HEA TAVAGA LIITUMINE

Keskkonnajuhtimissüsteemi konsultantide Hea Tava on koostatud Eesti Keskkonnajuhtimise
Assotsiatsiooni (EKJA) poolt eesmärgiga parandada keskkonnajuhtimise nõustamisteenuse kvaliteeti
ja selle läbi tõsta ka organisatsioonide keskkonnategevuse taset. Hästi toimiv
keskkonnajuhtimissüsteem aitab organisatsioonil mõista tema tegevusest, toodetest ja teenustest
tulenevaid võimalikke keskkonnariske ja -mõjusid ning neid läbi süsteemse keskkonnategevuse vältida
ja vähendada. Rakendatud keskkonnajuhtimissüsteemi eesmärgipärasus, tõhusus ja nõuetele
vastamine sõltub paljus kaasatud konsultandi pädevusest ja tema nõustamisteenuse kvaliteedist.

Miks liituda Hea Tavaga?






Hea Tava on põhimõtete kogum, mida iga professionaalne keskkonnajuhtimise konsultant
peaks oma tegevuses järgima.
Hea Tavaga liitudes ja neid põhimõtteid oma töös järgides aitab konsultant otseselt kaasa
keskkonnajuhtimissüsteemide kvaliteetsele rakendamisele ja selle kaudu ka organisatsioonide
keskkonnamõju vähendamisele.
Hea Tavaga liitunud konsultantide nimekiri on organisatsioonidele aluseks professionaalsete
ja pädevate konsultantide valimisel.
EKJA pakub Hea Tavaga liitunud keskkonnajuhtimise konsultantidele võimaluse regulaarselt
täiendada oma teadmisi keskkonnajuhtimise arengute vallas.

Kes saavad Hea Tavaga liituda?
Hea Tavaga saavad liituda need konsultandid, kes kohustuvad järgima Hea Tava põhimõtteid ning
vastavad oma kvalifikatsioonilt järgmistele nõuetele:






Konsultant peab omama kõrgharidust.
Konsultant peab omama vähemalt 5 aastast standardiseeritud keskkonnajuhtimissüsteemide
(ISO 14001, EMAS) nõustamiskogemust.
Konsultant peab olema nõustanud viimase 3 aasta jooksul vähemalt 3 organisatsiooni
standardiseeritud keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamist.
Konsultant on regulaarselt täiendanud oma keskkonnajuhtimisealaseid teadmisi (osalenud
viimase aasta jooksul vähemalt ühel keskkonnajuhtimisega seotud koolitusel).
Konsultant ei ole oma eelneva tegevusega kahjustanud keskkonnajuhtimise nõustamise head
mainet.

Kuidas Hea Tavaga liituda?
Konsultandil on võimalik Hea Tavaga liituda täites ankeedi, mis on leitav Eesti Keskkonnajuhtimise
Assotsiatsiooni kodulehelt www.ekja.ee. Täidetud ankeet tuleb saata e-mailile: komisjon@ekja.ee.
EKJA komisjon1 hindab avalduse esitanud konsultandi kvalifikatsiooni vastavalt püstitatud nõuetele.
Komisjon annab otsusest teada hiljemalt ühe kuu jooksul pärast ankeedi saamist. Komisjoni positiivse
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Komisjon on EKJA liikmetest koosnev kogu, mille suuruse ja liikmed määrab EKJA üldkoosolek

otsuse korral lisatakse konsultant Hea Tavaga liitunud konsultantide nimekirja (nimekiri on leitav nii
EKJA kui ka Keskkonnaministeeriumi kodulehel).
Hea Tavaga liitunud konsultant peab EKJA komisjonile andma iga-aastase ülevaate tehtud töödest ja
enesetäiendamistest. Hea Tavaga liitunuks olemine eeldab konsultandilt oma professionaalsete
oskuste ja teadmiste pidevat ajakohasena hoidmist. Selleks korraldab EKJA Hea Tavaga liitunud
konsultantidele iga-aastaseid koolitusi.
Kui komisjonile esitatakse kaebus konsultandi töö osas, võetakse see menetlusse ja menetletakse
vastavalt kaebuste lahendamise korrale. Kui Komisjon tuvastab keskkonnajuhtimissüsteemi
konsultantide Hea Tava rikkumise, toob see endaga kaasa nimekirjast väljaarvamise.

HEA TAVAGA LIITUMISE ANKEET

Ankeet
Nimi:
Kontaktandmed (e-mail, telefon):
Ettevõtte nimi:
Ettevõtte koduleht:
Keskkonnajuhtimissüsteemide
rakendamist nõustanud alates
(mis aastast):
Töökeeled:
Haridus:
Täiendkoolitus (koolituse nimetus
ja sisu, aeg, koolituse läbiviija):
Töökogemus:
Tööpiirkond:

Viimasel kolmel aastal nõustatud organisatsioonid, mis said sertifikaadi
Aasta Nõustatud
organisatsiooni
nimi

Organisatsiooni
Konsultandi Nõustatud
tegevusvaldkond roll
organisatsiooni
nõustamises kontaktisik

Kas ISO
14001 või
EMAS?

