolm spetsialiseerumise suunda: 

energiakasutus, tootmistehnika ja ergonoomika. 

Üldmoodulis, mis on kohustuslik kõikidele õppekaval õppijatele, õpetatakse kahte TTO ainet: 

• keskkonnakaitse ja -korraldus – 4 EAP; 

• riskianalüüs ja töökeskkonna ohutus – 3 EAP. 

Kohustuslikud õppeained, mille käsitletavate teemade loeteludes on välja toodud nii töö- kui ka 

keskkonnaohutust ja tööseadusandlust: 

• biomajanduse alused – 4 EAP; 

• õigusõpetus – 3 EAP; 
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• mootorikütused ja määrdeained – 3 EAP; 

• pneumo- ja hüdrosüsteemid – 5 EAP; 

• soojustehnika – 5 EAP. 

Energiakasutuse spetsialiseerumisega üliõpilastele, lisaks üldmooduli ainetele, kohustuslikud 

TTO ained puuduvad, kuid õppeained, mille käsitletavate teemade loeteludes toodud välja nii 

töö- kui ka keskkonnaohutust on järgmised: 

• elektri- ja automaatikaseadmete montaaž – 3 EAP; 

• elektriseadmete kasutamine ja ohutus – 6 EAP; 

• soojusgeneraatorid – 3 EAP. 

Tootmistehnika spetsialiseerumise valinud üliõpilastele, lisaks üldmooduli ainetele, 

kohustuslikud TTO ained puuduvad, kuid õppeained, mille käsitletavate teemade loeteludes 

toodud välja nii töö- kui ka keskkonnaohutust on järgmised: 

• autod-traktorid – 5 EAP; 

• materjalide töötlemistehnoloogia – 6 EAP; 

• materjalide töötlemistehnoloogia õppepraktika – 4 EAP; 

• tehnoloogiapraktika – 6 EAP. 

Ergonoomika spetsialiseerumise valinud üliõpilastele kohustuslikud TTO ained on: 

• tehnika ja ohutushoid – 6 EAP; 

• tootmisergonoomika – 5 EAP; 

• töökeskkond tööstuses ja põllumajanduses – 6 EAP; 

• tööohutustehnoloogia praktika – 6 EAP. 

Vastavalt ekspertide rühma arvamusele peaks tehnika, tootmise ja ehituse haridusvaldkonnas 

õpetama kõiki TTO-valdkondi järgmistes mahtudes: 

• töötervishoid – 1–3 EAP; 

• tööohutus – 1–3 EAP; 

• töötervishoid ja -ohutus – 5 EAP; 

• ergonoomika – 1–3 EAP; 

• tööhügieen – 1 EAP; 
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• tööpsühholoogia – 1 EAP; 

• riskianalüüs – 1 EAP; 

• riskijuhtimine – 1 EAP; 

• katastroofriskid – 1 EAP; 

• kriisijuhtimine – 1 EAP. 

TTO-valdkondade õpetamise miinimummahtu hinnati 3 EAP suuruseks. Eksperdid nõustusid 

ühehäälselt, et bakalaureuse õppeastmes peab õpetama TTO-valdkondi ning tehnika, tootmise 

ja ehituse haridusvaldkonnas on olulised füüsikalised, keemilised, bioloogilised ja 

füsioloogilised ohutegurid. Veidi vähem olulised on psühhosotsiaalsed ohutegurid. 

Õppekava analüüs näitab, et ekspertide poolt soovitatud TTO-valdkondade miinimummaht 3 

EAP on õppekavas ületatud, kuid sisulise poole pealt ei ühti see ekspertide hinnanguga TTO-

õppe vajadusest. Ühelgi suunal ei käsitleta töötervishoidu, tööhügieeni, tööpsühholoogiat, 

katastroofriske ega kriisijuhtimist. 

 

 

3.4.2. Energiakasutus (432) magistriõpe 

 

Energiakasutuse magistriõppe õppekavas TTO-alased õppeained puuduvad. Mõnede üksikute 

õppeainete õpiväljundites ja sisu kirjelduses oli välja toodud punktid mõjust keskkonnale ja 

nõuetest sisekliimale, kuid nende ohutusalaste teemade osakaal õppeaines on väga väike. 

Kohustuslikud õppeained, mille käsitletavate teemade loeteludes on toodud välja nii töö- kui ka 

keskkonnaohutust: 

• energeetikamajanduse praktika – 5 EAP; 

• energiavarustus ja -juhtimine – 5 EAP. 

Valikained, mille käsitletavate teemade loeteludes on välja toodud nii töö- kui ka 

keskkonnaohutust ja nõudeid sisekliimale on järgmised: 

• põimelektrifitseerimine – 5 EAP; 

• hoonete energiavarustus ja energiaauditid – 3 EAP; 
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• hoonete ventilatsioon ja energiavarustus – 3 EAP. 

Eksperdid nõustusid, et magistriõppes on TTO-õpe vajalik ning tehnika, tootmise ja ehituse 

haridusvaldkonnas peaks õpetama kõiki väljatoodud TTO-valdkondi mahtudes 1–4 EAP (vt ptk 

Tehnika ja tehnoloogia (384) bakalaureuseõpe). Kohustusike ja valikainete käigus käsitletakse 

vähesel määral ohutust ja nõudeid hoonete sisekliimale, kuid sellega TTO-õpe piirdub. 

Ekspertide arvates peaks aga tehnika, tootmise ja ehituse haridusvaldkonnas käsitlema kõiki 

ohutegureid. Seega ei ole ekspertide poolt soovitatud TTO õpetamise vajadused täidetud. 

 

 

3.4.3. Tootmistehnika (437) magistriõpe 

 

Tootmistehnika magistritaseme õppekavas TTO-alased õppeained puuduvad. Siiski on osade 

õppeainete sisu lühikirjeldustes toodud välja nii töö- kui ka keskkonnaohutust. 

Kohustuslikud õppeained, mille käsitletavate teemade loeteludes on välja toodud nii töö- kui ka 

keskkonnaohutust on järgmised: 

• hüdro- ja pneumoajamid – 6 EAP; 

• nanotehnoloogia – 3 EAP; 

• tööstuslikud tõste- ja edastusmasinad – 3 EAP; 

• droonitehnoloogiad – 4 EAP; 

• praktika – 8 EAP; 

• mehhatroonika alused – 3 EAP; 

• masinapargi juhtimine – 3 EAP. 

Eksperdid nõustusid, et magistriõppes on TTO-õpe vajalik ning tehnika, tootmise ja ehituse 

haridusvaldkonnas peaks õpetama kõiki väljatoodud TTO-valdkondi mahtudes 1–4 EAP (vt ptk 

Tehnika ja tehnoloogia (384) bakalaureuseõpe). Kohustusike ja valikainete käigus käsitletakse 

mingil määral ohutust ja mõjusid keskkonnale, kuid ekspertide arvates peaks tehnika, tootmise 

ja ehituse haridusvaldkonnas käsitlema kõiki ohutegureid. Seega ei ole ekspertide poolt 

soovitatud TTO õpetamise vajadused täidetud. 
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4. ARUTELU 

 

Euroopa tööpoliitikas on olulisel kohal töötajate kõrge riskiteadlikkus. Selle edendamisega 

tegelevad igapäevaselt mitmed rahvusvahelised organisatsioonid. Kuigi ohutuse, tervise ja 

heaolu integreerimine haridussüsteemi ja seeläbi edendada kvaliteetset haridus- ja 

ennetuskultuuri on ENETOSH-i põhieesmärk, puuduvad sellel kindlad tegevuskriteeriumid ning 

integreerimine jääb pigem idee tasandile. Seevastu SLIC-i tegevus on suunatud eesmärkide 

täitmisele. [31, 33] 

Uuringud on näidanud, et ohutusalaste teadmiste vähesuse tõttu võib noor ettevõtja sattuda juba 

esimestel tööaastatel tööõnnetusse ning õnnetusrisk väheneb märkimisväärselt, kui TTO 

temaatika on viidud ametialase väljaõppe programmidesse [21]. Seega peavad kõik 

rakenduskõrgkoolide ja ülikoolide lõpetajad tundma oma ametist tulenevaid terviseriske ning 

oskama rakendada ennetusmeetmeid, et luua turvaline töökeskkond [22]. 

Kõrgharidusvajaduse ja -nõudluse prognoosimise aluseks on sobiv kasutada Delphi meetodit, 

kuna see hõlmab erineva taustaga kvalifitseeritud eksperte [34, 15]. Seni on Delphi meetodit 

kasutatud uuringutes töötervishoiuarstide ja -õdede õppekavade kvaliteedi hindamiseks. Nende 

uuringute tulemused on näidanud erinevusi õpetamise prioriteetides ja klientide ootustes TTO 

spetsialistidele [56, 57]. On oluline, et õppe käigus saadud teadmised vastaksid sihtgrupi 

ootustele, sest vaid nii saab pakkuda kõrge kvaliteediga teenust. Sama kehtib ka TTO õpetamise 

kohta. Viies TTO õpetamise tööturu vajadustega tasakaalu, on see lisandväärtus kogu 

ühiskonnale. 

Kahjuks näitab vastajate vähene osakaal õppekavajuhtide madalat huvi TTO õpetamise vastu 

Eesti kõrgharidussüsteemis. See võib olla põhjustatud iganenud mõtteviisist, kus töökaitse 

spetsialistid tegelevad õhust võetud probleemidega ja pigem segavad töö tegemist. Et seda 

hoiakut muuta, on vaja uuele põlvkonnale juba varakult hakata õpetama ohutuskultuuri. Kui 

lapsed ja noored kasvavad üles ohutust ja tervist väärtustavas keskkonnas, saab sellest nende 

igapäeva osa. 

Valdkonna alatähtsustamist võib mõjutada ka vähene teadlikkus. Küsimustiku tulemustest 

selgus, et 79% vastajatest ei ole kursis oma õppevaldkonda kuuluvate tegevusalade 
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registreeritud tööõnnetuste ja -surmade arvuga. See võib tekitada hoiakut, et ”meil ei ole vaja 

lisa aineid õppekavasse, sest meil on ju kõik hästi”. Aga probleemist mööda vaadamine ja 

sellega mitte tegelemine ei tee tööõnnetusi ja tööst põhjustatud haigestumisi olematuks. 

Vaatamata madalale vastamismäärale on hea tõdeda, et TTO-alaste teadmiste vajadust tulevasel 

ettevõtjal peetakse olenemata erialast siiski vajalikuks. Prantsusmaa uuringu näitel on koolis 

TTO õpet saanud töötajatel kahe aasta jooksul kaks korda vähem tööga seotud vigastusi kui neil, 

kes ei olnud seda saanud [17]. Sellele uuringule tuginedes võib kinnitada, et TTO ainete lisamine 

kõrghariduskoolide õppekavadesse loob ohutusteadlike töötajate ja tööandjate näol 

lisandväärtusi, mis on ettevõtte seisukohalt majanduslikult kasulik. 

Vaid alla poole vastajatest tunnistas TTO ainete olemasolu oma õppekavas. Tulemused 

näitavad, et õppekavajuhtide arvates peaks õppekava sisaldama kõiki TTO-valdkondi suuremal 

määral kui need praegu õppekavades esindatud on, kuid TTO õpet eelistatakse siduda 

olemasolevate ainetega, tuues põhjenduseks õppemoodulite piiratud mahu. Uuringus osalenud 

ekspertide arvates peaks TTO-valdkond minimaalselt õpetama vähemalt 1–3 EAP mahus. Eriala 

aine osana TTO-d sellises mahus õpetada ei ole mõeldav, sest sellisel juhul peaks tõstma ka 

eriala aine mahtu ning nagu juba küsitluse tulemused näitasid, siis maht õppekavades on 

piiratud. See õpetamise meetod oleks tõhus õppekavades, kus on erialaaineid, mis vajavad 

spetsiifilist ohutusjuhendamist. Paraku võib aga üldisemate ohutusteemade puhul juhtuda, et 

neist teemadest minnakse süvenemata üle. TTO ainete käsitlemisel teiste õppeainete osana on 

keeruline kontrollida selle õpetamise tegelikku mahtu. 

Distsipliinide ja mõistete defineerimine küsimustiku osana on oluline, et tagada uurimistöö 

läbiviija ja vastajate ühtne arusaam käsitletavatest teemadest. Sellega välistatakse üksteisest 

möödarääkimise võimalused ning sellest tulenevad võimalikud arusaamatused. 

Uuringu käigus paluti ekspertidel hinnata erinevate ohutegurite tähtsust erinevates 

haridusvaldkondades. Kõige olulisemaks peetakse kõigis haridusvaldkondades füsioloogilisi ja 

füüsikalisi ohutegureid. See on mõistetav, kuna sisekliima, müra, sundasendid, raskuste 

teisaldamised jm on sageli inimeste igapäevased ohud. Vähem olulisteks peeti keemilisi ja 

psühhosotsiaalseid ohutegureid. Kemikaalidega kokkupuude sõltub töökeskkonnast ja ametist 

ning selline tulemus oli mingil määral ootatav. Huvitaval kombel aga ei peeta 
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psühhosotsiaalseid ohutegureid tähtsateks. Oma roll selles võib olla sellel, et psühhosotsiaalsed 

ohutegurid lisati TTOS-i alles hiljuti – 2019. a. Kuid arvestades viimaste aastate muutusi 

maailmas seoses Covid-nakkustega, mis on endaga kaasa toonud isoleerituse, kodukontorid, 

haigestunud töötajate asendamise tõttu suurenenud koormus, võiks eeldada, et vaimset tervist 

ja häid suhteid töökeskkonnas hinnatakse enam. 

Peaaegu kolmandik tööõnnetustest on mitu aastat järjest olnud põhjustatud masinate, tööriistade 

või transpordivahendite üle kontrolli kaotamise tõttu [53]. Kontrolli kaotamise põhjuseks võib 

olla puudulik koolitus. Tehnika erialadel puututakse igapäevaselt kokku erinevate masinate ja 

tööriistadega ning nendel erialadel on suur võimalus raskete tööõnnetuste juhtumisele. Seetõttu 

sai õppekavade analüüsimiseks võetud fookusesse Eesti Maaülikooli Tehnikamajas õpetatavad 

õppekavad, et selgitada välja, kas nendel erialadel on TTO aineid piisavalt, et tagada ohutus 

tööelus. 

Õppekavade analüüsist selgus, et üldiseid TTO-õppeaineid õpetatakse vähe või on temaatika 

piiratud. Bakalaureuseastmel õpetatakse keskkonnakaitset ja -korraldust 4 EAP ja riskianalüüsi 

ja töökeskkonna ohutust 3 EAP ulatuses. Riskianalüüsi ja töökeskkonna ohutuse aine on jagatud 

kaheks – mõlemat osa õpetatakse 1,5 EAP ulatuses. Õppeaine sisu lühikirjelduses on välja 

toodud mõisteid, ohutegureid, erinevate ohutegurite riskihindamise metoodikaid, seadusandlust, 

ennetamist jms. On kaheldav, et seda kõike suudetakse nii väikese mahu juures õpetada, seega 

võib eeldada, et õpe ei ole kuigi põhjalik. 

Ergonoomika suunal on TTO aineid mõistagi rohkem ja nii põhjalikku õpet ei saa oodata teistelt 

suundadelt. Energiakasutuse ja tootmistehnika magistriõppe õppekavades aga puudusid TTO 

ained täielikult. Samas leidis 64% vastanud õppekava juhtidest, et TTO-alane õpe magistriõppes 

on vajalik. Vaatamata sellele, et õppekavade juhid hindasid kõige olulisemateks TTO-

valdkondadeks töötervishoidu, tööohutust, tööseadusandlust ja tööpsühholoogiat, ei sisalda 

ükski analüüsitud õppekava nende valdkondade aineid. 

Energiakasutuse magistriastme õppekava erinevate õppeainete õpiväljundeid lugedes märgati, 

et märkimisväärne osa õppest viiakse läbi laborites ja kuna tegu on energeetika ja elektriga, on 

ohutusalane juhendamine hädavajalik. Võib eeldada, et enne praktikumi tutvustatakse 



71 

üliõpilastele katseseadmete ohutusjuhiseid ja üliõpilased kinnitavad allkirjaga, et neid on 

juhendatud ning sellega väljaõpe piirdub. 

Kuid energeetika valdkonnas ei ole ainult oluline käsitleda ainult elektriohutust. Muuhulgas 

võivad nende tööülesandeid täites ette tulla kukkumisi, nikastusi, luumurde, kokkupuuteid 

erinevate kemikaalidega ning tööstressi. Masinate ja seadmete energiaallikad, sealhulgas 

elektrilised, mehaanilised, hüdraulilised, pneumaatilised, keemilised, termilised või muud 

allikad, võivad olla töötajatele ohtlikud [71]. Seadmeid ja süsteeme paigaldavad või hooldavad 

töötajad võivad ohtliku energia kontrollimatu vabanemise tõttu saada vigastada või surma [72]. 

Sarnased ohud on ka tootmistehnika valdkonnas, kus kasutatakse erinevaid masinaid, tööriistu 

ja seadmeid. 

Tootmistehnika magistriastme õppekava masinate ja lõikurseadmetega seotud õppeainetes aga 

polnud ohutust mainitud sisu lühikirjelduses. Suure tõenäosusega viiakse enne praktikume siiski 

läbi ohutusalane juhendamine, kuid selle põhjalikkuses ei saa kindal olla. Lisaks jäi silma 

liikurtehnika valikaine moodulis õppeaine kemomotoloogia, mille eesmärk on omandada 

teadmisi sõidukites kasutatavate mootorikütuste, määrdeainete ja tehnovedelike füüsikalis-

keemilistest omadustest ning nende määramise meetoditest. 

Kemikaaliseaduse kohaselt peavad kemikaali käitlejal olema teadmised kemikaali omaduste, 

ohtlikkuse ning valest käitlemisvõtetest tingitud võimalike tervisekahjustuste kohta [73]. 

Kemikaalid võivad sisaldada kantserogeene; maksa, neerusid või närvisüsteemi mõjutavaid 

toksiine; ärritajaid; söövitavaid aineid ning samuti aineid, mis kahjustavad kopse, nahk, silmi 

või limaskesti [74]. Selle tagamiseks peab ülikool kindlustama, et kõik kemikaalide anumad 

oleks varsutatud nende sisu nimetustega ning kemikaalidel oleks olemas eestikeelsed 

ohutuskaardid. Üliõpilastele tuleks õpetada ohutuskaartidest ja piktogrammidest arusaamist 

ning anda juhiseid, mida erinevate kemikaalide nahale, silma või suhu sattumise või sisse 

hingamise korral teha ning kuidas käituda plahvatusohu korral. Seega on oluline teada esmaabi- 

ja tulekustutusvahendite asukohti. 

Õppekavade analüüsile toetudes võib kinnitada, et EMÜ Metsanduse ja inseneeriainstituudi 

Tehnikamajas õpetatavate tehnika ja tehnoloogia ning energiaksutuse ja tootmistehnika 
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õppekavades ei õpetata TTO-d piisavas mahus, et tagada lõpetajatele tööelus vajaminevad TTO 

teadmised. 

Uuringu vastustest tulenevad TTO õpetamise prioriteedid võivad olla platvormiks 

koolituskavade ja ühiste põhipädevuste arendamiseks. Kohustusliku TTO-õppe lisamine 

kõrgharidusse riiklikul tasandil, vähemalt miinimummahus, aitaks kaasa töövigastuste ja -

haigestumise vähenemisele ja sellega seonduvat vähendab majanduslikke kulusi nii töötajale 

endale, tööandjale kui ka riigile. 

 

 

5. JÄRELDUSED 

 

Käesolevas uuringus selgitati välja TTO ainete sisu ja õppemahu vajadus Eesti 

kõrgharidussüsteemis lähtuvalt õppetasemest ja valdkonnast, võttes arvesse ülikoolide ja 

rakenduskõrgkoolide õppekavajuhtide hinnanguid ning kirjeldati TTO ainete osakaalu ja 

vastavust miinimumnõetele EMÜ MII Tehnikamajas õpetatavate bakalaureuse ja magistriastme 

õppekavades. 

1. Eesti ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide õppekavajuhtide hinnangul on TTO-ainete 

õpetamine Eesti kõrgharidussüsteemis üldiselt vajalik ja TTO-ainete sisu vastavust tööelu 

praktilistele vajadustele hinnati 10-palli süsteemis keskmiselt hindele 7,9. 

2. Küsitluse tulemused TTO-ainete õpetamisest erinevates haridusvaldkondades ja 

õppetasemetes näitasid, et: 

• TTO-alased õppeained on esindatud 43% vastajate poolt juhitavates õppekavades; 

• üldjuhul käsitletakse TTO teemasid 1 EAP (65%) mahus, seejärel 3 EAP (16%) ja >5 

EAP (15%), kusjuures 5 EAP mahus ei käsitleta mitte ühtegi teemat; 

• õppetasemetes jaotusid TTO ainemahud järgmiselt: magistriõppes enamasti 2 EAP 

ulatuses; bakalaureuseõppes enamasti 3 EAP ja >5 EAP; integreeritud bakalaureuse- ja 

magistriõppes >5 EAP, rakenduskõrgharidusõppes >5 EAP mahus ja doktoriõppes 1–2 

EAP ulatuses; 
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• vastajate poolt juhitavad õppekavad sisaldavad kohustuslikke TTO-õppeaineid 70%, 

valikaineid – 16% ning nii kohustuslikke kui ka valikaineid – 14% õppekavadest; 

• TTO valikained õppekavades on pigem populaarsed, eriti humanitaaria ja kunsti ning 

hariduse valdkonnas; 

• TTO-ainete õpetamise viisilt on õpe kõige enam korraldatud loengute/seminaridena 

(37%) ja loengute/praktikumidega (31%) ning ainult loengutena viiakse TTO õpet läbi 

vaid 3 õppekaval; 

• suur osa vastajatest (79%) ei ole kursis oma õppevaldkonda kuuluvate tegevusalade 

registreeritud tööõnnetuste ja -surmade arvuga. 

3. Õppekavajuhtide-ekspertide hinnangud TTO-õppe vajadusele erinevates õppeastmetes ja 

haridusvaldkondades on järgmised: 

• vastajatest suur osa (81%) nendib, et olenemata erialast vajab tulevane noor ettevõtja 

TTO-alaseid teadmisi, kuid erinevates haridusvaldkondades prioritiseeritakse erinevaid 

TTO-valdkondi; 

• TTO-õpet peetakse oluliseks igas haridusvaldkonnas ning see on eriti vajalik 

rakenduskõrgharidus- ja bakalaureuseõppes, kuid üldse mitte vajalik doktoriõppes. 

Vähesed vastajaist (9%) ei pea TTO-alast õpet kõrghariduses üldse vajalikuks; 

• olulisemad TTO-valdkonnad on töötervishoid (57%), tööohutus (55%) ja 

tööseadusandlus (55%). 7 vastajat leidis, et õppekava ei pea sisaldama ühtegi TTO 

teemat; 

• TTO-valdkondi peaks õpetama eraldi ainetena (50%) ja/või erialaainete osana (50%) 

ning keskmiselt 1–2 EAP ulatuses, ergonoomikat kuni 3 EAP ning töötervishoidu ja 

- ohutust ka >5 EAP mahus, samas miinimummaht ei peaks ületama 3 EAP; 

• hinnangutes TTO-alase õppemahu muudatuste kohta õppekavas arvati, et see peaks 

jääma samaks (44%), suurendama (23%) ja väheste arvates (4%) hoopis vähendama; 

• ohutegurite olulisust õppeainetes hinnati 5 palli skaalal järgnevalt: füüsikalised 4,2, 

keemilised 3, bioloogilised 4, füsioloogilised 4,4 ja psühhosotsiaalsed 4,4. 

4. TTO-õpetamise takistused ja õppekavade täiustamise võimalused on järgmised: 
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• kõrghariduskoolide vähese TTO-alase õppe peamised põhjused on õppemoodulite 

piiratud maht (87%), valdkonna alatähtsustamine (44%) ja TTO-alaste teadmistega 

õppejõudude vähesus (25%); 

• saavutamaks TTO-alaste ainete õppemahtude suurendamist, arvas vastajatest 39%, et 

neil õnnestuks õppekavade muudatused ellu viia lähema kahe aasta jooksul; 

• vastajad on valmis õppekavade täiustamisel tegema koostööd Haridus- ja 

Teadusministeeriumiga (44%), samuti teiste kõrgkoolide (39%) ja Tööinspektsiooniga 

(29%). 

5. EMÜ Metsanduse ja inseneeria instituudi tehnika ja tehnoloogia, energiakasutuse ja 

tootmistehnika õppekavade analüüs näitas, et: 

• EMÜ MII tehnika ja tehnoloogia bakalaureuseastme õppekavas on TTO-õppe 

soovituslik miinimummaht täidetud ja isegi sellest suurem, kuid ei ole piisavalt 

käsitletud kõiki selles valdkonnas vajalikke TTO-teemasid; 

• energiakasutuse ja tootmistehnika magistriastme õppekavadel puuduvad TTO-

õppeained täielikult; 

• tehnika ja tehnoloogia, energiakasutuse ja tootmistehnika õppekavades ei vasta TTO-

valdkondade õpetamine ekspertide hinnangulistele vajadustele ei sisu ega mahu poolest. 

Püstitatud hüpotees leidis kinnitust: Eesti kõrgharidussüsteemis on TTO-alaste ainete õpetamine 

lünklik, alatähtsustatud ja ei arvesta töövaldkondade profiilist tulenevaid riske. 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada TTO ainete sisu ja õppemahu vajadus Eesti 

kõrgharidussüsteemis lähtuvalt õppetasemest ja valdkonnast, võttes arvesse ülikoolide ja 

rakenduskõrgkoolide õppekavajuhtide hinnanguid ning kirjeldada TTO-ainete osakaalu EMÜ 

MII Tehnikamajas õpetatavate erialade bakalaureuse ja magistriastme õppekavades. 

Tööõnnetused ja tööst põhjustatud haigestumised põhjustavad lisaks inimkuludele endiselt suuri 

majanduslikke kulutusi nii tööandjale kui ka üldisemalt kogu ühiskonnale. Ohutusteadlikkuse 

tõstmise juures on kõrghariduskoolidel oluline roll roll ja muudatusi saab sisse viia ka ülikool 

ise. Maailma kogemus näitab siiski, et TTO-õpet on raske integreerida praktikasse. Näiteks 

Ateena Harokopio Ülikoolis (2022) näitasid uuringud, et üliõpilastel on huvi TTO-ainete vastu 

ja kehtestatud ning reguleeritud ka TTO õpetamise raamistik, kuid siiski on õpe puudulik. 

Sarnaselt EU-OSHA kogemustele näitavad ka käesoleva uurimistöö tulemused õppekavajuhtide 

vähest huvi TTO õpetamise vastu Eesti kõrgharidussüsteemis. Sarnast suhtumist on näha ka 

ettevõtjate seas. Ettevõtjate ja vanema generatsiooni töötajate iganenud arvamusi TTO-st on 

keeruline muuta, kuid me saame muuta uue põlvkonna hoiakuid koolitades neid nii 

töökeskkonna üldistest riskidest kui ka erialaspetsiifiliselt. 

Õppekavajuhtide vastustes toodi välja, et paljudest humanitaarvaldkonna üliõpilastest ei saa 

ettevõtjaid ning seega nad justkui TTO-alast õpet ei vaja. Kuid ka arvutitööst tulenevate riskide 

ennetamiseks peavad olema piisavad teadmised töökoha mugavast kujundamisest, õigest 

tööasendist ja tervist säästvatest töövõtetest. Kui juhtidel ei ole piisavalt TTO teadmisi, siis 

jäävad puudulikuks ka ohutusprobleemide lahendused. Samuti ei saa ohutuid töövõtteid töötaja 

eest mitte keegi teine rakendada. 

Õppekavajuhtide-ekspertide arvates peaks igas haridusvaldkonnas TTO-õpet rakendama ning 

õppekava peaks sisaldama rohkem TTO-teemasid kui need praegu õppekavades on esindatud. 

Vastajad peavad kõrghariduskoolides oluliseks enamjaolt kõiki TTO-valdkondi. Kõige 
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suuremas mahus peaks õpetama töötervishoidu ja –ohutust ning eraldi ainetena. Ergonoomikat 

tuleks õpetada eriti hariduse, tervise ja heaolu valdkonnas. 

Ekspertide arvates peaks TTO õpetamise minimaalne maht olema 3 EAP ning TTO-valdkondi 

peaks õpetama selles mahus kõikides haridusastmetes rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse- ja 

magistriõppes. Magistriõppes võiks isegi õpetada TTO-valdkondi hinnatust suuremas mahus. 

Doktoriõppes aga ei peeta TTO-valdkondade õpetamist üldiselt vajalikuks. 

Analüüsides EMÜ MII Tehnikamajas õpetatavate erialade õppekavasid leiti, et tehnika ja 

tehnoloogia õppekavas on TTO ainete õpetamise soovitatav miinimummaht täidetud, kuid selles 

ei käsitleta kõiki selles haridusvaldkonnas vajalikke TTO-valdkondi. Energiakasutuse ja 

tootmistehnika õppekavades TTO-õppeained puuduvad. Samas, lünklik TTO-õpe valitseb ka 

teistes Eesti riiklikes kõrghariduskoolides. 

Eesti kõrgharidussüsteemi õppekavade analüüs näitas, et TTO õpe on esindatud alla poolte 

vastanute õppekavades ja TTO- õppeainete teemad ning mahud ei vasta ekspertide poolt 

soovitatud TTO õpetamise vajadustele. Siiski ei saa teha vastajate vähese osakaalu tõttu 

põhjapanevaid järeldusi. 

Praegusel ajahetkel ei ole kõrghariduskoolidel ühtset kohustuslikku TTO õpetamise nõuet ja 

õppeasutused saavad ise otsustada, mida ja millises mahus õpetada. See teeb muudatuste 

sisseviimise keerulisemaks, kuid samas on neil, kellel on huvi ja tahtmist TTO-õppesse 

panustada, vabamad käed õppe kujundamiseks oma äranägemise järgi. Siiski on TTO-õppe 

kohustuslikuks muutmine vajalik vähemalt esimese ja teise kõrgharidusastme õppekavadel. 

Püstitatud hüpotees leidis kinnitust: Eesti kõrgharidussüsteemis on TTO- ainete õpetamine 

lünklik, alatähtsustatud ja ei arvesta töövaldkondade profiilist tulenevaid riske.  



77 

 

 

KASUTATUD KIRJANDUS 

 

[1] Kõrgharidusseadus. (RK vastu võetud 20.02.2019, RT I, 19.03.2019, 12, jõustunud 1.09.2019) - Riigi 

Teataja https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019012 (02.05.2022) 

[2] European Commission. (2022). What is Erasmus+? [veebileht] https://erasmus-

plus.ec.europa.eu/about-erasmus/what-is-erasmus (06.05.2022) 

[3] IEA. (2000). Ergonomics. In W. Karwowski (ed.) International Encyclopedia of Ergonomics and 

Human Factors, London and New York: Taylor & Francis, pp. 102. 

[4] Bologna Process. (2006). Euroopa ainepunktisüsteemi ECTS rakendamise käsiraamat. Viljandi, SA 

Archimedes, 40 pp. 

[5] Haridus- ja Teadusministeerium. (2022). Kõrgharidus. [veebileht] 

https://www.hm.ee/et/tegevused/korgharidus (02.05.2022) 

[6] Sakshi, V. (2009). Catastrophic risk and insurance. Management & Avenir, 27, 225–240, 

doi: 10.3917/mav.027.0225 (25.03.2022) 

[7] Bundy, J., Pfarrer, M.D., Short, C.E., Coombs, T. (2016). Crises and Crisis Management: 

Integration, Interpretation, and Research Development. Journal of Management. Volume: 43 issue: 

6, page(s): 1661–1692, doi: 10.1177/0149206316680030 (25.03.2022) 

[8] Kutsehaiguste loetelu. (SM vastu võetud 09.05.2005 nr 66, RTL 2005, 51, 722, jõustunud 

20.05.2005) – Riigi Teataja https://www.riigiteataja.ee/akt/897867 (02.05.2022) 

[9] Medihub. (2022). Riskianalüüsi koostamine – kuidas, kellele ja millal? [veebileht] 

https://medihub.ee/riskianaluusi-koostamine-kuidas-kellele-ja-millal/ (02.05.2022) 

[10] Wikipedia. Riskijuhtimine. [veebileht] https://et.wikipedia.org/wiki/Riskijuhtimine (02.05.2022) 

[11] IOHA. (2022). Occupational Hygiene. [veebileht] https://www.ioha.net/about/occupational-

hygiene/ (02.05.2022) 

[12] Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. (Riigikogu vastu võetud 16.06.1999, RT I 1999, 60, 616, 

jõustunud 26.07.1999; viimati muudetud RT I, 22.12.2021, 26, jõustunud 01.01.2022) – Riigi 

Teataja https://www.riigiteataja.ee/akt/122122021026 (13.03.2022) 

[13] ESTE. Tööpsühholoogia. [veebileht] http://este.ee/toopsuhholoogia/ (02.05.2022) 

[14] Ergonomics principles in the design of work systems. (2016). Eesti Standatd EVS-EN ISO 

6385:2016. Tallinn: Eesti Standardikeskus. [veebileht] https://www.evs.ee/et/evs-en-iso-6385-

2016 (02.05.2022) 

https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019012
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/about-erasmus/what-is-erasmus
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/about-erasmus/what-is-erasmus
https://www.hm.ee/et/tegevused/korgharidus
https://doi.org/10.3917/mav.027.0225
https://doi.org/10.1177/0149206316680030
https://www.riigiteataja.ee/akt/897867
https://medihub.ee/riskianaluusi-koostamine-kuidas-kellele-ja-millal/
https://et.wikipedia.org/wiki/Riskijuhtimine
https://www.ioha.net/about/occupational-hygiene/
https://www.ioha.net/about/occupational-hygiene/
https://www.riigiteataja.ee/akt/122122021026
http://este.ee/toopsuhholoogia/
https://www.evs.ee/et/evs-en-iso-6385-2016
https://www.evs.ee/et/evs-en-iso-6385-2016


78 

[15] Iavicoli, S., Marinaccio, A., Rondinone, B.M., Fingerhut, M. (2006). Research Priorities in 

Occupational Safety and Health: A Review. Industrial Health 2006, 44, 169–178, 

doi: 10.2486/indhealth.44.169 (26.04.2022) 

[16] Kuusk, T. (2008). Õppekava integratsiooni võimalusi. 

https://www.curriculum.ut.ee/sites/default/files/sh/juhend_6ppekava_integratsioon.pdf 

(25.04.2022) 

[17] Boini, S., Colin, R., Grzebyk, M. (2017). Effect of occupational safety and health education 

received during schooling on the incidence of workplace injuries in the first 2 years of occupational 

life: a prospective study. BMJ Open 2017;7:e015100, doi: 10.1136/bmjopen-2016-015100 

(23.03.2022) 

[18] Kerndler, M. (2022). Occupational safety in a frictional labor market. ECON WPS - Working 

Papers in Economic Theory and Policy No. 02/2022, TU Wien, Institute of Statistics and 

Mathematical Methods in Economics, Research Unit in Economics, Vienna. 

https://publik.tuwien.ac.at/files/publik_298652.pdf (27.04.2022) 

[19] Jahan, N. (2013). Practices and perceptions of introductory OHS education in secondary schools – 

towards a conceptual framework for effective OHS education for young workers. Doctoral 

Dissertation. University of Adelaide. South-Australia, 242 pp. 

https://digital.library.adelaide.edu.au/dspace/bitstream/2440/84231/8/02whole.pdf (26.04.2022) 

[20] Kõrgharidusstandard. (VV vastu võetud 11.07.2019 nr 62, RT I 12.07.2019, 17 jõustunud 

01.09.2019) https://www.riigiteataja.ee/akt/112072019017 (26.04.2022) 

[21] ENETOSH. (2019). The IVSS Project - Reducing work accidents of young workers and new labour 

market entrants. European Network on Educationa and Training in Occupational safety and Health. 

http://www.enetosh.net/webcom/show_article.php/_c-169/_nr-1/i.html (13.01.2021) 

[22] Vaher, R. (2020). Töötervishoiu ja -ohutusalane õpe Eesti riiklikus kõrgharidussüsteemis. 

Bakalaureusetöö. Eesti Maaülikool. Biomajandustehnoloogiate õppetool, Tartu. 

[23] Schulte, P.A., Sauter, S.L. (2021). Work and Well-being: The Changing Face of Occupational 

Safety and Health. [veebileht] https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2021/06/07/work-and-

well-being/ (03.05.2022) 

[24] Safety and Health Magazine. (2022). WHO, ILO offer guidance for ‘healthy, happy, productive’ 

telework. [veebileht] https://www.safetyandhealthmagazine.com/articles/22326-who-ilo-offer-

guidance-for-healthy-happy-productive-telework (11.05.2022) 

[25] Merisalu, E. (2016). Töötervishoid: Ohutegurid töökeskkonnas. Terviseriskide hindamine ja 

juhtimine. Tartu: Tartu Ülikool. 339 lk. 

https://doi.org/10.2486/indhealth.44.169
https://www.curriculum.ut.ee/sites/default/files/sh/juhend_6ppekava_integratsioon.pdf
https://doi:10.1136/bmjopen-2016-015100
https://publik.tuwien.ac.at/files/publik_298652.pdf
https://digital.library.adelaide.edu.au/dspace/bitstream/2440/84231/8/02whole.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/112072019017
http://www.enetosh.net/webcom/show_article.php/_c-169/_nr-1/i.html
https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2021/06/07/work-and-well-being/
https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2021/06/07/work-and-well-being/
https://www.safetyandhealthmagazine.com/articles/22326-who-ilo-offer-guidance-for-healthy-happy-productive-telework
https://www.safetyandhealthmagazine.com/articles/22326-who-ilo-offer-guidance-for-healthy-happy-productive-telework


79 

[26] ILO. (2022). History of the ILO. [veebileht] https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang-

-en/index.htm (25.05.2022) 

[27] Lyubomirsky, S., King, L., & Diener, E. (2005). The Benefits of Frequent Positive Affect: Does 

Happiness Lead to Success? Psychological Bulletin, 131(6), 803–855, doi: 10.1037/0033-

2909.131.6.803 (11.05.2022) 

[28] EU. (1994). Regulation (EU) 2019/126 of the European Parliament and of the council of 16 January 

2019. Official Journal of the European Communities. L 30/58, 31.1.2019 

http://data.europa.eu/eli/reg/2019/126/oj (30.04.2022) 

[29] EU. (2022). European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA). [veebileht] 

https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-

bodies-profiles/eu-osha_en (30.04.2022) 

[30] ILO. (2022). Mission and impact of the ILO. [veebileht] https://www.ilo.org/global/about-the-

ilo/mission-and-objectives/lang--en/index.htm (30.04.2022) 

[31] European Commission. (2022). Health and safety at work - Senior Labour Inspectors Committee. 

[veebileht] https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=148&intPageId=685&langId=en 

(11.05.2022) 

[32] WHO. (2022). Constitution of WHO. [veebileht] 

https://www.who.int/about/governance/constitution (30.04.2022) 

[33] ENETOSH. (2022). The objective of ENETOSH. [veebileht] 

https://www.enetosh.net/network/who-we-are-kopie.html (30.04.2022) 

[34] Saal, T. (2008). Delfi meetod ja selle rakendamise võimalustest kõrgharidusvajaduse 

prognoosimisel Eestis. Eesti majanduspoliitilised väitlused - 16. Berlin, Tallinn, p 206–218. 

http://www.mattimar.ee/publikatsioonid/majanduspoliitika/2008/11.pdf (16.03.2021) 

[35] Muldma, M., Kiilu, K. (2012). Teacher`s view on the development of values in music education 

in Estonia. Procedia - Social and Behavioral Sciences 45 (2012) 342–350, doi: 

10.1016/j.sbspro.2012.06.570 (24.04.2022) 

[36] EU-OSHA. (2010). Mainstreaming occupational safety and health into university education. 

European Agency for Safety and Health at Work. Luxembourg, 171 pp. 

https://osha.europa.eu/en/publications/mainstreaming-occupational-safety-and-health-university-

education (25.04.2022) 

[37] Lindholm, M., Väyrynen, S., Reiman, A. (2018). Findings and views on occupational safety and 

health teaching at universities. Work 64 (2019) 685–695, doi: 10.3233/WOR-193030 (26.04.2022) 

[38] EU. (1989). Council Directive of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage 

improvements in the safety and health of workers at work (89/391/EEC). Official Journal of the 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--en/index.htm
https://doi.org/10.1037/0033-2909.131.6.803
https://doi.org/10.1037/0033-2909.131.6.803
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/126/oj
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/eu-osha_en
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/eu-osha_en
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--en/index.htm
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=148&intPageId=685&langId=en
https://www.who.int/about/governance/constitution
https://www.enetosh.net/network/who-we-are-kopie.html
http://www.mattimar.ee/publikatsioonid/majanduspoliitika/2008/11.pdf
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.06.570
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.06.570
https://osha.europa.eu/en/publications/mainstreaming-occupational-safety-and-health-university-education
https://osha.europa.eu/en/publications/mainstreaming-occupational-safety-and-health-university-education
https://doi:10.3233/WOR-193030


80 

European Communities. L 183, 29/06/1989 P. 0001–0008. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0391&from=EN (07.04.2022) 

[39] De Bustillo, R.M., Fernández-Macías, E., Antón, J.I., Esteve, F. (2009) Indicators of job quality 

in the European Union. European Parliament. Brussel. 

https://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201107/20110718ATT24284/20110718

ATT24284EN.pdf (26.04.2022) 

[40] EU-OSHA. (2022). Worker participation in the prevention of musculoskeletal risks at work. 

European Agency for Safety and Health at Work. Luxembourg. 

https://osha.europa.eu/en/publications/worker-participation-prevention-musculoskeletal-risks-

work (07.05.2022) 

[41] Oksanen, A., Laimi, K., Björklund, K., Löyttyniemi, E., Kunttu, K. A 12-year Trend of 

Psychological Distress: National Study of Finnish University Students. Cent Eur J Public Health. 

2017 Jun;25(2):113–119, doi: 10.21101/cejph.a4438 (05.05.2022) 

[42] Department of Enterprise, Trade and Employment. (2006). Economic Impact of the Safety, Health 

and Welfare at Work Legislation: Final report. Indecon. https://siptulearn.ie/wp-

content/uploads/2019/02/Indecon-Safety-Health-and-Welfare-at-Work-Legislation-Economic-

Impact.pdf (05.05.2022) 

[43] Arumäe, M. (2021). Eesti mikroettevõtjate teadlikkus ja takistused tööohutuse ning töötervishoiu 

tegevustes. Magistritöö. Eesti Maaülikool. Biomajandustehnoloogiate õppetool, Tartu. 

[44] Burgos-Garcia, A. (2007). Mainstreaming Occupational Safety and Health into Education: Good 

Practice in School and Vocational Education. The International Journal of Interdisciplinary Social 

Sciences: Annual Review 2 (1): 29–36, doi:10.18848/1833-1882/CGP/v02i01/52022. (26.04.2022) 

[45] Kavouras, S., Vardopoilos, I., Mitoula, R., Zorpas, A.A., Kaldis, P. (2022). Occupational Health 

and Safety Scope Significance in Achieving Sustainability. Sustainability 2022, 14, 2424, 

doi: 10.3390/su14042424 (03.05.2022) 

[46] Cohen, A., Colligan, M.J. (1998). Assessing Occupational Safety and Health Training. A literature 

review. DHHS (NIOSH) Publication No. 98–145. https://www.cdc.gov/niosh/docs/98-

145/pdfs/98-145.pdf?id=10.26616/NIOSHPUB98145 (24.04.2022) 

[47] Robson, L.S., Stephenson, C.M., Schulte, P.A., Amick, B.C., Irvin, E.L., Eggerth, D.E., Chan, 

S., Bielecky, A.R., Wang, A.M., Heidotting, T.L., Peters, R.H., Clarke, J.A., Cullen, K., 

Rotunda, C.J., Grubb, P.L. (2012). A systematic review of the effectiveness of occupational 

health and safety training. Scand J Work Environ Health, 38(3):193–208. doi:10.5271/sjweh.3259 

(28.04.2022) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0391&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0391&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201107/20110718ATT24284/20110718ATT24284EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201107/20110718ATT24284/20110718ATT24284EN.pdf
https://osha.europa.eu/en/publications/worker-participation-prevention-musculoskeletal-risks-work
https://osha.europa.eu/en/publications/worker-participation-prevention-musculoskeletal-risks-work
https://siptulearn.ie/wp-content/uploads/2019/02/Indecon-Safety-Health-and-Welfare-at-Work-Legislation-Economic-Impact.pdf
https://siptulearn.ie/wp-content/uploads/2019/02/Indecon-Safety-Health-and-Welfare-at-Work-Legislation-Economic-Impact.pdf
https://siptulearn.ie/wp-content/uploads/2019/02/Indecon-Safety-Health-and-Welfare-at-Work-Legislation-Economic-Impact.pdf
https://doi.org/10.3390/su14042424
https://www.cdc.gov/niosh/docs/98-145/pdfs/98-145.pdf?id=10.26616/NIOSHPUB98145
https://www.cdc.gov/niosh/docs/98-145/pdfs/98-145.pdf?id=10.26616/NIOSHPUB98145


81 

[48] ISHCCO. (2019). Evaluation of the EU Occupational Safety and Health Directives: Construction 

sites – 92/57/EEC. Luxembourg https://www.ishcco.org/wp-content/uploads/2019/09/Evaluation-

of-the-EU-Occupational-Safety-and-Health-Directives_June-2016.pdf (30.04.2022) 

[49] Rünkla, E. (2013). Tööõnnetustega seotud kulutused. Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 3/2013. 

https://www.sm.ee/sites/default/files/content-

editors/Ministeerium_kontaktid/Valjaanded/teemaleht_tooonnetusega_seotud_kulutused_1.pdf 

(30.04.2022) 

[50] Eesti Haigekassa. (2022). Finantsaruanded ja eelarve. [veebileht] 

https://www.haigekassa.ee/haigekassa/finantsaruanded-ja-eelarve (26.04.2022) 

[51] Veldre, V., Masso, M., Osila, L., Kruus, P. (2012) Töövõimetuse hindamine, asendussissetuleku 

võimaldamine ja tööalane rehabilitatsioon Eestis ja viies Euroopa Liidu riigis. Uuringuaruanne. 

Tallinn: Poliitikauuringute Keskus Praxis. https://www.praxis.ee/wp-

content/uploads/2014/03/2012-Toovoimetus-asendussissetulek-tooalane-rehabilitatsioon.pdf 

(30.04.2022) 

[52] Rautiainen, R. (2021) Agricultural injury and illness in the central states region: incidence and 

costs. AgHealth, Center of Agricultural Safety and Health, College of Public Health, University of 

Nebraska Medical Center, Omaha, USA. 

[53] Tööinspektsioon. (2022). Töökeskkond 2021. 

https://www.ti.ee/sites/default/files/dokumendid/Meedia_ja_statistika/Toeoekeskkonna_uelevaate

d/2022/tookeskkond_2022_ee_a4_web.pdf (03.05.2022) 

[54] Iavicoli, S. (2016). The new EU occupational safety and health strategic framework 2014–2020: 

objectives and challenges. Occupational Medicine 2016;66:180–182, doi:10.1093/occmed/kqw010 

(25.03.2022) 

[55] Green, R.A. (2014). The Delphi Technique in Educational Research. SAGE Open April-June 2014: 

1–8, doi: 10.1177/2158244014529773 (29.04.2022) 

[56] Lalloo, D., Demou, E., Kiran, S., Cloeren, M., Mendes, R., Macdonald, E.B. (2016). 

International perspective on common core competencies for occupational physicians: a modified 

Delphi study 2014 and 2015. Occup Environ Med, 73:452-458, doi:10.1136/oemed-2015-103285 

(25.03.2022) 

[57] Lalloo, D., Demou, E., Kiran, S., Gaffney, M., Stevenson, M., Macdonald, E. B. (2016). Core 

competencies for UK occupational health nurses: a Delphi study. Occup Med 66 (8): 649–655, doi: 

10.1093/occmed/kqw089. (25.03.2022) 

https://www.ishcco.org/wp-content/uploads/2019/09/Evaluation-of-the-EU-Occupational-Safety-and-Health-Directives_June-2016.pdf
https://www.ishcco.org/wp-content/uploads/2019/09/Evaluation-of-the-EU-Occupational-Safety-and-Health-Directives_June-2016.pdf
https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Ministeerium_kontaktid/Valjaanded/teemaleht_tooonnetusega_seotud_kulutused_1.pdf
https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Ministeerium_kontaktid/Valjaanded/teemaleht_tooonnetusega_seotud_kulutused_1.pdf
https://www.haigekassa.ee/haigekassa/finantsaruanded-ja-eelarve
https://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2014/03/2012-Toovoimetus-asendussissetulek-tooalane-rehabilitatsioon.pdf
https://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2014/03/2012-Toovoimetus-asendussissetulek-tooalane-rehabilitatsioon.pdf
https://www.ti.ee/sites/default/files/dokumendid/Meedia_ja_statistika/Toeoekeskkonna_uelevaated/2022/tookeskkond_2022_ee_a4_web.pdf
https://www.ti.ee/sites/default/files/dokumendid/Meedia_ja_statistika/Toeoekeskkonna_uelevaated/2022/tookeskkond_2022_ee_a4_web.pdf


82 

[58] Reetoo, K.N., Harrington, J.M., Macdonald, E.B. (2005). Required competencies of occupational 

physicians: a Delphi survey of UK customers. Occupational and environmental medicine. ISSN: 

1470-7926, 2005 Jun; Vol. 62 (6), pp. 406–13, doi: 10.1136/oem.2004.017061. (25.03.2022) 

[59] Rutiku, S., Valk, A., Pilli, E., Vanari, K. (2009). Õppekavade arendamise juhendmaterjal. Tartu, 

Sihtasutus Archimedes. 

https://maigahallap.files.wordpress.com/2014/10/6ppekavaarendamine.pdf (24.04.2022) 

[60] Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). 

(2015). Brussels, Belgium. https://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf 

(27.04.2022) 

[61] Tint, P., Merisalu, E., Järvis, M., Reinhold, K. (2015). Training of occupational health personnel 

in Estonia. Barents Newsletter on Occupational Health and Safety 18(2):44–47. 

http://www.balticseaosh.net/wp/wp-content/uploads/2015/10/OH-training_NETTIIN_BSN_low-

resolution.pdf (25.04.2022) 

[62] European Commission. (2022). European higher education in world. [veebileht]. 

https://education.ec.europa.eu/focus-topics/eea-in-the-world/european-higher-education-in-the-

world (25.04.2022) 

[63] Commission of the European communities. Mobilising the brainpower of Europe: enabling 

universities to make their full contribution to the Lisbon Strategy. (2005). Brüssel. 

http://aei.pitt.edu/42884/1/com2005_0152.pdf (26.04.2022) 

[64] European Parliament. (2000). Lisbon European Council 23 and 24 March Presidency Conclusion. 

[veebileht] https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/00100-

r1.en0.htm (26.04.2022) 

[65] European Commission. (2010). Communication from the commission. Europe 2020. A strategy for 

smart, sustainable and inclusive growth. Brussels, [veebileht] 

https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-

%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf (26.04.2022) 

[66] Burgos-Garcia, A. (2018). How to mainstream to the changes in the world of work: Analysis of 

the European educative curriculum programmes about health and safety. Cogent Education (2018), 

5: 1491091, doi: 10.1080/2331186X.2018.1491091 (01.05.2022) 

[67] Burgos-Garcia, A. (2015). Mainstreaming health and safety in schools: Practicalinsights from the 

teachers. Academic Journals, Vol. 10(13), pp. 1851–1860, 10 July, 2015, doi: 

10.5897/ERR2015.2252 (01.05.2022) 

[68] EU-OSHA. Second European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER-2)—

Summary. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015. 

https://maigahallap.files.wordpress.com/2014/10/6ppekavaarendamine.pdf
https://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf
http://www.balticseaosh.net/wp/wp-content/uploads/2015/10/OH-training_NETTIIN_BSN_low-resolution.pdf
http://www.balticseaosh.net/wp/wp-content/uploads/2015/10/OH-training_NETTIIN_BSN_low-resolution.pdf
https://education.ec.europa.eu/focus-topics/eea-in-the-world/european-higher-education-in-the-world
https://education.ec.europa.eu/focus-topics/eea-in-the-world/european-higher-education-in-the-world
http://aei.pitt.edu/42884/1/com2005_0152.pdf
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/00100-r1.en0.htm
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/00100-r1.en0.htm
https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf
https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf
https://doi.org/10.1080/2331186X.2018.1491091


83 

https://osha.europa.eu/en/publications/summary-second-european-survey-enterprises-new-and-

emerging-risks-esener-2 (07.05.2022) 

[69] UNESCO. (2015). Rahvusvaheline ühtne hariduse liigitus. Haridus- ja koolitusvaldkondade 

kirjeldused 2013 (ISCED 2013). https://www.hm.ee/sites/default/files/kehtiv_01.01.2017_isced-f-

2013_0.pdf (15.05.2022) 

[70] European Commission. (2022). Kõrgharidus. [veebileht]. https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-24_et (24.04.2022) 

[71] OSHA. (2022). Electric Power Generation, Transmission, and Distribution Industry. [veebileht] 

https://www.osha.gov/power-generation/industry-hazards (14.05.2022) 

[72] NIOSH. (1999). Preventing Worker Deaths from Uncontrolled Release of Electrical, Mechanical, 

and Other Types of Hazardous Energy. DHHS (NIOSH) Publication. No. 99–110. 

https://www.cdc.gov/niosh/docs/99-110/pdfs/99-110.pdf?id=10.26616/NIOSHPUB99110 

(11.05.2022) 

[73] Kemikaaliseadus. (RK vastu võetud 29.10.2015, RT I, 10.11.2015, 2, jõustunud 1.12.2015) - Riigi 

Teataja https://www.riigiteataja.ee/akt/122102021017 (16.05.2022) 

[74] Taylor, A. (2015). Safety hazards in the energetics laboratory. DSIAC Journal. Volume 2, Number 

4, Fall 2015, pp 34–38. https://dsiac.org/articles/safety-hazards-in-the-energetics-laboratory/ 

(16.05.2022) 

  

https://osha.europa.eu/en/publications/summary-second-european-survey-enterprises-new-and-emerging-risks-esener-2
https://osha.europa.eu/en/publications/summary-second-european-survey-enterprises-new-and-emerging-risks-esener-2
https://www.hm.ee/sites/default/files/kehtiv_01.01.2017_isced-f-2013_0.pdf
https://www.hm.ee/sites/default/files/kehtiv_01.01.2017_isced-f-2013_0.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-education-24_et
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-education-24_et
https://www.osha.gov/power-generation/industry-hazards
https://www.cdc.gov/niosh/docs/99-110/pdfs/99-110.pdf?id=10.26616/NIOSHPUB99110
https://www.riigiteataja.ee/akt/122102021017
https://dsiac.org/articles/safety-hazards-in-the-energetics-laboratory/


84 

 

 

SUMMARY 

 

The aim of this master's thesis was to find out the need for the content and scope of OHS subjects 

in the Estonian higher education system based on the level and field of study, taking into account 

the assessments of the curriculum managers of universities and applied higher schools and to 

describe the share of OHS subjects in the bachelor's and master's degree curricula of the 

specialties taught at the EULS IFE Technical Building. 

In addition to human costs, accidents at work and work-related illnesses continue to impose 

significant economic costs on both the employer and society as a whole. Higher education 

schools have an important role to play in raising safety awareness, and the university itself can 

make changes. However, world experience shows that it is difficult to integrate OHS teaching 

into practice. For example, research at Harokopio University of Athens (2022) has shown that 

students are interested in OHS subjects and that a framework for OHS teaching has been 

established and regulated, but that learning is still lacking. 

Similar to the experience of EU-OSHA, the results of this research show the low interest of 

curriculum leaders in teaching OHS in the Estonian higher education system. A similar attitude 

can be seen among entrepreneurs. It is difficult to change the outdated perceptions of 

entrepreneurs and the older generation about OHS, but we can change the attitudes of the new 

generation by training them both in the general risks of the work environment and in the 

profession. 

Curriculum leaders' responses pointed out that many humanities students do not become 

entrepreneurs and therefore do not seem to need to study OHS. However, in order to prevent the 

risks arising from computer work, there must also be sufficient knowledge of comfortable 

workplace design, the right working position and health-saving work practices. If managers do 

not have enough OHS knowledge, solutions to safety problems will also be lacking. Also, no 

one else can implement safe work practices on behalf of an employee. 
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According to curriculum managers-experts, OHS training should be implemented in every field 

of education, and the curriculum should include more OHS topics than are currently represented 

in the curricula. Respondents consider all areas of OHS to be important in higher education. 

Occupational health and occupational safety should be taught to the fullest extent and as separate 

subjects. Ergonomics should be taught especially in the fields of education, health and well-

being. 

According to experts, the minimum volume of OHS teaching should be 3 ECTS and OHS areas 

should be taught in this volume at all levels of applied higher education, bachelor's and master's 

studies. In the master's program, OHS areas could even be taught to a greater extent than 

assessed. However, in doctoral studies, teaching in OHS fields is not generally considered 

necessary. 

Analyzing the curricula of the specialties taught at the EULS IFE Technical Building, it was 

found that the recommended minimum amount of teaching OHS subjects has been met in the 

curriculum of engineering, but it does not cover all the required OHS fields in this field of 

education. There are no OHS subjects in the curricula of energy application engineering and 

production engineering. Incomplete OHS education also prevails in other Estonian national 

higher education schools. 

The analysis of the curricula of the Estonian higher education system showed that OHS studies 

are represented in the curricula of less than half of the respondents and the topics and volumes 

of OHS subjects do not meet the OHS teaching needs recommended by the experts. However, 

due to the small proportion of respondents, no fundamental conclusions can be drawn. 

At this time, higher education institutions do not have a single mandatory requirement to teach 

OHS, and it is up to the educational institutions to decide what and to what extent to teach. This 

makes it more difficult to make changes, but at the same time, those who are interested and 

willing to contribute to OHS learning have more freedom to shape their own learning. However, 

making OHS compulsory at least in first and second level of higher education curricula is 

necessary. 
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The hypothesis was confirmed: in the Estonian higher education system, the teaching of OHS 

subjects is incomplete, underestimated and does not take into account the risks arising from the 

profile of the fields of work.  
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Lisa 1. Ankeetküsimustik 

 

Hea õppekavajuht! 

 

Olen Eesti Maaülikooli ergonoomika õppekava magistrant. Minu uurimuse eesmärk on 

analüüsida töötervishoiu ja tööohutuse (TTO) õppeainete olemasolu ja õpetamise vajalikkust 

Eesti kõrgharidussüsteemis. Oma bakalaureusetöös (2020) tutvustasin Eesti riiklike ülikoolide 

ja kõrgkoolide õppekavasid asutuste veebilehtedel oleva teabe põhjal.* Et analüüsida tegelikku 

olukorda ja TTO õpetamise vajadust ülikoolides ja kõrgkoolides  viin läbi Delphi uuringu, 

milles küsin tagasisidet õppekavajuhtidelt (õppekordinaatoritelt, spetsialistidelt). E-

küsimustikule vastates palun Teil anda võimalikult täpset tagasisidet TTO teemade kohta Teie 

õppeprogrammides. Vastamine on siiski vabatahtlik, kuid mida rohkem vastuseid saan oma 

uuringus analüüsida, seda suurema statistilise tõenäosusega tulemuse ma saavutan. Järgides 

andmekaitse seaduse reegleid analüüsitakse uuringu tulemusi üldistatult ja anonüümselt, võttes 

arvesse ainult õppeasutuste profiili ja valdkondi. 

 

Teie osalemine minu uuringus on väga oluline. Tänan, et leidsid aega vastata 

 

Küsimustikule vastamine võtab aega umbes 10 minutit. 

 

 

Aitäh, et leidsid aega osaleda! 

 

 

Ragne Vaher 

ragne.vaher@student.emu.ee 

ragnevaher@gmail.com 

 

*Vaher, R. Bakalaureusetöö, 2020; kättesaadav aadressil 

https://dspace.emu.ee/handle/10492/5990?locale-attribute=et) 

 

mailto:ragne.vaher@student.emu.ee
mailto:ragnevaher@gmail.com
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Lisa 1 järg 

 

I Üldandmed 

1. Sugu 

○ naine 

○ mees 

 

2. Õppeasutuse tüüp 

○ ülikool 

○ rakenduskõrgkool 

 

3. Õppetasemille õppekava juhite 

□ bakalaureuseõpe 

□ rakenduskõrgharidusõpe 

□ magistriõpe 

□ integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe 

□ doktoriõpe 

 

4. Õppevaldkond: 

□ haridus 

□ humanitaaria ja kunst 

□ sotsiaalteadus, ajakirjandus ja teave 

□ loodusteadused, matemaatika ja statistika 

□ ärindus, haldus ja õigus 

□ informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia 

□ tehnika, tootmine ja ehitus 

□ põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria 

□ tervis ja heaolu 

□ teenindus 

 

5. Teie akadeemiline tööstaaž (aastat) 
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Lisa 1 järg 

 

○ <1 

○ 1–5 

○ 6–10 

○ 11–15 

○ 16–20 

○ >20 

 

II Sisulised küsimused 

6. Kas Teie õppekavas on esindatud TTO-alaseid õppeaineid? 

○ jah 

○ ei 

 

7. Kui jah, siis nimeta. 

 

 

8. Milliseid TTO-alased valdkonnad on esindatud Teie õppekavas? 

□ töötervishoid 

□ tööohutus 

□ ergonoomika 

□ tööhügieen 

□ tööpsühholoogia 

□ töökeskkonna riskide hindamine ja juhtimine 

□ keskkonnariskide hindamine ja juhtimine 

□ katastroofriskid 

□ tööseadusandlus 

□ muu… 

 

9. Kui suures mahus on Teie Õppekavas esindatud TTO-alased õppeained erinevatel 

õppeastmetel? 
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Lisa 1 järg 

 

Õppeaste 1 

EAP 

2 

EAP 

3 

EAP 

4 

EAP 

5 

EAP 

>5 

EAP 

Ei ole 

esindatud 

Bakalaureuseõpe        

Rakenduskõrgharidusõpe        

Magistriõpe        

Integreeritud bakalaureuse- ja 

magistriõpe 

       

Doktoriõpe        

 

10. Kui suures mahus Teie õppekavas esindatud järgmiseid teemasid puudutavad õppeaineid? 

TTO-teema 1 

EAP 

2 

EAP 

3 

EAP 

4 

EAP 

5 

EAP 

>5 

EAP 

Ei ole 

esindatud 

Töötervishoid        

Tööohutus        

Ergonoomika        

Tööhügieen        

Tööpsühholoogia        

Töökeskkonna riskide hindamine 

ja juhtimine 

       

Keskkonnariskide hindamine ja 

juhtimine 

       

Katastroofriskid        

Kriisijuhtimine        

Tööseadusandlus        

 

11. Kas Teie õppekavas olevad TTO-alased õppeained on kohustuslikud või valikulised? 

○ kohustuslik 

○ valikuline 

○ mõlemad 

 

12. Kui TTO-alased ained on vaid valikained, kuivõrd populaarsed on need üliõpilaste seas? 

 

 

13. Kuidas on korraldatud TTO-alaste ainete õpetamine? 

□ peamiselt loengud 

□ loengud/seminarid 

□ loengud/praktikumid 
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□ veebitoega loengud ja iseseisev õpe 

□ ainult iseseisev õpe 

□ vaid ohutusjuhised enne erialast praktikat 

□ muu… 

 

14. Kuivõrd on õpetatavate ohutusteemade sisud vastavuses tööelu praktiliste vajadustega? 

Saadavad teadmised on üldised 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Õppe sisu on erialaspetsiifiline 

 

III Hinnangud 

15. Kas olete kursis oma õppevaldkonda kuuluvate tegevusalades registreeritud tööõnnetuste 

ja -surmade arvuga? (Eesti Statistikaamet 

http://andmebaad.stat.ee/Index.aspx?DataSetCode=TKA02) 

○ jah 

○ ei 

 

16. Kuivõrd nõustute järgnevate väidetega? 

Väide Ei 

nõustu 

üldse 

Pigem 

ei 

nõustu 

Ei oska 

vastata 

Pigem 

nõustun 

Nõustun 

täielikult 

TTO-alane õpe on oluline igas kõrghariduse 

õppeastmes 

     

TTO-alane õpe on oluline 

rakenduskõrgharidusõppes 

     

TTO-alane õpe on oluline 

bakalaureuseõppes 

     

TTO-alane õpe on oluline magistriõppes      

TTO-alane õpe on oluline doktoriõppes      

TTO-alane õpe ülikoolis/kõrgkoolis pole 

üldse vajalik 

     

 

17. Õppekava peaks sisaldama järgmisi teemasid: 

□ töötervishoid 

□ tööohutus 

□ ergonoomika 

http://andmebaad.stat.ee/Index.aspx?DataSetCode=TKA02
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□ tööhügieen 

□ tööpsühholoogia 

□ töökeskkonna riskide hindamine ja juhtimine 

□ keskkonnariskide hindamine ja juhtimine 

□ katastroofriskid 

□ tööseadusandlus 

□ ei pea sisaldama ühtegi TTO teemat 

□ Muu… 

 

18. Mis on Teie arvates peamised põhjused, miks kõrgkoolides TTO-alast õpet on pigem 

vähe? 

□ Maht õppemoodulites on piiratud 

□ TTO teemasid ei peeta vajalikuks 

□ TTO-alaste teadmistega õppejõudude vähesus 

□ Piiratud õppematerjalide kättesaadavus 

□ TTO teemad on ülekuhjatud seadusaktidega 

□ Muu… 

 

19. Kas Teie arvates on TTO-alaste teemade õppemahtu vaja: 

○ Suurendada 

○ Vähendada 

○ Jätta samaks 

○ Muu 

 

20. Kas hoolimata erialast oleks vaja tulevasel ettevõtjal TTO-alaseid teadmisi? 

○ Jah 

○ Ei 

○ Muu… 

 



94 

Lisa 1 järg 

 

21. Põhjendage eelmise küsimuse vastust. 

 

 

22. Juhul, kui leiate, et Teie ülikoolis/kõrgkoolis tuleks teha muudatusi õppekavades ja tõsta 

TTO-alaste ainete õppemahtu, kas Teil õnnestuks need muudatused ellu viia lähema 2 aasta 

jooksul? 

○ Jah 

○ Ei 

 

23. Kas näete vajadust õppekavade täiustamisel teha koostööd järgmiste institutsioonidega? 

□ Haridus- ja Teadusministeerium 

□ Sotsiaalministeerium 

□ Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 

□ Vabariigi Valitsus 

□ Tööinspektsioon 

□ Eesti Tööandjate Keskliit 

□ Ametiühingute Keskliit 

□ Teised kõrghariduskoolid 

□ Ei näe vajadust kellegagi koostööd teha 

□ Muu… 

 

24. Minu uuringu ülesandeks on luua ohutusõppe mudel kõrgharidussüsteemis. Soovin selleks 

läbi viia Delphi uuringu, mis puudutab ohutusteemade mõistete, sisu ja mahtude analüüsi. 

Juhul kui Te soovite panustada ohutusõppe arendusse kõrgharidussüsteemis, siis palun Teil 

osaleda minu jätku-uuringus ja jätta siia oma e-posti aadress. Aitäh! 

 

 

  



95 

Lisa 2. Delphi uuringu küsimustik 

 

Hea õppekavajuht! 

 

Tänan, et Te olete andnud nõusoleku osaleda minu uuringu teises etapis, mis puudutab 

töötervishoiu ja -ohutuse (TTO) alase õppe vajadust Eesti kõrgharidussüsteemis. Uuringu II 

osas palun Teil vastata, küsimustikule, mille esimeses osas palun Teil määratleda 

ohutusteemadega seotud mõisteid. Küsimustiku teises osas palun Teil hinnata vajalikku TTO 

õppeainete sisu ja vajalikke (minimaalseid) ainemahtusid, tulenevalt valdkonnast või erialast. 

Kolmas osa keskendub ohuteguritele. Küsimuste juures on ka avatud vastuste võimalus, 

andmaks hinnanguid, kuidas võiks olla üles ehitatud TTO õpetamise süsteem Eesti riiklikes 

ülikoolides ja rakenduskõrghariduskoolides. Teie vastustel põhineb kaasaegse TTO õppe 

näidismudeli loomine, millest edasi saaks minna juba praktiliste lahenduste leidmiseni 

(õppeprogrammi miinimunõuete väljatöötamiseni). Teie vastutel saadud info aitab panustada 

TTO õppe arengusse kõrgharidussüsteemis – välja töötada TTO õpetamise 

miinimumprogrammi – vajalik sisu, maht ja õpetamise viisid. Tulevikus parendatud ja 

läbimõeldud ja kaasajastatud õppeprogramm võimaldab kõrgharidusega spetsialistidel 

rakendada neid teadmisi oma praktikas, vältida tööst tulenevaid terviseriske ning ennetada 

tööõnnetusi. 

 

Aitäh, et leiate aega minu uuringus osaleda ja teemaga kaasa mõelda! 

 

Lugupidamisega, 

 

Ragne Vaher,  

ergonoomika magistriõppe üliõpilane 

Eesti Maaülikool, Metsanduse ja inseneeria instituut, biomajandustehnoloogiate õppetool 

 

Küsimuste korral võite pöörduda minu poole e-aadressil ragne.vaher@student.emu.ee või 

ragnevaher@gmail.com 
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I Töötervishoiu ja -ohutusega seonduvad distsipliinid ja mõisted 

1. Töötervishoid 

□ Töötervishoiuna (Occupational Health) mõistetakse töötaja tervisekahjustuse vältimiseks 

töökorraldus- ja meditsiiniabinõude rakendamist, töö kohandamist töötaja võimetele ning 

töötaja füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu edendamist. (TTOS, 1999, vm 2022) 

□ Töötervishoid (Occupational Health) on distsipliin, mis tegeleb töövigastuste ja tööst 

põhjustatud haiguste ennetamisega, töötajate tervise edendamise ja kaitsega, kuhu on 

kaastatud paljud erinevad spetsialistid (insenerid, arstid, hügieenikud, õed) ja mille eesmärgiks 

on töötingimuste parandamine. (ILO, 1998). 

□ Töötervishoid (Occupational Health) on kõigi ametite töötajate füüsilise, vaimse ja 

sotsiaalse heaolu kõrgeima taseme edendamine ja säilitamine, vältides tervisest 

kõrvalekaldumisi, kontrollides riske ning kohandades tööd inimestega ja inimeste töökohaga. 

(ILO/WHO 1950) 

□ Muu… 

 

2. Tööohutus 

□ Tööohutus (Occupational safety) on töökorraldusabinõude ja tehnikavahendite süsteem 

sellise töökeskkonna seisundi saavutamiseks, mis võimaldab töötajal teha tööd oma tervist 

ohtu seadmata. (TTOS) 

□ Tööohutus (Occupational safety) käsitleb kõiki töökoha füüsilise, vaimse ja sotsiaalse 

tervise ja ohutuse aspekte ning keskendub peamiselt töötajate vigastuste ennetamisele, mis 

võivad tuleneda nende töökohal tehtava tööga seotud riskidest (peopleHum) 

□ Muu… 

 

3. Töötervishoid ja -ohutus 

□ Töötervishoid ja ohutus (OSH, Occupational Safety and Health) on interdistsiplinaarne 

tegevus, mis on seotud igale töötegevusele omaste tööalaste riskide ennetamisega. 

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni andmetel hõlmab töötervishoid ja tööohutus töötajate  
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sotsiaalset, vaimset ja füüsilist heaolu, see tähendab "terviklikku inimest". 

(https://training.itcilo.org/actrav_cdrom2/en/osh/intro/inmain.htm) 

□ Muu… 

 

4. Ergonoomika 

□ Ergonoomika (Ergonomics) on teadusharu, mis tegeleb inimeste ja töösüsteemi muude 

elementide vastastikmõju mõistmisega (IEA, 2001). 

□ Ergonoomika (Ergonomics ie Human Factor) tegeleb inimeste ja nende töö sobitamisega. 

See seab inimesed esikohale, võttes arvesse nende võimeid ja piiranguid. Ergonoomika 

eesmärk on tagada, et tööülesanded, seadmed, teave ja keskkond sobiksid igale töötajale. 

(HSE) 

□ Ergonoomika (Ergonomics ie Human Factor) on teadus, mis tegeleb süsteemi elementide 

vastastikuse mõju uurimisega inimene-masin-keskkond süsteemi jõudluse suurendamise ja 

töötaja heaolu tagamise eesmärgil. Ergonoomika inimese keskne lähenemisviis rõhutab töötaja 

tervise, ohutuse ja mugavuse tähtsust tööjõu jätkusuutliku rakendamise ja töö efektiivsuse 

tagamisel (ILO). 

□ Ergonoomika (Ergonomics) on rakendusteadus tegevusviiside, -vahendite ja –keskkonna 

optimeerimisest. (ergonoomika.ee) 

□ Ergonoomika (Ergonomics) on töö uurimine seoses keskkonnaga, kus seda tehakse 

(töökoht) ja nendega, kes seda teevad (töötajad). Seda kasutatakse selleks, et teha kindlaks, 

kuidas saab töökohta kujundada või töötajale kohandada, et ennetada erinevaid 

terviseprobleeme ja tõsta tõhusust; teisisõnu muuta töö töötajale sobivaks, selle asemel, et 

sundida töötajat töökohale kohanema. (ILO) 

□ Üldist ergonoomilist (General ergonomics) lähenemist ning ergonoomika põhiprintsiipe ja 

kontseptsioone saab rakendada ülesannete, tööde, toodete, tööriistade, seadmete, süsteemide, 

organisatsioonide, teenuste, rajatiste ja keskkondade kavandamisel ja hindamisel, et need 

vastaksid inimeste omadustele, vajadustele ja väärtustele ning võimetele ja piirangutele. (ISO 

26800:2011) 

□ Muu… 

https://training.itcilo.org/actrav_cdrom2/en/osh/intro/inmain.htm
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5. Tööhügieen 

□ Tööhügieen (Occupational Hygiene) on rakendusteadus, mis uurib töökohal olevaid 

keemilisi, füüsikalisi või bioloogilisi tegureid, mis võivad mõjutada töötajate heaolu. (ESTE) 

□ Tööhügieen (Occupational Hygiene) on distsipliin töökeskkonna terviseohtude 

äratundmiseks, hindamiseks, kontrollimiseks ja ennetamiseks, eesmärgiga kaitsta töötajate 

tervist ja heaolu ning kaitsta kogukonda laiemalt. (IOHA) 

□ Muu… 

 

6. Tööpsühholoogia 

□ Tööpsühholoogia (Occupational psychology) peamiseks eesmärgiks on tõsta töö tootlikkust, 

sealjuures kahjustamata töötajate vaimset tervist ja suurendades töötajate tööalast 

psühholoogilist heaolu ning tööelu kvaliteeti. (ESTE) 

□ Tööpsühholoogia (Occupational psychology) uurib inimese käitumist töökohal. See on 

rakenduslik distsipliin psühholoogia valdkonnas. Võime sellele viidata ka kui tööstus- ja 

organisatsioonipsühholoogia, organisatsioonipsühholoogia ning töö- ja 

organisatsioonipsühholoogia. (APA) 

□ Muu… 

 

7. Riskianalüüs 

□ Riskianalüüs (Risk analysis) on tegevus, millega tööandja selgitab välja ja hindab 

töökeskkonna ohutegureid, mis võivad töötajaid kahjustada. 

□ Riskianalüüsi (Risk analysis) eesmärk on leida üles kõik töökeskkonnas olevad ohud ja anda 

neile hinnang järgmistes etappides: info kogumine töökeskkonna, tööprotsessi ja töötajate 

kohta; töökeskkonna ohutegurite tuvastamine; ohuteguritega seotud riskide hindamine – 

hinnatakse võimaliku tagajärje raskusastet ja selle tõenäosust ning otsustatakse, kas risk on 

lubatav või mitte; tegevuste kavandamine riski kõrvaldamiseks või vähendamiseks; 

riskihindamise dokumenteerimine. (Tööelu) 
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□ Riskianalüüs on protsess, mille käigus tuvastatakse ja analüüsitakse võimalikke probleeme, 

mis võivad peamisi ärialgatusi või -projekte negatiivselt mõjutada. Seda protsessi tehakse 

selleks, et aidata organisatsioonidel neid riske vältida või maandada. 

□ Muu… 

 

8. Riskijuhtimine 

□ Riskijuhtimine (Risk management) on riski kõrvaldamis- või vähendamismeetmete 

kavandamisele suunatud süstemaatiline riski hindamine ja ohjamine. (Wikipedia) 

□ Riskijuhtimise (Risk management) all mõistetakse asutuses riskide suhtes ette võetavaid 

kooskõlastatud tegevusi ehk asutuse riskide tuvastamise, hindamise, haldamise ja seire pidevat 

protsessi, mille eesmärgiks on toetada asutuse eesmärkide saavutamist. Riskijuhtimise 

protsessi moodustavad eelnimetatud tegevused koos asjakohaste poliitikate, protseduuride ja 

tavadega (Wikipedia) 

□ Muu… 

 

9. Katastroofriskid 

□ Katastroofriskide (Catastrophic risk) hindamine tuvastab süsteemide ja süsteemidega seotud 

keskkonna kriitilised funktsioonid, kus tõrked põhjustavad stabiilsuse kaotuse ja süsteemi 

muutusi. (Newrisk Limited) 

□ Katastroofriskide (Catastrophic risk) maandamine annab väljundi, mis kvantifitseerib 

haavatavused ja tagajärjed, kontrollide tõhususe ja pakub lahendusi, mis võivad olla füüsilised, 

küber-, inimfaktorid või uuenduste kombinatsioonid, mis vähendavad jääkriski ettevõtte või 

valitsuse poolt määratletud vastuvõetava tasemeni. (Newrisk Limited) 

□ Katastroofrisk (Catastrophic risk) on risk, mille korral suur hulk inimesi on riskist tingitud 

suure kaotuse ohust. See võib olla loodusõnnetus maavärinate, üleujutuste, tuuletõmbuse või 

isegi terrorirünnaku näol, mille tagajärjeks on inimohvrid või infrastruktuuri ulatuslik 

hävitamine. (Sakshi, V.) 

□ Globaalsed katastroofriskid (Global catastrophic risk) on riskid, mis ohustavad tõsiselt 

inimeste heaolu globaalses mastaabis. Tohutult mitmekesine sündmuste kogum võib kujutada  
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endast ülemaailmseid katastroofe: potentsiaalsed tegurid ulatuvad vulkaanipursetest 

pandeemiliste infektsioonideni, tuumaõnnetustest ülemaailmse türanniani, kontrolli alt 

väljunud teaduskatsetest kliimamuutusteni ja kosmilistest ohtudest majanduse 

kokkuvarisemiseni. (Oxfordi Ülikool) 

□ Muu… 

 

10. Kriisijuhtimine 

□ Kriisijuhtimise (Crisis management) eesmärk on arendada ja rakendada võimalusi nii 

kriiside vältimiseks kui ka nende lahendamiseks minimaliserides kriisidest tulenevaid 

kahjusid, taastades tasakaal ja funktsioneerimine, samuti on oluline roll varasematest kriisidest 

õppimine (Alpaslan & Mitroff, 2021) 

□ Kriisijuhtimine (Crisis management) on protsess, mille käigus organisatsioon tegeleb 

häiriva ja ootamatu sündmusega, mis ähvardab kahjustada organisatsiooni või selle 

sidusrühmi. (Wikipedia) 

□ Muu… 

 

11. Kui leiate, et nimekirjast on puudu veel mõni oluline teema, palun lisage see siia. 

 

 

II TTO ained erinevates haridusvaldkondades ja õppeastmetes, ainemahud ning 

õpetamise viisid 

12. Palun märkige TTO-valdkonnad, mida peaks kõrgkoolides õpetama kindlasti ja millistes 

võimalikes mahtudes? 

Valdkond Ei peaks õpetama 1 EAP 2 EAP 3 EAP 4 EAP 5 EAP >5 EAP 

A 1 2 3 4 5 6 7 

Töötervishoid        

Tööohutus        

Töötervishoid ja 

-ohutus 

       

Ergonoomika        

Tööhügieen        

Tööpsühholoogia        

Riskianalüüs        
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A 1 2 3 4 5 6 7 

Riskijuhtimine        

Katastroofriskid        

Kriisijuhtimine        

 

13. Kui leiate, et mõni TTO-valdkond, mida peaks kõrgkoolides kindlasti õpetama, on jäänud 

märkimata, lisage see siia koos mahuga. 

 

 

14. Millistes haridusvaldkondades tuleks TTO-valdkondi õpetada? 

Haridusvaldkond Jah Ei 

Haridus   

Humanitaaria ja kunst   

Sotsiaalteadus, ajakirjandus ja 

teave 

  

Ärindus, haldus ja õigus   

Loodusteadused, matemaatika 

ja statistika 

  

Informatsiooni- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia 

  

Tehnika, tootmine ja ehitus   

Põllumajandus, metsandus, 

kalandus ja veterinaaria 

  

Tervis ja heaolu   

Teenindus   

 

15. Palun märkige TTO-valdkonnad, mida peaks hariduse, humanitaaria ja kunstide 

valdkondades õpetama kindlasti ja millistes võimalikes mahtudes? 

Valdkond Ei peaks õpetama 1 EAP 2 EAP 3 EAP 4 EAP 5 EAP >5 EAP 

Töötervishoid        

Tööohutus        

Töötervishoid ja 

-ohutus 

       

Ergonoomika        

Tööhügieen        

Tööpsühholoogia        

Riskianalüüs        

Riskijuhtimine        

Katastroofriskid        

Kriisijuhtimine        
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16. Kui leiate, et mõni TTO-valdkond, mida peaks kõrgkoolides kindlasti õpetama, on jäänud 

märkimata, lisage see siia koos mahuga. 

 

 

17. Palun märkige TTO-valdkonnad, mida peaks sotsiaalteaduste, ajakirjanduse ja teabe ning 

ärinduse, halduse ja õiguse valdkondades õpetama kindlasti ja millistes võimalikes mahtudes? 

Valdkond Ei peaks õpetama 1 EAP 2 EAP 3 EAP 4 EAP 5 EAP >5 EAP 

Töötervishoid        

Tööohutus        

Töötervishoid ja 

-ohutus 

       

Ergonoomika        

Tööhügieen        

Tööpsühholoogia        

Riskianalüüs        

Riskijuhtimine        

Katastroofriskid        

Kriisijuhtimine        

 

18. Kui leiate, et mõni TTO-valdkond, mida peaks kõrgkoolides kindlasti õpetama, on jäänud 

märkimata, lisage see siia koos mahuga. 

 

 

19. Palun märkige TTO-valdkonnad, mida peaks loodusteaduste, matemaatika ja statistika 

ning informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkondades õpetama kindlasti ja 

millistes võimalikes mahtudes? 

Valdkond Ei peaks õpetama 1 EAP 2 EAP 3 EAP 4 EAP 5 EAP >5 EAP 

Töötervishoid        

Tööohutus        

Töötervishoid ja 

-ohutus 

       

Ergonoomika        

Tööhügieen        

Tööpsühholoogia        

Riskianalüüs        

Riskijuhtimine        

Katastroofriskid        

Kriisijuhtimine        
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20. Kui leiate, et mõni TTO-valdkond, mida peaks kõrgkoolides kindlasti õpetama, on jäänud 

märkimata, lisage see siia koos mahuga. 

 

 

21. Palun märkige TTO-valdkonnad, mida peaks tehnika, tootmise ja ehituse valdkondades 

õpetama kindlasti ja millistes võimalikes mahtudes? 

Valdkond Ei peaks õpetama 1 EAP 2 EAP 3 EAP 4 EAP 5 EAP >5 EAP 

Töötervishoid        

Tööohutus        

Töötervishoid ja 

-ohutus 

       

Ergonoomika        

Tööhügieen        

Tööpsühholoogia        

Riskianalüüs        

Riskijuhtimine        

Katastroofriskid        

Kriisijuhtimine        

 

22. Kui leiate, et mõni TTO-valdkond, mida peaks kõrgkoolides kindlasti õpetama, on jäänud 

märkimata, lisage see siia koos mahuga. 

 

 

23. Palun märkige TTO-valdkonnad, mida peaks põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja 

veterinaaria valdkondades õpetama kindlasti ja millistes võimalikes mahtudes? 

Valdkond Ei peaks õpetama 1 EAP 2 EAP 3 EAP 4 EAP 5 EAP >5 EAP 

Töötervishoid        

Tööohutus        

Töötervishoid ja 

-ohutus 

       

Ergonoomika        

Tööhügieen        

Tööpsühholoogia        

Riskianalüüs        

Riskijuhtimine        

Katastroofriskid        

Kriisijuhtimine        
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24. Kui leiate, et mõni TTO-valdkond, mida peaks kõrgkoolides kindlasti õpetama, on jäänud 

märkimata, lisage see siia koos mahuga. 

 

 

25. Palun märkige TTO-valdkonnad, mida peaks tervise ja heaolu ning teeninduse 

valdkondades õpetama kindlasti ja millistes võimalikes mahtudes? 

Valdkond Ei peaks õpetama 1 EAP 2 EAP 3 EAP 4 EAP 5 EAP >5 EAP 

Töötervishoid        

Tööohutus        

Töötervishoid ja 

-ohutus 

       

Ergonoomika        

Tööhügieen        

Tööpsühholoogia        

Riskianalüüs        

Riskijuhtimine        

Katastroofriskid        

Kriisijuhtimine        

 

26. Kui leiate, et mõni TTO-valdkond, mida peaks kõrgkoolides kindlasti õpetama, on jäänud 

märkimata, lisage see siia koos mahuga. 

 

 

27. Mis viisil peaks TTO-valdkondi õppekavasse sisse viima? 

□ Eraldi ainetena 

□ Teiste õppeainete osana või õppeainega seotult 

□ Suvepraktika 

□ Muu… 

 

28. Milline peaks olema TTO-valdkondade õpetamise miinimummaht? 

○ <1 EAP 

○ 1 EAP 

○ 2 EAP 

○ 3 EAP 
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○ 4 EAP 

○ 5 EAP 

○ >5 EAP 

 

29. Millistel õppeastmetel peaks üldse TTO-valdkondi õpetama? 

Õppeaste Ei, üldse mitte Jah, vähemalt 

miinimummahus 

Jah, rohkem kui 

miinimummahus 

Rakenduskõrgharidusõppes    

Ülikooli 

bakalaureuseastmes 

   

Ülikooli/kõrgkooli 

magistriastmes 

   

Ülikooli/kõrgkooli 

doktoriõppes 

   

 

30. Kui leiate, et mõni õppeaste jäi mainimata, lisage see siia. 

 

 

III Ohutegurid TTO-õppes 

31. Milliseid ohutegureid peaksid erinevad valdkonnad käsitlema? 

Haridusvaldkond Füüsikali-

sed 

Keemi-

lised 

Bioloogi-

lised 

Füsioloogi-

lised 

Psühho-

sotsiaalsed 

Haridus      

Humanitaaria ja kunst      

Sotsiaalteadus, ajakirjandus ja teave      

Ärindus, haldus ja õigus      

Loodusteadused, matemaatika ja 

statistika 
     

Informatsiooni- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia 
     

Tehnika, tootmine ja ehitus      
Põllumajandus, metsandus, 

kalandus ja veterinaaria 
     

Tervis ja heaolu      
Teenindus      

 

32. Kuivõrd olulised on teadmised füüsikalistest ohuteguritest? 

Üldse mitte 1 2 3 4 5 Väga olulised 
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33. Kas tuleks käsitleda TTO õpetamisel järgmisi teemasid? 

Teema Jah Ei 

Müra töökeskkonnas ja kuulmiskahjustuste ennetamine   

Vibratsioon töökeskkonnas ja vibratsiooni tervisemõjude ennetamine   

Elektromagnetväljad ja nende tervisemõjud   

Töökoha valgustatus ja silmade tervis   

Ruumiõhusündroom ja mikrokliima parameetrid   

Mehaanilised vigastused   

 

34. Juhul, kui soovite midagi lisada, saate selle siia kirjutada. 

 

 

35. Kuivõrd olulised on teadmised keemilistest ohuteguritest? 

 

Üldse mitte 1 2 3 4 5 Väga olulised 

 

36. Kas tuleks käsitleda TTO õpetamisel järgmisi teemasid? 

Teema Jah Ei 

Nanomaterjalide tootmine ja terviseriskid   

Ohtlikud kemikaalid töökeskkonnas   

Kemikaaliriskide ennetamine ja juhtimine   

 

37. Juhul, kui soovite midagi lisada, saate selle siia kirjutada. 

 

 

38. Kuivõrd olulised on teadmised bioloogilistest ohuteguritest? 

Üldse mitte 1 2 3 4 5 Väga olulised 

 

39. Kas tuleks käsitleda TTO õpetamisel järgmisi teemasid? 

Teema Jah Ei 

Tööga seotud kutsenakkuste ennetamine (bakterid, viirused, parasiidid, seened,)   

Bioloogiline tolm ja terviseriskide ennetamine   

Covid-nakkuste ennetusprogramm   

 

40. Juhul, kui soovite midagi lisada, saate selle siia kirjutada. 
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41. Kuivõrd olulised on teadmised füsioloogilistest ohuteguritest? 

Üldse mitte 1 2 3 4 5 Väga olulised 

 

42. Kas tuleks käsitleda TTO õpetamisel järgmisi teemasid? 

Teema Jah Ei 

Korduvliigutused ja sundasendid jm ebaergonoomilised asendid tööl   

Raskuste tõstmisega seotud skeletilihasvaevused   

Ülekoormusvigastuste ennetamine   

Töökoha ergonoomika, töö arvutiga   

 

43. Juhul, kui soovite midagi lisada, saate selle siia kirjutada. 

 

 

44. Kuivõrd olulised on teadmised psühhosotsiaalsetest ohuteguritest? 

Üldse mitte 1 2 3 4 5 Väga olulised 

 

45. Kas tuleks käsitleda TTO õpetamisel järgmisi teemasid? 

Teema Jah Ei 

Tööstress, läbipõlemine ja töötajate vaimne tervis   

Töökiusamine, selle ennetamine ja juhtimine   

Pikad töötunnid,vahetustega töö ja öötöö   

Töö eritingimustes   

 

46. Juhul, kui soovite midagi lisada, saate selle siia kirjutada. 

 

 

47. Kas töötervishoiu ja -ohutuse õpetamisel vajab olulist tähelepanu 

□ Tööõnnetused 

□ Tööga seotud haigestumised (kutsehaigused) 

□ Muu… 

 

48. Juhul, kui jäi midagi käsitlemata, siis palun täiendage. 
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