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Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskirja juurde 

Lisa 2 

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse väljatöötamise kavatsuse ettepanekute tabel 

Kooskõlastaja/arvamuse 

andja 

Märkuse või ettepaneku sisu Arvestatud/mittearvestatud, 

mittearvestamise põhjused 

Maaeluministeerium Teeme ettepaneku punktis 4 keskenduda lisaks küsimusele "Miks 

nimetud maakondades ei ole töötervishoiu teenused 

kättesaadavad?". Praegu on viidatud punktis kirjeldatud probleemi 

tööandjate/ettevõtjate vaates, aga mitte Haigekassaga seotud 

tervishoiuteenuse osutajate vaates. Leiame, et selgitamist vajaks ka 

probleem, miks nendes maakondades teenust ei osutata. 

Selgitame, et VTK-s on käsitletud 

töötervishoiuteenuse kättesaadavuse 

probleeme. Põhjus, miks töötervishoiuteenus 

ei ole üle Eestiliselt ühetaoliselt kättesaadav, 

on erinev nõudlus teenuse vastu. Kuivõrd 

näiteks Tallinnas ja Tartus on 

töötervishoiuteenuse järele nõudlus suurem, 

siis on teenuseosutajatel ka suurem huvi 

nendes piirkondades teenust osutada.  

Töötervishoiuteenus ei ole Haigekassa poolt 

rahastatud teenus, ja seetõttu ei ole 

asjakohane analüüsida Haigekassa 

pakutavate tervishoiuteenuste 

kättesaadavust. Lisame, et perearstiteenus on 

märksa paremini kättesaadav kõikjal Eestis 

(teenusega on kaetud kõik Eesti maakonnad). 

Maaeluministeerium Märgime, et VTK algatajal on Maaeluministeeriumi ja PõKa vaates 

kaasamata olulised strateegilised partnerid, kelle liikmeid 

kavandatav töötervishoiu õiguslik muutus/mõju tulevikus puudutab 

(sh Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eestimaa Talupidajate 

Keskliit, Mahepõllumajanduse Koostöökogu, Leader Liit jt). 

Teavitasime PõKa 2030 

koostamises osalenud partnereid ja EPKK on teile oma ettepanekud 

saatnud. 

Arvestatud. Täname tähelepanu juhtimast 

partneritele, keda oleks vaja kaasata.  

Selgitame, et kaasame eelnõu koostamisse 

tööandjate ja töötajate 

esindusorganisatsioone. Eelnõu saadame 

arvamuse avaldamiseks ka kõigile, kes on 

esitanud oma arvamuse seaduseelnõu 

väljatöötamise kavatsusele.  

Maaeluministeerium VTK mõjude hindamise osas on väide, et kavandataval eelnõul on 

küll sotsiaalsed ja majanduslikud mõjud, kuid ei ole olulist 

Arvestatud. Eelnõu seletuskirjas on 

analüüsitud mõjusid regionaalarengule 
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regionaalset mõju. Kuna VTK puudutab kõiki Eestis elavaid 

töötajaid ja ettevõtteid, siis oleme arvamusel, et koos sotsiaalsete 

mõjudega (sh mõju tervisele) ja majanduslike mõjudega (sh mõjud 

ettevõtlusele) kaasnevad ka regionaalsed mõjud, sest nii linna-, maa-

, kui rannapiirkonnad on erinevad nii tervishoiuteenuste 

kättesaadavuse kui ka vajaduste osas. Vastavalt oma tegutsemisalale 

huvitaks Maaeluministeeriumit täpsemalt põllumajanduse, 

kalanduse, vesiviljeluse jm maapiirkondade ettevõtluse ning 

töötervishoiu olukorraga seonduv käsitlus. 

Teeme ettepaneku VTK täiendava analüüsi punkti 14 lisada  

täiendavalt regionaalsete mõjude osa, sh vastavalt 

Justiitsministeeriumi  koordineerimisel koostatavale mõjude 

määratlemise kontrollküsimustikule, tuleks andmed teenuste 

osutajate ja sihtrühmade kohta esitada võimalusel linna-, maa- ja 

rannapiirkondade lõikes. 

niivõrd, kuivõrd see on võimalik. Märgime, 

et töötervishoiu ja tööohutuse seaduse 

muudatused puudutavad ühtviisi kõikide 

tegevusvaldkondade ettevõtteid, kuivõrd 

TTOS nõuded ei erine sõltuvalt ettevõtte 

tegutsemise piirkonnast, tegevusalast või 

suurusest. 

Siseministeerium VTK-s on märgitud: „Tänapäeval puutub suur osa töötajatest kokku 

üha keerukamaid vaimseid väljakutseid esitavate töödega ning 

erinevate töötegemise viisidega (nt kaugtöö jm), mistõttu on oluline 

pöörata tähelepanu psühhosotsiaalsele töökeskkonnale. Erinevad 

psühhosotsiaalsed ohutegurid töökeskkonnas võivad põhjustada 

tööstressi ning mõjutada töötajate vaimset ja füüsilist tervist, 

mistõttu on oluline hinnata nende mõju töötajale ning rakendada 

meetmeid negatiivse mõju vähendamiseks. [---] Erinevad 

töökeskkonna ohutegurid võivad põhjustada töötajatel tööga seotud 

haigestumisi, sh kutsehaigestumisi. [---] Nimetatud kutsehaiguste 

loetelu ei hõlma aga psühhosotsiaalsest ohutegurist põhjustatud 

haiguseid, mistõttu ei võimaldada kehtiv õigus lugeda 

psühhosotsiaalsest ohutegurist põhjustatud haigusi kutsehaiguseks. 

Seetõttu ei ole töötajal ka õigus tööandjalt hüvitist nõuda, kui 

tekkinud terviseprobleem on põhjustatud töökeskkonnas esinevatest, 

kuid maandamata psühhosotsiaalsetest riskidest.“ 

Arvestatud. Eelnõuga lisatakse 

töötervishoiu ja tööohutuse seadusesse 

tööandja ja töötaja kohustused kaugtöö 

korral. 

Kaugtöö korral on tööandja kohustus hinnata 

kaugtööga kaasnevaid riske ja võtta 

kasutusele meetmed riskide maandamiseks, 

samuti on oluline, et tööandja juhendaks 

töötajat. Muu hulgas on oluline tähelepanu 

pöörata ka kaugtööga kaasnevate 

psühhosotsiaalsete ohutegurite hindamisele 

ja maandamisele. 
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Kuna ametnikud ja töötajad teevad ühe enam kaugtööd, palume 

eelnõu ettevalmistamisel sellega arvestada. 

Siseministeerium VTK-s märgitakse: „Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt 

on tööandjal kohustus korraldada töötervishoiuteenuste osutamist 

ettevõttes, sh tervisekontroll töötajatele, kelle tervist võib 

töökeskkonna riskide hindamise tulemusel mõjutada töökeskkonna 

ohutegur või töö laad. Tervisekontrolli eesmärk on töötaja tööga 

seotud terviseprobleemide ennetamine, tekkinud terviseprobleemide 

tööga seotuse määratlemine ning tööga seotud haigestumiste 

diagnoosimine.“ Kuivõrd kutsehaigus kujuneb enamasti aastate 

jooksul ning teatud juhtudel on psühhosotsiaalseid ohutegureid 

objektiivselt keeruline mõõta, teeme ettepaneku analüüsida ja välja 

töötada tööandja jaoks juhend vms või sätestada õigusaktis juhised, 

mis võimaldavad eristada tööga seotud stressi teistest 

stressiseisunditest (töö vs eraelulised probleemid ja sõltuvushäired, 

mida on nii isikul kui ka tööandjal aastaid hiljem väga raske 

tõendada). Keeruline on ka olukord, kus töötaja töötab erinevate 

tööandjate juures (nt üheaegselt on kolm tööandjat, kelle juures 

töötatakse vahetustega – ehitaja, päästja, kiirabiautojuht), sest 

sellisel juhul osutub probleemseks psühhosotsiaalsete ohutegurite ja 

erinevate tööandjate vastutuse osa kindlakstegemine ja 

põhjendamine. 

Mittearvestatud. Selgitame, et 

psühhosotsiaalsest ohutegurist põhjustatud 

tervisekahjustuse (kutsehaiguse või tööst 

põhjustatud haiguse) saab diagnoosida 

üksnes töötervishoiuarst. Kutsehaigus ja 

tööst põhjustatud haigestumine 

diagnoositakse sellisel juhul, kui on 

tuvastatud tervisekahjustuse põhjuslik seos 

töökeskkonna ohuteguri või töölaadiga, sh 

arvestab töötervishoiuarst ka töötaja 

eralelust, tervisekäitumisest jms tulenevaid 

võimalikke haigestumise põhjuseid. Seega 

on töötervishoiuarsti ülesanne hinnata, kas 

inimese terviseprobleeme on põhjustanud 

töökeskkonnast tulenevad psühhosotsiaalsed 

ohutegurid või muud stressiallikad (nt 

eraelulised probleemid). Samuti võtab 

töötervishoiuarst kutsehaiguse 

diagnoosimisel arvesse töötaja varasemaid 

tööandjaid ja ka mitme tööandja juures 

töötamist ja sealseid ohutegureid.  

Lisaks on Sotsiaalministeerium tellinud 

töötervishoiu käsitlusjuhendite koostamise, 

mille eesmärk on pakkuda 

töötervishoiuarstidele juhiseid 

tervisekontrolli läbiviimiseks konkreetsete 

ohutegurite lõikes, sh analüüside ja uuringute 

miinimumpaketti, juhised tervisekontrolli 

otsuse tegemiseks ja soovituste andmiseks. 
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Käsitlusjuhend koostatakse ka 

psühhosotsiaalsete ohutegurite kohta. 

Siseministeerium VTK: „Töötajate tervisekontrolli tulemiks on töötervishoiuarsti 

otsus töötaja tööle sobivuse kohta ja ettepanekud töötaja 

töökorralduse või töökoha kohandamise osas. Otsused on tööandjale 

kohustuslikud rakendada, soovitusi rakendab tööandja vastavalt 

võimalustele, st need ei ole kohustuslikud.“ Teeme ettepaneku 

kaaluda TTA kohustuslike otsuste rakendamisel maksusoodustuste 

kohaldamist. 

Selgitame, et tulumaksuseaduse § 32 lg 1 ja 

sotsiaalmaksuseaduse § 3 p 3 kohaselt ei 

maksustata töötervishoiu ja tööohutuse 

seadusest tulenevate kohustuste täitmisega 

seotud kulusid tulu- ega sotsiaalmaksuga (st 

ei maksustata erisoodustusena). Kuivõrd 

töötervishoiuteenuse, sh töötajate 

tervisekontrolli korraldamine on tööandjale 

TTOS-ist tulenev kohustus, siis on ka selle 

käigus töötervishoiuarsti antavate otsuste ja 

soovituste täitmisega kaasnevad kulud 

tööandjale maksuvabad.  

Maksustamise alla ei kuulu sellised töötajate 

tervise kaitseks rakendatavate meetmete 

kulud, mille vajadus tuleneb töökeskkonna 

riskianalüüsist ja tegevuskavast, mis hõlmad 

töökeskkonna riskide maandamise 

meetmeid, sh ka töötervishoiuarsti otsuseid 

ja soovitusi töökeskkonna parandamiseks ja 

töötajate tervise kaitseks. 

Siseministeerium Eelnõu ettevalmistamisel palume arvestada ka sellega, et 

Kaitsepolitseiamet on julgeolekuasutus, kelle kasutatava vara ja 

eelarve jaotust ning struktuuriüksusi, koosseisu ja nende ülesandeid 

kajastav teave on riigisaladus. Riigisaladuse kaitse tuleb tagada ka 

andmete töötlemisel tervise infosüsteemis ja tööelu infosüsteemis. 

Tervisekontrolli otsuste elektrooniline menetlemine, ettevõtte 

terviku analüüsi koostamine, töökeskkonna külastuste korraldamine, 

töötajate nõustamine jms on kindlasti vajalikud ja otstarbekad 

meetmed töötervishoiuteenuse parendamisel. Samas ei pruugi kõigi 

meetmete rakendamine olla võimalik julgeolekuasutustele. Samuti 

Arvestatud. Eelnõuga kehtestatakse erisus 

julgeolekuasutustele. 
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tuleb arvestada, et töötamise registri erisustega, mille kohaselt on 

registris kõigi Siseministeeriumi valitsemisala teenistujate 

tööandjaks Siseministeerium. Sama erisus on ka 

Kaitseministeeriumi valitsemisalas. Teeme ettepaneku leida 

lahendused eespool nimetatud probleemidele ja erisustele koostöös 

Siseministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Kaitsepolitseiameti ja 

Välisluureametiga. 

Kaitseministeerium Toetame VTK-s kavandatud muudatusi, millega soovitakse 

laiendada töötervishoiuteenuse sisu, lähtuda töötajate 

tervisekontrolli tegemisel asutuse või ettevõtte spetsiifikast ning 

tõhustada töötervishoiuteenuse osutajate koostööd tööandjate ja 

teiste tervishoiuteenuse osutajatega (sh 

perearstidega). VTK põhjal seaduseelnõu koostades tuleb siiski 

arvestada, et teatud sihtrühmade (sh kaitseväelased ja 

julgeolekuasutuste töötajad) suhtes saab mitmeid kavandatud 

muudatusi kohaldada vaid ulatuses, mis ei lähe vastuollu 

eriseadustes või nende alusel kehtestatud regulatsiooniga. 

Tööandjate seas on ka julgeolekuasutused ning teatud Kaitseväe 

struktuuriüksused, kelle struktuur, koosseis ning teenistujate 

ülesanded ja muud isikuandmed on suurel määral riigisaladus 

riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning selle alusel 

kehtestatud Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 

262 „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord“ järgi. 

Riigisaladusega saab tutvuda üksnes selline isik, kellel on 

teadmisvajadus ning julgeolekukontrolli tulemusena antud 

riigisaladusele juurdepääsu luba. Ka infosüsteem, milles 

töödeldakse riigisaladust, peab vastama rangetele nõuetele ja olema 

Välisluureameti poolt akrediteeritud. Riigisaladuse kaitse eesmärgil 

on juurdepääs Kaitseministeeriumi valitsemisalasse kuuluvate 

valitsusasutuste ja hallatavate riigiasutuste personaliandmetele 

suurel määral piiratud isegi selles osas, mis ei vasta riigisaladuse 

tunnustele. VTK-s kavandatud muudatuste osas ei ole näiteks 

Arvestatud. Eelnõuga kehtestatakse erisus 

julgeolekuasutustele. 
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võimalik, et julgeolekuasutuse suhtes muutuks kohustuslikuks 

töötervishoiuteenuse osutaja külastused ja tööandja nõustamine. 

Samuti ei oleks töötervishoiuarstil võimalik analüüsida 

julgeolekuasutuse teenistujate haigestumise ja töölt puudumise 

statistikat. Palume TTOS-i muutmisel sätestada riigisaladuse ja 

salastatud välisteabe seadusest tulenevate erandite tegemine. 

Kaitseministeerium Laiendatud sisuga töötervishoiuteenuse osutamisel ja tööst 

(teenistusülesannete täitmisest) põhjustatud haiguste diagnoosimisel 

tuleb samuti arvestada mitmetes eriseadustes sätestatud 

regulatsioonidega. Kaitseväelaste puhul toetab VTK-s kirjeldatud 

eesmärkide saavutamist asjaolu, et lisaks töötervishoiuteenusele on 

ka muude vajalike tervishoiuteenuste (sh esmatasandi arstiabi) 

osutamine korraldatud Kaitseväe kui tööandja poolt ning see 

võimaldab töötervishoiuarsti, perearsti ja tööandja vahelist koostööd 

tõhustada. Kuna kaitseväelaste ning 

2 (2) töötervishoiuarsti, perearsti ja tööandja vahelist koostööd 

tõhustada. Kuna kaitseväelaste ning mitmete teiste teenistujate ja 

töötajate puhul on tervisekontrolli tegemine lisaks TTOS-ile 

reguleeritud mitmete eriseaduste alusel, siis peame kahe eraldi 

tervisekontrolli tegemise asemel otstarbekaks lahendust, kui 

eriseadusest tuleneva tervisekontrolli tegemisel arvestatakse ühtlasi 

ka TTOS-is sätestatud eesmärkidega. 

Selgitame, et juhul kui eriseadus näeb ette 

töötajate tervisekontrolli, mis täidab ka 

TTOS-is sätestatud tervisekontrolli 

eesmärki, siis ei ole vaja kahte 

tervisekontrolli läbi viia. Seega on oluline 

veenduda, et eriseaduses sätestatud 

tervisekontrolli eesmärk ja nõuded vastaksid 

ka TTOS-is sätestatule. 

Justiitsministeerium Lahendus probleemile 1 − Töötervishoiuteenuse sisu laiendamine – 

plaanitava lahendusega suureneks oluliselt töötervishoiuarstide 

koormus (kohapealne töökeskkonnaga ja riskianalüüsidega 

tutvumine, tööandjate konsulteerimine jm). Töötajate tervise 

hoidmise seisukohalt on selline muudatus igati vajalik. Samas võiks 

murekohana tuua välja töötervishoiuarsti teenuste olulise 

kallinemise selle tõttu, millest tulenevalt võib ettevõtetel olla 

keerulisem ning vähem motivatsiooni kvaliteetset teenust hankida. 

Ohukohana võib siin tekkida olukord, kus tööandjad eelistavad 

pigem soodsamat aga vähem kvaliteetset teenust, et oma kulusid 

Arvestatud. Eelnõus on sätestatud 

töötervishoiuteenuse osutamise nõuded ning 

Terviseameti järelevalve 

töötervishoiuteenuse osutajate üle. Tööandja 

kohustuse üle korraldada ettevõttes 

töötervishoiuteenuse osutamist teostab 

järelevalvet Tööinspektsioon. 
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madalamana hoida, mis aga ei täida eesmärki töötajate tervise 

hoidmisel. Samuti on töötervishoiuarste turul pigem vähem ning 

seega tekib küsimus, kuidas nad on võimelised oma teenuseid 

laiendama nii, et kvaliteet sealjuures ei langeks ning lisanduvad 

tegevused oleksid sisulised ja kvaliteetsed. Palume eelnõu 

koostamisel sellekohaste ohtudega arvestada. 

Justiitsministeerium Lahendus probleemile 6 − Riikliku järelevalve tõhustamine – 

tervikuna väga vajalik muudatus, kuna hetkel on 

töötervishoiuarstide teenuse kvaliteet ebaühtlane. Nagu ka 

dokumendis on välja toodud, ei järgi töötervishoiuarstid praegu neile 

pandud kohustusi (nad ei käi ettevõtetes kohapeal töökeskkonnaga 

tutvumas, kuigi TTOS-ist see tuleneb). Ühe probleemkohana võib 

siin olla taaskord see, et kuna töötervishoiuarste ei ole turul väga 

palju, ei ole tööandjatel võimalik nende vahel valides otsustada 

kvaliteetsema teenuse kasuks, vaid lepivad kättesaadava teenusega, 

mis ei vii ka teenuse paranemiseni. Seda eriti piirkondades, kus 

töötervishoiuarste ei ole piisavalt. Seetõttu on tööandjate poolt 

keeruline kvaliteedi üle järelevalvet teha ja tingimusi seada ning on 

oluline, et töötervishoiuarstide tegevuse üle oleks tõhus riiklik 

järelevalve. Seega toetame riikliku järelevalve tõhustamise mõtet. 

Arvestatud.  

Justiitsministeerium Lahendus probleemile 7 − Eriliiki isikuandmed − VTK punktis 10 

(EL õiguse raamid) ei ole nimetud EL isikuandmete kaitse 

üldmäärust (edaspidi IKÜM). Palume seletuskirjas välja tuua 

puutumus EL õigusega. 

Olukorras, kus töötaja terviseandmed võivad olla tööandjale 

tuvastatavad, on tegemist eriliiki isikuandmete töötlemisega IKÜM 

artikli 9 lõike 1 tähenduses. Artikli 9 lõike 2 punkti h kohaselt võib 

liikmesriik seda reguleerida (töömeditsiin), kui see on 

proportsionaalne (vältimatult vajalik) ja „eeldusel, et lõikes 3 

osutatud tingimused on täidetud ja kaitsemeetmed kehtestatud“. 

IKÜM põhjenduspunkt 41 nõuab ka õigusselgust: et liikmesriigi 

õiguslik alus oleks „selge ja täpne ning selle kohaldamine peaks 

Arvestatud.  
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olema eeldatav isikute jaoks“. VTK-s ei ole toodud norme kehtivast 

seadusest, mille tõttu kõnesolev probleem esineb. Seetõttu saame 

lõpliku seisukoha muudatuse vajalikkuse kohta anda, kui 

konkreetsemad muudatusettepanekud on sõnastatud ja toodud välja 

ka normid, mis probleeme tekitavad. Vastava regulatsiooni 

väljatöötamisel tuleb silmas pidada IKÜM sätteid, sh 

proportsionaalsust, kaitsemeetmete nõuet, ja seletuskirjas neid ka 

põhjendada. 

Justiitsministeerium Palume arvestada ka käesoleva kirja lisas esitatud märkustega VTK 

mõjude kohta. 
Arvestatud. 

Riigikontroll Tervishoiuvaldkonna hetkeseisu ja tulevikuperspektiivi silmas 

pidades on töötervishoiuteenuse kitsaskohtade lahendamine 

ülesanne, mis väärib tähelepanu ja millega tegeletakse õigustatult. 

VTK-s on öeldud, et töötervishoiuteenuse täpsem määratlemine 

aitab vähendada ebaselgust ja toetab teenuse ühtlasemat pakkumist. 

Tervitatav on plaanitav digilahenduste kasutusala laiendamine. See 

tõhustaks inimeste tööd ja vähendaks paberkandjatel olevate 

dokumentide kasutamist. Siinjuures märgib Riigikontroll, et 

kindlasti tuleb lahenduste loomisel silmas pidada eri liiki 

isikuandmete kaitset. Lisaks on oluline VTK-s kavandatud 

kutsehaiguste loetelu täiendamine haigustega, mis on põhjustatud 

psühhosotsiaalsetest ohuteguritest. 

Pakutud lahenduste juurutamisel tuleks arvestada, et teenuse sisu 

laiendamisega kaasneb suure tõenäosusega teenuse maksumuse 

kasv. Kulude tõus võib survestada tööandjaid töötervishoiuteenuse 

ostmise kohustusest mööda hiilima, st teenusest täielikult või 

osaliselt loobuma. Tasub kaaluda, kas on vaja luua erisusi, lähtudes 

ettevõtete suurusest (nt väikestele kuni viie töötajaga ettevõtetele). 

Selgitatud. Eelnõu koostamisel on 

analüüsitud muudatuste mõjusid ka mikro- ja 

väikeettevõtetele. Analüüs näitab, et 

töötervishoiuteenuse laiendamisega kaasneb 

küll ettevõtetele täiendav kulu, kuid seda ei 

saa pidada nii suureks, et ettevõttel võiksid 

tekkida toimetuleku raskused. Kuivõrd 

töötervishoiuteenuse hind sõltub ettevõtte 

iseloomust, riskitasemest ja suurusest, siis 

võib eeldada, et väikeettevõtetele on 

tervikuna teenus odavam, kui suuretele 

ettevõtetele. Seetõttu ei pea vajalikuks teha 

erisusi töötervishoiuteenuse sisu osas 

ettevõtete suuruse lõikes. Lisaks on oluline 

rõhutada, et sõltumata ettevõtte suurusest, on 

oluline kaitsta töötajate tervist 

töökeskkonnas, mida saab teha kvaliteetse 

töötervishoiuteenuse abil. Uuringud näitavad 

ka seda, et investeerinud töötajate tervisesse 

on kasumlikud, kuna selle abil on võimalik 

ennetada töötajate haigestumist ja töölt eemal 

olekut ja sellega kaasnevaid kulusid nii 
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tööandjale kui ka töötajale ja riigile 

tervikuna. 

Riigikontroll Riigikontrolli arvates ei arvestata VTK-s piisavalt tervishoiusektori 

tööjõupuuduse probleemiga. Arvestades üldist personalipuudust 

tervishoius ja arstide vanuselist jaotust (sh töötervishoiuarstide 

oma), ei ole kindlust, et pakutud lahendused tagaksid teenuse 

jätkusuutliku pakkumise pikas perspektiivis. Töötervishoiuõdedele 

suurema rolli andmine võib olukorda leevendada, kuid ei lahenda 

töötervishoiuarstide nappuse probleemi tulevikus. 

Selgitatud. Nõustume, et 

töötervishoiuõdedele suurema rolli andmine 

ei pruugi olla piisav, et täielikult 

töötervishoiuarstide vähesusest tingitud 

teenuse pakkumise jätkusuutlikkuse 

probleemi lahendada. Siiski leiame, et see on 

üks viis, kuidas olukorra paranemisele kaasa 

aidata.  

Täiendavalt on oluline tähelepanu pöörata ka 

töötervishoiuarsti eriala populariseerimisele 

ühiskonnas, leides lisaks õigusmuudatustele 

alternatiivseid meetmed. Leiame, et ka 

kavandatavad muudatused 

töötervishoiuteenuse korralduses aitavad 

kaasa sellele, et muuta valdkond 

atraktiivsemaks ja soodustada selle eriala 

valikut. 

Riigikontroll Kuigi töötervishoiuarstide ning pere- ja eriarstide koostöö 

tihendamine on töötaja seisukohast vajalik, siis tuleks ära hoida 

teenuste dubleerimine, sh kutsehaiguste diagnoosimisel. 

Kutsehaiguste ja töövõimekao ennetamiseks on oluline, et 

kavandatava süsteemi tulemusel täidaksid tööandjad 

töötervishoiuarsti soovitusi ja otsuseid. 

Selgitame, et kutsehaiguste diagnoosimine 

on praegu ja jääb ka tulevikus 

töötervishoiuarstide pädevusse ja selles osas 

dubleerimist perearstidega ei toimu. Selleks 

et võimalikult varajases staadiumis oleks 

võimalik tööst põhjustatud haigestumine või 

kutsehaigestumine diagnoosida, on VTK-s 

pakutud lahendusena perearstide ja eriarstide 

ning töötervishoiuarstide vastastikuse 

konsulteerimise võimalus. 

Nõustume, et töötervishoiuarstide otsuste ja 

soovituste rakendamine on oluline. Seetõttu 

täpsustame ka TTOS-is, et töötervishoiuarsti 
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otsused ja soovitused peaksid kajastuma 

tööandja koostatavas riskianalüüsis ja 

tegevuskavas. Töötervishoiuarsti otsuste 

täitmisele aitab kaasa ka suurem koostöö 

tööandja töötervishoiuteenuse osutaja vahel. 

Tööinspektsioon Tööandjad toovad järelevalvemenetluste käigus välja sageli selle, et 

töötervishoiuarsti teenus ei ole igal pool kättesaadav, see on 

tööandjale kallis ning töötervishoiuarsti otsuste sisu arvestades. Nii 

tööandjad kui ka töötajad ise ei oska näha tervisekontrolli tegelikku 

mõju ja eesmärki ehk väärtust inimese enda ja ettevõtte vaates. 

Töötervishoiuarsti juures käimist 

kui kohustust tajutakse pigem formaalse nõude täitmise, mitte 

inimese tervist ja elu säästva ennetava meetmena. Ja isegi kui 

nähakse vajadust, siis väikeettevõtjad jätavad kulude 

optimeerimiseks selle nõude siiski täitmata. Vahel on isegi 

tööinspektorile otse öeldud, et „me ei arvanud, et satume järelevalve 

alla, aga otsustasime juba varem, et saadame töötajad 

tervisekontrolli alles siis, kui te kontrollima tulete“. 

Töötervishoiuarstid on aga mitmetel kohtumistel Tööinspektsiooni 

esindajatega välja toonud probleemi, et tööandjad ei vali teenuste 

paketti, mitte töökeskkonna ohutegureid ja nende mõju töötajate 

tervisele arvestades, vaid eelkõige paketi hinna järgi ehk võimalikest 

kõige odavama ning seejuures ei lasta ennast mõjutada 

töötervishoiuarsti selgitustest täiendavate analüüside vajadusest. 

Sest tööandja on otsustanud juba eelnevalt, et seda kulu ta enda 

kanda ei võta. 

Tööinspektorite hinnangul paraneks olukord, kui tegemist oleks 

ravikindlustusega kaetud teenusega ehk nö tööandja vaates tasuta 

teenusega, mille töötaja on kohustatud perioodiliselt läbima. 

Probleem võib olla ka selles, et erinevate seadusega ettenähtud 

tervise kontrolle on veel ning tööandjad ja töötajad ei mõista nende 

eesmärkide erinevusi. Näiteks esitatakse ka tööinspektoritele sageli 

Selgitatud. Töötervishoiuteenuse 

rahastamine täies ulatuses riigieelarvest ei 

ole riigieelarve piiratud mahtu arvestades 

võimalik. Seetõttu ei ole kavas muuta 

töötervishoiuteenuse rahastamise 

põhimõtteid. Ka edaspidi jääb 

töötervishoiuteenus tööandja rahastatavaks 

teenuseks.  

Lisaks eelnõuga planeeritavatele 

seadusemuudatustele peame oluliseks ka 

tööandjate ja töötajate teadlikkuse tõstmist 

töötervishoiuteenuse olulisusest ohutu 

töökeskkonna loomisel ja töötajate tervise 

kaitsel.  

Nõustume, et tööandjates võib segadust 

tekitada TTOS tervisekontrolli ja NETS 

tervisetõendi erisused. Selles osas on vajalik 

tõsta osapoolte teadlikkust. 
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töötervishoiuarsti otsuste asemel hoopiski NETS alusel väljastatud 

perearstilt saadud tervisekontrolli tõend nakkushaiguste suhtes. 

Tööinspektsioon Ettevõtte kui terviku analüüsimine: vaadates töötervishoiuarsti 

ülesandeid tervisekontrolli läbiviimisel ning seda, kuidas 

tervisekontroll tuleb läbi viia, siis ka praegu peab arst analüüsima 

ettevõtet kui tervikut. Tööinspektsiooni hinnangul on probleem 

vahel ka selles, kas arstid viivad tervisekontrolli sisuliselt ja 

kvaliteetselt läbi või mitte. 

Kui arst teeb analüüsi, siis ei lahenda see probleemi, et tööandja ei 

rakenda arsti ettepanekuid töökeskkonna parendamiseks. 

Töötervishoiuarsti otsuste ja ettepanekute kajastamine riskianalüüsis 

on kindlasti kiiduväärt mõte, kuid sellisel juhul tuleb kindlasti väga 

selgelt TTOSi kirja panna, et neid tuleb (kohustusena) riskianalüüsi 

koostamisel arvesse võtta ning otsuses ja ettepanekutes toodut ka 

töökeskkonnas rakendada. 

Järelevalve vaates on seadusest tulenev kohustus möödapääsmatu, 

sest vastasel korral ei saa tööinspektor seda ka tööandjalt nõuda. 

Arvestatud ja selgitatud. Selgitame, et 

kehtiv õigus ei näe ette, et töötervishoiuarst 

peaks analüüsima ettevõtet tervikuna. Küll 

aga nõustume, et on teenuseosutajaid, kes 

sellist teenust osutavad ja on tööandjaid, kes 

sellist teenust ka täna tellivad. 

Nõustume, et teenuse kvaliteet turul võib 

varieeruda teenuseosutajate vahel. Selleks, et 

teenuse kvaliteeti ühtlustada, on 

Sotsiaalministeerium tellinud töötervishoiu 

käsitlusjuhendid, mille eesmärk on pakkuda 

töötervishoiuarstidele juhiseid 

tervisekontrolli läbiviimiseks konkreetsete 

ohutegurite lõikes, sh analüüside ja uuringute 

miinimumpaketti, juhised tervisekontrolli 

otsuse tegemiseks ja soovituste andmiseks. 

Käsitlusjuhendid koostab Eesti 

Töötervishoiuarstide Selts ja need on 

kavandatud valmima 2022. aasta III kvartalis 

ning neid levitatakse Eesti 

Töötervishoiuarstide Seltsi kaudu, et tagada 

nende laialdane kasutamine 

töötervishoiuarstide poolt. 

Nõustume, et töötervishoiuarsti otsuste ja 

ettepanekute rakendamine töökeskkonnas on 

oluline. Seetõttu on TTOS-is täpsustatud, et 

nendega tuleks arvestada riskianalüüsi ja 

tegevuskava koostamisel. Tegevuskavva 

kantud meetmed tuleb ka ellu rakendada ja 
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selle üle saab järelevalvet teostada 

Tööinspektsioon. 

Tervisekontrolli otsuse osa, mis on 

tööandjale täitmiseks kohustuslik, tuleb täita 

ka sellisel juhul, kui see on riskianalüüsi ja 

tegevuskavasse kandmata. Ka selle üle saab 

Tööinspektsioon järelevalvet teostada. 

Tööinspektsioon VTK p 9 Tööandja nõustamine: on kindlasti üks ennetusmeede, kuid 

ka kehtiv seadus ei sea takistusi nõustamiseks. Pigem on küsimus 

selles, kas nõustamise kohustuslikuks muutmine aitab kaasa arsti ja 

tööandja koostööle, kui seda praegu praktikas ei rakendata? 

Väljatöötamise kavatsuses on taas märgitud, et tervisekontrolli otsus 

on kohustuslik, kuid ettepanekud on soovituslikud. Seega isegi kui 

muuta nõustamisteenus kohustuslikuks terviseteenuse osana, ei 

pruugi see kuidagi suures ulatuses muuta tööandjate tänast käitumist 

ehk soovituste mitte rakendamist. Ka kehtiv seadus eeldab, et juba 

tervisekontrolli läbiviimisel kaasab töötervishoiuarst tööandaja ning 

jagab soovitusi, kuid praktikas seda ei tehta ehk tööandja ei saa arstilt 

üldistatud tagasisidet, mis võimaldaks töökeskkonna olukorda 

paranda. 

Selgitame, et muudatuse eesmärk on 

defineerida töötervishoiuteenuse 

kohustusliku komponendina tööandjate ja 

töötajate nõustamise. Tööandjad on välja 

toonud, et sageli on töötervishoiuarsti 

soovituste rakendamisel takistuseks see, et ei 

saada kas piisavalt detailset tagasisidet või ei 

mõisteta soovituste sisu. Nõustamise abil on 

neid probleeme võimalik ennetada, st 

koostöös on võimalik välja töötada 

konkreetse ettevõtte jaoks sobilikud 

töökeskkonna parandamise meetmeid, mis 

on ühelt poolt vajalikud töötajate tervise 

kaitseks, aga arvestaksid teiselt poolt ka 

ettevõtte eripärade ja võimalustega. 

Lisaks on planeeritud teenuse osaks ettevõtte 

terviku analüüsimine ja selle pinnalt 

ettepanekute tegemine, mis aitab kaasa 

sellele, et tööandja saaks töötervishoiuarstilt 

sisulist tagasisidet töökeskkonna 

parandamiseks. 

Tööinspektsioon Kehtiva TTOS kohaselt on töötervishoiuarsti üheks ülesandeks 

tervisekontrolli läbiviimisel tutvuda töötaja tegeliku töökeskkonna 

ja töökorraldusega. Praktikas tehakse seda aga väga harva ja 

piirdutakse tööandja ja töötaja kirjeldusega enda tööle, 

Selgitatud. Oleme varasemalt tööelu 

infosüsteemi arendamise raames arutanud 

seda, et töötervishoiuarstil võiks olla ligipääs 

tööelu infosüsteemile, et selle kaudu tutvuda 
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töökorraldusele ja töökeskkonnale. Mõistame, et sageli on 

probleemiks arstide nappus ja ajalise ressursi piiratus, mis ei 

võimalda töökohtade ülevaatamist, samas võib töötervishoiuarsti 

külastus töökohta töötajate korduvate terviseprobleemide 

ilmnemisel olla ainus lahendus nii töötajatele endile kui ka 

tööandjale üldiste soovituste ja suuniste andmiseks. Kuid sel juhul 

tuleb ära lahendada küsimus, mis saab juhul, kui tööandja keeldub 

töötervishoiuarsti lubamisest enda töökeskkonda. Selle probleemi 

saaks ära lahendada Tööinspektsiooni tööelu infosüsteemi TEIS 

arendustega, mis annaksid töötervishoiuarstile võimaluse tutvuda 

tööinspektori poolt ettevõttes märgatud puudustega ning samas 

võimalus töötervishoiuarstil anda tööinspektorile olulist infot 

ettevõtte kohta või taotleda kontrolli läbiviimist täiendava info 

saamiseks, eesmärgiga tööinspektori kontrolli tulemuste pinnalt 

anda ka arsti poolt sisulisemad soovitused nii igale töötajale kui 

tööandjale töökeskkonna parandamiseks üldiselt. Ehk tulevikus, 

arstide ressursi kokkuhoiu eesmärgil, tuleb tõhustada 

töötervishoiuarstide suhtlemist Tööinspektsiooniga ning parandada 

infovahetust konkreetsete ettevõtete osas, mille töökeskkond ja/või 

töökorraldus süsteemselt kahjustab töötaja tervist. 

ettevõtte töökeskkonna riskianalüüsiga ja/või 

tööinspektsiooni tehtud järelevalve 

tulemustega. Vastavad arendused on 

planeeritud TEIS-i arendusplaani. 

 

Tööinspektsioon Tööinspektsioon toetab mõtet, et tervisekontrolli otsused liiguvad 

tulevikus ka tööandjale elektrooniliselt. Ehk kui inimesele on täna 

ka töötervishoiuarsti otsus nähtav patsiendiportaalist, siis on 

tulevikus võimalik luua töötamise registri seoste abil 

töötervishoiuarsti otsuste automaatne edastamine/ nähtavaks 

tegemine tööandjale, näiteks Tööinspektsiooni tööelu infosüsteemi 

TEIS kaudu, viisil, et andmeid näeksidki ainult tööandja esindaja ja 

töötaja ise, kes on süsteemi sisse loginud ehk inimese vaates oleks 

kontrollitav, mida täpselt tööandja näeb, sest patsiendiportaalis näeb 

inimene arsti kirjeldust, sh soovitusi, suuremas mahus kui tööandjale 

antavas otsuses. 

Selgitatud. Tervisekontrolli otsuste 

digitaliseerimise projekti raames 

täpsustatakse ka tervisekontrolli otsuse 

vormi. Vormil tuuakse selgelt välja otsuse 

osa, mis on tööandjale kohustuslik (tohib 

töötada, ei tohi töötada, tohib töötada teatud 

piirangutega või lisatingimustega) ja 

soovituslik osa töökeskkonna ja/või 

töötingimuste parandamise kohta. Otsuse 

vorm töötatakse välja koostöös 

töötervishoiuarstidega. 
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Pooldame ka töötervishoiuarsti otsuse selgemini mõistetavaks 

muutmist ehk ühtsete kriteeriumide kehtestamist, millest ka arst 

saaks lähtuda, kui see üldse võimalik on. Selles küsimuses peavad 

aga kindlasti töötervishoiuarstid ise ja ka arsti otsusteid täitma 

kohustatud tööandjad ise oma arvamust avaldama ehk kas ja kuidas 

oleks võimalik sellised üheselt arusaadavad kriteeriumid kehtestada. 

Tööinspektorid toovad välja, et kui eesmärgiks on, et tööandja viiks 

sisse arsti ettepanekuid töökeskkonnatingimuste muutmiseks või 

töökorralduse muutmiseks, siis tuleb need muuta otsuse 

kohustuslikuks osaks või luua süsteem, mis kohustab arsti andma 

tööandjale ettevõtte/tegevusala või ametikoha lõikes süsteemselt 

tagasisidet töökeskkonna üldise olukorra parandamiseks. 

Tööinspektorid puutuvad praktikas sageli kokku tööandja väidetega, 

et töötervishoiuarsti otsus on kohustuslikuks täitmiseks, kuid 

ettepanek see on soovitulik, mitte kohustuslik. 

Tööinspektsioon Lisaks märgime, et TTOS-is vajab selgemat regulatsiooni tööandja 

kohustus säilitada tervisekontrolli otsus või siis tulevikus kehtestada 

kord, et otsused säilitatakse riigi infosüsteemides ning mis aja 

jooksul. 

Selgitatud. Sotsiaalministeeriumil on 

koostööd Tervise ja Heaolu Infosüsteemide 

keskusega kavandamisel tervisekontrolli 

otsuste digitaliseerimise protsess, mille 

raames muudetakse tervisekontrolli otsused 

digitaalseks ja edastatakse tervise 

infosüsteemi. Sellega seonduvalt vaadataks 

edaspidi üle ka tervisekontrolli otsuste 

säilitamise kord. 

Tööinspektsioon VTK-s pakutud probleemi lahendustest ei ole üheselt ja selgelt 

arusaadav, kuidas selle muudatusega tekib töötervishoiuarstidel 

rohkem võimalusi tööandjale soovituste andmiseks. Käesoleval ajal 

kehtivatest põhimõtetest ja regulatsioonist tulenevalt ei saa tööandja 

tööga seotud haigestumisest (edaspidi TPH) enne teada, kui 

tööinspektorilt, sest töötervishoiuarst teavitab Tööinspektsiooni ja 

inspektsioon hindab järelevalve läbiviimise vajadust ning otsustab, 

MIttearvestatud. Tööst põhjustatud 

haigestumise osas tööandja info andmine 

vajab põhjalikumat analüüsi ja osapooltega 

läbirääkimist. Seetõttu ei ole käesolevas 

eelnõud ettepanekuga arvestatud.  

Lisaks juhime tähelepanu, et asjaolu, et 

tööandja ei saa infot tema töötajatel 

diagnoositud tööst põhjustatud 
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kas viia töökeskkonna järelevalve läbi või mitte. Töötaja ise sellest 

üldjuhul tööandjale teada ei anna. 

Töökeskkonna paremaks korraldamiseks ja eelkõige kutsehaiguste 

või ka uute TPH-de tekkimise ennetamiseks peaks iga TPH juhtum 

jõudma tööandjale koos arsti soovitustega. Ehk Tööinspektsiooni 

hinnangul tuleks luua süsteem, mis võimaldaks kasvõi tööandja 

anonüümset teavitamist TPH diagnoosimisest koheselt, kui arst 

sellise diagnoosi on määranud ning info jõuaks üheaegselt nii 

tööandjale kui Tööinspektsioonile. Siingi oleks võimalik kasutada 

tööelu infosüsteemi arendustega loodavaid infovahendusvõimalusi. 

Näeme ühe võimaliku lahendusena, et TPH teade saadetakse 

infosüsteemi kaudu tööandjale ning ta peab näiteks ühe kuu jooksul 

märkima süsteemi, kuidas ta on töökeskkonna korraldust sellest 

tulevalt muutnud, millised meetmed ennetamiseks tarvitusele 

võtnud. Juhul, kui tööandja seda ei tee, alustab Tööinspektsioon 

menetlust (kas järelevalve või konsultatsiooni), et ise juba 

järelevalve tulemusel tööandjale, töökeskkonda tervikuna hinnates, 

vajalikud soovitused anda. 

haigestumisest, ei tähenda, et 

töötervishoiuarst ei saaks teha tööandjale 

ettepanekuid töökeskkonna parandamise 

osas ning ka Tööinspektsioonil on õigus 

järelevalve käigus hinnata töökeskkonna 

olukorda. 

 

Tööinspektsioon VTK 4. Töötervishoiuteenuse regionaalne kättesaadavus vajab 

parandamist. Nõustume igakülgselt probleemi käsitlusega ja VTK-s 

välja toodud probleemi lahendamise võimalusega. Märgime lisaks, 

et kindlasti annab täiendavalt üle vaadata lihtsamate toimingute 

tegemine perearsti poolt. Ehk inimese tervise säilimise süsteemi 

tervikliku lahenduse analüüsimine ja tulemuste kasutamine viisil, 

mis väldiks näiteks dubleerivate analüüside tegemist, kuid 

võimaldaks samas juba perearsti poolt kogutud terviseandmete 

pinnalt teha töötervishoiuarstil ka distantsilt järeldusi/ otsuseid või 

anda soovitusi või ka vastupidi, et toimuks seadusest tulenev 

süsteemne terviseandmete analüüs ja ristkasutamine. 

Selgitatud. Nõustume, et analüüside ja 

uuringute dubleerimist tasub vältida. Selleks 

on töötervishoiuarstidel võimalik tutvuda 

töötaja varasemate terviseandmetega tervise 

infosüsteemis. Olukorras, kus näiteks 

perearst on hiljuti teinud analüüsid, ei pea 

töötervishoiuarst neid kordama, vaid saab 

lähtuda olemasolevatest analüüsitulemustest. 

Sama moodi ei pea perearst kordama 

analüüse, mida töötervishoiuarst on hiljuti 

teinud. Tegemist on eelkõige arstide 

töökorraldusliku küsimusega ja ei vaja 

seadusmuudatusi.  
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Lisaks on juba täna töötervishoiuarstidel ja 

perearstidel õigus ja võimalus teha koostööd 

selliselt, et töötaja saab anda analüüsid ja teha 

uuringud lähedal asuvas perearstikeskuses 

ning töötervishoiuarst saab 

uuringute/analüüside pinnalt nt 

kaugkonsultatsiooni abil nõustada töötajat ja 

tööandjat ning vormistada tervisekontrolli 

otsused. Selliselt on võimalik parandada 

töötervishoiuteenuse kättesaadavust 

piirkondades, kus töötervishoiuteenuse 

osutajal kohapeal tegutsemiskohta ei ole. 

Sellisele perearstide ja töötervishoiuarstide 

koostööle õiguslikke takistusi ei ole ja seega 

ei ole vaja ka täiendavaid seadusemuudatusi 

teha. Samal ajal on oluline tõsta osapoolte 

teadlikkust. 

Tööinspektsioon Kehtiva TTOS § 19 järgi on töötervishoiuteenus töötervishoiuarsti, 

töötervishoiuõe, tööhügieeniku, tööpsühholoogi või ergonoomi 

(edaspidi töötervishoiuspetsialist) tööülesande täitmine eesmärgiga 

aidata kaasa töötaja tervisele ohutu töökeskkonna loomisele, 

ennetada tööga seotud haigestumisi ning säilitada ja edendada 

töötaja tervist ja töövõimet. 

Tööinspektorite vaates ehk järelevalve käigus tööandjatega (sh 

töökeskkonnaspetsialisti, personalijuhi, töökeskkonnavolinikena 

jne) suheldes on tekkinud siiski küsimus, et kas kõigi eelnimetatud 

spetsialistide teadmised on turul ikka kättesaadavad ning kas 

osatakse neid ka kasutada. Ehk tunnetuslikult on tekkinud arusaam, 

et tegelikult ei teata, mis on nende teenuste erinevus ja millisel juhul 

keda kaasata töökeskkonna olukorra parandamiseks. Näeme, et mitte 

ainult tervishoiuõdede vaid ka teiste eelpool nimetatud spetsialistide 

kaasatust tuleks VTK-s rohkem analüüsida ja nende võimekust 

Selgitame, et mittemeditsiiniliste 

töötervishoiuteenuse osutajate (ergonoomid, 

tööhügeenikud, tööpsühholoogid) rolli 

arutati käesoleva väljatöötamiskavatsuse 

koostamise raames. Arutelude tulemusena ei 

peetud vajalikuks täpsemalt defineerida 

töötervishoiuteenuse meeskonna suurust 

ja/või meeskonna koosseisu. Lisaks tuleb 

arvestada, et nimetatud spetsialiste tegutseb 

turul vähe. Seetõttu ei ole hetkel kavas nende 

spetsialistide rolli muuta võrreldes kehtiva 

korraga.  Mittemeditsiinilised 

töötervishoiuteenuse osutajad pakuvad 

ettevõtetele eelkõige riskianalüüsi 
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praktikas rohkem ära kasutada. Tundub, et hetkel on osade 

spetsialistide rolli töökeskkonnatingimuste parendamisel 

alahinnatud. 

koostamise teenust, aga ka näiteks 

töökeskkonnaspetsialisti teenust. 

Tööinspektsioon Nõustume, et töötervishoiuarstide tegevuse üle riiklikku järelevalve 

tõhustamise vajadus on olemas. Leiame, et see aitab kindlasti kaasa 

ühtlustamaks tervisekontrollide läbiviimise kvaliteeti ning seeläbi 

suurendaks võimalust ennetada töötajal võimalike tervisekahju 

tekkimist. Peame ühtlasi võimalikuks, et see järelevalve suund liigub 

Tööinspektsiooni vastutusvaldkonnaks, kaasates seejuures 

erialaeksperte ning moodustades valdkonna ekspertidest koosnevaid 

hindamiskomisjone. Teine võimalus oleks anda see järelevalve 

õigus Haigekassale, kuid sel moel, et hindamiskomisjoni oleks 

kaasatud ka Tööinspektsiooni esindaja(d). 

Mittearvestatud. Töötervishoiuteenuse üle 

teostab järelevalvet Terviseamet. 

Ettepanekust ei selgu, miks peaks järelevalve 

liikuma ühest asutusest teise. 

Tööinspektsioon VTK 7. TTA-de poolt on piiratud tööandjale sisulise tagasiside 

andmine ja konkreetsete ettepanekute tegemine, kuna tehtud 

ettepanekute kaudu võivad olla kaudselt tuvastatavad töötaja 

terviseandmed. Tööinspektsiooni järelevalve osakonna hinnangul ei 

ole põhjendatud vajadust tööandja õiguste laiendamiseks, sest 

leitakse, et ka praegu ei ole takistatud töötervishoiuarstil 

tervisekontrolli otsuses kirja pandud ettepanekute rakendamiseks 

töötaja töökeskkonna või töökorralduse muutmisel. Kuid oluline on 

just arsti soovituse, aga ka otsuse, arusaadavus ehk rakendatavus. 

Samas praktikas näeme, et tööandja, kes soovib töötervishoiuarsti 

soovitusi rakendada, küsib ise arstilt täpsustust, kui ta täpselt aru ei 

saa, mida teha ja miks. 

Töötajate tervisekontrolli kord (SoM.ministri määrus nr 74, 

kehtestatud TTOS § 13 prim lg 8 alusel) määratleb ära 

töötervishoiuarsti ülesanded ning milliste dokumentide alusel 

tervisekontroll teeb ning sätestatakse ära ka tervisekontrolli 

läbiviimise kord (§ 3-5). Töötervishoiuarsti üheks ülesandeks on 

hinnata, kas ettevõttes eksisteeriv töökeskkond või töökorraldus on 

konkreetsele töötajale sobiv või mitte ning vastavalt sellest tekib 

Selgitame, et muudatuse eesmärk on tagada 

õigusselgus ja nii tööandjale kui ka 

töötervishoiuarstile kindlus, et 

tervisekontrolli korraldamisel on tööandjal 

õigus saada töötervishoiuarstilt infot töötaja 

töötingimuste ja töökeskkonna kohandamise 

ning tervist edendavate meetmete 

vajalikkuse kohta. Nõustume, et praktikas 

seda põhimõtet ka järgitakse ning 

tervisekontrolli määrus kaudselt ka sellele 

viitab, kuid oluline on sätestada see põhimõte 

ka seaduse tasandil. 

Eelnõuga sätestatakse laiemalt tööandja 

õigus töödelda töötaja isikuandmeid 

töötervishoiu ja tööohutuse tagamisel. 

Seoses töökeskkonnavolinikega selgitame, et 

TTOS § 12 lg 3 kohaselt peab tööandja 

konsulteerima töötajate või nende 

esindajatega (sh töökeskkonnavolinikega) 
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vajadus tervisekontrolli otsuses teha ettepanek töökorralduse 

töökeskkonna muutmiseks. Määrus nr 74 § 5 lg 4 kohaselt on 

töötervishoiuarstil tervisekontrolli läbiviimisel kohustus ka tutvuda 

töökohal töötaja töökeskkonna ja töökorraldusega. Seega ei piisa 

ainult tööandja esitatud töökeskkonnaalaste dokumentidega 

tutvumisest, et reaalseid töötaja töötingimusi tuvastada. Kogumis ei 

ole üheselt arusaadav, kuidas tööandja õiguste laiendamine tooks 

praktikas muutusi või aitaks rohkem kaasa selle, et tööandjat 

panustaksid ja tõstaksid töötingimuste parendamist rohkem 

nn au sisse. Siin tekib ka küsimus, et kas mängu ei tule ka 

töökeskkonnavolinik, kes saab väga palju kaasa rääkida töötaja 

töötingimuste parendamisele. Teeme ettepaneku VTK-s rohkem ja 

selgemalt kajastada ka töökeskkonnavoliniku rolli süsteemi 

toimimisel. 

tervisekontrolli korraldamisega seotud 

küsimustes. Lisaks on töökeskkonnavoliniku 

ülesandeks järgida, et töötajad oleksid 

läbinud tervisekontrolli (TTOS § 17 lg 5 p 6). 

Eelnõuga täpsustatakse, et töötajaid või 

töötajate esindajaid tuleb kaasata 

töötervishoiuteenuse korraldamisega seotud 

küsimuste aruteludesse. 

Tööinspektsioon Täiendav ettepanek, mis ei ole VTK-ga kaetud, tulenevalt 

Töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste 

muutmise seaduse eelnõust 361 SE. Teeme ettepaneku üle arutada ja 

algatada TLS § 8 lõigete 4 ja 5 ning TTOS § 241 lõike 5 alusel 

kehtestatud Töökeskkonna andmekogu põhimääruse muutmine, et 

viia need kooskõlla eelnõu 361 SE eesmärgiga. 

Kehtiva seaduse TLS §-s 8  

(4) 7–14-aastase alaealise registreerimisel töötamise registris 

kannab tööandja registrisse andmed alaealise seadusliku esindaja 

nõusoleku, alaealise töötingimuste, sealhulgas töö tegemise koha ja 

töökohustuste ning koolikohustuslikkuse kohta. 

(5) Tööinspektor on kohustatud pärast käesoleva paragrahvi lõikes 

3 sätestatud registrikande tegemist kontrollima, et töö ei ole 

alaealisele keelatud ja alaealise töötingimused on kooskõlas 

seaduses sätestatud nõuetega ning alaealine soovib tööd teha. 

Ning töökeskkonna andmekogu põhimääruse § 12 lõikes 2 on 

kirjeldatud andmete edastamine 7-14aastase (tulevikus 12aastase) 

Arvestatud. Eelnõusse on lisatud töölepingu 

seaduse muudatused. 
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alaealise tööle lubamiseks vajaliku eelneva nõusoleku saamiseks 

töötamise registri kaudu. 

Kavandatud muudatuste ning Tööinspektsiooni poolt eelnõu 361 SE 

menetluse käigus avaldatud soove ja tulevase ennetustöö ning TEIS 

arenduskavade vaates palume üle vaadata ja muuta andmete 

esitamist töötamise registri kaudu sel moel, et alaealise 

registreerimisel töötamise registrisse (TÖR) ei peaks tööandja 

kandma Tööinspektsiooni jaoks vajalikke andmeid Maksu- ja 

Tolliameti andmekogusse, vaid ta oleks tööinspektori nõusoleku 

saamiseks vajalike andmete edastamiseks suunatud TÖRist 

automaatselt TEIS-i, et töökeskkonnaga seotud informatsioon ning 

menetluse läbiviimine oleks võimalik töökeskkonna andmekogu 

andmete alusel. Lisaks palume kaaluda Tööinspektsioonile 

automaatse teavituskanali loomist kõigi alla 18-aastaste ehk 

alaealiste töötegijate tööle asumise kohta TÖR-ist TEIS-i, et 

Tööinspektsioonil oleks seaduslik alus ja võimalus teavitada 

automaatteavituse abil alaealise töötamisega seotud erisustest nii 

tööle asuvat noort ennast, tema seaduslikku esindajat ehk 

lapsevanemat. 

Eesti Tööandjate 

Keskliit 

Töötervishoiuteenuse sisu laiendamine: edaspidi võiks tööandjal 

olla kohutus tagada laiem töötervishoiuteenus, mis põhineb tööandja 

ja teenuseosutaja tihedal koostööl ja mille eesmärk on tagada 

ettevõttes süsteemne töötervishoiu juhtimine. 

Siinkohal võiks arvestada, et suurematel ettevõtetel on oma pädevad 

meeskonnad ettevõtte tervikliku töötervishoiu ja tööohutuse 

tagamiseks. Seega, kui tööandjal on olemas vajalik pädevus, ei peaks 

olema kohustuslik kogu tervishoiuteenust tellida teenuseosutajalt. 

Juhul, kui tööandjal ei ole tervishoiu spetsialiste, peaks 

tervisekontrolli sisu määratlema kolmas osapool ehk mitte 

teenusepakkuja ise. Praktikas on olnud juhtumeid, kus tööandjale 

soovitab tervisekontrolli sisu töötervishoiuteenuse pakkuja ise ning 

kuna tööandja poolel pole teadlikku spetsialisti (nt millise ohuteguri  

Mittearvestatud ja selgitatud. Tervikliku 

töötervishoiuteenuse korraldamise eesmärk 

on parandada teenuse kvaliteeti ja selle 

lisandväärtust kõigile osapooltele. Ei pea 

mõistlikuks teatud ettevõtetele erisuste 

kehtestamist, kuna see toob kaasa olukorra, 

kus jätkub kehtiv praktika, kus korraldatakse 

üksikuid tervisekontrolle, kuid ettevõtte 

töötervishoidu tervikuna töötervishoiuarsti 

poolt ei analüüsita, vähendades seeläbi 

teenuse kasutegurit. 

Lisaks juhime tähelepanu, et 

Sotsiaalministeeriumil on koostamisel 
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puhul, millised uuringud), siis soovitatakse tööandjale tellida 

rohkem kui tegelikult vajalik. See aga on lisakulu tööandjale. 

töötervishoiu käsitlusjuhend, mille eesmärk 

on pakkuda töötervishoiuarstidele juhiseid 

tervisekontrolli läbiviimiseks konkreetsete 

ohutegurite lõikes, sh analüüside ja uuringute 

miinimumpaketti, juhised tervisekontrolli 

otsuse tegemiseks ja soovituste andmiseks. 

Käsitlusjuhendist lähtumine aitab ühtlustada 

teenuse kvaliteeti teenuseosutajate vahel ja 

annab ka vajadusel tööandjal võimaluse 

veenduda, kas teenuseosutaja pakutud 

tervisekontrolli pakett vastab ohuteguritele. 

Eesti Tööandjate 

Keskliit 

Tervisekontrolli otsuste digitaliseerimise on positiivne, kuigi 

lõpptulemus sõltub kasutajamugavusest. Digitaliseerimine võib 

halduskoormust vähendada, kuid kui süsteem on keeruline ja 

tööandja programmidega ei ühildu, siis võib sellel ka vastupidine 

efekt olla (töötaja, otsuste ja ametikoha andmete topelt sisestamine). 

Seetõttu teeme ettepaneku luua programm, mida saaksid kasutada 

kõik tööandjad ja võimalusel liidestada oma personalitarkvaraga. 

Teeme ettepaneku lisada tervisekontrolli otsusele teave, milliste 

ohutegurite osas on tervisekontroll teostatud. See vähendaks 

tööandja kulusid, kui töötaja vahetab töökohta, kus on samad 

ohutegurid ja tervisekontrolli otsus on veel kehtiv. 

Osaliselt arvestatud. Tervisekontrolli 

otsuste digitaliseerimise projekti raames 

luuakse andmevahetus tervise infosüsteemi 

ja töökeskkonna andmekogu vahel selleks, et 

tervisekontrolli otsused jõuaksid 

töökeskkonna andmekogu kaudu tööandjani. 

Töökeskkonna andmekogusse on ligipääs 

kõikidel tööandjatel ning praegu on 

tööandjatel kohustus sisestada sinna 

riskianalüüsid, seega on kõikidel tööandjatel 

juba selle süsteemi kasutamise kogemus 

olemas. 

Tervisekontrolli otsused muutuvad 

digitaalseks, sh vaadatakse üle otsuse 

vormid. Otsusele lisatakse info 

tervisekontrolli aluseks olevate ohutegurite 

kohta. 

Kuivõrd tervisekontrolli otsuste 

digitaliseerimise projekt on veel 

ettevalmistavas staadiumis, ei kajasta 

käesolev eelnõu vastavaid muudatusi. 
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Lisaks sätestatakse eelnõus, et kui töötaja on 

varasema tööandja juures läbinud viimase 

kuue kuu jooksul tervisekontrolli samade 

ohutegurite suhtes, on tööandjal õigus 

korraldada esmane tervisekontroll 

töötervishoiuarsti määratud ajal ja mitte 

esimese nelja kuu jooksul tööle asumisest 

arvates. 

Eesti Tööandjate 

Keskliit 

Psühhosotsiaalsete ohutegurite ja kutsehaiguse seoseid on kindlasti 

äärmiselt keeruline mõõta. Siinkohal oleks vaja konkreetsemaid 

mõõdikuid, sest väga tihti on tööalased ja isiklikud vaimse tervisega 

seotud probleemid omavahel seotud. 

Selgitame, et psühhosotsiaalsest ohutegurist 

põhjustatud tervisekahjustuse (kutsehaiguse 

või tööst põhjustatud haiguse) saab 

diagnoosida üksnes töötervishoiuarst. 

Kutsehaigus ja tööst põhjustatud 

haigestumine diagnoositakse sellisel juhul, 

kui on tuvastatud tervisekahjustuse põhjuslik 

seos töökeskkonna ohuteguri või töölaadiga, 

sh arvestab töötervishoiuarst ka töötaja 

eralelust, tervisekäitumisest jms tulenevaid 

võimalikke haigestumise põhjuseid. Seega 

on töötervishoiuarsti ülesanne hinnata, kas 

inimese terviseprobleeme on põhjustanud 

töökeskkonnast tulenevad psühhosotsiaalsed 

ohutegurid või muud stressiallikad (nt 

eraelulised probleemid). Samuti võtab 

töötervishoiuarst kutsehaiguse 

diagnoosimisel arvesse töötaja varasemaid 

tööandjaid ja ka mitme tööandja juures 

töötamist ja sealseid ohutegureid.  

Lisaks märgime, et Sotsiaalministeerium on 

tellinud töötervishoiu käsitlusjuhendite 

koostamise, mille eesmärk on pakkuda 

töötervishoiuarstidele juhiseid 
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tervisekontrolli läbiviimiseks konkreetsete 

ohutegurite lõikes, sh analüüside ja uuringute 

miinimumpaketti, juhised tervisekontrolli 

otsuse tegemiseks ja soovituste andmiseks. 

Käsitlusjuhend koostatakse ka 

psühhosotsiaalsete ohutegurite kohta. 

Eesti Tööandjate 

Keskliit 

Nõustume, et töötervishoiuõdedel võiks olla suurem roll tegelemaks 

töökeskkonnaga tutvumise, riskianalüüsi ning ka tööandja 

nõustamisega. 

Töötervishoiuõed, kes on korralikult ette valmistatud ja omavad 

teadmisi ning kogemusi riskianalüüsi, töökeskkonna ohutegurite 

mõõtmiste, ergonoomika, juhendamise jne kohta, on 

märkimisväärseks ressursiks töötervishoiu valdkonnas.  

Palume täpsustada, milliseid tervishoiuõdesid tervishoiutöötajate 

registris silmas peetakse - kas töötervishoiuõdesid (registris 27) või 

terviseõdesid? 

Selgitame, et eraldi töötervishoiuõenduse 

eriala enam ei ole, vaid on terviseõenduse 

eriala. Seetõttu registreeritakse ka 

töötervishoiuõena tegutsevad õed 

tervishoiutöötajate riiklikus registris 

terviseõenduse eriala all. Registris toodud 27 

töötervishoiuõde ei näita seega täpset 

töötervishoiuõdedena töötavate isikute arvu, 

vaid peegeldab vana süsteemi alusel 

registreeritud töötervishoiuõdede arvu. VTK 

ja eelnõu seletuskirja mõjuanalüüsis oleme 

lähtunud aga Tervise Arengu Instituudi 

andmetest, mis võimaldab analüüsida 

reaalselt töötavaid tervishoiutöötajaid 

valdkondade kaupa. TAI andmetel töötas 

2019. aastal töötervishoiuõena 88 õde. 

Eesti Tööandjate 

Keskliit 

Lisaks eeltoodule juhime tähelepanu, et muudetavate õigusaktide 

loetelus peaks olema ka Majandus- ja taristuministri määrus 

26.11.2020 nr 79 „Raudteetöötaja tervisenõuded ja tervisekontrolli 

kord“.  

TTOS ja määrus peaksid olema samadel alustel, mistõttu võib olla 

vajalik ka määrust muuta. Näiteks praegu arsti poolt väljastatud 

otsused on sisuliselt samad, aga vormilt erinevad, ühe pealkiri on 

„Tervisekontrolliotsus“ ja teisel „Tervisetõend“. 

Selgitame, et nimetatud määrust ei ole 

käesoleva muudatuste raames plaanis muuta, 

kuivõrd tegemist on niinimetatud 

eritervisekontrolliga ehk nimetatud määruses 

on sätestatud erinõuded võrreldes TTOS-iga. 

Raudteetöötajate tervisekontrolli 

korraldamisel tuleb lähtuda nimetatud 

määruses sätestatud nõuetest ning lisaks 

TTOS-i üldnõuetest. Kahte tervisekontrolli 

raudteetöötaja läbima ei pea, kuid tuleb 
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tagada, et lähtutud on nii TTOS-i kui ka 

eritervisekontrolli eesmärkidest ja nõuetest. 

Eesti Tööandjate 

Keskliit 

Kokkuvõttes leiame, et töötervishoiualane analüüs ja tööandjate 

nõustamine lähtuvalt tervisekontrolli tulemustest on kindlasti 

vajalikud tegevused, kuid tervisekontrolliga seotud kulud tööandjale 

ei tohiks oluliselt tõusta. 

Selgitame, et töötervishoiuteenuse hind 

kujuneb eraturul ja on kindlasti mõjutatud 

ettevõtte eripäradest, st suurte ja kõrge 

riskiga ettevõtete puhul võib teenus osutuda 

mõnevõrra kallimaks kui madala riskiga 

mikroettevõtete puhul. Samuti on oluline 

rõhutada, et kavandatud laiendatud teenust 

osad tööandjad juba kasutavad ja seega 

nendele ei kaasne muudatustega täiendavat 

rahalist koormust. Lisaks tuleb analüüsida ka 

laiemast teenusest saadavat kasu 

tööandjatele. Kui kvaliteetse teenuse abil on 

võimalik ennetada tööga seotud 

haigestumisi, terviseprobleemide tõttu töölt 

eemal olemist ja sellega kaasnevaid kulusid, 

on see tervikuna tööandjale, töötajale ja 

riigile tervikuna kasumlik. 

Eesti Kaubandus-

Tööstuskoda 

VTK-s on välja toodud probleem, et tööandja ja töötervishoiuarsti 

koostöö töökeskkonna parandamiseks ei ole täna piisav ning 

tervisekontroll ei lähtu töökeskkonna riskidest. 

VTK-st järeldub, et probleemi põhjused on üldplaanis selles, et 

tööandjate riskianalüüsid kas ei kajasta töökeskkonna tegelikku 

olukorda või ei kasutata riskianalüüse tervisekontrolli korraldamise 

alusena ning kuna ka tööandja ja töötervishoiuarsti omavaheline 

suhtlus on puudulik, siis ei lähtu ka tervisekontrollid ja 

tervisekontrolli otsused tegelikest töökeskkonnas olevatest riskidest 

ega töötaja vajadustest. Lisaks, vähese koostöö tõttu ei oska tööandja 

seostada töökeskkonna riske ning tervisekontrolli raames tehtud 

uuringuid ja analüüse, samuti ei mõista tööandjad alati arsti otsuste 

põhjuseid. 

Selgitatud. Tartu Ülikooli ja Tallinna 

Tervishoiu Kõrgkooli 2020. aastal valminud 

töötervishoiuteenuse uuringust selgus, et nii 

tööandjad kui ka töötervishoiuteenuse 

osutajad ei ole rahul kehtiva teenuse 

korraldusega. Tööandjad tõid välja, et nad ei 

näe kehtival teenusel olulist lisandväärtust 

töökeskkonna parandamisel ja töötajate 

tervise edendamisel. Tervikliku 

töötervishoiuteenuse eesmärk on nimetatud 

uuringus toodud kitsaskohad lahendada, 

parandada tööandja ja töötervishoiuarsti 

koostööd, selleks, et töötervishoiuteenus 
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Eelnimetatud probleemide lahendamiseks pakub VTK välja, et 

töötervishoiu ja tööohutuse seaduses (edaspidi TTOS) tuleks 

reguleerida töötervishoiuteenuse sisu ehk välja tuua teenuse 

kohustuslikud komponendid. Sisuliselt soovitakse laiendada teenuse 

sisu nii, et lisaks tervisekontrollile on tööandjale edaspidi 

kohustuslik tellida töötervishoiuteenuse osutajalt ka ettevõtte 

tervikuna analüüsimine, töökeskkonna külastus ning konsultatsioon. 

Eelkõige soovime märkida, et töötaja tervis ning sellesse 

panustamine on kahtlemata oluline. Sellest tulenevalt on tähtis ka 

see, et töötervisekontroll oleks kvaliteetne ja sisuline, mille 

tulemused on nii töötajale kui tööandjale selged. Küll aga ei toeta me 

selleks VTK-s väljapakutud lahendusi, kuivõrd need on ettevõtjaid 

liialt koormavad, ei arvesta töötaja enda vastutusega oma tervise eest 

ning eesmärgi saavutamiseks on olemas teisi, ettevõtjaid vähem 

koormavaid lahendusi. 

Kulud suurenevad oluliselt. VTK kohaste muudatuste tulemusena 

suurenevad tööandjate kulud ja halduskoormus töötervishoiuteenuse 

korraldamisele oluliselt, kuna lisaks tervisekontrolli korraldamisele 

on edaspidi kohustuslik osa teenusest ka ettevõtte terviku 

analüüsimine, külastamine ja nõustamine. Kulud suurenevad veelgi 

juhul, kui ettevõttel on mitmeid üksusi või kui ettevõtja otsustab 

mingil põhjusel (näiteks põhjusel, et teenuse kvaliteet on võrreldes 

varasemaga langenud) vahetada teenuse osutajat. Teenuse osutaja 

vahetamisel tekib vajadus korraldada uus külastus, osta uus ettevõtte 

analüüs jne. Kuivõrd teenuse hind kujuneb turu tingimustes ning 

teenuse maht ja hind sõltuvad ettevõtte eripäradest, siis on keeruline 

aimata, kui kõrgeks see hind ettevõtja jaoks kujuneda võib. 

Töötervishoiu teenuse korraldamine muutub paljude, eriti väikeste 

ettevõtjate jaoks tänasest veel koormavamaks. Täiendavate 

kohustuste ja kulude tekitamine tööandjatele tõenäoliselt ei paranda 

olukorda, vaid võib viia hoopis olukorrani, kus tööandjal ongi nii 

ajaliselt kui rahaliselt järjest keerulisem kehtestatud nõudeid täita. 

omaks olulist lisandväärtust tööandjatele 

oma ettevõttes töötervishoiuga tegelemisel. 

Lisaks selgitame, et eelnõu seletuskirjas 

toodud mõjuanalüüs näitab, et 

töötervishoiuteenuse laiendamisega kaasneb 

küll ettevõtetele täiendav kulu, kuid seda ei 

saa pidada nii suureks, et ettevõttel võiksid 

tekkida toimetuleku raskused. Kuivõrd 

töötervishoiuteenuse hind sõltub ettevõtte 

iseloomust, riskitasemest ja suurusest, siis 

võib eeldada, et väikeettevõtetele on 

tervikuna teenus odavam, kui suuretele 

ettevõtetele. Uuringud näitavad ka seda, et 

investeeringud töötajate tervisesse on 

kasumlikud, kuna selle abil on võimalik 

ennetada töötajate haigestumist ja töölt eemal 

olekut ja sellega kaasnevaid kulusid nii 

tööandjale kui ka töötajale ja riigile 

tervikuna. 
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Ühtlasi muudab VTK-kohane regulatsioon tööandja jaoks ka teenuse 

pakkuja vahetamist keerulisemaks. Kui täna on tööandjal võimalik 

(näiteks hinna, teenuse sisu, kvaliteedi, asukoha või muu järgi) 

valida iga tervisekontrolli korral erinevat teenuseosutajat, siis 

muudatuste tulemusena oleks see ettevõtja jaoks liiga kallis ja 

sunniks tööandjat jääma ühe lepingulise partneri juurde. 

Eesti Kaubandus-

Tööstuskoda 

Lahendus ei pruugi praktikas alati teostatav või mingit lisandväärtust 

andev olla. Näiteks jääb arusaamatuks, kuidas saab 

töötervishoiuteenuse osutaja ettevõtet tervikuna analüüsida juhul, 

kui ettevõte on jaotatud mitmeks erineva asukohaga üksuseks (sh 

võivad need üksused asuda erinevates piirkondades). Juhul, kui 

eeldatakse, et sama töötervishoiuteenuse osutaja külastab kõiki 

üksusi, siis see ei ole mõistlik, kuivõrd tõstab tööandja kulusid 

töötervishoiuteenusele veelgi. Lisaks on kaheldav ettevõtte külastus 

ja tervikuna analüüsimine ning ka sellest saadav kasu juhtudel, kus 

suur osa või enamus töötajatest teevad kaugtööd oma kodust või 

mujalt. 

Selgitame, et ettevõtte analüüsimise 

praktiline korraldus on tööandja ja 

töötervishoiuteenuse/ töötervishoiuarsti 

kokkuleppe küsimus. Tööandja ja 

töötervishoiuarst võivad kokku leppida, et 

ettevõtet käsitletakse tervikuna selliselt, et 

hõlmatud on kõik eraldiseisvad 

struktuuriüksused, kuid käsitleda võib ka 

struktuuriüksuseid eraldi, võttes muu hulgas 

arvesse seda, kas ja kui erinevaid on 

struktuuriüksused töökeskkonna riskide 

seisukohast. 

Lisaks selgitame, et töökeskkonna külastuse 

vajalikkuse ja sageduse lepivad samuti 

tööandja ja töötervishoiuarst kokku, sh on 

võimalik arvesse võtta seda, kas ja kui paljud 

töötajad teevad kaugtööd. Asjaolu, et töötaja 

teeb kaugtööd, et tähenda, et tööandja ei 

saaks oma ettevõttes töötervishoiuteenust 

korraldada, sh tuleb ka kaugtööd tegevale 

töötajale korraldada tervisekontroll. 

Eesti Kaubandus-

Tööstuskoda 

Arusaamatuks jääb ka riskianalüüsi ja töötervishoiuarsti poolt 

tehtava analüüsi omavaheline suhe. Hetkel on ettevõtjatele jäänud 

arusaam, et tegemist on kohati dubleeriva toiminguga. Ettevõtjatele 

tekitas kahtlust ka see, kas esimest korda ettevõttesse saabuv ja 

ettevõttes ilmselt võrdlemisi vähest aega viibiv töötervishoiuarst on 

Selgitame, et töökeskkonna riskianalüüs on 

sisendiks töötervishoiuarstile ettevõtte 

töötervishoiu olukorra terviklikuks 

analüüsimiseks ning töötajate 

tervisekontrollide läbiviimiseks. 
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võimeline konkreetse ettevõtte spetsiifikast lähtuvalt piisaval määral 

hindama töötajate tervislikku seisundit ja selle seost spetsiifiliste 

ohuteguritega ning sellest lähtuvalt määrata asjakohase 

tervisekontrolli ulatuse. Tagasisidet andnud tööandjad peavad 

tervisekontrolli vajaduse ja ulatuse määratlemise alusena 

asjakohasemaks pigem korralikku riskianalüüsi, mis on tehtud 

vastava töökeskkonna spetsiifikat tundva spetsialisti poolt. 

Töötervishoiuteenuse eesmärk on hinnata 

ettevõtte töötervishoiu olukorda, töötajate 

terviseseisundit, sh vajadusel tuvastada tööga 

seotud haigestumisi ning pakkuda tööandjale 

lahendusi töötajate tööga seotud 

terviseprobleemide ennetamiseks ja tervise 

edendamiseks. 

Riskianalüüsi koostamise praktikaid 

käesoleva eelnõuga ei muudeta, st jätkuvalt 

on tööandjal võimalik koostada riskianalüüs 

ise, tellida see mõnelt eksperdilt või koostada 

see töökeskkonna andmekogus. 

Eesti Kaubandus-

Tööstuskoda 

Arvestada tuleb ka sellega, et osadel, eriti suurematel, tööandjatel on 

endal juba välja töötatud süsteem ja olemas vajalik personal ettevõtte 

tervikliku töötervishoiu ja tööohutuse tagamiseks. Kindlasti ei pea 

me mõistlikuks kohustada sellises olukorras tööandjat mahukat 

töötervishoiuteenust täies ulatuses siiski väljaspoolt tellima. 

Selgitame, et tervikliku töötervishoiuteenuse 

korraldamise eesmärk on parandada teenuse 

kvaliteeti ja selle lisandväärtust kõigile 

osapooltele. Ei pea mõistlikuks teatud 

ettevõtetele erisuste kehtestamist, kuna see 

toob kaasa olukorra, kus jätkub kehtiv 

praktika, kus korraldatakse üksikuid 

tervisekontrolle, kuid ettevõtte 

töötervishoidu tervikuna töötervishoiuarsti 

poolt ei analüüsita, vähendades seeläbi 

teenuse kasutegurit. 

Eesti Kaubandus-

Tööstuskoda 

On oht, et teenuse mahu suurenedes võib süveneda ka teenuse 

kättesaadavuse probleem. VTK (lk 16) kohaselt on tegevusloaga 

töötervishoiuteenuse osutajaid kokku vaid 61. VTK järgi saaksid 

osasid ülesandeid edaspidi täita küll õed, kuid arvestades sellega, et 

juba täna on teenuse kättesaadavusega probleeme, siis on tõenäoline, 

et õdede kaasamine probleemi teenuse mahu suurenemisel ei 

lahenda. 

Selgitatud. Nõustume, et 

töötervishoiuõdedele suurema rolli andmine 

ei pruugi olla piisav, et täielikult 

töötervishoiuarstide vähesusest tingitud 

teenuse pakkumise jätkusuutlikkuse 

probleemi lahendada. Siiski leiame, et see on 

üks viis, kuidas olukorra paranemisele kaasa 

aidata.  
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Täiendavalt on oluline tähelepanu pöörata ka 

töötervishoiuarsti eriala populariseerimisele 

ühiskonnas, leides lisaks õigusmuudatustele 

alternatiivseid meetmed. Leiame, et ka 

kavandatavad muudatused 

töötervishoiuteenuse korralduses aitavad 

kaasa sellele, et muuta valdkond 

atraktiivsemaks ja soodustada selle eriala 

valikut. 

Eesti Kaubandus-

Tööstuskoda 

Tuleks lähtuda probleemi algsetest põhjustest. Probleemi olemusest 

ja põhjustest lähtuvalt, aitaks kaubanduskoja hinnangul 

tervisekontrollide paremale korraldamisele kaasa eelkõige see, et on 

tehtud korralik riskianalüüs, mis kajastab töökeskkonna tegelikku 

olukorda. Selline riskianalüüs annab ka töötervishoiuarstile rohkem 

infot töökeskkonna ja töökohtade kohta ning võimaldab paremini 

määratleda, millist ja millises mahus tervisekontrolli tuleks 

konkreetse töökeskkonna või töökohtade puhul teha. Juhul, kui 

infost jääb siiski väheseks, saab töötervishoiuteenuse osutaja sellele 

tähelepanu juhtida  ja vajadusel lisaküsimusi esitada. 

Korralike riskianalüüside koostamine koostoimes selgemate 

tervisekontrollide otsustega aitavad tagada, et tervisekontrollid 

lähtuvad tänasest enam töökeskkonna tegelikest riskidest ning 

võimaldavad tööandjal paremini töökeskkonda parandada. 

Tagasisidet andnud ettevõtjad leidsid, et töötervishoiuarsti tänasest 

põhjalikum ja selgem tagasiside tervisekontrolli otsustel aitaks 

tööandjatel oluliselt paremini mõista otsuse sisu ning vastavalt 

sellele ka töötaja terviseolukorraga arvestada ning töökeskkonda 

kohandada. Tagasiside peaks olema põhjalik nii tööandjale kui ka 

töötajale. 

Selgitatud. Nõustume, et kvaliteetne 

riskianalüüs on oluline. Riskianalüüsi 

koostamise kohustuse ja selle kvaliteedi üle 

teeb regulaarselt järelevalvet 

Tööinspektsioon. Alates 1.09.2021 on 

kõikidel tööandjatel kohustus esitada 

riskianalüüs Tööinspektsioonile 

töökeskkonna andmekogu kaudu, mistõttu 

saab ka Tööinspektsioonile järelevalve 

käigus efektiivsemalt riskianalüüsidega 

tutvuda. Eeltoodu ei tähenda aga seda, et 

kehtivat töötervishoiuteenuse korraldust ei 

peaks paralleelselt parandama ja seetõttu 

oleme ka vastavad muudatused eelnõus ette 

näinud. 

Eesti Kaubandus-

Tööstuskoda 

Seega tulekski meie hinnangul alustada eelkõige senise regulatsiooni 

tõhusamast rakendamisest, st järelevalve tõhustamisest 

riskianalüüside üle ja tervisekontrolli otsuste selgemaks ja 

Mittearvestatud. Kehtiva õiguse kohaselt 

on töötervishoiuarsti poolne konsultatsioon 

ja ettevõtte kui terviku analüüsimine ja selle 
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põhjalikumaks muutmisest. Ettevõtte täiendav analüüsimine ja 

konsulteerimine töötervishoiuteenuse osutaja poolt peaks jääma aga 

vabatahtlikuks. Olukorda aitavad teatud määral parandada ilmselt ka 

muud mitteregulatiivsed meetmed, nagu avalikkuse teavitamine, 

osapooltele selgemate juhiste andmine riskianalüüside koostamise, 

töötervishoiuarstiga koostöö tegemise vajaduse jms osas. 

põhjal tööandjale tagasiside andmine 

vabatahtlik teenus. Praktika on näidanud, et 

üldjuhul tööandjad seda teenust ei telli ja 

seetõttu ei paku töötervishoiuteenus 

tööandjatele ka piisavat lisandväärtust. 

Samuti näitavad uuringud, et tööandjad ei 

mõista alata töötervishoiuarsti soovitusi ega 

oska neid praktikasse rakendada. Juhul kui 

teenuse osa on ka konsulteerimine, on vastav 

risk viidud miinimumini ning teenuse 

kasutegur nii tööandja kui ka töötajate vaates 

on suurem. 

Eesti Kaubandus-

Tööstuskoda 

Tervisekontrolli otsused muudetakse selgemaks ja digitaalseks. 

Kaubanduskoda peab positiivseks tervisekontrolli otsuste vormi 

täpsustamist, kuivõrd see muudab otsused nii tööandja kui ka 

töötervishoiuarsti jaoks selgemaks ning võimaldavad tööandjal 

töökeskkonda töötaja jaoks paremini kohandada. 

Toetame ka muudatusi, mille kohaselt toimub tervisekontrolli otsuse 

vormistamine, edastamine ja haldamine edaspidi digitaalselt, mitte 

enam paberkandjal. Näeme, et see muudatus võimaldab vähendada 

ettevõtete halduskoormust. Seejuures on asjakohane kaotada 

seadusest ka põhimõte, mille kohaselt peab tööandja tervisekontrolli 

otsuseid teatud aja jooksul säilitama. Samas peame väga oluliseks, 

et lõpptulemus oleks kasutajamugav ning vajadusel tööandja või 

töötervishoiuteenuse osutaja süsteemiga lihtsasti liidestatav. 

Selgitatud. Tervisekontrolli otsuste 

digitaliseerimise projekti raames luuakse 

andmevahetus tervise infosüsteemi ja 

töökeskkonna andmekogu vahel selleks, et 

tervisekontrolli otsused jõuaksid 

töökeskkonna andmekogu kaudu tööandjani. 

Töökeskkonna andmekogusse on ligipääs 

kõikidel tööandjatel ning praegu on 

tööandjatel kohustus sisestada sinna 

riskianalüüsid, seega on kõikidel tööandjatel 

juba selle süsteemi kasutamise kogemus 

olemas. 

Kuivõrd tervisekontrolli otsuste 

digitaliseerimise projekt on veel 

ettevalmistavas staadiumis, ei kajasta 

käesolev eelnõu vastavaid muudatusi. 

Edaspidi, kui tervisekontrolli otsuste 

digitaliseerimise projekt valmib, vaadatakse 

TTOS-is üle ka vastav säilitamiskohustus. 
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Eesti Kaubandus-

Tööstuskoda 

Kutsehaiguste loetelu täiendamine psühhosotsiaalsest ohutegurist 

põhjustatud haigustega. Kaubanduskoja liikmete seas läbi viidud 

küsitlus näitas, et ettevõtjad ei poolda vastavat muudatust, kuna 

näevad selles mitmeid probleeme. Eelkõige toodi välja, et praktikas 

on äärmiselt keeruline leida põhjuslikku seost psühhosotsiaalsete 

ohutegurite ja kutsehaiguse kujunemise vahel. Tööalased ja isiklikud 

vaimse tervisega seotud probleemid on sageli omavahel tihedalt 

seotud ning nendel vahet tegemine on keeruline kui mitte võimatu. 

Ettevõtjate hinnangul peaksid selleks olema väga konkreetsed 

mõõdikud, vastasel juhul võib praktikas tekkida väga palju vaidlusi. 

Selgitame, et psühhosotsiaalsest ohutegurist 

põhjustatud tervisekahjustuse (kutsehaiguse 

või tööst põhjustatud haiguse) saab 

diagnoosida üksnes töötervishoiuarst. 

Kutsehaigus ja tööst põhjustatud 

haigestumine diagnoositakse sellisel juhul, 

kui on tuvastatud tervisekahjustuse põhjuslik 

seos töökeskkonna ohuteguri või töölaadiga, 

sh arvestab töötervishoiuarst ka töötaja 

eralelust, tervisekäitumisest jms tulenevaid 

võimalikke haigestumise põhjuseid. Seega 

on töötervishoiuarsti ülesanne hinnata, kas 

inimese terviseprobleeme on põhjustanud 

töökeskkonnast tulenevad psühhosotsiaalsed 

ohutegurid või muud stressiallikad (nt 

eraelulised probleemid). Samuti võtab 

töötervishoiuarst kutsehaiguse 

diagnoosimisel arvesse töötaja varasemaid 

tööandjaid ja ka mitme tööandja juures 

töötamist ja sealseid ohutegureid.  

Lisaks märgime, et Sotsiaalministeerium on 

tellinud töötervishoiu käsitlusjuhendite 

koostamise, mille eesmärk on pakkuda 

töötervishoiuarstidele juhiseid 

tervisekontrolli läbiviimiseks konkreetsete 

ohutegurite lõikes, sh analüüside ja uuringute 

miinimumpaketti, juhised tervisekontrolli 

otsuse tegemiseks ja soovituste andmiseks. 

Käsitlusjuhend koostatakse ka 

psühhosotsiaalsete ohutegurite kohta. 

Eesti Kaubandus-

Tööstuskoda 

Selleks, et parandada teenuse kättesaadavust, pakub VTK 

lahendusena välja luua võimalus, et töötervishoiuarst saab minna 

Mittearvestatud ja selgitatud. Tartu 

Ülikool ja Tallinna Tervishoiukõrgkool 
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teenust osutama teiste tervishoiuteenuse osutajate ruumidesse, kus 

tal endal tegutsemiskohta ei ole. Muudatusel on kindlasti teatud 

positiivne mõju, kuid suur osa kaubanduskojale tagasisidet andnud 

ettevõtjaid leidis, et selline muudatus ei ole siiski piisav ja teenuse 

parema kättesaadavuse tagamiseks tuleks rakendada täiendavaid 

meetmeid. Ühe võimaliku lahendusena pakuti välja näiteks seda, et 

piirkondades, kus töötervishoiuteenus ei ole mõistlikult kättesaadav 

ja töökeskkonna ohutegurid on n-ö lihtsamad (näiteks 

kontoritöötajate puhul), võib tervisekontrolli läbi viia ka perearst, 

vajadusel konsulteerides töötervishoiuteenuse osutajaga. Juhul, kui 

selgub, et töötaja vajab siiski põhjalikumat kontrolli, siis saab teda 

suunata töötervishoiuarsti juurde. 

viisid 2020. aastal läbi töötervishoiuteenuse 

uuringu, millest järeldus, et perearstide 

hinnangul ei ole mõistlik see, et perearstidel 

oleks kohustus läbi viia töötajate 

tervisekontrolle. Põhjuseks on perearstide 

vähesed teadmised ja kogemus töökeskkonna 

ja sealsetest ohuteguritest. Perearstide 

väljaõpe ei sisalda neid teemasid, erinevalt 

töötervishoiuarstidest, kes on just 

spetsialiseerunud töökeskkonna ohutegurite 

mõju hindamisele töötaja tervisele ja tööga 

soetud terviseprobleemide 

väljaselgitamisele. Seega tuginedes viidatud 

uuringule ning olles konsulteerinud ka 

perearstide esindajatega, ei pea me 

võimalikuks, et töötajate tervisekontrolle 

võiksid edaspidi läbi vii perearstid 

töötervishoiuarstide asemel.  

Eesti Kaubandus-

Tööstuskoda 

Ettevõtjatelt saadud tagasisidest tulenevalt teeme ettepaneku, et 

tööandjal oleks võimalik teatud juhtudel saata oma töötaja 

tervisekontrolli läbima ka töötaja perearsti juurde (tavapärase 

külastuse raames), mitte ei peaks tööandja iga kord kasutama 

töötervishoiuarsti tasulist teenust. Lisaks punktis 4 märgitule võiks 

selline võimalus tööandjal olla siis, kui tegemist on kontoritöötajaga 

ja töökoha riskitegurid on väikesemad ning ettenähtavad või siis, kui 

on vaja teha esmane kontroll enne tööle asumist (nt öötöötaja või 

kemikaalidega kokkupuutuva töötaja puhul vastavalt TTOS § 131 

lõikele 5). Seda, kas perearsti kontrollist piisab või vajab töötaja 

põhjalikumat teenust, peaks selguma riskianalüüsist. 

Sotsiaalministri määruse „Töötajate tervisekontrolli kord“ §-i 4 järgi 

on töötervishoiuarsti ülesandeks töötaja terviseseisundi hindamine, 

töökeskkonna või töökorralduse sobivuse hindamine ning tööst 

Mittearvestatud ja selgitatud. Tartu 

Ülikool ja Tallinna Tervishoiukõrgkool 

viisid 2020. aastal läbi töötervishoiuteenuse 

uuringu, millest järeldus, et perearstide 

hinnangul ei ole mõistlik see, et perearstidel 

oleks kohustus läbi viia töötajate 

tervisekontrolle. Põhjuseks on perearstide 

vähesed teadmised ja kogemus 

töökeskkonnast ja sealsetest ohuteguritest. 

Perearstide väljaõpe ei sisalda neid teemasid, 

erinevalt töötervishoiuarstidest, kes on just 

spetsialiseerunud töökeskkonna ohutegurite 

mõju hindamisele töötaja tervisele ja tööga 

soetud terviseprobleemide 
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põhjustatud haigestumise või võimaliku kutsehaigestumise 

väljaselgitamine. Olukorras, kus tegemist on kontoritööga ja 

töökeskkonnas on kontoritööle iseloomulikud tüüpilised, väiksemad 

riskitegurid, peaks ka perearst olema võimeline eelnimetatud 

tegevusi läbi viima ning töötajatele vastavaid soovitusi jagama, 

teades samas ka töötaja varasemat terviseajalugu ja käitumist. Juhul, 

kui selgub, et töötaja vajab põhjalikumaid analüüse (nt põhjalikumat 

silmakontrolli vm), siis saab perearst suunata töötaja 

töötervishoiuarsti poole.  

Sealjuures on tervisekontrolli läbimine perearsti juures ka töötajale 

mõistlikum ja mugavam, kuna perearstid on töötervishoiuarstidega 

võrreldes kättesaadavamad. See on oluline eriti just 

maapiirkondades. Lisaks külastatakse perearsti ka seoses 

igapäevaste terviseprobleemidega, mistõttu oleks töötaja jaoks 

otstarbekam sooritada kontroll oma perearsti juures ilma, et peaks 

spetsiaalselt veel töötervishoiuarsti vastuvõtule minema. 

väljaselgitamisele. Seega tuginedes viidatud 

uuringule ning olles konsulteerinud ka 

perearstide esindajatega, ei pea me 

võimalikuks, et töötajate tervisekontrolle 

võiksid edaspidi läbi vii perearstid 

töötervishoiuarstide asemel. 

Eesti Kaubandus-

Tööstuskoda 

Kaubanduskoda teeb ettepaneku muuta TTOS-i kutsehaiguse 

diagnoosimist puudutavaid sätteid selliselt, et kutsehaiguse 

diagnoosimisel oleks töötervishoiuarstil selge kohustus suhelda ka 

tööandjaga. Kehtiva TTOS § 23 lg 5 näeb ette tööandjalt vaid 

dokumentide kogumise kohustuse ning võimaldab seega tuvastada 

põhjusliku seose kutsehaiguse ja töökeskkonna vahel pelgalt 

dokumentide ja töötaja öeldu põhjal. Kaubanduskoda peab 

positiivseks, et osad töötervishoiuarstid juba täna suhtlevad 

tööandjaga nii-öelda vabatahtlikult, kuid arvestades sellega, et 

arstide praktika on erinev, siis on oluline, et nõue tuleneks selgelt 

seadusest. Selliselt toetaks regulatsioon tööandja ja 

töötervishoiuarsti vahelist suhtlust, mis on ka antud VTK üheks 

eesmärgiks. 

Arvestatud. Eelnõuga täpsustatakse TTOS § 

23 lõiget 5. 

Eesti Põllumajandus-

Kaubanduskoda 

EPKK pooldab eesmärki parendada töötervishoiuteenuse korraldust 

ja kvaliteeti, et toetada töötajate tervise kaitset töökeskkonnas ning 

ennetada ja varakult avastada tööga seotud terviseprobleeme. Samuti 

Selgitame, et eelnõu seletuskirjas toodud 

mõjuanalüüs näitab, et töötervishoiuteenuse 

laiendamisega kaasneb küll ettevõtetele 
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on oluline töötervishoiuteenuse kättesaadavuse parendamine ning 

teenuse kvaliteedi ühtlustamine teenuseosutajate vahel. Kindlasti on 

tähtis soodustada töötervishoiu juhtimist ka ettevõttes ning 

parendada töötervishoiuteenuse osutajate ja tööandjate koostööd 

töötajate tervise kaitsel ja ohutu töökeskkonna loomisel. Siiski 

näeme selle eesmärgi puhul ohtu lisanduvate kohustuste näol. Kui 

kehtiva töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt on tööandjal 

nõue tellida vaid töötajate tervisekontroll, siis VTK-s probleemi 1 

töötervishoiuteenuse sisu laiendamise lahendusena lisatakse 

tööandjale kohustus osta töötervishoiuarstil teenust mis sisaldab: 

• ettevõtte tervikanalüüsi (nt töötajate haigestumise ja puudumise 

statistikat, üldisi tervisenäitajaid, enam levinud tervisprobleeme, 

küsitleb töötajaid ja tööandjat jne), mille baasil otsustab 

töötervishoiuarst kes ja millist tervisekontrolli vajab. 

• vastavalt vajadusele ettevõte külastust, lähtudes ettevõtte 

töökeskkonna ohuteguritest ja ettevõtte eripäradest. Osapooled 

saavad kokku leppida, millist töökeskkonda ja millise 

regulaarsusega külastama peab.  

• ettevõtte töötajate tervikanalüüs töötajate tervisekontrolli järgselt, 

mille põhjal koostab töötervishoiuarst ning kus tuuakse välja otsused 

(tööandjale täitmiseks kohustuslikud) ja ettepanekud 

(soovituslikud), kuidas muuta töökeskkonda ja töökorraldust. 

• tööandja konsultatsioon, kuidas paremini kohandada 

töökeskkonda. 

 Eelpool nimetatud teenuste tellimise nõue suurendab tööandja 

kulusid töötervishoiuteenuse korraldamisele. Kas ja kuidas need 

kulud tööandjale kompenseeritakse (maksusoodustused vms 

meetmed)? 

täiendav kulu, kuid seda ei saa pidada nii 

suureks, et ettevõttel võiksid tekkida 

toimetuleku raskused. Kuivõrd 

töötervishoiuteenuse hind sõltub ettevõtte 

iseloomust, riskitasemest ja suurusest, siis 

võib eeldada, et väikeettevõtetele on 

tervikuna teenus odavam, kui suuretele 

ettevõtetele. Uuringud näitavad ka seda, et 

investeeringud töötajate tervisesse on 

kasumlikud, kuna selle abil on võimalik 

ennetada töötajate haigestumist ja töölt eemal 

olekut ja sellega kaasnevaid kulusid nii 

tööandjale kui ka töötajale ja riigile 

tervikuna. 

Tegevused, mida tööandja teeb töötaja 

tervise kaitseks, ei ole maksustatavad tulu- ja 

sotsiaalmaksuga (st ei maksustata 

erisoodustusena), kui tegevuste vajadus 

tuleneb töökeskkonna riskianalüüsist või 

seda on soovitanud töötervishoiuarst. 

Eesti Põllumajandus-

Kaubanduskoda 

VTK-s tuuakse ühe Tööga seotud haigestumiste diagnoosimine on 

piiratud probleemi lahendsena välja, et edaspidi tuleb kutsehaiguste 

loetelu täiendada psühhosotsiaalsest ohutegurist põhjustatud 

Selgitame, et kutsehaigus diagnoositakse, 

kui on tuvastatav põhjuslik seos töötaja 

töökeskkonna ja seal töötajat mõjutavate 

ohutegurite ja terviseprobleemide vahel. 
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haigustega ning lisada tööandjale kohustus töötajale tekkinud kahju 

hüvitamiseks.  

VTK kohaselt loetakse kutsehaiguseks edaspidi ka haigus, mida 

põhjustas psühosotsiaalne ohutegur, nt ebavõrdne kohtlemine, 

monotoonne töö, kiusamine ja ahistamine tööl, töötaja võimetele 

mittevastav töö jm. On oluline markeerida, et tööandjad panustavad 

igapäevaselt erinevatesse meetmetesse ja tegevustesse, mille raames 

püütakse töötajale pakkuda võimalikult mitmekülgset ja arendavat 

tööd ning tehakse kõik selleks, et töötajaid koheldakse võrdselt ja 

neile tagatakse hea töökeskkond. Samas tuleb tähelepanu pöörata 

asjaolule, et tööandja ei pruugi enne uue töötaja töölevõtmisel olla 

teadlik töötaja seisukorrast ega tea kas töötajal on psühhosotsiaalsest 

ohutegurist põhjustatud terviseprobleeme enne esinenud, sest 

inimese terviseandmed sh diagnoos, analüüside tulemused ja 

tervisekontrolli uuring on konfidentsiaalsed ning oma probleemidest 

teavitamine on töötaja vaba valik mitte kohustus. Põhimõtteliselt 

tekkib küsimus - kuidas tõendatakse, et psühhosotsiaalsest 

ohutegurist põhjustatud haiguse põhjused peituvad tööandja 

töökeskkonnas? Muuhulgas on seadusega keelatud tööandjal teada 

ja uurida töötaja sotsiaalse tausta, koduse olukorra, ega ka isiku enda 

psühhilise käitumise kohta. See loob olukorra, kus tööandja vastutab 

ühiskondlike, koduelu ja töötaja iseärasuse osas täielikult, kuid tal 

puudub võimalus seda kuidagigi tõendada. Kutsehaiguste vaidluste 

senine praktika on näidanud, et vaidluste lahendamisel kaitstakse 

eelkõige nõrgema poole ehk töötaja kui tööandja huve, mis paneb 

tööandjad seaduse rakendamisel ebavõrdsesse seisu. 

Selleks kogub töötervishoiuarst põhjaliku 

info töökeskkonna ja töötingimuste kohta 

ning töötaja terviseseisundi kohta, sh 

vesteldaks töötajaga, et selgitada välja 

võimalikud eraelulised tegurid, mis võisid 

põhjustada terviseprobleeme. Seega on 

töötervishoiuarsti ülesanne hinnata, kas 

inimese terviseprobleeme on põhjustanud 

töökeskkonnast tulenevad psühhosotsiaalsed 

ohutegurid või muud stressiallikad (nt 

eraelulised probleemid). 

Eesti Põllumajandus-

Kaubanduskoda 

Tahame muuhulgas tähelepanu pöörata, et põllumajandusettevõte 

töötajad töötavad sageli ka töövälisel ajal sarnastes ülesannetes 

mujal kui ainult tööandja töökeskkonnas. Näiteks tehakse kodutalus 

põllutöid kasutades erinevaid põllumajandusmasinaid või tehes 

muud füüsiliselt rasket tööd, viibides seejuures ka mürarohkes 

keskkonnas. Kuidas sellises olukorras hinnata kus kutsehaigus 

Selgitame, et töötervishoiuarstidel on 

ligipääs inimese terviseandmetele tervise 

infosüsteemis. Kutsehaiguse diagnoosimisel 

võtab töötervishoiuarst aluseks kõik tervise 

infosüsteemis olevad andmed inimese 

terviseseisundi kohta. Samuti vestleb 
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tekkis? Kas selle on ikka põhjustanud tööandja või tuleb põhjuseid 

otsida n-ö töövälisel ajal töötamisest või siis mingist ekstreemsest 

hobist? Samuti võib kutsehaiguse alged tekkida ametikoolis enne 

tööle asumist, kui õppetöö ajal ei kasutatud nt kaitsevahendeid tolmu 

ja mürgiste kemikaalide kaitseks. 

töötervishoiuarst inimesega, saamaks infot 

tema tervisekäitumise, eluviiside, kahjulike 

harjumuste, traumade ja muu seesuguse 

kohta, mis annab infot inimese üldise 

terviseseisundi kohta ja mis võivad mõjutada 

seda, kas inimesel on alust diagnoosida 

kutsehaigus või mitte. 

Eesti Põllumajandus-

Kaubanduskoda 

Lisaks soovime veel teada vastuseid järgmistele küsimustele:  

1. Kas kutsehaiguse määramisel arvestatakse töötaja pärilike 

haigustega?  

2. Kuidas toimub kutsehaiguste tekke välja selgitamine? Milline on 

haiguse diagnoosimise protseduur ja etapid? 

3. Kes teostab järelevalvet Tööinspektsiooni tegevuse osas? 

Selgitatud. 

1. Selgitame, et töötervishoiuarstidel on 

ligipääs inimese terviseandmetele tervise 

infosüsteemis. Kutsehaiguse diagnoosimisel 

võtab töötervishoiuarst aluseks kõik tervise 

infosüsteemis olevad andmed inimese 

terviseseisundi kohta. Varasemate andmete 

saamiseks, mida tervise infosüsteemi kantud 

ei ole (enne 2008. aastat) on 

töötervishoiuarstil õigus saada väljavõte 

inimese tervisekaardist, mille ta saab inimese 

perearstilt. Samuti vestleb töötervishoiuarst 

inimesega, saamaks infot tema 

tervisekäitumise, eluviiside, kahjulike 

harjumuste, traumade ja muu seesuguse 

kohta, mis annab infot inimese üldise 

terviseseisundi kohta ja mis võivad mõjutada 

seda, kas inimesel on alust diagnoosida 

kutsehaigus või mitte. Lisaks teostab 

töötervishoiuarst vajalikud uuringud ja 

analüüsid, et saada ammendav info inimese 

terviseseisundi kohta. Eestis diagnoositakse 

kutsehaigusi peaasjalikult Põhja-Eesti 

Regionaalhaigla kutsehaiguste ja 
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töötervishoiu keskuses, kus on olemas kõik 

vajalikud diagnostika võimalused. 

2. Lisaks punktis 1 toodule selgitame, et 

kutsehaiguse diagnoosimise eelduseks on 

inimese terviseprobleemide ja töökeskkonna 

ohutegurite ning töötingimuste vahelise 

põhjusliku seose tuvastamine. Kutsehaigust 

ei diagnoosita, kui töötervishoiuarst ei ole 

veendunud inimese terviseprobleemide ja 

töökeskkonna ohutegurite põhjuslikus 

seoses. Selleks, et omada ülevaadet 

töötingimustest ja töökeskkonnast, kus 

inimene töötas ning ohuteguritest, millega ta 

kokku puutus, tutvub töötervishoiuarst 

ettevõtete riskianalüüsiga ja muude 

asjakohaste dokumentidega, samuti vestleb 

töötajaga ja tööandjaga. Kutsehaiguse 

diagnoosimisel võtab töötervishoiuarst 

aluseks kõik töötaja praegused ja varasemad 

töökohad ja tööandjad ning erinevates 

töökohtades töötamise aja, mis võis mõjutada 

kutsehaiguse väljakujunemist. 

3. Teenistuslikku järelevalvet teostab 

Sotsiaalministeerium. Juhul, kui tööandjal 

tekib vaidlus Tööinspektsiooniga järelevalve 

käigus tehtud ettekirjutuste vms osas, on 

tööandjal õigus esitada vaie 

Tööinspektsiooni või pöörduda kohtusse. 

Eesti Põllumajandus-

Kaubanduskoda 

VTK välja töötamise kontekstis teeme tulevikus seaduse paremaks 

rakendamiseks kaks ettepanekut: 

1. Seaduses puuduvad tihti terminite selgitused, mis pärsib seaduse 

tõlgendamist ning jätab tõlgendamise õiguse kontrollorganitele. 

Osaliselt arvestatud.  

1. Eelnõu seletuskirjas on seaduses kasutatud 

terminid lahti selgitatud.  
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Siinkohal teeme ettepaneku eelnõu seletuskirjas termineid paremini 

selgitada;  

2. Anda Tööinspektsioonile õigus küsida ja uurida töötaja eraelu 

puudutavat infot või tema tegevuse kohta väljas pool töötaja 

töökeskkonda vabal ajal, mis võimaldaks töötaja ja tööandja 

vahelistes vaidlustes teha objektiivsemaid otsuseid. 

2. Tööinspektsiooni roll on järelevalve 

käigus kontrollida töötervishoiu ja 

tööohutuse nõuete täitmist töökeskkonnas. 

Tööinspektsiooni pädevuses ei ole uurida 

töötaja eraelu kohta. Ettepanekust ei ole 

täpselt aru saada, millistes 

olukordades/vaidlustes mängib töötaja eraelu 

rolli. Samuti juhime tähelepanu, et 

Tööinspektsioon ei lahenda töötaja ja 

tööandja vahelisi vaidlusi. Vaidluste 

lahendamiseks on pooltel õigus pöörduda 

töövaidluskomisjoni võ kohtusse. 

Ei saa ettepanekute sisust aru ja põhjendusi ei 

ole. 

Eesti Personalijuhtimise 

Ühing PARE 

Probleemi kirjelduses (punkt 5) on välja toodud, kuid adresseerimata 

juurpõhjus – pädevate töötervishoiuarstide nappus. 

Töötervishoiuarstid peavad muuhulgas mõistma organisatsiooni 

põhitegevust, oskama luua seoseid terviseedenduse ja 

organisatsiooni jätkusuutlikkuse vahel. Töötervishoiuõele suurema 

rolli andmine aitab mõnevõrra töökoormust hajutada, aga puudus on 

ka õdedest ja pädevaid töötervishoiuarste on juba täna liiga vähe. 

Järeleaitamist vajavad ka TTAde digioskused, et parendada 

infovahetust tööandjaga. Kuidas on plaanis arstide arvu ja pädevust 

suurendada? 

Selgitame, et Sotsiaalministeerium on 

tellinud töötervishoiu käsitlusjuhendite 

koostamise, mille eesmärk on pakkuda 

töötervishoiuarstidele juhiseid 

tervisekontrolli läbiviimiseks konkreetsete 

ohutegurite lõikes, sh analüüside ja uuringute 

miinimumpaketti, juhised tervisekontrolli 

otsuse tegemiseks ja soovituste andmiseks. 

Töötervishoiu käsitlusjuhendid aitavad kaasa 

töötervishoiuteenuse kvaliteedi tõusule ja 

ühtlustamisele teenuseosutajate vahel. 

Eesti Personalijuhtimise 

Ühing PARE 

Asjakohane on idee laiendada kutsehaiguste nimistut lisades sinna 

vaimsest tervisest tulenevad probleemid. Paralleelselt soovitame 

kaaluda ka anda tööandjatele võimalus varasemast paremini 

panustada töötajate vaimse tervise säilimisse. On soovitatav üle 

vaadata olemasolev maksusoodustuse piirmäär. 100EUR/kvartalis ei 

pruugi katta vajalikke kulutusi piisavas ulatuses. PARE ettepanek on 

laiendada maksusoodustust selliselt, et see toetaks tööandjad 

Selgitame, et tööandja tegevused töötajate 

tervise edendamiseks on tulu- ja 

sotsiaalmaksu vabad siis, kui vastavate 

tegevuste vajadus on välja selgitatud 

riskianalüüsi käigus ja tegevused on lisatud 

tegevuskavasse, samuti kui konkreetseid 

tegevusi on soovitanud töötervishoiuarst. 
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töötajate tervist edendama. Maksusoodustus võiks hõlmata ka 

vaktsineerimist, kui ametikohal on näidustatud vastav bioloogiline 

ohutegur. 

Selliste tegevuste hulka kuuluvad ka 

tegevused, mis on suunatud töökeskkonna 

psühhosotsiaalsete ohuteguritest tulenevate 

terviseriskide maandamiseks ja töötajate 

vaimse tervise kaitseks. 

Lisaks selgitame, et lähtuvalt Vabariigi 

Valitsuse 01.07.2000 määrusest nr 144 

„Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud 

töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse 

nõuded“ peab tööandja hindama bioloogiliste 

ohuteguritega seotud riske töökeskkonnas 

ning võtma kasutusele meetmed riskide 

maandamiseks. Muu hulgas peab tööandja 

tagama vaktsineerimise võimalus töötajatele, 

kes puutuvad kokku bioloogiliste 

ohuteguritega, mille vastu on olemas tõhus 

vaktsiin, konsulteerides eelnevalt 

töötervishoiuarstiga. Seega kui 

vaktsineerimise vajadus tuleneb 

riskianalüüsist, on vaktsineerimise kulu 

tööandjale maksuvaba. 

Seoses tervisedendavate tegevuste 

maksuvabastuse piirmääraga märgime, et 

kuivõrd ettepanek puudutab 

tulumaksuseadust, siis kuulub see 

Rahandusministeeriumi pädevusvaldkonda. 

Käesoleva eelnõuga ei ole kavas teha 

muudatusi tulumaksuseaduses. 

Eesti Personalijuhtimise 

Ühing PARE 

Üheks tervisekontrolli eesmärgiks peab olema anda töötajale 

indikatsioon, kas midagi tema tervisekäitumises vajab korrigeerimist 

ning tegeleda ennetusliku tööga. Mõned töötajad külastavad 

omaalgatuslikult perearsti harva ning kokkupuude 

Arvestatud. Nõustume esitatud seisukohaga 

ja märgime, et see oli ka VTK-s toodud 

ettepanekute eesmärk ja leiab kajastust ka 

eelnõus. 
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tervishoiuteenusega võibki olla aastaid üksnes töötervishoiuarsti 

vahendusel. Seega laiendades tööandjate võimalusi, tellida töötajale 

laiem tervisekontrolli pakett ja seda kulutust mitte täiendavalt 

maksustada, loob see võimaluse töötajale saada ennetavalt 

personaalset asjakohast terviseinfot ning motiveerib 

tervisekäitumise muutusele. Seeläbi on ühiskonnas tervemad 

inimesed ja tervemad töötajad, kes on valmis tööellu panustama ka 

kõrgemas eas. See omakorda aitab kaasa töökäte puuduse 

leevendamisele. 

Teenistujate 

Ametiliitude 

Keskorganisatsioon 

TALO 

TALO juhatus tutvus käsitletava TVK sisuga ning pidades teemat 

oluliseks, saatis selle konsultatsioonideks liikmesliitudele, kes 

kohtadel pidid koostöös töökeskkonnavolinike ja/või 

töökeskkonnanõukogude esindajatega tegema analüüsi ja võrdluse 

praegu kehtiva TTOS ja TVK alusel koostatava uue redaktsiooni 

eeldatava tulemusega. Tagasiside oli üksmeelselt positiivne, kuivõrd 

ettevalmistatud kavatsuses on arvesse võetud reaalseid 

töökeskkonna muutusi ning sellest tulenevaid õigusruumi 

korrastamise vajadusi. Avaldati arvamust, et SE ettevalmistamise 

käigus peaks läbivalt olema vaade tulevikku – milliseid muutusi on 

tööturul oodata ja kuidas nö ennetavalt kujundada toimiv 

kaitsemehhanism üldises plaanis ning kuivõrd saab/peab arvestama 

tööturu sektorite erisusi. Klassikalise töölepingulise töösuhte 

asendumine erinevate a-tüüpilistega ning eriti avalikku teenust 

pakkuvates sektorites virtuaaltöö võimaluste laienemine, seab 

töötajaskonna erineva kohtlusmudeli alla. Teema tõstatajad pidasid 

vajalikuks eeltoodule tähelepanu juhtida, tagamaks töötajatele, 

sõltumata nende rakendatusest erinevates omandivormides, 

erinevates haldusalluvustes ja töösuhete õiguslikus vormistuses, 

võrdse kaitse. 

Selgitame, et töötervishoiuteenuse 

korraldusega seotud muudatused puudutavad 

töölepingu alusel töötavaid isikuid ja 

ametnikke ehk sama töötajate rühma, kellele 

TTOS nõuded kohalduvad. Käesoleva 

eelnõuga ei ole kavas laiendada TTOS-i 

nõudeid teistele tööd tegevatele isikutele (nt 

võlaõiguslike lepingute alusel töötavatele 

isikutele). 

Eelnõuga täpsustatakse ka kaugtöö korral 

tööandja ja töötaja õiguseid ja kohustusi 

arvestades kaugtöö eripärasid.  

Teenistujate 

Ametiliitude 

Samuti soovitati eelnõu menetlejatel analüüsida TTOS 

rakendamisega seotud kulude mahukust tööandjale ning seda, kas nö 

suured vs väikesed ettevõtted on ühtlaselt suutlikud võrdsetel alustel. 

Osaliselt arvestatud ja selgitatud. Eelnõu 

koostamisel on analüüsitud muudatuste 

mõjusid ka mikro- ja väikeettevõtetele. 
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Keskorganisatsioon 

TALO 

Kuivõrd nõuded on samased siis oleks otstarbeks kaaluda teatud 

abimehhanisme tehtavate kulutuste tasakaalustamiseks. 

Analüüs näitab, et töötervishoiuteenuse 

laiendamisega kaasneb küll ettevõtetele 

täiendav kulu, kuid seda ei saa pidada nii 

suureks, et ettevõttel võiksid tekkida 

toimetuleku raskused. Kuivõrd 

töötervishoiuteenuse hind sõltub ettevõtte 

iseloomust, riskitasemest ja suurusest, siis 

võib eeldada, et väikeettevõtetele on 

tervikuna teenus odavam, kui suuretele 

ettevõtetele. Seetõttu ei pea vajalikuks teha 

erisusi töötervishoiuteenuse sisu osas 

ettevõtete suuruse lõikes. Lisaks on oluline 

rõhutada, et sõltumata ettevõtte suurusest, on 

oluline kaitsta töötajate tervist 

töökeskkonnas, mida saab teha kvaliteetse 

töötervishoiuteenuse abil. Uuringud näitavad 

ka seda, et investeerinud töötajate tervisesse 

on kasumlikud, kuna selle abil on võimalik 

ennetada töötajate haigestumist ja töölt eemal 

olekut ja sellega kaasnevaid kulusid nii 

tööandjale kui ka töötajale ja riigile 

tervikuna.  

Teenistujate 

Ametiliitude 

Keskorganisatsioon 

TALO 

Oluliseks peeti töötervishoiuarstide ja perearstide koostöö 

edendamist ning vajaliku teabe tagamist tööandjale. Ka eeldatakse, 

et töötajate enesevastutus peab olema senisest kõrgemal tasemel 

ning välistama ka objektiivse terviseolukorra varjamise. Seda 

muidugi delikaatsete terviseandmete kaitse kui ka GDPR raames. 

Selgitame, et TTOS § 14 lg 1 p 6 kohaselt 

peab töötaja teavitama tööandjat 

tööülesannete täitmist takistavast asjaolust. 

Olukorras, kus töötaja terviseseisund ei 

takista töö tegemist, ei ole tööandjal ka vaja 

teada töötaja terviseseisundit puudutavat 

infot. Tervisekontrolli läbiviimisel teeb 

töötervishoiuarst töötajale vajalikud 

uuringud ja analüüsid, samuti on 

töötervishoiuarstil õigus tutvuda 
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tervisekontrolli läbiviimisel töötaja 

varasemate terviseandmetega tervise 

infosüsteemis. Seeläbi on töötervishoiuarstil 

olemas terviklik info töötaja tervise kohta, 

mis võimaldab tal hinnata töötaja 

terviseseisundit ja selle sobivust tehtavale 

tööle. Tööandjale otsuste ja soovituste 

tegemisel ei ole põhjendatud avaldada töötaja 

delikaatseid terviseandmeid.  

Eesti 

Töötervishoiuarstide 

Selts 

Eesti Töötervishoiuarstide Seltsi (ETTAS) hinnangul lahendaks 

väljatöötamise kavatsuses pakutud regulatiivsed muudatused 

mitmed probleemid töötervishoiuvaldkonnas (nt 

töötervishoiuteenuse käsitlemine laiemalt kui ainult töötajate 

terviskontrollid, tööst põhjustatud haiguste diagnoosimine ja ravi, 

töötervishoiuarsti konsultatsioonile suunamine). 

ETTAS toetab ettepanekut lisada psühhosotsiaalne ohutegur 

kutsehaiguste loetellu. See suurendaks tööandjate tähelepanu ning 

motiveeriks aktiivsemat ennetusmeetmete rakendamist. 

Töötervishoiuõdedele suurema rolli andmine annab võimaluse 

töötervishoiuõdedele oma oskuste ja teadmiste potentsiaali oluliselt 

paremaks kasutamiseks ning optimeerib vastavalt pädevusele 

tegevuste jaotust töötervishoiuarstide ning töötervishoiuõdede 

vahel. 

Arvestatud. 

Eesti 

Töötervishoiuarstide 

Selts 

Kavandatava muudatuse 6 – riikliku järelevalve tõhustamine juures 

juhime tähelepanu, et tervishoiuteenuste osutamise nõuetekohasust 

ehk formaalset kvaliteeti kontrollib ja hindab Terviseamet. Eesti 

Haigekassa hindab haigekassa hinnakirjas olevate tervishoiuteenuste 

kvaliteeti. 

Arvestatud. Nõustume esitatud seisukohaga. 

Terviseameti ja Haigekassa järelevalve 

pädevusi ei ole kavandatavate muudatustega 

plaanis muuta. TTOS-i alusel teostab 

töötervishoiuteenuse osutajate üle 

järelevalvet endiselt Terviseamet. Eelnõuga 

täpsustatakse vaid järelevalve sisu 

õigusselguse eesmärgil. 
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Eesti 

Töötervishoiuarstide 

Selts 

Ebaselgeks jääb kavandatav muudatus 7 – tööandjale antakse õigus 

töötajate tervisekontrolli korraldamisel töödelda tervisekontrolli 

andmeid, mis võivad kaudselt viidata töötaja terviseseisundile. 

ETTAS on väga nõus arutlema tervisekontrollide otsuste hea tava ja 

kokkuleppeliste juhiste osas otsuste vormistamiseks, usutavasti aitab 

selles osas kaasa planeeritava Töötervishoiu käsitlusjuhendi 

koostamine. Ebaselge on „kaudselt töötaja terviseseisundile 

viitavate tervisekontrolli andmete töötlemine“. Töötaja peab saama 

usaldada töötervishoiuarsti ja töötervishoiuõde ilma kartuseta, et 

tema terviseandmed tööandjale teatavaks saavad. 

Selgitame, et muudatuse eesmärk on tagada 

õigusselgus ja nii tööandjale kui ka 

töötervishoiuarstile kindlus, et 

tervisekontrolli korraldamisel on tööandjal 

õigus saada töötervishoiuarstilt infot töötaja 

töötingimuste ja töökeskkonna kohandamise 

ning tervist edendavate meetmete 

vajalikkuse kohta. Tööandjal ei ole õigus 

teada isiku delikaatseid terviseandmeid 

(diagnoosid, uuringute ja analüüside 

tulemused jms). 

Tervisekontrolli otsuste vorm vaadatakse üle 

tervisetõendite digitaliseerimise projekti 

raames. Projekti on kaasatud ka Eesti 

Töötervishoiuarstide Seltsi esindajad. 

Eesti Kutsehaigete Liit Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 

väljatöötamise kavatsuses on väga põhjalikult pööratud tähelepanu 

tööst põhjustatud haigestumiste osas. Kui TTOS muudatustes 

uuritakse kõiki tööst põhjustatud tervisekahjustusi, siis kõikide tööst 

põhjustatud haigestumiste korral (mitte ainult kutsehaiguste ja 

tööõnnetuste puhul) peaks kehtima samad kohustused TTOS-s. 

Samuti peaks olema reguleeritud ka vastavad võimalused TPH 

diagnoosiga töötajatel saada hinnata töövõimekao ulatust 

ekspertarstide poolt ja saada tervisekahju hüvitist. Praegusel ajal 

väljastatakse TPH diagnoosi teatis ainult tööinspektsioonile, 

tööandjal puudub kohustus uurida TPH juhtumeid, kuna tööandjal ei 

ole õigust töötaja tööst põhjustatud haigestumisest teada saada. 

Töötaja võib ise tööandjale sellest rääkida, et tööandja saaks 

paremini ennetustegevust korraldada. Tervisekahju hüvitise 

taotlemise võimalus on ainult läbi kohtu. 

Selgitame, et töötajal on õigus nõuda 

tööandjalt tööst põhjustatud haigestumise 

korral kahju hüvitamist, kuid sellisel juhul 

peab töötaja ise avaldama tööandjal oma 

tööst põhjustatud haigestumise, kuivõrd 

tööandja muul moel sellest teada ei saa.  

 

Eesti Kutsehaigete Liit Alates 01.07.2017.a.Töövõimereformi jõustumisel 

vanaduspensioniealistel 

Mittearvestatud. Selgitame, et TTOS 

regulatsioon tööõnnetuse ja kutsehaiguse 
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Töötukassa töövõimet ei hinda, siis seoses sellega peaks tööõnnetuse 

või 

kutsehaiguse tagajärjel püsiva tervisekahju hüvitise maksmise puhul 

vastav TTOS paragrahv laienema ka tööandjatele. 

Vanaduspensioniikka jõudnud tervisekahju hüvitise saajatel 

tööandjatelt on pidevad probleemid, kuigi mitmetes Riigikohtu 

lahendites on välja toodud tõsiasi, et vanaduspension ei kuulu 

hüvitisest maha arvestamisele, jääb siiski arusaamatuks selle 

maksmise kohustus. Kas siis tõesti peab kutsehaiguse või 

tööõnnetuse tagajärjel püsiva tervisekahjustusega vanaduspensionär 

pöörduma uuesti kohtusse hüvitise edasimaksmise osas. 

korral kahjuhüvitise maksmise kohta 

kohaldub vaid Sotsiaalkindlustusameti 

makstavale hüvitisele. Tööandja ja töötaja 

peavad kahjuhüvitise maksmise kokkuleppe 

sõlmimisel lähtuma võlaõigus seaduse 

põhimõtetest, sh peavad pooled kokku 

leppima kas ja kuidas makstakse hüvitist 

vanaduspensioniealistele isikutele. Lähtuvalt 

varasematest Riigikohtu lahenditest, ei tohiks 

kahjuhüvitises maha arvata vanaduspensioni 

summat. Olukorras, kus tööandja ja töötaja ei 

saavuta kahjuhüvitise maksmises 

kokkulepet, on pooltel õigus pöörduda 

kohtusse. 

Qvalitas Arstikeskus 

OÜ 

Qvalitas Arstikeskus tervitab Sotsiaalministeeriumi kavatsust 

uuendada töötervishoiu ja tööohutuse seaduslikku raamistikku. 

Muudatused töötervishoius on olnud hädavajalikud juba pikemat 

aega ning kaasajastatud seadusandlus aitaks tagada valdkonna 

arengu arvestades pidevalt muutuvat töökeskkonda. 

Sooviksime järgnevalt jagada oma tagasisidet erinevate 

konkreetsemate ettepanekute osas, mida Sotsiaalministeerium on 

oma väljatöötamiskavatsuse esile toonud. 

Lahendus probleemile 1. Töötervishoiuteenuse sisu laiendamine 

Töötervishoiuteenus, mida enamik – eriti väiksema suurusega – 

ettevõtteid hetkel saavad, on suuresti vaid formaalsus. Igasugune 

initsiatiiv praeguse olukorra parendamiseks on vajalik ja seetõttu on 

väljapakutud lahendused töötervishoiuteenuse sisu laiendamiseks 

omal kohal. Samas tahame rõhutada, et väljapakutud lahendused ei 

pruugi otseselt igapäevast praktikat piisaval määral mõjutada, kuna 

tegelike teenuste sisu määrab endiselt päeva lõpuks ikkagi tööandja 

ning teenusepakkuja omavaheline kokkulepe ja motivatsioon. Kas ja 

Selgitame, et eelnõuga sätestatakse 

kohustuslikud töötervishoiuteenuse 

komponendid, mida tööandja on kohustatud 

töötervishoiuteenuse osutajalt/ 

töötervishoiuarstilt tellima. Seeläbi on 

tagatud teenuse nn miinimumpakett, mida 

iga tööandja peaks oma ettevõttes tagama.  

Lisaks on Eesti Töötervishoiuarstide Seltsi 

poolt koostamisel töötervishoiu 

käsitlusjuhendid, mis samuti aitavad teenuse 

kvaliteeti ühtlustada ja annavad ka tööandjale 

suuniseid, milline peaks olema konkreetse 

ohuteguri korral töötajale korraldatud 

tervisekontrolli sisu. 
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kuidas soovitud tulemust paremini saavutada, on omaette küsimus ja 

vajab riigi ning osapoolte pidevat tähelepanu. 

Qvalitas Arstikeskus 

OÜ 

Lahendus probleemile 3. Paraneb tööga seotud haigestumiste 

diagnoosimine 

Diagnooside parendamise kahe esimese ettepaneku  juures on 

põhiliseks küsimärgiks toimiva rahastusmudeli leidmine. 

Põhimõttelisel tasandil Qvalitas toetab riigi rahaliste ressursside 

lisandumist. Loodame, et täpsema korralduse ja rahaliste ressursside 

tuvastamisel suudetakse leida sobivad lahendused, mis tagavad 

antud muudatustele jätkusuutlikku aluse. 

Psühhosotsiaalsete ohutegurite ettepaneku juures soovime juhtida 

tähelepanu, et praktikas on selliste ohutegurite sidumine konkreetse 

haigusega vägagi keeruline. Seetõttu, sarnaselt töötervishoiuteenuse 

sisu laiendamisele, on kõnealuse ettepaneku nõrgaks küljeks 

muudatuse reaalne mõju – see saab olla vaid esimene samm pikemas 

protsessis. 

Selgitatud. VTK-s toodud ettepaneku osas 

laiendada töötervishoiuarstidele riiklikku 

rahastust tööst põhjustatud haigestumiste 

diagnoosimiseks jätkuvad arutelud leidmaks 

kõige sobivamat mudelit. Seetõttu ei hõlma 

käesolev eelnõu ka vastavasisulisi 

muudatusi. 

Nõustume, et psühhosotsiaalse ohuteguri ja 

inimese tervisekahjustuse vahelise seose 

tuvastamine on keeruline. Samas leiame, et 

kuna praktikas võib psühhosotsiaalsest 

ohutegurist põhjustatud kutsehaigusi 

esineda, on oluline kutsehaiguste loetelu 

täiendada, et luua teoreetiline võimalus 

selliste kutsehaiguste diagnoosimiseks. 

Qvalitas Arstikeskus 

OÜ 

Lahendus probleemile 5. Töötervishoiuõdedele suurema rolli 

andmine 

Qvalitas hindab antud muudatust kaugelt kõige olulisemaks 

ettepanekuks ministeeriumi kavandis. Töötervishoiuteenuse 

suurimaks probleemiks on tööjõuressursi puudus ja antud lahendus 

aitab probleemi väga konkreetselt leevendada. 

Täname arvamuse eest. 

Qvalitas Arstikeskus 

OÜ 

Lahendus probleemile 6. Riikliku järelevalve tõhustamine 

Toetame riikliku järelvalve tõhustamist, kuid kuna VTK ei täpsusta, 

kuidas plaanitakse tõhustamist teha, siis ei ole hetkel võimalik 

täpsemat tagasisidet anda. 

Selgitame, et eelnõuga täpsustatakse, et 

Terviseametil on järelevalve õigus 

töötervishoiuteenuse osutajate üle TTOS-is 

sätestatud töötervishoiuteenuse osutamise 

osas, st Terviseametil on õigus teha 

järelevalvet selle üle, kas eelnõus toodud 

töötervishoiuteenuse osutamisele sätestatud 

nõudeid on täidetud. 
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Lisaks sellele on Terviseametil järelevalve 

pädevus tervishoiuteenuste korraldamise 

seaduses sätestatud nõuete täitmise üle. 

Qvalitas Arstikeskus 

OÜ 

Kõige suurem nõrkus praeguses süsteemis on tööjõupuudus. Tänasel 

päeval on Terviseameti registri andmetel Eestis 

töötervishoiuvaldkonnas 109 arsti ja 27 õde. Statistikaameti 2020. 

aasta andmetel on Eestis 656 600 töötajat. Nende kahe kõige 

olulisema töötervishoiu osapoole proportsioonide erinevus on 

üüratu. Iga töötervishoiuarsti kohta on meil pea 5000 töötajat ja see 

on sealjuures 2,5 korda rohkem kui perearsti nimistu piirsuurus (iga 

perearsti ja pereõe kohta on meil ligi 700 elanikku). 

Probleemi olemasolu on ilmselge. Küsimus on: mida teha? 

Nagu eelpool öeldud, siis töötervishoiuõdede rolli suurendamine on 

üks samm õiges suunas. Samas jääb sellest liiga väheseks. Qvalitas 

teeb ettepaneku kaaluda eelnõus järgmisi lahendusi: 

1. Suurendada töötervishoiuarstide koolitusmahtu 

a. Hetkel on juurdekasv 2-3 töötervishoiuarsti aastas. See on liiga 

vähe ning võimaldab heal juhul hoida arstide arvu stabiilsena.  

2. Luua eraldiseisev töötervishoiuõe koolitusprogramm. 

a. Praegu litsentsi omavad töötervishoiuõed on hariduselt üldõed, kel 

puudub spetsiifiline töötervishoiutaust. Teenuspakkujad nagu 

Qvalitas korraldavad oma ressurssiga õdede väljaõpet, kuid riikliku 

toe loomine on hädavajalik. Sealjuures annab vaid õdede arvu 

suurendamine sisulise mõju ministeeriumi enda ettepanekule nende 

rolli suurendamiseks.  

3. Võimaldada Soomes töötavatel TTAdel, kes on seal omandanud 

kvalifikatsiooni läbides erialased kursused (kuid mitte residentuuri), 

praktiseerida töötervishoiuarstina ka Eestis. 

a. Soomes töötab mitmeid Eesti päritolu töötervishoiuarste, kes on 

omandanud oma kvalifikatsiooni kas Eestis või alternatiivselt 

Soomes, näiteks läbides vaid erialased kursused (kuid mitte 

residentuuri, mis on Eesti seadustes nõutud). Me näeme, et 

Selgitatud.  

1. Arstide residentuurikohad kinnitatakse 

iga-aastaselt erinevate osapoolte (Eesti 

Haiglate Liit, tööandjate esindajad, 

erialaseltsid, Tartu Ülikool, Haigekassa, 

Sotsiaalministeerium) ühise arutelu 

tulemusena. 2022. õppeaasta 

residentuurikohtade arutelud toimuvad 2022. 

aasta esimeses kvartalis ning siis lepitakse 

kokku ka tellimused kõikide erialade lõikes 

(sh töötervishoiuarstid). Eesti 

Töötervishoiuarstide Seltsil on võimalik 

esitada oma ettepanekud. 

2. Oleme töötervishoiuõdedega teemat 

arutanud ja oleme kokku leppinud, et 

kavandame töötervishoiuõdede 

tegevusjuhendi koostamist, mille eesmärk on 

kokku leppida ja ühtlustada 

töötervishoiuõdede ülesanded ja 

vastutuspiirid töötervishoiuteenuse 

osutamisel. Sellele järgnevalt on võimalik 

analüüsida, kas ja milline peaks olema 

töötervishoiuõdede koolitusprogramm. 

3. Antud ettepanek vajab põhjalikumat 

analüüsi ja arutelu erinevate osapoolte vahel. 

4. Vaimse tervise õdede temaatika, sh nende 

koht tervishoius ja võimalik vajadus on 

Sotsiaalministeeriumil hetkel kaardistamisel. 

Eesmärk on kaardistada laiemalt kutseta 
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legaliseerides Soomes kursuste kaudu litsentsi omandanud ja juba 

praegu seal TTAna töötavad spetsialistid, kuid Eesti seaduse silmis 

ebakvalifitseeritud, loob riik sisuliselt ilma ühegi kuluta tugeva 

motivatsiooni nende arstide Eestisse naasmiseks. See on vähemalt 

ajutiselt hea ja lihtne võimalus olukorra leevendamiseks. Määrates 

legaliseerimisel sobivad tingimused (näiteks nõuda lisaks kursuste 

läbimisel teatud tööstaaži) on võimalik vähendada seadusliku 

arbitraaži riski. 

4. Suurendada vaimse tervise õdede koolitusmahtu 

a. Väljatöötamiskavatsus on õigesti toonud tähelepanu 

psühhosotsiaalsetele teguritele. Meie hinnangul on selles vallas 

üheks olulisemaks võimalikuks muudatuseks vaimse tervise õdede 

koolitusmahu suurendamine. Mõistetavalt see omab vähest 

puutumust töötervishoiu ja tööohutuses seaduse muutmisega. Samas 

leidsime, et praegune vaimse tervise kriis on piisavalt akuutne, et 

selle probleemiga tegelemisele läheneda võimalikult holistiliselt.  

Meie ettepanekud 1, 2 ja 4 vajavad riigilt täiendavaid rahalisi 

vahendeid. Leiame, et antud finantsressursi saamist tuleks kaaluda 

alternatiivse otstarbena ministeeriumi poolt väljatoodud 

lahendustele (diagnooside rahastamine, perearsti ja TTA koostöö 

ning riiklik järelvalve). Meie hinnangul vajab tööjõupuudus 

lahendamine kõrgemat prioriteetsust võrreldes teiste tegevustega. 

psühholoogide kasutamise võimalikkus 

tervishoiusüsteemis ja nende teenuse 

rahastamine läbi Haigekassa. Selleks et seda 

edukalt teha, alustasime kõikide vaimse 

tervise spetsialistide (sh vaimse tervise 

õdede) pädevuste ja vastutuste 

kaardistamisest. Aruteludesse on kaasatud 

kõik puudutatud osapooled, sh vaimse tervise 

õdede esindajad. 

 


