
 

      

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

Rendiagentuur 

Turvaline ja tervislik töökoht ka renditöötajatele 

Renditöötajate tööalaste riskide ennetamine 

vajab erilist tähelepanu. Kuna renditöötajad 

on hõivatud erinevates sektorites, puutuvad 

nad tööülesannete täitmisel sageli kokku 

erinevate riskidega, sh ka sotsiaalsete 

riskidega. 

 Renditöötajad on seetõttu vastuvõtlikumad psühhosotsiaalsetele 

riskidele. Praktikas saab renditöötaja töötervishoiu ja -ohutuse 

küsimustes pöörduda rendiagentuuri ja kasutajaettevõte poole.  

Rendi-

agentuur 

 

Kasutaja-

ettevõte 

 

Renditöötaja 

 

september 2017 

3 eesmärki tervise ja turvalisuse 

edendamiseks töökohal 

1 
2 Parandada renditöötajate, rendiagentuuri ja 

kasutaja-ettevõtete vahelist infovahetust 

Hinnata renditöötajate tööga seotud riske 

3 Aidata kaasa renditöötajate töötervishoiu alaste 

teenuste kättesaadavusele  



 

 

                                                                                    

                                                                                    

                                        

                                                                                     

                                                           

                       

                                                                                      

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Hinnake 

renditöötajate tööga 

seotud riske 

 Tagage, et renditöötajatele pakutakse 

tööohutuse ja –tervishoiu alast juhendamist  

 Selgitage välja, milliseid töid renditöötajatele 

antakse  

 Tõstke renditöötajate teadlikkust 

ennetustegevuse tähtsusest  

 Pöörake tähelepanu reisimise ja majutuse 

tingimustele, iseäranis lähetatud töötajate puhul  

 Võtke arvesse ka psühhosotsiaalseid riske 

 

2 
Parandage renditöötajate, 

rendiagentuuri ja kasutaja-

ettevõtete vahelist 

infovahetust 

 

 Koostöös kasutajaettevõttega, selgitage 

renditöötajatele enne mistahes töö vastu 

võtmist töötervishoiu ja -ohutuse aspekte 

 Veenduge, et tööõnnetustest antakse teada 

 Paluge kasutajaettevõttelt infot töökohale 

esitatavatest hariduse- ja kvalifikatsiooni 

nõuetest 

 Jagage infot ka renditöötajate esindajatele 

 

3 
Aidake kaasa 

renditöötajate töötervis-

hoiu alaste teenuste 

kättesaadavusele  

 

 Tagage renditöötajatele tervisekontroll  

 Informeerige kasutajaettevõtet renditöötaja 

eelnevatest tervisekontrollidest (samal 

tegevusalal)  

 Andke renditöötajatele kontaktandmed, kuhu 

saab terviseprobleemidega pöörduda   

 Pöörake tähelepanu konkreetsetele 

riskifaktoritele renditöötajate töökohtades  

 

ÕIGUSLIK RAAMISTIK 

LISAINFORMATSIOONI SAAMISEKS: https://osha.europa.eu 

 

 Nõukogu 12. juuni 1989 direktiiv 89/391/EMÜ, töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist 
soodustavate meetmete kehtestamise kohta. 

 Nõukogu 25. juuni 1991 direktiiv 1991/383/EMÜ, tähtajalise või ajutise töölepingu alusel töötavate 

isikute töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta. 

 Nõukogu 16. detsember 1996 direktiiv 1996/71/EMÜ, töötajate lähetamise kohta seoses teenuste 

osutamisega. 

 Nõukogu 19. november 2008 direktiiv 2008/104/EÜ, renditöö kohta. 

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014 direktiiv 2014/67/EL, mis käsitleb direktiivi 96/71/EÜ 

(töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega) jõustamist. 

 

Renditöötajatele tuleb tagada samaväärne töötervishoiu ja tööohutuse alane kaitse nagu on 

teistel kasutajaettevõtte töötajatel. 


