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1. peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1. Seaduse reguleerimisala

(1) Käesolev seadus sätestab töökeskkonna suhtes esitatavadtöötervishoiu ja tööohutuse nõuded, tööandja
jatöötajakohustused tervisele ohutu töökeskkonna loomisel, töötervishoiu jatööohutuse korralduse ettevõtte ja
asutuse ning riigitasandil, asjaomaste vaidluste lahendamise korra ning vastutuse töötervishoiu jatööohutuse
nõuete täitmata jätmise eest.

(2) Käesolev seadus kehtib kõigil tegevusaladel, välja arvatudjuhud, kui töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
kaitseväe,Kaitseliidu, politsei ja piirivalve, samuti päästeasutuste tegevuse kohta oneriseadustega sätestatud
teisiti.

§ 2. Töötervishoid ja tööohutus

(1) Käesolevas seaduses mõistetakse töötervishoiunatöötaja tervisekahjustuse vältimiseks töökorraldus-
jameditsiiniabinõude rakendamist, töö kohandamist töötajavõimetele ning töötaja füüsilise, vaimse ja sotsiaalse
heaoluedendamist.

(2) Käesolevas seaduses mõistetakse tööohutusenatöökorraldusabinõude ja tehnikavahendite süsteemi
sellisetöökeskkonna seisundi saavutamiseks, mis võimaldab töötajalteha tööd oma tervist ohtu seadmata.

(3) Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppeja täiendõppe korra kehtestab sotsiaalminister oma määrusega.

2. peatükk

TÖÖKESKKOND

§ 3. Üldnõuded

(1) Töökeskkond on ümbrus, milles inimene töötab.

(2) Töökeskkonnas toimivad tehnilised, füüsikalised,keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja
psühholoogilisedtegurid ei või ohustada töötaja ega muu töökeskkonnas viibivaisiku elu ega tervist.

(3) Töökeskkonna füüsikaliste, keemiliste ja bioloogilisteohutegurite parameetrid peavad vastama piirnormidele.

(4) Töökeskkonna ohutegurite piirnormid ja ohutegurite parameetritemõõtmise korra kehtestab Vabariigi
Valitsus.

(5) Kui õnnetuse või haigestumise ohtu ei saa vältida ega piiratatehniliste ühiskaitsevahenditega või
töökorralduslikeabinõudega, annab tööandja töötajale isikukaitsevahendid.Isikukaitsevahendite valiku ja
kasutamise korra kehtestabVabariigi Valitsus.

§ 4. Töökoht

(1) Käesolevas seaduses mõistetakse töökohanafüüsilisest isikust ettevõtja või äriühinguettevõtte, riigi või
kohalikuomavalitsuse asutuse, mittetulundusühingu või sihtasutuse (edaspidiettevõte) territooriumil või
tööruumis paiknevattöötamiskohta ja selle ümbrust või muid töötamiskohti,kuhu töötajal on töötamise ajal
juurdepääs või kusta töötabtööandja loal või korraldusel.
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(2) Tööandja kujundab ja sisustab töökoha nii, et onvõimalik vältida tööõnnetusi ja tervisekahjustusi
ningsäilitadatöötaja töövõime ja heaolu.

(3) Kui tööprotsessiga kaasneb ohtliku suitsu, tolmu, gaasi, auruvõi vedeliku eraldumine koguses, mis võib
töötajatervist kahjustada, tuleb vältida heitme levikut töökeskkonda, tagada selleeemaldamine tekkekohast ja
muutminekahjutuks.

(4) Terviseriski vältimiseks või vähendamiseks peavadtöökohas olema kaitse-, pääste- ja esmaabivahendid,
ohumärgidning muud ohutusvahendid. Esmaabi korralduse ettevõttes ja ohumärguannetekasutamise nõuded
kehtestabsotsiaalminister oma määrusega.

(5) Tegevusalade töötervishoiu ja tööohutuse nõudedkehtestab Vabariigi Valitsus.

§ 5. Töövahend

(1) Seadme, tööriista, veoki või muu töövahendikasutamine ettenähtud otstarbel ning nende
paigaldamine,reguleerimine, parandamine, hooldamine, teisaldamine ja puhastamine ei tohi ohustada
kasutajaega teiste isikute tervistega töökeskkonda.

(2) Tööandja tagab, et töövahend sobibtööülesande täitmiseks, vastab kasutaja kehamõõtmetelening füüsilistele
javaimsetele võimetele.

(3) Tööandja tagab, et töötaja kasutusse antavtöövahend on projekteeritud ja valmistatud nii, et:

1) on tõkestatud pääs selle ohualale;

2) juhtimisseadis vastab ergonoomianõuetele;

3) kõrge või madala temperatuuriga pinnad on isoleeritud võipiirestatud;

4) see vastab elektri-, tule- ning plahvatusohutusnõuetele;

5) on välditud juhukäivitus ning et vajaduse korral on võimaliktöövahend või selle osa kohe seisata,
energiavarustuskatkestada ja ohtlik leke tõkestada;

6) müra, vibratsiooni, kiirguse ja muude ohutegurite tase on võimalikultmadal ega ületa piirnorme.

(4) Töövahendi kasutamise töötervishoiu jatööohutuse nõuded kehtestab Vabariigi Valitsus.

§ 6. Füüsikalised ohutegurid

(1) Füüsikalised ohutegurid on õhu liikumise kiirus ningõhutemperatuur ja -niiskus, müra ja vibratsioon,
ioniseeriv jamitteioniseeriv kiirgus, elektromagnetväli ning muud töökeskkonnastoimivad töötaja tervist
kahjustada võivadfüüsikalised tegurid.

(2) Tööandja peab rakendama abinõusid, etfüüsikalistest ohuteguritest tulenevat terviseriski vältida või viia
seevõimalikult madalale tasemele.

(3) Tööandja tagab, et radioaktiivset ainet kasutades või seda ainetsisaldava töövahendiga töötades
järgitakskiirgusseaduses (RT I 1997, 37/38, 569; 1998, 97, 1520) sätestatudohutusnõudeid ning et aine või
töövahend ei satukskõrvalise isiku kätte.

§ 7. Keemilised ohutegurid

(1) Keemilised ohutegurid on ettevõttes käideldavad kemikaaliseaduse(RT I 1998, 47, 697; 1999, 45, 512) § 5
lõikes 1määratletud ohtlikud kemikaalid ja neid sisaldavad materjalid.

(2) Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide käitlemist reguleerivadkemikaaliseadus ja käesolev
seadus.

(3) Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise nõudedkehtestab Vabariigi Valitsus.

§ 8. Bioloogilised ohutegurid

(1) Bioloogilised ohutegurid on bakterid, viirused, seened, rakukultuurid ja inimeseendoparasiidid ning
muudbioloogiliselt aktiivsed ained, mis võivad põhjustada nakkushaigust, allergiatvõi mürgistust.

(2) Kaitseks töökohas toimivate bioloogiliste ohutegurite eest peabtööandja võtma tarvitusele abinõud,
arvestadesohuteguri nakatamisvõimet.

(3) Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonnatöötervishoiu ja tööohutuse nõuded kehtestab
VabariigiValitsus.
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§ 9. Füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid

(1) Füsioloogilised ohutegurid on füüsilise töö raskus,sama tüüpi liigutuste kordumine ning üleväsimust
põhjustavadsundasendid ja -liigutused töös ning muud samalaadsed tegurid, mis võivadaja jooksul viia
tervisekahjustuseni.

(2) Psühholoogilised ohutegurid on monotoonne või töötajavõimetele mittevastav töö, halb töökorraldus ja
pikaajalinetöötamine üksinda ning muud samalaadsed tegurid, mis võivad ajajooksul põhjustada muutusi töötaja
psüühilisesseisundis.

(3) Töötaja füüsilise ja vaimse ülekoormusevältimiseks peab tööandja kohandama töö töötajalevõimalikult
sobivaks.Töökoha kujundamisel ja töö korraldamisel peab arvestamatöötaja kehalisi, vaimseid, soolisi ja
ealisi iseärasusi, tematöövõime muutumist tööpäeva või vahetusejooksul ning võimalikku pikaajalist üksinda
töötamist.

(4) Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu jatööohutuse nõuded kehtestab sotsiaalminister oma määrusega.

§ 10. Naistöötajad ning alaealised ja puudegatöötajad

(1) Rasedatele, rinnaga toitvatele naistele, alaealistele ja puudegatöötajatele peab tööandja looma sobivad töö-
jaolmetingimused.

(2) Tööandja järgib rasedate, rinnaga toitvate naiste ja alaealistetöölerakendamisel nende ohutuse
tagamiseksõigusaktidega sätestatud piiranguid.

(3) Tööandja on kohustatud töö- ja teenistussuhteidreguleerivates seadustes sätestatud korras andma tema
ettevõttestööõnnetuse või kutsehaiguse tagajärjel invaliidistunudtöötajale võimaluse jätkata sobival tööl
ettevõttes.

(4) Puudega töötaja töö ja töötamiskoht tulebkohandada tema kehaliste ja vaimsete võimetega.

(5) Soodustingimused puudega töötaja tööks kehtestabVabariigi Valitsus.

(6) Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate jarinnaga toitvate naiste tööks kehtestab Vabariigi Valitsus.

§ 11. Tööolme

(1) Olmeruumid on riietus-, pesemis-, tualett- ja puhkeruumid, soojakudvälitöödel, einestamisruumid ning
muudelukondlikud ruumid.

(2) Töötajate olmeruumid peavad olema ehitatud ja sisustatud, arvestadestöötingimusi ning töötajate arvu ja
soolistkoosseisu.

(3) Tööriietust kandvatele töötajatele on vaja ettenäha riietusruumid. Töö laadist olenevalt peab töötajal
olemavõimalikkasutada pesemisruumi, mis on varustatud valamute ja/või duššidega ning soojaja külma veega.

(4) Töö laadist olenevalt peab töötajal olemavõimalik kasutada puhkeruumi, milles peavad olema lauad ja
seljatoegaistmed. Rasedatel ja rinnaga toitvatel naistel peab olema võimalik puhkeruumis sobivatestingimustes
lamada.

3. peatükk

TÖÖANDJA JA TÖÖTAJA KOHUSTUSED JAÕIGUSED

§ 12. Üldsätted

(1) Tööandja tagab töötervishoiu ja tööohutusenõuete täitmise igas tööga seotud olukorras.

(2) Tööandja ei tohi lubada tööle asudatöötajal, kellel puuduvad vajalikud erialateadmised ja oskused
ningtöötervishoiu- ja tööohutusalased teadmised.

(3) Kui töökohal töötavad samal ajal vähemalt kahetööandja töötajad, sõlmivad tööandjad
kirjalikukokkuleppetöötervishoiu- ja tööohutusalase ühistegevuse ning igatööandja vastutuse kohta.
Ühistegevust korraldabpeatööettevõtja.Kui kokkulepet ei ole, vastutavad tööandjad kahju tekkimise korral
solidaarselt.
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(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud ühistegevustähendab tööandjate tegevuse kooskõlastamist
ohtlikeolukordade vältimiseks ning üksteise ja oma töötajate võikäesoleva seaduse § 17 lõikes 1
nimetatudtöökeskkonnavolinike teavitamist ohtudest ja ohutusabinõudest.

(5) Tööandja ja töötajad on kohustatud ohututöökeskkonna nimel tegema koostööd. Selleks
tööandjakonsulteeribtöötajate või nende usaldusisiku ja töökeskkonnavolinikega igastöökeskkonnaga seotud
küsimuses, töökeskkonnaparandamise abinõude kavandamisel arvestab nende ettepanekutega ning kaasab
nadkavandatu elluviimisele.

(6) Tööandja tagab, et teise ettevõtte tööandja, kelletöötajad osalevad tema ettevõtte töös, on
teadlikettevõttetegevusega seotud ohtudest ja nende vältimise abinõudest ning et needtöötajad on töötervishoiu-
ja tööohutusalaseltjuhendatud.

§ 13. Tööandja kohustused ja õigused

(1) Tööandja on kohustatud:

1) viima läbi süstemaatilist töökeskkonna sisekontrolli,mille käigus ta kavandab, korraldab ja jälgib
töötervishoiu jatööohutuse olukorda ettevõttes;

2) vaatama igal aastal läbi töökeskkonna sisekontrolli korralduse jaanalüüsima selle tulemusi ning vajaduse
korralkohandama abinõud muutunud olukorrale;

3) viima läbi töökeskkonna riskianalüüsi, millekäigus ta selgitab välja töökeskkonna ohutegurid,mõõdab
nendeparameetrid ning hindab ohutegurite mõju töötajate tervisele;

4) töökeskkonna riskianalüüsi alusel koostama kirjalikutegevuskava, milles nähakse ette ennetusabinõud
terviseriskivältimiseks või vähendamiseks;

5) viima läbi uue töökeskkonna riskianalüüsi, kuitöötingimused on muutunud ja töövahendeid või
tehnoloogiatonuuendatud;

6) teavitama töötajaid töökeskkonnavolinike,töökeskkonnanõukogu liikmete ja töötajate
usaldusisikutekauduohuteguritest, töökeskkonna riskianalüüsi tulemustest ningtervisekahjustuste vältimiseks
rakendatavatest abinõudest;

7) korraldama töötajate tervise kontrollimise ja muudetöötervishoiuteenuste osutamise kas
ettevõttetöötervishoiuteenistuse kaudu või töötervishoiuteenistusevõi töötervishoiuarstiga sõlmitud lepingu
alusel ning kandmasellega seotud kulud;

8) määrama ettevõttes esmaabi andmiseks töötajad jakorraldama neile tööandja kulul väljaõppe. Mitme
allüksusevõivahetustega töö korral peab igas allüksuses või vahetuses olema kohalvähemalt üks esmaabi anda
oskav töötaja;

9) tagama kõigile töötajatele esmaabivahenditekättesaadavuse. Esmaabivahendeid tuleb hoida
nõuetekohaseltmärgistatud ja kergesti juurdepääsetavas kohas;

10) viima töötaja töö- ja teenistussuhteid reguleerivatesseadustes sätestatud korras tema nõudmisel ja arsti
otsuse aluselajutiselt või alaliselt teisele tööle või kergendama ajutiselt tematöötingimusi;

11) oma kulul andma töötajale isikukaitsevahendid,tööriietuse ning puhastus- ja pesemisvahendid, kui töö laad
sedanõuab, ning korraldama töötajale isikukaitsevahendi kasutamiseväljaõppe;

12) tutvustama töötajale töötervishoiu jatööohutuse nõudeid ning kontrollima nende täitmist;

13) korraldama töötajale enne tööleasumist võitöö vahetamist töökohale ja ametile vastava tööohutus-
jatöötervishoiualase juhendamise ja väljaõppe. Juhendamist võiväljaõpet tuleb korrata, kui töövahendeid või
tehnoloogiatvahetatakse või uuendatakse;

14) koostama ja kinnitama ohutusjuhendi tehtava töö ja kasutatavatöövahendi kohta ning andma töötajale
juhisedkeskkonna saastamisest hoidumiseks;

15) kõrvaldama töölt alkoholi-, narkootilises või toksilisesjoobes või psühhotroopse aine olulise mõju all oleva
töötaja;

16) taotlema enne kohaliku omavalitsuse poolt uuele või rekonstrueeritudehitisele kasutusloa andmist
asukohajärgselttööinspektorilt nõusoleku selle ehitise kasutuselevõtmiseks;

17) teavitama kirjalikult Tööinspektsiooni kohalikku asutust omategevusala muutmisest;

18) tegema tööinspektori ettekirjutused teatavaks töötajale,töökeskkonnavolinikule, töökeskkonnanõukogu
liikmetele,töökeskkonnaspetsialistile ja töötajate usaldusisikule;
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19) täitma tööinspektori ettekirjutusi tähtaegselt ja teavitamatööinspektorit kirjalikult nende täitmisest.

(2) Tööandjal on õigus:

1) määrata töötajale töötervishoidu jatööohutust käsitleva õigusakti nõude rikkumise eestdistsiplinaarkaristus
töötajatedistsiplinaarvastutuse seaduses (RT I 1993, 26, 441; 1995, 16, 228; 1998, 64/65, 1009)ettenähtud
korras;

2) kehtestada ettevõttes õigusaktides ettenähtust rangemaidtöötervishoiu ja tööohutuse nõudeid.

§ 14. Töötaja kohustused ja õigused

(1) Töötaja on kohustatud:

1) osalema ohutu töökeskkonna loomisel, järgidestöötervishoiu ja tööohutuse nõudeid;

2) järgima tööandja kehtestatud töö- ja puhkeajakorraldust;

3) läbima tervisekontrolli vastavalt kehtestatud korrale;

4) kasutama ettenähtud isikukaitsevahendeid ning hoidma neidtöökorras;

5) tagama vastavalt väljaõppele ja tööandja antud juhistele,et tema töö ei ohustaks tema enda ega teiste elu ja
tervistega saastaks keskkonda;

6) kohe teatama tööandjale või tema esindajale jatöökeskkonnavolinikule ohtlikust olukorrast,
tööõnnetusest,samutitema enda tervisehäirest;

7) täitma tööandja, töökeskkonnaspetsialisti,töötervishoiuarsti, tööinspektori ja
töökeskkonnavolinikutöötervishoiu-ja tööohutusalase korralduse.

(2) Töötajal on keelatud töötada alkoholi-, narkootilisesvõi toksilises joobes või psühhotroopse aine olulise mõju
all.

(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 esitatud nõueterikkumise korral kannab töötaja vastutust
töötajatedistsiplinaarvastutuse seaduse alusel.

(4) Töötaja töötervishoiu- ja tööohutusalasedkohustused ei vabasta tööandjat asjaomasest vastutusest.

(5) Töötajal on õigus:

1) nõuda tööandjalt töötervishoiu jatööohutuse nõuetele vastavaid töötingimusi ning ühis-
jaisikukaitsevahendeid;

2) saada teavet töökeskkonna ohuteguritest, töökeskkonnariskianalüüsi tulemustest, tervisekahjustuste
vältimiseksrakendatavatest abinõudest, tervisekontrolli tulemustest ja tööinspektoriettekirjutusest tööandjale;

3) tõsise, ähvardava või vältimatu õnnetusohukorral peatada töö ning lahkuda oma töökohalt või ohtlikultalalt;

4) keelduda tööst või peatada töö, milletäitmine seab ohtu tema või teiste isikute tervise või ei
võimaldatäitakeskkonnaohutuse nõudeid, teatades sellest viivitamata tööandjale võitema esindajale ja
töökeskkonnavolinikule;

5) nõuda tööandjalt arsti otsuse alusel enda üleviimistajutiselt või alaliselt teisele tööle või oma
töötingimusteajutistkergendamist;

6) saada tööst põhjustatud tervisekahjustuse eest hüvitistvastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud korrale;

7) pöörduda töökeskkonnavoliniku,töökeskkonnanõukogu liikmete, töötajate usaldusisiku
jaasukohajärgsetööinspektori poole, kui tema arvates tööandja poolt rakendatavadabinõud ja antud vahendid ei
taga töökeskkonnaohutust.

§ 15. Õnnetusoht

(1) Käesolevas seaduses mõistetakse õnnetusjuhtuminaettevõttes toimuvat raske tagajärjega õnnetust, mis võib
ohustadatöötajate ja teiste isikute elu ja tervist.

(2) Võimaliku õnnetusjuhtumi puhuks on tööandjakohustatud:
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1) korraldama sideühendused ettevõtteväliste pääste-ja hädaabiteenistustega;

2) ettevõtte suurusest ja tegevuse laadist olenevalt määramakindlaks tegevuskava ohualast inimeste
väljaviimiseks,tulekustutus- ja päästetööde tegemiseks ning esmaabi andmiseks;

3) määrama ohualast inimeste väljaviimise, tulekustutus- japäästetööde tegemise ja esmaabi andmise eest
vastutavadtöötajad ning teavitama nendest ettevõtte töötajaskonda. Nendetöötajate arv, väljaõpe ja nende
käsutuses olev varustuspeavad vastama ettevõtte suurusele ja ohu eripärale;

4) määrama kindlaks seadmete seiskamise ja väljalülitamisekorra;

5) andma töötajatele juhised töö peatamiseks ja/võiohualalt lahkumiseks tõsise ja vältimatu õnnetusohu
tekkimisel.

(3) Tööandja on kohustatud õnnetusohu tekkimise korral teatamaohust ja rakendatavatest abinõudest võimalikult
kiirestikõigile töötajatele, kes on või võivad sattuda tõsisesseohtu.

(4) Töötajad peavad tõsise ja ähvardava õnnetusohukorral võtma tarvitusele abinõud vastavalt oma teadmistele
jakättesaadavatele tehnilistele vahenditele võimalike tagajärgedevältimiseks ka sellisel juhul, kui vahetu
ülemusega eiole võimalik kohe ühendust saada.

(5) Tõsise ja vältimatu ohu korral peavad töötajadtöökohalt lahkuma kiirelt ja ohutult. Selleks
peavadevakuatsioonipääsud ja -teed olema takistuseta ning varustatud piisavaturvavalgustusega. Tõsise ja
vältimatu ohu korraloma töökohalt või ohtlikult alalt omavoliliselt lahkunud töötajatei tohi selle eest karistada
ega asetada ebasoodsasseolukorda.

(6) Tööandja ei tohi kutsuda töötajaid töödjätkama enne, kui oht on kõrvaldatud.

4. peatükk

TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSEKORRALDUS

§ 16. Töökeskkonnaspetsialist

(1) Töökeskkonnaspetsialist on töökeskkonna alalpädev insener või muu töökeskkonnaõpetust saanud
spetsialistettevõttes, keda tööandja on volitanud täitmatöötervishoiu- ja tööohutusalaseid ülesandeid.

(2) Tööandja peab töökeskkonnaspetsialistimäärama oma töötajate hulgast või pädeva isikupuudumisel võtma
tööleväljastpoolt ettevõtet.

(3) Töökeskkonnaspetsialisti ametisse määramine võitööle võtmine ei vabasta tööandjat vastutusesttöötervishoiu
jatööohutuse valdkonnas.

(4) Töökeskkonnaspetsialist peab tundma töötervishoidu jatööohutust reguleerivaid õigusakte ja
ettevõttetöötingimusi,neid jälgima ja kontrollima ning võtma tarvitusele abinõudtöökeskkonna ohutegurite mõju
vähendamiseks.

(5) Töökeskkonnaspetsialist on kohustatud peatama ajutiselttöö ohtlikus töölõigus või keelama
ohtlikutöövahendikasutamise, kui on tekkinud otsene oht töötaja elule või tervisele ja kui ohtuei ole võimalik
muul viisil kõrvaldada.

(6) Ohutu töökeskkonna loomiseks ning töötajatetöövõime säilitamiseks teeb
töökeskkonnaspetsialistkoostöödtöötajatega ning töökeskkonnavoliniku,töökeskkonnanõukogu, töötajate
usaldusisiku jatöötervishoiuarstiga.

(7) Tööandja varustab töökeskkonnaspetsialistitööks vajalike vahenditega.

(8) Tööandja teavitab töökeskkonnaspetsialistitöökeskkonna ohuteguritest, nende vältimiseks rakendatavatest
jakäesoleva seaduse § 15 lõikes 2 nimetatud abinõudest.

(9) Tööandja võib ise täitatöökeskkonnaspetsialisti kohustusi.

(10) Tööandja teavitab määratudtöökeskkonnaspetsialistist Tööinspektsiooni kohalikku asutustkirjalikult kümne
päevajooksul.

§ 17. Töökeskkonnavolinik

(1) Töökeskkonnavolinik on töötajate valitud esindajatöötervishoiu ja tööohutuse küsimustes ning tema
volitusedkehtivad kaks aastat.

(2) Kuni kümne töötajaga ettevõttes valivadtöötajad enda hulgast ühe töökeskkonnavoliniku.
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(3) Ettevõttes, mis koosneb mitmest allüksusest või kus vahetusestöötab korraga üle kümne töötaja,
valivadtöötajadigasse allüksusse või vahetusse ühe töökeskkonnavoliniku.

(4) Tööandja korraldab töökeskkonnavolinike valimistekstöötajate üldkoosoleku, milles kõigil töötajatel
onvõimalikosaleda kas otse või lihtkirjalikult volitatud isiku kaudu. Valimised loetakse toimunuks,kui neis
on osalenud vähemalt50 protsenti kõigist töötajatest. Valimiste kord sätestataksekollektiivlepingus või muus
tööandja ja töötajate vaheliseskirjalikus lepingus. Tööandja teeb valitud töökeskkonnavolinike nimedja ametid
Tööinspektsiooni kohalikule asutuseleteatavaks valimistest arvates kümne päeva jooksul.

(5) Töökeskkonnavoliniku kohustused on:

1) jälgida, et töökohas oleksid rakendatudtöötervishoiu ja tööohutuse abinõud ning ettöötajad oleksid
varustatudtöökorras isikukaitsevahenditega;

2) osaleda oma töölõigus toimunudtööõnnetuse ja kutsehaigestumise uurimisel;

3) teatada ohuolukorrast või töökeskkonnas avastatud puudusestviivitamata töötajatele ja tööandjale või tema
esindajalening nõuda tööandjalt puuduse kõrvaldamist võimalikultlühikese aja jooksul;

4) tunda töötajatele kohustuslikke juhendeid ja õigusakte;

5) jälgida, et töötajad saaksid töötervishoiu jatööohutuse valdkonnas vajalikud teadmised, juhendamise
javäljaõppe.

(6) Töökeskkonnavolinikul on õigus:

1) nõuda tööandjalt ettenähtud töötervishoiu jatööohutuse abinõude rakendamist, töötajate
varustamisttöökorrasisikukaitsevahenditega ning teha ettepanekuid ohuallika kõrvaldamiseks jatöökeskkonna
parandamiseks;

2) pääseda ettevõttes kõigisse töökohtadesse,saada tööandjalt oma kohustuste täitmiseks vajalikku teavet ning
teavettööinspektori ettekirjutusest tööandjale;

3) pöörduda asukohajärgse tööinspektori poole;

4) peatada ajutiselt töö ohtlikus töölõigus võikeelata ohtliku töövahendi kasutamine, kui töötaja elu või tervison
otseseltohus ja kui ohtu ei ole võimalik muul viisil kõrvaldada. Ohust tuleb viivitamatateatada tööandjale või
tema esindajale.Tööd ei tohi jätkata enne, kui oht on kõrvaldatud.

(7) Töökeskkonnavolinik ei tohi oma ülesannete täitmisetõttu sattuda ebasoodsasse olukorda, kui ilmneb tema
jatööandja huvide konflikt.

(8) Tööandja korraldab oma kulul töökeskkonnavolinikuletema kohustuste täitmiseks vajaliku välja- või
täiendõppening võimaldab tal oma kohustusi täita põhitöö ajal.Töökeskkonnavolinikule säilitatakse selleks ajaks
keskminetöötasuja tal on Eesti Vabariigi töölepingu seaduse §-s 94 ning kollektiiv- jatöölepingus ettenähtud
tagatised.

(9) Töökeskkonnavoliniku ülesannete täitmise aegnähakse ette kollektiivlepingus või muus tööandja
jatöötajatekirjalikus lepingus. Ülesannete täitmise aeg sõltub ettevõtte suurusestja töötingimustest ning muudest
asjaoludest, kuidta ei tohi olla lühem kui kaks tundi nädalas.

§ 18. Töökeskkonnanõukogu

(1) Töökeskkonnanõukogu on tööandja jatöötajate esindajate koostöökogu, kus lahendatakse
ettevõttetöötervishoiuja tööohutusega seotud küsimusi.

(2) Vähemalt 50 töötajaga ettevõttes moodustataksetööandja algatusel töökeskkonnanõukogu, kus onvõrdselt
tööandjamääratud esindajaid ja töötajate valitud esindajaid. Nõukoguliikmeid on vähemalt neli ja nende
volitused kehtivad kaksaastat. Töötajate esindajad valitakse käesoleva seaduse § 17lõikes 4 kehtestatud korras.

(3) Sõltuvalt ettevõtte ohuteguritest ning ettevõttes asetleidnudtööõnnetuste ja kutsehaigusjuhtude arvust
onTööinspektsioonil õigus nõudatöökeskkonnanõukogu moodustamist ka alla 50 töötajagaettevõttes.

(4) Töökeskkonnanõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe jatema asetäitja. Nõukogu võtab otsused
vastukonsensuspõhimõttel.

(5) Tööandja teavitab töökeskkonnanõukogumoodustamisest Tööinspektsiooni kohalikku asutust. Nõukogu
liikmetenimed ja nende volituste kehtimise ajad pannakse välja nähtavale kohale.
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(6) Töökeskkonnanõukogu:

1) analüüsib korrapäraselt ettevõttetöötingimusi, registreerib tekkivad probleemid ja teeb tööandjaleettepanekuid
nendelahendamiseks ning jälgib vastuvõetud otsuste täitmist;

2) osaleb ettevõtte töötervishoiu ja tööohutusearenduskava ning ettevõtte rekonstrueerimise, remondi,
tehnoloogilisteuuenduste ja muude plaanide koostamisel;

3) tutvub ettevõtte töökeskkonna sisekontrolli tulemustega ningvajaduse korral teeb ettepanekuid
puudustekõrvaldamiseks;

4) analüüsib tööõnnetusi ning kutsehaigestumisi jamuid tööga seotud haigestumisi ning jälgib, et
tööandjarakendababinõusid nende ennetamiseks;

5) aitab luua naistöötajatele ning alaealistele ja puudegatöötajatele sobivad töötingimused ja töökorralduse.

(7) Töökeskkonnanõukogu esitab oma ettepanekudtööandjale kirjalikult.

(8) Kui tööandja ei pea esitatud ettepanekute arvestamistvõimalikuks, esitab ta selle kohta nõukogule
ettepanekutesaamisest arvates kolme nädala jooksul kirjaliku vastulause, milles põhjendabarvestamata jätmist.
Kui vastuolu jääbpüsima, otsustab asja töökeskkonnanõukogu võitööandja avalduse alusel Tööinspektsiooni
kohaliku asutuse juhataja.

(9) Tööandja vabastab töökeskkonnanõukogu liikmepõhitööst ajaks, mil ta täidabtöökeskkonnanõukogu
liikmekohustusi. Nõukogu liikmele säilitatakse selleks ajaks keskminetöötasu ja tal on Eesti Vabariigi
töölepingu seaduse§-s 94 ning kollektiiv- ja töölepingus ettenähtud tagatised.Põhitööst vabastamise tingimused
nähakse ettekollektiivlepingus või muus tööandja ja töötajate kirjalikuslepingus. Põhitööst vabastamise
aeg ei tohi olla lühem kuiüks tund nädalas. Kui töökeskkonnanõukogu liige on katöökeskkonnavolinik, siis
kummakski tööks ettenähtud aegliidetakse.

(10) Töökeskkonnanõukogu liikmete väljaõppe jatäiendõppe korraldab tööandja oma kulul ja tööajal.Väljaõppe
jatäiendõppe ajaks säilitatakse neile keskmine töötasu.

(11) Töökeskkonnanõukogu informeerib igal aastal kirjalikultoma tegevusest Tööinspektsiooni kohalikku
asutust.

§ 19. Töötervishoiuteenistus

(1) Töötervishoiuteenistus on sotsiaalministri antud tegevusloa aluseltöötervishoiuteenuseid osutav asutus või
ettevõttestruktuuriüksus.

(2) Töötervishoiuteenusena mõistetaksetöötervishoiuarsti või -õe, tööhügieeniku,tööpsühholoogi, ergonoomi või
muutöötervishoiuspetsialisti tööülesande täitmist.

(3) Töötervishoiuteenistuse põhiülesanne on vältidavõi vähendada ohtu töötajate tervisele ja ennetadakutsetööga
seotudhaigestumisi.

(4) Töötervishoiuteenistus osutab järgmisi teenuseid:

1) teeb töökoha riskianalüüsi, sealhulgasmõõdab töökeskkonna ohutegurite parameetreid, ning
teebettepanekuidtöötingimuste parandamiseks;

2) kontrollib ja jälgib töötajate tervise seisundit, et ennetadakutsehaiguste ja teiste tööga seotud haiguste
kujunemist;

3) aitab korraldada töötajate meditsiinilist ja kutsealast rehabilitatsiooni;

4) annab tööandjale nõu töö kohandamiseltöötaja võimetele ja tema tervise seisundile;

5) annab tööandjale nõu töövahendite jaisikukaitsevahendite valimiseks ja kasutamiseks ning nõustab
muudestöötervishoiu ja tööohutuse küsimustes.

(5) Töötervishoiuteenistus järgib oma tööskutse-eetika põhimõtteid:

1) hoiab oma tegevuse tõttu teatavaks saanud tootmis- ja ärisaladust,välja arvatud juhul, kui selle põhimõtte
järgimisesttuleb loobuda töötajate tervise ja ohutuse kaitseks;

2) kaitseb töötajate tervise- ja eraeluandmete konfidentsiaalsust;

3) teatab tervisekontrolli tulemustest ettevõtte juhtkonnale ainult seda, millisedpiirangud on töötajale
tööülesannetetäitmiseks seatud tervise vastunäidustuste tõttu;
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4) teavitab töötajaid kutsetööga jatöökeskkonnaga seotud ohtudest objektiivselt.

(6) Töötajate tervisekontrolli korra kehtestab sotsiaalminister omamäärusega. Töötervishoiuteenuste
osutamiseks antavategevusloa taotlemise ja andmise korra kehtestab sotsiaalminister oma määrusega.

§ 20. Töötervishoiu Keskus

(1) Töötervishoiu Keskus on Sotsiaalministeeriumi hallatav riigiasutus.

(2) Töötervishoiu Keskuse ülesanded on:

1) teha töötervishoiu teadus- ja rakendusuuringuid;

2) viia ellu töötervishoiuprogrammid;

3) anda eksperdihinnanguid töötervishoiuga seotud küsimustesning teha kutsehaiguse ekspertiisi;

4) korraldada töötervishoiuarstide ja -õdede ning teistetöötervishoiuspetsialistide täiendõpet;

5) koguda, analüüsida ja edastada töötervishoiuandmeid;

6) pidada arvestust kutsehaiguste kohta.

(3) Töötervishoiu Keskuse moodustab ja temapõhimääruse kinnitab sotsiaalminister.

§ 21. Töökeskkonna Nõukoda

(1) Töökeskkonna Nõukoda on Sotsiaalministeeriumi juures asuvvalitsusasutuste ning tööandjate ja töötajate
keskliitudetöötervishoiu ja tööohutuse asjatundjatest koosnevnõuandekogu töökeskkonna küsimustes.

(2) Nõukoja põhiülesanne on teha ettepanekuid ja avaldadaarvamust töökeskkonnapoliitika väljatöötamiseks
jarakendamiseks.

(3) Nõukoda täidab järgmisi ülesandeid:

1) hindab korrapäraselt riigi töökeskkonna seisundit;

2) kogub, vaatab läbi ja arutab sotsiaalpartnerite töökeskkonnaparandamise ettepanekuid;

3) analüüsib töökeskkonna parandamise abinõudetõhusust;

4) teeb sotsiaalministrile ettepanekuid ja annab soovitusi töökeskkonnaküsimustes;

5) arutab Riigikogule, Vabariigi Valitsusele ja sotsiaalministrile esitatavate seaduste jamääruste eelnõusid ning
annabnendele hinnangu;

6) teeb ettepanekuid õigusaktide muutmiseks ja täiendamiseks.

(4) Töökeskkonna Nõukoja töökord kehtestataksepõhimäärusega, mille kinnitab sotsiaalminister. Nõukoja
koosseisukinnitab sotsiaalminister valitsusasutuste ning tööandjate ja töötajatekeskliitude ettepanekute alusel.

5. peatükk

TÖÖÕNNETUS JA KUTSEHAIGESTUMINE

§ 22. Tööõnnetus

(1) Tööõnnetus on äkktervisekahjustus või surm,mis leiab aset tööandja antud tööülesannet täitesvõi muul tema
loaltehtaval tööl, tööaja hulka arvataval töövaheajal,tööteel või muus tööga seotud olukorras.

(2) Tööandja registreerib kõik tööõnnetused jateeb sellekohased andmed teatavaks
töökeskkonnavolinikule,töökeskkonnanõukogu liikmetele, töötajate usaldusisikule jatööinspektorile.

(3) Raske tööõnnetuse korral peab tööandja sellestviivitamata teatama Tööinspektsiooni kohalikule asutusele
ningsurmaga lõppenud tööõnnetuse korral ka politseile.

(4) Kui töötaja on tööõnnetusest põhjustatudtervisekahjustuse korral pöördunud töövõimetuna arsti poole,teatab
arstsellest kirjalikult Tööinspektsiooni kohalikule asutusele.

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus Leht 9 / 13



§ 23. Kutsehaigus ja muu tööga seotudhaigestumine

(1) Kutsehaigus on töökeskkonna ohutegurist või töölaadist põhjustatud tervisekahjustus, mis on kantud
kutsehaigusteloetelusse. Kutsehaiguste loetelu kehtestab sotsiaalminister oma määrusega.

(2) Töötajal kutsehaigust või muud tööga seotudhaigust kahtlustav arst saadab töötaja töötervishoiuarsti juurde.

(3) Kutsehaiguse diagnoosib töötervishoiuarst, kes kogub selleks andmedtöötaja praeguste ja varasemate
tööolude jatöö laadi kohta.

(4) Tööandja registreerib kõik kutsehaigusjuhud ja muudtööst põhjustatud haigestumised ning teeb
sellekohasedandmed kättesaadavaks töökeskkonnaspetsialistile,töökeskkonnavolinikule, töökeskkonnanõukogu
liikmetele jatöötajate usaldusisikule ning teavitab nendest Tööinspektsioonikohalikku asutust.

(5) Töötervishoiuarst teatab kutsehaigusest tööandjale,Töötervishoiu Keskusele ja Tööinspektsiooni
kohalikuleasutusele, tööst põhjustatud muust haigusest tööandjale jaTöötervishoiu Keskusele.

§ 24. Tööõnnetuse ja kutsehaigestumiseuurimine

(1) Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise asjaolud ja põhjusedselgitab uurimine, mille viib läbi tööandja ning
milleshääleõigusega peab osalema töökeskkonnavolinik, sellepuudumisel töötajate usaldusisik. Kui tööandjal
puuduvadvajalikud teadmised, peab ta uurimisse kaasama pädeva eksperdi.

(2) Tööandja esitab uurimistulemuste kohta kirjaliku raporti kannatanulevõi tema huvide kaitsjale,
Tööinspektsioonikohalikule asutusele ja kindlustusasutusele. Raportis nimetatakse abinõud, midatööandja
rakendab samalaadsetööõnnetuse ja kutsehaiguse ennetamiseks.

(3) Tööandja teeb uurimistulemused teatavaks töötajatelevõi nende esindajale ja töökeskkonnanõukogule.

(4) Tööinspektor uurib raskeid või surmaga lõppenudtööõnnetusi ja kutsehaigusjuhtumeid tööandjastsõltumatult.

(5) Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise uurimise andmeidsäilitatakse 55 aastat.

(6) Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise uurimise ja registreerimisekorra kehtestab Vabariigi Valitsus.

6. peatükk

RIIKLIK JÄRELEVALVE

§ 25. Tööinspektsioon

Tööinspektsioon on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsevvalitsusasutus, kelle põhiülesanne on:

1) korraldada riiklikku järelevalvet töökeskkonnastöötervishoidu ja tööohutust ning töösuhteid
reguleerivateõigusaktidenõuete täitmise üle;

2) kohaldada riiklikku sundi seadusega ettenähtud alustel ja ulatuses.

§ 26. Tööinspektor

(1) Tööinspektor on Tööinspektsiooni ametnik, kes teostabriiklikku järelevalvet töötervishoidu ja tööohutust
ningtöösuhteid reguleerivate õigusaktide nõuete täitmise üle.

(2) Tööinspektor on oma ülesannete täitmiselsõltumatu ja otsuste tegemisel erapooletu.

(3) Tööinspektor on kohustatud:

1) kontrollima töötervishoidu ja tööohutust ningtöösuhteid reguleerivate õigusaktide nõuete täitmistettevõttes;

2) uurima raskeid või surmaga lõppenudtööõnnetusi ja kutsehaigusjuhtumeid;

3) teostama järelevalvet tööõnnetuste uurimise ülening abinõude rakendamise üle tööõnnetuste ja
kutsehaigusteennetamiseks;

4) kontrollima enne kohaliku omavalitsuse poolt uuele või rekonstrueeritudehitisele kasutusloa andmist selle
vastavusttöötervishoiu ja tööohutuse nõuetele;

5) hoidma talle teenistuse tõttu teatavaks saanud tootmis- võiärisaladust, välja arvatud juhul, kui
avalikustamisnõuetuleneb seadusest;
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6) jätma tööandjale ja teistele isikutele avaldamata selle isikuandmed, kes on teatanud töökeskkonnas
ilmnevatestpuudustest ning töötervishoidu ja tööohutust ningtöösuhteid reguleerivate õigusaktide nõuete
täitmatajätmisest, kuiisik ei soovi oma andmeid avaldada;

7) peatama töötaja või teiste isikute elule ohtliku töötegemise ning keelama eluohtliku töövahendi kasutamise.

(4) Tööinspektoril on õigus:

1) peatada töötaja või teiste isikute elule ohtliku töötegemine ning keelata eluohtliku töövahendi kasutamine;

2) teha tööandjale ettekirjutusi töötervishoidu,tööohutust ja töösuhteid reguleerivate õigusaktide nõuetetäitmata
jätmisekorral ja kontrollida ettekirjutuse täitmist;

3) seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses kohaldada halduskaristust, kui ei oletäidetud töötervishoidu ja
tööohutust ningtöösuhteid reguleerivate õigusaktide nõudeid, või koostada jaesitada pädevale ametiisikule
haldusõiguserikkumiseprotokoll;

4) rakendada meetmeid, mida ta peab vajalikuks selleks, et veendudaõigusaktide ranges täitmises, sealhulgas
pääsedatööandja valduses olevasse ettevõttesse, küsitleda kas üksindavõi tunnistajate juuresolekul tööandjat,
usaldusisikut jatöötajaid töötervishoiu, tööohutuse jatöösuhete kohta, tutvuda dokumentidega, mida tööandja
on kohustatudpidama,ja teha neist koopiaid ja väljavõtteid, nõuda tööandjalttöökeskkonna kontrollmõõtmiste
tegemist, pildistada ningvõttamaterjalidest või ainetest proove analüüsiks.

7. peatükk

VAIDLUSTE LAHENDAMINE JA VASTUTUS

§ 27. Vaidluste lahendamine

(1) Käesoleva seaduse kohaldamisel tööandja jatöötaja vahel tekkinud vaidlused lahendatakse seaduses
ettenähtudkorras.

(2) Kui juriidiline või füüsiline isik ei nõustutöötervishoiu ja tööohutuse riiklikku järelevalvet
teostavatööinspektoriettekirjutuse või muu toiminguga, on tal õigus esitadaTööinspektsiooni kohaliku asutuse
juhatajale kaebus ettekirjutusesaamisest või muu toimingu tegemisest arvates kümne kalendripäevajooksul.
Kaebuse esitamine ei vabasta kohustusestettekirjutust täita.

(3) Tööinspektsiooni kohaliku asutuse juhataja vaatab kaebuse läbining teeb oma otsuse -- kas jätta ettekirjutus
võimõni muu toiming jõusse, see muuta või tühistada -- kaebuse saamisepäevast arvates kahe nädala
jooksul. Otsustehakse kaebuse esitajale teatavaks ning antakse kätte allkirja vastu või saadetakseposti teel
väljastusteatega. Kuikaebaja Tööinspektsiooni kohaliku asutuse juhataja otsusega ei nõustu,võib ta selle
vaidlustada halduskohtus.

(4) Kaebuse esitamine halduskohtule ei võta isikult kohustust täitatööinspektori ettekirjutust seni, kuni kohus
tunnistabselle kas osaliselt või täielikult seadusevastaseks.

§ 28. Vastutus

(1) Füüsiline isik kannab käesoleva seaduse ja selle aluselkehtestatud õigusaktide nõuete rikkumise eest
distsiplinaar-,haldus-, kriminaal- või tsiviilvastutust.

(2) Juriidiline isik kannab käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatudõigusaktide nõuete rikkumise
eesthaldusvastutust järgmises ulatuses:

1) õigusakti nõude täitmata jätmise eest, kui seepõhjustab surmaga lõppeva õnnetuse, samuti
tööinspektoriettekirjutusesmärgitud õigusakti nõude korduva täitmata jätmise eest --määratakse rahatrahv kuni
250 000 krooni;

2) õigusakti nõude täitmata jätmise eest, kui seepõhjustab raske tagajärjega tööõnnetuse võitöövõimetuse
kutsehaigusetagajärjel -- määratakse rahatrahv kuni 100 000 krooni;

3) tööõnnetuse või kutsehaigestumise varjamise, nendeuurimata jätmise või raporti koostamata
jätmise,töökeskkonnavoliniku uurimisse mittekaasamise, töötajaletervisekontrolli tegemata jätmise ning
naistöötajate, alaealistevõi puudega töötajate tööpiirangute järgimatajätmise eest -- määratakse rahatrahv kuni
50 000 krooni;

4) uue või rekonstrueeritud ehitise kasutuselevõtmise eest ilmatööinspektori nõusolekuta -- määratakse
rahatrahv kuni50 000 krooni;
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5) töötajale või töötajate esindajale ettenähtudtöötervishoiu ja tööohutuse koolituse korraldamata
jätmise,töökeskkonnaohutegurite parameetrite mõõtmata jätmise ning töötajaleohutegurile vastava
isikukaitsevahendi andmata jätmise eest-- määratakse rahatrahv kuni 20 000 krooni.

(3) Kui füüsiline isik, tegutsedes juriidilise isiku nimel võihuvides, rikkus käesoleva seaduse või selle alusel
kehtestatudõigusaktide nõudeid, on õiguserikkumise eest vastutavad mõlemadning haldusvastutust võib
kohaldada nii juriidiliselekui ka füüsilisele isikule.

§ 29. Menetlus juriidilise isiku õiguserikkumise asjas

(1) Käesoleva seaduse § 28 lõikes 2 nimetatudõiguserikkumise asja arutamise ja halduskaristuse määramise
õigusonhalduskohtunikul ja Tööinspektsiooni kohaliku asutuse juhatajal.

(2) Tööinspektsiooni kohaliku asutuse juhatajal on käesolevaseaduse § 28 lõikes 2 nimetatud õiguserikkumise
asjasõigus määrata rahatrahv kuni 30 000 krooni.

(3) Menetlus käesoleva seaduse § 28 lõikes 2nimetatud haldusõiguserikkumise asjas, kaasa
arvatud karistusemääramine, selle vaidlustamine ja jõustunud halduskaristuse otsusetäitmine
toimub haldusõiguserikkumiste seadustikus(RT 1992, 29, 396; RT I 1999, 41, 496; 45, õiend) ja
täitemenetluseseadustikus (RT I 1993, 49, 693; 1997, 43/44, 723;1998, 41/42, 625; 51, 756; 61, 981; 103, 1695;
1999, 18, 302; 27, 380) sätestatud korras,kui käesolev seadus ei näe etteteisiti.

§ 30. Haldusõiguserikkumise protokolli koostamine

(1) Käesoleva seaduse § 28 lõikes 2 sätestatudhaldusõiguserikkumiste kohta on õigus protokolli
koostadaTööinspektsiooni kohaliku asutuse juhataja volitatud ametnikul.

(2) Haldusõiguserikkumise protokolli märgitakse:

1) selle koostamise aeg ja koht;

2) asutuse nimetus ja aadress, kelle nimel protokoll koostatakse;

3) protokolli koostanud isiku ametinimetus, ees- ja perekonnanimi;

4) haldusõiguserikkujaks olnud juriidilise isiku nimetus võiärinimi, registreerimise number ja asukoht ning
temaesindaja ametikoht, ees- ja perekonnanimi;

5) haldusõiguserikkumise koht, aeg ja kirjeldus;

6) haldusõiguserikkuja esindaja seletus;

7) muud asja lahendamiseks vajalikud andmed.

(3) Protokollile kirjutavad alla selle koostanud isik ja haldusõiguserikkujaesindaja. Kui haldusõiguserikkuja
esindajakeeldub protokollile alla kirjutamast, tehakse sellesse vastav kanne. Protokollile
lisataksehaldusõiguserikkuja esindajakirjalikud märkused protokolli, samuti protokollile allakirjutamisest
keeldumise kohta.

8. peatükk

RAKENDUSSÄTTED

§ 31. Eesti Vabariigi töökaitseseaduse aluselkehtestatud õigusaktide kehtivus

Eesti Vabariigi töökaitseseaduse (RT I 1992, 25, 343; RT I 1996,49, 953) alusel kehtestatud õigusaktid kehtivad
pärastkäesoleva seaduse jõustumist niivõrd, kuivõrd need ei ole vastuoluskäesoleva seadusega, ja seni, kuni
need kastühistatakse või viiakse käesoleva seadusega vastavusse.

§ 32. Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muutmine

Eesti Vabariigi töölepingu seaduse (RT 1992, 15/16, 241; 1993, 10, 150;RT I 1993, 26, 441; 1995, 14, 170; 16,
228;1996, 3, 57; 40, 773; 45, 850; 49, 953; 1997, 5/6, 32; 1998, 111, 1829; 1999, 16, 276)§ 48 lõike 1 punkt 2
muudetakseja sõnastatakse järgmiselt:

«2) täitma töösisekorra, töötervishoiu,tööohutuse ning tuleohutuse nõudeid;».

§ 33. Kriminaalkoodeksi muutmine

Kriminaalkoodeksi (RT 1992, 20, 287 ja 288; RT I 1999, 38, 485) § 135pealkiri ja lõige 1 muudetakse
ningsõnastatakse järgmiselt:
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«§ 135. Töötervishoiu ja tööohutusenõuete rikkumine

(1) Töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumiseeest nende täitmise eest vastutava isiku poolt, kui see
rikkumine võiskaasa tuua õnnetusjuhtumi inimesega või muu raske tagajärje, -- karistatakserahatrahviga.»

§ 34. Haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmine

Haldusõiguserikkumiste seadustiku (RT 1992, 29, 396; RT I 1999, 41, 496; 45,õiend) § 34 lõige 1 muudetakse
jasõnastatakse järgmiselt:

«(1) Tööõiguse aktide nõuete, sealhulgastöötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise eest nendetäitmise eest
vastutavaisiku poolt -- määratakse rahatrahv kuni saja päevapalga ulatuses.»

§ 35. Kollektiivlepingu seaduse muutmine

Kollektiivlepingu seaduse (RT I 1993, 20, 353) §-s 6 tehakse järgmisedmuudatused:

1) lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastataksejärgmiselt:

«6) töötervishoiu ja tööohutuse tingimused;»;

2) lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastataksejärgmiselt:

«2) töötervishoiu ja tööohutuse tagamiseksrakendatavad lisaabinõud;».

§ 36. Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

Käesoleva seaduse jõustumisel tunnistatakse kehtetuks Eesti Vabariigitöökaitseseadus (RT 1992, 25, 343; RT
I 1996,49, 953) ja Eesti NSV töökoodeksi(ENSV Teataja 1972, 28, lisa 1; 1984, 16, 178;49, 577; 1988, 30,
376)§-d 147--162.

Riigikogu esimees ToomasSAVI
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