
Tööõnnetuse korral käitumise juhend perearstile 

Tööõnnetus on töötaja tervisekahjustus või surm, mis toimus tööandja antud tööülesannet 

täites või muul tema loal tehtaval tööl, tööaja hulka arvataval vaheajal või muul tööandja 

huvides tegutsemise ajal. Tööõnnetusena ei käsitata tervisekahjustust või surma, mis toimus 

loetletud juhtudel, kuid mis ei ole põhjuslikus seoses töötaja töö või töökeskkonnaga. 

 

Seaduse mõttes loetakse tööõnnetuseks eelnevalt nimetatud tingimustel juhtunud õnnetused 

kui töötaja ja tööandja vahel on sõlmitud tööleping (töölepingu seaduse mõistes). Kui õnnetus 

on juhtunud isikuga, kelle suhet tööandjaga reguleerib nn teenuste osutamise leping nagu 

näiteks käsundusleping või töövõtuleping (võlaõigusseaduse mõistes), siis ei loeta seda 

tööõnnetuseks. 

Tööõnnetus liigitatakse raskusastme järgi kergeks, raskeks või surmaga lõppenud 

tööõnnetuseks. Raskeks loetakse tööõnnetust, mis põhjustas töötajale raske kehavigastuse või 

eluohtliku seisundi.  

1. Küsi patsiendilt, kas tegemist oli tööõnnetusega? 

2. Täida tööõnnetuse kohta vorm, mille leiad muuhulgas Tööinspektsiooni kodulehelt: 

www.ti.ee → ülevalt alla kulgevast menüüst tööinspektsiooni teavitamine ja vastuvõtuajad → 

siit leiad viite teatiste vormidele ja avalduste näidistele → Lisa 1 Arsti teatis tööõnnetuse 

toimumisest. 

See on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 03.04.2008 määrusega nr 75, Tööõnnetuse ja 

kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord. 

3. Uuri, kes on patsiendi tööandja? Märgi ettevõtja ärinimi loetavalt vormile. 

4. Uuri, kuidas õnnetus juhtus? Märgi lühikirjeldus täidetavale vormile. 

5. Kas patsient on saanud vigastada nakkusohtliku esemega? Kas ta on suunatud ennetavale 

ravile? Kui jah, siis märgi „x“ vormil punkti 6 sobivasse kastikesse. 

 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/122122012030
https://www.riigiteataja.ee/akt/129112013004
http://www.ti.ee/index.php?page=938


 

2 

6. Edasta täidetud vorm viivitamata Tööinspektsiooni kohalikule asutusele kui: 

 toimunud on raske tööõnnetus; 

 toimunud on surmaga lõppenud tööõnnetus; 

 määrad tööõnnetuse tagajärjel töötajale ajutise töövõimetuse; 

Tööinspektsiooni kodulehelt leiad raske tervisekahjustuse määramise juhendi, mis on Sulle 

abiks: www.ti.ee → ülevalt menüüst töötervishoid ja tööohutus → ülevalt alla kulgevast 

menüüst tööõnnetus ja kutsehaigus.  

7. Teavita kindlasti ka tööandjat. Vabariigi Valitsuse 03.04.2008 määrus nr 75, Tööõnnetuse 

ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord, § 1. lg. 1 sätestab, et  

Arst teatab raskest või surmaga lõppenud tööõnnetusest ning töötajale tööõnnetuse 

tagajärjel ajutise töövõimetuse määramisest viivitamata kirjalikult või kirjalikku 

taasesitamist võimaldavas vormis tööandjale ja Tööinspektsiooni kohalikule asutusele, 

esitades määruse lisas 1 toodud vormi kohase teatise. 

 

Kui tööõnnetus ei ole raske, samuti ei ole patsient ajutiselt töövõimetu, siis ei pea seaduse alusel 

Tööinspektsiooni ega tööandjat teavitama. Tööandja teavitamine oleks aga siiski positiivne, sest 

tööandjal on kohustus fikseerida ja uurida kõiki tööõnnetusi – nii mõnigi kord ei oska aga tööandja 

töötaja sõnade järgi ise määrata vigastuse liiki ning vigastatud kehaosa. Kui tegemist on niisuguse 

kergema juhtumiga, siis võib tööandjale edastada teatise ka näiteks töötaja kaudu.  

Kui õnnetus juhtub füüsilisest isikust ettevõtjaga, kes töötab samal töökohal koos ühe või mitme 

tööandja töötajatega, teata juhtunust tööandjale, kes korraldab füüsilisest isikust ettevõtja tööd või 

kellega tal on lepinguline suhe. 

Kui tööõnnetuse toimumise fakt on kinnitust leidnud, siis peab tööandja läbi viima uurimise, millega 

selgitatakse välja õnnetuse põhjus(ed) – eesmärk on samalaadseid õnnetusi edaspidi vältida. 

Tööõnnetuse raporti esitab tööandja kannatanule või tema huvide kaitsjale ja Tööinspektsiooni 

kohalikule asutusele.  Raportis nimetatakse abinõud, mida tööandja rakendab samalaadse tööõnnetuse 

ennetamiseks. Tööinspektsioon võimaldab Eesti Haigekassale juurdepääsu Tööinspektsiooni poolt 

registreeritud tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste raportitele. See on oluline, sest kinnitab Eesti 

Haigekassale tööõnnetuse toimumise fakti, mis omakorda on kannatanule maksmise eelduseks. 

http://www.ti.ee/public/files/arstile_raske_tervisekahjustuse_maaramise_juhend.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/12950663
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Eelista võimalust edastada täidetud vorm krüpteeritult e-posti teel. Selleks kasuta DigiDoc3 

krüptot, mis paigaldatakse arvutisse koos ID-tarkvaraga ning on kohe kasutamiseks valmis. 

Vajadusel leiad juhendi nii: mine internetis aadressile www.id.ee, vali ülevalt menüüst sinu 

isikutunnistus, seejärel sealt alt praktilised näpunäited; avanevas nimekirjas on sobiv teema 

alt neljas - kuidas saan krüpteerida dokumente nende turvaliseks edastamiseks?  

Miks on oluline vormistada tööõnnetus kindlasti tööõnnetusena? 

1. Kui inimesega on juhtunud tööõnnetus, siis tähendab see, et tema töökohas on suure 

tõenäosusega puudusi, millele peaks tähelepanu pöörama – näiteks valed või hooldamata 

töövahendid, ebasobiv töörežiim, ohtlik töökeskkond jne. Kui ühe töötajaga juhtus õnnetus, 

siis võib samasugune õnnetus juhtuda ka kellegi teisega kui põhjust ei likvideerita. Kui pole 

olnud tööõnnetust, siis pole ka midagi uurida! 

Samuti on võimalik, et mõni tööandja ei uuri tahtlikult või tahtmatult õnnetuse toimumise 

asjaolusid piisava täpsusega või on õnnetuse toimumise asjaolud kuidagi erilised; sel juhul on 

Tööinspektsiooni kohaliku asutuse juhatajal õigus otsustada, et ettevõte vajab tööinspektori 

teadmisi ja tähelepanelikkust.  Tööinspektori eesmärk ei ole olla kuri ja paha, vaid koostöös 

tööandja ja töötajatega ennetada tööõnnetuse kordumist. Tööinspektor kaasatakse kindlasti 

surmaga lõppenud tööõnnetuste uurimisprotsessi.  

2. Kui kannatanul peaks ilmnema tööõnnetuse tagajärjel tüsistusi või jäävaid 

tervisekahjustusi, siis on nende seost tööõnnetusega hiljem väga raske tõestada kui tööõnnetus 

pole kohe alguses korrektselt tööõnnetusena vormistatud. 

3. Kui tööõnnetusega kaasneb töötaja jaoks ajutine töövõimetus, siis on selle vastavalt 

vormistamine töötaja jaoks soodsam.  

Nn tavalise haigestumise korral: 

Haigushüvitist hakatakse kindlustatule maksma alates haigestumise 4. päevast.  

Haigestumise 4.–8. päevani maksab haigushüvitist tööandja 70% töötaja viimase kuue kuu 

keskmisest töötasust.  

Alates haigestumise 9. päevast maksab haigushüvitist haigekassa. Hüvitis on 70% töötaja 

eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud kalendripäeva keskmisest tulust). 
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Tööõnnetuse korral: 

Haigushüvitist hakatakse kindlustatule maksma alates õnnetuse 2. päevast. 

Haigekassa maksab 100% kutsehaigusest tingitud või tööõnnetuse tagajärjel tekkinud 

haigestumise või vigastuse korral. Teatud summa nõuab Haigekassa hiljem tööandjalt 

Ravikindlustuse seaduse § 62 lg. 5 alusel tagasi. 
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Tööinspektsiooni kontaktandmed 

 
Põhja inspektsioon 

Gonsiori 29, 10147 TALLINN                                       Tallinnas ja Harjumaal 

Faks 626 9434                                                                toimunud tööõnnetused 

pohja@ti.ee 

Infotelefon 626 9430 

 

Lõuna inspektsioon 

Teguri 37, 50107 TARTU                                            Jõgeva-, Põlva-, Tartu-, Valga-, 

Faks 736 6188                                                               Viljandi- ja Võrumaal 

louna@ti.ee                                                                    toimunud tööõnnetused 

Infotelefon 736 6191 

 

Ida inspektsioon 

Malmi 2B, 41537 JÕHVI                                             Ida- ja Lääne-Virumaal 

Faks 337 1112                                                              toimunud tööõnnetused 

ida@ti.ee 

Infotelefon 337 1112 

 

Lääne inspektsioon 

Esplanaadi 10, 80010 PÄRNU                                    Hiiu-, Järva-, Lääne-, Pärnu-, 

Faks 447 1523                                                             Rapla- ja Saaremaal 

laane@ti.ee                                                                  toimunud tööõnnetused 

Infotelefon 447 1521 
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Vabariigi Valitsuse 3.aprilli 2008. a määruse nr 75 

“Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, 

 teatamise ja uurimise kord”  

  lisa 1 

      

(Tervishoiuteenuse osutaja)  

 

TÖÖÕNNETUSE TEATIS  
 

1. Töötaja              

 (eesnimi ja perekonnanimi) (isikukood) 

              
 (amet)  (telefon*) 

 

2. Tööandja        

 (nimi) 

       

 (aadress) 

              

 (kontaktisik)  (telefon*) 

 
3. Füüsilisest isikust ettevõtja 

              

 (eesnimi ja perekonnanimi) (isikukood) 

              
 (amet)  (telefon*) 

 

4. Tööõnnetuse lühikirjeldus, toimumise koht ja aeg  

      

 

5. Tööõnnetuse tagajärg:  __________________   valik: (kerge kehavigastus / raske kehavigastus / surm) 
 

6. Nahka läbistav kokkupuude nakkusohtliku eseme, inimese või loomaga   

määratud ennetav ravi    
 

7. Vigastuse liik (nt luumurd, põrutus, lahtine haav, mürgistus jms)  
      

 

8. Vigastatud kehaosa (määratleda võimalikult täpselt) 
      

 

9. Arsti poole pöördumise kuupäev:       ja kellaaeg:       

   
10. Ajutine töövõimetus määratud:   ____       valik: (jah / ei)  

 
Arst              

 (eesnimi ja perekonnanimi) (kood) 

              

 (kuupäev)  (telefon*) 

    * täidetakse juhul, kui on teada 
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Ülevaade on koostatud Tööinspektsiooni ja Haigekassa materjalide ning erinevate seaduste 

baasilt – töötervishoiu ja tööohutuse seadus, ravikindlustuse seadus, töölepingu seadus, 

võlaõigusseadus ja VV 03.04.2008 määrus nr 75, tööõnnetuse ja kutsehaigestumise 

registreerimise, teatamise ja uurimise kord. 

Terviseamet, Tallinn, 2014 


