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2013 I poolaasta 35 kutsehaigestumisjuhtumeid ja tööst 

põhjustatud haigestumiste uusi juhtumeid registreeriti 98

2012. aastal oli kutsehaigestumisjuhtumeid 57 (74% 

naised ja 26% mehed) ja tööst põhjustatud haigestumisi 

172 (59% naised ja 41% mehed)



Kutsehaigestumistest

- Luulihaskonna haigusi 68% 

- Närvisüsteemkonna haigusi 14%

- Hingamiselundid                           7%

Tööst põhjustatud haigestumistest

- Luulihaskonna haigusi 53%

- Kõrvahaigusi 21%

- Närvisüsteemkonna haigusi 19%



Töötervishoiu ja tööohutuse strateegia 

2010- 2013

Rahvastiku tervise arengukava 2009- 2020

- Rakendusplaan 2013- 2016

- Meede 3 Tervist toetava töökeskkonna 

arendamine ja töökeskkonnast tulenevate 

terviseriskide vähendamine



RTA tegevussuunad 2013-2016

Tõhustada töökeskkonnast tulenevate terviseriskide 

hindamise, juhtimise ja teavitamise süsteemi

Tõsta  teadlikkust töökeskkonnast tulenevatest 

terviseriskidest

Tõsta töökeskkonnast tulenevate terviseriskide 

hindamise kvaliteeti

Tõhustada töökeskkonna järelevalvet  tõstes 

süsteemsust ja tulemuslikkust 

Korraldada uuringuid töökeskkonnast lähtuvate tervist 

mõjutavate töökeskkonna ohutegurite mõju hindamiseks 

ning avalikustada uuringute tulemused



Tervist toetava töökeskkonna arendamine ja 

töökeskkonnast tulenevate terviseriskide 

vähendamine

- Juhendmaterjalid

- Tööelu portaal www.tööelu.ee

- Töövahend Tööbik



Tervist toetava töökeskkonna arendamine ja 

töökeskkonnast tulenevate terviseriskide 

vähendamine

- Avatud taotlusvoor

- Täiendkoolitused töötervishoiuspetsialistidele

- Ergonoomiakuu



Edasised arengusuunad ja eesmärgid:

Inimese töövõime säilitamine ja parandamine;

Töötuse ennetamine, sh töövõime languse 

korral;

Töövõimekao ennetamine, sh tööandja 

toetamine töökeskkonna parandamisel; 

Inimese naasmine tööturule; 

Varase pensionile jäämise ärahoidmine;



Tööandjaid ja töötajaid toetavate skeemide 

arendamine ja juurutamine töötajate, sh 

töövõimekaoga töötajate tööl hoidmiseks ja 

tööle võtmiseks:

- Tööandjate ja töötajate nõustamine ja 

juhendamine töövõimekao ennetamiseks;



Teavitus- ja nõustamistegevuse arendamine ja 

läbiviimine paindlike töövormide 

kasutamisvõimalustest toetamaks inimeste 

osalemist tööturul ja varasele pensionile 

jäämise ärahoidmiseks. 

Teavitus ja nõustamistegevus ühiskonna 

hoiakute muutmiseks vanemaealise tööjõu, 

eakana töötamise ja terviseprobleemidega 

töötajate suhtes. 



Veebipõhiste ning muude infotehnoloogiliste 

tööelu käsitlevate lahenduste arendamine ja 

levitamine toetamaks tööandjaid töökeskkonna 

parandamisel ning abistamaks inimeste 

tööturule naasmist. 

Koostöövõrgustiku arendamine  

töötervishoiualase teadliku käitumise 

kujundamiseks



Töökeskkonna ohuteguripõhise (riskianalüüsil 

põhineva) metoodika väljatöötamine 

tervisekontrolli sihitatud suunamiseks, 

läbiviimiseks ja tervisekontrolli tulemuste 

rakendamiseks;

Ohuteguripõhiste täiendkoolituste läbiviimine ja 

teabematerjalide koostamine ja levitamine.



Töökeskkond on sotsiaaldialoogi üheks 

olulisemaks teemaks ja selle edendamisel 

peavad oma rolli tunnetama lisaks riigile ka 

tööandjad ja töötajad.
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