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Tegevus Kes? Kuna? Seaduslik alus Dokument /register/ tõendusdokument 

Teavita Tööinspektsiooni kohalikku 

asutust ettevõtte tegevuse 

alustamisest või tegevusala 

muutmisest 

Alustav ettevõte, 

tegevusala muutev 

ettevõte 

Töötervishoiu ja tööohutuse 

seadus  (edaspidi: TTOS)  § 

13 lg 1 p 17 

https://eti.ti.ee/  

Määra ametisse 

töökeskkonnaspetsialist. 

Töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid 

võib täita ka teenuse osutaja või 

ettevõtte juht ise. Kõikidel juhtudel 

vastutab ikka ettevõtte juht TTO 

nõuete täitmise eest. 

Kõik ettevõtted, kus on 

kasvõi 1 töölepinguline 

töötaja, juhatuse liige või  

teenistuja 

TTOS § 16 

 

Käskkiri – töökeskkonnaspetsialisti 

määramine 

Teavita kümne päeva jooksul 

määramisest alates 

töökeskkonnaspetsialisti ees- ja 

perekonnanimi, ametikoht ning 

kontaktandmed Tööinspektsiooni 

kohalikule asutusele  

Kõik ettevõtted, kus on  

määratud 

töökeskkonnaspetsialist 

TTOS § 16 lg 10 https://eti.ti.ee/ 

Korralda töökeskkonnaspetsialisti 

täiendõpe 

Töökeskkonna spetsialist 

peab läbima koolituse 

vähemalt üks kord 5 aasta 

jooksul 

Töötervishoiu- ja 

tööohutusalase väljaõppe ja 

täiendõppe kord (edaspidi:  

TTVTK)     § 2 lg 2-4 

 

Täiendõpet läbi viivad asutused:  

Tööelu.ee -> Sotsiaalministeeriumis 

registreeritud  töökeskkonna- ja/või 

esmaabikoolitusega tegelevad ettevõtted 

Tõendusdokument - Tunnistus. 

Korralda töökeskkonnavoliniku 

valimine  

Ettevõtted, kus  töötab 

vähemalt 10  töötajat  

TTOS § 17 lg 2 Töötajate üldkoosoleku protokoll  

Teata Tööinspektsiooni kohalikule 

asutusele töökeskkonnavoliniku 

nimi ja amet 

Ettevõte, kes on valinud 

töökeskkonnavoliniku(d) 

10 päeva jooksul alates 

valimisest 

TTOS § 17 lg 4 

 

    https://eti.ti.ee/ 

Korralda töökeskkonnavolinike 

väljaõpe 

Ettevõte, kus on valitud 

töökeskkonnavolinik  

TTOS § 17 lg 8 

TTVTK § 2 lg 1 

Väljaõpet läbi viivad asutused:  

http://www.personaliekspert.ee/
mailto:info@personaliekspert.ee
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Tööelu.ee -> Sotsiaalministeeriumis 

registreeritud  töökeskkonna- ja/või 

esmaabikoolitusega tegelevad ettevõtted 

Tõendusdokument - Tunnistus. 

Moodusta töökeskkonnanõukogu. 

 

Ettevõte, kus on  50 või 

rohkem töötajat 

TTOS § 18 lg 2 Töökeskkonna nõukogusse kuulub võrdne arv 

tööandja esindajaid ja töötajate poolt valitud 

töötajate esindajaid.  

 

Tõendusdokument: Töökeskkonnanõukogu 

liikmete määramine ja valimine 

Teavita  töökeskkonnanõukogu 

moodustamisest Tööinspektsiooni 

kohalikku asutust 

Kümne päeva jooksul TK 

nõukogu moodustamisest 

arvates, esitab tööandja 

Tööinspektsioonile 

järgmised andmed: 

 1) nõukogu esimehe ees- 

ja perekonnanimi, amet 

ning kontaktandmed; 

 2) nõukogu liikmete ees- 

ja perekonnanimed ning 

ametid; 

 3) nõukogu liikmete 

volituste kehtivuse aeg. 

TTOS § 18 lg 51 https://eti.ti.ee/ 

Korralda kõikide 

töökeskkonnanõukogu liikmete 

väljaõpe  (24 ak/h koolitus) 

 TTOS § 18 lg 10 

TTVTK § 2 lg 1 

Väljaõpet läbi viivad asutused:  

Tööelu.ee -> Sotsiaalministeeriumis 

registreeritud  töökeskkonna- ja/või 

esmaabikoolitusega tegelevad ettevõtted 

Tõendusdokument - Tunnistus. 

Teavita Tööinspektsiooni kohalikku 

asutust töökeskkonnanõukogu 

viimase 12 kuu tegevusest 

Iga aasta 1. detsembriks TTOS § 18 lg 11 https://eti.ti.ee/  - tegevusaruanne 
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Määra esmaabiandja.  

 

Kõik ettevõtted (vähemalt 

üks igas  allüksuses või 

vahetuses)  

TTOS § 13 lg 1 p 8 Käskkiri: esmaabi andja määramine ettevõttes 

Korralda esmaabiandjate väljaõpe  

(16 ak/h) 

 TTVTK § 3 lk 1, 2, 4, 5 Väljaõpet läbi viivad asutused:  

Tööelu.ee -> Sotsiaalministeeriumis 

registreeritud  töökeskkonna- ja/või 

esmaabikoolitusega tegelevad ettevõtted 

Tõendusdokument - Tunnistus. 

Korralda esmaabiandjate täiendõpe 

(6 ak/h) 

Iga 3 aasta järel TTVTK § 3 lk 3, 4, 5 Väljaõpet läbi viivad asutused:  

Tööelu.ee -> Sotsiaalministeeriumis 

registreeritud  töökeskkonna- ja/või 

esmaabikoolitusega tegelevad ettevõtted 

Tõendusdokument - Tunnistus. 

Korralda esmaabivahendite 

olemasolu ja piisavus 

Kõik ettevõtted TTOS § 13 lg 1 p 9 

 

Käskkiri: esmaabivahendite korrashoiu eest 

vastutava töötaja määramine 

 

Märgista esmaabivahendite asukoht Kõik ettevõtted 

 

TTOS § 13 lg 1 p 9 

 

Rohelisel taustal valge risti kujutisega kleebised 

Korralda töökeskkonna sisekontroll Kõik ettevõtted TTOS § 13 lg 1 p 1, 2 Sisekontrolli korraldamise kord (tabel, graafik 

vm ) 

Vii läbi töökeskkonna riskianalüüs, 

mille käigus selgita välja 

töökohtade, töövahendite, raskuste 

käsitsi teisaldamise, kuvariga 

töötamise  ohutegurid ja hinda 

ohutegurite mõju töötajate tervisele 

Kõik ettevõtted TTOS § 13 lg 1 p 3  

Riskianalüüs 

 

Koosta riskianalüüsi põhjal 

terviseriski vältimise või 

vähendamise kirjalik tegevuskava 

Kõik ettevõtted TTOS § 13 lg 1 p 4, 6 ja 61 Riskide vältimiseks ja vähendamiseks vajalike 

tegevuste  tegevuskava 

 

Koosta riskianalüüsi põhjal riskide 

maandamiseks või vältimiseks 

Kõik ettevõtted, kus 

riskianalüüsi käigus on 

selgunud 

TTOS § 13 lg 1 p 11 

 

Isikukaitse vahendite valimise kord 

http://www.personaliekspert.ee/
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vajalike isikukaitsevahendite 

loetelu 

isikukaitsevahendite 

vajalikkus 

Korralda töötajate tervisekontroll Kõik ettevõtted, kelle 

töötajate tervist võib 

tööprotsessi käigus 

mõjutada töökeskkonna 

ohutegur või töö laad 

TTOS § 13 lg 1 p 62, 7 

 

Tervisekontrolli suunatud töötajate  nimekiri 

Koosta ja kinnita ohutusjuhendid 

tehtava töö ja kasutatava töövahendi 

kohta ning anna selles töötajale 

juhised keskkonna saastamisest 

hoidumiseks 

Kõik ettevõtted TTOS § 13 lg 1 p 14 

 

Ohutusjuhendid tehtavale tööle ja kasutatavale 

seadmele 

Korralda töötajate tööohutus- ja 

töötervishoiualane juhendamine 

Kõikide ettevõtete uued 

töötajad või tööd 

vahetanud töötajad 

TTOS § 13 lg 1 p 13 

 

 

Vii läbi töötajate sissejuhatav 

juhendamine 

Kõikide ettevõtete kõik 

töötajad enne tööle 

asumist 

TTVTK § 4 Juhendamise registreerimise kaart 

Vii läbi töötajate esmajuhendamine Kõikide ettevõtete kõik 

töötajad enne tööle 

asumist 

TTVTK § 5 Juhendamise registreerimise kaart 

Vii läbi töötajate väljaõpe Kõikide ettevõtete kõik 

töötajad enne tööle 

asumist. Väljaõpet ei pea 

korraldama juhul, kui 

töötaja on töötanud 

eelnevalt samalaadsel tööl, 

tunneb ohutuid töövõtteid 

või kui tema töö laad seda 

ei nõua. 

TTVTK § 6 Juhendamise registreerimise kaart 

Vii läbi töötajate täiendjuhendamine Töötajad, kelle 

töökeskkond on 

TTVTK § 7 Juhendamise registreerimise kaart 

http://www.personaliekspert.ee/
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muutunud, kelle töös on 

olnud kolmest kuust pikem 

vaheaeg või muudel 

seaduses ettenähtud 

juhtudel 

Registreeri kirjalikult juhendamised, 

väljaõpe ja iseseisvale tööle 

lubamine 

Kõikide ettevõtete kõik 

töötajad enne tööle 

asumist 

TTVTK § 8 Juhendamise registreerimise kaart 

Tööõnnetuse menetlus Vaata: www.ti.ee   
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