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Eesti Energia üks põhiväärtustest on „Ohutus eelkõige“. Kontserni töötervishoiu- ja tööohutuse
peamine eesmärk on töötada tööõnnetuste ja kutsehaigestumisteta. Oleme võtnud
eesmärgiks null tööõnnetust, mille suunas järk-järgult liigume.
Ohutuskultuuri parendamine, ohutu töökeskkonna loomine ning selle tagamine on meie
prioriteet kuid selleks, et eesmärgini jõuaksime peavad meie töötajad ja lepingupartnerid
ohutult töötama ning käituma. Ohutus sõltub igaühest.
Nende ambitsioonikate eesmärkide saavutamiseks on ohutus meie töökultuuri ja igapäevase
käitumise lahutamatuks osaks.
Oleme sõnastanud meie jaoks olulised põhimõtted, mille täitmine on kohustuslik kõikidele
Eesti Energia heaks või nimel töötavatele inimestele:
1. Me kõik vastutame ohutuse eest nii isiklikult kui kollektiivselt
Hoolime enda ja teiste ohutusest. Täidame ohutusnõudeid ükskõik, mida tehes ning nõuame
seda kõigilt, kellega koos töötame.
Kõikide tasandite juhid täidavad oma kohustust ohutu töökeskkonna loomisel ja on teadlikud
ohutusalasest olukorrast oma vastutusalas.
Kõigil on õigus ja kohustus ohtlikust tööst või ohtlikus keskkonnas viibimisest sanktsioone
kartmata keelduda.
Töötajad, kes teadlikult või korduvalt eiravad ohutusnõudeid vastutavad selle eest.

2. Täidame meile kehtivaid õigusakte ning sisemiste kordade ja reeglite nõudeid
Õigusaktide nõuete täitmine on esmatingimus.
Koostame kõikide tööde jaoks ohutu töötamise juhendid, tutvustame neid töötajatele ja
kontrollime nende täitmist.

3. Kõikidel töötajatel on võimalus osaleda töökeskkonna parendamisel
Toetame tööohutuse teemadel avatud ja usaldusel põhinevat suhtlemist.
Juhtide eestvedamisel ja töötajate kaasamisega toimub süstemaatiline töökeskkonna
ohutegurite tuvastamine ning vajalike meetmete rakendamine nende kõrvaldamiseks.
Ennetame tööõnnetusi ja kutsehaigestumisi ning teatame alati ohtlikest olukordadest. Meie
ohutusalane kommunikatsioon on arusaadav, õigeaegne ja asjakohane.

4. Oleme teadlikud meie tegevusega seotud ohtudest
Me tuvastame ohud ja rakendame meetmed õnnetuste ärahoidmiseks.
Me ei alusta tööd enne kui oleme kindlad, et ei tekita sellega mitte kellelegi vigastusi.
Otsuste langetamisel ja muudatuste tegemisel arvestame alati nende mõjuga ohutusele ja
rakendame meetmeid ohutu töökeskkonna tagamiseks.

5. Meil on piisavad teadmised, oskused ja vahendid ohutuks töötamiseks
Tagame, et igal töötajal oleks vajalikud teadmised ohutuks töötamiseks ja ohuolukorras õigesti
tegutsemiseks.
Ohutute töövõtete õpetamine toimub alati enne töö alustamist.
Meil on ohutuks töötamiseks sobivad töövahendid ja seadmed.
Õpime ohutumalt töötama parimate praktikate ja kogutud õppetundide abil.

6. Otsime alati võimalusi töökeskkonna ohutumaks muutmiseks
Uurime põhjalikult kõiki vahejuhtumeid ja õnnetusi, et õppida vigadest ja vältida nende
kordumist.
Selgitame välja alati vahejuhtumite ja õnnetuste juurpõhjused.
Vahejuhtumite kordumise vältimiseks võtame vastu tehnilisi, administratiivseid või muid
meetmeid ning jälgime et need täidetaks.
Hindame ja vaatame süstemaatiliselt üle oma tulemusi ohutuse tagamisel ning tegeleme
puuduste kõrvaldamisega ja töökeskkonna ohutumaks muutmisega.
Tuvastame ja võtame kasutusele parimaid praktikaid. Lähtume ohutu töö korraldamisel
juhtimissüsteemi standardist ISO 45001.

