Riskianalüüs ja tegevuskava
Tööandja kohustused on sätestatud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 13 lõikes 1 ja kõik nende
kohustuste täitmisega seotud kulud on maksuvabad.
Selleks, et töökeskkonnale tehtavaid ning töötervishoiu- ja tööohutuse seadusest tulenevaid kulutusi
oleks võimalik käsitleda ettevõtlusega seotud kuludena, peab tööandja:
1. korraldama töökeskkonna riskianalüüsi ja vormistama kirjalikult riskianalüüsi tulemused.
Riskianalüüsi käigus selgitatakse välja töökeskkonnas esinevad ohuolukorrad, ohutegurid ja
ohustatud töötajad, hinnatakse riski suurust ning esinemise tõenäosust. Töökeskkonna
riskianalüüsi võib teha tööandja poolt volitatud isik või see ostetakse töötervishoiuteenusena
sisse. Riskianalüüsi tulemusi säilitatakse 55 aastat.
2. koostama kirjaliku tegevuskava taasesitamist võimaldavas vormis, mis sisaldab meetmeid, mida
on vaja rakendada töötingimuste parandamiseks ja töötajate tervisekahjustuste vältimiseks ning
töövõime säilitam
Töötervishoiu ja tööohutuse tagamiseks rakendatavad meetmed on töökorralduslikud abinõud,
üldkaitsemeetmed, isikukaitsemeetmed, meditsiinilised meetmed, mille rakendamiseks
sõlmitakse leping tegevusluba omava töötervishoiuarstiga.
Töötervishoiuteenuse osutaja on Terviseametis registreeritud või Terviseameti tegevusluba omav
töötervishoiuteenuseid osutav juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja.
3. viima läbi töökeskkonna sisekontrolli, mille eesmärk on jooksvalt kindlaks teha rakendatud
meetmete piisavus, muudatused töökeskkonnas ja vajadus täiendavaks riskianalüüsi/tegevuskava
või tervisekontrolli läbiviimiseks.
Soovituslikud meetmed arutatakse läbi Tööinspektsiooni spetsialisti, töökeskkonnaspetsialisti või
pädeva ettevõttevälise spetsialisti ning tööandja vahel ning lisatakse tegevuskavasse tööandja
nõusolekul.
Riskianalüüsi käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid ja tegevuskavas nähakse ette igal
töökohal, st ettevõtte kõikidel tegevusaladel töötajate tööohutuse ja terviseriskide vähendamiseks ning
vältimiseks vajalikud meetmed. Seega ilmneb nendes dokumentides konkreetse tööandja poolt iga
töökoha tööohutuse ja selle töökohal töötava töötaja töötervishoiu tagamiseks tehtavate kulude vajadus
ja iseloom ning maksuhaldurile on lihtsam põhjendada juba konkreetse kulu vajadust ja seotust
ettevõtlusega.
Riskianalüüsi või tegevuskava olemasolu või mitteolemasolu iseenesest ei tekita maksukohustust ega
vabasta võimalikust maksukohustusest, maksukohustus tekib ikkagi lähtuvalt kulu sisust. Näiteks kui
tööandja on teinud töötervishoiu kulutusi, mida ei ole võimalik seostada tema ettevõtlusega või
konkreetse töötaja töö iseloomust tulenevate vajadustega, siis ei loeta neid kulusid ettevõtlusega
seotuks ka siis, kui need on riskianalüüsis ja tegevuskavas välja toodud.

Samuti, kui kulu vajalikkus ei ole riskianalüüsis või tegevuskavas välja toodud, kuid ettevõtte suudab
põhjendada kulu tegemise vajalikkust tulenevalt töötervishoidu reguleerivatest õigusaktidest, loetakse
see kulu ettevõtlusega seotuks. Viimasel juhul tuleb arvestada sellega, et kulude ettevõtlusega seotuse
üle otsustab maksuhaldur lähtuvalt talle teadaolevatest asjaoludest.

