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Näide elust enesest

• Detsember 2014

• Tööandja pöördus tööinspektori poole, sest 
töötervishoiuarst oli andnud töötajate kohta 
väga karmid otsused

• Tööandjale jäi mulje, et töötervishoiuarst on 
liiga karm ning ei süvene nende töö 
spetsiifikasse

• Arsti vastuvõtt mõjus töötajatele 
traumeerivalt

• Tööinspektor kohtus tööandjaga ning tutvus 
olukorraga



Näide elust enesest

• Tööinspektor tuvastas

– Töökohal puudub küünarvarre toetamise võimalus

• Tekivad lihaspinged kaela-õlavöötme piirkonnas

– Mitmed töökohad vajavad ergonoomilist kujundamist

– Tervisekontroll on ettevõttes korraldatud umbes 10 
aastat

• Viimastel TK otsustel (kahel järjestikusel korral) 
viidatakse probleemide olemasolule töötajate 
tervislikus seisundis

• Töötervishoiuarst on andnud konkreetseid soovitusi, 
mida ei ole järgitud



Näide elust enesest

• Ettevõttes on tänaseks diagnoositud

– Kaks kutsehaigust

– Seitse TPH

• Ettevõttes töötab 37 töötajat

• Moraal: Napo

https://www.napofilm.net/et/napos-films/napo-risky-business/safety-pays


Töötajate tervisekontrolli kord

• Sotsiaalministri määrus nr 74, 24. 04. 2003

• Määrus kehtib töötajatele, kelle tervist võivad töö 
käigus mõjutada

• töökeskkonna ohutegurid

• töö laad,

– mis võivad põhjustada tööga seotud haigestumisi

• Töökeskkonna ohutegurite loetelu antud määruse 
lisas 1



Töötajate tervisekontrolli 
korraldamine



Tööinspektsiooni sihtkontrollid 2013 
ja 2014

• 2014• 2013

21%

79%

Tervisekontrolli korraldamine ettevõttes

Ei

Jah

8%

92%

Tervisekontrolli korraldamine

Ei

Jah



Miks ei ole tervisekontrolli 
korraldatud

• 2013

• Teadmatus

• Juhtide otsus mitte 
korraldada

• Riskianalüüs 
tuvastas, et ei ole 
vaja

• 2014

• Rahaliste vahendite 
nappus

• + 2013. a. 
põhjused



Töötajate tervise kontrolli kord

• Tööandja lähtub töötaja suunamisel:

– Töökeskkonna ohutegurite riskianalüüs

• Milliste ohuteguritega töötaja kokku puutub

• Milline on ohutegurite mõju

• Milline on ohuteguri mõju kestus (päev, nädal)

– Ohutegurite parameetrite väärtused

– Viimasel tervisekontrollil märgitud taasläbivaatuse 
aeg



Tervisekontrolli aluseks on 
riskianalüüs

• 2013 • 2014

9%

91%

Ohutegurite objektiivne hindamine

Ei

Jah

27%

73%

Ohutegurite objektiivne hindamine 
riskianalüüsis

Ei

Jah



Töötajate tervise kontrolli kord

• Tööajal, tööandja kulul

• Esmane tervisekontroll

– Tööle asumise esimese kuu jooksul

• Perioodiline tervisekontroll

– Töötervishoiuarsti poolt näidatud ajavahemik

– Sagedus 1 - 3 aastat (muudatus 01.04.2006)

• Töötaja täidab tervisdeklaratsiooni



Töötajate esmane tervisekontroll

• 2013 • 2014



Tervisekontrolli taasläbivaatus

• 2013
• 2014

40%

60%

Kinnipidamine taasläbivaatuse tähtaegadest

Ei

Jah



Töötajate tervise kontrolli kord

• Tervise kontrolli teostab töötervishoiuarst

• Töötervishoiuarst:

– Hindab töötaja terviseseisundit

– Hindab töökeskkonna või töökorralduse sobivust 
töötajale

– Selgitab välja töötaja tööst põhjustatud 
haigestumise või võimaliku kutsehaigestumise



Töötajate tervise kontrolli kord

• Töötervishoiuarst tutvub:

– tervisekontrolli alusdokumentidega

– Töökohal töötaja töökeskkonna ja töökorraldusega

• Terviseuuringute mahu ja eriarstide 
kaasamise vajaduse määrab 
töötervishoiuarst

• Töötervishoiuarst:

– Annab hinnangu töötaja terviseseisundile

– Teeb otsuse töökeskkonna või töökorralduse 
töötajale sobivuse kohta



Töötajate tervise kontrolli kord

• Töötervishoiuarst:

– teeb töötajale teatavaks tema terviseuuringute 
tulemused ja tervisekontrolli otsuse

– väljastab otsuse tööandjale

– Vajadusel esitab ettepanekud töötaja töökeskkonna 
või töökorralduse muutmiseks



Töötervishoiuarsti ettepanekutega 
arvestamine

• 2013 • 2014

32%

68%

Töötervishoiuarsti soovituste rakendamine

Ei

Jah

33%

67%

Töötervishoiuarsti soovituste 
rakendamine

Ei

Jah
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