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Tervise- ja tööministri 23. juuli 2014.a 
määrus nr 48 

„Ohutu tööelu andmekogu põhimäärus“ 
 

Lisa  
 

 
 
 
ANDMETE LOETELU 
 
1. Andmed ohutu tööelu andmekogu kasutavate ettevõtete kohta 

1.1. Üldandmed  
1.1.1. ettevõtte nimi; 
1.1.2. ettevõtte regioon; 
1.1.3. ettevõtte tegevusvaldkond; 
1.1.4. ettevõtte logo; 
1.1.5. ettevõtte telefoninumber; 
1.1.6. ettevõtte postiaadress; 
1.1.7. ettevõtte e-posti aadress; 
1.1.8. kas tegemist on teenusepakkujaga. 

1.2. Andmed ettevõtte allüksuste kohta 
1.2.1. viide ettevõttele; 
1.2.2. ettevõtte allüksuse nimi. 

1.3. Andmed ajutise ettevõtte kasutaja kohta 
1.3.1. ettevõtte registreerimisnumber; 
1.3.2. ettevõtte nimi; 
1.3.3. viide riigile; 
1.3.4. isikukood; 
1.3.5. lubatud esindusõigus. 

1.4. Andmed töötervishoiuteenuseid pakkuvate ettevõtete kohta  
1.4.1. viide ettevõttele; 
1.4.2. ettevõtte tegevusvaldkond; 
1.4.3. ettevõtte majandustegevuse registri registreerimisnumber; 
1.4.4. ettevõtte majandustegevuse registris registreerimise kuupäev; 
1.4.5. esmane registreerimise aeg. 

1.5. Andmed töökeskkonnaalaseid koolitusi pakkuvate ettevõtete kohta 
1.5.1. viide ettevõttele; 
1.5.2. koolituse nimi; 
1.5.3. koolituse asukoht; 
1.5.4. koolituse teema; 
1.5.5. koolituse kestus; 
1.5.6. koolituse tüüp; 
1.5.7. koolituse dokumendi tüüp; 
1.5.8. koolitusele registreerimise link; 
1.5.9. koolituse hind; 
1.5.10. koolituse kontaktisiku nimi; 
1.5.11. koolituse kontaktisiku e-posti aadress; 
1.5.12. koolituse kontaktisiku telefoninumber. 

1.6. Andmed ettevõtete kohta kogutavast statistikast 
1.6.1. viide ettevõttele; 
1.6.2. andmekogus märgitud töötajate arv; 
1.6.3. andmekogus märgitud ametite arv; 
1.6.4. andmekogus märgitud tööruumide arv; 
1.6.5. andmekogus märgitud töövahendite arv; 
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1.6.6. ettevõtte poolt määratud kõrge riskiga töötajate arv; 
1.6.7. ettevõtte poolt määratud kõrge riskiga ametite arv; 
1.6.8. ettevõtte poolt määratud kõrge riskiga ruumide arv; 
1.6.9. ettevõtte poolt määratud kõrge riskiga töövahendite arv; 
1.6.10. aktiivsete kasutajate arv ühes kuus. 

 
2. Andmed ohutu tööelu andmekogu kasutajate kohta 

2.1. Andmed kasutaja kohta 
2.1.1. ettevõtte administreeriv kasutaja; 
2.1.2. ees- ja perekonnanimi; 
2.1.3. isikukood; 
2.1.4. sugu; 
2.1.5. e-posti aadress; 
2.1.6. telefoninumber; 
2.1.7. kasutajanimi; 
2.1.8. parool; 
2.1.9. viimase külastuse kuupäev; 
2.1.10. staatus; 
2.1.11. viide riigile; 
2.1.12. viide ettevõttele; 
2.1.13. viide ettevõtte allüksusele. 

2.2. Andmed kasutaja ajaloo kohta 
2.2.1. ettevõtte administreeriv kasutaja; 
2.2.2. ees- ja perekonnanimi;  
2.2.3. isikukood või sünnikuupäev; 
2.2.4. sugu; 
2.2.5. e-posti aadress; 
2.2.6. telefoninumber; 
2.2.7. kasutajanimi; 
2.2.8. parool; 
2.2.9. viimase külastuse kuupäev; 
2.2.10. staatus; 
2.2.11. viide riski suurusele; 
2.2.12. viide riigile; 
2.2.13. viide ettevõttele; 
2.2.14. viide ettevõtte allüksusele. 

2.3. Andmed ajutise kasutaja kohta 
2.3.1. viide riigile; 
2.3.2. isikukood; 
2.3.3. viimase päringu aeg. 

2.4. Andmed kasutaja rollide kohta 
2.4.1. viide kasutajale; 
2.4.2. viide rollile. 

2.5. Andmed ajutise kasutaja impordi kohta 
2.5.1. ees- ja perekonnanimi; 
2.5.2. isikukood; 
2.5.3. viide ettevõttele. 

 
3. Andmed ohutu tööelu andmekogus märgitud töötajate kohta 

3.1. Andmed töötaja ohustatud grupi kohta 
3.1.1. viide kasutajale. 

3.2. Andmed töötaja kasutatavate isikukaitsevahendite kohta 
3.2.1. viide kasutajale; 
3.2.2. isikukaitsevahendi kasutamise alguskuupäev; 
3.2.3. isikukaitsevahendi aegumise tähtaeg. 
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3.3. Andmed töötaja ameti kohta 
3.3.1. viide ametile; 
3.3.2. viide kasutajale. 

3.4. Andmed töötajaga seotud ohutegurite kohta 
3.4.1. viide ohutegurile; 
3.4.2. viide riski suurusele; 
3.4.3. viide kasutajale; 
3.4.4. ohu esinemise tõenäosus; 
3.4.5. tagajärje raskusaste. 

3.5. Andmed töötajaga seotud ohutegurite ennetustegevuste kohta 
3.5.1. viide tegevusele; 
3.5.2. töötajaga seotud ohutegur. 

3.6. Andmed töötaja tööruumi kohta 
3.6.1. viide ruumile; 
3.6.2. viide kasutajale. 

3.7. Andmed töötajaga seotud töökeskkonnaalase koolituse kohta 
3.7.1. viide ettevõttele; 
3.7.2. koolitava ettevõtte nimi; 
3.7.3. koolituse kuupäev; 
3.7.4. koolituse nimi; 
3.7.5. koolituse tüüp; 
3.7.6. koolituse teema. 

3.8. Andmed töötajaga seotud töövahendite kohta 
3.8.1. viide töövahendile; 
3.8.2. viide kasutajale. 

3.9. Andmed töötaja töölaadi kohta 
3.9.1. viide töölaadile; 
3.9.2. viide kasutajale. 

 
4. Andmed ettevõtte töökeskkonnaalaste tegevuste kohta 

4.1. Üldandmed  
4.1.1. tegevuse tüüp; 
4.1.2. viide ettevõttele; 
4.1.3. tegevuse tegemise tähtaeg; 
4.1.4. tegevusega seotud kasutaja nimi; 
4.1.5. viide prioriteedile; 
4.1.6. viide tegevuse eest vastutavale isikule; 
4.1.7. viide tegevuse teemale. 

4.2. Andmed töötajate  tervisekontrolli kohta     
4.2.1. viide ettevõttele; 
4.2.2. viide kasutajale; 
4.2.3. tervisekontrolli läbiviimise kuupäev; 
4.2.4. tervisekontrolli otsus; 
4.2.5. järgmise tervisekontrolli kuupäev; 
4.2.6. ettepanekud töökeskkonna muutmiseks. 

4.3. Andmed töötajate töökeskkonnaalase juhendamise kohta  
4.3.1. juhendamise kuupäev; 
4.3.2. juhendamise tüüp; 
4.3.3. viide juhendajale; 
4.3.4. viide juhendamise dokumendile; 
4.3.5. dokumendi allkirjastamise viis; 
4.3.6. viide töötaja ametile; 
4.3.7. viide töötaja töövahendile. 
 
5. Andmed ohutu tööelu andmekogus märgitud tööruumide kohta 
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5.1. Üldandmed 
5.1.1. viide ettevõttele; 
5.1.2. viide ettevõtte allüksusele; 
5.1.3. ruumi nimetus; 
5.1.4. ruumi seisukord; 
5.1.5. ruumi kasutatavuse aktiivsus andmekogus. 

5.2. Andmed tööruumist tulenevate ohutegurite kohta 
5.2.1. viide ohutegurile; 
5.2.2. viide riski suurusele; 
5.2.3. viide ruumile; 
5.2.4. ohu esinemise tõenäosus; 
5.2.5. tagajärje raskusaste; 
5.2.6. ruumi ohuteguri esinemise aktiivsus andmekogus. 

5.3. Andmed tööruumist tulenevate ohutegurite ennetustegevuste kohta 
5.3.1. viide tegevusele; 
5.3.2. viide ruumi ohutegurile.  

 
6. Andmed ohutu tööelu andmekogus märgitud töövahendite kohta 

6.1. Üldandmed 
6.1.1. viide ettevõttele; 
6.1.2. viide ettevõtte allüksusele; 
6.1.3. töövahendi nimetus; 
6.1.4. töövahendi seisukord 
6.1.5. töövahendi kasutatavuse aktiivsus andmekogus. 

6.2. Andmed töövahendist tulenevate ohutegurite kohta 
6.2.1. viide ohutegurile; 
6.2.2. viide riski suurusele; 
6.2.3. viide töövahendile; 
6.2.4. ohu esinemise tõenäosus; 
6.2.5. tagajärje raskusaste; 
6.2.6. töövahendi ohuteguri esinemise aktiivsus andmekogus. 

6.3. Andmed töövahendist tulenevate ohutegurite ennetustegevuste kohta 
6.3.1. viide tegevusele; 
6.3.2. viide töövahendi ohuteguritele. 
 
7. Andmed ohutu tööelu andmekogus märgitud ametite kohta 

7.1. Üldandmed 
7.1.1. viide ettevõttele; 
7.1.2. ameti nimetus; 
7.1.3. ameti kasutatavuse aktiivsus andmekogus. 

7.2. Andmed ametist tulenevate ohutegurite kohta 
7.2.1. viide ametile; 
7.2.2. viide ohutegurile; 
7.2.3. viide riski suurusele; 
7.2.4. ohu esinemise tõenäosus; 
7.2.5. tagajärje raskusaste; 
7.2.6. ametiga seotud riski esinemise aktiivsus andmekogus. 

7.3. Andmed ametist tulenevate ohutegurite ennetustegevuste kohta 
7.3.1. viide tegevusele; 
7.3.2. viide ameti ohuteguritele. 

 
8. Andmed ohutu tööelu andmekogus märgitud töölaadide kohta 

8.1. Üldandmed 
8.1.1. viide ettevõttele; 
8.1.2. töölaadi nimetus; 
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8.1.3. töölaadi esinemise aktiivsus andmekogus. 
8.2. Andmed töölaadist tulenevate ohutegurite kohta 

8.2.1. viide ohutegurile; 
8.2.2. viide riski suurusele 
8.2.3. viide töölaadile; 
8.2.4. ohu esinemise tõenäosus; 
8.2.5. tagajärje raskusaste; 
8.2.6. töölaadiga seotud riski esinemise aktiivsus andmekogus. 

8.3. Andmed töölaadist tulenevate ohutegurite ennetustegevuste kohta 
8.3.1. viide tegevusele; 
8.3.2. viide töölaadi ohutegurile. 

 
9. Andmed ohutu tööelu andmekogus märgitud isikukaitsevahendite kohta 

9.1. Üldandmed 
9.1.1. viide ettevõttele; 
9.1.2. isikukaitsevahendi nimetus; 
9.1.3. isikukaitsevahendi kasutatavuse aktiivsus andmekogus; 
9.1.4. isikukaitsevahendi hind; 
9.1.5. isikukaitsevahendi kasutamise kestvus. 

9.2. Andmed ametiga seotud ohutegurite ja isikukaitsevahendite kohta 
9.2.1. viide ametiga seotud ohutegurile; 
9.2.2. viide isikukaitsevahendile. 

9.3. Andmed tööruumiga seotud ohutegurite ja isikukaitsevahenditekohta 
9.3.1. viide tööruumiga seotud ohutegurile; 
9.3.2. viide isikukaitsevahendile. 

9.4. Andmed töövahendiga seotud ohutegurite ja isikukaitsevahendite kohta 
9.4.1. viide töövahendiga seotud ohutegurile; 
9.4.2. viide isikukaitsevahendile. 

9.5. Andmed töölaadiga seotud ohutegurite ja isikukaitsevahendite kohta 
9.5.1. viide töölaadiga seotud ohutegurile;  
9.5.2. viide isikukaitsevahendile. 

 
10. Andmed ohutu tööelu andmekogus märgitud töökeskkonna riskide kohta 
         10.1.viide ettevõttele; 
         10.2. riski nimetus;           
         10.3. töötajast tulenevad riskid; 
         10.4. tööruumist tulenevad riskid; 
         10.5. töövahendist tulenevad riskid; 
         10.6. ametist tulenevad riskid; 
         10.7. töölaadist tulenevad riskid; 
         10.8. riskide  esinemise aktiivsus andmekogus. 

 
11. Andmed ohutu tööelu andmekogus üleslaetud dokumentide kohta 

 
         11.1.  viide ettevõttele; 
         11.2. dokumendi nimetus; 
         11.3. dokumendi tüüp; 
         11.4. kataloogitee; 
         11.5. viide dokumendiga seotud kasutajale. 


