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Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses töötervishoiu ja tööohutuse seaduse 

muudatustega 

 

 

Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 4 lõike 5, § 5 lõike 2, § 131 lõike 

9 ja § 24 lõike 10 alusel. 

 

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

sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning 

töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid“ muutmine 

 

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

materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning töökeskkonna keemiliste 

ohutegurite piirnormid“  § 2 lõike 1 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks.    

 

§ 2. Vabariigi Valitsuse 17. oktoobri 2007. a määruse nr 67 „Tööinspektsiooni 

põhimäärus“ muutmine 

 

Vabariigi Valitsuse 17. oktoobri 2007. a määruses nr 67 „ Tööinspektsiooni põhimäärus“ 

tehakse järgmised muudatused: 

 

1) paragrahv 8 sõnastatakse järgmiselt: 

„Tööinspektsiooni põhiülesanneteks on töökeskkonnapoliitika elluviimine, järelevalve 

töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid reguleerivate õigusaktide nõuete täitmise üle 

töökeskkonnas ning töövahendusteenust osutavate ja renditööjõudu vahendavate ettevõtjate 

majandustegevuse nõuete ja piirangute täitmise üle. Üldsuse, töötajate ja tööandjate 

teavitamine töökeskkonna ohtudest ning töövaidluste lahendamine ja lepituste läbiviimine 

kohtuvälises töövaidlusi töövaidlusorganis.“; 

 

2) paragrahvi 9 punktis 1 jäetakse välja sõna „riiklikku“; 

 

3) paragrahvi 9 punktis 9 jäetakse välja sõnad „või kooskõlastuse“; 

 

4) paragrahvi 12 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt: 

„2) ennetusosakond, mille põhiülesandeks on isikutele selgituste andmine töökeskkonna- ja 

töösuhtealaseid nõudeid reguleerivate õigusaktide rakendamise kohta, sh selgitustaotlustele ja 

teabenõuetele vastamine; töökeskkonna konsultanditeenuse pakkumine, sh 

töökeskkonnaalase ennetus- ja teavitustöö tegemine tööandjatele ja töötajate nõustamine oma 

pädevuse piires; ennetus- ja teavitustegevuste elluviimine koostöös teiste osakondadega, sh 

infohommikute läbiviimine, messidel osalemine, kodanike vastuvõttude korraldamine ja 



läbiviimine, infotelefoni töökorralduse koordineerimine ja vastamise tagamine, inspektsiooni 

nimel avalike ettekannete tegemine, artiklite kirjutamine jmt. avalikkuse teavitamiseks 

suunatud tegevuste kavandamine ja elluviimine;“. 

 

§ 3. Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 1999. a määruse nr 377 „Töötervishoiu ja 

tööohutuse nõuded ehituses“ muutmine 

 

Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 1999. a määruses nr 377 „Töötervishoiu ja tööohutuse 

nõuded ehituses“ tehakse järgmised muudatused: 

 

1) paragrahvi 3 lõike 11 punktis 2 asendatakse sõnad „füüsilisest isikust ettevõtjad 

(edaspidi FIE)“ sõnadega „teenuse osutamise lepingu alusel töötavad füüsilised isikud“; 

 

2) paragrahvi 3 lõikes 5 asendatakse sõna „FIE-d“ sõnadega „teenuse osutamise lepingu alusel 

töötavad füüsilised isikud“; 

 

3) paragrahvi 6 lõike 3 punktis 2 asendatakse sõna „FIE-dele“ sõnadega „teenuse osutamise 

lepingu alusel töötavatele füüsilistele isikutele“. 

 

§ 4. Vabariigi Valitsuse 15. juuli 2003. a määruse nr 197 „Töötervishoiu ja tööohutuse 

nõuded töötamisel plahvatusohtlikus keskkonnas“ muutmine 

 

Vabariigi Valitsuse 15. juuli 2003. a määruse nr 197 „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 

töötamisel plahvatusohtlikus keskkonnas“ § 7 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „„Töötervishoiu 

ja tööohutuse seaduse” § 13 lõike 1 punktides 3 ja 5 sätestatud korras ja tingimustel“. 

 

§ 5. Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2008. a määruse nr 75 „Tööõnnetuse ja 

kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord“ muutmine 

 

Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2008. a määruses nr 75 „Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise 

registreerimise, teatamise ja uurimise kord“ tehakse järgmised muudatused: 

 

1) paragrahvi 1 lõikes 2 asendatakse sõnad „füüsilisest isikust ettevõtjaga“ sõnadega „teenuse 

osutamise lepingu alusel töötava füüsilise isikuga“;  

 

2) paragrahvi 11 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(2) Kui teenuse osutamise lepingu alusel töötava füüsilise isikuga toimub olukorras, kus ta 

töötab samal töökohal koos ühe või mitme tööandja töötajatega, raske või surmaga lõppenud 

õnnetus, teatab Tööinspektsioon viivitamata kirjalikult või töökeskkonna andmekogu kaudu 

kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis § 1 lõikes 1 nimetatud teatise saamisest töid 

korraldavat isikut või tema puudumisel tööandjat.“; 

 

3) paragrahvi 4 lõige 41 lause 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„Kui tööõnnetus toimus teenuse osutamise lepingu alusel töötava isikuga, koostab töid 

korraldav isik või tema puudumisel tööandja(-d) määruse lisas 3 toodud vormi kohase 

raporti.“ 

 

4) määruse lisas 1 asendatakse sõnad „Füüsilisest isikust ettevõtja“ sõnadega „Teenuse 

osutamise lepingu alusel töötav füüsiline isik“; 

 



§ 6. Määruse jõustumine 

 

Käesolev määrus jõustub 2021. aasta 1. märtsil. 

 

 

 

Jüri Ratas 

Peaminister          

 

Tanel Kiik 

Sotsiaalminister 

 

Taimar Peterkop 

Riigisekretär 
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Töökeskkonna andmekogu põhimäärus 

 

Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 241 lõike 5 alusel. 

 

1. peatükk 

Üldsätted 

 

§ 1. Töökeskkonna andmekogu ja selle pidamise eesmärgid 

 

§ 2.  Andmekogu ülesehitus, selle pidamise viis ja andmete õiguslik tähendus 

 

§ 3.  Andmesubjektid 

 

 

2. peatükk 

Andmekoosseisud 

 

§ 4.  Üldandmed 

 

§ 5. Andmed ettevõtte töökeskkonna riskianalüüsi kohta 

 

§ 6. Andmed Tööinspektsiooni järelevalvealase tegevuse ja toimingute kohta 

 

§ 7. Andmed ettevõtte suhtes rakendatud sunniraha kohta 

 

§ 8. Andmed väärteomenetluse kohta 

 

§ 9. Andmed töökeskkonnas juhtunud õnnetuse, tööõnnetuse, kutsehaigestumise ja tööst 

põhjustatud haigestumise kohta  

 

§ 10. Andmed tööinspektori nõusoleku ja loa taotluse menetlemise kohta 

 

§ 11. Andmed Tööinspektsioonile esitatud teadete kohta 

 

§ 12. Andmed töövaidlusasja lahendamise ja lepitusmenetluse kohta 

 

§ 13. Andmed kaebuste ja vihjete kohta 

 

§ 14. Andmed nõustamise ja konsulteerimise kohta 

 

§ 15. Andmed ennetus- ja teavitustegevuse kohta 

 

 



3. peatükk 

Andmete töötlemine 

 

§ 16. Andmete kandmine andmekogusse 

 

§ 17.  Andmeallikad 

 

§ 18. Andmete parandamine 

 

§ 19.  Andmetele juurdepääsu tingimused 

 

§ 20.  Andmetele juurdepääsu erisused 

 

§ 21. Andmete säilitamine ja hävitamine 

 

 

4. peatükk 

Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja 

 

§ 22. Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja 

 

§ 23. Andmekogu vastutava ja volitatud töötleja ülesanded 

 

5. peatükk 

Andmete kaitse ja järelevalve 

 

§ 24. Andmekogu turvaklass 

 

§ 25. Turvameetmed 

 

§ 26.  Järelevalve 

 

6. peatükk 

Andmekogu rahastamine ja likvideerimine 

 

§ 27. Andmekogu rahastamine 

 

§ 28.  Andmekogu likvideerimine 

 

7. peatükk 

Rakendussätted 

 

§ 29. Määruse kehtetuks tunnistamine 

 

§ 30.  Määruse jõustumine 

 


