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Eestis juhtub 14 tööõnnetust päevas

Allikas: Tööinspektsioon



Tööõnnetused tegevusalades 9 kuu seisuga

Allikas: Tööinspektsioon



Tööõnnetuste põhjused

• Eestis tööõnnetused alaraporteeritud. 

Allikas: Tööinspektsioon



Enim esinevad rikkumised töökeskkonnas

Allikas Tööinspektsioon



TTOS olulisemad muudatused 01.01.2019

Tervisekontroll
• Tervisekontrolli saatmine põhineb riskide 

hindamisel
• Ohutegurite ja töö laadide loetelu, mille 

korral tuleb tervisekontroll korraldada
• Esmane tervisekontroll esimese 4 kuu jooksul



Tervisekontroll

• Sõltumata riskide hindamise tulemustest 
tuleb tervisekontroll korraldada öötöötajale
ning plii ja asbestiga kokku puutuvatele 
töötajale

• Eelnev tervisekontroll teatud ohutegurite 
puhul (kantserogeenid, bioloogilised 
ohutegurid, plii, asbest, öötöö)



Töötajate juhendamine ja väljaõpe

• Sissejuhatava-, esmase ja 
täiendjuhendamise asemel jääb 
juhendamine ja väljaõpe, mida tuleb teatud 
6ngimustel vajalikus osas ja mahus korrata



Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu 
liikme, esmaabiandja koolitus

• Koolituse peab läbi viima täiskasvanute 
koolituse seaduse nõuetele vastav 
täienduskoolitusasutus

• Tööandja võib täienduskoolituse läbi viia, kui 
koolituse vajadus tuleneb uutest ohuteguritest 
või terviseriskidest ja tööandjal on koolituse 
läbiviimiseks vajalikud teadmised ja oskused



Esmaabi korraldus ettevõttes

• Tööandja tagab esmaabi andmise töökohal ja 
esmaabivahendite kättesaadavuse lähtudes 

töötajate arvust, tervisekahjustuste esinemise 
sagedusest, ettevõtte piirkondlikust 
jagunemisest ja tegevuse iseloomust 

• Soovituslik esmaabivahendite nimekiri 
tööandja lähtub esmaabivahendite valikul 
ettevõtte tegevusest ja seal esinevatest ohtudest 



Tööõnnetuste uurimine

• Tööandja otsustab kergete tööõnnetuste 
uurimiseks vajalikud toimingud

• Kerge tööõnnetuse, millega ei kaasne töötaja 
ajutist töövõimetust – ei pea koostama 
vormikohast raportit 

• ajutise töövõimetuse, raske kehavigastuse ja 
surmaga lõppenud tööõnnetuste – uurimisraport 
tuleb esitada Tööinspektsioonile



Leppetrahv töötervishoiu ja tööohutuse 
nõuete rikkumise eest
• Tööandja ja töötaja võivad kokku leppida leppetrahvi 

tööohutuse nõuete rikkumise eest
• Tingimused

- Töötaja peab olema juhendatud
- Kirjalik kokkulepe
- Töötaja ja tööandja rikkumised
- Rikkumisega võib kaasneda oht töötaja tervisele
- Töötaja leppetrahv ei tohi ületada ühe kuu töötasu



Väärteokoosseisud

•Täpsustatud väärteokoosseisud 
(töökohale, töövahendile kehtestatud nõuete 
rikkumine; ohuteguritest mõjutatud töökeskkonnale 
kehtestatud nõuete rikkumine; juhendamise ja 
väljaõppe korraldamata jätmine; tööõnnetuse või 
kutsehaiguse uurimata jätmine)
• Trahvimäära tõus 32 000 euroni



Halduskoormust tekitavate teavituste ära 
kaotamine

• Tööandja ei pea Tööinspektsiooni teavitama
- tegevuse alustamisest/tegevusala 
muutmisest
- töökeskkonnanõukogu moodustamisest

• Töökeskkonnanõukogu ei pea Tööinspektsiooni 
teavitama oma viimase 12 kuu tegevusest



Maksusoodustused

• al 01.01.2017 – 2. ja 3. haiguspäeva eest 
haigushüvitis sotsiaalmaksuvaba

• al 01.01.2018 – tervisedendavad kulud 
erisoodustusmaksuvabad (100 eurot töötaja 
kohta kvartalis)



Töötervishoiu ja tööohutuse tulevikusuunad

•Tööohutusnõuete järgimine 
kaugtöö tegemisel
•Töötervishoiuteenuse 

jätkusuutlikkus
•Vähirisk töökeskkonnas
•Vaimne tervis
•Tööelu infosüsteem
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