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Kes me oleme?

Eesti Töökeskkonnaspetsialistide Nõukoda on 
mittetulundusühing 

Ühingusse kuuluvad Eestis tegutsevad 
töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonna volinikud 
ja valdkonda aktiivselt edendavad ja toetavad 
inimesed.

ETKSN on asutatud 13. sept 2012

Ellu kutsutud Sotsiaalministeeriumi julgustusel



Miks ETKSN on oluline?

� Tööinspektsiooni andmebaasis on 

registreeritud 6105 töökeskkonnaspetsialisti 

(üle 5 töötajaga ettevõtetes)

� Sadades ettevõtetes on 

töökeskkonnaspetsialisti vastutusala 

ülesanded jagatud teistele töötajatele

� Valdkonda reguleerivaid seadusi on sadade 

lehekülgede kaupa, mida peavad täitma kõik 

ettevõtted



Mis on ETKSN lisandväärtus?

� Ühendab valdkonna spetsialistid võrgustikuks

� Võimaldab omavahelist konsulteerimist ja 
parimate praktikate kohta info vahetamist

� Aitab leida partnereid ja lahendusi neile 
töökeskkonnaspetsialistidele või ettevõtetele, kes 
vajavad abi ja nõu

� Kogub ja vahendab valdkonna infot

� On kaasatud õigusloomesse



Mis on meie eesmärgid

Ühingu eesmärgiks on:

� aidata kaasa töökeskkonna turvalisuse  
parandamisele,

� teadvustada ühiskonna tasandil töökeskkonna 
turvalisuse tagamise olulisust, 

� tõsta spetsialistide kvalifikatsiooni, 

� kaitsta nõukoja liikmete huve. 



ETKSN töökeskkonnaspetsialistile 

ETKSN on vajalik Sulle kui töökeskkonnaspetsialistile 
kui:

�Soovid saada valdkonna informatsiooni.

�Tahad jagada oma kogemusi.

�Sul puudub kompetents ja sa vajad 
professionaalset nõuannet.

�Sa ei tule enam toime, sind ei kuulata.

�Vajad informatsiooni ja erialast täiendkoolitust.



ETKSN ettevõtte juhile kui...

� Vajad ettevõttele töökeskkonnaspetsialisti või 
teenust töökeskkonna korrastamisel.

� Vajad nõu töökeskkonna parendamise osas.

� On tehtud vajalikud investeeringud 
töökeskkonda, kuid on mured ja tööõnnetused 
ikkagi ei vähene.

� Töötajatele on tehtud vajalikud koolitused ja 
instrueerimised, kuid see ei ole muutusi töötajate 
käitumises ja hoiakutes toonud.

� Tahad lihtsalt mõnele oma küsimusele vastust.



Mida on tehtud?

� Töökeskkonnaspetsialistide Nõukojas on 40 
liiget – umbes 1-2 liiget liitub igakuiselt. 
Liikmetest 14 on juriidilised isikud

� Läbirääkimised toetajaliikmete leidmiseks

� Loodud on ETKSN foorum

� Parimate praktikate kogumine

� Ettevõtete külastamine



Partnerid ja sidusorganisatsioonid

� Tööinspektsioon

� Sotsiaalministeerium

� Kutsekoda

� Tallinna Tehnikaülikool



Üldkoosolek märts 2013

� 27.03.2013 toimunud ETKSN üldkoosolek 

� Toimumiskoht: TTÜ



Üldkoosolek oktoober 2013

� 8.10.2013 ETKSN koosolek 

� Toimumiskoht: TTÜ



Teostatud uuringust:

� Teema –Töökeskkonnaspetsialistide 
arvamusuuring Tööinspektsiooni koolituste kohta

� Uuringu läbiviimise hetkel kuulus ühingusse 40 
liiget. 

� Kokku saadi 21 vastust, mis on 52,5% valimist. 

Uuringust selgus, et kõik Töökeskkonnaspetsialistide 
Nõukoda liikmed peavad Tööinspektsiooni poolt 
pakutavaid koolitusi vajalikeks (100%).



� Kõige enam vajatakse koolitusi tootmis- ja 

tööstusvaldkonnas, millele järgneb 

ehitussektor, metsandus, transport ja 

logistika. 

� Koolitusi vajavad kõikide tasandite juhid, 

samas 39% arvab, et koolitada tuleb eelkõige 

esmatasandi juhte.  



� Olulist tähelepanu tuleb pöörata koolituste 

sisu ja kasutatavate meetoditele. Koolituste 

planeerimisel tuleb lähtuda täiskasvanute 

koolitamise põhimõtetest, pakkudes nii 

teoreetilist baasi kui ka praktilisi tegevusi, mis 

rikastavad täiskasvanu õppija kogemusi ning 

loovad positiivseid võimalusi edaspidiseks 

arenguks.  



Arenguplaanid ja edasist

� ETKSN soovib, et lähiaastatel võetaks vastu 
töökeskkonnaspetsialist kutsestandard

� ETKSN soovib suurendada oma liikmesvõrgustikku, 
et pakkuda töökeskkonnaspetsialistidele ja 
ettevõtetele valdkonnas paremat tuge

� ETKSN näeb end tulevikus tugeva 
koostööpartnerina riigisektorile seadusandluse 
korrastamisel ja rakendamisel

� ETKSN soovib olla nähtavam, selleks on planeeritud 
viia läbi valdkonna seminare ja koolitusi



Oled liikmeks teretulnud

� Liikmeks saavad astuda ettevõtted-eraisikud

� Liikmetel on õigus valida juhatust ning olla valitud
juhatuse liikmeteks



Rohkem infot

Rohkem infot: www.etksn.ee

Facebook:www.facebook.com/tookeskkonnaspetsia
listid



Tänan kuulamast!

Jaana Vunukainen

info@etksn.ee

www.etksn.ee

www.facebook.com/tookeskkonnaspetsialistid


