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Lugeja küsib: Kuidas peab tervisekontrolli korraldama üheaegselt mitme
tööandja juures töötavale töötajale ja renditöötajale?
Vastab Tööinspektsiooni töökeskkonna nõustamise osakonna konsultant MariLiis Ivask:
Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest (TTOS) tuleneva tervisekontrolli eesmärk on
hinnata töötaja terviseseisundit ja töötingimuste sobivust töötajale. TTOS § 13 lg 1 p
7 kohaselt on tööandja kohustatud korraldama tervisekontrolli töötajatele, kelle tervist
võib tööprotsessi käigus mõjutada töökeskkonna ohutegur või töö laad. Korraldatav
tervisekontroll toimub tööajal ja selle eest tasub tööandja. Tervisekontrolli vajaduse
välja selgitamiseks peab tööandja hindama töökeskkonnast ja töölaadist lähtuvalt
võimalikke riske töötaja tervisele, st läbi tuleb viia töökeskkonna riskianalüüs.
Ettevõtte riskianalüüsi tulemustest peab selguma, kes ja milliste konkreetsete
ohutegurite alusel peavad tervisekontrolli läbima.
Asjaolu, et töötaja töötab osalise koormusega mitme tööandja juures, ei vabasta
tööandjat tervisekontrolli korraldamise kohustusest. Tööandja peab sellegipoolest
analüüsima, kas töökeskkonna ohutegur või töölaad võib kahjustada töötaja tervist
võttes selle juures arvesse tööaja kestvuse. Kui riskianalüüsis selguvad siiski olulised
riskid töötaja tervisele, siis tuleb töötaja tervisekontrolli suunata.
Tervisekontrolli korraldamise kohustusest ei vabasta ka see, et teine tööandja on
sama töötaja juba tervisekontrolli saatnud. Tervisekontroll viiakse läbi võttes arvesse
konkreetse ettevõtte töökeskkonda, töötingimusi ja ametit. Tervisekontrolli viib läbi
töötervishoiuarst, kes väljastab tööandjale tervisekontrolli otsuse infoga, kas ja mis
tingimustel tohib töötaja ettenähtud tööd teha. Kuna töökeskkonnad, töötingimused ja
töösisu ei ole erinevates ettevõttetes üldjuhul üks ühele sarnased, siis ei saa
tööandja arvestada töötaja tervisekontrolli otsust, mis on väljastatud teisele
ettevõttele.
TTOS § 12 lg 1 kohaselt tagab renditöö puhul töötervishoiu ja tööohutuse nõuete
täitmise, sh tervisekontrolli korraldamise, kasutajaettevõtja. Kasutajaettevõtja on
ettevõte, kelle töökeskkonnas töötaja teeb tööd alludes selle ettevõtte juhtimisele ja
kontrollile. Kasutajaettevõtja puhul eeldame, et ta on läbi viinud töökeskkonna
riskianalüüsi ja selle alusel korraldab nii tava- kui renditöötajatele tervisekontrolli.
Kuna töökeskkond ja töötingimused on konkreetselt kasutajaettevõtja põhised, ei saa
tervisekontrolli korraldajaks olla rendiettevõtja. Seadus ei keela aga sõlmida
kasutajaettevõtjal ja rendiettevõtjal erikokkulepet, mille kohaselt korraldab
tervisekontrolli kasutajaettevõtja, kuid selle eest tasub rendiettevõtja.
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