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Õigusaktid esmaabi kohta

• Töötervishoiu ja tööohutuse seadus

– Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja 

esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord 

täienduskoolitusasutuses

• Liiklusseadus

– Mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse ja teadmiste kontrolli ning 

õppevahendite ja -kava nõuded



Relvaseadus

• § 35. Soetamisloa ja relvaloa taotlemine 

füüsilise isiku poolt

– (2) Soetamisloa või relvaloa saamiseks on taotleja 

kohustatud esitama:

• 6) dokumendi, mis tõendab vähemalt sellise 16-tunnise 

esmaabikoolituse läbimist, mille on läbi viinud 

tervishoiutöötaja, kes on läbinud esmaabiõpetajate 

koolituskursuse ja omab sellekohast tunnistust.



Töötervishoiu ja tööohutuse seadus

Tööandja kohustused

• määrama töötajate hulgast vähemalt ühe esmaabiandja, 

võttes arvesse töötajate arvu, tervisekahjustuste 

esinemise sagedust, ettevõtte piirkondlikku 

jagunemist ja tegevuse iseloomu;

• võimaldama esmaabiandjal täita oma ülesandeid tööajal;

• korraldama esmaabiandjale omal kulul ja tööajal 

koolituse ühe kuu jooksul arvates tema määramisest ja 

täienduskoolituse iga kolme aasta järel, makstes 

esmaabiandjale koolituse ja täienduskoolituse ajal 

keskmist tööpäevatasu;



Töötervishoiu ja tööohutuse seadus

Tööandja kohustused

• paigutama nähtavale kohale esmaabi andmise 

juhised, hädaabinumbri 112 ning esmaabiandja 

nime ja telefoninumbri

• tagama töötajatele esmaabivahendite 

kättesaadavuse, juurdepääsetavuse ja 

märgistuse, sealhulgas tööülesannete 

täitmiseks kasutatavates autodes, traktorites, 

liikur- ja eritöömasinates;



Töötervishoiu ja tööohutuse seadus

Tööandja kohustused

• tagama tervisekahjustusega töötaja 

toimetamise vastavalt arsti korraldusele 

tervishoiuasutusse või koju.

• esmaabiandjale ei pea koolitust 

korraldama, kui esmaabiandja igapäevane 

töö eeldab erakorralise meditsiini, 

anestesioloogia, intensiivravi või kiirabi 

teenuse osutamist.



Töötervishoiu ja tööohutuse seadus

Tööandja kohustused

• Esmaabiandja ülesanded:

– Annab tervisekahjustuse korral esmaabi 

töötajale;

– Kutsub vajadusel kiirabi;

– kontrollib regulaarselt esmaabivahendite 

olemasolu ja vastavust ettevõtte vajadustele.



Esmaabiandja koolitus

• Esmaabiandja koolituse ja 

täienduskoolituse viib läbi 

täienduskoolitusasutuse pidaja vastavalt 

täiskasvanute koolituse seaduse nõuetele.



Esmaabi koolitus

• Ettevõtte esmaabiandjate koolitus 16-ak. tundi

• Esmaabi täiendusõpe iga 3a järel 6 ak tundi.

• Esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse viib läbi 

täienduskoolitusasutuse pidaja vastavalt täiskasvanute koolituse 

seaduse nõuetele.

• Esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse korra 

täienduskoolitusasutuses kehtestab valdkonna eest vastutav 

minister määrusega

• Esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse 

täienduskoolitusasutuses viib läbi tervishoiutöötajate riiklikus 

registris registreeritud tervishoiutöötaja, kes on läbinud 

esmaabiõpetaja koolituse ning omab sellekohast tunnistust

https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=113032019177&id=127112018015


Liiklusseadus

• Mootorsõiduk, mida loetakse töötervishoiu- ja tööohutuseseaduse 

mõistes töökohaks, peab olema varustatud esmaabivahenditega

• Mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooni omandamiseks peab 

juhtimisõiguse taotleja läbima kehtestatud nõuete kohase esmaabi 

koolituse

• Mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse ja teadmiste kontrolli ning 

esmaabikoolituse õppevahendite ja -kava nõuded kehtestab 

valdkonna eest vasutav minister määrusega

• Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele 

esitatavad nõuded-

– Kood 109. Käsiapteek nõuded: 1) nõuded käsiapteegile ja sõidukite loetelu, millel 

on käsiapteek kohustuslik, on kehtestatud sotsiaalministri määrusega;

– peab asuma sõidukis kättesaadavas kohas.

https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=115032019009&id=131122010037


Mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse ja 

teadmiste kontrolli ning õppevahendite ja -kava 

nõuded (määrus)

• Mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse kestus on 16 tundi, millest ühe kolmandiku 

moodustab praktiline osa

• Esmaabikoolituse õpperühmas võib olla kuni 25 õpilast

• Esmaabikoolituse läbiviimisel kasutatakse vähemalt järgmisi õppevahendeid:

– mootorsõiduki esmaabikomplektid;

– sidumisvahendite komplektid, sealhulgas kolmnurkrätikud paarikaupa 

harjutamiseks;

– desinfitseerimisvahendiga puhastatav mannekeen, millel on võimalik harjutada 

kaudset südamemassaaži ning hingamisteede avamist ja ventileerimist;

– hingamisteede avatust ja suletust illustreeriv õppematerjal;

– elustamise skemaatilised plakatid ja pildimaterjal;

– esmaabikoolituse praktilise osa abivahendid (põrandatekk või vaip, 

desinfitseerimisvahendid)

• Kui riik on jätnud küsimuse õiguslikult regueerimata, siis ei saa ka karistada- kas 

eraautos peab esmaabi komplekt olema



Mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse ja 

teadmiste kontrolli ning õppevahendite ja -kava 

nõuded (määrus)

• Esmaabikoolituse õppekava koosneb teoreetilisest ja praktilisest 

osast

• Teadmiste kontrolli aluseks on määruse § 3 lõikes 2 loetletud 

teoreetilised teadmised esmaabist ja lõikes 3 loetletud praktilise 

harjutamise käigus omandatud esmaabi võtete kasutamise oskus

• Teadmiste kontroll määruse § 3 lõikes 2 loetletud teoreetiliste 

teadmiste osas peab olema läbi viidud kirjalikku taasesitamist 

võimaldavas vormis

• Mootorsõidukijuhi esmaabiõpetaja peab olema registreeritud 

tervishoiutöötajana tervishoiutöötajate riiklikus registris



Esmaabivahendid



Esmaabivahendid



AED- Automated external 

defibrillator



Automated external defibrillators (AED)



AED



Esmaabivahendid

• Ettevõtte esmaabivahendite näidisloetelu Vt 

näidisnimekirja. 

• Tööülesannete täitmiseks kasutatavates 

autodes, traktorites, liikur- ja eritöömasinates 

nõutavate esmaabivahendite näidisloetelu

https://www.tooelu.ee/et/83/esmaabivahendid


Esmaabivahendid

• Vajaminevate esmaabivahendite nimekiri sõltub  

ettevõtja suurusest, töötajate arvust, tekkivatest 

ohtudest, meditsiiniteenuste kättesaadavusest, 

töötajate hajutusest töökohal, isoleeritud 

töökohtades asuvatest töötajatest jne. Tööandja 

ülesanne on tagada vastavalt oma ettevõtte 

vajadustele sobivad esmaabivahendid sobivas 

koguses.



Esmaabi märgistus

Esmaabivahendid Hädaabi 



Märgistus

§ 10. Silmadušš

Kui töökohal esineb oht 

võõrkeha või 

kemikaali sattumiseks 

silma, peab kergesti 

ligipääsetavas ja 

selgesti märgistatud 

kohas paiknema 

silmadušš



Silmadušš



Märgistus

• Kanderaam ei ole 

kohustuslik


