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TÖÖKESKKONNA ANDMEKOGUSSE KANTAVATE ANDMETE LOETELU 
 
1. Andmed tööandja kohta 
1.1. nimi ja registrikood; 
1.2. tööandja piirkonnaga seotud tööinspektori nimi; 
1.3. andmed töötajate koosseisu kohta; 
1.4. andmed tegevusala kohta; 
1.5. andmed tööandja õigusliku vormi kohta; 
1.6. andmed ettevõtte loomise kohta; 
1.7. andmed juhatuse kohta; 
1.8. tööandja kontaktandmed; 
1.9. tööandja likvideerimise kuupäev. 
 
2. Andmed tööõnnetuse kohta 
2.1. juhtumi registreerimise number; 
2.2. juhtumi registreerimise kuupäev; 
2.3. juhtumi registreerija nimi; 
2.4. juhtumi menetlusega tegeleva ametniku nimi; 
2.5. juhtumiga seotud tööandja andmed, sealhulgas struktuuriüksuste andmed; 
2.6. kannatanu isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg); 
2.7. kannatanu kontaktandmed (telefoninumber, elukoha aadress, e-posti aadress); 
2.8. kannatanu amet; 
2.9. kannatanu töösuhe; 
2.10. kannatanu tööstaaži andmed, sealhulgas tööle asumise aeg; 
2.11. õnnetuse toimumise aeg ja koht; 
2.12. õnnetuse raskusaste; 
2.13. vigastuse liik ja vigastatud kehaosa; 
2.14. esitatud sündmuse kirjeldus, asjaolud ja põhjused; 
2.15. tööandja esitatud andmed riskianalüüsi kohta; 
2.16. uurimise algatamise ja lõpetamise aeg, uurimise lõpetamise tähtaeg; 
2.17. andmed töötaja tööohutusalase juhendamise ja väljaõppe kohta; 
2.18. tööõnnetuse uurimisel tuvastatud andmed tööõnnetuse asjaolude ja põhjuste 
kohta; 
2.19. abinõud samalaadsete tööõnnetuste ärahoidmiseks; 
2.20. andmed väärteomenetluse algatamise kohta; 
2.21. uurimisel tuvastatud andmed riskianalüüsi kohta; 
2.22. uurimise tulemusena määratud sanktsioonid; 
2.23. töövõimetuspäevade arv tööõnnetuse tagajärjel; 
2.24. andmed juhtumiga seotud dokumentide ja nende esitamise kohta, sealhulgas 
dokumendid ise. 
 
3. Andmed kutsehaigestumise kohta 
3.1. juhtumi registreerimise number; 
3.2. juhtumi registreerimise kuupäev; 
3.3. juhtumi registreerija nimi; 



3.4. juhtumi menetlusega tegeleva ametniku nimi; 
3.5. kutsehaigestumisega seotud praeguse tööandja andmed; 
3.6. kutsehaigestumisega seotud varasemate tööandjate andmed; 
3.7. kutsehaige isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, sugu) ; 
3.8. kutsehaige kontaktandmed (telefoninumber, elukoha aadress, e-posti aadress); 
3.9. kutsehaiguse põhjustanud amet; 
3.10. kutsehaigestunu tööstaaži andmed; 
3.11. kutsehaigestumise väljakujunemise periood; 
3.12. kutsehaigestumise põhjustanud ohutegurid; 
3.13. andmed kutsehaiguse tekke ja väljakujunemise kohta; 
3.14. kutsehaiguse diagnoosimise kuupäev; 
3.15. andmed juhtumiga seotud dokumentide ja nende esitamise kohta, sealhulgas 
dokumendid ise; 
3.16. uurimise algatamise ja lõpetamise aeg ning lõpetamise tähtaeg; 
3.17. uurimise tulemusena määratud sanktsioonid; 
3.18. andmed tööandja rakendatavate abinõude kohta (riskianalüüs, 
isikukaitsevahendid, juhendamine ja väljaõpe, terviskontrollid ja tervishoiuarsti 
ettepanekute rakendamine); 
3.19. kutsehaiguse diagnoos; 
3.20. kutsehaiguse ohutegurid; 
3.21. töövõimetuse määramise andmed. 
 
4. Andmed tööst põhjustatud haigestumise kohta 
4.1. juhtumi registreerimise number; 
4.2. juhtumi registreerimise kuupäev; 
4.3. juhtumi registreerija nimi; 
4.4. juhtumi menetleja nimi; 
4.5. juhtumiga seotud tööandja andmed; 
4.6. juhtumiga seotud isiku isikuandmed; 
4.7. juhtumiga seotud isiku kontaktandmed; 
4.8. juhtumiga seotud isiku tööstaaži andmed; 
4.9. haiguse diagnoosi ja tekkepõhjuste andmed. 
 
5. Andmed tööandja juurde tehtud külastuse kohta 
5.1. külastuse registreerimise number; 
5.2. külastuse registreerimise kuupäev; 
5.3. külastuse registreerija nimi; 
5.4. külastuse tegemise aeg, alguse ja lõpu kellaaeg; 
5.5. külastuse teinud ametniku nimi; 
5.6. külastuse asukoha andmed; 
5.7. külastatud tööandja andmed; 
5.8. külastusega hõlmatud töötajate arv; 
5.9. külastuse juures viibinud tööandja esindaja ja töötajate andmed; 
5.10. külastuse tegemise alus; 
5.11. külastuse toimumise transpordi viis; 
5.12. külastuse tegemine koos mõne teise ametkonnaga. 
 
6. Andmed töökeskkonna kontrolli kohta 
6.1. kontrolliga seotud külastuse andmed; 
6.2. kontrolli tegemise kuupäev; 
6.3. kontrolli teinud ametniku nimi; 
6.4. hinnang sisekliimale; 
6.5. hinnang valgustusele; 
6.6. hinnang mürale; 
6.7. hinnang vibratsioonile; 



6.8. hinnang liikumisteedele; 
6.9. hinnang kõrgelt kukkumise ohule; 
6.10. hinnang varingu või kukkuva eseme alla jäämise ohule; 
6.11. hinnang ohtlikule kokkupuutele töövahendi liikuva osaga; 
6.12. hinnang liikuvatest töövahenditest tulenevale ohule; 
6.13. hinnang plahvatusohule; 
6.14. hinnang ohtlikele kemikaalidele; 
6.15. hinnang tolmule; 
6.16. hinnang bioloogilisele ohutegurile; 
6.17. hinnang raskuste käsitsi teisaldamisele; 
6.18. hinnang sundasendile ja -liigutustele; 
6.19. hinnang psühhosotsiaalsetele ohuteguritele; 
6.20. hinnang töökeskkonnaspetsialistile; 
6.21. hinnang töökeskkonnavolinikule; 
6.22. hinnang töökeskkonna nõukogule; 
6.23. hinnang sisekontrollile; 
6.24. hinnang tervisekontrollidele; 
6.25. hinnang esmaabi korraldusele; 
6.26. hinnang töötajate väljaõppele ja juhendamisele; 
6.27. hinnang isikukaitsevahenditele; 
6.28. hinnang olmeruumidele; 
6.29. hinnang tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste uurimisele; 
6.30. hinnang tööaja korraldusele; 
6.31. tööandja andmed. 
 
7. Andmed töösuhete kontrolli kohta 
7.1. kontrolliga seotud külastuse andmed; 
7.2. kontrolli tegemise kuupäev; 
7.3. kontrolli teinud ametniku nimi; 
7.4. töötajate tööaja korraldust ja arvestust kajastavad andmed; 
7.5. töötajate töölepinguandmed; 
7.6. töötajate töötasustamise andmed; 
7.7. töötajate töötingimustest teavitamise andmed; 
7.8. tööandja tööprotsesside korraldamisega seotud andmed; 
7.9. alaealise töötamisega seotud andmed; 
7.10. töötajate informeerimise ja konsulteerimise andmed; 
7.11. ilma kirjaliku töölepinguta töötajate arv; 
7.12. töölepingus kehtestamata palgamääraga töötajate arv; 
7.13. tööandja andmed. 
 
8. Andmed sõidukijuhtide töö- ja puhkeaja kontrolli kohta 
8.1. kontrolliga seotud külastuse andmed; 
8.2. kontrolli tegemise kuupäev; 
8.3. kontrolli tegemise asukoht; 
8.4. kontrolli teinud ametniku nimi; 
8.5. sõidukijuhtide arv tööandja juures; 
8.6. andmed autopargi koosseisu kohta; 
8.7. kontrollitud sõidukijuhtide arv; 
8.8. sõidukijuhtide arv sõitjate veol; 
8.9. sõidukijuhtide arv veose veol; 
8.10. sõidukijuhtide arv omal kulul veol; 
8.11. sõidukijuhtide arv tasulisel veol; 
8.12. andmed sõidukijuhtide tööpäevade kohta; 
8.13. nõukogu määruse (EMÜ) nr 3821/85 artikli 15 nõuete rikkumise andmed; 
8.14. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 561/2006 nõuete rikkumiste 



andmed; 
8.15. tööandja andmed. 
 
9. Andmed järelkontrolli kohta 
9.1. järelkontrolliga seotud külastuse andmed; 
9.2. järelkontrolli tegemise kuupäev; 
9.3. järelkontrolli teinud ametniku nimi; 
9.4. andmed ettekirjutuse nõuete täitmise kohta; 
9.5. tööandja andmed. 
 
10. Andmed sihtkontrolli kohta 
10.1. sihtkontrolliga seotud külastuse number; 
10.2. sihtkontrolli tegemise kuupäev; 
10.3. sihtkontrolli teinud ametniku nimi; 
10.4. andmed sihtkontrolli valdkonna kohta; 
10.5. tööandja andmed. 
 
11. Andmed isikukaitsevahendite (turujärelevalve) kontrolli kohta 
11.1. kontrolliga seotud külastuse number; 
11.2. kontrolli tegemise kuupäev; 
11.3. kontrolli teinud ametniku nimi; 
11.4. andmed isikukaitsevahendite nomenklatuuri kohta; 
11.5. andmed nõuetele mittevastanud isikukaitsevahendite kohta; 
11.6. tööandja andmed. 
 
12. Andmed uue ja rekonstrueeritud ehitise ülevaatamise kohta 
12.1. juhtumi registreerimise number; 
12.2. juhtumi registreerimise kuupäev; 
12.3. juhtumi registreerija nimi; 
12.4. juhtumi menetlusega tegeleva ametniku nimi; 
12.5. ehitise omaniku andmed; 
12.6. taotluse laekumise kuupäev; 
12.7. soovitatav ehitise kontrolli kuupäev; 
12.8. taotluse sisu kirjeldus; 
12.9. andmed ehitise ülevaatuse taotleja kohta; 
12.10. andmed ehitise ülevaatamise kohta; 
12.11. lühikirjeldus ehitise kasutamise funktsioonist; 
12.12. ehitise asukoha andmed; 
12.13. andmed tööinspektori otsuse kohta. 
 
13. Andmed avastatud rikkumiste kohta 
13.1. rikkumisega seotud külastuse number; 
13.2. rikkumise registreerimise number; 
13.3. rikkumise tuvastamise kuupäev; 
13.4. rikkumise tuvastanud ametniku nimi; 
13.5. rikkumise ja ettekirjutuse sisu; 
13.6. õigusakt ja säte, mida rikuti; 
13.7. andmed nõuetele mittevastavate töövahendite kohta; 
13.8. andmed töö peatamise kohta; 
13.9. andmed rikkumise kõrvaldamiseks antud tähtpäevade kohta; 
13.10. rikkumise kõrvaldamise/tühistamise kuupäev; 
13.11. rikkumise kohta ettekirjutuse dokumendi koostamine; 
13.12. andmed rikkumise vaidlustamise ja vaideotsuse kohta; 
13.13. tööandja andmed. 
 



14. Andmed sunniraha kohta 
14.1. sunniraha hoiatuse registreerimise number; 
14.2. sunniraha hoiatuse määramise kuupäev; 
14.3. külastuse andmed, millega seoses sunniraha hoiatus määrati; 
14.4. rikkumise andmed, millega seoses sunniraha hoiatus määrati; 
14.5. ettekirjutuse sisu, mille täitmine tagatakse sunnirahaga; 
14.6. sunniraha hoiatuse määranud ametniku nimi; 
14.7. sunniraha summa; 
14.8. sunniraha rakendamise korduvus; 
14.9. sunniraha hoiatuse aluseks oleva ettekirjutuse täitmise tähtpäev; 
14.10. sunniraha täitmisele pööramise kuupäev; 
14.11. sunniraha laekumise kuupäev; 
14.12. sunniraha hoiatuse aluseks oleva ettekirjutuse täitmise/tühistamise kuupäev; 
14.13. kohtutäituri poole sunniraha sissenõudmiseks pöördumise kuupäev; 
14.14. tööandja andmed. 
 
15. Andmed väärteomenetluse kohta 
15.1. väärteomenetluse registreerimise number; 
15.2. väärteomenetluse registreerimise kuupäev; 
15.3. väärteomenetluse registreerija nimi; 
15.4. väärteomenetluse alatüüp; 
15.5. väärteomenetlust läbiviiva ametniku nimi; 
15.6. väärteo toimepanemise aeg ja koht; 
15.7. juhtumi kirjeldus; 
15.8. väärteojuhtumiga seotud tööandja andmed; 
15.9. menetlusega seotud isiku andmed; 
15.10. menetlusega seotud isiku roll menetluses; 
15.11. andmed rikutud õigusnormi kohta; 
15.12. väärteomenetluse lahend; 
15.13. väärteomenetluses vastulause mittearvestamise põhjendus; 
15.14. väärteomenetluses karistust kergendavad ja raskendavad asjaolud; 
15.15. väärteo toimepanemist kinnitavad tõendid; 
15.16. väärteomenetlusega seotud tööõnnetuse või kutsehaiguse juhtumi number; 
15.17. tervisekahjustuse saanute arv; 
15.18. väärteomenetluse otsuse resolutiivosa; 
15.19. väärteomenetluses määratud rahatrahvi summa ja tasumise tähtpäev; 
15.20. väärteo otsuse täitmise või täitmisele pööramise kuupäev; 
15.21. väärteo otsuse teinud ametniku andmed; 
15.22. väärteo otsuse tegemise kuupäev ja koht; 
15.23. väärteo otsuse väljastamise kuupäev; 
15.24. väärteo otsuse kättesaamise kuupäev; 
15.25. väärteo otsuse jõustumise kuupäev; 
15.26. andmed väärteo otsuse vaidlustamise kohta; 
15.27. avaldus kohtutäiturile täitemenetluse alustamise kohta; 
15.28. andmed karistuse asendamise kohta. 
 
16. Andmed taotletud nõusolekute kohta 
16.1. nõusoleku taotluse registreerimise number; 
16.2. nõusoleku taotluse registreerimise kuupäev; 
16.3. nõusoleku taotluse registreerija nimi; 
16.4. nõusoleku taotluse laekumise kuupäev; 
16.5. nõusoleku taotlusega seotud tööandja andmed; 
16.6. nõusoleku taotluse tööandjapoolne kuupäev ja number; 
16.7. nõusoleku taotluse sisu; 
16.8. õigusakti säte, mille alusel nõusolekut taotletakse; 



16.9. isikuandmed, keda taotletud nõusolek puudutab; 
16.10. nõusoleku taotlusega esitatud dokumendid; 
16.11. nõusoleku taotluse menetlemise tähtpäev; 
16.12. nõusoleku taotluse menetleja nimi; 
16.13. nõusoleku taotlusega seotud külastuse andmed; 
16.14. otsus; 
16.15. otsuse tegemise kuupäev; 
16.16. andmed nõusoleku otsuse vaidlustamise kohta. 
 
17. Andmed tööandja teatiste kohta 
17.1. teatise registreerimise number; 
17.2. teatise registreerimise kuupäev; 
17.3. teatise registreerija nimi; 
17.4. teatisega seotud tööandja andmed; 
17.5. teatise esitaja andmed; 
17.6. teatise sisu ja esitatud dokumendid; 
17.7. teatise menetlusega tegeleva ametniku nimi; 
17.8. teatisega seotud külastuse andmed; 
17.9. teade asbestitööde alustamisest 
17.9.1. asbestitöö tegemise koha täpne aadress; 
17.9.2. asbestitöö iseloomustus (ehitise lammutamine, rekonstrueerimine, asbesti 
eemaldamine jne); 
17.9.3. käideldava asbesti olek (rabe või tihke materjal) ja eeldatav kogus (m2, m3 või 
kg); 
17.9.4. asbestiga kokkupuute vähendamiseks rakendatavad abinõud; 
17.9.5. asbestijäätmete ladestamiskoht; 
17.9.6. asbestitöid tegevate töötajate arv; 
17.9.7. asbestitööde alguskuupäev; 
17.9.8. asbestitööde arvatav kestus; 
17.9.9. asbestitööde juhi andmed; 
17.9.10. ehitusloa andmed; 
17.10. eelteade ehitustööde alustamisest 
17.10.1. ehitusplatsi nimi; 
17.10.2. ehitusplatsi täpne aadress; 
17.10.3. tööohutuse plaan koostatud; 
17.10.4. asbesti olemasolu ehitises (lammutustöö korral); 
17.10.5. ühisel ehitusplatsil töötervishoiu ja tööohutuse koordinaator määratud; 
17.10.6. töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori andmed; 
17.10.7. ehitise omaniku andmed; 
17.10.8. tööde planeeritud kestus; 
17.10.9. planeeritud maksimaalne ehitusplatsil töötavate isikute arv; 
17.10.10. alltöövõtjate, sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtjate planeeritud arv 
ehitusplatsil; 
17.10.11. tööde kavandatav alguskuupäev; 
17.10.12. tööde kavandatav lõppkuupäev; 
17.10.13. andmed ehitusplatsil töötavate ehitusettevõtjate, sealhulgas füüsilisest 
isikust ettevõtjate kohta; 
17.11. teade bioloogiliste ohutegurite käitlemise alustamisest 
17.11.1. töökeskkonnaspetsialisti nimi; 
17.11.2. töökeskkonna riskianalüüsi tulemused; 
17.11.3. töökeskkonda mõjutavate bioloogiliste ohutegurite liiginimetus ja ohurühm; 
17.11.4. rakendatavad kaitse- ja ennetusabinõud; 
17.11.5. tööde loetelu, millega kaasneb bioloogiliste ohuteguritega nakatumise oht; 
17.11.6. bioloogiliste ohuteguritega kokkupuutuvate töötajate arv; 
17.11.7. tegevuskava bioloogilistest ohuteguritest tuleneva õnnetusohu korral; 



17.12. teade juhtunud õnnetusest või ohuolukorrast bioloogiliste ohutegurite tõttu 
17.12.1. õnnetusjuhtumi toimumise või ohuolukorra ilmnemise aeg; 
17.12.2. õnnetusjuhtumi toimumise või ohuolukorra ilmnemise koht; 
17.12.3. õnnetusjuhtumi toimumise või ohuolukorra ilmnemise asjaolud; 
17.12.4. õnnetusjuhtumi või ohuolukorraga seotud bioloogilise ohuteguri nimetus; 
17.12.5. rakendatud ja rakendatavad abinõud; 
17.12.6. kannatada saanud isikute arv; 
17.12.7. märge keskkonnainspektsiooni juhtunust teavitamise kohta; 
17.12.8. muu teave, mis aitab selgitada õnnetuse või ohuolukorra võimalikku mõju 
töötajatele või keskkonnale; 
17.13. teade geneetiliselt muundatud mikroorganismide esmakordsest kasutamisest 
17.13.1. kasutaja andmed; 
17.13.2. teatise esitamise kuupäev; 
17.13.3. geneetiliselt muundatud mikroorganismide kasutamise eesmärk; 
17.13.4. info retsipient- ja doonororganismi, vektori ja inserdi ning geneetiliselt 
muundatud mikroorganismi kohta; 
17.13.5. geneetiliselt muundatud mikroorganismi ohuklass; 
17.13.6. info kasutatava muundamismeetodi kohta; 
17.13.7. erakorraliste abinõude kava õnnetusjuhtumi korral; 
17.13.8. riskianalüüsi protokoll; 
17.13.9. tööks kasutatava hoone aadress, kasutatava ruumi suurus, number ja 
asukoht hoone plaanil; 
17.13.10. ohutuse eest vastutava isiku nimi ja kvalifikatsioon; 
17.13.11. jäätmete hoidmise ja kahjutustamise kava; 
17.13.12. kasvukultuuride ruumalad; 
17.13.13. kasutatava aparatuuri iseloomustus; 
17.13.14. jäätmete laad ja hulk; 
17.13.15. ohutegurid, mis võivad mõjutada inimese tervist ja keskkonda; 
17.13.16. rakendatavad kaitseabinõud; 
17.14. teade õnnetusjuhtumist geneetiliselt muundatud mikroorganismide 
kasutamisel 
17.14.1. õnnetusjuhtumi toimumise aeg; 
17.14.2. õnnetusjuhtumi koht; 
17.14.3. õnnetusjuhtumi toimumise asjaolud; 
17.14.4. õnnetusjuhtumiga seotud mikroorganismide loetelu ja kogused; 
17.14.5. rakendatud ja rakendatavad abinõud; 
17.14.6. muu teave, mis aitab selgitada õnnetuse või ohuolukorra võimalikku mõju 
inimesele või keskkonnale; 
17.15. teade kantserogeensete või mutageensete kemikaalide käitlemisest 
17.15.1. kasutatavate kantserogeenide või mutageenide loetelu koos neid 
identifitseerivate andmetega; 
17.15.2. tööprotsesside või tehnoloogiate loetelu, mille puhul kasutatakse 
kantserogeene või mutageene; 
17.15.3. nende tööprotsesside või tehnoloogiate kasutamise põhjendused; 
17.15.4. valmistatavate või kasutatavate kantserogeene või mutageene sisaldavate 
ainete või segude kogused; 
17.15.5. kokkupuute laad; 
17.15.6. kokkupuutuvate töötajate arv; 
17.15.7. kokkupuute kestus tööpäeva või töönädala jooksul; 
17.15.8. andmed rakendatavate ohutusabinõude, sealhulgas kasutatavate 
isikukaitsevahendite kohta; 
17.15.9. andmed kasutatava kantserogeeni või mutageeni asendamise kohta teise 
kantserogeeni või mutageeniga; 
17.16. teatis tegevuse alustamisest või tegevusala muutmisest 
17.16.1. andmed tööandja ja tegevusala kohta; 



17.16.2. tegevuse asukoht; 
17.16.3. tegevuse alustamise aeg; 
17.16.4. töötajate arv; 
17.16.5. ettevõtte juhatuse ja esindaja andmed; 
17.17. teatis töökeskkonnanõukogu moodustamisest 
17.17.1. töökeskkonnanõukogu liikmete andmed; 
17.17.2. töökeskkonnanõukogu liikmete volituste kehtivuse aeg; 
17.18. teatis töökeskkonnaspetsialisti määramisest 
17.18.1. töökeskkonnaspetsialisti andmed; 
17.19. teatis töökeskkonnavoliniku valimisest 
17.19.1. valitud töökeskkonnavoliniku andmed; 
17.20. töökeskkonnanõukogu aruanne 
17.20.1. töökeskkonnanõukogu aruande esitamise kuupäev. 
 
18. Andmed töövaidlusasjade kohta 
18.1. töövaidlusasja registreerimise number; 
18.2. töövaidlusasja registreerimise kuupäev; 
18.3. töövaidlusasja registreerija nimi; 
18.4. töövaidlusasja menetleva ametniku nimi; 
18.5. töövaidlusasja laekumise kuupäev; 
18.6. töövaidlusasja esimese istungi toimumise kuupäev; 
18.7. töövaidlusasja läbivaatamise aeg ja koht; 
18.8. nõude tunnustamise tähtpäev ja vastamise aadress; 
18.9. kas töövaidlusasja avalduse esitaja on töötaja või tööandja; 
18.10. tööandja andmed; 
18.11. töövaidlusasjaga seotud tööandja esindaja(d); 
18.12. töövaidlusasjaga seotud töötaja andmed; 
18.13. töövaidlusasjaga seotud töötaja esindaja(d); 
18.14. töövaidlusasja nõue; 
18.15. nõudega esitatud tõendusmaterjalid; 
18.16. töövaidluse lahend; 
18.17. töövaidluse lahendi kuupäev; 
18.18. avaldaja nõude formuleering otsuses; 
18.19. töövaidluse asjaolud; 
18.20. vastaspoole seisukoht; 
18.21. töövaidluskomisjoni otsuse resolutiivosa; 
18.22. töövaidluskomisjoni põhjendused; 
18.23. otsuse teatavaks tegemise kuupäev ja kellaaeg; 
18.24. töövaidluskomisjoni istungil osaleva töötaja esindaja nimi; 
18.25. töövaidluskomisjoni istungil osaleva tööandja esindaja nimi; 
18.26. töövaidluskomisjoni istungit protokollinud ametniku nimi; 
18.27. andmed jõustumismärke ja otsuse jõustumise kohta; 
18.28. otsuse avaldajale kättetoimetamise kuupäev; 
18.29. otsuse vastaspoolele kättetoimetamise kuupäev; 
18.30. andmed töövaidluskomisjoni otsuse tagastamise kohta; 
18.31. andmed lahendatud töövaidlusasja toimiku kohtu poolt väljanõudmise kohta. 

19. Andmed Eestisse lähetatud töötajate ja nende töötingimuste kohta 
19.1. lähetamisteate registreerimise number; 
19.2. lähetamisteate registreerimise kuupäev; 
19.3. lähetamisteate registreerija nimi; 
19.4. lähetamisteate eest vastutava teenistuja nimi; 
19.5. lähetamisteate saatja nimi (isiku/ ettevõtte nimi, kes teate on saatnud); 
19.6. lähetamisteate saabumise kuupäev; 
19.7. lähetamisteate saabumise viis; 



19.8. lähetamisteate saatja e-post; 
19.9. lähetamisteate sisu; 
19.10. lähetatud töötaja tegevusala; 
19.11. lähetatud töötaja töö tegemise koht (täpne aadress); 
19.12. lähetatud töötajate arv; 
19.13. lähetatud töötaja tegevusala; 
19.14. lähetatud töötaja andmed (nimi, isikukood, lähetuse alguskuupäev, lähetuse 
lõppkuupäev, lähetuse kestus päevades); 

19.15. tööandja andmed (lähetatava ettevõtte andmed) 

19.15.1. tööandja nimi; 
19.15.2. registrikood; 
19.15.3. tööandja tegevusala; 
19.15.4. tööandja aadress; 
19.15.5. tööandja asukoht (riik); 
19.15.6. tööandja e-post; 
19.15.7. tööandja telefon; 
19.15.8. tööandja kontaktisiku nimi; 
19.15.9. tööandja kontaktisiku e-post, telefon; 

19.16. tellija andmed (lähetatud töötaja tellija andmed) 
19.16.1. tellija nimi; 
19.16.2. registrikood; 
19.16.3. tellija tegevusala; 
19.16.4. tellija aadress; 
19.16.5. tellija asukoht (riik); 
19.16.6. tellija e-post; 
19.16.7. tellija telefon; 
19.16.8. tellija kontaktisiku nimi; 
19.16.9. tellija kontaktisiku e-post, telefon. 

 

20. Andmed alla 15-aastase töötegija tööle asumise teate kohta 

20.1. töötamise registrist edastatud teate registreerimise number; 

20.2. alla 15-aastase töötaja töötamise registrisse registreerimise kuupäev; 

20.3. teate registreerimise kuupäev; 

20.4. teate saabumise viis; 
20.5. töötamise registris märgitud kontaktisiku nimi; 
20.6. töötamise registris märgitud kontaktisiku e-posti aadress ja telefoni number; 
20.7. töötamise registri registrikande sisu; 
20.8. töötegemise aluseks oleva õigussuhte liik; 
20.9. alaealise seadusliku esindaja nõusolek; 
20.10. töö tegemise koht; 
20.11. töö tegemise maakond; 
20.12. töökohustuste kirjeldus; 
20.13. alaealise vanus tööle asumise ajal; 
20.14. andmed alaealise koolikohustuslikkuse kohta; 
20.15. tööle asuvate alaealiste arv; 
20.16. andmed tööle asuva alaealise kohta: 
20.16.1. ees- ja perekonnanimi; 
20.16.2. isikukood; 
20.16.3. töötamise alguse aeg; 
20.17. andmed kande tühistamise kohta töötamise registris. 


