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EU-OSHA viis läbi tööga seotud luu- ja 
lihaskonna vaevusi käsitleva kolmeaastase 
tööohutuse ja töötervishoiu ülevaateprojekti1. 
Eesmärk oli uurida tööga seotud luu- ja 
lihaskonna vaevustega seonduvaid probleeme 
ja asjakohaseid poliitikaid, parandada 
arusaama sellest teemast ning tuvastada 
tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste 
tõhusad ennetusmeetodid. Projektis 

analüüsiti ka töökohal võetavaid meetmeid, 
millega aidatakse ennetada tööga seotud 
luu- ja lihaskonna vaevusi ning parandatakse 
krooniliste luu- ja lihaskonna vaevustega 
toimetulekut, sh töötajate tööle naasmise ja 
rehabilitatsiooni toetamine. Tööohutuse ja 
töötervishoiu ülevaateprojekt on suunatud 
poliitikakujundajate ja teadlaste vajadustele 
ning täiendab seda kampaaniat.
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1. Sissejuhatus
Tööohutuse ja töötervishoiu riskide hea 
juhtimine on kasulik kõigile: töötajatele, 
ettevõtjatele ja ühiskonnale. See sõltub 
tugevast riskide ennetamise kultuurist, mis 
tähendab, et tööandjad ja juhid tegelevad 
riskide ennetamisega ja motiveerivad töötajaid 
osalema. Aktiivne osaluspõhine tööohutuse ja 
töötervishoiu juhtimine muudab kõik ettevõtted 
konkurentsivõimelisemaks, näiteks vähendades 
haiguse tõttu töölt puudumist, suurendades 
tootlikkust ja muutes tööd kestlikumaks.

See brošüür on Euroopa Tööohutuse ja 
Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) 2020.–2022. 
aastal korraldatavat kampaaniat „Tervislikud 
töökohad vähendavad koormust“ tutvustav 
juhend. Kampaania eesmärk on suurendada 
teadlikkust tööga seotud luu- ja lihaskonna 
vaevustest ning nende ennetamise tähtsusest. 
Eesmärk on motiveerida tööandjaid, töötajaid 
ja muid sidusrühmi tegema koostööd luu- ja 
lihaskonna vaevuste ennetamisel.

Kampaaniaga näidatakse, kuidas saab tööga 
seotud luu- ja lihaskonna vaevusi, mida ei saa 
täielikult likvideerida, vähemalt ohjata. Selles 
selgitatakse, kuidas saab varajase sekkumisega 
ära hoida tekkivate tööga seotud luu- ja 
lihaskonna vaevuste krooniliseks muutumist. 
Samuti selgitatakse kampaania käigus, kuidas 
saab tööohutuse ja töötervishoiu hea juhtimisega 
aidata krooniliste luu- ja lihaskonna vaevustega 
töötajatel tööle naasta ja ka jääda. Kampaaniaga 
suurendatakse ka teadlikkust paljudest luu- ja 
lihaskonna vaevuste riskiteguritest (füüsikalised, 
organisatsioonilised, psühhosotsiaalsed, 
sotsiaaldemograafilised ja individuaalsed 
tegurid), samuti vajadusest töötada välja kõiki 
tegureid arvestavad ennetavad lähenemisviisid.

EU-OSHA on juba korraldanud kaks tööga seotud 
luu- ja lihaskonna vaevusi käsitlenud kampaaniat, 
mis toimusid 2000. ja 2007. aastal. Miks on nüüd 
vaja samal teemal veel üht kampaaniat? Tööga 
seotud luu- ja lihaskonna vaevused mõjutavad 

igat liiki töid tegevaid ja igas vanuses töötajaid – 
seega on kampaania oluline paljudele inimestele. 
Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste riski 
suurendavate teguritega kokkupuutumise 
tõkestamine on töö kestlikkuse jaoks oluline, 
eelkõige tööjõu vananemise ja vanemate 
vanuserühmade tööhõive suurendamise 
poliitilise eesmärgi kontekstis. Lisaks on 
probleemi ulatus ja muutuste saavutamiseks 
töökoha tasandil kuluv aeg mõjuvad põhjused, et 
käsitleda seda olulist tööohutuse ja töötervishoiu 
teemat praegu uuesti.

Hiljutised tõendid istuva töö mõju kohta 
inimeste tervisele on keskendanud tähelepanu 
asendile (eriti arvuti taga istumisel ja töötamisel) 
ja vähesele kehalisele aktiivsusele töökohal. 
Pikaajalist istumist esineb mitmesugustes 
tööolukordades, nt eri liiki tootmistööd 
konveieritel, töö selvehallide kassapidajana 
ja arvutiga töötamine. Kampaaniaga 
teadvustatakse, kui tähtis on ennetada staatilises 
asendis pika aja vältel istumisest tulenevaid 
tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevusi.

Kampaaniaga näidatakse, kuidas saab lahendada 
tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste 
probleeme vaatamata nende keerukusele 
samamoodi nagu mis tahes muud tööohutuse 
ja töötervishoiu probleemi. Kampaaniaga 
pakutakse ettevõtetele vahendeid ja tuge, mida 
need vajavad tööga seotud luu- ja lihaskonna 
vaevuste probleemide süstemaatiliseks 
lahendamiseks, nt praktilised nõuanded, 
juhendid, audio-videomaterjalid, hea tava näited 
ja juhtumiuuringud. Kampaania veebisaidil 
(https://healthy-workplaces.eu) on avaldatud 
kogu nimetatud teave ja ka lisateavet, sh uus 
asjakohaste vahendite andmebaas.

https://healthy-workplaces.eu
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1.1. Milles seisneb probleem?
Miljonitel töötajatel Euroopas esineb luu- ja 
lihaskonna vaevusi. Vaatamata ulatuslikule 
tegevusele nende ennetamiseks on tööga 
seotud luu- ja lihaskonna vaevused endiselt 
sagedaim tööga seotud terviseprobleem 
Euroopas. Eurostati 2013. aasta tööjõu-
uuringust selgus, et kõigist töötajatest, kes 
märkisid, et neil on eelneva 12 kuu jooksul 
esinenud tööga seotud mis tahes (füüsilise 
või vaimse) tervise häire, teatas 60 % luu- ja 
lihaskonna vaevustega seotud kaebusest 
kui oma raskeimast terviseprobleemist2. 
Sageduselt teine terviseprobleem, mida mainis 
16 %, oli stress, depressioon või ärevus.

Arvandmed tuginevad Euroopa töötingimuste 
uuringule, milles leiti, et ligikaudu kolm 
viiest ELi töötajast teatas, et neil esineb luu- 
ja lihaskonna vaevusi (vt joonis allpool)3. 
Töötajate poolt kõige sagedamini teatatud 
luu- ja lihaskonna vaevused on seljavalu (43 %) 
ja lihasvalu ülajäsemetes (41 %). Lihasvalust 
alajäsemetes teatati harvem (2015. aastal 29 %).

 
 
 
 
 
 

ELi töötajatel eelneva 12 kuu jooksul esinenud terviseprobleemid, EU-28, 2015 
 

15 %

43 %

14 %

27 %

 
Allikas: Panteia, kuuenda Euroopa töötingimuste uuringu põhjal, 2015.

Terviseprobleeme ei ole

Ainult muud terviseprobleemid

Ainult luu- ja lihaskonna vaevused

Luu- ja lihaskonna vaevused ja 
muud terviseprobleemid
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Miks on tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevused probleem?4

• Tööga seotud luu- ja 
lihaskonna vaevused on 
probleem mitte ainult 
mõju tõttu üksiktöötaja 
tervisele, vaid ka mõju 
tõttu ettevõtetele ja riikide 
majandusele.

• Tööga seotud luu- ja 
lihaskonna vaevused 
on üks töövõimetuse 
ja haiguspuhkuse 
põhipõhjuseid ning enim 
diagnoositud kutsehaigus 
mitmes riigis, sh Hispaania, 
Itaalia, Läti ja Prantsusmaa.

• Luu- ja lihaskonna 
vaevustega töötajad 
puuduvad tavaliselt töölt 
sagedamini.

Nende vaevuste tagajärjed ohustavad eelkõige 
mikro- ja väikeettevõtteid, kus tööohutuse ja 
töötervishoiu juhtimine on vähem töökindel 
kui suurtes ettevõtetes. EU-OSHA uute ja 
tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuring 

näitas, et mikroettevõtted hindavad võrreldes 
suuremate ettevõtetega oma riske harvemini, 
mis muudab tööohutuse ja töötervishoiu 
probleemide lahendamise keeruliseks5.

1.2. Mis on tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevused?
Enamik tööga seotud luu- ja lihaskonna 
vaevusi on kumulatiivsed tervisehäired, mis 
tekivad näiteks korduvast kokkupuutest suurte 
koormustega pika aja jooksul. Tööga seotud 
luu- ja lihaskonna vaevused võivad siiski olla 
ka ägedad traumad, näiteks luumurrud, mis 
on tekkinud õnnetusjuhtumi tõttu. Need 
tervisehäired mõjutavad enamasti selga, kaela, 
õlgu ja ülajäsemeid, kuid võivad mõjutada 

ka alajäsemeid. Mõned tööga seotud luu- 
ja lihaskonna vaevused, näiteks randme 
karpaalkanali sündroom, on spetsiifilised 
iseloomulike sümptomite ja nähtude tõttu. 
Osa vaevusi on mittespetsiifilised, sest valust 
või ebamugavustundest ei piisa konkreetse 
haiguse diagnoosimiseks7.
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Kehakaardil on näha, mis kehaosi luu- ja lihaskonna vaevused enamasti mõjutavad 

Allikas: EU-OSHA8.

Kael

Õlad

Ülaselg

Alaselg

Randmed/käelabad

Puusad/reied

Põlved

Hüppeliigesed/labajalad

Küünarnukid

Töötajatel esinevad järgmised tööga seotud luu- ja lihaskonna 
vaevuste liigid.

Seljavalu ja kaelavalu  
on sagedad tervisehäired.

Lihaste vigastusi võivad 
põhjustada pingutust 
nõudvad või korduvad 
toimingud.

Liigeseprobleemid võivad 
tekkida füüsilise kulumise, 
haiguse või tööõnnetuse 
tagajärjel.

Luuprobleeme, näiteks 
luumurde, põhjustavad 
enamasti tööõnnetused.
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Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevused on anatoomiliste struktuuride, 
näiteks lihaste, liigeste, kõõluste, sidemete, närvide, luude ja paikse vereringe 
kahjustused, mida põhjustavad või süvendavad peamiselt töö ja vahetu 
töökeskkonna mõjud6.
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Luu- ja lihaskonna vaevustega töötajad kogevad 
tõenäoliselt, et nende igapäevategevusi 
mõjutavad peale luu- ja lihaskonna vaevuse enda 
ka sellega kaasnevad terviseprobleemid. Luu- ja 
lihaskonna vaevustega inimestel võib peale valu 
esineda ka ärevust, unehäireid ja üldist väsimust. 
Pikaajalises perspektiivis ei pruugi nad suuta 
jätkata töötamist oma praegusel ega samalaadsel 
töökohal.

Luu- ja lihaskonna vaevusi võivad soodustada 
eri tegurite rühmad, näiteks füüsikalised ja 
biomehaanilised tegurid, organisatsioonilised ja 

psühhosotsiaalsed tegurid ning individuaalsed 
tegurid. Tegurid võivad toimida sõltumatult 
või koos9. Samuti võivad psühhosotsiaalsed 
riskid ja tööstress kaasa aidata ägeda valu 
muutumisel krooniliseks10. Tööga seotud luu- ja 
lihaskonna vaevuste hindamisel tuleks arvestada 
riskiteguritega kokkupuudete kombinatsiooni.

Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste tekkes osalevad tegurid

Teguri liik Näited

Füüsikalised tegurid • Raskete esemete tõstmine, kandmine, lükkamine 
või tõmbamine või tööriistade kasutamine

• Korduvad või jõudu nõudvad liigutused

• Pikaajaline füüsiline pingutus

• Ebamugavad ja staatilised asendid (nt pidev istumine või 
seismine, põlvitamine, käte õlgadest kõrgemal hoidmine)

• Ülajäsemete või kogu keha vibratsioon

• Külm või kuumus

• Kehapingeid põhjustav tugev müra

• Halb töökohtade paigutus ja halb töökeskkond

Organisatsioonilised 
ja psühhosotsiaalsed 
tegurid

• Pingeline töö, suur töökoormus

• Pikk tööaeg

• Puhkepauside puudumine või tööasendi 
muutmise võimaluse puudumine

• Tööülesannete ja -koormuse valimise 
võimaluse puudumine

• Ebaselged/vastuolulised rollid

• Korduv monotoonne töö kiires tempos

• Kolleegide ja/või juhi toetuse puudumine

Individuaalsed 
tegurid

• Varasemad terviseandmed

• Füüsilised võimed

• Vanus

• Rasvumine/ülekaal

• Suitsetamine
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1.3. Miks on tööga seotud luu- ja lihaskonna 
vaevuste ennetamine prioriteet?

Luu- ja lihaskonna vaevuste mõju äritegevusele12

Töölt puudumine 
Luu- ja lihaskonna vaevuste tõttu töölt puudumine 
moodustab suure osa kaotatud tööpäevadest 
ELi liikmesriikides. 2015. aastal teatas luu- ja 
lihaskonna vaevustega töötajatest (sh need, kellel 
oli ka muid terviseprobleeme) üle poole (53 %), et 
on eelneval aastal töölt puudunud, mis on oluliselt 
suurem osakaal kui terviseprobleemideta töötajate 
rühmas (32 %). Luu- ja lihaskonna vaevustega 
töötajad puuduvad töölt tõenäolisemalt 
keskmiselt kauem.

Haigena töötamine 
Tööl luu- ja lihaskonna vaevuse tõttu valu 
tundmine mõjutab tõenäoliselt tulemuslikkust 

ja tootlikkust. Luu- ja lihaskonna vaevustega 
töötajad (sh need, kellel oli ka muid 
terviseprobleeme) töötasid 2015. aastal haigena 
palju sagedamini kui terviseprobleemideta 
töötajad (vastavalt 29 % ja 9 %).

Varajane või sunnitud pensionile jäämine 
Luu- ja lihaskonna vaevustega töötajad arvavad 
teistest töötajatest palju tõenäolisemalt, et nad 
ei suuda töötada 60-aastaselt samal töökohal. 
Täpsemalt, kolmandik luu- ja lihaskonna 
vaevustega töötajatest arvab (sh nendest, 
kellel on ka muid terviseprobleeme), et nad ei 
suuda jätkata 60-aastaseks saamiseni töötamist 
samal töökohal.

Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste 
ennetamine töötajate tervise ja heaolu 
parandamiseks on alates 2002. aastast 
seatud prioriteediks igas ELi tööohutuse 
ja töötervishoiu strateegias. Euroopa 
Komisjon rõhutas hiljuti, et tööga seotud 
luu- ja lihaskonna vaevused on endiselt ühed 
raskeimad ja levinuimad kutsehaigused. 
Neil on potentsiaal takistada miljonite ELi 
töötajate töötamist kogu elu jooksul, mis on 
„väga kulukas nii üksikisikule, ettevõtjale kui 
ka ühiskonnale tervikuna“11. Investeerimine 
tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste 
ennetamisesse parandab töötajate tervise- ja 
karjääriväljavaateid, suurendab ettevõtete 
konkurentsivõimet ja on kasulik riiklikele 
tervisesüsteemidele.

Vaatamata tööga seotud luu- ja lihaskonna 
vaevuste ennetamise õigusaktidele ning 
Euroopa ja riiklike ametiasutuste ja ettevõtete 
tegevusele, on nende tervisehäirete levimus 
viimastel aastatel ainult veidi vähenenud13. 
Seega tekib küsimus, mis lüngad esinevad 
praegustes ennetuse ja riskihindamise 
lähenemisviisides.

EU-OSHA uues aruandes käsitletakse seda 
küsimust, analüüsides eri tegurite, sh 
digiteerimise ja uute tehnoloogiate, asjakohase 
töökorralduse ja/või töökeskkonna puudumise, 
tööjõu muutuvate demograafiliste omaduste 
ning psühhosotsiaalsete riskitegurite mõju14. 
Need esilekerkivad probleemid põhjustavad 
uute riskitegurite teket ning häirivad 
tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste 
ennetusmeetmete võtmist. ELi 2014.–2020. 
aasta töötervishoiu ja tööohutuse strateegilises 
raamistikus rõhutatakse tekkivate riskide 
maandamise tegevuste olulisust15.

Lisaks on tööga seotud luu- ja lihaskonna 
vaevuste ennetamine prioriteet mitte ainult 
tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas, vaid 
ka paljudes muudes poliitikavaldkondades. 
Euroopa elanikkond vananeb ning kroonilisi 
luu- ja lihaskonna vaevusi esineb üha suuremal 
arvul inimestest. Eri poliitikavaldkondade, näiteks 
hariduse, rahvatervise, tööstuspoliitika ja soolise 
võrdõiguslikkuse sidusrühmade tõhus koostöö 
töötajate luu- ja lihaskonna tervise edendamisel 
võiks soodustada Euroopa aruka, kestliku ja 
kaasava majanduskasvu eesmärkide täitmist.
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Juhtumiuuring
Programm TMS Pros, Prantsusmaa

2014. aastal loodud programmiga antakse 
ettevõtetele luu- ja lihaskonna vaevuste 
ennetamisel abi, mis on kohandatud nende 
vajadustele. Alla 50 töötajaga ettevõtted 
saavad taotleda 70 % ulatuses kaasrahastamist 
luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamise 
asutusesisese projektijuhi koolitamiseks ja/
või luu- ja lihaskonna vaevuste uuringu või 
tegevuskava tellimiseks ning 50 % ulatuses 
kaasrahastamist, et osta seadmeid kava 
rakendamiseks.

2017. aasta lõpuks oli 8 000 sihtettevõttest 
programmiga liitunud ligikaudu 7 000. Kokku 
jõudis lõpphindamise etappi 1 600 ettevõtet, 
kes tõendasid, et nad on piisavalt pädevad 
juhtimaks enda koostatud luu- ja lihaskonna 
vaevuste ennetamise programmi.

Lisaks luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamise 
eksperditeadmistega piirkondlike asutuste 
võrgustiku toetusele aitasid algatuse edule 
kaasa järgmised tegurid:

• selge etapiviisiline lähenemisviis;
• protsessi haldamine veebisaidi kaudu;
• vajadustele kohandatud abi;
• rahaline abi. 

2018. aasta konkursil „Trophées TMS Pros“ 
osales kokku 110 ettevõtet, kellest auhinna sai 
seitse16.

2016. aastal toimunud eelmisel konkursil17 
sai alla 50 töötajaga ettevõtetest auhinna 
Stenger Bachmanni lasteaed. Ettevõtte 
projekti eesmärgid olid luu- ja lihaskonna 
vaevustega seotud töölt puudumise 
vähendamine, töökeskkonna parandamine 
töökohtade ümberkorraldamise abil, luu- ja 
lihaskonna vaevustega seotud otseste kulude 
vähendamine ning töötajate seas luu- ja 
lihaskonna vaevuste tekke ennetamine.

Lisateave programmi TMS Pros kohta on 
prantsuse keeles aadressil https://tmspros.fr
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2. Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste 
ennetamine ja nendega toimetulek

2.1. Koostöö tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamiseks
Tervislike töökohtade 2020.–2022. aasta 
kampaaniaga ei suurendata ainult teadlikkust 
tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevustest 
ja nende kahjulikust mõjust üksikisikutele, 
ettevõtetele ning ühiskonnale, vaid 
edendatakse ka tööandjate ja töötajate 
koostööd luu- ja lihaskonna vaevuste 
ennetamiseks töökohal.

Tööandjate, juhtide ja töötajate koostöö loob 
ühise arusaama probleemist ja viib olukorra 
püsiva paranemiseni. Töötajate osalemine võib 
muuta arutelu terviseprobleemide, sh luu- ja 
lihaskonna vaevuste üle avatumaks ja tagab 
tõhusate ennetusmeetmete võtmise18.

Luu- ja lihaskonna vaevuste 
arutamine töökohas

Mõne inimese jaoks on luu- ja 
lihaskonna vaevused väga isiklik 
probleem, mida nad arutavad harva. 
Ent probleemi eirates võivad tekkida 
raskesti ravitavad või kroonilised luu- 
ja lihaskonna vaevused, mis võivad 
lõpuks kahjustada isiku tööelu.

Seega on tähtis julgustada töötajaid 
avatult ja võimalikult vara rääkima luu- 
ja lihaskonna vaevustest töökohas. Kui 
töötajad tunnevad end oma füüsilisest 
tervisest rääkides mugavamalt, on 
tõenäolisem, et nad hoolitsevad enda 
eest ja saavad aegsasti abi ja ravi19.

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu 
Agentuur arutlusmaterjalid töökohas 
luu- ja lihaskonna vaevuste arutamiseks 
hõlbustavad rühmaarutelusid töökohal. 
Töövahend sisaldab juhiseid juhtidele 
ja töötajatele, kuidas käsitleda luu- ja 
lihaskonna vaevuste teemat20.

Tööandja võtab kasutusele „kõik 
töötajate ohutuse ja tervise kaitseks 
vajalikud meetmed, sealhulgas 
kutsealaste riskide ärahoidmine, teabe 
ja väljaõppe andmine ning vajaliku 
korralduse ja vajalike vahendite 
tagamine“.

Töötervishoiu ja tööohutuse raamdirektiivi21 
artikkel 6
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2.2. Õigusaktid tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste kohta
Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste 
riske reguleerib tööohutuse ja töötervishoiu 
raamdirektiiv, mille eesmärk on kaitsta 
töötajaid tööga seotud riskide eest üldiselt 
ja millega on kehtestatud tööandja kohustus 
tagada tööohutus ja töötervishoid. Luu- ja 
lihaskonna teatud vaevuste riske käsitlevad 
konkreetsed direktiivid, eelkõige raskuste 

käsitsi teisaldamise direktiiv, kuvaridirektiiv ja 
vibratsioonidirektiiv. Töövahendite kasutamise 
direktiivis käsitletakse asendeid, milles töötajad 
töövahendeid kasutavad, ja täpsustatakse, 
et tööandjad peavad arvestama tööohutuse 
ja töötervishoiu miinimumnõuete täitmiseks 
ergonoomikapõhimõtteid.

Olulisi ELi direktiive

12. juuni 1989. aasta direktiiv 89/391/EMÜ (tööohutuse ja töötervishoiu raamdirektiiv) 
töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate  
meetmete kehtestamise kohta (raamdirektiiv)

29. mai 1990. aasta direktiiv 90/269/EMÜ (raskuste käsitsi teisaldamise direktiiv) 
tervishoiu ja ohutuse miinimumnõuete kohta, mis käsitlevad raskuste käsitsi teisaldamist,  
millega kaasneb eelkõige töötajate seljavigastuse oht

25. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/44/EÜ (vibratsioonidirektiiv) 
töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega  
füüsikalistest mõjuritest (vibratsioon) tulenevate riskidega

29. mai 1990. aasta direktiiv 90/270/EMÜ (kuvaridirektiiv) 
kuvariga töötamise tervishoiu ja ohutuse miinimumnõuete kohta

16. septembri 2009. aasta direktiiv 2009/104/EÜ (töövahendite kasutamine)  
töötajate poolt tööl kasutatavatele töövahenditele esitatavate ohutuse  
ja tervishoiu miinimumnõuete kohta

17. mai 2006. aasta direktiiv 2006/42/EÜ (masinadirektiiv),  
milles käsitletakse masinate vaba ringlust turul, samuti neid masinaid  
kasutavate töötajate ja tarbijate kaitset

Muude direktiivide ja määrustega on hõlmatud ka töökohale esitatavad nõuded,  
isikukaitsevahendid ja tööaja korraldus.

Vt lisateave aadressil https://osha.europa.eu/en/safety-and-health-legislation

https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/the-osh-framework-directive/1
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/6
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/19
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/5
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/3
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/directive-2006-42-ec-of-the-european-parliament-and-of-the-council
https://osha.europa.eu/en/safety-and-health-legislation
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2.3. Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste vähendamine
Luu- ja lihaskonna vaevused on nagu 
kõik muudki tööohutuse ja töötervishoiu 
probleemid ennetatavad ja hallatavad. 
Neid saab vähendada, järgides tööohutuse 
ja töötervishoiu raamdirektiivi põhimõtetele 
tuginevat integreeritud haldamise 
lähenemisviisi ja edendades ennetamise 
kultuuri, milles osalevad nii tööandjad kui ka 
töötajad22. Nagu ELi ja liikmesriikide tasandi 
õigusaktides on selge sõnaga sätestatud, on 
töökohtade riskide hindamine eduka ennetuse 
alustingimus.

Enamiku organisatsioonide, eriti mikro- 
ja väikeettevõtete jaoks on otstarbekas 
jagada töökohtade riskihindamise menetlus 
etappidesse. Tööga seotud luu- ja lihaskonna 
vaevuste riskide hindamine peaks hõlmama 
järgmist.

1. Ettevalmistus

• Otsustage, kes menetlust juhib ning kuidas ja 
millal töötajatega ja/või nende esindajatega 
konsulteeritakse ning neid teavitatakse.

• Vaadake läbi kättesaadavad vahendid, mis 
on ettevõttes juba olemas, näiteks teave 
tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste 
kohta (õnnetusjuhtumite ja haigestumiste 
registrid, kaebused, töölt puudumised).

• Koostage kava ja eraldage vahendid.

2. Töökohtade riskide hindamine

• Tuvastage luu- ja lihaskonna 
vaevuste riskitegurid töökohtadel 
(füüsikalised, organisatsioonilised 
ja psühhosotsiaalsed tegurid ning 
individuaalsed tegurid; vt tabel lk 8).

• Koostage tööga seotud luu- ja lihaskonna 
vaevuste ennetamise või minimeerimise 

tegevuskava, milles on prioriteetsuse 
järjekorras loetletud vajalikud meetmed ja 
määratud, kes, kuidas ja millal iga meetme 
peab võtma. Meetmed peavad tuginema 
ennetamise üldpõhimõtetele (vt allpool).

3. Rakendage kokkulepitud 
ennetus- ja kaitsemeetmeid ning 
seirake nende tulemusi.

4. Vaadake riskihinnangut korrapäraselt 
läbi ja ajakohastage seda.

Suurima prioriteetsusega peaksid olema 
meetmed, millega luu- ja lihaskonna vaevuste 
riskid kõrvaldatakse töökoha kavandamise 
abil, näiteks muutes töökoha planeeringut või 
korraldades ümber tööseadmed ja -protsessid. 
Kui luu- ja lihaskonna vaevusi ei ole võimalik 
täielikult kõrvaldada, on õigusaktidega 
kehtestatud ennetusmeetmete erihierarhia, 
mida tööandjad on õiguslikult kohustatud 
järgima23.

Kampaania eesmärk on teadvustada meetmeid 
ja algatusi, mis tuginevad osaluspõhistele 
lähenemisviisidele (st töötajate kaasamisele 
tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste 
ennetamisse ja nendega toimetulekusse) ning 
millega soodustatakse luu- ja lihaskonna head 
töötervishoidu (nt tervist edendavat tegevust 
töökoha tasandil).
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Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamise 
üldpõhimõtted ja ennetusmeetmete24 näited

• Vältige riske:

 – automatiseerige tõste- ja 
veotoimingud;

 – kõrvaldage riskid töökoha 
kavandamise (ergonoomiline 
disain), töökoha planeeringu 
ning tööseadmete ja -protsesside 
kavandamise abil;

 – kavandage tööd, et vältida korduvaid 
töötoiminguid, pikaajalist töötamist 
ebamugavas asendis või pikaajalist 
staatilises asendis istumist.

• Võidelge võimalike riskidega 
nende tekkekohas:

 – vähendage raskete esemete 
tõstmise kõrgust;

 – tegelge töökorraldusega 
(nt töötamine kahekaupa, 
tööharjumuste muutmine).

• Kohandage töö üksikisikule:

 – kavandage selline töökeskkond, 
et töötajatel oleks piisavalt ruumi 
õiges asendis töötamiseks;

 – valige reguleeritavad toolid ja lauad 
(nt seistes töötamiseks ette nähtud 
lauad, mis võimaldavad töötajatel 
vaheldumisi istuda ja seista);

 – võimaldage täita 
tööülesandeid eri moel;

 – võimaldage puhkepause.

• Kohanege tehnika arenguga:

 – olge kursis uute abivahenditega 
ning ergonoomilisemate seadmete, 
tööriistade ja vahenditega;

 – hoidke töötajaid tehnikaga kursis, et 
säilitada nende pädevus ja kindlus.

• Asendage riskantne tegevus 
ohutu või vähem riskantsega:

 – asendage (väga) raskete esemete 
käsitsi teisaldamine mehhanismide 
abil teisaldamisega.

• Töötage välja sidus ennetuspoliitika, 
mis hõlmab tehnikat, töökorraldust, 
töötingimusi, sotsiaalseid 
suhteid ja töökeskkonda.

• Rakendage esmalt kollektiivmeetmed:

 – eelistage hea haarduvusega 
käepidemeid libisemisvastastele 
töökinnastele, korraga väiksema 
raskuse tõstmist seljavöödele 
(nimmetugi) ja randmetugedele 
ning vähendage tööülesandeid, 
mida töötaja peab täitma kükkis või 
põlvili, toetudes põlvekaitsmetele.

• Tagage töötajatele heal tasemel 
koolitus ja juhendamine:

 – tagage praktiline koolitus 
tööseadmete (tõsteseadmete, 
toolide, mööbli) õige kasutamise, 
töö ja töökoha ergonoomilise 
korraldamise ja ohutute tööasendite 
kohta (istudes, seistes).



15

Kampaaniajuhend   |   Tervislikud töökohad vähendavad koormust

Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevusi 
tekitavad mitmesugused tegurid, seega 
on nendega tegelemiseks parim kasutada 
kombineeritud lähenemisviisi. Kui ettevõttel 
on vaja vähendada näiteks istuva tööga seotud 
luu- ja lihaskonna vaevusi, võtab ta tõenäoliselt 
meetmed, mis on suunatud järgmisele:  
1) töökoht (nt ergonoomiline mööbel),  
2) töökorraldus (nt tööülesannete varieerimine, 
et vaheldada tegevusi, mida täidetakse 
vaheldumisi istudes ja seistes),  
3) psühhosotsiaalsed tegurid (nt soodustades 
iseseisvat tööd) ja 4) töötajad (nt tagades 
asjakohaste tööasendite koolituse). Sellistel 
sekkumistel on suurem mõju töötajate luu- ja 
lihaskonna tervisele kui ainult üht riskitegurit 
käsitleval sekkumisel.

Istuv töö – praktilised lahendused

Tänapäeval kaasnevad paljude 
ametikohtadega vähene kehaline aktiivsus ja 
pikaajaline pidev istumine,25mis suurendavad 
luu- ja lihaskonnavaevuste ja muude 
terviseprobleemide, näiteks diabeedi ja 
rasvumise riski26.

Istuva tööga seotud pinge vältimiseks on 
vaja head töökeskkonda, edendada kehalist 
aktiivust ja soodustada sagedast tööasendi 
muutmist. Tähtis on teadvustada järgmist:

• vaheldumisi istumise ja seismise  
kasulikkus;

• vajadus teha puhkepause;

• tööpäeva mis tahes vormis 
kehalise aktiivsuse ja painutus- või 
jõuharjutuste lõimimise kasulikkus;

• eelnimetatut arvestava 
töökorralduse positiivne mõju.

Tööandjad ja töötajad peaksid teadma, et isegi 
luu- ja lihasvalu tundes on kehaliselt aktiivsena 
püsimine väga tähtis.
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Tõhusaks riskihindamiseks ja -ennetuseks 
on tööandjatel vaja hoida endid ja töötajaid 
hästi kursis ja koolitatutena. EU-OSHA lõi  
tervislike töökohtade 2020.–2022. aasta 
kampaania raames uue andmebaasi, mis 
sisaldab praktilisi materjale, sh kasulikke 
töövahendeid, juhiseid ja hea tava näiteid. EU-
OSHA levitab teavet töövahendite ja juhiste 
kohta eesmärgiga aidata hinnata tööohutuse 
ja töötervishoiu riske. Külastage kampaania 

veebisaidi jaotist „Vahendid ja väljaanded“ 
(https://healthy-workplaces.eu/et/tools-
and-publications), et tutvuda olemasolevate 
materjalidega.

Muude vahenditega, nt veebipõhise 
interaktiivse riskihindamisvahendiga (OiRA),27 
saab toetada mikro- ja väikeettevõtteid ning 
töötajate esindajaid.

Juhtumiuuring
Juuksurite tööalane rehabilitatsioon

Soomes on tööalase meditsiinilise 
rehabilitatsiooni kursused aidanud 
teadaolevalt juuksureid, kellel on esinenud 
kroonilist kaela- ja õlavalu või seljavalu. 
Kursused olid osa kombineeritud 
lähenemisviisist, mis hõlmas ka arstiabi ja 
füsioteraapiat. Kursustel keskenduti järgmiste 
aspektide muutustele:

• töötehnikad,
• subjektiivne heaolu,
• füüsiline ja lihassuutlikkus,
• tajutav töövõime,
• töökeskkonna/töövahendite kavandamine.

Osalenud juuksurid teatasid luu- ja lihaskonna 
vaevustest tingitud füüsilise ja vaimse pinge, 
kaela- ja õlavalu, seljavalu ning arstivisiitide 
vähenemisest pärast rehabilitatsiooni. Nad 
märkisid, et uued töötehnikad, sage tooli 
kasutamine, harjutusteks puhkepauside 
tegemine ning paremad võimalused tööpäeva 
kestel lõdvestuda olid kõik kasulikud. 
 

Allikas: ergoHair28.

https://healthy-workplaces.eu/et/tools-and-publications
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2.4. Varajane sekkumine ja tööle naasmine
Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste 
suur levimus rõhutab nendesse haigestumise 
või nende tekke ennetamiseks võetavate 
meetmete tähtsust. Kui luu- ja lihaskonna 
vaevus on siiski tekkinud, vähendab lihtsate 
meetmete võtmine (nt professionaalse toe 
pakkumine või töökeskkonna kohandamine) 
kohe sümptomite tekkides oluliselt töötaja 
pikaajalise töölt puudumise tõenäosust29. 
Varane sekkumine vähendab töölt puudumist 
ning kahandab reaalselt tervise- ja 
sotsiaalkindustussüsteemi kulusid.

Luu- ja lihaskonna probleemi tõhusaks 
haldamiseks on vaja töötaja, tervishoiuteenuse 
osutaja ja tööandja kooskõlastatud tegevust: 
nad kõik peavad olema pühendunud 
eesmärgile aidata isikul tööle naasta või tööle 
jääda30.

Ühes väikeses Taani lasteaias töötavatel 
naistel esines palju tööga seotud luu- ja 
lihaskonna vaevusi. Vanemate kogenud 
töötajate kaotamise vältimiseks võttis 
lasteaed sekkumismeetme, mis hõlmas 
töötervishoiuarsti individuaalseid 
konsultatsioone, varast juurdepääsu 
soodsa hinnaga füsioteraapiale ja töötajate 
töökeskkonna ergonoomilisi parandusi. 
Selle kasulikkus avaldus kestlikumate 

töötingimuste, luu- ja lihaskonna vaevuste 
vähenemise ning kogemustega töötajate tööl 
säilitamisena. Edutegurid olid ametiühingute ja 
välisekspertide toetus ning võetud meetmete 
mitmekesisus. Tuvastatud probleem oli 
töötajate käitumisharjumuste muutmine. Need 
meetmed töötati välja lasteaia jaoks, kuid 
see lähenemisviis on ülekantav ka muudele 
ettevõtetele31.

Et varajane sekkumine töökohas oleks 
edukas, tuleb töötajaid julgustada rääkima 
tööandjaga luu- ja lihaskonna vaevustest. 
Hea teabevahetus on oluline, et tuvastada 
üksikisikute vajadused, leida sobivad 
lahendused ja hoida ära tööga seotud ägedate 
luu- ja lihaskonna vaevuste muutumine 
kroonilisteks vaevusteks32. Vajaduse korral 
võidakse seejärel võtta kasutusele meetmeid 
vaevusi tekitava olukorra parandamiseks 
ja tööülesannete kohandamiseks. Tööga 

mitteseotud tervisehäirete korral (nt artriit) 
võimaldavad lihtsad meetmed sageli isikul 
töötamist jätkata ja tagada, et töötamine ei 
halvenda terviseseisundit33.

Rehabilitatsiooni on vaja, kui luu- ja 
lihaskonna probleem on pikaajaline või 
kordub34. Kui vajatakse haiguspuhkust, tuleks 
tööle naasmist35 käsitleda ettevaatlikult36. 
Teadusuuringute tulemustest ning praktilistest 
kogemustest selgub, et tööohutuse ja 
töötervishoiu sekkumised töökohas võivad 
aidata edukalt tööle naasta37.

Kampaania raames esitatakse tõendid ja 
näited, tõendamaks, et varajane sekkumine 
ja tõhus rehabilitatsioon pärast luu- ja 
lihaskonna probleemi tekkimist ei ole mitte 
ainult võimalikud, vaid ka edukad. Samuti 
antakse sellega vahendid, et stimuleerida head 
teabevahetust luu- ja lihaskonna probleemide 
kohta töötajate ja nende tööandjate 
vahel38. Lisaks edendatakse kampaaniaga 
sellist süstemaatilist ja mitmemõõtmelist 
lähenemisviisi varajasele sekkumisele ja tööle 
naasmisele, mis hõlmab koordineerimist 
tervishoiu- ja sotsiaalteenistuste, 
tööhõiveteenistuste, töötervisekindlustuse 
pakkujate ning muude asjaomaste teenistuste 
vahel, et toetada töötajaid ja tööandjaid.
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Juhtumiuuring
Tervishoiu varajane sekkumine – Madridi haigla Clínico San Carlos

Hispaania koalitsioon „Fit for Work“ on 
näide sellest, mida võib saavutada varajase 
sekkumise programmidega39.

Koalitsioon on alates 2012. aastast toetanud 
selliste varajase sekkumise kliinikute tegevuse 
pidevat laiendamist, kus ravitakse luu- ja 
lihaskonna vaevusi, mis on peamine ajutise 
töövõimetuse põhjus. Hispaanias kaotatakse 
luu- ja lihaskonna vaevustest tingitud ajutise 
töövõimetuse tõttu peaaegu 21 miljonit tööpäeva 
aastas, millega kaasnev rahaline kahju on  
1,7 miljardit eurot.

Varajane sekkumine selle tervisehäire korral 
lähtub ideest, et on olemas ajavahemik, mil luu- ja 

lihaskonna vaevusest tingitud töövõimetusega 
patsiendid võivad kiiresti terveneda. Hüpoteesi 
õigsust kontrolliti juhitud sekkumisega uuringus, 
milles osales üle 10 000 luu- ja lihaskonna 
vaevustest tingitud ajutise töövõimetusega 
patsienti, kellest kontrollrühma kuuluvad said 
tavaravi ja sekkumisrühma kuuluvad said ravi 
eriprogrammi raames, mis hõlmas eriravi, 
patsientide koolitamist ja toetamist tööle 
naasmisel; muudel juhtumitel kasutati tavaravi.

Sekkumisega vähendati haiguspäevade 
arvu keskmiselt 40 %, samas vähenes 
tervishoiuressursside kasutamine 45 % ja 
ajutise töövõimetuse määr kaks korda.
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2.5. Mõned töötajate rühmad on eriti ohustatud

ELi ja riikide andmetest ilmneb, et suurema tõenäosusega teatavad luu- ja 
lihaskonna vaevustest naised, eakad ja madalama kvalifikatsiooniga töötajad40.

Kõiki töötajaid tuleb võrdselt kaitsta riskide 
eest, mis põhjustavad luu- ja lihaskonna 
vaevusi. ELi tasandil on kehtestatud õigusaktid, 
et tagada kõigile võrdsed õigused ning parem 
tööohutus ja töötervishoid.

Eririskidega kokku puutuvatesse rühmadesse 
võivad kuuluda naised,41 võõrtöötajad,42 eakad 
töötajad,43 noored töötajad44 ja töötajad, kellel 
on tööl diskrimineerimise risk, näiteks LGBTI-
inimesed (lesbid, geid, biseksuaalid, trans- ja 
intersoolised inimesed),45 puuetega töötajad, 
samuti etnilise või muu vähemuse rühma 
töötajad ja inimesed, keda diskrimineeritakse 
nahavärvi või usutunnistuse tõttu.

Mõnel töötajate rühmal võib olla suurem  
luu- ja lihaskonna vaevuste esinemise risk, 
mille põhjused on järgmised:

• kogenematus või koolituse puudumine;

• korduv või kumulatiivne kokkupuude 
luu- ja lihaskonna vaevuste suure levimuse 
riskiteguritega,46 mis on näiteks labakäte või 
käsivarte korduvad liigutused, vibratsioonid, 
väga raskete esemete kandmine või 
teisaldamine, kokkupuude kõrge 
temperatuuriga, ahistamine või kiusamine, 
samuti solvamine töökohal ja stress47;

• töötamine teatud valdkondades, nt 
ehitus, põllumajandus, tervishoid ja 
sotsiaaltöö ning majutus/toitlustus;

• kutsealad, kus nad suurema tõenäosusega 
tavaliselt töötavad, näiteks tööliste ja 
madalama kvalifikatsiooniga töötajate 
elukutsed (kus on suur luu- ja lihaskonna 
vaevuste levimus), nagu seadme- ja 
masinaoperaatorid, montöörid, ning 
lihttöölised (nt koristajad, põllumajanduse 
ja kalanduse lihttöölised, mäe-, ehitus-, 
tootmis- ja transpordilihttöölised).

Luu- ja lihaskonna vaevustega seotud 
riskide hindamisel ning ennetusmeetmete 
kehtestamisel tuleb arvestada nende töötajate 
erivajadusi ja -tingimusi. Ettevõtetele on 
kättesaadav mitmekesisust arvestava 
riskihindamise juhend, mida edendatakse 
kampaania käigus48.
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Juhtumiuuring
Rootsi tööinspektsiooni algatus – soolise võrdõiguslikkuse inspektsioonid

Rootsi töökeskkonnaamet tegi 2012. aastal 
rahvusvahelise naistepäeva puhul 
8. märtsiga seoses paari nädala jooksul mitu 
soolise võrdõiguslikkuse inspektsiooni, 
keskendudes soolise võrdõiguslikkuse 
jõustamisele töökohtadel. Sellest alates on 
sooline perspektiiv tavapäraselt lisatud ameti 
tehtavatesse inspekteerimistesse. Inspektorid 
räägivad tööandjatele sellest, kuidas saavutada 
sooline võrdõiguslikkus töökeskkonnas. 
Näiteks paludes tööandjal uurida, miks 
puuduvad naised töölt halva tervise tõttu 
rohkem kui mehed, võidakse motiveerida 
tööandjat käsitlema soolist võrdõiguslikkust 
tööohutuse ja töötervishoiu tegevuskavas.

Amet filmis meeste ja naiste töökeskkonda 
kalatöötlusettevõttes. Filmist on näha, et 
meeste tööülesanded (nt raskete esemete 
tõstmine ja kahveltõstukite juhtimine) 
vahelduvad ja mehed liiguvad neid täites 
ettevõttes ringi. Naised aga töötavad pidevalt 
tootmisliinil, täites kiiresti korduvaid ja 
vähevahelduvaid tööülesandeid. Kui töö oleks 
korraldatud võrdsel moel, oleksid töötajad 
tervemad ja ettevõte teeniks suuremat 
kasumit.

Vt filmi aadressil
https://www.av.se/en/work-environment-work-and-inspections/work-with-the-work-
environment/gender-equality-in-the-work-environment/#4
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2.6. Luu- ja lihaskonna tervise edendamine noores eas
Uuringutulemustest ilmneb, et üha nooremad 
kooliealised annavad teada luu- ja lihaskonna 
valust. See tõstatab probleemi, et noored 
asuvad tööle luu- ja lihaskonna häiretega, 
mida töö võib süveneda49. Noortel on terve 
karjäär veel ees. Seetõttu on tähtis, et nad 
teadvustaksid probleemi võimalikult vara ning 
luu- ja lihaskonna tervisehäirete ennetamine ja 
tervise edendamine algaks juba koolieas.

Igaühe huvides on teadvustada probleemi 
võimalikult vara. Rahvatervise ametiasutuste 
poolt koolides ja mujal rakendatavate kehalise 
aktiivsuse soodustamise õppemeetodite 
ja -kavade eesmärk on edendada tulevase 
töötajate põlvkonna luu- ja lihaskonna 
tervist. Kampaaniaga antakse võimalus 

toetada neid algatusi ning aidata vähendada 
kooliealiste ja noorte kutseõppurite luu- ja 
lihaskonna vaevuste riske. EU-OSHA kavatseb 
teha tihedat koostööd rahvatervise- ja 
haridusvaldkondadega, et teadvustada ja 
levitada praktilisi lahendusi.
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Istumine koolis

Mõned inimesed väidavad pahatahtlikult, 
et kooli peamine eesmärk ei ole jagada 
teadmisi, vaid valmistada lapsed ette 
elukestvaks istumiseks. Praegu on 
rühihäiretega lapsi ja noori ligikaudu 
33 %. Eksperdid, kes on leidnud seose 
sobimatute toolide, pideva istumise 
ja rühivigade vahel, on soovitanud, et 
koolid peaksid kohandama mööbli iga 
lapse kasvule. Paljud koolid on püüdnud 
võõrutada lapsed küürutamisest, 
motiveerides hoidma head rühti ja rohkem 
liikuma.

Saksamaa föderaalne algkoolides rühi 
hoidmise ja liikumise edendamise 
töörühm on käivitanud algatuse „Das 
bewegte Klassenzimmer“ („Liikuv klass“) 
eesmärgiga näidata, et liikumist saab 
õppimisega ühendada. Lähenemisviis on 
järgmine.

• Liikuv istumine: dünaamilise istumise 
edendamine, pakkudes eri istmeid 
ja parandades ergonoomilist disaini, 
võttes kasutusele koolipinkide 
kõrgendused ja kiilpadjad.

• Õppimine liikudes: ülesanded 
kavandatakse nii, et need on 
ühendatud liikumisega (nt lugemine 
ja matemaatika liikudes).

• Liikumisvahetunnid, mis lisatakse 
tunniplaani. Vahetundides liigutakse 
ja puhatakse vaheldumisi ning 
mänguväljak on jagatud eraldi 
mängu- ja puhkealaks.

Lisateave saksa keeles aadressil  
https://www.baua.de/DE/Angebote/
Publikationen/Praxis/A66.html (lk 26–28)
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3. Tervislike töökohtade kampaania 2020–2022

3.1. Kampaaniast
Tervislike töökohtade 2020.–2022. aasta 
kampaania eesmärk on teadvustada tööga 
seotud luu- ja lihaskonna vaevuste mõju 
kõigile valdkondadele ja töökohtadele 
ning näidata, et need on ennetatavad 
ja hallatavad. Püüame seda teha, täites 
järgmised strateegilised eesmärgid.

1. Teadvustada luu- ja lihaskonna vaevuste 
ennetamise tähtsust ja asjakohasust, esitades 
fakte ja arvandmeid luu- ja lihaskonna 
vaevuste esinemise ja mõju kohta.

2. Edendada tööga seotud luu- ja lihaskonna 
vaevuste riskide hindamist ja ennetavat 
juhtimist, tehes kättesaadavaks luu- ja 
lihaskonna vaevusi käsitlevad materjalid, 
näiteks töövahendid, juhised ja audio-
videomaterjalid.

3. Näidata, et luu- ja lihaskonna vaevused 
on igaühe probleem, mis hõlmab igat liiki 
töökohti kõigis valdkondades ning mida 
saab edukalt lahendada, ja tuua sealhulgas 
hea tava näiteid.

4. Parandada teadmisi luu- ja lihaskonna 
vaevustega seotud uutest ja tekkivatest 
riskidest ja muudest arengusuundumustest.

5. Teadvustada krooniliste luu- ja lihaskonna 
vaevustega töötajate uuesti tööellu 
kaasamise ja tööl hoidmise tähtsust ning 
kuidas seda praktikas korraldada.

6. Korraldada ja stimuleerida sidusrühmade 
tulemuslikku koostööd, koondades 
sidusrühmad ning hõlbustades teabe, 
teadmiste ja hea tava vahetust.

EU-OSHA on loonud tööandjate praktiliseks 
toetamiseks luu- ja lihaskonna vaevusi 
käsitlevaid materjale ja juhtumiuuringuid 
sisaldava andmebaasi. Tulevikku vaadates 
täiendame koostöös tööohutuse ja 
töötervishoiu hariduse ja koolituse Euroopa 
võrgustikuga (ENETOSH) ning haridussektoriga 
kampaania teabepaketti koolidele kasulike 
materjalidega.

Teeme oma võrgustiku ja partneritega tihedat 
koostööd, et hõlbustada luu- ja lihaskonna 
vaevustega seotud kogemuste ja hea tava 
vahetust ning tagada kampaania sõnumite 
jõudmine töötajate ja tööandjateni, eelkõige 
mikro- ja väikeettevõtete ning nende 
töötajateni. EU-OSHA korraldab kampaania 
käigus olulisi tegevusi ja üritusi, näiteks 
tervislike töökohtade hea tava auhindade 
konkursi.

Kampaania lõpeb tervislike töökohtade 
tippkohtumisega, mis võimaldab kampaanias 
osalenutel kampaania tulemusi tähistada. See 
annab ka võimaluse kogemustest õppida.
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Olulised kuupäevad
Kampaania algus 
Oktoober 2020

Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädalad 
Oktoober 2020, 2021 ja 2022

Tervislike töökohtade hea tava vahetamise üritus 
Oktoober 2021

Tervislike töökohtade hea tava auhindade konkursi tulemused 
Aprill 2022

Tervislike töökohtade tippkohtumine 
November 2022

3.2. Kes võivad kampaanias osaleda?
Kutsume kõiki huvitatud organisatsioone ja 
üksikisikuid kampaanias osalema, kuid eelkõige 
on meie eesmärk teha teabe levitamiseks 
koostööd järgmiste vahendajate rühmadega:

• EU-OSHA teabekeskused ja 
nende võrgustikud;

• sotsiaalpartnerid (Euroopa ja 
liikmesriigi tasandil);

• valdkondlikud sotsiaaldialoogi komiteed;

• poliitikakujundajad (Euroopa 
ja liikmesriigi tasandil);

• suurettevõtted, valdkondlikud liidud 
ning väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete (VKEde) ühendused;

• Euroopa institutsioonid ja nende 
võrgustikud (Euroopa ettevõtlusvõrgustik);

• Euroopa valitsusvälised organisatsioonid;

• haridussektor ja haridusasutused  
(alg-/põhikoolid, keskkoolid, kõrgkoolid  
ja kutsekoolid);

• noorteorganisatsioonid;

• töötervishoiu ja tööohutuse spetsialistid 
ning nende ühendused;

• tööohutuse ja töötervishoiu teadlased;

• tööinspektsioonid ja nende ühendused;

• meedia.
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3.3. Kuidas osaleda?
Toetage kampaaniat järgmise tegevusega:

• ürituste ja muu tegevuse, näiteks 
õpitubade ja seminaride, koolituste, 
konkursside korraldamine;

• kampaaniamaterjalide 
levitamine ja avaldamine;

• töökohtadel luu- ja lihaskonna vaevuste 
praktiliste töövahendite ja muude 
vahendite kasutamine ja edendamine;

• tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste 
ennetamise hea tava levitamine;

• osalemine tervislike töökohtade 
hea tava auhindade konkursil;

• osalemine Euroopa tööohutuse 
ja töötervishoiu nädalatel;

• saamine ametlikuks kampaaniapartneriks 
(avatud üleeuroopalistele või 
rahvusvahelistele organisatsioonidele) või 
riiklikuks kampaaniapartneriks (avatud 
riigi tasandi organisatsioonidele);

• saamine EU-OSHA ametlikuks 
meediapartneriks (avatud riiklikele või 
Euroopa tasandi meediakanalitele);

• ühenduse hoidmine ning kursisolek meie 
tegevuse ja üritustega kampaania veebisaidi 
kaudu (https://healthy-workplaces.eu) 
ning meie sotsiaalmeedia kanalite kaudu – 
oleme Facebookis, Twitteris ja LinkedIn’is.

Miks mitte liituda meiega ametliku kampaaniapartnerina?

Kampaania sõnumite levitamisel ja kampaania 
praktilisel toetamisel tõstetakse meie 
partnerite profiilid veebisaidil esile, nad saavad 
osaleda hea tava vahetamise ja võrgustumise 
üritustel.

Lisateave on kampaania veebisaidil 
https://healthy-workplaces.eu/et/get-
involved/become-campaign-partner.

https://healthy-workplaces.eu
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://twitter.com/EU_OSHA?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/european-agency-for-safety-and-health-at-work
https://healthy-workplaces.eu/en/get-involved/become-campaign-partner
https://healthy-workplaces.eu/en/get-involved/become-campaign-partner
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3.4. Tervislike töökohtade hea tava auhind
Tervislike töökohade hea tava auhindadega 
tunnustatakse kestlikke ja uuenduslikke 
tööohutuse ja töötervishoiu juhtimise 
lähenemisviise. Auhinnad näitavad 
ettevõtjatele, kui kasulik on töötervishoiu ja 
tööohutuse hea tava rakendamine.

Kandideerida võivad kõik ELi liikmesriikide, 
kandidaatriikide ja potentsiaalsete 
kandidaatriikide ning Euroopa 
Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) 
liikmesriikide organisatsioonid.

Kandidaadid peaksid tõendama järgmist:

• tööandjad ja töötajad teevad töökohas 
luu- ja lihaskonna vaevuste riskide 
juhtimisel ja tugeva riske ennetava 
töökultuuri edendamisel koostööd;

• sekkumismeetmete võtmine on edukas;

• mõõdetavad tulemused luu- ja lihaskonna 
vaevuste riskide ennetamisel/vähendamisel 
ning tööohutuses ja töötervishoius üldiselt;

• sekkumismeetmete kestlikkus;

• sekkumismeetmeid on võimalik 
üle kanda muudele eri sektorite 
või riikide organisatsioonidele.

EU-OSHA teabekeskuste võrgustik kogub 
kandidaadid kokku ja nimetab riikide tasandil 
võitjad, kes pääsevad edasi üleeuroopalisse 
vooru. Hea tava auhinna konkurss ja ametlik 
kampaania algavad korraga oktoobris 2020. 
Auhindade saajad kuulutatakse välja aprillis 
2022 ja auhindade andmise tseremoonia 
toimub samuti kampaania viimasel aastal, et 
tähistada osalejate saavutusi.
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3.5. Meie partnerite võrgustik
Kampaaniate eduks on oluline partnerlus 
põhiliste sidusrühmadega. Arvestame mitme 
järgmise partnerlusvõrgustiku toega.

• Riiklikud teabekeskused: EU-OSHA 
teabekeskuste võrgustik koordineerib  
kõiki tervislike töökohtade kampaaniaid  
riiklikul tasandil. Vt lisateavet teabekeskuste 
kohta kampaania veebilehelt  
(https://healthy-workplaces.eu/et/ 
campaign-partners/national-focal- 
points).

• Euroopa sotsiaalpartnerid: 
sotsiaalpartnerid esindavad töötajate 
ja tööandjate huve Euroopa tasandil.

• Ametlikud kampaaniapartnerid:  
tervislike töökohtade kampaaniat  
toetab kampaaniapartneritena sada 
üleeuroopalist ja rahvusvahelist 
ettevõtet ja organisatsiooni. Vt lisateavet 
kampaaniapartneriks hakkamise 
kohta kampaania veebilehelt (https://
healthy-workplaces.eu/et/get-involved/
become-campaign-partner).

• Meediapartnerid: EU-OSHAt toetab 
tööohutuse ja töötervishoiu edendamisest 
huvitatud ajakirjanike ja toimetajate 
esinduslik kogu. Kampaaniat tutvustavad 
Euroopa juhtivad tööohutuse ja 
töötervishoiu väljaanded. Vastutasuks 
edendab meediapartnerluse pakkumine 
väljaannete mainet ja võimaldab partneritel 
ühendust võtta EU-OSHA võrgustike 
ja sidusrühmadega kogu Euroopas.

• Euroopa ettevõtlusvõrgustik: Euroopa 
ettevõtlusvõrgustik toetab VKEsid 
kogu Euroopas ärivõimaluste ja uute 
turgude kasutamisel. EU-OSHAga tehtud 
pikaajalise koostöö tulemusena on 
Euroopa ettevõtlusvõrgustikul riigi tasandi 
töötervishoiu ja tööohutuse esindajate 
võrgustik 20 riigis ning võrgustiku 
liikmed osalevad aktiivselt tervislike 
töökohtade kampaania edendamises.

• ELi institutsioonid ja nende võrgustikud: 
eelkõige Euroopa Ülemkogu eesistujariigid.

• Muud kampaania teemast 
huvitatud ELi organid.
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3.6. Lisateave ja -materjalid
Külastage kampaania veebilehte, kus on 
lai valik kampaaniamaterjale, mis on välja 
töötatud kampaania edendamiseks ja 
toetamiseks. Need on järgmised:

• kampaania juhend ja tervislike töökohtade 
hea tava auhindade teabeleht;

• PowerPoint-esitlused, plakatid ja 
muud kampaaniamaterjalid;

• kampaania töövahendite pakett –  
nõuanded teie enda kampaania 
juhtimiseks ja abivahendid teile;

• viimased Napo filmid luu- ja lihaskonna 
vaevuste kohta ja Napo õppevahendid;

• ohtude ja keha kaardistamise juhend;

• andmebaas, mis sisaldab tööriistu ja 
töövahendeid, audio-videomaterjale, 

juhtumiuuringuid ning muid materjale hea 
tava kohta Euroopa ja riikide tasandil;

• ajakohastatud OSHwiki jaotis luu- ja 
lihaskonna vaevuste kohta erilise 
tähelepanuga töövahenditel ja tööriistadel;

• sari teabelehti ja infograafikat luu- ja 
lihaskonna vaevustega seotud teemadel;

• vahend luu- ja lihaskonna vaevusi 
käsitlevate rühmaarutelude ja 
vestluste korraldamiseks töökohas;

• seminaride internetikokkuvõtted.

Enamik kampaania vahendeid on kättesaadavad 
25 keeles aadressil https://healthy-workplaces.eu

https://healthy-workplaces.eu
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