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  EELNÕU 

02.03.2021 

 

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse ning teiste seaduste 

muutmise seadus 
 

 

 

§ 1. Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmine 

 

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduses tehakse järgmised muudatused: 

 

1) paragrahvi 20 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(1) Nakkushaigusjuhtumid registreeritakse nakkushaiguste andmekogus (edaspidi register), 

mida peetakse nakkushaigusjuhtumite registreerimiseks, nakkushaiguste levikutendentside 

selgitamiseks, nakkushaiguste ennetamiseks, tõrje ja tervishoiuteenuste korraldamiseks, 

tervisepoliitika väljatöötamiseks, nakkushaiguste haigestumuse, levimuse, suremuse ja 

immuniseerimise analüüsimiseks, diagnostika ja ravikäsitluse hindamiseks ning 

tervisestatistika ja tervisepoliitika kujundamiseks ning epidemioloogiliste uuringute ja 

järelevalve tegemiseks.“; 

 

2) paragrahvi 20 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„4) andmeandjate loetelu, andmete andmise täpsem kord ja saadavad andmed, sealhulgas 

hädaolukorra ohu, hädaolukorra ja eriolukorra täiendav andmekoosseis;“; 

 

3) paragrahvi 20 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„1) nakkushaige üldandmed  – ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg ning sugu; 

2) nakkushaige muud andmed – haridus, amet, töökoht või õppeasutus, kontaktandmed, 

sealhulgas elukoht, sünnikoht, perearsti andmed, rahvus ja sotsiaal-majanduslik seisund; 

3) nakkushaige terviseandmed  – diagnoosi, haigestumise, immuniseerimise, uurimismaterjali, 

uuringumeetodi ja -tulemuse, haigustekitaja ja selle tundlikkuse, testimise põhjuste, nakatumise 

asjaolude ja oletatava levikutee, hospitaliseerimise ning ravi kohta; 

4) HIV levikul emalt lapsele või seksuaalsel teel nakatunu nakkusallikas, riskirühma 

kuulumine, sünnitusviis, profülaktika raseduse ajal ja sünni järel, parenteraalsel nakatumisel ka 

nakatumise viis; 

5) AIDSi indikaatorhaigused; 

6) nakkushaige surmaga seotud andmed; 

7) nakkushaiguse epideemilise leviku korral negatiivse laboratoorse uuringu tulemuse andnud 

isiku andmed vastavalt käesoleva lõike punktides 1 ja 2 sätestatule ning proovi andmed  ja 

tulemus; 

8) nakkushaiguse epideemilise leviku korral nakkushaige kontaktse andmed vastavalt 

käesoleva lõike punktides 1 ja 2 sätestatule, välja arvatud sotsiaal-majanduslik seisund, 

perearsti andmed ning seos nakkushaigega; 

9) nakkushaiguse epideemilise leviku korral immuniseeritu andmed vastavalt käesoleva lõike 

punktides 1 ja 2 sätestatule ning immuniseerimise andmed; 

10) tervishoiuteenuse osutaja andmed; 

11) teatise registreerimise andmed.“; 

 

4) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses: 
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„(41) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktides 7–9 nimetatud andmeid kogutakse nakkushaiguste  

suhtes vastavalt registri põhimääruses sätestatule.“; 

 

5) paragrahvi 20 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(5) Registri andmeid säilitatakse tähtajatult kui registri põhimääruses ei sätestata teisiti.“; 

 

6) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses: 

„(7) Kooskõlas käesoleva paragrahvi lõikega 2, edastab tervise infosüsteem registrile vajalikud 

andmed vastavalt põhimääruses sätestatule.“; 

 

7) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses: 

„(10) Terviseametil on õigus hädaolukorra ohu korral, hädaolukorra ja eriolukorra 

lahendamiseks edastada nakkushaige kontaktse isikuandmeid tervishoiuteenuse üldarstiabi 

osutajale käesoleva seaduse § 6 lõike 1 punktides 2 ja 4 toodud ülesannete täitmiseks.“;   

 

8) paragrahvi  28 lõiget 2 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:  

„5) kohustada isikuid kasutama isikukaitsevahendeid ja -meetodeid.“;  

 

9) paragrahvi 28 lõike 3 teises lause asendatakse tekstiosa „käesoleva seaduse § 27 lõike 1 

punktides 1 ja 2 nimetatud meeteid ja piiranguid“ sõnadega „käesolevas seaduses sätestatud 

viibimiskeeldu või liikumisvabaduse piirangut“; 

 

10) paragrahvi 28 lõikes 6 asendatakse sõna „lõikes 5“ sõnadega „:lõigetes 2 ja 5“; 

 

11) täiendada seadust paragrahviga 452 järgmises sõnastuses:  

„§ 452. Sunnivahendi kohaldamise erisused 

(1) Käesoleva seaduse § 27 ja § 28 alusel Vabariigi Valitsuse või Terviseameti antud 

haldusaktiga määratud sunnivahendit rakendab Terviseamet asendustäitmise ja sunniraha 

seaduses sätestatud korras. Terviseamet võib kirjaliku hoiatusega muuta haldusaktiga samas 

dokumendis sisalduva hoiatusega määratud sunnivahendi liiki, määra või vabatahtlikult 

täitmise tähtaega, lükata sunnivahendi rakendamise edasi või teha uue hoiatuse. 

(2) Käesoleva seaduse § 27 ja § 28 alusel Vabariigi Valitsuse või Terviseameti antud haldusakti 

täitmiseks kohaldab vahetut sundi Politsei- ja Piirivalveamet korrakaitseseaduses sätestatud 

tingimustel ja korras.“; 

 

12) täiendada seadust paragrahviga 453 järgmises sõnastuses:  

„§ 453. Korrakaitseorgani kaasamine ja koostöö 

(1) Nakkushaiguse epideemilise leviku korral võib Terviseameti pädevuses olevate ülesannete 

täitmisesse kaasata Politsei- ja Piirivalveameti, Häirekeskuse, Päästeameti või muu 

korrakaitseorgani.  

(2) Korrakaitseorgani kaasamise otsustab valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul 

Vabariigi Valitsus korraldusega. Edasilükkamatutel juhtudel võib Terviseamet kaasata teise 

korrakaitseorgani iseseisvalt, teavitades kaasamisest viivitamatult Vabariigi Valitsust. 

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud korralduses määratakse:  

1) täpne ülesanne, mille täitmisse korrakaitseorganit kaasatakse; 

2) ülesande täitmisel osalevate isikute arv või arvu ülempiir; 

3) korrakaitseorgan kaasamise tähtaeg;  

4) territoorium, kus korrakaitseorgan ülesannet täidab;  

5) ametiisik, kellele ülesande täitmisel osalevad isikud alluvad; 

6) vajaduse korral muud andmed. 

(4) Kaasataval korrakaitseorganil on Terviseameti pädevus ja avaliku võimu volitused ulatuses, 

milliste ülesannete täitmisesse korrakaitseorgan kaasati.  
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(5) Kaasatav korrakaitseorgan täidab ülesandeid Terviseameti juhtimisel.  

(6) Terviseamet vastutab kaasatava korrakaitseorgani tekitatud kahju eest. 

(7) Kaastava korrakaitseorgani kulud hüvitatakse riigieelarvest. 

(8)  Nakkushaiguse epideemilise leviku korral võib Terviseameti ülesannetesse kaasatud 

korrakaitseorgan töödelda isikuandmeid, sealhulgas eriliigilisi isikuandmeid, vastavalt 

ülesandele, milleks ta kaasati.“; 

 

13) täiendada seadust paragrahviga 462 järgmises sõnastuses:  

„§ 462. Nakkushaiguse epideemilise leviku tõkestamise nõuete rikkumine 

  (1) Käesoleva seaduse § 28 alusel kehtestatud nõuete rikkumise eest – 

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.  

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – 

karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.“;  

 

14) paragrahv 49 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:  

„(3) Käesoleva seaduse §-des 461 ja 462 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on lisaks 

Terviseametile ka Politsei – ja Piirivalveamet.“. 

 

§ 2. Eesti Haigekassa seaduse muutmine 

 

Eesti Haigekassa seaduse § 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses: 

„9) osaleb tervishoiuteenuste osutamise kvaliteeti, kättesaadavust ja efektiivsust arendavate 

tegevuste või projektide ning tervisesüsteemi ja tervise infosüsteemi arendustegevustes ning 

haldamises koostöös Sotsiaalministeeriumiga.“. 

 

§ 3. Maksukorralduse seaduse muutmine 

 

Maksukorralduse seaduse § 29 täiendatakse punktidega 59 ja 60 järgmises sõnastuses: 

„59) Terviseametile ravimiseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel 

tervishoiutöötaja ja tervishoiuteenuse osutamisel osaleva isiku andmete kandmisel 

Terviseameti registritesse ning tervishoiuteenuse osutamise aluseks oleva tegevusloa nõuete 

kontrollimiseks ja tegevusloa andmiseks ning nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse alusel 

nakkushaiguste epideemilise leviku korral leviku ennetamiseks, seireks ja tõrjeks; 

60) töötamise andmeid tervise infosüsteemi vastutavale ja volitatud töötlejale 

tervishoiuteenuste korraldamise seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks ning tervise 

infosüsteemi kasutajatele seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks.“.  

 

§ 4. Ravimiseaduse muutmine 

 

Ravimiseaduses tehakse järgmised muudatused: 

 

1) paragrahvi 81 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(2) Retseptikeskuse asutab ja selle põhimääruse kehtestab valdkonna eest vastutav 

minister määrusega, milles sätestatakse:  

1) andmekogu volitatud töötleja, kui volitatud töötleja on määratud, ning töötlejate ülesanded; 

andmekogusse kogutavate andmete koosseis ja andmekogusse kandmise kord; 

2) andmetele juurdepääsu ja andmete väljastamise kord; 

3) andmeandjate loetelu ning nendelt saadavad andmed; 

4) muud korraldusküsimused.“; 

 

2) paragrahvi 81 lõikest 3 jäetakse välja teine lause. 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=101072020011&id=121122017018
https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=101072020011&id=121122017018
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§ 5. Sotsiaalmaksuseaduse muutmine 

 

Sotsiaalmaksuseaduses tehakse järgmised muudatused: 

 

1) paragrahvi 3 punktis 3 asendatakse sõnad „töötaja haigestumise või vigastuse“ sõnadega 

„töötajale“; 

 

2) paragrahvi 3 punktist 18 jäetakse välja sõnad „haigestumise või vigastuse“. 

 

§ 6. Surma põhjuse tuvastamise seaduse muutmine 
 

Surma põhjuse tuvastamise seadust täiendatakse §-ga 82 järgmises sõnastuses: 

„§ 82. Teatise väljastamine omastele 

Surnud isiku surmateatis ja surma põhjuse teatis väljastatakse käesoleva seaduse § 6 lõikes 1 

nimetatud isikule tervise infosüsteemist.“.   

§ 7. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmine 

 

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduses tehakse järgmised muudatused:  

1) paragrahvi 59 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 „(2) Hädaolukorraks valmistumisel, hädaolukorra ohu korral ja hädaolukorra lahendamisel 

Terviseamet: 

1) määrab kindlaks tervishoiuteenuse osutajate ülesanded hädaolukorraks valmistumisel ning 

ülesannete jaotuse hädaolukorra ohu või hädaolukorra ajal;  

2) koostab ja esitab Sotsiaalministeeriumile kord aastas käesoleva seaduse § 17 lõikes 11 ja § 

22 lõikes 41 nimetatud tervishoiuteenuse osutajate kriisireguleerimise võimekuse 

hindamiseks ülevaate hädaolukorra lahendamiseks kasutusele võetavatest ja vajalikest 

ressurssidest ning küsib selleks vajalikke andmeid tervishoiuteenuse osutajatelt; 

3) annab haldusakte tervishoiuteenuse osutajale, lähtudes käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel 

kehtestatud valmisoleku tasemetest ja arvestades lõike 4 alusel kehtestatud haldusakte; 

4) annab haldusakte vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 6; 

5) otsustab tervishoiuteenuse osutaja tegevusvaru ümberjagamise.“; 

 

2) paragrahvi 59 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks; 

 

3) paragrahvi 59 lõike 8 punkti 1 muudetakse ja jäetakse välja sõnad „ja hädaolukorra 

meditsiinijuhi“;  

 

4) paragrahv 59 lõike 9 punkti 1 muudetakse ja jäetakse välja sõnad „ja hädaolukorra 

meditsiinijuhi“; 

 

5) paragrahvi 591 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(2) Tervise infosüsteemi kaasvastutavad töötlejad on Sotsiaalministeerium ja Eesti 

Haigekassa.“; 

 

6) paragrahvi 591 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„1) infosüsteemi kaasvastutavate töötlejate ning volitatud töötleja ülesanded;“; 

 

7) paragrahvi 593 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(7) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatule väljastatakse isikuandmeid üksnes 

andmesubjekti enda nõusolekul, ilma andmesubjekti nõusolekuta teadus- ja ajaloouuringu ning 

riikliku statistika vajadusteks, süüteo- või kohtumenetluses tõe väljaselgitamiseks, 
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Terviseametile ja Andmekaitse Inspektsioonile nende ülesannete täitmise tagamiseks või muul 

juhul, kui tervise infosüsteemist andmete väljastamine või edastamine on seaduses sätestatud.“. 

 

§ 8.  Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine 

  

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 122 lõikes 1 asendatakse sõnad „haigestumise või 

vigastuse“ sõnadega „haiguse, vigastuse või karantiini korral“.  

 

§ 9. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 

 

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduses (RT I, 29.12.2020, 

2) tehakse järgmised muudatused: 

1) paragrahvi 1 punkti 27 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„27) paragrahvi 313 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses: 

ˮ(3) Enne 2022. aasta 1. jaanuari väljakirjutatud haiguslehtedele kohaldatakse käesoleva 

seaduse kuni 2021. aasta 31. detsembrini kehtinud redaktsiooni.ˮ;“; 

 

2) paragrahvi 4 punkti 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„5) paragrahvi 89 täiendatakse lõikega 252 järgmises sõnastuses: 

ˮ(252) Isiku suhtes, kellel on õigus töövõimetushüvitisele käesoleva seaduse § 56 lõike 1 

kohaselt ning kelle töövõimetuslehel märgitud töö- või teenistuskohustustest või majandus- 

või kutsetegevusest vabastus algas enne 2022. aasta 1. jaanuari, kohaldatakse käesoleva 

seaduse kuni 2021. aasta 31. detsembrini kehtinud redaktsiooni.ˮ.“; 

 

3) paragrahvi 9 punkti 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(3) Käesoleva seaduse § 1 punktid 6, 8 ja 27, § 4 punktid 2 ja 5 ning § 5 punkt 2 jõustuvad 

2022. aasta 1. jaanuaril.“. 

 

§ 10. Seaduse jõustumine  

 

Käesolev seadus jõustub 2021. aasta 1. mail.  

 

Riigikogu esimees  Henn Põlluaas 

 

Tallinn “....”.....................” 2021 

_________________________________________________________________________ 

Algatab Vabariigi Valitsus “....”......................” 2021 

 


