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1. JUHTIMISSÜSTEEMI ÜLESANNE 

Sissejuhatus 

 

Offshore&Marine Services OÜ (OMS) juhtimiskäsiraamatu eesmärk on anda meie töötajatele, klientidele 

ja koostööpartneritele ülevaade ettevõtte toimimisest. 

Juhtimissüsteem hõlmab kõike, mida organisatsioonis tehakse eri valdkondade või toimingute 

haldamiseks, tagamaks, et tooted ja teenused täidavad alltoodud eesmärke: 

• vastavus klientide nõuetele; 

• ettevõtte sihtide ja eesmärkide saavutamine 

• tööohutuse tagamine ettevõttes 

 

Juhtimissüsteemi käsitlusala ja põhialused   
 

OMSi integreeritud juhtimissüsteemi käsitlusala on järgmine: laevade, ujuvrajatiste ning tööstuslike 

üksuste elektri- ja automaatikasüsteemide paigaldamine, kasutuselevõtmine, arendamine. Laevade 

ja ujuvrajatiste elektriinstallatsioonitööde planeerimine ja juhtimine.  

OMSi juhtimissüsteemi põhialuse moodustavad kolm keskset valdkonda: töötervishoid ja -ohutus, 

kvaliteet ning keskkond. Neis juhindutakse alltoodud rahvusvahelistest standarditest. 

TÖÖTERVISHOID JA -OHUTUS 

Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni standard ISO 45001:2018   

KVALITEET 

Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni standard ISO 9001:2015  

KESKKOND 

Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni standard ISO 14001:2015  

Käsitlusala on huvipooltele kättesaadav kodulehel: www.oms.ee 

 

Visioon 
Olla eelistatuim partner oma klientidele, kindel ja usaldusväärne tööandja töötajatele ja alltöövõtjatele. 

Peame olema kindlad, et suudame ettevõttena jätkuvalt areneda. 

 

Missioon 
Pakkuda kvaliteetset ja komplektset teenust. Kliendil peab olema kindlus, et saadav teenus on kvaliteetne 

ja professionaalne alates pakkumisest üleandmiseni. Lahendame kliendi poolt püstitatud probleemid ja 

pakume kaasaegset ja professionaalset lahendust. 
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Väärtused 
 

Esmaklassilised teenused 

Anname ainult selliseid lubadusi, mida suudame täita. Kõik projektid on meie jaoks ühtviisi tähtsad, sest 

suurte saavutusteni pole võimalik jõuda ilma väikeste edusammudeta. Meie jaoks on esikohal klientide 

rahulolu tagamine, sest kui klient on rahul, siis oleme seda ka meie. 

Asjatundlik meeskond 

Kõik algab töötajatest! Meie suurepärane meeskond ja esmaklassilised koostööpartnerid toetavad igati 

üksteist. Jagame omavahel ideid ja parimaid tavasid. Aga ka kogemusi. Me areneme üheskoos. 

Suhtlus 

Oleme veendunud, et eduka ettevõtte aluseks, olenemata selle suurusest ja tegevusalast, on tõhus 

suhtlus. Innustame kõiki meeskonnaliikmeid osalema julgelt mõttevahetuses. Võibolla me ei suuda 

mõtteid lugeda, aga kindel on see, et tunneme hea idee kaugelt ära. Meie jaoks on kõik ideed 

väärtuslikud. 

Loovad lahendused 

Pakume klientidele parimaid tänapäevaseid lahendusi. Meie võimekad töötajad ja koostööpartnerid on 

alati valmis ühendama jõud uute ülesannetega toimetulemiseks. Miski pole võimatu – tuleb lihtsalt leida 

õige lahendus. 

 

Kvaliteedi- keskkonna- ja tööohutuse alased juhtpõhimõtted 
 

Vastutustundliku ettevõttena oleme kehtestanud järgnevad KVALITEEDI-, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUSE 

ALASED JUHTPÕHIMÕTTED: 

• Arendada, rakendada ja hoida käigus tööohutus-, keskkonna- ja kvaliteedijuhtimissüsteeme, 

keskendudes seejuures nende pidevale parendamisele. 

• Seada realistlikke eesmärke ja suurendada teadlikkust, et täita kvaliteedi-, tööohutus- ja 

keskkonnanorme. 

• Pidada kinni kõigist seadustest, määrustest, eeskirjadest, standarditest ja tegevusjuhenditest. 

• Olla klientide, töövõtjate ja tarnijatega suhtlemisel koostööaldis, keskendudes pikaajalistele 

suhetele.  

• Parandada pidevalt meie tulemuslikkust, vaadates selleks korrapäraselt ja tõhusalt läbi meie 

juhtimissüsteeme. 

• Parendame töökeskkonda ja rakendame meetmeid, et tagada ohutud töötingimused ettevõtte 

tegevuse kõigis etappides. 

• Ohjame, võimalusel väldime või vähendame keskkonda ohustavate tegurite kahjulikke mõjusid. 

• Jagame huvigruppidele oma tegevuse kohta asja- ning ajakohast teavet. 

• Tõstame töötajate ja koostööpartnerite keskkonna- ja tööohutusalast teadlikkust. 
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Organisatsiooni ülesehitus 
 

 

Ärieetika põhimõtted 
 

OFFSHORE&MARINE SERVICES teeb äri ausalt ja eetiliselt, olenemata sellest, kus parasjagu tegutsetakse. 

Kohustume järgima oma äritegevuses rangelt kõiki õigusnorme ning ausa ja eetilise äritegevuse 

põhimõtteid. Sellest tulenevalt oodatakse igalt töötajalt oma kohustuste täitmist kooskõlas seadustega 

ning ausat ja usaldusväärset käitumist.  

• Suhtume töökaaslastesse ja äripartneritesse lugupidamisega ning käitume ausalt ja avatult. 

Tööprotsessides oleme täpsed ning proaktiivsed, pakkudes alati professionaalseid lahendusi. 

Teeme oma tööd pühendumusega. Leiame, et need väärtused peavad kajastuma kõigis meie 

igapäevastes tegevustes ning aitavad saavutada ühiselt seatud eesmärke. 

• Kõiki koheldakse austusega. Me ei luba diskrimineerimist, tagakiusamist, alandamist, ahistamist 

ja vägivaldset käitumist. Me ei aktsepteeri diskrimineerimist rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, 

vanuse, usutunnistuse, puude, seksuaalse orientatsiooni, perekonnaseisu, vanemliku staatuse, 

ametiühingusse kuulumise või poliitiliste vaadete järgi. Jälgime võrdse kohtlemise põhimõtet nii 

töötajate värbamisel kui partnerlussuhete loomisel. Me ei aktsepteeri lapstööjõu kasutamist ega 

rakenda sunnitööd. 

• Ettevõtte töötajad peavad tagama, et nende isiklikud huvid ei ole ega näi olevat vastuolus 

ettevõtte või klientide huvidega. Meie mainet kujundavad meie kõigi igapäevaselt tehtavad 

otsused. Me ei tegele pettustega. Kogu meie tegevus on kooskõlas õigusaktidega. Korruptsiooni 

me ei tolereeri ja oma tegevuses ei sea end olukordadesse, mis jätaksid vastupidise mulje. Me ei 

kasuta tööandjat ära isiklike eeliste saavutamiseks. OMS nimel töötavatel isikutel ei ole lubatud 

pakkuda või võtta vastu kingitusi, mis ületavad tavapärasest ärisuhtlusest tuleneva külalislahkuse 

piire.  

• Kui leiad, et kellegi tegevus võib olla meie ärieetika, poliitikate või õigusnormidega vastuolus, 

peaksid sellest teada andma, et olukord saaks lahenduse. Töötajana saad seda teha 

personalitöötajalevõi ettevõtte juhile. Äripartnerina saad rikkumise kahtluse korral pöörduda 

OMS  juhatuse liikme poole. 
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• Kuna OMSi töötajate valduses on tihti ärisaladuse alla kuuluvat teavet, tuleb võtta kasutusele 

vajalikke meetmeid, mis tagavad, et selline teave on kindlalt kaitstud. Kõik OMSi töötajad 

väldivad ebaseaduslikul viisil teabe kogumist konkurentide kohta ja tegutsemist selliselt kogutud 

teabest lähtudes. Kõik ettevõtte OFFSHORE&MARINE SERVICES töötajad väldivad liialdavate ja 

halvustavate võrdluste tegemist ettevõtte ja selle konkurentide teenuste ning asjatundlikkuse 

kohta. 

Eduka äritegevuse aluseks on hea ärieetika. 

 

2. KVALITEET 
 

Organisatsiooni kontekst ja eesmärgid 

 

Ettevõtte eesmärk on pakkuda kvaliteetset ja komplektset elektriinstallatsiooniteenust eelkõige 

merenduse valdkonnas. Meie poolt pakutav teenus peab olema kvaliteetne ja professionaalne alates 

hinnapakkumisest kuni valmisteenuse üleandmiseni kliendile/tellijale. Peame suutma lahendada kliendi 

poolt püstitatud probleemid ja pakkuma kaasaegset ja professionaalset lahendust.  

Ettevõtte eesmärkide saavutamiseks ja konkurentsivõime säilitamiseks selles valdkonnas on oluline olla 

teadlik uutest rahvusvahelistest nõuetest, eelkõige neist mis puudutavad nõudeid laevadel, nende elektri- 

ja tehnosüsteemides ning nende uuendamiste vajaduses. Peame olema alati valmis suutma pakkuda 

ajakohaseid uuendusi ja oskama installeerida uusi süsteeme. Peame olema kursis ja teadma samal turul 

tegutsevatest ettevõtetest, nende poolt pakutavatest teenustest ja vajadusel ja võimalusel olema alati 

koostööaltid. Tegutsedes rahvusvahelisel turul peame olema kursis nii EU kui ka teiste riikide 

seadusandlusega ja maksundusega valdkonnas mis puudutab meie tööd. Me püüdleme selle poole, et 

pakkuda meie klientidele nn võtmed kätte lahendusi, selle saavutamiseks on olulisteks teguriteks meie 

töötajad ja koostööpartnerid. Nende teadlikkus ja innovatiivsus. Kvaliteetse ja ajakohase teenuse 

pakkumise üheks olulisemaks teguriks on meie töötajad, nende teadmised ja oskused. Kvalifitseeritud 

tööjõud on ettevõtte jaoks suur väärtus ja ettevõte teeb omaltpoolt kõik, et pakkuda oma töötajatele 

turvalist ja tööalaseid väljakutseid pakkuvat töökeskkonda. 

Oma eesmärkide saavutamiseks: 

 
• Järgime ja täidame kõiki meile kohalduvaid nõudeid.  

• Oleme klientidele usaldusväärseks partneriks.  

• Usume, et läbi erinevate huvigruppide kaasamise ning avatud ja ausa dialoogi on meil võimalik 

pidevalt areneda, et parandada oma teenuseid, kvaliteeti ning töökorraldust. 

• Lähtume oma tegevuses pideva täiustamise põhimõttest − rakendame jätkusuutlikke lahendusi 

ning täiustame järjepidevalt oma teenuseid ja töökorraldust. 

• Jagame huvigruppidele oma tegevuse kohta asja- ning ajakohast teavet. 

• Täiustame ja parendame oma projektijuhtimisprotsessi. 
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Käsitlusala 
 

 

 

 

Huvipoolte vajadused ja ootused 
 

Ettevõttevälised huvipooled Huvipoolte nõuded ja ootused Kuidas vastata peamistele 

ootustele 

Ametivõimud ja riigiasutused Uued töökohad, maksud, ohutu 

töökeskkond 

Infovahetus, kursisolek 

muudatustega, koostöö 

erinevate ametkondadega 

Kliendid Vastavus kvaliteedinormidele 

Konkurentsivõimeline hind 

Usaldusväärsus 

Tähtaegadest kinnipidamine 

Klientide hinnangud ja 

kliendisuhete haldamine, 

klientide tagasiside  

Laevafirmad Vajalik teadmus ja ajakohasus 

Sertifikaadid  

Rahvusvahelistele nõuetele 

vastavus 

Kursisolek muutuvate 

nõuetega 

Vajalike setifikaatide 

omamine, hankimine 
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Nõuetest kinnipidamine ja nende 

täitmine 

Tarnijad Maksetingimuste täitmine 

Pikaajalised suhted 

Vastastikune kasumlikkus 

Usaldusväärsus 

Tarnijate hinnangud ja suhete 

haldamine, infovahetus  

Koostööpartnerid Lepingute täitmine 

Usaldusväärsus 

nõupidamised ja tagasiside 

Konkurendid Aus konkurents, ärieetika 

Koostöövõimalused 

Läbirääkimised, infovahetus 

Avatus ja koostöövalmidus 

Ettevõttesisesed huvipooled Huvipoolte nõuded ja ootused Kuidas vastata peamistele 

ootustele 

Töötajad Koolitus- ja arenguvõimalused 

Ohutud töötingimused 

Väärtustamine ja usaldamine 

Töösuhete jätkumine 

Konkurentsivõimeline töötasu 

Infovahetus, arutelud 

Töötervishoiu ja -ohutuse ning 

keskkonnakoolitused 

Ettevõtte poolt pakutavad 

soodustused 

Omanik Kasumlikkus ja kasv 

Jätkusuutlikkus 

Dividendid 

Efektiivsus, hea maine 

Nõupidamine ja kaasamine 

murekohtade 

väljaselgitamiseks 

 

Kvaliteedijuhtimissüsteemi jaoks asjakohaste nõuete kajastamine ja edastamine madalamatele 

tasanditele on määratletud lepingute, tellimuste, tööaruannete, äritingimustega jne. 

 

Juhtimissüsteemi protsessid 
 

OMS on määratlenud juhtimissüsteemi jaoks vajalikud protsessid, nende järjestuse, vastastikuse mõju ja 

rakendusviisid; nõutavad sisendid ja oodatavad väljundid ning kriteeriumid ja meetodid, mis on vajalikud 

protsesside mõjusa toimimise ja ohje tagamiseks. (protsessikeskse juhtimise mudel) 

Tagatakse nende protsesside jaoks vajalikud ressursid ja nende kättesaadavus; kohustused ja volitused. 

Vajalikul määral hoitakse oma protsesside toimimise toetamiseks dokumenteeritud teave toimivana ja 

säilitatakse, kindlustamaks protsesside läbiviimise kavandatud viisil. Vajalikud tegevusjuhised ja vormid, 

registrid ja andmebaasid on leitavad SharePoint kaustades ja OMS veebikeskkonnas. 

Põhiprotsessiks on elekti-installatsiooniteenuse osutamine. Protsess algab müügitegevusega, millele 

järgneb tellija positiivse otsuse korral lepingu koostamine ja sõlmimine, projekti tegevuste kavandamine 

ja tööprotsess koos kontrollimistega ning garantiikohustiste täitmine. (põhiprotsess, sisendid, väljundid) 



10 

 

 

 

 

Riskide ja võimaluste käsitlemine(SWOT-analüüs) 
 

Kvaliteedijuhtimissüsteemi planeerimisel ja arendamisel on oluline koht ettevõtte riskide ja võimaluste 

hindamisel, mille eesmärkideks on:  

• tagada kindlus, et kvaliteedijuhtimissüsteem suudaks saavutada kavatsetud tulemuse 

• tõhusalt kasutada oma tugevusi ja vähendada ebasoovitavaid mõjusid  

• tagada pidev parendamine  

OMS on riskide ja võimaluste hindamiseks ja analüüsimiseks kasutusele võtnud  SWOT analüüsi.  SWOT-

analüüs annab ülevaate peamistest ettevõtte sisestest ja -välistest teguritest, millel on OMSi saavutustes 

kõige tähtsam osa. Samuti on see aluseks strateegia koostamisel.  

 

VIITEDOKUMENDID 

✓ SWOT-analüüs 
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3. ÜLESANDED JA VASTUTUSALAD 
 

Järgnev joonis annab ülevaate organisatsiooni ülesehitusest ja vastutusaladest. 

 

 

Juhtkonna ülesanded 

 

Kõik juhtkonna liikmed peavad andma head eeskuju. Samuti tuleb juhtkonnal täita alltoodud ülesandeid: 

 

• Vaadata igal aastal üle ettevõtte tegevuspõhimõtted. 

• Tagada, et tööülesanded ja vastutusalad on kõigil tasanditel selgelt määratletud 

• Tagada, et on olemas piisavalt ressursse töötervishoiu ja -ohutuse põhimõtete järgimiseks. 

• Tagada, et töötervishoiu ja -ohutuse abinõude tulemuslikkust jälgitakse korrapäraselt juhtkonna 

tasemel. 

 

Kvaliteedijuhtimissüsteemi  pideva toimimise kindlustab ettevõtte läbimõeldud struktuur, 

vastutustundeline juhtkond, ametijuhenditega määratud töötajate tasakaalustatud õigused ja 

kohustused, kompetentsed töötajad.  
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Töötajate ülesanded 

 

Kõik töötajad on kohustatud järgima OMSi juhtimissüsteemi ja rakendama ennetusabinõusid, sh võtma 

sõna, olema teiste suhtes tähelepanelikud ja katkestama töö, kui nende arvates on tekkinud ohtlik 

olukord. Töötajate ülesanne on teha ettepanek parandusabinõude rakendamiseks alati, kui on ilmnenud 

mõni puudujääk juhtimissüsteemis või tööohutuse valdkonnas. Juhtkond on omaltpoolt loonud 

võimalused tagasiside andmiseks ja arvestab alati töötajate poolsete ettepanekutega. 

Kõikide töötajate tööülesanded ja vastutus on kindlaks määratud ametijuhendites. 

 

VIITEDOKUMENDID 

✓ Ametijuhendid 

✓ Ärieetika põhimõtted 

✓ Elektrikute ohutusjuhend 

✓ Safety Handbook 

4. RESSURSID 

Ressursside juhtimine 
 

Vajalike ressurside (sh nii inim- kui finantsressurside) planeerimine toimub ettevõttes eelarve koostamise 

protsessi raames. Vahendite ja ressurside piisavust hinnatakse jooksvalt või vähemalt üks kord aastas 

juhtkonnapoolse ülevaatuse käigus. 

 

Ettevõtte töötajad 
 

Ettevõtte töötajate alluvussuhted on määratud OMS struktuuris. Uute töötajate värbamisel ettevõttesse 

lähtutakse ametijuhendis määratud pädevuse nõuetest. Töötajate kompetentsust, võimekust ja 

möödunud perioodi koolituse mõjususe hindamist teostatakse läbi vestluste, mida viiakse läbi üldjuhul 

üks kord kolme aasta jooksul. Vajadusel võib aga arenguvestluse periood olla lühem või pikem. Hindamise 

tulemusi, ettevõtte plaane ja töötajate soove arvesse võttes korraldab ettevõte töötajate koolitamise.  

Teadmuse käsitlemine 
Kuna OMS töötajad on pikaajalise kogemusega, siis oleme teadmuse jagamise korraldanud valdavalt õpi- 

jm kogemuste vahetamisega ja teemade läbiarutamisega regulaarsetel koosolekutel enne projekti. 

Projektide ja objektidega seonduv oluline teadmus püütakse talletada projektide dokumentatsioonis. 

Sellist dokumentatsiooni säilitatakse ettevõtte serveris SharePoint, projektide kaustades. Uute töötajate 

puhul määratakse talle reeglina töötaja, kes hoolitseb tema kurssi viimise eest uue töötaja tööks vajalike 

spetsiifiliste teadmistega.  

https://offshoremarineservices.sharepoint.com/Shared%20Documents/3%20ISO/Elektrikute%20ohutusjuhend%20ESt.pdf
https://offshoremarineservices.sharepoint.com/Shared%20Documents/3%20ISO/Safety%20Handbook%20ENG.pdf
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Pädevus, koolitamine 
OMS töötajad on pädevad, saanud vajalikku teoreetilist ja praktilist koolitust ning neil on piisavad 

oskused ja nõutav kogemus.  

Dokumente töötajate teoreetilise ja praktilise koolituse ning oskuste ja nõutava kogemuse kohta 

talletatakse serveris (SharePoint) ja personalitarkvaras (Directo). 

Ettevõtte töötajatele antavat koolitust on kolme liiki: 

• ettevõttesisene koolitus; 

• ettevõtteväline koolitus; 

• uute töötajate koolitus. 

Töötajate koolitamise ja arengu eest vastutab nende otsene juht, kes teeb kindlaks koolitusvajaduse ja 

korraldab koolitused.  

Töötajate koolitusvajadus määratakse kindlaks tulenevalt ettevõtte tööspetsiifikast või selle 

muutumisest, seadusandlusest lähtuvalt ja töötaja ja tema otsese ülemuse osalusel.  

 

VIITEDOKUMENDID 

✓ Ametijuhendid 

✓ Töötajate kvalifikatsiooni- ja koolitustabel  

 

 

Teabevahetus- ja tagasisidekanalid 
 

OMS tagab ettevõtte sisese kommunikatsiooni kvaliteedijuhtimissüsteemi ja selle mõjususega  

seonduvates küsimustes kasutades selleks avatud omavahelist suhtlemist ning ettepanekute asjakohasel 

tasandil läbiarutamist, mis vajadusel vormistatakse kirjalikult.  Töötajate vahelist suhtlemist hõlbustab 

erinevate kommunikatsioonikanalite ja vahendite kasutamine. Näidetena võib tuua koosolekute-, 

formaalse ja mitteformaalse suhtlemise, aga ka e-posti, arvutivõrgu, sotsiaalmeediakanalite ja 

mobiiltelefonide kasutamise. Projektidel kiire infovahetuse tagamiseks on töötajatel kasutusel 

sotsiaalmeediagrupid kus asjakohane info liigub kiiresti, koos tõendusmaterjaliga (fotod, videod)ja kõigile. 

Välise suhtluse osas on oma valdkonda puudutavates küsimustes õigus ja kohustus infot jagada ettevõtte 

juhil või vastutaval töötajal. Võimalike küsimuste tekkimisel väljastatava info osas tuleb pöörduda 

ettevõtte juhi poole. Tema on ka ettevõtte esindaja suhtlemisel valitsusasutuste ja meediaga. 

OMS suhtleb töötajatega ning annab neile ja huvitatud isikutele teavet ettevõtte igapäevategevuse ja 

muudatuste kohta  e-posti teel. 

Teabevahetus hõlmab järgmist: 

• klientide tagasiside; 

• e-post; 

• kliendikohtumised; 

• juhendid ja käsiraamatud; 



14 

 

• koolitusmaterjalid; 

• klientide ja töötajate ettepanekud ning tagasiside. 

• Infokiri 

Teabevahetuse juurde kuulub lahutamatult pidev paremuse poole püüdlemine. Julgustame ettevõtte 

töötajaid ja kliente tegema ettepanekuid ning andma soovitusi.  

 

Dokumenteeritud teave 
 

Dokumenteeritud teabena käsitleme:  

• juhendmaterjale (siia kuuluvad nii ettevõttes koostatud dokumendid  -käsiraamat, protseduurid, 

juhendid, vormid jm, kui ettevõtte välised dokumendid, milles toodud nõudeid ettevõte oma 

tegevuses on kohustatud järgima-standardid, seadusandlikud nõuded jm) 

• tõendusdokumente – tegevuse teostatust või saavutatud tulemusi tõendavad dokumendid, nt 

tööde üleandmisaktid, koosoleku protokollid, auditite aruanded, laevade kontrollaktid jms  

Dokumentide (juhendmaterjalide) ohjel tagatakse järgmiste nõuete täidetus:  

• dokumendid vaadatakse enne kinnitamist üle nende asjakohasuse seisukohast  

• dokumentide läbivaatamine, vajadusel ajakohastamine ning taas kinnitamine 

• dokumentide ja nendes tehtud muudatuste identifitseerimine  

• kehtivate dokumentide kättesaadavuse tagamine kasutuskohtades  

• organisatsioonivälise päritoluga dokumentide määratlemine ja nende ohjatud jaotus 

OMSi juhtimissüsteemi dokumendid on liigitatud kahele tasandile. 

I TASAND – põhimõtted, juhendid ja suunised 

II TASAND – seotud dokumendid (kõik eeskirjad, suunised ja vormid) 

 

5. TOIMIMINE 
 

OMS on plaaninud, ellu viinud ja ohjab protsesse, mis on vajalikud põhitegevusega seonduvate nõuete 

täitmiseks.  

Põhiprotsesside kaudu on kirjeldatud nõuded teenuste jaoks, vajalikud tegevused, nõuded teenuste 

heakskiitmise kohta, vajalikud ressursid ja dokumenteerimise vajadus tagamaks kõiki huvipooli rahuldava 

tulemuse saamine. Protsessid, mis on vajalikud nõutud teenuse osutamiseks ning nende järjestus ja 

vastastikused seosed on kindlaks määratud üldises protsessiskeemis. 
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Põhiprotsess ja sisendid, väljundid 
 

 

 

Teenustega seonduvad nõuded 
 

OMS müügiga tegelev personal teostab teenusega seonduvate nõuete ülevaatuse. See ülevaatus tehakse 

enne kliendile teenuse osutamist ning see tagab, et  

• nõuded teenusele / tellimusele on kindlaks määratud  

• esialgsetest erinevad lepingu või tellimuse nõuded on lahendatud 

• ettevõte on võimeline rahuldama kindlaks määratud nõudeid 
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Projektiprotsess ja selle hindamine 
 

 

 

Kooskõlas OMSi tegevuskorras esitatud nõuetega planeerimisel, projekteerimisel, ehitamisel ja projektide 

teostamisel on projektijuhid kohustatud koguma ja analüüsima infot projektiprotsessi kulgemise kohta. 

Selline informatsioon aitab edaspidi projekte paremini teostada ning säästa nii aega kui ka raha, aga ka 

aidata projektimeeskonnal jagada kogemustel põhinevaid teadmisi. 

• saavutada alati soovitud tulemusi; 

• vältida soovimatuid tagajärgi. 

Elektroonilisel kujul täidetava vormi (Lessons Learned/Projektiprotsessi hindamine), mis on kättesaadav 

OMSi sisevõrgus, peab projektijuht esitama pärast iga suurprojekti ja lisab selle projektimaterjalide 

kausta.  

VIITEDOKUMENDID 

✓ Lessons Learned (https://www.oms.ee/projektijuhile/) 

 

Riski- ja probleemijuhtimine projektidel 
 

Kõik projekti osalised (ettevõtte juht, projektijuht, töödejuhataja, projekti meeskond) vastutavad riskide 

ja probleemide kindlakstegemise eest projektidel.  

Kui risk või probleem on kindlaks tehtud edastab seda teinud osaline teabe projektijuhile. Seda võib teha 

suuliselt, e-posti teel, projektil käsutusel oleva kokkulepitud sotsiaalmeedia kanali kaudu või kasutades 

ettevõtte online keskkonnas olevaid vorme. 
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Kui projektijuhile on edastatud teave riski või probleemi kohta, käsitleb ta riski või probleemi selle 

olemusest lähtuvalt. Projektijuht tutvub põhjalikult riski või probleemi üksikasjadega, et teha kindlaks, 

kas: kirjeldatu on tõepoolest risk või probleem.  Kas lahendus leitakse kohapeal või riski või probleemi 

olemusest lähtuvalt edastatakse vastav informatsioon järgmise tasandi juhile. Kõik projektil esinenud 

riskid ja probleemid peavad kajastuma projekti dokumentatsiooni hulgas. 

Riskide ja probleemide mõju hindamise kriteeriumid 
 

 Mõju 

Mõjutatavad 

projekti-

valdkonnad 

1 

Väga väike 

2 

Väike 

3 

Mõõdukas 

4 

Suur 

5 

Väga suur 

Lahenduse mõju 

ulatus 

Ärikasu 

vähenemine < 1% 

Ärikasu vähenemine 

1–2% 

Ärikasu vähenemine 

2–5% 

Ärikasu vähenemine 

5–10% 

Ärikasu vähenemine 

> 10% 

Lahenduse 

kvaliteet 

Teostamisaja 

pikenemine < 20% 

Teostamisaja 

pikenemine 20–40% 

Teostamisaja 

pikenemine 40–60% 

Teostamisaja 

pikenemine 60–

100% 

Teostamisaja 

pikenemine > 100% 

Projekti 

maksumus 

Projekti 

maksumuse 

suurenemine < 2% 

Projekti maksumuse 

suurenemine 2–4% 

Projekti maksumuse 

suurenemine 5–10% 

Projekti maksumuse 

suurenemine 10–

20% 

Projekti maksumuse 

suurenemine > 20% 

Projekti ajakava Igasugune 

mahajäämus on 

võimalik tasa teha 

praeguse ajakava 

raames. 

Projekti vahe-

eesmärkide 

saavutamine nõuab 

lisatoiminguid. 

Vahe-eesmärkidega 

hilinetakse, kuid 

projekt valmib 

õigeks ajaks. 

Süsteemi 

rakendamisega 

hilinetakse vähem 

kui üks kuu. 

Süsteemi 

rakendamisega 

hilinetakse rohkem 

kui üks kuu. 

 

Väikese ja mõõduka mõjuga probleemid lahendatakse üldjuhul kohapeal. Suuremate mõjude korral 

toimud aruandlus järgmisele tasandile, et arutelude käigus leida parimad lahendused probleemi mõjude 

vähendamiseks. 

Tarnijad 
Hankeid teevad projektijuhid ja ostujuht, tagamaks, et tooted ja/või teenused vastavad juhtimissüsteemi, 

ärivaldkondade ja kliendi nõuetele. 

Tarnijate valikumenetlus on määratletud ning seejuures arvestatakse ostetava toote või teenuse liigiga 

ning tegeliku või potentsiaalse mõjuga OMSi teenuste kohta kehtivate nõuete täitmisele.  

 

Tarnijate valik 
 

Tarnijate valikul lähtutakse alltoodud nõuetest: 

• suutlikkus tarnida tooteid või osutada teenuseid OMSi nõuete kohaselt; 

• suutlikkus vastata OMSi tehnilistele ja kvaliteeditagamise nõuetele; 
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• suutlikkus saavutada planeeritud tulemusi(tarneaeg); 

• finantsstabiilsus, ausus ja raamatupidamistava; 

• vastavus õiguslikele ja regulatiivsetele nõuetele. 

 

Tarnijate hindamine 
 

Tarnijate hindamise eest vastutab tegevjuht. Tarnijaid hinnatakse igaaastaselt, jooksva aasta alguses 

eelmise aasta tulemuste põhjal. Valikukriteeriumiteks on ostukäive ja tarnija tähtsus ettevõtte jaoks. 

Hinnatakse materjali ja renditöötajate pakkujaid. 

Tarnija ostukäibega al 10 000 eurot kuulub hindamisele. Tarnijate hindamiseks on välja töötatud 

hindamismaatriks. 

1 
Tarnija tähtsus meile 
/käive 

rohkem kui 100 
000 eur 

al 80 000 al 60 000 al 40 000 al 20 000 al 10 000 

  Hinne 5 4 3 2 1 0 

2 
Toodete 
kvaliteet/praak, vale 
toode, vahetused 

1% 1-2% 2-3% 3-4% üle 4% rohkem 

  Hinne 5 4 3 2 1 0 

3 Maksetingimused 45 days 30 days 21 days 14 days 7 days Prepayment 

  Hinne 5 4 3 2 1 0 

4 Tarneaeg 2 päeva 1 nädal 2 nädalat 4 nädalat 6 nädalat rohkem 

  Hinne 5 4 3 2 1 0 

5 Ostuprotsess Professionaalne 
Üldjuhul 

hea 
Hea 

Jätab 
soovida 

Halb kaootiline 

  Hinne 5 4 3 2 1 0 

6 Garantiitingimused üle 2 aasta 1-2 aastat 1 aasta alla 1 aasta lühem Puudub 

  Hinne 5 4 3 2 1 0 

 

VIITEDOKUMENDID 

✓ Tarnijate hindamine 2022 

6. TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS 
 

Töötervishoiu ja -ohutuse eesmärgid ja käsitlusala 
 

OMSi kindel eesmärk on tagada töökohal töötajate hea tervis, ohutus ja heaolu, pidada kinni seadustega 

kehtestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetest ning parandada pidevalt töötervishoiu ja -ohutuse 

valdkonnas kontrolliabinõusid ja tulemusi. 

Ettevõttes rakendatav TTO juhtimissüsteem  peab tagama ohutu töökeskkonna kõigile ettevõtte 

töötajatele.  
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Ettevõtte tööohutusalased eesmärgid 
 

• Tööõnnetuste vältimine ja ohutu töökeskkond; 

• Töötajate teadlikkuse tõstmine töötervishoiu ja -ohutuse valdkonnas; 

• Vajalik teave, juhised, koolitused ja järelevalve ohutuse ja tervise kaitsmiseks töökohal. 

 

Seega on ettevõttes otsustatud, et kõigis tegevuskohtades kehtivad järgmised minimaalsed 

kontrolliabinõud: 

• pakutakse vajalikku teavet, juhendamist ja koolitust töötervishoiu ja -ohutuse valdkonnas; 

• isikukaitsevahendid on olemas ja neid kasutatakse; 

• on kehtestatud abinõud hädaolukorras reageerimiseks/evakueerimiseks, esmaabi andmiseks ja 

töötervishoiu tagamiseks; 

• vahetatakse teavet ja peetakse nõu töötajatega töötervishoiu ja -ohutuse küsimustes; 

• kõiki intsidente, õnnetusi ja kutsehaiguse juhtumeid jälgitakse ja analüüsitakse ning antakse 

nende kohta aru; 

Kõigi töötajate ning ettevõtte objektidel ja rajatistes viibivate alltöövõtjate kohustus on: 

• kaitsta mõistlikul määral iseenda tervist ja ohutust, aga ka nende tervist ja ohutust, keda 

nende tegevus või tegevusetus võib mõjutada; 

• teha töötervishoiu ja -ohutuse valdkonnas koostööd kaastöötajate ja ettevõttega; 

• teatada kõigist töötervishoiu ja -ohutusega seotud murekohtadest oma juhile ja/või 

tegevuskoha töötervishoiu ja -ohutuse koordinaatorile/juhile. 

Kõigis tegevuskohtades, mis on ettevõtte kontrolli all, lasub vastutus töötervishoiu ja -ohutuse tagamise 

eest juhtimisstruktuuri kohaselt: esmalt tegevuskoha juhil, seejärel projektijuhtidel ja töödejuhatajatel 

ning lõpuks üksiktöötajatel. 

Isik, kellel lasub põhivastutus tööohutuse tegevuskava kooskõlastamise, rakendamise ja järgimise eest on 

ettevõtte tegevjuht. 



20 

 

Ohutuskultuur 
 

Ohutus on üks OMSi põhiväärtusi. Pingutame pidevalt ohutuse tagamiseks ja püüame seada selle oma 

igapäevategevuses väga tähtsale kohale. Oleme veendunud, et ohutuse tagamises on tähtis osa igal OMSi 

töötajal. 

• Tagada ohutu ja tervist säästev töökeskkond. 

• Teha kindlaks ohud, hinnata riske ja rakendada vajalikke kontrolliabinõusid. 

• Edendada ohutuid töövõtteid. 

• Toetada avatud suhtlemist ja mõttevahetust. 

• Anda töötajatele koolituse ja õppuste abil paremad võimalused vähendada ohte ning reageerida 

hädaolukorras õigesti. 

OMSis on meie kõigi kohustus ja õigus võtta sõna ning katkestada ohtlik tegevus. 

Kõigilt töötajatelt oodatakse alltoodud oluliste juhiste järgimist. 

1. VÕTKE SÕNA 

• Meie töötajatel on õigus lõpetada tegevus, kui see osutub ohtlikuks. 

• Avaldage soovi saada lisateavet või -koolitust. 

• Jääge oma arvamusele kindlaks, olles seejuures lugupidav. 

2. JÄRGIGE EESKIRJU 

Tehke kindlaks, millised eeskirjad ja parimad tavad on olemas, kontrollige ja järgige neid ning tutvustage 

neid laiemalt. 

3. OLGE ALATI TÄHELEPANELIK 

• Ärge laske tööülesande täitmise ajal oma tähelepanul hajuda. 

• Olge algusest lõpuni tööle või keskendunud. 

 

Valmisolek hädaolukorraks 
 

OMSis on olemas juhend käitumiseks ohuolukorras või õnnetusjuhtumi korral.  

Juhend tegutsemiseks hädaolukorras on töötajatele kättesaadav veebikeskkonnas oms.ee 

 

VIITEDOKUMENDID 

✓ Õnnetusjuhtumist teavitamise blankett (https://www.oms.ee/tootajatele-tooohutus/) 

✓ Juhend tegutsemiseks õnnetusjuhtumi või ohtliku olukorra esinemisel töökohal 

(https://www.oms.ee/tootajatele-tooohutus/) 

✓ Hädaolukorras tegutsemise juhend (OMS tööohutuse käsiraamat) 
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Riskihindamine 
 

Töökoha riskianalüüs on laiaulatuslik menetlus, mille käigus: 

• selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid; 

• mõõdetakse vajadusel nende parameetrid; 

• hinnatakse ohutegurite mõju töötaja tervisel, arvestades nende soolisi ja ealisi iseärasusi; 

• koostatakse kirjalik tegevuskava, milles nähakse ette ennetusabinõud terviseriski vältimiseks või 
vähendamiseks; 

• teavitatakse töötajaid 
- ohuteguritest 
- töökeskkonna riskianalüüsi tulemustest 
- tervisekahjustuste vältimiseks rakendavatest abinõudest. 

 

Riskianalüüsi tulemustest lähtuvalt hinnatakase riskitasemed ja riski minimeerimise võimalused. Kui riski 

ei ole võimalik täielikult vältida tuleb võtta kasutusele vajalikud isikukaitsevahendid. Isikukaitsevahendite 

nimekiri ja kasutus teha kättesaadavaks töötajatele veebikeskkonnas. 

Töö katkestamise õigus 

Ettevõte on pannud töötajatele vastutuse ja andnud õiguse katkestada töö või tööülesande täitmine, kui 

nad peavad seda ohtlikuks. 

Ohutusjuhendid 

Vastavalt riskianalüüsile koostatakse ohutusjuhendid. Ohutusjuhendeid ja kasutusjuhendeid on vaja 

pidevalt täiendada ja parendada. Ohutus- ja kasutusjuhendid on kättesaadavad veebikeskkonnas. 

 

VIITEDOKUMENDID 

✓ OMS Tööohutuse- ja töötervishoiu käsiraamat 

✓ https://www.oms.ee/tootajatele-tooohutus/ 

✓ Ohutusjuhendid, ohutuskaardid 

✓ Tööohutuse ja töötervishoiu käsiraamat 

✓ OMS Riskianalüüsid 

✓ Isikukaitsevahendite nimekiri 

✓ Tööriiete nimekiri 

✓ Töövahendite nimekiri 
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7.TULEMUSLIKKUSE HINDAMINE 
 

Juhtimissüsteemi tulemuslikkuse ja mõjususe hindamiseks analüüsitakse järgmiste valdkondade 

suundumusi:  

• kliendirahulolu ja asjakohaste huvipoolte tagasiside;  

• eesmärkide saavutamise (täidetuse) määr;  

• protsesside tulemuslikkus ning toodete ja teenuste vastavus;  

• TTO alane tulemuslikkus;  

• mittevastavused ja korrigeerivad tegevused;  

• organisatsiooni vastavuskohustuste täitmine;  

• auditite tulemused sh siseauditite tulemused;  

• osalemise ja nõupidamise (huvipoolte kaasamise) tulemused;  

• organisatsiooniväliste tarnijate tulemuslikkus.  

Juhtkond vaatab juhtimissüsteemi planeeritud ajavahemike järel (üldjuhul kord aastas) üle, et tagada 

selle jätkuv sobivus, piisavus, tõhusus. Ülevaatustel hinnatakse saavutatut, riske ja parendusvõimalusi 

ning juhtimissüsteemi, sh juhtpõhimõtete ja eesmärkide muutmise vajadust 

VIITEDOKUMENDID 

✓ Juhtkonnapoolne ülevaatus 

✓ OMS eesmärgid ja nende saavutamine 

 

Siseaudit 
 

Siseauditi eesmärk on tagada, et integreeritud juhtimissüsteem toimib pidevalt kooskõlas standarditega 

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018.  

Siseaudit annab ülevaate ettevõtte tegevusest ja talitlusest (lisadokumendid) ning aitab teha kindlaks 

valdkonnad, mis on või võivad olla probleemsed või võivad põhjustada kõrvalekaldeid kvaliteedinõuetest 

või avaldada keskkonnale kahjulikku mõju. Ettevõtte integreeritud juhtimissüsteemi kõigi elementide 

siseaudit tehakse vähemalt kord aastas. 

 

VIITEDOKUMENDID 

✓ Sisekontrollide teostamise kava 2022 

✓ Siseauditid 

  

 

 

 

 



23 

 

8. KESKKONNA KAITSMINE 
 

Keskkonnaalased juhtpõhimõtted 
 

Meie kindel eesmärk, mis kuulub lahutamatult OMSi äristrateegia ja toimimisviiside juurde ning mille 

täitmist korrapäraselt kontrollitakse, on vähendada ettevõtte keskkonnamõju ja tegutseda järjest 

keskkonnahoidlikumalt. Seame suuna säästlikule ressursside kasutamisele. Keskkonna- ja energiasäästu 

tegevuste planeerimisel ja elluviimisel arvestame majanduslikku põhjendatust.  

Väliste tegurite selgitamisel on võetud aluseks teemad, mis on seotud peamiselt klientide,  

rahvusvaheliste  ja riiklike õigus-, konkurentsi-, turu- ja majanduskeskkonnaga.  

Sisemise teemade määratlemise lähtekohtade aluseks on eelkõige organisatsiooni väärtuste, kultuuri, 

teadmiste ja tulemuslikkusega seotud teemad. 

 

Käsitlusala 

Ettevõttes loodud ja rakendatud keskkonnajuhtimissüsteem hõlmab ettevõtte poolt pakutavate teenuste 

osutamist, selleks kasutatavaid materjale, tooteid ja töövahendeid. KKJS hõlmab ka materjalide ja 

toodete ostmist, logistikat, töökohtade energiaressursside haldamist ja jäätmekäitlust. 
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Olulised keskkonnaaspektid 
 

• Jäätmekäitlus 

• Ohtlikud jäätmed 

• Materjalide taaskasutus 

• Energiasäästlikkus (kütte-, elektrienergia) 

• Alltöövõtjate tegevus 

• OMS tooted ja teenused 

Keskkonnaaspektide hindamisel võetakse arvesse: 

• heiteid atmosfääri 

• heiteid vette 

• jäätmemajandust 

• pinnase saastamist 

• toorme ja loodusvarade kasutamist 

• kehtivat seadusandlust 

• energiakasutust 

• tootega seotud aspekte (ekspluateerimisel ja utiliseerimisel peale toote elutsükli lõppu) 

• keskkonnamõju avastatavust, mõju ulatust ja vähendamise/likvideerimise võimalusi 

• võimalikke ohuolukordi 

• muid keskkonna ja ümbruskonnaga seotud probleeme. 
 

 

Keskkonnaalased eesmärgid 
 

Eesmärgid: 

- Täidame keskkonnavaldkonnas kõiki regulatiivseid nõudeid. 

- Keskkonna- ja energiasäästlikkus läbi teadlikkuse ja uuema tehnoloogia kasutamise 

- Parandame ja jälgime keskkonnahoidlikkust. 

- Vähendame pidevalt keskkonnamõju. 

- Keskkonnasäästlikkuse ja energiatõhususe vallas teadlikkuse tõstmine. 

Pöörame tähelepanu: 

- tootmis- ja korrashoiutegevuse keskkonnahoidlikule korraldusele 

- energiasäästlikule tarbimisele, et vähendada pidevalt keskkonnamõju 

- jäätmekäitlusele 

- Järjepidevale keskkonnajuhtimissüsteemi täiustamisele. 

- kõikide huvipoolte (kliendid, koostööpartnerid, ettevõttega seotud isikud, ametiasutused) 

teavitamisele ettevõtte tegevusest ja tema mõjust keskkonnale 
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Jäätmekäitlus ja materjalide taaskasutus 

- Minimeerime paberi kasutamist kontoris.  

- Vähendame nii palju kui võimalik pakendite kasutamist. 

- Võtame paberi uuesti ringlusse ja kasutame seda korduvalt alati kui võimalik. 

- Kasutame tehniliselt korras seadmeid ja töövahendeid. 

- Kemikaalide kontrollitud kasutamine. 

- Sorteerime tekkinud jäätmed. 

Energiasäästlikkus 

- Püüame nii palju kui võimalik vähendada energiatarvet. 

- Lülitame valgustuse ja elektriseadmed välja, kuid neid ei kasutata. 

- Reguleerime küttesüsteemi energiatarbe vähendamiseks. 

- Uute toodete ostmisel võtame arvesse nende energiatarvet ja -tõhusust. 

Transport, logistika 

- Püüame vähendada vajadust kasutada transpordivahendeid, piirdudes ainult hädavajalike 

sõitudega. 

- Edendame muude võimaluste kasutamist, näiteks e-post või video- või telefonikonverentsid. 

- Soodustame ühistranspordi kasutamist hüvitades selle töötajatele 

Ettevõttekultuur 

- Kaasame töötajaid nende põhimõtete järgimisse, et pöörata neile rohkem tähelepanu ja 

saavutada veelgi paremaid tulemusi. 

- Ajakohastame põhimõtteid vähemalt kord aastas, pidades vajaduse korral nõu töötajate ja teiste 

sidusrühmadega. 

- Teeme koostööd tarnijate, töövõtjate ja alltöövõtjatega, et suurendada nende 

keskkonnahoidlikkust. 

 

Jälgimine ja parendamine 

 

- Täidame kõiki keskkonnavaldkonnas kehtivaid regulatiivseid nõudeid. 

- Parendame ja jälgime pidevalt keskkonnahoidlikkust. 
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9. JÄÄTMEKÄITLUS 
 

Ettevõtte tegevuse käigus tekib paratamatult jäätmeid. Nende eeskirjadega kehtestatakse nõuded ja 

menetlused kontoris, laos ja ettevõtte territooriumil ja tegevuskohal tekkivate jäätmete käitlemiseks. 

 

Ulatus ja kohaldamisala 
Jäätmekäitlus hõlmab jäätmete kogumist, vedu, ringlussevõttu ja kõrvaldamist.  

Need eeskirjad kehtivad kogu ettevõttes. 

Ülesanded ja vastutusalad 
Jäätmekäitlussüsteemi nõuetekohase toimimise eest vastutavad projektijuhid ja töökeskkonnaspetsialist. 

Vajalikud lepingud jäätmekäitlejatega sõlmib tegevdirektor. 

Projektijuhtide ülesanne on korraldada ja selgitada jäätmekäitlus objektidel (kogumine ja vedu või veo 

korraldamine, töötajate teavitamine). 

Kõigilt töötajatelt oodatakse, et nad käitlevad nõuetekohaselt oma tegevusvaldkonnas tekkivaid jäätmeid 

vastavalt OMS töökohtades kehtestatud reeglitele ja seadusandlusest lähtuvalt. 

Jäätmekäitluse korraldajad: 

Objektidel – objekti valdaja 

Kontoris/Laos– rendileandja, eraldi jäätmevedu sorteeritud jäätmetele (papp ja paber, plastik, kile, 

metallijäätmed, tekstiil, elektroonika ) 

Juhised tegutsemiseks 
 

Tavajäätmed on kõik jäätmed, mis ei ole ohtlikud. 

Ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis võivad olla ohtlikud inimese tervisele, varale või keskkonnale. Ohtlike 

jäätmete käitlemisel välditakse erinevat liiki ohtlike jäätmete kokkusegamist ja ohtlike jäätmete segamist 

tavajäätmete või muude ohtlike ainete või materjalidega. Ohtlikud jäätmed tuleb jäätmete kogumisel, 

vaheladustamisel ja veol pakendada nõuetekohaselt, et vältida neist tulenevat ohtu tervisele ja 

keskkonnale ning hõlbustada nende edasist taaskasutamist või kõrvaldamist.  

Projektidel – selleks ettenähtud kogumiskohad 

Kontoris/Laos – selleks ettenätud konteiner 

Kui töid tehakse tellija tegevuskohas, korraldatakse jäätmekogumine tellija juhiste kohaselt ja 

keskkonnahoidlikult. 

OMSi objektidel ja kontoris/laos tekib peamiselt alltoodud ohtlikke jäätmeid: 
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• süsiniktooner; 

• patareid; 

• elektroonikajäätmed; 

• gaas, aerosoolvärv, silikoon, õlid/määrded (vähesel määral) 

 

OMSi objektidel ja kontoris/laos tekib peamiselt alltoodud tavajäätmeid: 

• olmejäätmed; 

• paber/papp/kartong; 

• kile ja plast; 

• puidujäätmed (kaubaalused jne); 

• vaht- ja penoplast 

• metall 

• tekstiil 

Jäätmekäitluseeskiri 
 

• Kõik töötajad sorteerivad ise igat liiki jäätmeid (tava- ja ohtlikke jäätmeid) ja viivad need vastavalt 

tähistatud prügikastidesse, konteineritesse või selleks ettenähtud kogumispunkti projektidel. 

• Kõigi ülaltoodud jäätmeliikide kogumiseks on projektil objekti valdaja poolt korraldatud 

kogumispunktid (konteinerid, prügikastid jne), mis on selgelt tähistatud. Kontoris ja laos on jäätmete 

sorteerimiseks eraldi konteinerid.  

Ohtlikud jäätmed 

• Süsiniktoonerid utiliseeritakse jäätmejaamas. 

• Akud ja patareid kogutakse vastavasse konteinerisse ja antakse ära jäätmejaamas. 

• Tagastatavad elektroonikaseadmed viiakse jäätmejaama. 

• Gaas, aerosoolvärv, silikoon, õlid/määrded kogutakse vastavasse konteinerisse ja antakse ära 

jäätmejaamas 

Tavajäätmed   

• Pappkastid volditakse enne pakendikonteinerisse panemist lapikuks, mahtuvuse suurendamiseks 

• Puidujäätmete kokkukogumiseks objektil on eraldi kogumispunkt. Laos kogutakse puidujäätmed 

eraldi ja korraldatakse eraldi äravedu.  

• Objektidel tekkivad metallijäätmed kogutakse vastavalt objekti valdaja poolt tehtud 

korraldustele. Laos on selleks eraldi konteiner. 

• Pakkekile ja muu kile kogutakse samasse konteinerisse 

• Tekstiil kogutakse laos olevasse konteinerisse (kõik OMS logoga tööriided, jalanõud) 

• Vaht- ja penoplast kogutakse eraldi (ei ole olmejääde) ja viiakse jäätmejaama 

Keelatud on alljärgnev. 
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• Panna selgelt tähistatud konteineritesse või viia kogumispunktidesse koos eri liiki prügi 

• Koguda mis tahes liiki prügi mujal, kui selleks ette nähtud konteineritesse või 

kogumispunktidesse. 

Jäätmed antakse üle jäätmekäitlusettevõttele. Jäätmekäitluslepingu võib sõlmida ettevõttega, millel on 

kehtiv jäätmekäitlusluba või mis on kantud jäätmekäitlusettevõtete registrisse. Kui on tegu ohtlike 

jäätmetega, peab jäätmekäitlusettevõttel olema ka ohtlike jäätmete käitlemise litsents. 

Jäätmekäitlusettevõtetega sõlmitud lepingud (sh need, mis on sõlmitud ohtlike jäätmete käitlemiseks) ja 

jäätmekäitusettevõtete litsentside koopiad säilitatakse. Vajadusel väljastab jäätmekäitlusettevõte 

jäätmearuande. 

VIITEDOKUMENDID 

✓ Jäätmekäitluseeskiri 

✓ Jäätmeseadus 

✓ Keskkonnajuhtimise kava ja keskkonnaaspektid  

✓ OMS Keskkonnapoliitika 

10. PIDEV PARENDAMINE 
 

OMS parendab järjepidevalt oma juhtimissüsteemi sobivust, piisavust ja mõjusust (tulemuslikkust). 

Parendusvajaduste ja võimaluste kindlaksmääramiseks kaalutletakse analüüsi ja hindamise tulemusi 

jooksvalt koosolekutel ning vähemalt kord aastas juhtkonnapoolsel ülevaatusel. 

Ettevõttes kasutuselolevate tarkvarasüsteemide vastavust ettevõtte nõuetele jälgitakse pidevalt. 

Vajadusel tellitakse uuendusi või tehakse vahetusi. Järjepidevalt otsitakse uusi võimalusi parendada ja 

kiirendada aruandlust ja ettevõtte infovahetust tänapäevaseid tarkvaralahendusi kasutusele võttes. 

Tähelepanu pööratakse kõikide töötajate ettepanekutele esitatavate aruannete ja aruandesüsteemide 

täiendamise ja erilahenduste osas.  

 

Mittevastavuste käsitlemine ja parendamine 
 

Mittevastavuseks ehk probleemiks loetakse nõudeid mittetäitvaid tegevusi ja tulemusi. Nõuded on 

sätestatud ettevõtte sisestes dokumentides, riiklikes õiguaktides jm dokumentides ning lepingutes. 

Kui ilmneb mittevastavus, sh mis tahes kaebustest tulenev, siis reageeritakse mittevastavusele ning 

kohaldatavuse korral rakendatakse meetmeid selle ohjamiseks ja parandamiseks ning tegeletakse 

tagajärgedega (sh ebasoodsate keskkonnamõjude leevendamisega). 

Et vältida mittevastavuse kordumist või esinemist mujal, viiakse läbi mittevastavuse ülevaatus ja analüüs; 

määratakse kindlaks mittevastavuse põhjused ning kas esineb sarnaseid mittevastavusi või kas need 

oleksid võimalikud. Rakendatavad asjakohased tegevused vastavad probleemide suurusele, 
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väljaselgitatud mittevastavuste tagajärgedele ja kogetavate riskide ning võimaliku keskkonnamõju 

olulisusele. 

OMS parendab järjepidevalt oma juhtimissüsteemi sobivust, piisavust ja mõjusust (tulemuslikkust). 

Parendusvajaduste ja võimaluste kindlaksmääramiseks kaalutletakse analüüsi ja hindamise tulemusi 

jooksvalt koosolekutel ning vähemalt kord aastas juhtkonnapoolsel ülevaatusel. 

11. JUHTIMISSÜSTEEMI KÄSIRAAMATU MUUDATUSED 
 

Juhtimissüsteemi juhendi põhikoopiat säilitatakse elektroonilisel kujul OMSi kvaliteedijuhtimissüsteemis. 

Läbivaatus Kuupäev Põhjus 

I versioon 01/2018 Täielik ümbersõnastamine 

II versioon 04/2019 Dokumendi tõlkimine ja 

ülevaatamine ja parendamine 

III versioon 04/2020 Ettevõtte tegevuskoha 

muudatus, Lao lisandumine. 

 04/2021 Dokumendi läbivaatamine, 

parendamine. 

 04/2022 Dokumendi läbivaatamine, 

parendamine. 

 


