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Määrus kehtestatakse turvategevuse seaduse § 4 lõike 4 alusel. 

 

 

1. peatükk 

ÜLDSÄTTED 

 

§ 1. Määruse reguleerimisala 

 

Käesoleva määrusega kehtestatakse nõuded: 

1) turvaplaanile ja selle koostamisele; 

2) turvaauditi aruandele ja selle koostamisele; 

3) turvatöötaja väljaõppele ja koolitajale; 

4) turvatöötaja kutsesobivusele, kehalisele ettevalmistusele ja terviseseisundile ning 

terviseseisundi nõuetele vastavuse kontrollimise kord; 

5) turvaettevõtja turvatöötaja töötõendile ja vormiriietusele ning erisused turvategevusse 

kaasatud muu töötajale ja sisevalvetöötajale; 

6) turvategevuse dokumenteerimisele ja dokumentide säilitamisele ning Politsei- ja 

Piirivalveametile turvategevuse asjaoludest teada andmise korra ja tingimused. 

 

2. peatükk 

TURVAPLAAN 

 

§ 2. Nõuded turvaplaanile 

 

(1) Turvaplaanis esitatakse järgmised asjaolud: 

1) valveobjekti kirjeldus ja piiride skeem; 

2) rakendatavate valve- ja kaitselahenduste kirjeldus ja põhjendus; 

3) turvatöötajate arv, töögraafik, tööülesanded ja turvatöötajate väljaõppe vajadus; 

4) turvaplaani koostaja nimi ja kontakt; 

5) turvaplaani elluviimise eest vastutava turvategevuse ettevõtja töötaja nimi; 

6) muud asjakohased andmed. 

 

(2) Kui turvaettevõtja peab korda avalikul või erakogunemisel, esitatakse turvaplaanis peale 

lõikes 1 sätestatu: 

1) eeldatav osavõtjate arv; 

2) politsei ja teiste asjaomaste asutustega tehtava koostöö korraldus; 

3) korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel kohaliku omavalitsuse volikogu määrusega 

kehtestatud kohaliku omavalitsuse üksuse haldusterritooriumil ürituse korraldamise ja pidamise 

nõuetest tulenevad asjakohased andmed. 

 

(3) Kui valvetegevus eeldab ka parkimise või liikluse korraldamist, esitatakse turvaplaanis 

peale lõigetes 1 ja 2 sätestatu: 



1) sõidukite parkimise korraldus; 

2) liikluse ümberkorralduse kirjeldus. 

 

§ 3. Turvaplaani koostamine 

 

(1) Turvaplaan koostatakse ja esitatakse teenuse tellijale enne valvetegevuse alustamist. 

 

(2) Turvaplaani allkirjastab pädev isik. 

 

(3) Kui valveobjektiks on riigikaitseobjekt, lähtutakse turvaplaani koostamisel 

riigikaitseseaduse § 87 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsus määrusega kehtestatud 

riigikaitseobjekti kaitse korrast. 

 

3. peatükk 

TURVAAUDIT 

 

§ 4. Nõuded turvaauditi aruandele  
 

Turvauditi aruanne peab sisaldama järgmisi asjaolusid: 

1) turvaauditi läbiviimise eesmärk ja tellija ootused; 

2) valveobjekti kirjeldus ja piirid; 

3) hinnang objektile ning selle ümbrust mõjutavatele ohtudele ja nende kirjeldus, sh 

tõenäolisus, võimalikud tagajärjed jne; 

4) valveobjektil seni rakendatavate kaitse- ja valvelahenduste kirjeldus, sh ülevaade valvamise 

ja kaitsmisega seotud juhtumitest ning hinnang nende lahenduste piisavusele;  

5) põhjendatud soovitused ohu ennetamiseks ja tagajärgede vähendamiseks; 

6) turvaauditi läbiviija ja kaasatud asjatundjate nimed ja kontaktid; 

7) turvaauditi tellija nimi; 

8) muud asjakohased andmed. 

 

§ 5. Turvaauditi aruande koostamine 
 

(1) Turvaauditi tegemiseks ja aruande koostamiseks esitab turvaauditi tegija tellijale kirjalikult 

kava, milles kirjeldatakse turvaauditi tegevused ja selle töökorraldus, võimalikud infoallikad 

ning esialgne ajaplaan.  

 

(2) Turvaauditi aruande allkirjastab pädev isik. 

 

(3) Kui turvaaudit tehakse riigikaitseobjekti kohta, lähtutakse turvauditi aruanne koostamisel 

riigikaitseseaduse § 87 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsus määrusega kehtestatud 

riigikaitseobjekti kaitse korrast. 

 

4. peatükk 

TURVATÖÖTAJA VÄLJAÕPE 

 

§ 6. Nõuded turvatöötaja põhiõppele 
 

(1) Turvatöötaja põhiõppe läbinul on: 

1) teadmised turvategevuse olemusest, sh eri tegevusaladest ning turvategevuse erinevusest ja 

puutumusest korrakaitsega; 

2) teadmised vara valvamise ja kaitsmise õiguslikest alustest, korra pidamisest sh avaliku korra 

tagamisest ning turvatöötaja ülesannetest;  



3) teadmised ja oskused valvamise ja kaitsmise korraldamisest, sh tööpiirkonna 

ettevalmistamisest ja kontrollimisest, korra tagamisest ning koostööst asjakohaste asutustega; 

4) teadmised ja oskused töötada nii meeskonnas kui ka iseseisvalt ning inimestega suhtlemise 

mõjusatest võtetest; 

5) teadmised turvatöötaja õigustest, sh teiste isikute õigusi piiravatest meetmetest, ning oskused 

erinevaid olukordi hinnata ja lahendada; 

6) teadmised ja oskused ülesannete täitmisel kasutatavatest side-, valve- ja teistest seadmetest 

ja vahenditest; 

7) teadmised ja oskused turvatöötajale lubatud relvadest ja erivahenditest ning nende 

kasutamise taktikatest ja olukordadest; 

8) esmaabi osutamise oskused; 

 

(2) Turvatöötaja põhiõpet korraldatakse turvategevuse seaduse alusel tegevusloa saanud 

ettevõtja kehtestatud õppekava alusel. 

 

(3) Turvatöötaja põhiõppe kestus on vähemalt 50 tundi. 

 

§ 7. Nõuded turvatöötaja juhendamisel valvetegevusse kaasatava töötaja õppele 
 

(1) Turvatöötaja juhendamisel valvetegevusse kaasatav töötaja peab põhiõppes olema osalenud 

vähemalt sel määral, et tal on lõike 1 punktides 1–4 ja 6 sätestatud teadmised ja oskused. 

 

(2) Turvatöötaja juhendamisel valvetegevusse kaasatav töötaja peab põhiõppest olema läbinud 

arvestuslikult 16 tundi. Selle kohta väljastab väljaõppe läbiviija kirjaliku tõendi. 

 

§ 8. Nõuded turvajuhi põhiõppele 
 

(1) Turvajuhi põhiõppe läbinul on peale käesoleva määruse § 6 lõikes 1 sätestatule: 

1) teadmised ja oskused korraldada turvategevust, sh hinnata valvetegevuse korraldust, 

tööpiirkondade ettevalmistatust ja vajaduse korral juhtide sündmuste lahendamist 

2) teadmised ja oskused juhtida meeskonda, sh kavandada ja korraldada töötajate väljaõpet ja 

tööülesannete täitmist; 

3) teadmised ja oskused korraldada, sh kavandada ja koordineerida koostööd valveobjekti 

valdaja, politsei ja teiste asjakohaste asutustega; 

4) teadmised ja oskused hinnata valveobjektide turvalisust, teha turvaauditit ja koostada selle 

aruanne; 

5) teadmised ja oskused pakkuda lahendusi valveobjekti valvamiseks ja kaitsmiseks ning 

koostada turvaplaan;  

 

(2) Turvajuhi põhiõpe viiakse ellu turvaseaduse alusel tegevusloa saanud ettevõtja kehtestatud 

õppekava alusel.  

 

(3) Turvajuhi põhiõppe kestus on vähemalt 80 tundi. 

 

§ 9. Nõuded turvatöötaja erikoolitusele 
 

(1) Liikuva valveobjekti kaitsmise ja valvamise erikoolituse läbinul on peale käesoleva määruse 

§ 6 lõikes 1 sätestatule: 

1) teadmised ja oskused ohtliku ründe korral käitumiseks avalikus ruumis; 

2) …; 

3) …. 

 



(2) Kohaliku omavalitsuse omavalitsuse riikliku järelevalve ülesande täitmises turvatöötajana 

osalemiseks on erikoolituse läbinul on peale käesoleva määruse § 2 lõikes 1 sätestatu järgmised 

teadmised ja oskused: 

1) teadmised korrakaitsest ning politsei ja kohaliku omavalitsuse rollist; 

2) teadmised ja oskused avalikus kohas käitumise nõuete üle iseseisvalt järelevalve tegemiseks; 

3) teadmised ja oskused avalikku korda ähvardava ohu ennetamiseks ja tõrjumiseks; 

4) teadmised ja oskused turvatöötajale sätestatud korrakaitseseaduses sätestatud meetmete 

iseseisvaks rakendamiseks ja vahetu sunni kohaldamiseks; 

5) teadmised ja oskused haldusmenetlusest ja meetme kohaldamise dokumenteerimisest. 

 

(3) Erikoolitus korraldatakse turvategevuse seaduse alusel tegevusloa saanud ettevõtja 

kehtestatud õppekava alusel. 

 

(4) Erikoolituse kestuseks on vähemalt … tundi. 

 

§ 10. Nõuded turvatöötaja täienduskoolitusele 
 

(1) Turvatöötajale, sealhulgas turvajuhile, on igal aastal ette nähtud täienduskoolitus, lähtudes 

töötaja tööalasest koolitusvajadustest ja uuendustest turvategevuses. 

 

(2) Täienduskoolitus kestab vähemalt 8 tundi. 

 

 

§ 11. Nõuded turvatöötaja koolitajale 
 

(1) Turvatöötaja koolitajal peab olema õpetatavas aines põhjalik õpi- ja töökogemus ning 

õpetamiseks vajalikud teadmised ja oskused, mis sätestatakse turvatöötaja väljaõpet läbiviiva 

ettevõtja kehtestatud õppekavaga. 

 

(2) Turvatöötaja koolitaja peab iga kolme aasta järel läbima täienduskoolituse, lähtudes 

turvatöötaja väljaõppe vastavas õppekavas kirjeldatud koolitaja kvalifikatsioonis. 

 

§ 12. Nõuded väljaõppe korraldusele 
 

(1) Väljaõppe korraldamiseks tegevusloa saanud ettevõtja tagab väljaõppeks vajaliku 

õpikeskkonna ning hindab kord 3 aasta järel väljaõppe korraldust, õpikeskkonda ja koolitajate 

taset. 

 

(2) Turvatöötaja väljaõppe korraldamisel arvestatakse õppija varasema õpi- ja töökogemusega. 

Pärast õppija varasema õpi- ja töökogemuse hindamist võib turvatöötaja väljaõppe lugeda 

osaliselt või täielikult läbituks. 

 

5. peatükk 

TURVATEGEVUSE DOKUMENTEERIMINE JA TEGEVUSEST  

TEADA ANDMISE KORD 

 

§ 13. Turvategevuse dokumenteerimine ja dokumentide ja hoidmine 
 

(1) Turvategevuse dokumendid on järgmised: 

1) valveobjektil toimunud sündmuse kohta koostatud toimik; 

2) turvategevuseks sõlmitud leping; 

3) turvatöötaja isikukaart; 



4) häireteate ülevaade; 

5) valveobjekti turvaplaan; 

6) turvauditi aruanne; 

7) turvatöötaja väljaõppe õppekava; 

8) turvatöötaja väljaõppe korraldamise eeskiri; 

9) turvatöötaja väljaõppe toimumise aega, kohta ja päevakava sisaldav teade; 

10) turvatöötaja väljaõppe läbimise kohta väljastatav dokument; 

11) väljaõppesse registreerinute ja osalejate nimekirjad; 

12) turvatöötaja koolitaja tööleping. 

 

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3 loetletud dokumente säilitab turvaettevõtja viis 

aastat. Häireteate salvestisi või häireteadete registreerimise raamatuid säilitatakse üks aasta 

viimase salvestise või sissekande tegemisest. 

 

(3) Valve ja kaitse all oleku ajal valveobjekti ohustanud sündmuse kohta koostatakse toimik, 

kuhu paigutatakse ettekanded ja lisamaterjal. Toimikus esitatakse järgmised andmed ja 

lisamaterjalid: 

1) ettekande koostamise aeg ja koht; 

2) selle turvaettevõtja nimetus, kellele ettekanne on koostatud; 

3) ettekande koostanud isiku töökoht ja nimi; 

4) valveobjekti ohustava sündmuse aeg ja koht; 

5) sündmuse kirjeldus; 

6) õigusvastase teo toimepannud või teo toimepanemises kahtlustatava isiku nimi ja passi või 

muu isikut tõendava dokumendi number; 

7) tunnistaja ja kannatanu ees- ja perekonnanimi, sünniaeg või isikukood, aadress, töökoht ja 

telefoninumber ning passi või muu isikut tõendava dokumendi number; 

8) õigusvastase teo toimepannud isiku seletus; 

9) õigusvastase teo toimepannud isiku kinnipidamist, isikusamasuse kontrollimist, asjade ja 

dokumentide äravõtmist ning tagastamist käsitlevad andmed; 

10) politseile isiku üleandmise aeg ja koht; 

11) tunnistajate ja kannatanute seletused; 

12) asja lahendamiseks vajalikud muud andmed. 

 

(4) Häireteade salvestatakse arvutis, helilindil või registreeritakse häireteadete registreerimise 

raamatus. Teates esitatakse järgmised andmed: 

1) häireteate saabumise viis ja aeg; 

2) häireteate edastanud valveobjekti nimetus; 

3) häireteates nimetatud sündmuse toimumise koht ja sündmuse kirjeldus; 

4) teave häireteate menetlemise kohta, nagu menetlustoimingud, käsud ja turvatöötajatelt 

saadav info. 

 

(5) Turvategevusega seotud muu dokument koostatakse ja seda säilitatakse turvaettevõtja üldise 

asjaajamiskorra kohaselt. 

 

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud dokumente hoitakse ja need hävitatakse 

arhiiviseaduses kehtestatud korras. 

 

§ 14. Turvategevusest teada andmise tingimused ja kord 
 

(1) Turvaettevõtja: 

1) teeb iga kuu Politsei- ja Piirivalveametile kirjalikult teatavaks nii objektid, mis on lisandunud 

mehitatud valve alla võetud objektide hulka, kui ka need, mille teenindamiseks sõlmitud leping 



on lõpetatud. Teates esitatakse objekti aadress ja nimetus; selle isiku nimi, kellega on 

valvetegevuse leping sõlmitud; lepingu sõlmimise kuupäev ja kehtivusaeg ning täidetavate 

ülesannete loetelu; 

2) kui valvatav või kaitstav objekt on Eesti riigilippu kandev laev, esitatakse käesoleva 

paragrahvi punktis 1 sätestatud objekti aadressi ja nimetuse asemel Politsei- ja Piirivalveametile 

valvatava või kaitstava laeva nimi, laeva registrinumber, laeva omaniku nimi, isiku- või 

registrikood või isikukoodi puudumisel laeva omaniku sünniaeg ja aadress; 

3) teatab viivitamata Politsei- ja Piirivalveametile valvetegevuse käigus relva kasutamisest või 

valvetegevuse juhtumist, kus isikule on põhjustatud tervisekahjustus või isiku surm; 

4) teatab Politsei- ja Piirivalveametile kirjalikult 5 tööpäeva ette vastava õppekava alusel 

toimuvatest koolitustest sh märkides ära koolituse päevakava, toimumise aja ja koha, koolitaja 

ees- ja perekonnanime; 

 

(2) Kui liikuvaks valveobjektiks oleva veose väärtus ületab 1 000 000 eurot teatab 

turvaettevõtja Politsei- ja Piirivalveametit enne valvetegevuse alustamist. 

 

(3) Kui liikuvaks valveobjektiks oleva veose väärtus ületab 4 000 000 eurot, võib vedu toimuda 

ainult kooskõlastatult Politsei- ja Piirivalveametiga. 

 

6. peatükk 

TURVATÖÖTAJA KUTSESOBIVUS JA KEHALINE ETTEVALMISTUS 

 

§ 15. Kutsesobivuse nõuded 

 

Turvatöötaja vastab järgmistele üldistele näitajatele: 

1) ausus ja seaduskuulekus; 

2) töövõime, sealhulgas võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras; 

3) oskus teha meeskonnatööd; 

4) kohusetunne, enesedistsipliin, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas suutlikkus oma 

pädevuse piires teha iseseisvalt otsuseid, ette näha otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest; 

5) hea suhtlusoskus, teenindusvalmidus ja täpsus. 

 

§ 16. Kehalise ettevalmistuse nõuded 

 

(1) Turvatöötaja peab kehalise ettevalmistuse poolest olema võimeline täitma turvatöötaja 

tööülesandeid. 

 

(2) Turvatöötaja kehalise ettevalmistuse kontrollimise korra kehtestab turvaettevõtja. 

 

7. peatükk 

TURVATÖÖTAJA TERVISENÕUDED JA TERVISEKONTROLLI KORD 

 

§ 17. Turvatöötajate grupid 

 

(1)  Turvatöötajad jagatakse kolme gruppi, lähtudes tööülesannetest ja tervist ohustavatest 

teguritest nende täitmisel. Iga grupi turvatöötajatele kehtestatakse tervisenõuded.  

 

(2) I grupp – turvatöötaja, kes valvab ja kaitseb isikut, teostab kõrgendatud ohuga ja erinõuetele 

vastavat valvetegevust, sealhulgas liikuva valveobjekti valvamist ja kaitsmist. 

 



(3) II grupp – turvatöötaja, kes peab valveobjektil sh kogunemisel korda, teostab vallas- või 

kinnisvara kaitset või mehitatud valvet, patrullib jalgsi või mootorsõidukit kasutades, kontrollib 

isikute sissepääsuluba ja teostab objektivalvet siseruumides, kuid ei täida I grupi ülesandeid. 

 

(4) III grupp – turvajuht ja turvatöötaja, kes turvategevuse korraldamiseks või juhtimiseks ei 

võta vahetult osa I ja II grupi töödest, välja arvatud mootorsõiduki kasutamine sündmuskohale 

sõitmiseks. 

 

§ 18. Tervisenõuded I grupi turvatöötajale 

 

(1) I grupi turvatöötaja terviseseisund peab võimaldama töötada järgmistes tingimustes: 

1) suure vaimse pinge ja ohu olukord, sealhulgas konfliktiolukord ja kestev stress; 

2) vahetustega töö ning töö- ja puhkeaja režiimi häired; 

3) ebaühtlane füüsiline koormus; 

4) kõrge ja madala õhutemperatuuri vaheldumine, tuuletõmbus ja muud ilmastikuolud; 

5) organismi soojusvahetust häiriva kaitseriietuse, sealhulgas kuulivesti kandmine; 

6) võimalik kokkupuude bioloogiliste ohuteguritega; 

7) võimalik kokkupuude gaasipihusti ja suitsus sisalduvate keemiliste ainetega; 

8) vähesest valgustatusest põhjustatud halb nähtavus; 

9) erinevas mürafoonis vaikse ja tugeva heli kuulmine; 

10) sidevahendite kasutamine; 

11) tööülesannetest põhjustatud sundasendid. 

 

(2) Nõuded nägemisele ja kuulmisele: 

1) normaalne vaateväli, värvusnägemine ja hämaras nägemine; 

2) tervisekontrollil ei tohi kuulmine olla nõrgem kui 20 dB sagedusel 500–2000 Hz ja 40 dB 

sagedusel 3000–4000 Hz. 

 

(3) Lubatud ei ole järgmised haigusseisundid: 

1) keha-, kõne- või meelepuue; 

2) psüühikahäire, raskekujuline isiksuse- või käitumishäire; 

3) suletud ruumi kartus, kõrgusekartus; 

4) teadvuse kaotamise hood, tasakaalu- või koordinatsioonihäired; 

5) I tüübi diabeet ehk suhkurtõbi; 

6) sõltuvus alkoholi, narkootilise või psühhotroopse aine kasutamisest. 

 

§ 19. Tervisenõuded II grupi turvatöötajale 

 

(1) II grupi turvatöötaja terviseseisund peab võimaldama töötada järgmistes tingimustes: 

1) suure vaimse pinge ja ohu olukord, sealhulgas konfliktiolukord ja kestev stress; 

2) vahetustega töö, töö- ja puhkeaja režiimi häired; 

3) ebaühtlane füüsiline koormus; 

4) kõrge ja madala õhutemperatuuri vaheldumine, tuuletõmbus ja muud ilmaolud; 

5) organismi soojusvahetust häiriva kaitseriietuse, sealhulgas kuulivesti kandmine; 

6) bioloogiliste ohuteguritega kokkupuuteoht; 

7) vähesest valgustatusest põhjustatud halb nähtavus; 

8) erinevas mürafoonis vaikse ja tugeva heli kuulmine; 

9) sidevahendite kasutamine; 

10) tööülesannetest põhjustatud sundasendid. 

 

(2) Nõuded nägemisele ja kuulmisele: 

1) normaalne vaateväli, värvusnägemine ja hämaras nägemine; 



2) tervisekontrollil ei tohi kuulmine olla nõrgem kui 20 dB sagedusel 500–2000 Hz ja 40 dB 

sagedusel 3000–4000 Hz. 

 

(3) Lubatud ei ole järgmised haigusseisundid: 

1) keha-, kõne- või meelepuue; 

2) psüühikahäire, raskekujuline isiksus- või käitumishäire; 

3) suletud ruumi kartus; 

4) teadvuse kaotamise hood; 

5) sõltuvus alkoholi, narkootilise või psühhotroopse aine kasutamisest. 

 

§ 20. Tervisenõuded III grupi turvatöötajale 

 

(1) III grupi turvatöötaja terviseseisund peab võimaldama töötada järgmistes tingimustes: 

1) suure vaimse pinge ja ohuolukord; 

2) võimalik kokkupuude gaasipihusti ja suitsus sisalduvate keemiliste ainetega; 

3) raadio- või teiste sidevahendite kasutamine; 

4) ööpäevaringne töö; 

5) mootorsõiduki juhtimine. 

 

(2) Nõuded nägemisele ja kuulmisele: 

1) normaalne vaateväli, värvuste taju ja hämaras nägemine; 

2) parema kuulmisega kõrvas ei tohi kuulmine olla nõrgem kui 30 dB sagedusel 500–2000 Hz 

ja 40 dB sagedusel 3000–4000 Hz. 

 

(3) Lubatud ei ole järgmised haigusseisundid: 

1) psüühikahäire, raskekujuline isiksuse- või käitumishäire; 

2) telefonivestlust takistav mõlema kõrva kuulmislangus; 

3) teadvuse kaotamise hood; 

4) sõltuvus alkoholi, narkootilise või psühhotroopse aine kasutamisest. 

 

§ 21. Turvatöötaja kuulumine mitmesse gruppi 

 

Kui turvatöötaja kuulub mitmesse käesoleva määruse §-s 17 nimetatud gruppi, peab tema 

terviseseisund vastama kõikidele gruppidele ette nähtud tervisenõuetele, kusjuures valik 

tehakse rangemate nõuete rakendamiseks. 

 

§ 22. Tervisekontrolli tegemise aeg 

 

Tervisenõuetele vastavust kontrollitakse I, II ja III grupi turvatöötajal enne esmakordset 

töökohustuste täitmisele asumist (edaspidi eelnev tervisekontroll) ning töötamise ajal 

perioodiliselt (edaspidi perioodiline tervisekontroll). 

 

§ 23. Tervisekontrolli läbimine 

 

(1) Eelneva tervisekontrolli läbib turvatöötaja mitte varem kui kolm kuud enne tööle asumist. 

 

(2) Turvatöötaja perioodilist tervisekontrolli tehakse vähemalt iga kolme aasta järel, kui 

tervisekontrolli tegija ei näe ette teisiti. 

 

(3) Eelnevat ega perioodilist tervisekontrolli ei pea läbima kui turvatöötajal on kehtiv 

mootorsõiduki juhtimisõigus ja relvaluba või tal on turvatöötaja tervisekontrolliga 

samaväärseks loetud tervisekontrolli läbimisel saadud kehtiv tervisetõend. 



(4) Turvatöötaja tervisekontrolliga loetakse samaväärseks Kaitseväe arstliku komisjoni või 

töötervishoiuarsti, politseiametniku, päästeteenistuja ja vanglateenistuse ametniku 

tervisekontroll, kui see vastab käesoleva määrusega kehtestatud nõuetele. Käesolevas sättes 

nimetatud tervisekontrolli läbimist tõendab selle kohta väljastatud kehtiv tervisetõend. 

 

(5) Turvatöötaja, kes on  käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel vabastatud tervisekontrollist, peab 

läbima esimese perioodilise tervisekontrolli: 

 1) üks kuu enne mootorsõidukijuhi tervisetõendi või relvaloa tervisetõendi kehtivuse 

lõppemist; 

 2) üks kuu enne samaväärseks loetud tervisekontrolli läbimisel saadud tervisetõendi kehtivuse 

lõppemist. 

 

(6) Eelnevat ja perioodilist tervisekontrolli teeb perearst või turvaettevõtjaga lepingu sõlminud 

töötervishoiuarst või tervishoiuteenuse osutaja, kelle on töötervishoiu tegevusluba 

(edaspidi arst). 

 

(7) Tervisekontrolli tegev arst määrab tööandja korraldatud riskianalüüsi tulemuste alusel 

kindlaks terviseuuringute mahu ja kaasab vajadusel eriarste. 

 

(8) Tervisekontrolli käigus hindab arst isiku: 

1) organismi funktsionaalset seisundit ja üldist terviseseisundit; 

2) organismi vastupidavust koormusele; 

3) kehalise töövõime ja füüsilise arengu sobivust kutsealale. 

 

(9) Tervisekontrolli otsuse tegemise aluseks on käesoleva määruse §-des 18–20 sätestatud 

tervisenõuded. 

 

§ 24. Tervisekontrolli tegemise kord 

 

(1) Turvatöötaja võtab tervisekontrollile kaasa isikut tõendava dokumendi ning alalised või 

ajutised abivahendid, nagu prillid, kontaktläätsed, kuulmisaparaat, proteesid jts. 

 

(2) Turvatöötaja esitab arstile enne tervisekontrolli läbimist isikut tõendava dokumendi ja 

seejärel täidab tervisekontrollikaardi tervisedeklaratsiooni osa (lisa 1). Isik kinnitab 

tervisekontrolli kaardi esimeses ja teises osas esitatud kande õigsust allkirjaga. 

 

(3) Arst teeb või korraldab turvatöötaja terviseseisundi tervisenõuetele vastavuse hindamiseks 

vajalikud terviseuuringud ja kannab tervisekontrolli tulemused tervisekontrolli kaardile. 

 

(4) Arst väljastab tervisekontrolli läbinud isikule või teda uuringutele saatnud asutusele 

tervisetõendi (lisa 2). 

 

(5) Arst tutvustab ja selgitab turvatöötajale tervisekontrolli terviseuuringute tulemusi ja nende 

alusel tehtud otsust ning võtab turvatöötajalt selle kohta tervisetõendile allkirja. 

 

§ 25. Tervisekontrolli sageduse muutmine 

 

(1) Arstil on turvatöötaja terviseseisundist lähtudes õigus muuta turvatöötaja tervisekontrolli 

sagedust. Sageduse muutmise põhjus märgitakse tervisekontrolli kaardile. 

 

(2) Töötaja tervisekontrollile saatnud turvaettevõtja võib suunata töötaja varem 

tervisekontrolli: 



1) töötaja põhjendatud taotluse alusel; 

2) vahetu ülemuse põhjendatud kirjaliku taotluse alusel. 

 

§ 26. Tervisekontrolli dokumentide säilitamine 

 

Tervishoiuteenuse osutaja säilitab tervisekontrolli kaarte ja terviseuuringute tulemusi paberil 

või elektrooniliselt 15 aastat tervisekontrolli tegemisest arvates. 

 

8. peatükk 

TURVATÖÖTAJA TÖÖTÕEND JA VORMIRIIETUS 

§ 27. Töötõend 

 

Töötõend on turvaettevõtja väljastatud dokument, millel on turvatöötaja ees- ja perekonnanimi, 

isikukood ja foto ning tegevusala ettevõtja ärinimi. Töötõendil on märgitud sõna 

„Turvatöötaja“. 

 

§ 28. Vormiriietus 

 

(1) Vormiriietusel on embleem ettevõtja ärinimega või kaubamärgina registreeritud logoga, 

nimesilt, millel on sõna „turvatöötaja“ ning töötaja ees- ja perekonnanimi.  

 

(2) Turvatöötaja vormiriietus sh embleem ei tohi olla eksitavalt sarnane teise turvaettevõtja, 

sisevalvetöötaja, tegevväelase, Kaitseliidu liikme, kohaliku omavalitsuse korrakaitseametniku 

ning politsei-, pääste-, vanglaametniku, Maksu- ja Tolliameti, Veeteede Ameti ametniku, 

kohtukordniku, riigi keskkonnakaitseinspektori vormiriietusega. 

 

§ 29. Erisused 

 

(1) Turvaettevõtja töötajale, kes osaleb turvategevuse seaduse paragrahvi 5 lõike 4 alusel 

valvetegevuses turvatöötajaga koos ja tema juhendamisel, väljastab turvaettevõtja töötõendi ja 

vormiriietuse, millele on sõna „turvatöötaja“ asemel märgitud „töötaja“. 

 

(2) Sisevalvetöötajale väljastab sisevalve korraldaja töötõendi ja vormiriietuse, millele on sõna 

„turvatöötaja“ asemel märgitud „sisevalvetöötaja“. 

 

 

§ 30. Töötõendi ja vormiriietuse kirjelduse kooskõlastamine 

 

Töötõendi ja vormiriietuse käesoleva määrusega kehtestatud nõuetele vastavuse 

kontrollimiseks kooskõlastab turvaettevõtja vormiriietuse ja töötõendi kirjelduse Politsei- ja 

Piirivalveametiga või halduslepingu alusel määratud mittetulundusühinguga. 

 

9. peatükk 

RAKENDUSSÄTTED 

 

§ 31. Määruse jõustumine 

Määrus jõustub … . a. 



 

EELNÕU KAVAND 

 

SISEMINISTER 

MÄÄRUS 

 

Kohaliku omavalitsuse korrakaitseülesande täitmisele kaasatud turvatöötaja eritunnused 

ja nõuded vormiriietusele 
 

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 821 lõike 12 alusel. 

 

§ 1. Määruse reguleerimisala 

 

Määrusega kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korrakaitseülesande täitmisele kaasatud 

turvatöötaja eritunnused ja nõuded vormiriietusele. 

 

§ 2. Turvatöötaja eritunnused 

 

Turvatöötaja eritunnused on: 

1) sõnad „KOHALIK KORRAKAITSE“ vormiriietuse ja ohutusvesti seljaosal ja vasakul 

rinnal (lisa 2)  

2) sõnad „KOHALIK KORRAKAITSE“ tähistusena sõidukil (lisa 2). 

 

 

§ 3. Nõuded vormiriietusele 

 

(1) Turvatöötaja vormiriietus peab vastama valdkonna eest vastutava ministri määrusega 

kohaliku omavalitsuse korrakaitseametniku vormiriietusele kehtestatud nõuetele. 

 

(2) Turvatöötaja võib kanda kohaliku omavalitsuse korrakaitseametniku vormiriietust koos 

turvatöötaja eritunnustega. 

 

 

§ 4. Rakendussäte 

 

Määrus jõustub … . a. 
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