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Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse 

eelnõu seletuskirja 

Lisa 1 

 

MÄÄRUSE KAVAND 

 

EELNÕU 

 

 

Sotsiaalministri 24. aprilli 2003. a määruse nr 74 „Töötajate tervisekontrolli kord“ 

muutmine 

 

Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 13 lõike 1 punkti 7 alusel. 

 

§ 1. Sotsiaalministri 24. aprilli 2003. a määruse nr 74 „Töötajate tervisekontrolli kord“ 

muutmine 

 

Sotsiaalministri 24. aprilli 2003. a määruses nr 74 „Töötajate tervisekontrolli kord“ tehakse 

järgmised muudatused: 

 

1) määruse preambula muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 13
1 

lõike 8 alusel.“; 

 

2) paragrahv 1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„Käesolev määrus reguleerib töötajate tervisekontrolli korraldust.“; 

 

3) paragrahvi 2 lõike 1 punktist 2 jäetakse välja tekstiosa „lisas 1 loetletud “;  

 

4) paragrahvi 2 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks; 

 

5) paragrahv 3 tunnistatakse kehtetuks; 

 

6) paragrahv 4 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„Tervisekontrolli tegemisel võtab töötervishoiuarst aluseks § 2 lõikes 4 nimetatud 

dokumendid ja töötaja tervisedeklaratsiooni ning: 

1) hindab töötaja terviseseisundit; 

2) hindab töökeskkonna või töökorralduse sobivust töötajale; 

3) selgitab välja töötaja tööst põhjustatud haigestumise või võimaliku kutsehaigestumise.“; 

 

7) paragrahvi 5 lõiked 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks; 

 

8) paragrahvi 5 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(7) Töötervishoiuarst väljastab tööandjale lisas 4 toodud vormi kohase tervisekontrolli otsuse 

või edastab järgmised tervisekontrolli otsuse andmed tööandjale elektrooniliselt: 

1) töötaja ees- ja perekonnanimi ja isikukood; 

2) töötaja ametikoht; 

3) otsus töökeskkonna või töökorralduse töötajale sobivuse kohta; 

4) ettepanekud töökeskkonna või töökorralduse muutmiseks; 
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5) järgmise tervisekontrolli aeg; 

6) töötervishoiuarsti ees- ja perekonnanimi; 

7) tervisekontrolli otsuse allkirjastamise kuupäev.“; 

 

9) paragrahvi 7 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses: 

 

„Tööandja ja töötervishoiuteenuse osutaja võivad kokku leppida tervisekontrolli otsuse 

säilitamises töötervishoiuteenuse osutaja juures.“; 

 

10) määruse lisa 1 tunnistatakse kehtetuks. 

 

§ 2. Määruse jõustumine 

 

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a. 
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MÄÄRUSE KAVAND 

EELNÕU 

 

 

Tervise- ja tööministri määrus „Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme  

ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“ 

 

Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 13
2 

lõike 3 ja § 18
1
 lõike 5 alusel. 

 

§ 1. Reguleerimisala 

 

Käesolev määrus reguleerib töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikme 

töötervishoiu- ja tööohutusalase koolituse ja täienduskoolituse ning esmaabiandja koolituse ja 

täienduskoolituse korraldamise korda täienduskoolitusasutuses. 

 

§ 2. Töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikmete töötervishoiu- ja 

tööohutusalane koolitus ja täienduskoolitus täienduskoolitusasutuses 

 

(1) Töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikmete koolituse ja täienduskoolituse 

viib läbi täienduskoolitusasutuse pidaja. 

 

(2) Töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikmete koolituse kestus on 24 

akadeemilist tundi ja selle käigus käsitletavad teemad on esitatud käesoleva määruse lisas 1. 

 

(3) Töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikmete täienduskoolituse pikkuse ja 

teemad lepivad tööandja ja täienduskoolitusasutuse pidaja kokku, lähtudes tööandja ja 

töötajate vajadustest. 

 

§ 3. Esmaabiandja koolitus ja täienduskoolitus  

 

(1) Esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse viib läbi täienduskoolitusasutuse pidaja.  

 

(2) Esmaabiandja koolituse kestus on 16 akadeemilist tundi ja selle käigus käsitletavad 

teemad on esitatud käesoleva määruse lisas 2. 

 

(3) Esmaabiandja täienduskoolituse kestus on 6 akadeemilist tundi. 

 

(4) Esmaabiandjate koolituse ja täienduskoolituse täienduskoolitusasutuses viib läbi 

tervishoiutöötaja, kes on läbinud pädeva asutuse esmaabiõpetaja koolituse ning omab 

sellekohast tunnistust. 

 

§ 4. Määruse kehtetuks tunnistamine 

 

Sotsiaalministri 14. detsembri 2000.a. määrus nr 80 „Töötervishoiu- ja tööohutuse väljaõppe 

ja täiendõppe kord“ (RTL 2000, 136, 2157) tunnistatakse kehtetuks.  

 

§ 5. Määruse jõustumine 

 

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a. 
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Lisa 1 Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikme 24 akadeemilist tundi kestva 

koolituse teemad 

 

1. teema: ÜLDSÄTTED 

1.1. Töökeskkonna mõiste 

1.2. Töökeskkonnas esinevad ohud 

1.3. Tööolme 

1.4. Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused 

1.5. Tööõnnetus ja kutsehaigestumine (registreerimine, teatamine, uurimine) 

1.6. Õnnetusoht 

1.7. Tööandja ja töötaja vastutus 

1.8. Riiklik järelevalve 

 

2. teema: TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KORRALDUS 

2.1. Riigi tasandil: 

 – struktuur töökeskkonnasüsteemis 

 – õiguslikud alused 

2.2. Ettevõtte tasandil: 

 – töökeskkonnaspetsialist 

 – töökeskkonnavolinik 

 – töökeskkonnanõukogu 

 – esmaabiandja  

2.3. Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava 

2.4. Töötajate tervisekontroll 

2.5. Koostöö 

 

3. teema: RISKIANALÜÜS 

3.1. Riskianalüüsi mõiste 

3.2. Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele: 

 – füüsikalised ohutegurid 

 – keemilised ohutegurid 

 – bioloogilised ohutegurid 

 – füsioloogilised ohutegurid 

 – psühhosotsiaalsed ohutegurid 

3.3. Riski hindamise meetodid 

3.4. Riskide ohjamise abinõud 

3.5. Ergonoomia 

 

Lisa 2 Ettevõttes esmaabiandjate 16 akadeemilist tundi kestva koolituse teemad 

 

Teema, sisu 

1. Sissejuhatus 

Esmaabi olemus, kannatanu seisundi hindamine, esmaabi andmise taktika. 

2. Elustamine 

Uppunu elustamine; elustamine elektriga seotud õnnetuste ja südameinfarkti korral; võõrkeha 

eemaldamine hingamisteedest; esmaabi osutamine ajukahjustuse korral. 

3. Välised verejooksud ja šokk 
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Verejooksu peatamise võtted; šoki olemus ja selle tunnused. 

4. Haavad 

Haavade teke; sidumise tehnika ja reeglid; kolmnurkrätiku kasutamine; praktiliste oskuste 

omandamine sidumisel. 

5. Traumad ja luumurrud 

Lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustus; luumurdudega kaasnevad ohud; liigesetraumad 

(nihestused, nikastused, põrutused); lahastamise viisid. 

6. Mürgistused, söövitused, põletused, külmakahjustused 

7. Kursuse omandamise kontroll 

Teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste kontrollimine testide abil. 

 

  



6 
 

 

MÄÄRUSE KAVAND 

EELNÕU 

 

 

Vabariigi Valitsuse 03. aprilli 2008. a määruse nr 75 „Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise 

registreerimise, teatamise ja uurimise kord“ muutmine 

 

Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 24 lõike 6 alusel. 

 

§ 1. Vabariigi Valitsuse 03. aprilli 2008. a määruse nr 75 „Tööõnnetuse ja 

kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord“ muutmine 

 

Vabariigi Valitsuse 03. aprilli 2008. a määruses nr 75 „Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise 

registreerimise, teatamise ja uurimise kord“ tehakse järgmised muudatused: 

 

1) määruse preambula muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 24 lõike 9 alusel.“ 

 

2) määruse tekstis asendatakse sõnad „Tööinspektsiooni kohalik asutus“ sõnaga 

„Tööinspektsioon“ vastavas käändes;  

 

3) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 1
1
 järgmises sõnastuses: 

 

„(1
1
) Kerge tööõnnetuse, mille puhul ei määratud töötajale ajutist töövõimetust, uurimisel 

selgitab tööandja välja tööõnnetuse asjaolud ja põhjused ning määrab kindlaks abinõud 

samalaadse juhtumi kordumise vältimiseks. Uurimiseks vajalikud toimingud otsustab 

tööandja.“; 

 

4) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(2) Tööõnnetuse korral, mille tagajärg on ajutine töövõimetus, raske kehavigastus või surm, 

alustab tööandja asjaolude ja põhjuste uurimist viivitamata, arvestades käesoleva määruse § 3 

lõikes 2 sätestatut.“; 

 

5) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(4) Tööandja peab tööõnnetuse uurimise läbi viima hiljemalt kümne tööpäeva jooksul pärast 

tööõnnetuse toimumist.“; 

 

6) paragrahvi 4 täiendatakse lõigetega 4
1
 järgmises sõnastuses: 

 

„(4
1
) Kui tööõnnetuse tagajärg on ajutine töövõimetus, raske kehavigastus või surm, lõpeb 

tööõnnetuse uurimine määruse lisas 2 toodud vormi kohase raporti koostamisega. Kui 

tööõnnetus toimus füüsilisest isikust ettevõtjaga, koostab tema tööd korraldav ettevõtja 

määruse lisas 3 toodud vormi kohase tööõnnetuse raporti.“; 

 

7) paragrahvi 4 lõige 5 muudetaks ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(5) Tööandja esitab lõikes 4
1
 nimetatud raporti Tööinspektsioonile ja kannatanule või tema 

huvide kaitsjale kolme tööpäeva jooksul pärast tööõnnetuse uurimise lõpetamist.“; 
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8) paragrahvi 4 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(6) Tööandja registreerib tööõnnetuse ja säilitab tööõnnetuse uurimise käigus kogutud 

andmed.“; 

 

9) paragrahvi 4 lõikes 8 asendatakse sõnad „töötajate usaldusisik“ sõnadega „muu töötajate 

esindaja“; 

 

10) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(1) Tööinspektor uurib vajaduse korral tööõnnetusi.“; 

 

11) paragrahvi 5 lõike 3 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„Tööinspektsioon võib vajaduse korral uurimise tähtaega pikendada.“; 

 

12) paragrahvi 8 lõikest 1 jäetakse välja teine lause; 

 

13) paragrahvi 9 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(3) Tööinspektsioon võib vajadusel pikendada kutsehaigestumise uurimise tähtaega.“; 

 

14) määruse lisad 2–5 asendatakse käesoleva määruse lisadega 1–4. 

 

§ 2. Määruse jõustumine 

 

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a. 
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“Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise,  

teatamise ja uurimise kord” 

Lisa 2 

 

TÖÖSUHTE ISELOOMUSTUS (märgi kõik sobivad)

KAUGTÖÖ

TÄHTAJALINE TÖÖLEPING / TEENISTUSSUHE

ÕPILANE / PRAKTIKANT

RENDITÖÖ

TÄHTAJALINE TÖÖLEPING / TEENISTUSSUHE

TÄHTAJATU TÖÖLEPING / TEENISTUSSUHE

TÖÖANDJA  NIMI

REGISTRIKOOD  

TÖÖÕNNETUSE TOIMUMISE AADRESS

TELEFON

TÖÖÕNNETUSEGA SEOTUD TEGEVUSALA KOOD 

TÖÖÕNNETUSEGA SEOTUD TEGEVUSALA 

TÖÖTAJATE  ARV   STRUKTUURIÜKSUSES

ERALDI ASUVA STRUKTUURIÜKSUSE NIMETUS

E-POST

TÖÖÕNNETUSE RAPORT

1. TÖÖANDJA ANDMED

(renditöötajaga juhtunud tööõnnetuse korral kasutajaettevõtte andmed)

2. TÖÖTAJA ANDMED

TÖÖTAJA (ees- ja perekonnanimi) ISIKUKOOD

või SÜNNIKUUPÄEV

SUGU (M/N)

E-POST

TELEFON

AMETINIMETUS

AMETIKOOD

ELUKOHT KODAKONDSUS (riik)

KELLAAEG TÄISTUNDE TÖÖAJA ALGUSEST

OSALISE TÖÖAJAGA TÖÖTAJA

3. TÖÖÕNNETUSE ANDMED

TÖÖÕNNETUSE TOIMUMISE AEG  

(aastates)

(päev, kuu, aasta)

(kuudes, kui alla aasta)

TÖÖSUHTE KESTUS AMETIKOHAL SELLES ETTEVÕTTES

VIGASTUSE LIIK:

VIGASTATUD KEHAOSA:

TÖÖÕNNETUSE RASKUSASTE (märkida ristiga) KERGE RASKE SURM TÖÖVÕIMETUS MÄÄRATUD

NAHKA LÄBISTAV KOKKUPUUDE NAKKUSOHTLIKU ESEME, INIMESE VÕI LOOMAGA JA SAANUD ENNETAVAT RAVI  
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TÖÖOHUTUSNÕUETE RIKKUMINE TÖÖTAJA POOLT ÜLEVÄSIMUS

TÖÖOHUTUSNÕUETE RIKKUMINE TEISE TÖÖTAJA POOLT LIIKLUSSEADUSE RIKKUMINE TÖÖTAJA POOLT

PUUDULIK VÄLJAÕPE VÕI JUHENDAMINE ISIKUKAITSEVAHENDITE PUUDUMINE

PUUDULIK TÖÖKESKKONNA SISEKONTROLL ISIKUKAITSEVAHENDITE MITTEKASUTAMINE

4. TÖÖÕNNETUSE ASJAOLUDE KIRJELDUS

Töötamiskoht: 

Tööprotsess: 

Kasutatud töövahend: 

Kannatanu tegevus tööõnnetuse hetkel: 

Vigastuse vahetu tekitaja: 

5. PÕHJUSED, MIS VIISID TÖÖÕNNETUSENI

OHTLIKE KEMIKAALIDE KASUTUSNÕUETE RIKKUMINE LIIKLUSSEADUSE RIKKUMINE TEISE ISIKU POOLT

EHITISE, TÖÖRUUMI VÕI LIIKUMISTEE MITTEVASTAVUS NÕUETELE JOOBESEISUND, PÕHJUSTATUD ALKOHOLI, NARKOOTIKUMI VÕI

KUI TEHTUD, SIIS KAS TÖÖÕNNESTUSEGA SEOTUD RISKID OLID ARVESTATUD:

TEGEMATA

TÖÖVAHENDI MITTEVASTAVUS OHUTUSNÕUETELE PSÜHHOTROOPSE AINE TARVITAMISEST

6. MUU PÕHJUS, MIS VIIS TÖÖÕNNETUSENI (kirjeldada)

7. ANDMED RISKIANALÜÜSI KOHTA

TÖÖKESKKONNA RISKIANALÜÜS: TEHTUD

(ametikoht) (ees- ja perekonnanimi) (kuupäev) (allkiri)

UURIMISES OSALENUD TÖÖKESKKONNAVOLINIK VÕI MUU TÖÖTAJATE ESINDAJA

(ametikoht) (ees- ja perekonnanimi) (kuupäev) (allkiri)

JAH EI

8. SAMALAADSE TÖÖÕNNETUSE ÄRAHOIDMISEKS RAKENDATAVAD ABINÕUD

TÖÖANDJA ESINDAJA (juhatuse liige või volitatud isik)
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“Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise,  

teatamise ja uurimise kord” 

Lisa 3 

 

TÖÖÕNNETUSEGA SEOTUD TEGEVUSALA

FIE-NA TÖÖLE ASUMISE AEG

FÜÜSILISEST ISIKUST ETTEVÕTJAGA TOIMUNUD TÖÖÕNNETUSE 

RAPORT

2. TÖID KORRALDAV ETTEVÕTJA, KELLEL ON FIE-GA LEPINGULINE SUHE

TÖID KORRALDAVA ETTEVÕTJA NIMI

1. FIE ANDMED

NIMI ISIKUKOOD

TÖÖÕNNETUSEGA SEOTUD TEGEVUSALA KOOD

AMETI KOOD

või SÜNNIKUUPÄEV

REGISTRIKOOD  

SUGU (M/N)

E-POST

TEGEVUSALA  KOOD 

TELEFON

ERALDI ASUV  STRUKTUURIÜKSUS

TEGEVUSALA  NIMETUS

AADRESS 

3. TÖÖÕNNETUSE ANDMED

TÖÖÕNNETUSE TOIMUMISE AEG  

NAHKA LÄBISTAV KOKKUPUUDE NAKKUSOHTLIKU ESEME, INIMESE VÕI LOOMAGA JA SAANUD ENNETAVAT RAVI  

(päev, kuu, aasta)

TÖÖÕNNETUSE RASKUSASTE (märkida ristiga) KERGE RASKE SURM TÖÖVÕIMETUS MÄÄRATUD

KELLAAEG TÄISTUNDE TÖÖAJA ALGUSEST

VIGASTUSE LIIK:

VIGASTATUD KEHAOSA:

E-POST KODAKONDSUS

TÖÖSTAAž FIE-NA

TELEFON

AADRESS AMET
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TEHTUD

PUUDULIK VÄLJAÕPE VÕI JUHENDAMINE ISIKUKAITSEVAHENDITE PUUDUMINE

PUUDULIK TÖÖKESKKONNA SISEKONTROLL ISIKUKAITSEVAHENDITE MITTEKASUTAMINE

4. TÖÖÕNNETUSE ASJAOLUDE KIRJELDUS

 TÖÖVAHENDI MITTEVASTAVUS OHUTUSNÕUETELE PSÜHHOTROOPSE AINE TARVITAMISEST

6. MUU PÕHJUS, MIS VIIS TÖÖÕNNETUSENI (kirjeldada)

OHTLIKE KEMIKAALIDE KASUTUSNÕUETE RIKKUMINE LIIKLUSEESKIRJA RIKKUMINE TEISE ISIKU POOLT

EHITISE, RUUMI VÕI LIIKUMISTEE MITTEVASTAVUS NÕUETELE JOOBESEISUND, PÕHJUSTATUD ALKOHOLI, NARKOOTIKUMI VÕI

TÖÖOHUTUSNÕUETE RIKKUMINE TÖÖTAJA POOLT ÜLEVÄSIMUS

TÖÖOHUTUSNÕUETE RIKKUMINE TEISE TÖÖTAJA POOLT LIIKLUSEESKIRJA RIKKUMINE TÖÖTAJA POOLT

7. ANDMED RISKIANALÜÜSI KOHTA

TÖÖKESKKONNA RISKIANALÜÜS: TEGEMATA

Töötamiskoht: 

Tööprotsess: 

Kasutatud töövahend: 

Kannatanu tegevus tööõnnetuse hetkel: 

Vigastuse vahetu tekitaja: 

5. PÕHJUSED, MIS VIISID TÖÖÕNNETUSENI

(ametikoht) (ees- ja perekonnanimi) (kuupäev) (allkiri)

KUI TEHTUD, SIIS KAS TÖÖÕNNESTUSEGA SEOTUD RISKID OLID ARVESTATUD:

8. SAMALAADSE TÖÖÕNNETUSE ÄRAHOIDMISEKS RAKENDATAVAD ABINÕUD

TÖID KORRALDAVA ETTEVÕTJA ESINDAJA (juhatuse liige või volitatud isik)

JAH EI

(ametikoht) (ees- ja perekonnanimi) (kuupäev) (allkiri)

UURIMISES OSALENUD TÖÖKESKKONNAVOLINIK VÕI MUU TÖÖTAJATE ESINDAJA
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“Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise,  

teatamise ja uurimise kord” 

Lisa 4 

 

_____________________________________________ 
(Tervishoiuteenuse osutaja)  

 

 

TÖÖTERVISHOIUARSTI TEATIS 

   KUTSEHAIGUSE DIAGNOOSIMISEST  
 

 

1. Töötaja__________________________________________________________________ 
(ees- ja perekonnanimi, isikukood, amet) 

 

__________________________________________________________________________________________ 

(telefon, elukoht, e-post) 

 

2. Tööandja ________________________________________________________________ 
(nimi, aadress, tegevusala) 

__________________________________________________________________________________________ 

(kontaktisik, telefon, e-post)* 

 

3. Varasemad tööandjad, 

kelle juures töötamine võis mõjutada kutsehaigestumist (nimi, töötamise aeg)* 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Kutsehaiguse diagnoosid (eesti keeles) ja kutsehaigestumise põhjustanud ohutegurid  

Diagnoos ** Ohutegurid 

  

  

  

  

  
 

5. Kutsehaiguse diagnoosimise kuupäev: ____________________________________ 

 

6. Soovitus edasise töökorralduse kohta:_________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Töötervishoiuarst ___________________________________________________________ 
(ees- ja perekonnanimi) 

__________________________________________________________________________________________ 

(kood, telefon) 

______________________________                      
           (kuupäev)                     

 

 

* juhul kui on teada 

** ei täideta tööandjale saadetaval teatisel  
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“Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise,  

teatamise ja uurimise kord” 

Lisa 5 

 

PSÜHHOSOTSIAALNE

BIOLOOGILINE

FÜSIOLOOGILINE

FÜÜSIKALINE

KEEMILINE

KUTSEHAIGESTUMISE PÕHJUSTANUD TÖÖSTAAŽ

3. KUTSEHAIGESTUMISE ANDMED

KUTSEGAIGESTUMISE PÕHJUSTANUD OHUTEGURI NIMETUS OHUTEGURIGA KOKKUPUUTE AEG

KUTSEHAIGUSE DIAGNOOSIMISE  KUUPÄEV TÖÖANDJA JUURDE TÖÖLE ASUMISE AEG (päev, kuu, aasta)

2. TÖÖTAJA ANDMED

ELUKOHT KODAKONDSUS (riik)

TÖÖANDJA  NIMI

REGISTRIKOOD  

KUTSEHAIGESTUMISE  RAPORT

1. TÖÖANDJA ANDMED

TELEFON

TÖÖTAJATE  ARV   ETTEVÕTTES

E-POST

KUTSEHAIGESTUMISEGA SEOTUD TEGEVUSALA

KUTSEHAIGESTUMISEGA SEOTUD TEGEVUSALA KOOD

ERALDI   ASUV   STRUKTUURIÜKSUS

TÖÖANDJA AADRESS 

TÖÖTAJA (ees- ja perekonnanimi) ISIKUKOOD

või SÜNNIKUUPÄEV

SUGU (M/N)

E-POST

AMET

TELEFON AMETIKOOD
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(ametikoht) (ees- ja perekonnanimi) (kuupäev) (allkiri)

UURIMISES OSALENUD TÖÖKESKKONNAVOLINIK VÕI MUU TÖÖTAJATE ESINDAJA

(ametikoht) (ees- ja perekonnanimi) (kuupäev) (allkiri)

TÖÖANDJA ESINDAJA (juhatuse liige või volitatud isik)

8. SAMALAADSE KUTSEHAIGESTUMISE ÄRAHOIDMISEKS RAKENDATAVAD 

ABINÕUD

KUI TEHTUD,  KAS KUTSEHAIGESTUMISEGA SEOTUD RISKID OLID ARVESTATUD: JAH EI

7. ANDMED RISKIANALÜÜSI KOHTA

TÖÖKESKKONNA RISKIANALÜÜS: TEHTUD TEGEMATA

6. MUU PÕHJUS, MIS VIIS KUTSEHAIGESTUMISENI (kirjeldada)  

OHTLIKE KEMIKAALIDE KASUTUSNÕUETE RIKKUMINE TÖÖVAHENDI MITTEVASTAVUS OHUTUSNÕUETELE

TÖÖKOHA MITTEVASTAVUS NÕUETELE EBAERGONOOMILISED TÖÖTINGIMUSED

PUUDULIK VÄLJAÕPE VÕI JUHENDAMINE ISIKUKAITSEVAHENDITE PUUDUMINE VÕI MITTEKASUTAMINE

PUUDULIK TÖÖKESKKONNA SISEKONTROLL TÖÖÕHUTUSNÕUETE RIKKUMINE TÖÖTAJA POOLT 

5. PÕHJUSED, MIS VIISID KUTSEHAIGESTUMISENI

LÄBIVIIMISE KUUPÄEV OTSUS

4. TÖÖTAJA LÄBITUD TERVISEKONTROLLID



15 
 

 

 

MÄÄRUSE KAVAND 

EELNÕU 

 

 

Vabariigi Valitsuse 11. oktoobri 2007. a määruse nr 224 „Asbestitööle esitatavad 

töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ muutmine 

 

Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 4 lõike 5 alusel. 

 

§ 1. Vabariigi Valitsuse 11. oktoobri 2007. a määruse nr 224 „Asbestitööle esitatavad 

töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ muutmine 
 

Vabariigi Valitsuse 11. oktoobri 2007. a määruses nr 224 „Asbestitööle esitatavad 

töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ tehakse järgmised muudatused: 

 

1) määruse preambula muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 4 lõike 5 ja § 13
1
 lõike 8 

alusel.“; 
 

2) paragrahvi 6 lõikes 1 asendatakse sõnad „Tööinspektsiooni kohalikku asutust“ sõnaga 

„Tööinspektsiooni“; 

 

3) paragrahvi 13 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(2) Tööandja tagab, et asbestitöid tegevad töötajad läbivad tervisekontrolli töötervishoiu ja 

tööohutuse seaduse § 13
1 

 kehtestatud korras.“. 

 

§ 2. Määruse jõustumine 

 

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a. 
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MÄÄRUSE KAVAND 

EELNÕU 

 

 

Vabariigi Valitsuse 05. mai 2000. a määruse nr 144 „Bioloogilistest ohuteguritest 

mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ muutmine 

 

Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 8 lõike 3 alusel. 

 

§ 1. Vabariigi Valitsuse 05. mai 2000. a määruse nr 144 „Bioloogilistest ohuteguritest 

mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ muutmine 

 

Vabariigi Valitsuse 05. mai 2000. a määruses nr 144 „Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud 

töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ tehakse järgmised muudatused: 

 

1) määruse preambula muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 8 lõike 3 ja § 13
1
 lõike 8 

alusel.“; 

 

2) määruses asendatakse sõnad „Tööinspektsiooni kohalik asutus“ sõnadega 

„Tööinspektsioon“ vastavas käändes; 

 

3) paragrahvi 11 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(1) Tööandja tagab, et kõik töötajad, kelle tervist võib töökeskkonna riskide hindamise 

tulemusel mõjutada 2.–4. ohurühma bioloogiline ohutegur, läbivad tervisekontrolli 

töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 13
1
  kehtestatud korras.“ 

 

§ 2. Määruse jõustumine 

 

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a. 
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MÄÄRUSE KAVAND 

EELNÕU 

 

 

Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 2005. a määruse nr 308 „Kantserogeensete ja 

mutageensete kemikaalide käitlemisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ 

muutmine 

 

Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 7 lõike 3 alusel. 

 

§ 1. Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 2005. a määruse nr 308 „Kantserogeensete ja 

mutageensete kemikaalide käitlemisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ 

muutmine 

 

Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 2005. a määruses nr 308 „Kantserogeensete ja 

mutageensete kemikaalide käitlemisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ 

tehakse järgmised muudatused: 

 

1) määruse preambula muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 7 lõike 3 ja § 13
1
 lõike 8 

alusel.“; 

 

2) paragrahvi 8 lõigetest 1 ja 2 jäetakse välja sõnad „kohalikku asutust “; 

 

3) paragrahvi 12 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(1) Tööandja tagab, et kõik kantserogeenidest või mutageenidest ohustatud töötajad läbivad 

tervisekontrolli töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 13
1
  kehtestatud korras.“. 

 

§ 2. Määruse jõustumine 

 

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a. 
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MÄÄRUSE KAVAND 

EELNÕU 

 

 

Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määruse nr 105 „Ohtlike kemikaalide ja neid 

sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ muutmine 

 

Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 7 lõike 3 alusel. 

 

§ 1. Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määruse nr 105 „Ohtlike kemikaalide ja neid 

sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ muutmine 

 

Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määruses nr 105 „Ohtlike kemikaalide ja neid 

sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ tehakse järgmised 

muudatused: 

 

1) määruse preambula muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 7 lõike 3 ja § 13
1
 lõike 8 

alusel.“; 
 

2) paragrahvi 2 lõikest 5 jäetakse välja sõna „kohalikule “; 

 

3) paragrahvi 11 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(1) Tööandja on kohustatud korraldama ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalidega 

kokkupuutuvate töötajate tervisekontrolli töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 13
1
  

kehtestatud korras.“. 

 

§ 2. Määruse jõustumine 

 

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a. 
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MÄÄRUSE KAVAND 

EELNÕU 

 

 

Vabariigi Valitsuse 01. aprilli 2016. a määruse nr 44 „Töötervishoiu ja tööohutuse 

nõuded elektromagnetväljadest mõjutatud töökeskkonnale, elektromagnetväljadega 

kokkupuute piirnormid ja rakendusväärtused ning elektromagnetväljade mõõtmise 

kord“ muutmine 

 

Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 3 lõike 4 ja § 6 lõike 6 alusel. 

 

§ 1. Vabariigi Valitsuse 01. aprilli 2016. a määruse nr 44 „Töötervishoiu ja tööohutuse 

nõuded elektromagnetväljadest mõjutatud töökeskkonnale, elektromagnetväljadega 

kokkupuute piirnormid ja rakendusväärtused ning elektromagnetväljade mõõtmise 

kord“ muutmine 

 

Vabariigi Valitsuse 01. aprilli 2016. a määruses nr 44 „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 

elektromagnetväljadest mõjutatud töökeskkonnale, elektromagnetväljadega kokkupuute 

piirnormid ja rakendusväärtused ning elektromagnetväljade mõõtmise kord“ tehakse järgmine 

muudatus: 

 

1) määruse preambula muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 3 lõike 4, § 6 lõike 6 ja § 13
1
 

lõike 8 alusel.“; 
 

2) paragrahvi 10 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(1) Tööandja tagab, et käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud elektromagnetväljadega 

kokku puutuda võivad töötajad läbivad tervisekontrolli töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 

13
1
  kehtestatud korras.“. 

 

§ 2. Määruse jõustumine 

 

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a. 
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MÄÄRUSE KAVAND 

EELNÕU 

 

 

Vabariigi Valitsuse 12. aprilli 2007. a määruse nr 108 „Töötervishoiu ja tööohutuse 

nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra 

mõõtmise kord“ muutmine 

 

Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 3 lõike 4 ja § 6 lõike 6 alusel. 

 

§ 1. Vabariigi Valitsuse 12. aprilli 2007. a määruse nr 108 „Töötervishoiu ja tööohutuse 

nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra 

mõõtmise kord“ muutmine 

 

Vabariigi Valitsuse 12. aprilli 2007. a määruses nr 108 „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 

mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra mõõtmise kord“ 

tehakse järgmised muudatused: 

 

1) määruse preambula muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 3 lõike 4, § 6 lõike 6 ja § 13
1
 

lõike 8 alusel.“; 

 

2) paragrahvi 8 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(2) Tööandja tagab, et kõik müraga kokku puutuvad töötajad läbiksid tervisekontrolli 

töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 13
1
  kehtestatud korras.“; 

 

3) paragrahvi 9 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(5) Kui müra mõõtmisel on juhindutud standardist EVS-EN ISO 9612 „Akustika. 

Müraekspositsiooni määramine töökeskkonnas. Tehniline meetod“, eeldatakse, et müra 

mõõtmise, piirnormidega võrdlemise ja mõõteprotokollide vormistamise nõuded on 

täidetud.“.  

 

§ 2. Määruse jõustumine 

 

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a. 
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MÄÄRUSE KAVAND 

EELNÕU 

 

 

Vabariigi Valitsuse 08. aprilli 2010. a määruse nr 47 „Töötervishoiu ja tööohutuse 

nõuded tehislikust optilisest kiirgusest mõjutatud töökeskkonnas, tehisliku optilise 

kiirguse piirnormid ja kiirguse mõõtmise kord“ muutmine 

 

Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 3 lõike 4 ja § 6 lõike 6 alusel. 

 

§ 1. Vabariigi Valitsuse 08. aprilli 2010. a määruse nr 47 „Töötervishoiu ja tööohutuse 

nõuded tehislikust optilisest kiirgusest mõjutatud töökeskkonnas, tehisliku optilise 

kiirguse piirnormid ja kiirguse mõõtmise kord“ muutmine 

 

Vabariigi 08. aprilli 2010. a määruses nr 47 „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded tehislikust 

optilisest kiirgusest mõjutatud töökeskkonnas, tehisliku optilise kiirguse piirnormid ja 

kiirguse mõõtmise kord“ tehakse järgmine muudatus: 

 

1) määruse preambula muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 3 lõike 4, § 6 lõike 6 ja § 13
1
 

lõike 8 alusel.“; 

 

2) paragrahvi 7 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(2) Tööandja tagab, et kõik optilise kiirgusega kokku puutuvad töötajad läbivad 

tervisekontrolli töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 13
1
  kehtestatud korras.“. 

 

§ 2. Määruse jõustumine 

 

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a. 
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MÄÄRUSE KAVAND 

EELNÕU 

 

 

Vabariigi Valitsuse 12. aprilli 2007. a määruse nr 109 „Töötervishoiu ja tööohutuse 

nõuded vibratsioonist mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna vibratsiooni piirnormid 

ja vibratsiooni mõõtmise kord“ muutmine 

 

Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 3 lõike 4 ja § 6 lõike 6 alusel. 

 

§ 1. Vabariigi Valitsuse 12. aprilli 2007. a määruse nr 109 „Töötervishoiu ja tööohutuse 

nõuded vibratsioonist mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna vibratsiooni piirnormid 

ja vibratsiooni mõõtmise kord“ muutmine 

 

Vabariigi 12. aprilli 2007. a määruses nr 109 „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 

vibratsioonist mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna vibratsiooni piirnormid ja 

vibratsiooni mõõtmise kord“ tehakse järgmine muudatus: 

 

1) määruse preambula muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 3 lõike 4, § 6 lõike 6 ja § 13
1
 

lõike 8 alusel.“; 

 

2) paragrahvi 2 punktist 4 jäetakse välja tekstiosa „, mis leitakse vastavalt standarditele EVS-

ISO 2631-1:2002 ja EVS-EN 14253:2004“; 

 

3) paragrahvi 2 punktis 5 jäetakse välja tekstiosa „, mis leitakse vastavalt standardi EVS-EN 

ISO 5349-1:2002 peatükkidele 4 ja 5 ning lisale A“; 
 

4) paragrahvi 7 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(2) Tööandja tagab, et kõik vibratsiooniga kokkupuutuvad töötajad läbiksid tervisekontrolli 

töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 13
1
  kehtestatud korras.“; 

 

5) paragrahvi 8 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „EVS-ISO 2631-1:2002“ tekstiosaga „EVS-

ISO 2631-1“; 

 

6) paragrahvi 8 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „EVS-EN ISO 5349-1:2002“ tekstiosaga 

„EVS-EN ISO 5349-1“. 

 

§ 2. Määruse jõustumine 

 

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a. 
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MÄÄRUSE KAVAND 

EELNÕU 

 

 

Vabariigi Valitsuse 15. novembri 2000. a määruse nr 362 „Kuvariga töötamise 

töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ muutmine 

 

Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 5 lõike 4 alusel. 

 

§ 1. Vabariigi Valitsuse 15. novembri 2000. a määruse nr 362 „Kuvariga töötamise 

töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ muutmine 

 

Vabariigi Valitsuse 15. novembri 2000. a määruses nr 362 „Kuvariga töötamise töötervishoiu 

ja tööohutuse nõuded“ tehakse järgmised muudatused: 

 

1) määruse preambula muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 5 lõike 4 ja § 13
1
 lõike 8 

alusel.“; 

 

2) paragrahvi 1 lõike 2 punktid 3 ja 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„3) sülearvuti, tahvelarvuti ja nutiseadmega lühiajaliselt töötamisele; 

4) väikese andme- või vaateekraaniga seadmetega töötamisele.“; 

 

3) paragrahvi 5 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks. 

 

§ 2. Määruse jõustumine 

 

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a. 

  



24 
 

MÄÄRUSE KAVAND 

EELNÕU 

 

 

Vabariigi Valitsuse 20. juuni 2000. a määruse nr 193 „Plii ja selle ioonsete ühendite 

kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ muutmine  

 

Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse paragrahvi 4 lõike 5 ja paragrahvi 7 

lõike 3 alusel. 

 

§ 1. Vabariigi Valitsuse 20. juuni 2000. a määruse nr 193 „Plii ja selle ioonsete ühendite 

kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ muutmine 

 

Vabariigi Valitsuse 20. juuni 2000. a määruses nr 193 „Plii ja selle ioonsete ühendite 

kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ tehakse järgmised muudatused: 

 

1) määruse preambula muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 4 lõike 5, § 7 lõike 3 ja § 13
1
 

lõike 8 alusel.“; 

 

2) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„2) töökeskkonna õhu pliisisalduse piirnormist, mis on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 

18.09.2001. a määrusega nr 293 „Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid“.“; 
 

 

§ 2. Määruse jõustumine 

 

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a. 

 

 

  



25 
 

MÄÄRUSE KAVAND 

EELNÕU 

 

 

Sotsiaalministri 27. veebruari 2001. a määruse nr 26 „Raskuste käsitsi teisaldamise 

töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ muutmine 

 

Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 9 lõike 4 alusel. 

 

§ 1. Sotsiaalministri 27. veebruari 2001. a määruse nr 26 „Raskuste käsitsi teisaldamise 

töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ muutmine 

 

Sotsiaalministri 27. veebruari 2001. a määruse nr 26 „Raskuste käsitsi teisaldamise 

töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ preambula muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 9 lõike 3 ja § 13
1
 lõike 8 

alusel.“; 
 

§ 2. Määruse jõustumine 

 

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a. 
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MÄÄRUSE KAVAND 

EELNÕU 

 

 

Vabariigi Valitsuse 14. juuni 2007. a määruse nr 176 „Töökohale esitatavad 

töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ muutmine 

 

Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 4 lõige 4
5
 alusel. 

 

§ 1. Vabariigi Valitsuse 14. juuni 2007. a määruse nr 176 „Töökohale esitatavad 

töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ muutmine 

 

Vabariigi Valitsuse 14. juuni 2007. a määruse nr 176 „Töökohale esitatavad töötervishoiu ja 

tööohutuse nõuded“ § 8 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(1) Töökohad peavad olema piisavalt valgustatud. Valgustuse projekteerimisel tuleb 

eelistada loomulikku päevavalgust. Kui töökoha valgustuse osas on juhindutud standardist 

EVS-EN 12464 „Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus“ 1. osast „Sisetöökohad“, 

eeldatakse, et töökoha sisevalgustuse nõuded on täidetud. Vajadusel tuleb töökoha 

valgustatust suurendada vastavalt töötaja eale või terviseseisundile.“. 

 

§ 2. Määruse jõustumine 

 

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a. 
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