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Ajalugu 

• Töökeskkonna Haldus OÜ on on asutatud augustis, 
2006 a 
 

• Töötajaid algselt 1, lisaks töövõtuga töötajad 
 

• Praegu põhipalgal töötajaid 6 ja töövõtuga ca 12 
töötajat 
 

• Kaks keskust: Koolituskeskus ja Arstikeskus 
• Kontori asukoht: Tallinn, Marja 9, III korrus.  
 



Koolituskeskus 

Asukoht Tallinn, Marja 9, III korrus - koolitusruum 
Koolitused eesti, vene ja inglise keeles. 
-  Töötervishoiu- ja tööohutusalase koolitused 
-  Tööstusergonoomia ja kontoriergonoomia koolitus 
- Esmaabiandjate koolitused 
- Ehitusplatsikoolitused 
- Tõstukijuhtide – troppijate koolitused 
- Asbesti koolitus 
- Tuletööde koolitused ja tuleohutusalased 

koolitused, evakuatsiooni koolitused 
- Euroopa Tööohutuskaardi koolitus 

 





Töötervishoiualased teenused 

- Töökeskkonna riskianalüüside teostamine 
ettevõtetele/asutustele 

- Töötervishoiualane nõustamine ettevõttes ja 
kokkuvõtte koostamine 

- Töötervishoialase dokumentatsiooni 
vormistamine 

- Evakuatsiooniplaanide koostamine 

-  Kutsenõustamine 



Prioriteedid mittemeditsiiniliste 
teenuste osutamisel 

• Kvaliteedi pakkumine  
• Lektorid ja riskianalüütikud on kvalifitseeritud 

spetsialistid oma valdkonnas  
• Koolitusmaterjalide mitmekesisus (jaotus materjalid 

lisaks lektori loengumaterjalidele) 
• Praktiliste ülesannete sooritamine koolituste ajal 
•  Püüame lähtuda koolitustel ettevõtte vajadustest 

(ergonoomiakoolitus, tuletööde või tuleohutusalased 
koolitused, tõstukijuhtide koolitused) 

• Ettevõttele on koolitusload välja antud nii 
Terviseameti kui ka Haridusministeeriumi poolt, mis 
ka kodulehel väljas 
 



Soovitused ettevõtetele  

• Koolitusloa või töötervishoiuteenuse ostamise loa 
olemasolu? 

• Kes on lektorid?    NB! Konkurents! 
• Võimalusel ja vajadusel tellida enda ettevõttele/asutusele  

sobiv koolitus  
- töökeskkonnaspetsialistide koolitus pangatöötajatele või  

meditsiiniasutuse töötajatele,  
- ergonoomia koolitus ettevõtte tootmistöötajatele või 

kontoritöötajatele,  
- tõstukijuhtide koolitus ettevõtte vajadustele põhinevalt 

jne) 
• Erinevate koolitajate kasutamine – sobivaim koolitaja Teie 

jaoks ja ka hea võrdlusmomendiks. 
 



Arstikeskus  
“ Küüdorfi Töötervishoid” 

• Asukoht Ehitajate tee 137, Tallinn – Haabersti Tervisekeskuses III 
korrus  

• Töötajate tervisekontrolli teostamine ja tervisetõendite 
tegemine (vastavad uuringud ja  vormistamine) 
 

• Mootorsõidukijuhtidele tervisetõendite tegemine ja 
erinevatesse kutseõppeasutustesse soovija tervisetõendi 
tegemine 

 
• Alates mai 2014 on luba teha meremeestele tervisekontrolli 

(meremehe tervisetõend ja mereõppeasutusse õppija soovija 
tervisetõend)  
 

• Kutsenõustamine ja eraisikute vastuvõtt 









Prioriteedid meie arstikeskuse töös 

• Kõrge kvaliteet  
 

• Personaalne  lähenemine ettevõttele 
 

• Kõik vajalik ühest kohast 
 

• Arsti vastuvõtt ainult arstikeskuses 
 

• Töötervishoiuarsti poolne ettevõtte külastus  koos kokkuvõtte 
koostamisega 
 

• Kutsenõustamine   
 

• Klassikalise massaazi teenust ettevõtetes kohapeal või siis 
arstikeskuses 
 



Soovitused tööandjale 
meditsiiniteenuse tellimisel 

• Milline on kvaliteet?  Kas te soovite seda? 
- uuringute mahu vastavus ohuteguritele 
- töötervishoiuarsti vastuvõtu pikkus  
- teenuse sujuvus 
- analüüside vastuste kvaliteet  
- otsuste kvaliteet 
• Kas on võimalik ka lisateenustele? 
• Kas töötervishoiuarst tuleb töökeskkonda? 
• Kasutada kutsenõustamist töötajate puhul, 

kelledel on terviseprobleemid tekkinud või 
kutseõppeasutusse õppima asuja puhul  

 
 



Arengusuunad 

• Silmakabineti rajamine/oma optometrist 

• Nahaarsti vastuvõtu planeerimine oma ruumides 

• Kiirem analüüside vastuste saamine (planeerime 
laboriseadmete ostu) 

• Arstikeskuse töö intensiivistamine 

• Koolituskeskusele uued ruumid 

• Müügitöö intensiivistamine 

• Koostöö parandamine oma 
klientidega/partneritega  



TÄNAN TÄHELEPANU EEST! 


