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Töötervishoiu ja tööohutuse seadus

Tööandja tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete
täitmine igas tööga seotud olukorras.

Kohaldatakse õpilase ja üliõpilase tööle
õppepraktikal.

Ekslik on arvata, et töötaja enda hooletu tegevus
välistab tööandja õigusrikkumise vastutuse.

Töötaja enda hooletu tegevus, mis aitab kaasa kahju
tekkimisele, omab tähtsust üksnes kahjuhüvitise
suuruse määramisel. (3-2-1-21-13), (2-11-28562/42)
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Statistika

• Esimesel tööaastal toimub kolmandik
kõikidest tööõnnetustest.

• 60% kõigist 18-24 aasta vanustest raskesse
tööõnnetusse sattunutest juhtus tööõnnetus
esimesel töötamise aastal.

• 56% juhtudest on Tööinspektsioon
tuvastanud õnnetuse (ühe) põhjusena
puuduliku juhendamise ja väljaõppe. 

• Esimesel tööaastal juhtunud õnnetustest on
kahel kolmest põhjuseks puudulik
juhendamine ja väljaõpe.
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Juhendamine ja väljaõpe

2006-2010 a.

Allikas: Tööinspektsioon
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Juhendamine ja väljaõpe

JuhendamineJuhendamine

Juhendaja
veendub

töötaja töö laad ei
nõua väljaõpet

töötaja ei tunne
ohutuid töövõtteid
ja TTO nõudeid

töötaja tunneb
ohutuid töövõtteid

Iseseisvale tööle
lubamine

Iseseisvale tööle
lubamineVäljaõpeVäljaõpe
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Juhendaja sobivus

• Kannatlikkus juhendamisel

• Hooliv ja kohusetundlik

• Annab tagasisidet, jälgib, sekkub

• Laitmatu ohutuskäitumisega eeskuju.

• Muud tööülesanded võimaldavad juhendaja
kohustusi täita.
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Tööaja piirang ja korraldus ning
igapäevane puhkeaeg

Tööandja järgib alaealiste töölerakendamisel nende
ohutuse tagamiseks õigusaktidega sätestatud
piiranguid.

16-17-aastasel töötajal – 7 tundi päevas ja 35 tundi
seitsmepäevase ajavahemiku jooksul.

4,5-tunnise töötamise kohta ette nähtud vähemalt
30-minutilist tööpäevasisesest vaheaega.

16-17-aastasele töötajale 24-tunnise ajavahemiku
jooksul vähemalt 17 tundi järjestikust puhkeaega.

7



Alaealisele keelatud tööd

Võib teha erandeid määruse §-des 1–5
sätestatust, kui alaealine töötab kutseõppe
õppekava alusel läbiviidava praktika raames ja
tingimusel, et tööd tehakse praktika juhendaja
või töökeskkonnaspetsialisti järelevalve all
ning alaealise tervise ja ohutuse tagamiseks on
rakendatud vajalikke meetmeid. 

Vabariigi Valitsuse 11.06.2009 määrus nr 94 „Töökeskkonna ohutegurite ja tööde loetelu, mille
puhul alaealise töötamine on keelatud1“ § 6.
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Töökeskkonna riskianalüüs

Ohutegurid Riskid Ohutusmeetmed
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• Korraldage töökeskkonna riskianalüüs, mille käigus selgitatakse välja
töökeskkonna ohutegurid. 

• Hinnake riske praktikandi tervisele ja ohutusele, arvestades tema
kogemusi, teadmisi ning töökohtade ja töövahendite kasutamisega ja
töökorraldusega seotud riske.

• Määrake kindlaks ohutusmeetmed riskide vältimiseks või vähendamiseks.



Ohutusmeetmed

Tööprotsessi
optimeerimine

Nõuete kontrollimine

Kaitsepiirded ja
-seadised

EsmaabivahendidIsikukaitsevahendid

Ohumärgistus ja
-märguanded

Juhendamine ja
väljaõpe

Tervisekontroll

Tööload



Kui tekib küsimusi, siis…

Tasuta töökeskkonna konsultatsioon ettevõttes

Tööinspektsiooni infotelefon 640 6000

e-kiri jurist@ti.ee 

www.tööelu.ee 
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Tänan

Indrek Avi

Töökeskkonna konsultant

indrek.avi@ti.ee
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