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Teabepäevad ja koolitused

Algamas on Tööinspektsiooni sügisene koolitushooaeg
Septembri esimestel päevadel läheb täie
hooga lahti registreerimine Tööinspektsiooni
sügisestele
töökeskkonnaspetsialistide ja väikeettevõtete esindajate töökeskkonnakoolitustele. Juba
praegu saab registreerida Viljandis
toimuvale
töökeskkonnaspetsialistide
koolitusele, mille esimene õppepäev on
18. septembril.
Töökeskkonnaspetsialistide
koolitus
on
mõeldud
ettevõtete
töökeskkonnaspetsialistidele. Üheksapäevase koolituse
lõpetamise ja sellekohase tunnistuse saamise
tingimuseks on osalemine vähemalt 6 õppepäeval, 5 kodutöö ja eksami (valikvastustega
test) sooritamine e-õppe keskkonnas.
Selle aasta sügisel toimuvad töökeskkonnaspetsialistide koolitused Tallinnas,
Viljandis, Pärnus ja Narvas, neist viimane on
seejuures venekeelne koolitus.
Väikeettevõtete esindajate koolitus on
mõeldud kuni 50 töötajaga ettevõtete
esindajatele, kes täidavad töökeskkonnaspetsialisti kohuseid (juhatuse liige, asutuse
juhataja/direktor, tööandja määratud töökeskkonnaspetsialist). Kolmepäevase koolituse lõpetamise ja sellekohase tunnistuse
saamise tingimuseks on osalemine vähemalt
2 õppepäeval ja eksami (valikvastustega
test) sooritamine e-õppe keskkonnas.

Neid koolitusi viib Tööinspektsioon sel
sügisel läbi kaheksa – Tallinnas avatakse
kaks õppegruppi, neist üks venekeelne,
ülejäänud
koolitused
toimuvad
Võrus,
Valgas, Narvas (vene keeles), Rakveres,
Haapsalus ja Kuressaares. Esimesena avatakse 3. septembril registreerimine Haapsalu
õppegruppi, päev hiljem saab hakata
registreeruma Võrus toimuvale koolitusele.
Sügisperioodil on kavas korraldada ka
neli valikmooduli koolitust. Töökeskkonnaspetsialistide koolituse valikmoodulid on
mõeldud
kogemustega
töökeskkonnaspetsialistidele. Koolituse eesmärgiks on
anda tööks vajalikke täiendavaid teadmisi ja
oskusi
spetsiifilises
töökeskkonnaalases
teemas (nt valgustus, ergonoomika jne).
Koolituse lõpetamise ja sellekohase tunnistuse saamise tingimusteks on ühepäevasel
koolitusel täies mahus osalemine.
Valikmooduli
koolitused
toimuvad
novembris ja detsembris – Tallinnas on
teemaks töökeskkonnaalase töö korraldus
ettevõttes, Viljandis valgustus, Jõhvis ergonoomika ja Kuressaares töökeskkonnaalane
koolitus töökohal.
Täpsemat infot koolituste kohta saab
meie kodulehelt www.ti.ee. Registreerimine
koolitustele toimub samuti kodulehe kaudu.
Tööinspektsiooni koolitusi finantseerib
Euroopa Sotsiaalfond ning need on osalejatele tasuta.

Tööinspektsiooni teabepäevad
Lisaks koolitustele korraldab Tööinspektsioon ka tasuta teabepäevi. Tänavu on veel
võimalik osaleda järgmistel teabepäevadel:
Rahalised nõuded töösuhtes
Isikuandmed töösuhetes ja
reeglid töökorraldusele
Sisekontroll – töökeskkonna
juhtimine ettevõtetes

Kukruse mõis
11.09.2012
(Kohtla vald)
Tallinn

18.09.2012

Jõhvi

19.09.2012

Rahalised nõuded töösuhtes

Pärnu

19.09.2012

Rahalised nõuded töösuhtes
(vene keeles)

Tallinn

09.10.2012

Rahalised nõuded töösuhtes

Viljandi

16.10.2012

Isikuandmed töösuhetes ja
reeglid töökorraldusele

Pärnu

16.10.2012

Registreerumine avatud
Registreerimine avatakse
4.09.2012 kell 9.00
Registreerimine algab 2 nädalat
enne teabepäeva toimumist
Registreerimine avatakse
4.09.2012 kell 9.00
Registreerimine avatakse
25.09.2012 kell 09.00
Registreerimine avatakse
1.10.2012 kell 9.00
Registreerimine avatakse
1.10.2012 kell 9.00

