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Võru Kesklinna Kool
Registrikood 75020144
Vabaduse 12, 65609 Võru

Kontrollimine  toimus  Vabaduse  12,  65609  Võru.  Teen  korrakaitseseaduse  (KorS)  §  28  alusel
järgmise(d) ettekirjutuse(d):

Nr Ettekirjutuse tekst Tähtaeg

1 Võru Kesklinna Kooli töötervishoiu ja tööohutuse alaste nõuete täitmise 
kontrollimine toimus 19.05.2017 aadressil Vabaduse 12 Võrus. Vesteldes 
kontrollimise juures viibijaga selgus, et töökeskkonnanõukogu liikmetele Triin
Nassarile, Margus Soomele ja Kalle Kalkunile pole korraldatud töötervishoiu 
ja tööohutuse alast koolitust. 

22.05.2017 saabunud kooli direktori Kaare Lille kirja kohaselt on Kalle Kalkun 
vastava väljaõppe juba läbinud. 25.08.2017 saabunud kirjas kirjutas direktor,
et koolitus on planeeritud 14.septembrile 2017 (Triin Nassarile ja Margus 
Soomele).

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 2 lg 3 alusel kehtestatud 14.12.2000.a
määruse nr 80 "Töötervishoiu ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe 
kord" §2 lg 1 kohaselt tööandja korraldab töökeskkonnavolinikule ja 
töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu ja tööohutusalase väljaõppe 
hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest. 

Tööandjal korraldada töökeskkonnanõukogu liikmetele väljaõpe.

21.09.2017

2 Võru Kesklinna Kooli töötervishoiu ja tööohutuse alaste nõuete täitmise 
kontrollimine toimus 19.05.2017 aadressil Vabaduse 12 Võrus. Vesteldes 
kontrollimise juures viibijaga selgus, et töötajatele, kelle tervist võivad 
mõjutada ohutegurid (nt õpetajatel psühholoogilised, koristajatel 
füsioloogilised ohutegurid) ja töölaad (töö kuvariga), pole korraldatud 
tervisekontrolli töötervishoiu arsti juures.

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 13 lg 1 p 7 kohaselt on tööandja 
kohustatud korraldama tervisekontrolli töötajatele, kelle tervist võib 
tööprotsessi käigus mõjutada töökeskkonna ohutegur või töö laad, ning 
kandma sellega seotud kulud.

 Vastavalt sotsiaalministri 24. aprilli 2003. a määruse nr 74 «Töötajate 
tervisekontrolli kord»
lisa 1 TÖÖKESKKONNA OHUTEGURID VÕI TÖÖLAAD, MIS ON ALUSEKS 
TÖÖTAJA SUUNAMISEL TERVISEKONTROLLI:
 p 1 - müra (õpetajate puhul episoodiliselt),
 p 6. on selleks muu ohutegur või töölaad, mida ei ole nimetatud punktides 1
kuni 5, kuid mis võib põhjustada tööga seotud haigestumist (nt õpetajate 

01.02.2018



puhul psühholoogilised ohutegurid, ülekoormuse oht häälepaeltele),
p 4 füsioloogilised ohutegurid (koristajate töö puhul raskuste käsitsi 
teisaldamine, ühetaolised sundliigutused, töö jalgadel).

Õpetajate töö puhul tulenevalt töölaadist on tervisekontrolli saatmise 
eelduseks ka kuvariga töötamine vastavalt Vabariigi Valitsuse 15. novembri 
2000. a määrusele nr 362 «Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse 
nõuded.

 Sotsiaalministri 24. aprilli 2003. a. määruse nr 74 „Töötajate tervisekontrolli 
kord“ § 5 lg 2 kohaselt algab töötajate tervisekontroll esmase 
tervisekontrolliga tööle asumise esimese kuu jooksul ning edaspidi 
töötervishoiuarsti näidatud ajavahemiku järel, kuid mitte harvem kui üks 
kord 3 aasta jooksul. Sama määruse § 2 lg 1 p 3 alusel võtab tööandja 
töötaja tervisekontrolli suunamisel aluseks töötaja viimase tervisekontrolli 
otsuses märgitud järgmise tervisekontrolli aja.

 Tööandjal korraldada töötajate tervisekontroll töötervishoiu arsti juures.

TTOS  §  13  lg  1  p  19  alusel  olete  kohustatud  täitma  ettekirjutuse  tähtaegselt  ja  teavitama
tööinspektorit kirjalikult selle täitmisest.

Ettekirjutuse  peale  on  õigus  esitada  vaie  haldusmenetluse  seaduses  ettenähtud  korras
Tööinspektsiooni peadirektorile 30 kalendripäeva jooksul ettekirjutuse saamisest. Vaide esitamine ei
vabasta kohustusest ettekirjutust täita.

(Allkirjastatud digitaalselt)
Merilin Tasane
Tööinspektor
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