Töökeskkonna parimad praktikad
(töökeskkonna nõukogu ja –volinike töökorraldus)
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Ettevõte: AS Tallink Grupp
Parima

praktika

sihtgrupp:

töökeskkonnavolinikud,
töökeskkonnanõukogude liikmed, osakondade juhid, teenistuste
juhid, üksuste juhid

Probleem
Töökeskkonnavolinikele- ja töökeskkonnanõukogu liikmeteele on
töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevalt kohustuslik läbi
24-tunnine väljaõpe. Tallink Grupi ettevõtetes on kokku u 70
töökeskkonnavolinikku
ja
moodustatud
viis
töökeskkonnanõukogu. Töötajaskond vahetub ja seetõttu on tihti
vaja valida uusi töökeskkonnavolinikke, kes peavad läbima ka
väljaõppe. Volinikuks valitud saada ei tundunud kellelegi
motiveeriv, sest peab läbima ühe igava 3 päevase koolituse,
mille teemade hulgast otseseid seoseid enda töökeskkonnaga ei
osatud leida. Koolitusi korraldavad koolitusasutused ning
osalejate hulgas on väga erineva tegevusvaldkonnaga töötajaid.
Valimine ja koolitamine jäigi enamjaolt seaduse täitmiseks ning
ei täitnud oma tegelikku eesmärki. Töökeskkonnavolinikud ei
saanud oma rollist aru ja ei osanud märgata töökeskkonnas
tekkivad
puudusi,
tööõnnetused
jäid
töötajate
poolt
alaraporteerituks kuna infoliikumine ei olnud piisav tõstmaks
teadlikkust ja ohutute töövõtete kasutamine puudulik, mis viib
hilisemalt kutsehaigestumiseni.

Parima praktika tegevuse kirjeldus
Ettevõtete töökeskkonnaspetsialistile Veronika Kaidis- le kuuluv

ettevõte
W.H.C.
Consult
OÜ
on
registreeritud
Sotsiaalministeeriumis
töökeskkonnaalaste
koolituste
läbiviijana, seega sai tehtud ettepanek, et hakkame
teemakohaseid koolitusi läbiviima ettevõttes sisekoolitusena.
Koolituste maht ja sisu on vastav sotsiaalministri määruses
toodule, kuid teemasid on kohandatud Tallink Grupi ettevõtete
tegevusalast lähtuvalt. Hansaliin ja HT Laevateeninduse
töötajate
koolitused
keskenduvad
just
merendusega
seonduvatele ohtudele, TLG Hotell töötajatele hotellindusega
seonduvale ja Tallink Duty Free laoohutusele. Koolituse korraldus
on jaotatud kaheks: iseseisev e-õpe ja auditoorne õpe. E-õppes
tutvub õppija töökeskkonnaalaste materjalidega iseseisvalt, just
teemadega mis on seotud õigusaktidega ja üldise töökeskkonna
korraldusega.

Koolitusmaterjalidega on võimalik osalejal tutvuda ükskõik
millisest nutiseadmest temale sobival ajal, seega keskkonna
kasutamine on mugav. Materjalidega peab osaleja tutvuma kaks
nädalat enne auditoorset õpet ja iga teema (lessons) eõppekeskkonnas lõpeb
testiga.

Auditoorsel õppel räägime ja arutame osalejatega läbi
töökeskkonna korralduse AS Tallink Grupis. Koolituse järel on
väljakujunenud, et koos volinikega käime läbi ka nende
töökohad, viies üheskoos läbi töökeskkonna sisekontrolli.
Koostatud on aastane töökeskkonna korraldamise plaan, kus on
väljatoodud teemavaldkonnad, millele keskendutatakse. 2017
aastal on nendeks füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid.
Juhendamised on läbiviidud 80% Tallink Grupi töötajatele.

Testide ja auditoorse õppe tulemusena väljastatakse osalejale
tunnistus.

Algselt
oli
koolitus
mõeldud
töökeskkonnavolinikele,
töökeskkonnanõukogu liikmetele kuid üksuste juhtide omal
initsiatiivil hakkasid osalema ka nemad ja seejärel suunasid nad
kõik, kes otseselt puutuvad kokku töökeskkonna korraldusliku
poolega. Koolitused toimuvad vähemalt üks kord kuus
aastaringselt ja osalejate keskmine arv grupis on 15. Koolitused

toimuvad Tallink Grupi Koolituskeskuse ruumides või kui laeval
on võimalik saada kokku koolitusgrupp, siis koolitaja viib
koolituse läbi töökeskkonnas.

Tulemused
Tänaseks on töökeskkonna juhtimise koolituse (nimetuse AS
Tallink Grupis 24- tunnisele volinike ja nõukogu liikmete
väljaõppele) läbinud umbes 300 AS Tallink Grupi töötajat.
Oluliselt on märgata, et paranenud on üldine ohutuskultuur.
Töökeskkond on igapäevane teema kõikidel juhtimistasanditel.
Uute tegevuste planeerimisel alati arvestatakse töökeskkonna
ohtudega. Töökonna sisekontrollide tulemused on kahe aasta
jooksul pärast koolitusi paranenud, puudusi tuvastatakse järjest
vähem. Registreeritud kergete tööõnnetuste arv on tõusnud
mitmekordselt. See näitab inimeste teadlikkust, et ka
väiksematest vigastustest on vaja teatada ning nad teavad, et
õnnetustest teatamine aitab edaspidiselt suuremaid vigastusi
ennetada. Samuti on hakatud teatama ohtlikest olukordadest,
sest teatakse, mida selline olukord tähendab ja, mida võib kaasa
tuua kui sellega ei tegele. Osatakse tähelepanu ohutute
töövõtete
kasutamist
töökohal,
märgatakse
üksteist.
Töökeskkonna juhtimise tulemusena on töötervishoiu ja
tööohutuse korraldus arvestatud igapäevaselt kõikidel tegevustel
kõikidel ettevõtte juhtimise tasanditel.

