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Täienduskoolitusasutuse
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Koolituskeskus Reiting
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Õppekava nimi

Töötervishoiu ja -ohutuse koolitus

Õppekavarühm

Töötervishoiu ja –kaitse õppekavarühm

Õppe kogumaht
(akadeemilistes tundides)

24 tundi auditoorset tööd

Õppekava koostamise alus

Koolituse õppekava vastab Tervise- ja tööministri 22.11.2018 määruses nr
50 „Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja
koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses" esitatud
nõuetele.
Koolituskeskus Reiting on registreeritud "Töötervishoiu ja tööohutuse
seaduse" alusel töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete
välja- ja täiendõppekursuste ning töökeskkonnaspetsialistide
täiendõppekursuste ja tööandja või tööandja esindaja
täiendõppekursuste läbiviimiseks, kui ta täidab töökeskkonnaspetsialisti
kohustusi; esmaabiandja välja- või täiendõppekursuste läbiviimiseks.
Teade koolitusasutuse registreerimisest nr 5/2014 09.01.2014,
Sotsiaalministeerium.

Sihtgrupp

Töökeskkonnavolinikud ja -nõukogu liikmed, tööandjad või tööandja
esindajad, kui nad täidavad töökeskkonnaspetsialisti kohustusi

Õppe alustamise tingimused

Koolitus toimub eesti keeles, vajalik eesti keele oskus vähemalt B2
tasemel.

Õppe eesmärk

Koolitus annab ülevaate tööohutusest, töötervishoiust, riskianalüüsist.
Koolituse õppekava vastab Tervise- ja tööministri 22.11.2019 määruses nr
50 „Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja
koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses" esitatud
nõuetele.

Õpiväljundid

TARTU KONTOR
Kastani 39-12 Tartu, Tel. 733 3690

Koolituse läbinu:
•

teab tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust;

•

nimetab töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida;

TALLINNA KONTOR
Pärnu mnt 67A, IV korrus, Tel. 652 5982
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•

teab, kuidas koostada ettevõtte riskianalüüsi

Õppesisu

Koolitusel kajastatakse järgmisi teemasid:
1) tööandja ennetustegevus töökohal, sealhulgas töötajate juhendamine
ja väljaõpe, ergonoomia ja töökohtade kohandamine;
2) tervisekontrolli korraldamine ja muu töötervishoiuteenuse osutamine;
3) töökeskkonna ohutegurid ja riskianalüüs, sealhulgas ohutegurite
tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud
terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide
vältimiseks või vähendamiseks;
4) töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad)
arvestamine töökeskkonnas;
5) töötajate teavitamine ja kaasamine ning töökeskkonnaspetsialisti,
töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu roll ja ülesanded;
6) esmaabi korraldus;
7) tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral;
8) tööõnnetusest ja tööga seotud haigestumisest teavitamine ja nende
uurimine;
9) töötervishoiu ja tööohutuse riiklik järelevalve.

Õppemeetodid
Iseseisev töö

Näitlikustatud suhtluspõhine loeng, juhtumi analüüsid.
Puudub
Koolitusel osalejad saavad paberkandjal ja/või elektroonselt
jaotusmaterjalid, mis on koostatud koolitaja poolt vastavalt õppesisu
teemadele kõikide teemade kohta.

Õppematerjalide loend

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus.
Nõuded õpingute
lõpetamiseks, sh
hindamismeetodid ja
hindamiskriteeriumid

Kursuse läbimisel väljastatav
dokument (tunnistus või
tõend).
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Õpingute lõpetamise tingimuseks on:
• Osavõtt vähemalt 80% auditoorsetest tundidest;
• Praktiliste ülesannete lahendamine tunnis, kirjalik test..
Hindamismeetodid ja –kriteeriumid:
Õpiväljundeid hinnatakse läbi praktiliste ülesannete lahendamise
vastavalt koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumitele ning kirjaliku
testi sooritamise vähemalt 75% õigeid vastuseid.
Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist. Koolituse
lõpus toimub kokkuvõttev hindamine kompleksülesande lahendamise
teel.
Hindamine on mitteeristav.
• Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
• Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa
õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide
arvule.
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Koolitaja kompetentsust
tagava kvalifikatsiooni või õpija töökogemuse kirjeldus.
Õppemaksu tasumine ja
tagastamine
Õppekorraldus

Kõik koolitajad omavad erialast kõrgharidust, töökogemust õpetatavas
valdkonnas ja täiskasvanute koolitamise kogemust. Koolitajate
lühitutvustusi on võimalik lugeda kodulehelt konkreetse koolituse
toimumise juures.
http://www.reiting.ee/oppemaksu-tasumine-ja-tagastamine
https://www.reiting.ee/oppekorraldus

Vaidluste lahendamise kord

Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutata,
lahendatakse vaidlused Tartu Maakohtus.

Õppekeskkonna kirjeldus

https://www.reiting.ee/koolitusruumid-ja-oppekeskkond

Kvaliteedi tagamise
tingimused ja kord
Õppekava kinnitamise aeg:

https://www.reiting.ee/kvaliteedi-tagamise-alused
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Õppekava on uuendatud: 25.03.18 ja 01.08.2019
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