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1. TÖÖISNPEKTSIOONI TÖÖKESKKONNA ISETEENINDUSSE 

SISSELOGIMINE 

 
Automaatselt on ettevõtte kontole juurdepääs avatud 

- äriettevõtete puhul juhatuse liikmele ning 

- riigi ja kohalike omavalitsuste asutuste puhul asutuse esindusõiguslikule isikule. 

 
1.1. Sisselogimiseks ava veeilehitsejas (nt Google Chrome, Safari, Mozilla vms) leht 

https://iseteenindus.ti.ee/ 
 

NB! Laialt levinud Internet Explorer on tänaseks aegunud veebilehitseja, soovitame seda mitte 

kasutada. 

 
 

1.2. Klõpsa nupul Sisene iseteenindusse 

 
1.3. Vali endale sobiv autentimislahendus 

 
1.4. Jätkamiseks vali endaga seotud ettevõte (klõpsa ettevõtte nimel) 

https://iseteenindus.ti.ee/
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1.5. Ettevõtte valimise järel suunatakse Sind ettevõtte töölauale. Töölauale kuvatakse oluline info (sh 

näiteks kontrolli saabumise info ja ka näiteks pärast kontrolli tuvastatud puudused või muud 

toimingud (nt sunniraha tasumine). 

 

 
1.6. Juhul, kui Sul on esindusõigus mitmes ettevõttes, siis saad ettevõtet vahetada lehe ülaservas 

oleva ettevõtte valiku abil. Klõpsa noolel ja vali ettevõte, mille kontot soovid hetkel kasutada. 

 

TÖÖLAUD 

 
1.7. Sisselogimisel satud ettevõtte töölauale. Juhul, kui said Tööinspektsioonilt menetluse alustamise 

teate, näed töölaualt infokaarti, kus kuvatakse kontrolli toimumise aega (vt punkt 1.5). Hiljem 

kuvatakse töölauale ka tuvastatud puuduste parandamise tähtajad. Infokaartidel klikkides satud 

vastava puuduse juurde. Kontrolli andmetega saad täpsemalt tutvuda, kui klõpsad vasakmenüüs 

Järelevalve ja valid järgmisest vaatest menetluse. 
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2. ESINDAJATE SISESTAMINE ISETEENINDUSES 

 
2.1. Kui oled iseteenindusse sisse loginud, vali vasakmenüüst valik Esindajad 

 
2.2. Klõpsa vahelehte Esindajad, et näha selle ettevõtte esindajaid. 

Esindajate lehel kuvab süsteem rollid punasena või rohelisena. See, kas mingi roll on kohustuslik või 

mitte, sõltub ettevõtte töötajate arvust. Siin lehel kontrollib süsteem TÖR-ist ettevõtte töötajate arvu 

ja kuvab punasena need rollid, mis on ettevõttele kohustuslikud (alates ühest töötajast peaks TTOSi 

alusel ettevõttes olema töökeskkonnaspetsialist ja esmaabiandja, alates 10-st töötajast 

töökeskkonnavolinik ja alates 150-st töötajast ka töökeskkonnanõukogu). Usaldusisiku rolli alla 

saab lisada töötajate usaldusisiku või ametiühingute usaldusisiku. Muu volitatud isik võib olla näiteks 

personalitöötaja või ehitusettevõtte objektijuht vms, kes ei ole otseselt töökeskkonnaspetsialist, kuid 

kes võib järelevalve käigus olla meie kontakt ettevõttes. 
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2.3. Esindaja lisamiseks klõpsa nupul Lisa isik 
 

2.4. Isiku lisamiseks on kaks varianti. Esimene variant – tegemist on ettevõtte sisese töötajaga. Täida 

ära allolevad lahtrid. Töötaja nime kirjutamisel pakub süsteem hetkel selles ettevõttes töötavaid 

isikuid. Tee oma valik. Kui isikut ei leita, siis järelikult pole otsitav isik ettevõtte töötaja. 

Võimalik tõrge: Süsteem ei pruugi isikut leida ka siis, kui andvahetus töötamise registriga ei toimi. 
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2.5. Andmete sisestamisel ja salvestamisel kuvab süsteem lisatud isikut ja roll on muutunud 

roheliseks (allolevad andmed on näidisena) 
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2.6. Kui esindaja on ettevõtteväline, tuleb isiku lisamisel valida vormil Muu isik. Ettevõttevälise isiku 

peaks üldjuhul sisestama ettevõte ise, kuna see annab juurdepääsu iseteenindusele ja ettevõtte 

andmetele. TI võib isiku sisestada, kui selleks on olemas alus (nt töökeskkonnaspetsialisti 

määramise dokument järelevalve käigus või ka nt volikiri tööandjalt, kus juhatuse liige ise on 

välismaalane ja ei saa iseteenindusse ise sisse logida) 
 



9 
 

2.7. Esindajate juures on infomullid. Kui hiirega infomulli kohale minna, näed vastava rolli lühidat 

tutvustust. Täpsemalt loe tööelu portaalist www.tooelu.ee 
 

 

2.8. Esindajate ajalugu on nähtav klõpsates nupul Ajalugu. 
 

2.9. Ajaloo avanemisel kuvab süsteem eelmisel seda rolli täitnud isikud. Kui andmed puuduvad, siis 

isikuid ei kuvata. Akna sulgemiseks klõpsa Sulgen. 
 

http://www.tooelu.ee/
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3. TÖÖKESKKONNA RISKIANALÜÜSI ESITAMINE TÖÖINSPEKTSIOONILE 

 
OLEMASOLEVA RISKIANALÜÜSI ÜLESLAADIMINE ISETEENINDUSSE 

 
Töökeskkonna riskianalüüsi esitamiseks Tööinspektsioonile lae see üles Tööinspektsiooni 

iseteenindusse. 

3.1. Vali sisse logituna iseteeninduse vasakmenüüst Riskianalüüs 

3.2. Klõpsa avanenud lehe paremas ülaservas lingil Lae üles olemasolev riskianalüüs. 

Kui sa ei näe üleslaadimise linki, siis on asi selles, et puudub üleslaadimise õigus. Riskianalüüsi 

saab üles laadida isik, kes on ettevõtte töökeskkonnaspetsialist ja ka juhatuse liige (eraettevõtte 

puhul) või esindusõiguslik isik (avaliku asutuse puhul). Seda, kes on lisatud ettevõtte 

töökeskkonnaspetsialistiks, saad vaadata, kui klikid vasakmenüüs Esindajad. 

 
 

3.3. Klõpsa valige arvutist ja seejärel valige arvutist üleslaadimiseks õige fail 
 

 
3.4. Kui fail on valitud, klõpsa nupule Esita riskianalüüs. NB! Olenevalt faili suurusest ja 

internetiühenduse kiirusest võib riskianalüüsi üleslaadimine võtta aega. Palun ära sulge lehte 

enne, kui fail on üles laetud. 
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3.5. Seejärel palutakse veelkord kinnitust, kas soovite risksinalüüsi üles laadida. Jätkamisel kinnitad, 

et üleslaetav riskianalüüs on ettevõtte kehtiv riskianalüüs. Kui oled nõus, klõpsa Esita. 

 
 

3.6. Töökeskkonna riskianalüüs on nüüd esitatud ja see ilmub ettevõtte riskianalüüside nimekirja. 

RISKIANALÜÜSI LÄBIVIIMINE RISKIANALÜÜSI TÖÖVAHENDI ABIL (KEVAD 2021) 
Tööinspektsioon arendab uut töökeskkonna riskianalüüsi töövahendit, mille abil on võimalik 

ettevõttel riskianalüüs digitaalselt läbi viia. Riskianalüüs säilib sel juhul Tööinspektsiooni 

iseteeninduses ja on järelevalve läbiviimise ajal ka Tööinspektsioonile kättesaadav. Muul ajal on 

Tööinspektsioonile näha, kas tööandja on riskianalüüsi üles laadinud (sh kuupäev ja faili nimi). 

Väljaspool järelevalvemenetlust Tööinspektsioon ettevõtete riskianalüüse vaadata ei saa (v.a juhul, 

kui tööandja selleks ise soovi avaldab, nt kasutajatoe pakkumise käigus). 

Uus töökeskkonna riskianalüüsi töövahend tuleb kasutusele 2021. a kevadel. 



12 
 

 
 
 
 

4. TÖÖINSPEKTSIOONI JÄRELEVALVE 

 
TÖÖINSPEKTORIGA SUHTLEMINE VESTLUSAKNA KAUDU 

 
Tööinspektsiooni poolt läbiviidava järelevalvemenetluse, kontrolli, tuvastatud puuduste, koostatud 

ettekirjutuste, sunniraha hoiatuste ning sunniraha rakendamise andmetega on võimalik tutvuda 

iseteeninduse kaudu. 

4.1. Kontrolli toimumise ajast saad teada, kui logid ettevõtte kontole lehel https://iseteenindus.ti.ee/ 

4.2. Uutest sõnumeid Tööinspektsioonilt saad lugeda kirjaümbriku ikooni kaudu. Uute sõnumite 

puhul kuvatakse ümbrik ja selle juures uute sõnumite arvu näitav number. Ikoonil klõpsates näed 

uue sõnumi eelvaadet. 

 

https://iseteenindus.ti.ee/
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4.3. Sõnumi lugemiseks klõpsa sõnumil – seejärel avaneb vestlusaken, mille kaudu saad 

tööinspektoriga suhelda ja vajadusel menetlustega seotud andmeid ja dokumente saata. 

Tuvastatud puuduste parandamisest saad märku anda puuduse lehelt ja puudusega seotud failid 

tuleks samuti puuduse juurde üles laadida (vt puuduse parandamise juurest). Vestlus on mõeldud 

täpsustavate küsimuste ja üldise info vahetamiseks tööandja ja tööinspektori vahel. 

 

 
4.4. Vestlusakna avades saad tutvuda eelmise sõnumitega. Uue sõnumi saatmiseks kirjuta oma 

sõnum vestlusaknasse. 

4.5. Kui oled sõnumi kirjutanud ja tahad selle ära saata, vajuta ikoonil Saada  

4.6. Kui soovid oma sõnumile lisada ka faili vajuta ikoonil Manus  Manuse lisamiseks vali fail 

arvutist fail. Tahvlist manuse nupul vajutades saad valida, kas teed pildi ja lisad selle manusena 

või saadad faili. 

 
4.7. Sõnumi pikkus on 4000 tähemärki – näed seda sõnumiakna kohal ja see number väheneb 

vastavalt sellele, kui palju teksti oled sõnumiaknasse juba kirjutanud. 
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MENETLUSE ANDMETEGA TUTVUMINE 

 
4.8. Menetluse andmetega saad tutvuda, kui klõpsad töölaual olles vasakmenüüst Järelevalve 

 

4.9. Seejärel kuvatakse ettevõttega seotud järelevalvemenetlused. Vali menetlus klõpsates menetluse 

numbril. Menetluse staatus näitab, kas menetlus on menetluses või lõpetatud. 
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4.10. Menetluse valimisel kuvatakse menetluse üldandmed. 

Menetluse üldandmete vaatest saad vajadusel allkirjastatud dokumendina alla laadida 

järelevalvemenetluse alustamise teate. Kui soovid teate alla laadida, klõpsa teatel. 
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DOKUMENTIDE LISAMINE INSETEENINDUSES 

 
Allolevate juhiste abil saad tööinspektorile järelevalvemenetlusega seotud dokumente edastada. 

4.11. Vahelehel Dokumendid kuvatakse dokumendid, millega tööinspektor kontrolli käigus 

kindlasti tutvuda soovib. Selleks, et kontroll ettevõttes kiiremini läheks, on võimalik dokumendid 

enne kontrolli üles laadida. 
 

 

 
4.12. Soovitud dokumendi üleslaadimiseks klõpsa dokumendi rea lõpus oleval nupul Lisa faile ning 

avaneb allolev vorm. Dokumenti on võimalik lisada nii failina kui lingina. Kui lisad dokumendi 

lingiks näiteks oma asutuse infosüsteemi lingi, siis tuleks veenduda, et see on kättesaadav 

väljaspool Sinu ettevõtet (mõned lingid on kättesaadavad vaid nt ettevõtte sisevõrgus). 
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4.13. Dokumenti saad lisada kahte moodi: 

- Faili lisamiseks klõpsa lingil Valige arvutist 

- Lingi lisamiseks klõpsa lingil Lisa failid linkidena 

Kui oled faili või lingi lisanud, klõpsa nupul Salvesta. 

4.14. Dokumendi lisamisest annab märku dokumendi real olev sulgudes number (alumisel näitel 1). 
 

4.15. Vahelehel Kontrollid näed läbiviimisel ja lõpetatud staatuses kontrolle 
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KONTROLLI KÄIGUS TUVASTATUD PUUDUSED 

 
4.16. Tööandja tähelepanu nõudvad ja parandamist vajavad puudused on alati kuvatud 

iseteeninduse töölauale. Kui näed töölaual puudust, tähendab see, et puudus on veel 

parandamata ja tööinspektor ootab tööandja vastust. Klõpsa töölaual olevat puuduse infokaarti, 

seejärel avatakse puuduse detailne leht. 

 
4.17. Puuduse lehel saad tutvuda kogu puudust puudutava infoga. Kui puudus on parandatud, siis 

klõpsa nupul Teatan parandamisest. 

 
4.18. Ekraanile ilmub vorm, kuhu tuleks lisada selgitus, kuidas puudus sai parandatud ja puuduse 

parandamist tõendav foto/fail. Kui selgitus ja tõend on olemas, vajuta Salvesta. Seejärel on 

puudus „kontrollimisel“ staatuses ning tööinspektor saab puuduse parandatuks märkida või 
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vajadusel tööandjale tagasi suunata. Sellisel juhul on vaja täiendada selgitust või lisada 

täiendavaid tõendeid. Tagasisuunamisel tuleb tööandjale ka sellekohane e-kiri, mis selgitab, et 

puuduse parandamine vajab tööandja poolset täiendamist. Uue vastuse esitamiseks järgi samu 

samme. 

 

Kui soovid inspektoriga vestelda, saad seda teha Vestluse kaudu. Sõnumi saatmise juhiseid vaata 

juhendis teema „Vestlus“ alt. 
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4.19. Kui puuduse parandamise vastus sobis tööinspektorile ja ta märkis puuduse lõpetatuks, näed 

seda ka iseteeninduses puuduste loetelus. Samas loetelus näed ka teiste puuduste staatust. 
 

4.20. Kui inspektor koostas puuduse parandamiseks ettekirjutuse, näed puuduse real uut puuduse 

parandamise tähtaega ja „Ettekirjutuse“ tulbas on kirje „Jah“. Puuduse parandamisest saad teada 

anda, kui avad puuduse kas puuduse nimekirjast või töölaualt ja klõpsad nupule Teatan 

parandamisest. 

 
4.21. Järelevalvemenetlusega seotud küsimuste korral pöördu tööinspektori poole vestlusakna 

kaudu. Tööinspektor vastab küsimusele samuti vestluse kaudu. 
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5. ETTEVÕTTE SEADED 

 
5.1. Ettevõtte seadete valimiseks vali vasakmenüüst Ettevõtte seaded 

 

5.2. Ettevõtte seadete alt saad täpsustada (nt lisada aadressile tegevuskoha nime või selgituse, nt 

Tartu tehas, Pärnu ladu vms) ja lisada uusi ettevõtte tegevuskohti, mis nimekirjast puuduvad. 

Olemasolevad tegevuskohas tulevad automaatselt töötamise registri andmetest. Kui märkate, et 

nimekirjas on valede andmetega tegevuskohti, siis vaadake üle enda ettevõtte töötamise kanded 

töötamise registris. 
 

5.3. Tegevuskoha lisamiseks klõpsa nupul Lisa tegevuskoht, otsi aadress ja lisa tegevuskoha nimetus 

ning klõpsa nupul Salvesta 
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6. ÕNNETUSED JA HAIGESTUMISED 
 

TÖÖÕNNETUSE ANDMETEGA TUTVUMINE 

Tööõnnetuse andmetega saad tutvuda, kui klõpsad töölaual olles vasakmenüüst „Õnnetused ja 
haigestumised“. 

 

Sulle kuvatakse ettevõttega seotud tööõnnetused. Tööõnnetuse otsimiseks saad kasutada filtreid. Vali 
tööõnnetus klõpsates tööõnnetuse numbril.  

 

 
 
 
Seejärel kuvatakse tööõnnetuse üldandmed. 
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TÖÖÕNNETUSEST TEATAMINE 

Esmalt vaata üle, kas Tööinspektsioonis on juba registreeritud tööõnnetus, mille kohta soovid teatada. Kui 
sellist tööõnnetust ei ole ettevõttega seotud tööõnnetuste nimistus, klõpsa nupul „Uus tööõnnetus“. 

 

 

Avanenud aknas täida ära andmeväljad ja klõpsa „Salvesta“. 
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Pärast salvestamist teavitatakse Tööinspektsiooni uue tööõnnetuse registreerimisest. Esitatud andmeid saad 
hiljem veel täiendada. 

 

RAPORTI ESITAMINE 

Tööõnnetuse raportit saad iseteeninduses koostada või failina üles laadida, kui tööõnnetuse staatus 
on „Tööandja uurimisel“. 

Raporti koostamiseks klõpsa vahelehel „Tööandja uurimine“ ja seejärel nupul „Koosta raport“. 
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Avanenud aknas lisa raporti põhiandmed ja klõpsa „Salvesta“. 

 
 
 
Soovi korral saad lisada ka abinõud, mille rakendamine aitaks ära hoida samalaadsete tööõnnetuste 
toimumist tulevikus. Selleks klõpsa nupul „Salvesta ja lisa abinõu“. Pärast abinõu salvestamist 
lisatakse see tegevuskavasse. Tegevuskava vaatamiseks klõpsa vasakmenüüs „Tegevuskava“. 

 

 

Pärast raporti põhiandmete salvestamist vaata üle tööõnnetuse üldandmed. Töötaja ja tööandja 
andmete muutmiseks või lisamiseks klõpsa nupul „Muuda“. 
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Seejärel vaata üle tööõnnetuse toimumise asjaolud. Andmete muutmiseks või lisamiseks klõpsa 
nupul „Muuda“. 

 

Enne raporti esitamist Tööinspektsioonile on vajalik, et andmed kooskõlastaks töötajate esindaja. 
Seda saab iseteeninduses teha töökeskkonnavoliniku või usaldusisiku rolli määratud isik. Kui 
iseteenindusse on lisatud kooskõlastaja e-posti aadress, saadetakse talle teavitus uue tööülesande 
kohta. 

Ilma kooskõlastamiseta raporti esitamine on lubatud ainult juhul, kui töökeskkonnavolinikku ega 
usaldusisikut ei ole valitud ja iseteenindusse lisatud või ei saa ta mõjuval põhjusel andmeid 
kooskõlastada. 
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Pärast raporti esitamist kuvatakse vahelehel „Dokumendid“ raporti PDF-fail. Soovi korral saad selle 
alla laadida.  

 

 

Raporti lisamine failina 

Kui raport on koostatud süsteemiväliselt, saad selle failina üles laadida. Selleks klõpsa vahelehel 
„Dokumendid“ ja seejärel nupul „Lisa faile“. 

 

 
 
 
 
Avanenud aknas kirjuta täpsustus (näiteks tööõnnetuse raport) ja vali arvutist fail. Seejärel klõpsa 
nupul „Salvesta“. 
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AKTI ESITAMINE 

Akti saad iseteeninduses koostada või failina üles laadida, kui tööõnnetuse staatus on „Tööandja 
uurimisel“. 

Akti koostamiseks klõpsa vahelehel „Tööandja uurimine“ ja seejärel nupul „Koosta akt“. 

 

Avanenud aknas kirjelda vabas vormis juhtumi asjaolusid ja esita uurimise lõpetamise põhjendus. 
Soovi korral saad lisada faile. 
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Enne akti esitamist Tööinspektsioonile saad selle suunata kooskõlastamiseks töötajate esindajale. 
Akti saab iseteeninduses kooskõlastada töökeskkonnavoliniku või usaldusisiku rolli määratud isik. 
Kui iseteenindusse on lisatud kooskõlastaja e-posti aadress, saadetakse talle teavitus uue 
tööülesande kohta. 

 

Pärast akti esitamist kuvatakse vahelehel „Dokumendid“ akti PDF-fail. Soovi korral saad selle alla 
laadida.  
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7. KUI VAJAD ABI 
 

Infotelefon: 640 6000 (tööpäeviti 9.00-16.30) 

Kasutajatugi: infotelefonil 3. liin

E-post: ti@ti.ee 

mailto:ti@ti.ee

