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https://www.riigiteataja.ee/akt/12883561



3

§ 1. Seaduse reguleerimisala

(1) Käesolev seadus sätestab töölepingu alusel
töötavate isikute ja avalike teenistujate
(edaspidi töötaja) tööle esitatavad töötervishoiu
ja tööohutuse nõuded, tööandja ja töötaja
õigused ja kohustused tervisele ohutu
töökeskkonna loomisel ja tagamisel, 
töötervishoiu ja tööohutuse korralduse ettevõtte
ja riigi tasandil, vaidemenetluse korra ning
vastutuse töötervishoiu ja tööohutuse nõuete
rikkumise eest.

[RT I 1999, 60, 616 - jõust. 26.07.1999 ] 
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(3) Käesolevat seadust kohaldatakse ka:
1) kinnipeetava tööle vanglas vangistusseaduses sätestatud erisustega;

2) õpilase ja üliõpilase tööle
õppepraktikal;
3) juriidilise isiku juhatuse või seda asendava juhtorgani

liikme tööle;
4) füüsilisest isikust ettevõtja tööle käesoleva seaduse §

12 lõigetes 7 ja 8 sätestatud ulatuses.

[RT I 2007, 3, 11 - jõust. 01.03.2007]
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Kes on töökeskkonnavolinik?

Tartu Ülikool, Loodus- ja Tehnoloogiateaduskond

Keemia instituut:

töökeskkonnavolinik

Viljar Pihl (volitused kuni 31.05.2023)

Kontakt: tel. 737 5237, aadress: Ravila 14a-4029, e-kiri:  

viljar.pihl@ut.ee



6

Töökeskkonna peaspetsialist

Tiina Linder

Kontakt: 

tel. (1) 737 5148, sise-tel. (2) 5148, tel. (3)  
528 4741 

Aadress: Lossi 36-112 
e-kiri:  tiina.linder@ut.ee
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Töökeskkonnavoliniku kohustused

• jälgima, et töökohas on rakendatud töötervishoiu ja
tööohutuse abinõud ning töötajad on varustatud
töökorras isikukaitsevahenditega;

• osalema struktuuriüksuses toimunud tööõnnetuse ja
kutsehaigestumise uurimisel;

• teatama ohuolukorrast või töökeskkonnas avastatud
puudustest viivitamatult struktuuriüksuse juhile ja
töötajatele;

• tundma töötajatele kohustuslikke töökeskkonna alseid
juhendeid ja õigusakte;

• jälgima, et töötajad saaksid töötervishoiu ja tööohutuse
valdkonnas vajalikud teadmised, juhendamise ja
väljaõppe. 



8

Töökeskkonnavoliniku õigused

• nõuda struktuuriüksuse juhilt ja töötajatelt töötervishoiu
ja tööohutuse abinõude rakendamist, töötajate
varustamist töökorras isikukaitsevahenditega ning teha
ettepanekuid ohuallika kõrvaldamiseks ja
töökeskkonna parandamiseks;

• pääseda struktuuriüksuse kõigisse töökohtadesse, 
saada struktuuriüksuse juhilt ja
töökeskkonnaspetsialistilt oma kohustuste täitmiseks
vajalikku teavet (sh tööõnnetuste ja
kutsehaigestumiste kohta);

• peatada ajutiselt töö ohtlikus töölõigus või keelata
ohtliku töövahendi kasutamine, kui töötaja elu ja tervis
on otseselt ohus ja kui ohtu ei ole võimalik muul viisil
kõrvaldada.
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Ohutustehnikaalaseid dokumente TÜ siseinfos (sisenemiseks on vaja omada parooli)
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Uute laboris töötajate/tudengite
instrueerimine ja selle toimingu fikseerimine

Töötaja töötervishoiu- ja tööohutusalase juhendamise ning talle väljastatud isikukaitsevahendite 
registreerimiskaart

Asutuse nimetus  _____________________________________________
Struktuuriüksuse nimetus _____________________________________________
Töötaja ees-ja perekonnanimi_____________________________________________
Töötaja ametinimetus _____________________________________________
Tööstaaž ametialal _____________________________________________

A.Töötajale läbiviidud juhendamised

Juhendamise
kuupäev

Juhendamise liik
(sissejuhatav,
esmane) ja kestus
(tundi)

Juhendaja ees- ja
perekonnanimi,
amet

Töötajale tutvustatud juhendi või õigusakti nimetus Töötaja allkiri
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Uute laboris töötajate/tudengite
instrueerimine ja selle toimingu fikseerimine

B. Töötajale läbiviidud täiendjuhendamised

Juhendamise 
kuupäev

Juhendamise 
põhjus

Töötajale tutvustatud 
juhendi või õigusakti 
nimetus 

Juhendaja ees- ja 
perekonnanimi,                         
amet

Juhendamise 
kestus (tundi)

Töötaja 
allkiri
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Uute laboris töötajate/tudengite
instrueerimine ja selle toimingu fikseerimine

C.    Töötajale korraldatud väljaõpe

Väljaõppe kuupäev
Väljaõppe kestus Juhendaja ees- ja 

perekonnanimi,                         
amet

Juhendaja allkiri Töötaja allkiri

Väljaõpet ei korraldata, sest 
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________  

Juhendaja ees- ja perekonnanimi ____________________________________ 

Juhendaja allkiri ja kuupäev ____________________________________
Mina, _________________________________, kinnitan, et olen tutvunud kaardil märgitud juhendite 
ja õigusaktidega ja kohustun neid täitma:   ____________________________________ (töötaja allkiri)
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Uute laboris töötajate/tudengite
instrueerimine ja selle toimingu fikseerimine

D.  Töötaja lubatud iseseisvale tööle

Ametiala, millel lubatakse 
töötada

Iseseisvale tööle 
lubamise kuupäev 

Lubas iseseisvale tööle:                                     
ees- ja perekonnanimi,   amet

Iseseisvale tööle 
lubaja  allkiri

Töötaja allkiri

E. Töötajale väljastatud isikukaitsevahendid

Väljastamise 
kuupäev

Ohuteguri nimetus Isikukaitsevahend Suurus/m
udel/tüüp

Kogus Töötaja allkiri
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Laborijääkide utiliseerimine

• Ohtlikud kemikaalid tuleb ära transportida
NII KIIRESTI kui võimalik! Selleks võtta
ühendust majahalduriga: Heiki Tamm.
Kontakt: 

tel. (1)  737 4401, sise-tel. (2) (4401), 

tel. (3)   506 4538 
Aadress: Nooruse 1-150
e-kiri:   heiki.tamm@ut.ee
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Laborijääkide utiliseerimine

Kirjas märkida ära: 

a) mis jäätmetega tegemist; 

b) mis ruumis (nr) asub; 

c) kas asemele on vaja tühja anumat; 

d) enda kontaktandmed. 
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Laboriklaasi jäägid

Transpordiukse kõrval asuvas ruumis 1057
(uks on avatav magnetkaardiga) on 
roheline konteiner kuhu saab ära panna
laboriklaasi. 

Muid jäätmeid sinna ruumi panna on 
keelatud!

Küsimuste korral pöörduge infolauda: 
Chemicumi infosekretär, 

tel. 737 4400 (sisetel. 4400)
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Hg j.t. ohtlikud ained

Hg aurustumine:

http://www.youtube.com/watch?feature=play
er_detailpage&v=JABbofwD3MI#t=3s

Hg jääkide kogumine laboris:

https://www.youtube.com/watch?v=JL6HHPCWAEU
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Lisalugemist töötervishoiust ja -
ohutusest

1. Sotsiaalministeerium. Töötervishoiu ja –ohutuse alane üldinfo
https://www.sm.ee/et/tootervishoid-ja-tooohutus

2. Ohtlike kemikaalide kõrvaldamine ja asendamine
http://osh.sm.ee/good_practice/Teabeleht34.pdf

3. Ohtlikud kemikaalid töökeskkonnas
https://www.tooelu.ee/UserFiles/TI%20brozhyyrid/ti_ohtlikud_kem
ikaalid_est_2016_web.pdf

4. Ohtlike kemikaalide identifitseerimise, klassifitseerimise, 
pakendamise ja märgistamise nõuded ning kord. 
https://www.riigiteataja.ee/akt/13256120

5. Ohtlike kemikaalide asendamine
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/120038
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Ideid laborite kaunistamiseks: kemikaalide ohutusmärgised
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Töökeskkonna ohutusmärgised (1)
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Töökeskkonna ohutusmärgised (2)
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• 1. Flammable materials sign or 
symbol
2. Explosion risk sign or symbol
3. Toxic sign or symbol
4. Corrosive sign or symbol
5. Overhead crane sign or symbol
6. Fork lift in operation sign or 
symbol
7. High voltage sign
8. General warning sign or symbol
9. Laser radiation sign or symbol
10. Biohazard sign or symbol
11. Oxidising sign or symbol
12. Hot surface sign or symbol
13. Entrapment risk sign or 
symbol
14. Electrocution risk sign or 
symbol
15. Irritant sign or symbol
16. Slippery floor sign or symbol
17. Watch your step sign or 
symbol

• 18. Cutting risk sign or symbol
19. High temperature sign or 
symbol
20. Glass hazard sign or symbols
21. Suffocation sign or symbol
22. Gas bottle sign or symbol
23. Falling objects sign or symbol
24. Electricity sign or symbol
25. Cutter sign or symbol
26. Hand hazard sign or symbol
27. Battery hazard sign or symbol
28. Rotating parts sign or symbol
29. Low temperature sign or 
symbol
30. Magnetic field sign or symbol
31. Optical radiation sign or 
symbol
32. Non ionising radiation sign or 
symbol
33. Radiation sign or symbol
34. Environmental hazard sign or 
symbol
35. Crushing hazard sign or 
symbol 

http://signsanddisplays.wordpress.com/2011/01/11/35-free-warning-signs-symbols/



23

Töökeskkonna ohutusmärgised (3)
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Töökeskkonna ohutusmärgised (4)
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Lõpp

Tänan tähelepanu eest!


