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Ettevõtte sotsiaalne vastutus ning tööohutus ja töötervishoid

Innustava ja strateegiliselt olulise arenguna on ettevõtte sotsiaalne 
vastutus muutumas järjest suuremaks prioriteediks ettevõtete seas 
sõltumata suurusest ja tüübist. Tööohutus ja töötervishoid on ettevõtte 
sotsiaalse vastutuse oluliseks osaks, seetõttu seisavad ettevõtete 
juhtkondade ning tööohutus- ja töötervishoiuspetsialistide ees 
mitmed erinevad võimalused ja väljakutsed. 

Käesolevas teabelehes selgitatakse, mis on ettevõtte sotsiaalne vastutus 
ja kuidas see on seotud tööohutuse ja töötervishoiuga, ning antakse 
juhtnööre nende edukaks ühitamiseks. 

Mis on ettevõtte sotsiaalne vastutus?

“Ettevõtte sotsiaalne vastutus tähendab seda, et ettevõtted lõimivad 
vabatahtlikult sotsiaal- ja keskkonnaküsimused oma äritegevusse ja 
suhetesse huvirühmadega” (1). 

Sotsiaalse vastutuse mõiste hõlmab enamat kui üksnes õigusnõuete 
täitmine. See tähendab “suuremaid” investeeringuid inimkapitali, 
keskkonda ja suhetesse huvirühmadega. See on vabatahtlik meede, 
kuid seda peab rakendama usaldusväärselt, et see kasvataks 
huvirühmade usaldust ja suurendaks nende kindlustunnet. 

Miks on ettevõtte sotsiaalne vastutus oluline?

✓  Kliente mõjutab ettevõtte reputatsioon sotsiaal- ja 
keskkonnavaldkonnas.

✓  Tööturul valitseb tihe konkurents ning head töötajad eelistavad 
töötada hoolivates ettevõtetes.

✓  Tulemuslikkus sotsiaalküsimustes mõjutab järjest enam investorite 
otsuseid, sest eetiline investeerimisturg kasvab veelgi kiiremini.

✓  Ettevõtte sotsiaalne vastutus võimaldab ettevõttesiseste ja -väliste 
sotsiaalsete ja keskkonnariskide strateegilist juhtimist.

✓  Võetud sotsiaalselt vastutustundlikud meetmed muutuvad 
järjest nähtavamateks ning neid avalikustatakse järjest paremini.

✓  On tõestatud, et sotsiaalne ja keskkonnaalane vastutus vähendab 
ettevõtte tegevuskulusid.

Kuidas on tööohutus ja töötervishoid seotud ettevõtte sotsiaalse 
vastutusega?

Ettevõtte sotsiaalne vastutus on vabatahtlik algatus, mis peab alati 
olema suunatud eesmärkidele ja tegevusele, mis ületavad selgelt ELi ja 
siseriiklike õigusaktide kehtestatud töötaja kaitse miinimumtaset. 

Ettevõtted peaksid astuma sotsiaalselt vastutustundlikke samme 
seetõttu, et pikas perspektiivis on see nende huvides. 

Keskendudes ettevõtte huvirühmadele hõlmab ettevõtte sotsiaalne 
vastutus nii ettevõttesiseseid töötajate vajadusi kui ka ettevõtteväliseid 
ühiskonna vajadusi. Tööohutuse ja töötervishoiu aspektist vaadatuna 
tähendab see nii suuremat hoolitsemist töötajate ohutuse ja tervise 
eest kui pelgalt õigusnõuete järgimine, kui ka väliste mõjude 
arvestamist, nt tööohutuse ja töötervishoiu kriteeriumide arvestamist 
allhankijate valikul või turundustegevuses. 

Ettevõtte sotsiaalne vastutus lähendab tööohutuse ja töötervishoiu 
küsimused tõenäoliselt ka muude oluliste küsimustega, nt: 

✓  inimvara;
✓  töö ja töövälise elu tasakaal;
✓  muud tööalased põhiõigused;
✓  keskkonnaküsimused;
✓  ühiskonna ohutus ja tervishoid (sealhulgas tooteohutus);
✓  kasumlikkus ja tootlikkus.

Ettevõtte sotsiaalne vastutus annab ettevõtetele võimaluse panustada 
tööohutusse ja -tervishoidu. Samas tähendab see aga ka sammumist 
mööda keerulist teed, mis on rajatud tehtud saavutustele tööohutuse 
ja töötervishoiu vallas, ning raskuste vältimist, mis kaasnevad täiendava 
juhtimisprioriteedi lisandumisega. 
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Inimesed – Planeet – Kasum. Globaliseerumise, suurenenud 
keskkonnaalase ja sotsiaalse teadlikkuse ning infoajastu 
kontekstis on lähenemine, mis rõhutab ettevõtete suuremat 
vastutust kui üksnes õiguslik ja kasumiga seotud vastutus, 
saanud uue tõuke. Äritegevuselt oodatakse vastutustundlikku 
käitumist “inimeste, planeedi ja kasumi” suhtes. 

(1)  Euroopa Roheline Raamat (2001): “Ettevõtte sotsiaalse vastutuse raamistiku edendamine Euroopas” (European Green Paper (2001): “Promoting a European framework 
for corporate social responsibility“).

10 nõuannet tööohutuse ja töötervishoiu ning ettevõtte sotsiaalse 
vastutuse lõimimiseks

1. Tuginege olemasolevale tegevusele

Ettevõtted, mis kujundavad oma sotsiaalse vastutuse strateegiat, 
peaksid vaatlema oma tegevust tööohutuse ja -tervishoiu 
küsimustes ettevõtte sotsiaalse vastutuse olulise ja positiivse 
nurgakivina. Seetõttu tuleks vaadelda olemasolevaid meetmeid ja 
algatusi (nt ettevõtte/kaubamärgi väärtused) ja kasutada neid 
lähtekohana uute ja innovatiivsete ideede rakendamiseks. Mõelge 
võimalusele siduda tööohutus ja -tervishoid erinevate 
valdkondadega, nt personalipoliitikaga, turundusega jne. Kaaluge 
võimalust teha ettevõttesisene teave (nt tööohutuse ja -tervishoiu 
tegevuse kohta) kättesaadavaks ka laiemale avalikkusele (vt 
nõuannet nr 10 aruandluse kohta). 
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Kust saada lisateavet?

Ettevõtte sotsiaalne vastutus ning tööohutus ja töötervishoid – 
agentuuri aruanne 2004

Ettevõtte sotsiaalne vastutus ja töötervishoid – agentuuri foorum 
2001

http://europe.osha.eu.int/topics/csr/ Agentuuri veebileht ettevõtte 
sotsiaalse vastutuse kohta

http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/csr_
index.htm Euroopa Komisjoni veebileht ettevõtte sotsiaalse vastutuse 
kohta

2. Õppige teiste kogemustest

Ettevõtte sotsiaalne vastutus on ulatuslikult omaks võetud igat tüüpi 
ja suurusega ettevõtetes, palju sellekohast teavet võib leida 
Internetist või avaldatud aruannetest. Kui soovite täpsemat teavet nt 
strateegia rakendamisest või võimalikest probleemidest, siis võtke 
ettevõttega otse ühendust. Tõenäoliselt on neil hea meel aidata! 
Väärtuslikuks teabeallikaks on tervishoiu ja ohutuse võrgustikud, 
samuti ametialased või majandusharu organisatsioonid, tööandjate 
liidud, ametiühingud, valitsusvälised organisatsioonid või kohalike 
omavalitsuste ühendused. Kaaluge võimalust liituda mõne eetilise 
äritegevuse või teavitusprogrammiga riigi või rahvusvahelisel 
tasemel. 

3. Määratlege strateegilised eesmärgid

Ettevõtte sotsiaalset vastutust võib vaadelda kui uut raamistikku 
parema strateegilise positsiooni andmiseks ohutus- ja 
tervishoiuküsimustele organisatsioonis. Tööohutuse ja töötervishoiu 
pikema perspektiivi eesmärke saab siduda muude strateegiliste 
sotsiaalsete ja keskkonnaalaste eesmärkidega või säästva arenguga 
viisil, mis väldiks meetmete kattumist või kokkusobimatust. 
Ilmselgelt tuleks siduda vaimse tervise küsimused ning nende suhe 
tänapäevase personalijuhtimisega ja töötajate rahuloluga. Ärge 
unustage avalikustada oma eesmärke huvirühmadele, eriti 
töötajatele, ning kaasake nad eesmärkide kavandamise protsessi. 

4. Tuvastage ja kaasake asjaomased huvirühmad 

Ettevõtte sotsiaalse vastutuse puhul on oluline kuulata huvirühmi. 
Seetõttu tuleb kindlaks teha kõige olulisemad huvirühmad, nt 
töötajad, kliendid, aktsionärid, valitsusvälised organisatsioonid, 
tarbijad või ühiskond. Oluline osa on tervishoiu- ja 
ohutusspetsialistidel, sest nemad teavad paremini kui teised, kui 
oluline on saavutada töövõtjate usaldus ning nende kaasamine 
strateegilistesse algatustesse. Mõned ettevõtted on tervishoiu ja eriti 
ohutuse küsimustes kaasanud kohaliku elanikkonna, mis võimaldab 
taas tugineda olemasolevatele kogemustele ning neid ühitada. 

5. Looge tasakaal inimeste, planeedi ja kasumi vahel

Ettevõtte sotsiaalne vastutus tähendab sotsiaalsete (inimesed), 
keskkonnaalaste (planeet) ja majanduslike (kasum) kaalutluste 
kaasamist äritegevusse ja suhetesse huvirühmadega. Tööohutus ja 
töötervishoid, mis mõjutavad töötajate heaolu, on ettevõtte 
sotsiaalse vastutuse “inimaspekti” loomulik osa. Töötajate ja nende 
perede arusaamine ohutusest on ettevõtte jaoks äärmiselt olulise 
tähtsusega, seetõttu on tähtis neid inimesi tunda ja ära kuulata. 
Need on küsimused, mis on tihedalt seotud kodudega, ega tohi 
teiste potentsiaalselt esmajärguliste küsimuste (nt eetiline äritegevus 
või keskkonnaalane tulemuslikkus) kõrval kaotada oma nähtavust 
ettevõtte sotsiaalse vastutuse poliitikas. 

6. Looge ettevõtte sotsiaalse vastutuse väliste ja siseste aspektide 
tasakaal

Vahetevahel peetakse tööohutust ja töötervishoidu vaid 
ettevõttesiseseks küsimuseks. Samas on tööohutuse ja töötervishoiu 
ettevõttevälised küljed seotud aruandekohustusega ühiskonna ees 
sellistes küsimustes nagu äripartnerite tegevuse mõju kogu 
turustusahela ulatuses. Seega tuleb tagada, et riske ei viidaks 
ettevõttest välja, kandes need üle organisatsioonivälistele 

tööettevõtjatele. Peamisi väärtusi tuleb arendada avatult, neid tuleb 
rakendada järjepidevalt nii ettevõtte sees kui väljas. 

7. Rakendamine: tegutsege oma sõnade järgi

Usaldust on kerge kaotada. Seetõttu peab juhtkond olema 
eeskujuks ning vältima lubaduste andmist, mida ei peeta, või 
väärtuste propageerimist, mida järgitakse vaid ettevõtteväliselt. 
Kohustuste võtmine tippjuhtkonna poolt on tuttav väljend 
tööohutuse ja töötervishoiu spetsialistele ning see kehtib võrdselt 
nii ettevõtte sotsiaalse vastutuse kui tööohutuse ja -tervishoiu 
puhul. Ettevõtte sotsiaalse vastutuse alaste algatuste edendamine 
loob pinnase suurema strateegilise tähtsuse andmiseks tööohutuse 
ja töötervishoiu küsimustele. 

8. Uuenduslikkus

On oluline muuta tööohutus ja töötervishoid ettevõtte kultuuri 
pärusosaks, mille tulemusena saavad ohutus- ja tervishoiumeetmed 
samuti ettevõtte tavapärase tegevuse osaks. Ettevõtte sotsiaalne 
vastutus annab võimaluse erinevateks täiendavateks algatusteks ja 
võimaluse vältida olukorda, kus tööohutus ja töötervishoid 
muutuvad millekski täpselt ettemääratuks. Püüdke olla innovatiivne, 
ärge kartke teha eetilisi avaldusi – vahel on neil suurem mõju 
inimestele kui ratsionaalsetel argumentidel. 

9. Organisatsiooni õppimisvõime ja arendamine

Ettevõtte sotsiaalne vastutus ei ole miski, mida saab hetkega luua. 
Uute väärtuste väljakujundamine ja ettevõtte kultuuri muutmine 
võtab aega. Seetõttu tuleb ettevõtte sotsiaalne vastutus sisse 
kirjutada ettevõtte kõikidesse tegevuspoliitikatesse ja riskijuhtimis -
protseduuridesse. Ettevõtte töötajate teavitamine ettevõtte 
sotsiaalse vastutuse tähendusest ning nende võimalusest selles 
osaleda mitte ainult ei tõsta osalustunnet, vaid paneb ka töötajad 
ettevõtet sellest väljaspool propageerima.

10. Aruandlus

Aruandlus ja ettevõttest välja saadetav teave on ettevõtte sotsiaalse 
vastutuse elutähtsaks osaks ning tänapäeval ei piirne see enam 
üksnes suurte rahvusvaheliste kontsernide või vastuoluliste 
valdkondadega. Kõige tähtsam on usaldus. Et vältida süüdistusi 
silmakirjalikkuses, tuleb olla selgesõnaline ja aus. Vältige keerulist 
erialakeelt, keskenduge nendele, kellele teie sõnum on suunatud, 
ning suunake see vajadusel mõnele teisele huvirühmale. 


