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Edistääkseen erityisesti työympäristön 

parantamista työntekijöiden turvallisuu-

den ja terveyden suojelemiseksi, siten kuin 

siitä määrätään perustamissopimuksessa 

ja myöhemmissä työturvallisuutta ja työ-

ter-veyttä koskevissa toimintaohjelmissa, 

viraston tavoitteena on antaa yhteisön lai-

toksille, jäsenvaltioille ja muille asian-

omaisille tarvittavia teknisiä, tieteellisiä ja 

taloudellisia tietoja työturvallisuuden ja 

työterveyden alalla.
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MMainonta-, markkinointi- ja pr-kampanjat 
voivat epäilemättä vaikuttaa merkittävästi 
siihen, miten ihmiset ajattelevat ja toimivat. 
Tämän toteamiseksi riittää, kun katsoo omassa 
keittiökaapissaan olevia tuotteita. Miltei kaikissa 
on jonkinlaista mainontaa, joka vaikuttaa 
päätökseen ostaa juuri kyseinen tuote kilpailevien 
tuotteiden sijaan. Mutta voidaanko samoja 
mainonnan periaatteita soveltaa työterveyteen ja 
työturvallisuuteen (TTT) liittyvissä asioissa?

Vastaus on selkeästi kyllä. Vaikka käytettävissä 
ei olekaan yhtä paljon taloudellisia voimavaroja 
kuin monikansallisilla kulutustavaroita 
valmistavilla yrityksillä, ihmiset voidaan 
kuitenkin hyvin suunnitellun ja kohdistetun, 
hyviä TTT-käytäntöjä edistävän kampanjan 
avulla saada ajattelemaan ja toimimaan eri tavalla 
työsuojeluasioissa. Itse asiassa monet organisaatiot 
ovat jo onnistuneet tässä.

Tämä käsikirja perustuu Euroopassa 
toimivien TTT-alan kampanjoihin 
erikoistuneiden asiantuntijoiden tutkimuksiin. 
Se on yksityiskohtainen opas, jonka avulla 
kaikenkokoiset organisaatiot voivat suunnitella ja 
toteuttaa tehokkaita mainoskampanjoita. Toisin 
kuin yleisesti ajatellaan, se ei ole vaikeaa. On vain 
luotava kokonaisuus järkevästi ottaen huomioon 
oikeat viestit, kohderyhmä ja muut tekijät.

Käsikirjan neuvojen avulla saat tuloksia 
– halusitpa sitten lisätä tietämystä toistuvan 
rasituksen aiheuttamista vammoista 
ammattilehdistön kautta tai järjestää 
kunnianhimoisemman, lehtisiä ja mainontaa 
hyväksi käyttävän kampanjan tapaturmien 
ehkäisemiseksi. Kyse ei ole jäykistä säännöistä 
vaan suosituksista, joista voit valita haluamasi ja 
soveltaa niitä oman tilanteesi mukaan. Käsikirjan 
ensimmäisessä osassa on yleisiä neuvoja sekä 
pienille että suurille TTT-alan organisaatioille.

Toisessa osassa on tarkempia ehdotuksia ja 
tietoja muun muassa lehdistötiedotteiden 
kirjoittamisesta ja ulkopuolisten virastojen 
kanssa työskentelystä. Liitteenä on muutamia 
tapaustutkimuksia.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto
heinäkuu 2001

2  (*)

 (*) Katso kohta ‘Lisätietoja ja lähdemateriaalia’, s. 63.

Kampanjointi omalla työpaikalla

Haluat ehkä lisätä tietämystä 
työsuojeluasioista ja edistää niitä 
koskevaa toimintaa työpaikallasi. 
Monia mittavia kampanjatoimintoja ja 
-ideoita voidaan soveltaa työpaikoilla. 
Voit käyttää hyväksesi muiden, 
esimerkiksi työsuojeluviranomaisten, 
laatimia iskulauseita ja viestejä. 
Joka tapauksessa voit soveltaa 
tässä kuvailtuja suunnitteluvaiheita, 
kuten selkeiden tavoitteiden 
asettamista ja tuen saamista 
organisaatiossasi. Osa ideoista 
sisältyy Euroopan teemaviikosta 
tehtyyn tapaustutkimukseen ja 
erilliseen työpaikkakampanjoiden 
tarkistuslistaan.
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1. VVaikka moniin työterveys- ja 
työturvallisuusasioihin olisi kiinnitettävä 
yhä enemmän huomiota, kaikista asioista ei 
kuitenkaan tarvitse järjestää mainoskampanjaa.

■  Olisiko kampanjalla vaikutusta? Asetu 
kohderyhmän asemaan. Luuletko, että 
välittämäsi tiedot kiinnostaisivat yleisöäsi, ja 
toimisiko kampanja niiden pohjalta? Onko 
kampanjasi tarpeeksi mielenkiintoinen? Voi 
jopa olla liian myöhäistä vaikuttaa asioihin, 
erityisesti jos on kyse tiettyyn ajankohtaan 
liittyvistä aiheista.

■  Onko organisaatiosi paras järjestämään 
tällaisen kampanjan? Riittävätkö organisaatiosi 
uskottavuus ja voimavarat? Entä suunnitteleeko 
jokin toinen laitos ehkä samankaltaista aloitetta? 
Tutki asiaa.

■  Onko olemassa edullisempi vaihtoehto? 
Kampanjat ovat hyödyllisiä, koska niiden 
avulla tavoitetaan useita ihmisiä eri 
paikoissa. Mikäli kohderyhmä on pieni, 
muut keinot, kuten koulutus, seminaarit, 
henkilökohtaiset tapaamiset, sähköpostit tai 
jopa puhelinsoitot, saattavat aiheesta riippuen 
olla tarkoituksenmukaisempia.

■  Kampanjat vievät väistämättä aikaa ja rahaa. 
Onko sinulla riittävästi molempia tehdäksesi 
oikeutta asioille, joita haluat edistää? Kannattaa 
ehkä harkita yhteistyötä toisen organisaation 
kanssa, jota kiinnostavat samat asiat. Näin 
voidaan jakaa kustannuksia ja työtaakkaa.

■  Riittävätkö infrastruktuurisi ja 
henkilöstövoimavarasi kampanjan herättämän 
kiinnostuksen käsittelemiseen? Pystytkö 
esimerkiksi järjestämään koulutusohjelmia ja 
työpaikkavierailuja?

 ALUKSI

Onko kampanja 
tarpeellinen?

Onko sinulla tarvittavat 
resurssit?

EUROPEAN WEEK OCTOBER 2001

SUCCESS
IS NO
ACCIDENT

EUROPEAN WEEK FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK
http://osha.eu.int/ew2001

European Agency
for Safety and Health
at Work
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 Työsuojelukampanjoiden keskeiset tavoitteet

■  Lisätään johtajien, työntekijöiden ja heitä TTT-ongelmissa neuvovien ihmisten, kuten 
terveydenhuoltoalan ammattilaisten, tietämystä TTT-ongelmista ja niiden syistä.

■  Tarjotaan käytännön ratkaisuja, jotka perustuvat hyvän käytännön malleihin.
■  Lisätään työvoiman tietämystä asiaa koskevasta lainsäädännöstä ja kannustetaan 

organisaatioita noudattamaan sitä.
■  Saadaan ihmiset ymmärtämään uudet riskit ja mahdolliset ratkaisut niihin.
■  Saadaan tukea lainsäädännön tai ohjeiden muutoksille.
■  Tehdään omasta organisaatiosta TTT-alan auktoriteetti ja arvokas yhteistyökumppani.
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2.YHTEENVETO 
KAMPANJAN 
JÄRJESTÄMISESTÄ

20

A■   Aseta mitattavissa oleva tavoite. Esimerkiksi 
stressiperäisten sairauksien vähentäminen pu-
helinpalvelukeskuksissa kymmenellä prosentilla 
seuraavien kolmen vuoden aikana.

■  Keskity tiettyihin kohderyhmiin. Esimerkiksi 
suurehkojen yritysten henkilöstöpäälliköt tai 
pk-yritysten omistajat.

■  Laadi sanomasi selkeään sanamuotoon. 
Viestit pitäisi laatia kohderyhmän mukaan, ja 
olisi ihanteellista, jos niissä olisi suosituksia, 
joiden pohjalta kohderyhmät voivat toimia. 
Esimerkiksi ”Tutkimustulokset ovat osoittaneet, 
että puhelinpalvelukeskukset voivat vähentää 
stressiperäisiä sairauksia noudattamalla kolmea 
perusohjetta.”

■  Valitse asianmukainen tiedotusväline 
kohderyhmän tavoittamiseksi. Olisiko parasta 
käyttää mainoksia, suoramainontaa, julisteita, 
seminaareja, vierailuja...?

■  Sovi talousarviosta. Sisällytä talousarvioon 
noin kymmenen prosentin lisä odottamattomia 
kuluja varten.

■  Valitse sopiva aloituspäivä. Suurimpia 
juhlapyhiä, kuten joulua, tulisi välttää. 
Kampanja olisi pyrittävä yhdistämään johonkin 
aihetta sivuavaan tilaisuuteen tai kauteen, jolloin 
sen vaikutus on tehokkaampi.

■  Arvioi kampanja. Ottamalla oppia saamastasi 
kokemuksesta pystyt toteuttamaan seuraavan 
kampanjan entistä paremmin.
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suunnittelu

valmistautu-
minen

kampanjan to-
teuttaminen

arviointi

seurantatoimet
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3.ONNISTUMISEN 
TÄRKEIMMÄT TEKIJÄT

Mitattavissa olevan
tavoitteen asettaminen

Kohdemarkkinoiden 
ja -ryhmän tunnistaminen

M■   Mitattavissa olevan tavoitteen asettaminen
■  Kohdemarkkinoiden ja -ryhmän tunnistaminen
■  Sanoman laatiminen selkeään ja yksinkertaiseen 

sanamuotoon

Ottamalla nämä asiat huomioon pääset jo pitkälle. 
Jos niitä ei oteta huomioon, on vaikeampi saada 
kampanjasta täysi hyöty.

Ainoastaan asettamalla mitattavissa olevan 
tavoitteen voit saada selville, onko kampanjasi ollut 
onnistunut, ja voit oppia saadusta kokemuksesta. 
Tavoitteen on oltava selkeä ja realistinen ja 
siinä on otettava huomioon käytettävissä olevat 
resurssit. Älä kuvittele voivasi muuttaa maailmaa 
yhdessä yössä.

Esimerkkejä:
■  Kampanjan tuloksena vähennetään 

koneonnettomuuksia kirjapainoteollisuudessa 
viidellä prosentilla seuraavien neljän vuoden 
aikana.

■  Kampanjan tuloksena vähennetään 
sairaalahenkilökuntaan kohdistuvaa väkivaltaa 
30 prosentilla seuraavien neljän vuoden aikana.

■  Kampanjan tuloksena jatkuvasti raskaita 
painoja nostavien työntekijöiden määrä vähenee 
30 prosentilla seuraavien seitsemän vuoden 
aikana.

■  Kampanjan tuloksena tulee 5 000 pyyntöä saada 
hotelli- ja ravintola-alan tapaturmien ehkäisyä 
koskeva tietopaketti.

■  Kampanjan tuloksena tietämys asbestin riskeistä 
rakennusteollisuudessa kasvaa 95 prosentilla.

■  Kampanjan tuloksena kaikki esimiehet saavat 
koulutusta riskien arvioinnissa seuraavan 
puolen vuoden aikana.

Vaikutusten mittaamiseksi tarvitaan kampanjan 
arvioinnin järjestelmä. Tätä selitetään 
myöhemmin.

Kohderyhmän rajaaminen on tärkeää. Liian 
laajalle ryhmälle suunnattu sanoma johtaa 
resurssien tuhlaukseen ja itse sanoman 
vesittymiseen. Erilaisten kohdemarkkinoiden ja 
-ryhmien tavoittaminen edellyttää erilaisia 
viestejä ja eri tiedotusvälineiden käyttöä.

33
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■   Keskity niihin aloihin, joilla esille 
tuomasi TTT-ongelma on akuutein. 
Esimerkiksi painoteollisuuden liuottimet, 
rakennusteollisuuden asbesti ja 
terveydenhuoltoalalla käsin tehtävä työ.

■  Kysy itseltäsi, minkälaiset ihmiset eri aloilta 
voivat auttaa tavoitteen saavuttamisessa. 
Kenen etuja edistämäsi asia ajaa? Kenellä on 
valtaa ja päättäväisyyttä panna suosituksiasi 
täytäntöön? Näiden kysymysten avulla pystyt 
määrittämään kohderyhmäsi. Useinkaan kyse 
ei ole niistä henkilöistä, joihin kampanjassa 
korostettava TTT-asia suoraan vaikuttaa. Kyse 
voi olla johtajista, ammattiliittojen edustajista, 
henkilöstöpäälliköistä, työsuojeluvaltuutetuista 
tai muista henkilöistä, jotka vastaavat tai jotka 
ovat ammatillisesti kiinnostuneita työterveyteen 
ja työturvallisuuteen liittyvistä asioista.

Viestisi määrittää kohderyhmän tarkalleen. 
Mikäli kampanjasi antaa käytännön neuvoja 
ennaltaehkäisyyn, kuten ”10 tapaa vähentää 
rasitusvammoja”, suuntaat sen todennäköisesti 
työnantajiin. Jos taas kampanjan tarkoituksena on 
lisätä tietämystä toistuvaan rasitukseen liittyvistä 
vammoista, kohderyhmänä ovat työntekijät. Käytä 
tervettä järkeä ja yritä olla niin yksityiskohtainen 
kuin mahdollista. Kohderyhmän valinta 
puolestaan määrää kampanjassasi käytettävän 
tiedotusvälineen.

Ymmärrä kohdemarkkinoita ja -ryhmää. Ota 
selville kohdemarkkinoiden ja -ryhmän keskeiset 
huolenaiheet. Näin pystyt laatimaan viestistäsi 
heidän yksityiskohtaisia tarpeitaan vastaavan 
ja saat kampanjastasi henkilökohtaisen ja 
kohderyhmälle tärkeän.

Mikäli mahdollista, pyri saamaan tukea 
kohderyhmältäsi. Ota järjestöjä tai 
kohderyhmän edustajia mukaan tiedon 
levittämiseen. Vielä parempi on, jos saat heidät 
kampanjan yhteistyökumppaneiksi (katso 
kappale yhteistyöstä). Tämä lisää kampanjasi 
uskottavuutta.

3

19
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selkeään ja yksinkertaiseen
 sanamuotoon

Ihmiset ovat päivittäin tietotulvan kohteena. 
Heidän huomionsa herättämiseksi sanomasi on 
oltava lyhyt, yksinkertainen ja kohderyhmälle 
merkityksellinen. Heidän on heti ymmärrettävä 
viestisi tärkeys sekä se, mitä pyydät heitä 
tekemään ja miksi. Pyri yksinkertaistamaan 
esitystapaasi välttäen vaikeatajuisia ilmaisuja. 
Parasta on, jos käytät enintään kahta virkettä. 
Tämän voi tehdä parhaiten ajattelemalla asiaa 
”ongelman ratkaisuna”.

Esimerkiksi:

■  Tutkimusten mukaan neljä kymmenestä 
toimistotyöntekijästä kärsii toistuvan rasituksen 
aiheuttamista vammoista. Uudet ohjeet voisivat 
vähentää merkittävästi rasitusvammojen 
määrää ja niistä johtuvia kustannuksia.

■  Se, että yritys ei noudata asbestille altistumista 
koskevaa lainsäädäntöä, voi maksaa sille 
sakkoina 20 000 euroa, minkä lisäksi työntekijät 
menettävät terveytensä. Soveltamalla uutta 
12-kohtaista suojeluohjelmaa nämä ongelmat 
voidaan välttää.40

Kohderyhmät

Viraston kyselytutkimuksen mukaan mahdollisia kohderyhmiä ovat
■  työnantajat ja yritykset
■  johtajat, henkilöstöpäälliköt, päälliköt, esimiehet ja kouluttajat
■  työntekijät
■  työsuojeluvaltuutetut, yrityksen sisäinen työterveyshuolto
■  tietyt alat tai ammatit tai tietyntyyppiset ja -kokoiset yritykset
■  teollisuus- ja yrittäjäjärjestöt
■  ammattiliitot
■  ammattijärjestöt
■  oman organisaatiosi eri osastot ja välittäjäorganisaatiot
■  työympäristöpalvelut
■  työsuojeluviranomaiset
■  TTT-alan ammattilaiset
■  palveluntarjoajat ja suunnittelijat
■  terveydenhuoltoalan ammattilaiset, terveyspalvelut ja terveyskouluttajat
■  viranomaiset, lainsäädäntäelimet ja poliitikot
■  suuri yleisö ja koululaiset.
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Erään Euroopan unionin jäsenvaltion kampanja, joka koski turvallisia työoloja maataloudessa, 
keskittyi tiettyihin vaaroihin, ja siinä käytettiin apuna televisiota, julisteita ja mainoslehtisiä. 
Sanoma oli seuraava:
■  Turvallinen työ tarkoittaa hyvin organisoitua työpaikkaa.
■  Turvallinen työ tarkoittaa puiden organisoitua kaatamista.
■  Turvallinen työ tarkoittaa torjunta-aineista tiedottamista ja niiden varustamista merkinnällä.
■  Turvallinen työ tarkoittaa sopivaa traktoria.
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4.KAMPANJAN 
SUUNNITTELU

Minkä kokoinen 
kampanjasi tulisi olla?

KKampanjan suunnittelu on tärkeää, jotta 
saavutetaan tavoitteet ja saadaan vastinetta 
rahoille. Koska tarvittavan materiaalin laatiminen 
voi viedä jopa viikkoja tai kuukausia, suunnittelu 
olisi aloitettava mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa. On varmistettava, että kaikkien 
kampanjan osien koordinoinnista huolehditaan. 
Tällaisia ovat muun muassa koulutusmateriaali, 
oppaat, kampanjasta organisaatiossa 
vastaavien henkilöiden ohjeistus ja esimerkiksi 
työpaikkavierailujen tai seminaarien aikataulut. 
Varmista, että olet ottanut kaiken huomioon, 
ennen kuin annat luvan mainosmateriaalin 
valmistamiseen. Tämä ”ajatteluvaihe” on kaikkein 
tärkein. Kaikki muu on melko yksinkertaista ja 
käytännön toteutukseen liittyvää.

Seuraavat kaksi asiaa vaikuttavat kampanjasi 
kokoon:

■  Kuinka tärkeä edistämäsi asia on 
organisaatiollesi ja ihmisille, joihin se vaikuttaa 
suoraan?

■  Kuinka paljon varoja voit käyttää kampanjaan?

Parasta olisi, että laatisit luettelon aiheista, joiden 
edistämiseen haluat vuoden aikana keskittyä, 
selvittäisit aiheiden suhteellisen merkityksen 
organisaatiosi strategisille tavoitteille ja jakaisit 
kampanjointiin varatut varat sen mukaan. Muista 
kuitenkin, että suuret kampanjat eivät välttämättä 
aina ole parhaita. Pienen, hyvin suunnitellun ja 
tarkasti kohdistetun kampanjan vaikutus voi olla 
tehokkaampi kuin suuren kampanjan.

Harkitse suurten kampanjoiden jakamista 
pienempiin vaiheisiin, jotta niistä tulee paremmin 
hallittavia ja pitkävaikutteisempia. Ensimmäinen 
vaihe voisi olla esimerkiksi tietoisuuden 
lisääminen, toinen vaihe työpaikkavierailut ja 
viimeinen vaihe työpaikkavierailujen seuranta. 
Joissakin kampanjoissa on keskitytty eri vaiheissa 
eri uhkatekijöihin.

36

42
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 Päätä kampanjan 
sävystä

Milloin kampanja olisi 
aloitettava?

Kampanjan sävy – sen ilme ja vaikutelma 
– riippuu kohderyhmästä ja viestistäsi. 
Käytettävissäsi on pääasiassa neljä vaihtoehtoa:

■  Viileä ja rationaalinen: Tämä vaihtoehto 
sopii korkean tason kohderyhmille, kuten 
yritysjohtajille ja päätöksentekijöille. Heitä 
kiinnostaa yleensä tiivis, tunteilematon ja hyvin 
perusteltu liike-elämän näkökohdat huomioon 
ottava kampanja, jota selkeät tosiasiat ja luvut 
tukevat.

■  Opettava: Tämä vaihtoehto on 
tehokkaimmillaan silloin, kun se suunnataan 
sellaisiin henkilöihin, jotka jo ymmärtävät asian 
tärkeyden mutta jotka tarvitsevat lisää tietoa ja 
neuvoja.

■  Hauska: Tämä on käytännöllinen vaihtoehto 
silloin, kun aiheet tärkeästä sisällöstään 
huolimatta tuntuvat tylsänlaisilta tai kuivilta. 
Voidaan käyttää tärkeänä osana kampanjaa, 
joka kohdistetaan esimerkiksi koululaisiin tai 
joka käsittelee maatilaturvallisuutta.

■  Pelottava: Kyseinen vaihtoehto on yksi 
suosituimmista, ja se toimii periaatteella ”pelota 
heidät toimimaan”: ”Ellet tee näin, maksat 
siitä kalliisti.” Se sopii muutosta vastustaville 
kohderyhmille, jotka eivät halua tunnustaa 
tietyn ongelman merkitystä.

 ■  Yritä yhdistää kampanja johonkin aihetta 
koskevaan tilaisuuteen, sillä tämä vahvistaa 
sanomaasi. Voit esimerkiksi painottaa 
työterveysnäkökulmaa hallituksen TTT-
tilastojen tai muiden terveystilastojen 
julkaisemisen, uusien tutkimustulosten 
julkaisemisen, suurten konferenssien tai 
kansallisten terveyspäivien tai -viikkojen, kuten 
selkäviikon tai aids-päivän, yhteydessä. Voisiko 
veronmaksupäivä tai päivä, jolloin puhutaan 
elinkeinoverosta, tehostaa kaupallista viestiä? 
Näin pystyt käyttämään hyödyksi näiden 
tapahtumien julkisuusarvoa ja parantamaan 
kampanjasi uutisarvoa. Eräs jäsenvaltio 
esimerkiksi siirsi tuki- ja liikuntaelinsairauksia 
käsittelevän Euroopan teemaviikkonsa 

26
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pidettäväksi samaan aikaan erään selkäasioista 
vastaavan kansalaisjärjestön järjestämän 
selkäkipuviikon kanssa.

■  Kausinäkökohdat on hyvä ottaa huomioon. 
Esiintyykö kampanjassa esiin tuotava TTT-
ongelma tiettyinä aikoina vuodesta, esimerkiksi 
talvella tai keväällä? Jos näin on, kampanja tulisi 
järjestää silloin. Esimerkiksi ulkotyöntekijöille 
suunnattu, ihosyöpäongelmia käsittelevä 
kampanja ”Keep your top on” (Älä riisu 
paitaasi) aloitettiin kesäkuukausien aikana. 
Kampanja, jonka tarkoituksena on ehkäistä 
koululaisten onnettomuuksia maatiloilla tai 
rakennustyömailla, on ehkä parasta aloittaa 
juuri ennen kesälomien alkua.

■  Mikäli kampanjan tarkoituksena on korostaa 
tulevaa kehitystä, kuten uutta lainsäädäntöä, on 
hyvä varmistaa, että kampanja aloitetaan juuri 
ennen lainsäädännön julkaisemista.

■  Suurimpia juhlapyhiä, kuten joulua, ja kesälomia 
tulisi välttää, koska suurin osa ihmisistä 
on joko muualla tai ajattelee muita asioita. 
Kampanjan järjestäminen tällaiseen aikaan voi 
kuitenkin olla tarkoituksenmukaista, mikäli 
kohderyhmänä on esimerkiksi hotelli- tai 
maatalousalan kausityöntekijöitä tai heidän 
työnantajiaan.

■  Kampanjasi tulisi kestää kohtuullisen pituisen 
ajan, tavallisesti kuukauden tai kauemmin. 
Kampanja tulisi aloittaa huomiota herättävällä 
”alkurummutuksella”, jonka jälkeen tietoa 
syötetään tipoittain ja tasaisesti koko jäljellä 
olevana aikana niin, että tietoa kulkee jatkuvasti. 
Kaikkia aloitteita ei kannata ajoittaa yhteen 
viikkoon, ellei siihen ole erittäin hyvää syytä. 
Tällainen syy voi olla vaikkapa se, että haluat 
edistää kansallista ”tietoisuuspäivää”.

Esimerkki ajoituksesta

Eräs jäsenvaltio järjesti kampanjan vähentääkseen 
rakennustyömaalle leikkimään menevien ja siellä 
kuolevien lasten määrää. Viesti oli suunnattu sekä 
lapsille että työnantajille. Kampanja käynnistettiin 
juuri ennen koulun lomien alkamista. Kampanjaa 
varten hankittiin tietoja, joiden avulla kouluissa 
voitiin kertoa vaaroista. Viesti oli vaikuttava, ja sitä 

38
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Valitse sopivin keino 
ja tiedotusväline 

kohdeyleisön 
tavoittamiseksi

tuettiin kertomuksilla lasten kuolemantapauksista 
tai vakavista loukkaantumisista.

 Työnantajia varten koottiin erillistä tietoa, jonka 
tarkoituksena oli saada heidät parantamaan 
rakennustyömaiden turvallisuutta, estää lasten 
pääsy niille ja tutkia todisteita alueelle pääsystä. 
Työnantajien tulisi esimerkiksi etsiä rikkinäiset 
aidat ja tehdä kaikki tarpeellinen niiden 
korjaamiseksi.

Esimerkki ajoituksesta: voitko käyttää hyväksi 
jotakin tiettyä ajankohtaa?

Joissakin jäsenvaltioissa järjestetään 
kesällä maatalousalan messutapahtumia 
ja maatalousnäyttelyitä. Eräs jäsenvaltio 
käytti tätä hyväkseen aloittaessaan uuden 
maatalousalalle suunnatun työterveys- 
ja työturvallisuuskampanjan ja julkaisi 
lehdistötiedotteen näyttelyn alkamispäivänä sekä 
pystytti näyttelyyn oman osastonsa.

Useimmissa kampanjoissa käytetään monia 
eri tiedotusvälineitä lehdistötiedotteista ja 
lehtiartikkeleista julisteisiin ja suoramainontaan. 
Se, missä suhteessa eri välineitä käytetään, 
määräytyy kohderyhmän mukaan. Tämän lisäksi 
otetaan huomioon rahoitukseen ja aikaan liittyvät 
näkökohdat. Seuraavia välineitä voidaan käyttää:

■  mainoslehtiset ja -julisteet muun muassa 
työpaikoilla

■  muun muassa mainokset (lehdistö-, 
televisio-, radio- tai elokuvamainokset sekä 
ilmoitustauluille, busseihin ja metroihin 
kiinnitettävät julisteet)

■  tiedotustoiminta – lehdistötiedotteet, 
haastattelut, televisio- tai radio-ohjelmiin 
osallistuminen

■  oppaat ja esitteet

■  tiedotuslehdet

■  seminaarit, työpajat, konferenssit

■  koulutus

■  puhelinneuvonta

4
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■  työpaikkavierailut

■   muun muassa suoramainonta

■  näyttelyt.

Muita mahdollisia välineitä ovat muun muassa 
tarrat, postikortit, cd-rom-levyt, Internet-sivut ja 
videot.

Ilmainen mainonta

Ilmainen mainonta voi tarkoittaa

■  mahdollisuutta lehdistössä julkaistavaan kuvaan

■  radio-ohjelmaa työturvallisuuteen liittyvästä 
aiheestasi

■  erikoisartikkelien kirjoittamista ja 
niiden julkaisemista aikakauslehdissä 
ja sanomalehdissä (esimerkiksi 
henkilöstöhallintoon, kauppaan ja 
turvallisuuteen erikoistuneissa lehdissä)

■  televisiodokumentin ehdottamista 
televisioyhtiölle; televisioyhtiöt haluavat 
todellisia uhreja ja asiantuntijoita, jotka ovat 
valmiita puhumaan kameran edessä

■  vastineen lähettämistä sanomalehteen 
esimerkiksi sen jälkeen kun siinä on 
kerrottu kampanjasi aiheeseen liittyvästä 
työtapaturmasta.

Inhimillinen kiinnostavuus

■  Lehdistö ja tiedotusvälineet haluavat yleensä 
inhimillisesti kiinnostavan näkökulman. Ne 
haluavat tapaturmatilastoja ja todellisten uhrien 
tai näiden sukulaisten kertomuksia.

■  Lehdistötiedotteita, videoita, mainoksia ja 
haastatteluja varten tarvitaan ehkä uhrien 
lausuntoja ja/tai valokuvia. Television 
dokumenttiohjelmien tekijät haluavat mukaan 
ihmisiä, jotka ovat valmiita puhumaan kameran 
edessä.

■  Kansalaisjärjestöjen terveysasioita käsitteleviin 
painostusryhmiin ja ammattiliittoihin 
kannattaa ottaa yhteyttä.

7

 Asbestia koskevan viestin kohdistaminen

Eräs jäsenvaltio halusi lisätä 
rakennusalan työntekijöiden 
tietämystä asbestin riskeistä. Se 
päätti laittaa mainoksen kansalliseen 
päivittäin ilmestyvään sanomalehteen, 
jota alan työntekijät yleensä lukevat. 
Mainostaminen oli kallista, mutta 
seurannassa kävi ilmi, että viesti 
”tappajapölystä” oli tavoittanut suuren 
osan kohderyhmästä.

Naispuolisten työntekijöiden 
tavoittaminen

Mieti mahdollisuutta ottaa yhteyttä 
naistenlehtiin ja tarjota ideaa 
lehtijuttuun, joka käsittelee ”tyypillistä 
naisten työtä” ja sairastumista, 
esimerkiksi näyttöpäätetyötä 
toimistossa tai sairaanhoitajien tai 
sosiaalityöntekijöiden riskiä joutua 
väkivallan uhreiksi.
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Suora yhteydenotto

Tarvitsetko ulkopuolisia 
yhteistyökumppaneita 

tai taitoja?

 Viraston tutkimuksen mukaan useimmat 
työterveys- ja työturvallisuuskampanjat sisälsivät 
henkilökohtaisen kontaktin kohderyhmän kanssa. 
Esimerkkeinä mainittiin seminaarit, konferenssit, 
työpajat ja näyttelyt, koulutus, järjestöt, jotka 
tekevät työtä työnantajien kanssa ja vierailevat 
työpaikoilla, tarkastajien vierailut sekä auttavat 
puhelinlinjat ja tietopalvelut.

Riittävätkö organisaatiosi sisäiset taidot ja 
resurssit tehokkaan kampanjan järjestämiseen? 
Monissa tapauksissa materiaalin tuottamisessa 
tarvitaan ulkopuolisten suunnittelu- ja 
mainostoimistojen apua. Avun tarve riippuu siitä, 
millä tiedotusvälineellä kohderyhmä pyritään 
tavoittamaan. Voi myös olla mahdollista saada 
apua järjestöiltä, jotka tekevät työtä aiheeseen 
liittyvillä aloilla. Näin pystyt ehkä jakamaan 
kustannuksia ja parantamaan kampanjasi 
uskottavuutta.

■  Tunnista alueet, joilla tarvitset ulkopuolisten 
suunnittelu-, mainos- ja pr-toimistojen 
apua. Ole tarkkana, sillä tämä saattaa lisätä 
kustannuksiasi merkittävästi.

■  Kannattaa harkita sponsoriavun pyytämistä 
alueen suurilta yrityksiltä. Vastineeksi siitä, 
että saa nimensä näkyville, nostotrukkien 
valmistaja saattaa olla kiinnostunut 
rahoittamaan nostotrukkien turvallista käyttöä 
edistävää kampanjaa. Suuret yritykset saattavat 
esimerkiksi olla kiinnostuneita järjestämään 
näyttelyosastoja järjestämissäsi tapahtumissa.

■  Onko joitakin TTT-alan järjestöjä tai muita 
järjestöjä, jotka voisivat auttaa sinua?

41a

Pyöreän pöydän kokoukset

Eräässä kampanjassa yritettiin pyöreän pöydän kokousten avulla motivoida yritysjohtajia 
toimimaan. Osallistujat keskustelivat yleisistä ongelmista ja kuulivat esityksiä kollegoilta, jotka 
olivat onnistuneesti käsitelleet samankaltaisia vaikeuksia.
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 Yhteistyö avaa uusia kanavia kampanjan 
edistämiseksi ja parantaa kampanjan 
uskottavuutta. On löydettävä yhteistyökumppanit, 
jotka ovat yhtä sitoutuneita asiaan ja joilla on 
sen lisäksi resursseja ja päätöksentekokykyä. 
On tärkeää ymmärtää ja tunnustaa 
yhteistyökumppanien toiminta, ensisijaiset 
tavoitteet sekä vahvuudet ja heikkoudet. Kun teet 
maiden rajat ylittävää yhteistyötä, on hyvä ottaa 
huomioon kulttuurierot ja perustaa säännölliseen 
tietojen ja ajatusten vaihtoon tarkoitettuja 
foorumeita. Ilmaise selkeästi, kuka on vastuussa 
mistäkin tehtävästä, ja varmista, että kaikki 
ymmärtävät tehdyt päätökset.

Sponsorointi

Eräs jäsenvaltio halusi parantaa 
riskien arviointia sairaaloissa ja 
järjesti kilpailun hyvistä käytännön 
ratkaisuista. Sairaaloita pyydettiin 
esittämään käytännön ratkaisuja, joita 
työpaikoilla oli otettu käyttöön. Tarjolla 
oli sponsorien lahjoittamia palkintoja, 
kuten apuvälineitä potilaiden 
käsittelyyn.

Mahdolliset yhteistyökumppanit

Viraston tutkimuksessa mainittiin muun muassa seuraavat yhteistyökumppanit:
■  työsuojeluhallinto ja täytäntöönpanoelimet
■  alueelliset työterveyshuollon yksiköt ja ennaltaehkäisypalvelut
■  tapaturma- ja terveysvakuutuslaitokset ja -yhtiöt
■  yrittäjä- ja elinkeinoyhdistykset
■  työnantajajärjestöt ja teollisuusliitot
■  ammattiliitot
■  terveysalan ammattijärjestöt
■  sen alan ammattijärjestöt, jolle kampanja on suunnattu
■  työterveys- ja työturvallisuusalan ammattilaiset, hygieenikot, ergonomiajärjestöt jne.
■  hallituksen terveys- tai työvoima-alan laitokset ja kunnanhallitukset
■  turvallisuusneuvostot
■  julkisen terveydenhuollon elimet
■  paikalliset terveydenhuoltopalvelut
■  kansalaisjärjestöt, erityisesti terveyttä ja työkyvyttömyyttä käsittelevät painostusryhmät
■  laitokset, tiedemiehet ja asiantuntijat
■  kaupungintalot, kauppakamarit ja ammattikunnat
■  koulut ja lukiot esimerkiksi silloin, kun kampanja on suunnattu koululaisille tai nuorille
■  organisaatiosi muut osastot.

Yhteistyökumppanit tapaturmien 
ehkäisyssä

Eräässä jäsenvaltiossa useat – työpaikalla, 
kotona ja liikenteessä sattuvien 
– tapaturmien ehkäisyn parissa toimivat 
virastot järjestivät yhdessä vuosittaisen 
tapaturmien ehkäisypäivän.
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Yhteistyökumppanit 
organisaatiossasi

Talousarviosta ja 
vastuualueista sopiminen

Ota käyttöön järjestelmä, 
jonka avulla voit seurata 
kampanjasi onnistumista

 Kampanjan toteuttaminen saattaa edellyttää 
yhteistyötä organisaatiosi eri yksiköiden tai 
alueellisten toimistojen kanssa. On hyvin 
tärkeää hallita näitä suhteita tuloksekkaasti 
sekä kohdella yksiköitä ja alueellisia toimistoja 
yhteistyökumppaneina. Niiden työtaakkaa tulisi 
ymmärtää ja ottaa huomioon se mahdollisuus, 
ettei niillä ehkä ole tarvittavia taitoja. Voi myös 
olla, että tarvitaan koulutusta sekä selkeitä ja 
avoimia tiedonvaihtokanavia.

■  Laske kaikkien tarvittavien ulkoisten palvelujen 
kustannukset, mukaan lukien lehtisten ja 
muiden välineiden tuotantokustannukset.

■  Arvioi kokonaiskustannukset ja lisää 
summaan ainakin kymmenen prosentin lisä 
odottamattomia kuluja varten.

■  Ovatko kokonaiskustannukset talousarviosi 
mukaiset? Mikäli eivät, vähennä menojasi 
vähemmän tärkeillä aloilla.

■  Sovi kokonaistalousarviosta.

■  Jaa vastuualueet, jos käytettävissä on 
tukihenkilöstöä. Kuka johtaa kampanjaa, 
muotoilee viestit ja kampanjan sävyn? Kuka 
koordinoi kampanjaa ja varmistaa, että kaikki 
tarvittava hoidetaan ajallaan? Pitäisikö tehdä 
yhteistyötä muiden alojen, kuten mainos- tai 
koulutusalan, kanssa? On oltava tietyt ihmiset, 
jotka ovat vastuussa kampanjan toteuttamisesta. 
Jos teet työtä muiden yhteistyökumppanien 
kanssa, on varmistettava, että tehtävien jako ja 
vastuualueet on selkeästi ymmärretty.

Voit mitata kampanjasi vaikutusta 
useilla laadullisilla ja määrällisillä 
tutkimusmenetelmillä. Tällaisia ovat muun 
muassa kohderyhmät ja tietoisuustutkimukset, 
joista puhutaan tarkemmin kohdassa 
”Kampanjan vaikutusten arviointi”.

10
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Kirjoita muistio Kampanjamuistion laatiminen on yksi parhaista 
tavoista kiteyttää ajatukset ja suunnitelmat. 
Kampanjamuistiota tarvitaan myös, kun selitetään 
ulkopuolisille virastoille tai yhteistyökumppaneille 
kampanjan tavoitteita.

Muistion tulisi olla yksinkertainen ja lyhyt, 
mieluiten kaksi- ja enintään kolmesivuinen. 
Seuraavassa on esimerkki muistion laatimisesta 
ja sen kirjoittamisesta. Tämä on hyvin yleinen 
muoto.

MUISTIO

Tavoite:

Kohderyhmä(t):

Taustaa:

Kampanjan keskeinen viesti:

Tiedotusväline:

Yhteistyökumppanit:

Muut vaatimukset:

Ajankohta:

Talousarvio:

24

GettingyourMessageAcrossFI   24 13/9/05, 09:27:22



25

O
s

a
 

I
 

 
K

a
m

p
a

n
j

a
n

 
v

a
l

m
i

s
t

e
l

u
 

j
a

 
j

ä
r

j
e

s
t

ä
m

i
n

e
n

5.
M Mikäli mahdollista, etsi avuliaita henkilöitä 

kohderyhmästä ja selvitä, mitä mieltä he ovat 
ehdottamastasi kampanjasta. Voit myös kokeilla 
kampanjan osia tietyllä alueella / tietyssä 
osastossa, ennen kuin aloitat kampanjan 
koko maassa/organisaatiossa. Ymmärsivätkö 
”koehenkilöt” kampanjasi keskeisen viestin? 
Oletko valinnut parhaan mahdollisen 
tiedotusvälineen? Yleensä kampanjan 
”koehenkilöiltä” saa arvokkaita ehdotuksia 
ja näkemyksiä, jotka parantavat kampanjan 
onnistumisen mahdollisuuksia. Mikäli 
kohderyhmästä ei löydy sopivia henkilöitä, pyydä 
mielipidettä sellaiselta organisaatiosi henkilöltä, 
joka ei ole ollut valmistelemassa hanketta.

■  Varmista, että mainoskirjallisuus, näyttelytaulut 
ja muu tarvitsemasi materiaali ovat valmiina 
mielellään viikkoa ennen aloituspäivää. 
On hyvä ottaa huomioon, että esimerkiksi 
ammattimaisesti painetun kirjallisuuden 
ja videoiden tuottaminen ja toimittaminen 
voi kestää viikkoja tai kuukausia. Tämä 
kaikki kannattaa ottaa huomioon aikatauluja 
laadittaessa.

■  Hanki kaikille teksteille ja viesteille 
hyväksyntä asiasta vastaavilta asiantuntijoilta 
organisaatiossasi. Varmista, että materiaalin 
yksityiskohdat, erityisesti yhteystiedot, ovat 
oikein, sillä virheitä syntyy helposti.

Kampanjassa tulisi olla vastausjärjestelmä, 
jonka avulla kohderyhmä voi pyytää tarvittavia 
lisätietoja. Tämä voidaan toteuttaa monella 
tavalla, esimerkiksi irti repäistävillä ja 
palautettavilla vastauskorteilla, faksipalvelulla tai 
sähköpostiosoitteilla ja Internet-osoitteilla, joilta 
voi ladata tiedostoja.

■  Mikäli mahdollista, varaa tiedusteluja varten 
oma puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Mikäli 

33

VALMISTAUTUMINEN KAM-
PANJAN ALOITTAMISEEN

Idean toimivuuden 
testaaminen markkinoilla

Kampanjamateriaalin 
tuotannon koordinointi

Kyselyjen käsittelyyn 
valmistautuminen
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on oletettavaa, että kyselyjä tulee paljon, 
kannattaa varata eri kohderyhmiä varten  omat 
yhteyspisteensä. Kohderyhmiä voivat olla 
esimerkiksi työnantajat, henkilöstö ja lehdistö.

■  Nimeä tietyt henkilöt vastaamaan kyselyihin. 
Varmista, että he ovat käytettävissä koko 
kampanjan ajan. Puhelinvastaajajärjestelmä 
tarvitaan toimistoajan ulkopuolisia soittoja 
varten.

■  Asialliset ja yhdenmukaiset vastaukset voidaan 
varmistaa laatimalla kysymys- ja vastauslomake 
kyselyihin vastaaville ihmisille. Lomakkeen voi 
myös julkaista Internetissä usein kysyttyjen 
kysymysten sivulla.

44
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6.LOPULLINEN 
TARKISTUSLISTA O■   Onko tavoitteesi mitattavissa oleva?

■  Oletko määrittänyt kohderyhmäsi?

■  Onko keskeinen viestisi selkeä? Voiko sen 
pohjalta toimia?

■  Oletko valinnut kohderyhmillesi parhaiten 
sopivan tiedotusvälineen?

■  Onko kaikki aineisto valmiina aloitusta varten?

■  Onko järjestelmäsi sellainen, että pystyt 
esimerkiksi tarjoamaan tukea, antamaan 
lisätietoja ja käsittelemään kyselyjä?

■  Onko arviointijärjestelmäsi valmis?
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7.ALOITUS OOlet aloittanut kampanjasi, ja se on lähtenyt 
käyntiin. Varmista nyt, että kaikki etenee 
sujuvasti. Varmista, että mainokset ilmestyvät 
silloin, kun on tarkoitus, ja että esitteet, lehtiset 
ja muu materiaali on lähetetty ajoissa. Pystyt 
varmistamaan tämän nopealla puhelinsoitolla 
kohderyhmästä satunnaisesti valitulle henkilölle. 
Vaihtoehtoisesti voit laittaa oman nimesi ja 
osoitteesi kohderyhmien luetteloon, jotta saat 
materiaalin samaan aikaan kohdeyleisön kanssa.

Mikäli olet laatinut lehdistötiedotteen, soita 
sen saaneille toimittajille ja kysy, tarvitsevatko 
he lisätietoa tai haluaisivatko he puhua jonkun 
asiantuntijasi kanssa.

22
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8. K Kampanjasi pitäisi olla suunniteltu niin, 
että kohteita ja tavoitteita voidaan mitata. 
Kampanjaa tulisi mahdollisuuksien mukaan 
arvioida vertaamalla lähestymistavan ja 
käytettyjen menetelmien onnistumista sekä 
saavutettuja muutoksia asetettuihin tavoitteisiin. 
Mittayksikkönä voidaan käyttää tuotteiden, kuten 
tilattujen lehtisten, määrää tai tuloksia, kuten 
muutoksia tapaturmatilastoissa.

■  Lisätietopyyntöjen laskeminen: Tämä on 
yksinkertaisimpia tapoja arvioida kampanjan 
vaikutusta, vaikka tuloksista ei voikaan päätellä, 
toimivatko ihmiset antamiesi neuvojen 
perusteella. Tämän toteamiseksi tarvitaan 
todennäköisesti laadullisia lisätutkimuksia 
(katso alla). Yleensä vastausprosentti-
tavoitteena tulisi olla kymmenen prosenttia 
kohderyhmästä. Jos kohderyhmän kokoa on 
vaikea arvioida, tutki sitä välillisesti esimerkiksi 
Internet-sivujesi lisääntyneiden käyntien ja 
kampanjaa koskevien puhelinsoittojen avulla.

■  Tietoisuus, asenne ja toimintaa koskevat kyselyt: 
Tämä tarkoittaa kyselylomakkeen lähettämistä 
edustavalle kohderyhmän osalle. Ihanteellista 
olisi, että kysely toteutettaisiin ennen 
kampanjan aloittamista ja sen päättymisen 
jälkeen.

Kyselyjen avulla voidaan mitata

■  sitä, miten hyvin kampanjan viestistä ollaan 
tietoisia ennen kampanjaa ja sen jälkeen; 
esimerkkinä voidaan mainita tietämys 
työperäisistä ihosairauksista ja niiden syistä

■  asennemuutoksia, kuten kuulosuojainten 
hankinnan ja käyttämisen tärkeyttä

■  muutoksia toiminnassa; työntekijöiltä voidaan 
esimerkiksi kysyä, ovatko työnantajat antaneet 
koulutusta aiheesta tai arvioineet riskejä

■  sitä, huomattiinko kampanja ja mitä 
vaikutuksia sillä oli (katso laatikossa oleva 
esimerkki kyselylomakkeesta).

18

KAMPANJAN 
VAIKUTUSTEN 
ARVIOINTI

Määrälliset tekijät
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Kyselylomakkeen tulisi olla lyhyt ja 
yksinkertainen, jotta voitaisiin saavuttaa 
mahdollisimman korkea vastausprosentti. 
Puhelinhaastattelut ovat aikaa vievä vaihtoehto, 
mutta niiden avulla vastausten määrä nousee 
suuremmaksi. Kohderyhmän koko määrää, 
kuinka moneen ihmiseen otetaan yhteyttä. 
Kannattaa pyrkiä ottamaan yhteyttä niin 
moneen ihmiseen kuin on käytännössä ja 
taloudellisesti mahdollista (mieluiten noin 
sataan). Mikäli varat riittävät, voit käyttää apuna 
ulkopuolista tutkimuskeskusta.

■  Terveys- ja turvallisuusindikaattorien 
seuraaminen ja mittaaminen: Tarkkaile sen 
terveys- ja turvallisuusalan osa-alueen tilastoja, 
jolle kampanjasi on suunnattu, tai tee omia 
tutkimuksia. Tätä kannattaa tehdä sekä ennen 
kampanjaa että sen jälkeen. Mikäli on kyse 
esimerkiksi liukastumisen aiheuttamista 
tapaturmista, tarkkaile, ovatko nämä 
vähentyneet kampanjan jälkeen. Jos kyseessä 
ovat pitkään piilevänä olevat sairaudet tai 
riskit, on mahdotonta tai jopa harhaanjohtavaa 
yksinkertaisesti vertailla tilastoja ennen 
kampanjaa ja sen jälkeen. Kampanja voi lisätä 
tietoisuutta, minkä vuoksi terveysongelmista 
raportointi lisääntyy.

48

Muutamia yksinkertaisia 
arviointimenetelmiä, joita on käytetty 
aiemmissa kampanjoissa:

■  organisaatioon tulleiden kyselyjen 
ja yhteydenottojen määrän kasvun 
tarkistaminen

■  Internet-sivujen kävijämäärien 
laskeminen

■  tieto- ja julkaisupyynnöt
■  osallistuvien organisaatioiden 

määrän tarkistaminen
■  tuntien, vierailujen ja kokousten 

laskeminen
■  julkaisujen tutkimusliitteet.

Esimerkki kyselylomakkeesta

■  Huomasitko järjestämämme kampanjan liukastumisen aiheuttamista työtapaturmista?
■  Mikäli huomasit, niin oliko se

■  lehdistössä
■  suoramainontakirjeessä
■  tehtaan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin näyttelyosastolla?

■  Olitko ennen kampanjaa tietoinen tällaisten tapaturmien vaikutuksista yritykseesi?
■  Lisäsikö kampanja tietojasi ongelmasta? Paransiko se sen ymmärtämistä?
■  Olivatko ehdotuksemme tämänkaltaisten tapaturmien välttämiseksi hyödyllisiä?
■  Oletko ottanut suosituksiamme käyttöön?
■  Mikäli olet, oletko huomannut, että tapaturmat olisivat vähentyneet?
■  Haluatko saada aiheesta lisätietoa tai tukea aiheen käsittelyyn?
Kiitos ajasta, jonka käytit tähän tutkimukseen osallistumiseen. Palauta kyselylomake kuoressa, 
jonka postimaksu on maksettu ennakkoon. Mikäli sinulla on kysymyksiä, voit soittaa meille 
numeroon 0982-87393 tai lähettää sähköpostia osoitteeseen stop.slipping@hsw.org.
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Laadulliset tekijät

Kampanjan analysointi 
sen päätyttyä

Näin ollen pelkkiä tilastoja seuraamalla saattaisi 
vaikuttaa siltä, että kampanjasi vaikutus on ollut 
negatiivinen. Tässä tapauksessa ainoa oikea 
tapa arvioida kampanjaa on mitata muutoksia 
tietämyksessä, asenteissa ja käytöksessä. Kaikissa 
näissä tapauksissa kampanjan vaikutukset 
näkyvät viiveellä, joten seurantajärjestelmän on 
toimittava pitkällä aikavälillä. Vaikka et voikaan 
pitää parannuksia yksinomaan kampanjasi 
ansiona, osa kunniasta kuuluu kampanjallesi, jos 
muidenkin tutkimusten mukaan kampanjasi on 
lisännyt tietoisuutta ongelmasta.

Jotta ymmärrät yhä paremmin, mikä 
kampanjassasi on onnistunut ja mitä seuraavassa 
kampanjassa on parannettava, kannattaa 
haastatella pientä mutta edustavaa kohderyhmän 
joukkoa. Haastattelun voi tehdä joko puhelimessa 
tai henkilökohtaisesti ja yksityisesti tai ryhmissä. 
Laadi avoimia kysymyksiä kampanjasta, mutta 
anna mahdollisuus käsitellä myös kysymysten 
ulkopuolisia aiheita. Tämänkaltaisten 
henkilökohtaisten haastattelujen avulla saadaan 
usein arvokkaita ehdotuksia ja pystytään yhä 
paremmin ymmärtämään, millaiset asiat 
kannustavat kohderyhmää parantamaan 
työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyviä 
asioita. Laadullista tutkimusta on hyvä tehdä 
ennen kampanjaa ja sen jälkeen.

Tutkimuksesta ja kampanjan laatimisesta saadusta 
kokemuksesta kannattaa ottaa opiksi.

■  Mitä vahvuuksia ja heikkouksia tutkimuksessa 
tuli esiin? Oliko kohderyhmäsi liian laaja? 
Vesittikö tämä keskeisen viestisi? Millä 
tiedotusvälineellä saatiin aikaan parhaita 
tuloksia ja miksi? Nousiko tutkimuksessa esiin 
aiheita, joista pitäisi järjestää uusi kampanja?

■  Kuinka hyvin kampanjan järjestäminen 
onnistui? Oliko taustamateriaalin tuottamisessa 
tai kyselyjen käsittelyssä ongelmia? 
Kuinka tällaiset ongelmat voitaisiin välttää 
tulevaisuudessa?

Näitä ja muita kysymyksiä kannattaa pohtia 
vaikkapa noin kuukausi kampanjan päättymisen 
jälkeen.25

25
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9. MITÄ SEURAAVAKSI? OOlet nyt saattanut kampanjasi päätökseen, ja se 
oli menestyksekäs. Nyt voit rentoutua hetkeksi... 
Mutta et täysin. Kampanja ei vakuuttanut 
kaikkia, ja jatkossa on muita asioita, joita pitää 
tuoda esille. Kun olet tutustunut kampanjointiin 
ja huomannut, ettei se ole niin vaikeaa kuin 
kuvitellaan, haluat itse asiassa ehkä jatkaa 
eteenpäin ja käsitellä uusia ongelmia.

■  Älä unohda ”vanhaa” aihetta: Etsi tilaisuuksia, 
joissa voit herättää uudelleen kiinnostuksen 
alkuperäistä kampanjaasi kohtaan. Tällaisia 
tilaisuuksia voivat olla uusien tilastojen 
julkaiseminen ja lehdistötiedote, jossa 
käsitellään aiheeseen liittyvää ongelmaa. 
Nopeimpia ja edullisimpia tapoja vastata 
tämänkaltaisiin tilaisuuksiin on ottaa yhteyttä 
lehdistöön ja käyttää tapahtumaa laajemman 
viestin välittämiseen. Jos on esimerkiksi 
julkaistu uutinen työntekijöistä, jotka vaativat 
korvausta asbestille altistumisesta, voit lähettää 
lehdistötiedotteen, jossa kerrotaan asbestin 
vaaroista ja toimenpiteistä, joilla niitä voidaan 
minimoida. Vielä nopeamman tuloksen saat 
soittamalla toimittajille.

■  Kehitä kokonaisvaltainen viestintästrategia: 
Voit suunnitella säännöllisesti tarkistettavan 
ohjelman työterveys- ja työturvallisuusaloit-
teista pitääksesi yllä herättämääsi kiinnostusta 
aiheeseen. Ole kuitenkin varovainen, ettet rasita 
itseäsi liikaa.

■  Jaa tietoa ja kokemuksia muiden 
organisaatioiden kanssa: Älä keksi pyörää 
uudelleen tai tee virheitä, joita toiset ovat 
jo tehneet. Pidä yhteyttä asiaan liittyvien 
organisaatioiden vertaisryhmiin – opi heidän 
kokemuksistaan ja kerro heille omistasi. 
Ehkä jossakin toisessa maassa joku on jo 
järjestänyt onnistuneen kampanjan, jonka 
mallin mukaan voit toteuttaa oman alueellisen 
kampanjasi. Tai ehkä voit saada neuvoja tietyistä 
tiedotusvälineisiin liittyvistä ongelmista. 
Työpaikkatasolla voit ottaa yhteyttä saman alan 
muiden organisaatioiden työsuojeluvaltuutet-
tuihin. Virastomme sekä muiden työterveys- ja 
työturvallisuuslaitosten Internet-sivuilta voit 
löytää kampanjaesimerkkejä. Viraston Internet-
sivuilla on myös yhteydenpitoon tarkoitettu 
foorumi.

19

29
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1. T Tapasi kirjoittaa tai esittää visuaalisesti 
kampanjamateriaali sekä siihen kuuluvat esitteet 
voivat ratkaista, onko kampanjasi menestys vai 
epäonnistuuko se. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, 
että asiasta kannattaisi hermostua ja pyytää 
mainos- tai markkinointitoimistoa tekemään 
työ puolestasi. Varasi eivät ehkä riitä tähän. 
Ratkaisevampaa on se, että pystyt todennäköisesti 
tekemään itse jopa erittäin laadukasta työtä. Se 
on helpompaa kuin kuvittelet, mikäli noudatat 
muutamia yksinkertaisia sääntöjä.

■  Keskity yhteen, yksinkertaiseen viestiin: 
Viesti voi olla niinkin yksinkertainen kuin 
”Asbesti tappaa” tai ”Viisi helppoa tapaa 
vähentää stressiperäisiä sairauksia”. Kaiken 
kampanjassasi, erityisesti tekstin ja kuvituksen, 
tulisi tukea tätä viestiä. Vältä kiusausta käsitellä 
muita aiheita, sillä tämä sekoittaa kohdeyleisöäsi 
tai hämärtää viestisi merkityksen.

■  Luo yhdenmukainen ilme ja vaikutelma: 
Kaiken kampanjamateriaalin mainoksista 
tiedotuslehtiin tulisi olla ilmeeltään 
yhdenmukaista, osa samaa kokonaisuutta. 
Kuvamateriaali voi vaihdella, mutta tyyliltään 
ja vivahteiltaan materiaalin tulisi olla 
samanlaista. Tämä on suurelta osin taiteelliseen 
suunnitteluun liittyvä kysymys, ja se auttaa 
tunnistamaan ”brändin” nopeasti, jolloin 
kohdeyleisö sisäistää sanoman nähdessään sen 
uudelleen.

Käytä selkeää kieltä ja vältä vaikeatajuisia 
ammattikielen ilmaisuja.

■  Kuvittele, että olet kasvotusten selittämässä 
kampanjan merkitystä yhdelle kohderyhmän 
henkilöistä . Käytä kampanjassa samoja 
ilmaisuja kuin käyttäisit kyseisessä tilanteessa. 
Ole luonnollinen. Älä yritä olla liian fiksu.

■  Yksilöllistä teksti. Käytä sellaisia ilmaisuja kuin 
”yrityksesi” ja ”henkilökuntasi” ja sijoita tekstiin 
viitteitä kohderyhmän markkina-alueelta, 
jos mahdollista. Esimerkiksi ”Jos et sovella 
uutta liuotindirektiiviä, yrityksesi voi joutua 
maksamaan 10 000 euron sakot.”

15

VINKKEJÄ 
KIRJOITTAMISTA JA 
TIEDON ESITTÄMISTÄ 
VARTEN

Yleiset suuntaviivat

Vinkkejä kirjoittamista 
varten
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 ■   Vältä pitkiä ja monimutkaisia virkkeitä. Jos et 
ole varma tekstisi sujuvuudesta, lue se ääneen ja 
mieti, vaikuttaako pituus luonnolliselta ja onko 
merkitys selkeä. Hyvä periaate on kirjoittaa niin 
kuin puhuu ja jättää turhat sanat pois.

Ajatuksen tulisi käydä ilmi heti.

Lukijan pitäisi lukiessaan olla heti selvillä siitä, 
mikä on viestin pääasia. Tähän voidaan päästä 
kahdella tavalla:

■  Otsikot: Otsikko herättää huomion, 
välittää kampanjasi keskeisen sisällön ja 
innostaa kohdeyleisöä lukemaan eteenpäin. 
Työturvallisuuteen ja työterveyteen liittyvien 
kampanjoiden otsikossa keskitytään yleensä 
ongelmaan ja varsinaisessa tekstissä puolestaan 
pyritään antamaan ratkaisuja. Otsikon tulisi 
kertoa sisällöstä mahdollisimman paljon. Älä 
esimerkiksi kirjoita ”Uusi tuote markkinoilla” 
vaan jotakin sentapaista kuin ”Uusi käsittelylaite 
voi vähentää selkävammoja 15 prosentilla.” 
Otsikon pituudesta ei ole olemassa mitään 
sääntöjä, mutta yleensä otsikot ovat yhden 
lauseen mittaisia.

■  Varsinainen teksti: Kirjoititpa lehdistötiedotetta, 
mainosta tai mitä tahansa muuta tekstiä, 
itse pääsanoma pitäisi yrittää ilmaista 
ensimmäisessä tai viimeistään toisessa 
virkkeessä. Sitä seuraavat virkkeet tukevat 
aloituslausetta ja kehittävät ajatusta 
yksityiskohtaisemmin. Aloita tärkeimmillä 
asioilla ja etene vähemmän tärkeisiin. 
Mainokset ja muut myynninedistämistekstit 
päätetään yleensä lauseeseen, joka yhdistää 
varsinaisen tekstin otsikkoon. Tämä ei 
kuitenkaan ole välttämätöntä.

Pitkä teksti olisi jaettava alaotsikoin ja muita 
keinoja käyttäen.

Pitkät tekstikokonaisuudet eivät ole houkuttelevia, 
eivätkä ihmiset jaksa niitä lukea. Tämän vuoksi 
sanomalehdet, aikakauslehdet ja muut kokeneet 
tekstin laatijat käyttävät useita keinoja tekstin 
jakamiseen. Tällaisia ovat muun muassa

■  alaotsikot

37
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Kampanjan visuaalisen 
vaikutuksen parantaminen

■  ranskalaiset viivat
■  kursivoinnit
■  kappaleiden jakaminen
■  kehysten käyttäminen.

Näitä menetelmiä käytetään yleensä teksteissä, 
joissa on useita satoja sanoja. Tällaisia ovat 
muun muassa tiedotuslehdet, artikkelit, 
lehdistötiedotteet ja suoramainontakirjeet. 
Mikäli näitä keinoja käytetään oikein, ne voivat 
ohjata lukijaa oikealla tavalla ja kiinnittää hänen 
huomionsa keskeiseen viestiin.

■  Valitse tekstiä tukevat kuvat tarkoin: Varmista, 
että ne kuvaavat ja lisävalaisevat keskeistä 
viestiäsi. Piirrokset voivat oikein käytettyinä 
elävöittää työsuojeluaiheista tekstiä, joka voi 
olla jonkin verran kuivaa ja ikävystyttävää. 
Niiden avulla voidaan myös kuvata tapaturmia. 
Älä kuitenkaan unohda, että myös pelkkä teksti 
voi olla erittäin vaikuttava.

■  Pyri selkeyteen ja yksinkertaisuuteen: Älä sullo 
liikaa tietoa yhdelle sivulle tai julisteeseen. Niin 
tekeminen heikentää kampanjan tavoitetta, ja 
kohdeyleisö hämmentyy.

■  Käytä organisaatiosi värejä ja typografiaa 
tekstissä ja kuvissa: Näin lisäät tietoisuutta 
organisaatiostasi ja korostat kampanjan 
yhdenmukaisuutta ja ammattimaisuutta.

Kampanjoiden iskulauseita

”Turn your back on musculoskeletal disorders” 
(Kiitos ei – TULES!)
■  Englanninkielisessä iskulauseessa käytetään 

hyväksi yhteyttä selkäongelmien (back) ja tuki- 
ja liikuntaelinsairauksien välillä.

■  Iskulauseeseen sisältyy viesti, että 
selkäsairauksia ja muita tuki- ja 
liikuntaelinsairauksia ei tarvitse sietää.

■  Iskulause välittää viestin, että SINUN on 
tehtävä jotakin.

”Success is no accident” (Menestys ei ole 
vahinko)
■  Kampanjassa keskitytään työtapaturmien 

ehkäisyyn, ja iskulauseen mukaan tavoitteena on 
tilanne, jossa vahinkoja ei tapahdu.

■  Iskulauseeseen sisältyy ajatus, että suunnittelu 
ja johtaminen ovat keskeisiä tekijöitä 
työturvallisuuden takaamisessa.

28

27

Eräs jäsenvaltio valmisti laminoituja 
kalanmuotoisia kortteja, joilla 
välitettiin tietoa kalatalousalalle. Kortin 
keskellä oli reikä, jonka ansiosta se 
voitiin kiinnittää veneeseen. Näin 
materiaalia voitiin käyttää paremmin 
työpaikalla ja siihen myös kiinnitettiin 
huomiota. Laminoitujen materiaalien 
käyttö voi olla hyödyllistä myös 
esimerkiksi keittiöissä, maatiloilla ja 
rakennustyömailla.
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■  Se yhdistää yrityksen menestyksen ja 
työtapaturmien puuttumisen sekä antaa 
ymmärtää, että menestyneimmillä yrityksillä 
on myös alhaisimmat tapaturmatilastot.

”Working well together”

■  Kyseessä on rakennusalan kampanja, jonka 
tarkoituksena on parantaa työterveys- ja työtur-
vallisuustilannetta työnantajien ja työntekijöiden 
sekä ammattiliittojen yhteistyöllä.

■  Sanalla ”well” on iskulauseessa kaksi merkitystä. 
Se tarkoittaa sekä hyvää terveyttä että hyvää ja 
tehokasta tapaa toimia.

■  Ilmaus ”working well” tarkoittaa terveydelle 
suotuisaa ja turvallista työntekoa mutta myös 
hyvää ja tehokasta toimintaa.

■  Sana ”together” viestii yhteistyöstä ja 
kumppanuudesta.

”Back in work”

■  Kampanjan tarkoituksena on ehkäistä 
selkävammoja työpaikoilla.

■  Englanninkielinen sana ”back”, selkä, 
tarkoittaa iskulauseessa myös paluuta työhön. 
Kampanjassa keskitytään myös selkävammoja 
saaneiden työntekijöiden kuntoutukseen ja 
paluuseen työhön.

”Work! it’s a risky business”

■  Kyseessä on ammattiliiton järjestämä kampanja, 
joka on suunnattu liiton työsuojelusta vastaaville 
henkilöille ja työnantajille. Sen tarkoituksena 
on edistää yhteistyötä lain vaatimien sopivien ja 
riittävien riskien arviointien toteuttamiseksi.

■  Iskulauseessa käytetään englanninkielistä 
termiä ”business” viittamaan siihen, että yritys 
kiinnittää huomiota hyvään työterveyteen 
ja työturvallisuuteen. Termiä käytetään 
kahdessa eri merkityksessä ja sillä viitataan sekä 
”yritykseen” että ”asiaan” tai ”aiheeseen”.

”Work isn’t child’s play”

■  Iskulause ilmaisee, että kyse on vakavasta 
asiasta.

■  Kyseessä on asia, joka edellyttää suunnittelua ja 
hallintaa.

■  Lasten ei pitäisi tehdä työtä!

50
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Hyödylliset välineet 
ja esimerkkien avulla 

tiedottaminen

Useimpiin työsuojeluohjeisiin sisältyy 
tarkistuslistoja ja muita hyödyllisiä välineitä. 
Tämän lisäksi todelliset tapaustutkimukset 
voivat olla hyvin tehokkaita välineitä skeptisen 
yleisön saamiseksi vakuuttuneeksi ehdotuksen 
realistisuudesta ja toteutettavuudesta. 
Yleisluonteinen lehtinen tai taustamateriaalina 
käytettävä opas voidaan muuttaa eri aloille 
suunnatuiksi lehtisiksi liittämällä mukaan tiettyjä 
alakohtaisia tapaustutkimuksia tai tarkistuslistoja.
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2.TIEDOTUSVÄLINEIDEN 
PARHAIDEN PUOLIEN 
HYÖDYNTÄMINEN

Lehdistötiedotteet

Lehdistötiedotteet ovat välttämättömiä 
kaikille kampanjoille varsinkin alkuvaiheessa. 
Niiden avulla saadaan ilmaista näkyvyyttä 
sanomalehdissä, aikakauslehdissä sekä radiossa 
ja televisiossa ja pystytään tavoittamaan tuhansia, 
jopa miljoonia kohderyhmään kuuluvia ihmisiä.

Mille julkaisuille ja asemille lehdistötiedotteet 
sitten tulisi lähettää? Vaihtoehtoja on maassasi 
satoja. Kannattaa ensin laatia luettelo julkaisuista 
ja asemista, joita kohdeyleisösi todennäköisimmin 
lukee tai kuuntelee, ja ottaa huomioon myös 
ammattijulkaisut ja paikallislehdet. Toiseksi 
kannattaa keskittyä sellaisiin julkaisuihin tai 
asemiin, jotka todennäköisesti ovat kiinnostuneita 
viestistäsi. Kaikki eivät nimittäin ole.

Kun lopulta olet käynyt laatimasi luettelon 
läpi, kannattaa valita tietty toimittaja, joka 
todennäköisesti käsittelee kampanjasi 
aiheena olevia asioita. Tämä tieto löytyy usein 
tiedotusvälineiden hakemistoista. Vaihtoehtoisesti 
voit myös soittaa julkaisuun tai asemalle. 
Lähetä lehdistötiedote aina nimeltä mainitulle 
toimittajalle ja soita hänelle jonkin ajan kuluttua 
kysyäksesi, saiko hän tiedotteen ja tarvitseeko hän 
lisätietoa.

Keskeisen sanoman ja 
sitä tukevan keskeisen tiedon 

tulisi käydä ilmi ensimmäisestä 
kappaleesta, jonka tulisi olla 
oma uutisensa, vaikka muu 

teksti leikattaisiin pois.

Elävöitä tekstiä 
alan asiantuntijan 

lainauksella.

”Huomautuksia toimittajille” 
-osan pitäisi sisältää hyödyllistä 

tietoa, joka ei luontevasti sovi itse 
tekstiin. Tällaisella tiedolla voidaan 

tarkoittaa korostamasi TTT-asian 
taustoja, tehtyjen tutkimusten 

metodologisia yksityiskohtia ja/tai 
lyhyttä kuvausta järjestöstäsi.

Liitä mukaan ainakin 
yhden yhteyshenkilön 

puhelinnumero, mieluiten 
koti- tai matkapuhelinnumero 
toimistoaikojen ulkopuolella 

tapahtuvia yhteydenottoja 
varten. Toimittajat 

työskentelevät usein 
myöhään.
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Merkitse ”Loppu” 
siihen, mihin teksti 

päättyy. Tämä on yleinen 
käytäntö, joka antaa 

toimittajalle varmuuden 
siitä, ettei sivuja 

puutu.

Tekstin sisällön tulisi 
käydä ilmi otsikosta, jonka 
tulee olla mahdollisimman 

ytimekäs ja iskevä. Älä turhaan 
mieti nokkelaa otsikkoa, sillä 
toimittajat tai paremminkin 

toimitussihteerit laativat omat 
otsikkonsa. Käytä lihavointia,

 jotta otsikko erottuu.

Ilmoita julkaisupäivä, 
mikäli et halua jutun 

ilmestyvän tiedotusvälineissä 
ennen tiettyä ajankohtaa. 
Toimittajat kunnioittavat 

tätä. Päivää tiedotteesi aina, 
vaikket asettaisikaan sille 

julkaisupäivää.

Käytä tekstissä 
kaksoisriviväliä, jotta 

sitä on helpompi lukea 
ja jotta toimittaja voi 

tehdä merkintöjä.
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Suoramainontakirjeet

Suoramainontakirjeet ovat suosittu väline, 
jolla voidaan usein hyvinkin keskittyneillä 
markkinoilla tavoittaa suuri joukko ihmisiä, 
joista ovat käytettävissä nimi- ja osoitetiedot. 
Mikäli sinulla ei ole omaa nimitietokantaa, voit 
helposti ostaa luettelon alueesi markkinointi- tai 
suoramainonta-asiantuntijalta. Mikäli haluat 
kohdistaa suoramainontakirjeen tietylle alalle, 
yrittäjäjärjestö saattaa antaa oman luettelonsa 
käyttöösi. Esimerkiksi ammattiliitot ja 
työnantajajärjestöt voivat suostua lähettämään 
välittämääsi tietoa toistuvien postitustensa 
yhteydessä. Voitko käyttää työpaikkasi sisäistä 
postijärjestelmää, postittaa tietoa palkkakuitin 
yhteydessä tai lähettää yhteistä sähköpostia?

Osoita kirjeesi 
nimeltä mainitulle 

henkilölle.

Tutkimusten mukaan 
ihmiset lukevat miltei aina 
kirjeiden PS-kohdan. Käytä 

tätä ”kehotuksena toimintaan”. 
Muistuta lukijoita siitä, mitä 

haluat heidän tekevän, 
miksi ja milloin.

Voit halutessasi korostaa 
tärkeitä kohtia kursiivilla tai 
alaotsikoilla. Voit korostaa 

niitä myös ranskalaisilla 
viivoilla, jotka nopeuttavat 

kirjeen silmäilyä.
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Yksilöllistä tekstiä 
käyttämällä sanoja 
”sinä” ja ”järjestösi”.

Otsikkoon tulisi 
sisältyä keskeinen 

viesti tai 
”myyntiehdotus”.

GettingyourMessageAcrossFI   43 13/9/05, 09:30:17



44

V
i

e
s

t
i

n
 

s
a

a
m

i
n

e
n

 
p

e
r

i
l

l
e

Lehdistötiedotteet

Televisio- ja radiomainokset

Julisteet

■  Käytä asiaan liittyviä ja vaikuttavia kuvia. 
Muista, että lehdistötiedotteesi kilpailee 
julkaisun muiden mainosten kanssa.

■  Otsikoihin tulisi sisältyä kaikki tarvittava tieto, 
sillä usein ihmiset lukevat vain otsikot.

■  Pyri pitämään leipäteksti lyhyenä, enintään 
200 sanan mittaisena.

■  Liitä joko otsikkoon tai mainoksen loppuun 
”kehotus toimintaan”, jossa kerrot lukijoille, mitä 
haluat heidän tekevän.

■  Ilmoita aina yhteyshenkilön puhelinnumero tai 
osoite lisätietojen tai avun saamiseksi.

■  Käyttämiesi kirjasinten ja värien tulisi sopia 
yhteen yrityksesi identiteetin kanssa, jotta voit 
luoda yhdenmukaisen ulkoasun.

Käytä aina kyseisiin tiedotusvälineisiin 
erikoistuneiden ulkopuolisten toimistojen 
ammattiapua. Ei kannata edes suunnitella 
televisio- ja radiomainosten laatimista itse.

Kulkiessaan julisteen ohi ihmiset pystyvät 
sisäistämään vain yhden selkeän viestin ja 
vaikuttavan kuvan. On epätodennäköistä, että he 
pysähtyvät lukemaan yksityiskohtia.

45
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Ilmoitustaululle 
kiinnitettävät julisteet

Tiedotuslehdet

■  Ilmoitustaulu on suosittu ja yksinkertainen tapa 
välittää tietoa työpaikalla.

■  Ilmoitustaululla on vähän tilaa. Olisiko A4- tai 
A5-koko suurempaa julistetta parempi?

■  Ilmoitustaululle kiinnitettävässä julisteessa voit 
antaa hieman enemmän tietoa:

■  Lihavoitu otsikko välittää viestin.

■  Sivuviesteinä (joita on mahdollisimman 
vähän) voit esimerkiksi kertoa, miksi asia on 
tärkeä ja mitä pitäisi tehdä.

Tiedotuslehdet ovat hyödyllisiä, mikäli halutaan 
säännöllisesti päivittää ihmisten tiedot sellaisilla 
aloilla, jotka kehittyvät jatkuvasti, tai mikäli eri 
aiheisiin halutaan tutustua syvällisesti. Suurin 
ongelma on löytää riittävästi aiheita useamman 
kuin yhden painoksen julkaisemiseksi ja aikaa 
saada jokainen numero valmiiksi ja julkaistua 
ajallaan. Mikäli pystyt ylittämään nämä esteet, 
olet jo voiton puolella. Mikäli et pysty, kannattaa 
harkita vaihtoehtoista kanavaa. Työpaikalla 
turvallisuuskomitea voi jakaa säännöllisesti 
tiedotuslehteä. Tiedon jakelu voidaan toteuttaa 
myös sähköpostilla tai pitämällä säännöllistä 
palstaa työntekijöiden yleisessä tiedotuslehdessä.

■  Rohkaise lukijoita tutustumaan sisältöön 
ilmoittamalla, mistä tiedotuslehden sivuilla 
kerrotaan.

■  Merkitse asiakirja huolellisesti, jotta ihmiset 
tietävät, keneltä se on.

■  Yritä pitää sisältö lyhyenä ja selkeänä. Lukijat 
eivät yleensä halua kahlata läpi suuria määriä 
tekstiä.

■  Katkaise pitkät artikkelit alaotsikoilla, jotta 
tekstin lukeminen olisi houkuttelevampaa.

■  Käytä kuvatekstejä, jotka kertovat päätekstistä 
ja tukevat sitä. Mikäli valokuvassa näkyy uusi 
tuote, älä kirjoita vain ”Uusi tuote” vaan jotakin 
sen tapaista kuin ”Uusi tuote voi vähentää 
altistumista melulle 15 prosentilla.”

ILMOITA VÄKIVALLASTA TYÖPAIKALLA!
■  Ilmoita uhkauksista, vammoista, 

solvauksesta tai häirinnästä 
mahdollisimman pian.

■  Täytä tapaturmalomake, josta 
osastopäälliköllä on kopio.

■  Tapaturman jälkeen saat tukea 
neuvontapalveluista soittamalla 
alanumeroon 123.

Tämä tieto on erittäin TÄRKEÄÄ uusien 
tapaturmien ehkäisemiseksi.

Turvallisuuskomitea kampanjoi 
työntekijöihin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi.

3
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Esitteet

Konferenssit ja näyttelyt

Esitteiden avulla pystytään antamaan taustatietoa, 
joka säilyy pitkään samanlaisena. Tällaista tietoa 
ovat esimerkiksi tiettyjen terveysriskien ja 
-olojen yksityiskohdat ja jopa järjestöstäsi kertova 
kampanjamateriaali.

■  Ensimmäiseltä sivulta pitäisi käydä ilmi kaikki, 
mitä lukijan tarvitsee tietää, kuten se, mistä 
esitteessä on kysymys ja miksi esite on tärkeä. 
Ensimmäisen sivun ja alkusivujen tulisi olla 
mahdollisimman lyhyitä, sillä tämä rohkaisee 
ihmisiä lukemaan pidemmälle.

■  Kaikki ihmiset eivät tunne järjestöäsi, 
minkä vuoksi kannattaa kertoa lyhyesti ja 
hienovaraisesti, mistä järjestöstä on kyse ja millä 
tavalla esite osoittaa järjestösi erottuvan muista.

■  Sisäsivuilla lukijoita kannattaa ohjata otsikoiden 
ja alaotsikoiden avulla. Muista, että useimmat 
ihmiset vain vilkaisevat esitettä. Keskeisten 
asioiden tulisi erottua selvästi.

■  Tekstistä erottuvien lainausten avulla pystytään 
kätevästi kiinnittämään huomio keskeisiin 
viesteihin.

■  Esitteen takakanteen kannattaa kiinnittää 
tasku, jotta voit liittää mukaan kohdeyleisöjen 
yksilöllisiä tarpeita varten suunniteltua 
lisämateriaalia.

Näyttelytelineitä voidaan pystyttää monissa 
tilaisuuksissa, kuten

■  julkisissa näyttelyissä
■  tavara- ja ammattimessuilla
■  kampanjakiertueilla
■  paikallisissa näyttelyissä
■  yksityisnäyttelyissä tai aloitustilaisuuksissa
■  konferensseissa
■  kiertävissä näyttelyissä esimerkiksi julkisilla 

paikoilla, kuten ostoskeskuksissa ja kirjastoissa.

Tietyt jäsenvaltiot ja järjestöt ovat onnistuneesti 
tuoneet kampanjabussilla kampanjansa ja 
viestinsä suoraan työpaikalle. Busseilla on 
voitu kuljettaa materiaaleja, voimavaroja ja 
koulutettua henkilökuntaa. Tämän lisäksi niiden 

31
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kylkeen on kiinnitetty kampanjan iskulause 
ja näin mainostettu kampanjaa. Terveyttä ja 
turvallisuutta koskevia näyttelyosastoja voidaan 
onnistuneesti käyttää työpaikalla.

Näyttelyosaston suunnitteleminen

■  Kiinnitä ihmisten huomio voimakkailla väreillä 
ja kuvilla. Käytä mahdollisuuksien mukaan 
interaktiivisia esityksiä, jotka saavat vierailijat 
kiinnostumaan osastostasi. Voit näyttää 
vaikkapa videon.

■  Käytä yksinkertaista ja selkeää viestiä, joka 
korostaa näyttelyn ominaisuuksia ja hyötyjä. 
Viestin tulisi erottua jo kaukaa. Käytä 
taustatiedoissa ja vähemmän tärkeissä viesteissä 
tavallista pienempää kirjasintyyppiä. Tietoa 
tulee antaa mahdollisimman vähän, sillä 
useimmat ihmiset viipyvät osastollasi vain 
hetken, eivätkä he ehdi tässä ajassa lukea paljon.

■  Kannattaa hankkia kirjallista materiaalia, jota 
vierailijat voivat viedä mukanaan.

■  Varmista, että näyttelyn järjestäjät ovat 
ystävällisiä ja asiantuntevia. Ainakin yhden 
henkilön tulisi olla jatkuvasti paikalla. 
Näyttelyosastosta vastaavan henkilön tulisi olla 
”asiantunteva”. Tämän lisäksi kannattaa välttää 
sellaisten avustajien käyttöä, jotka tuntevat 
vain tekevänsä ”palveluksen”. Mikäli käytät 
omaa näyttelytelinettä, on hyvä varmistaa, että 
näyttelystä vastaavat henkilöt osaavat pystyttää 
ja purkaa sen.

■  Kuinka monta ihmistä osallistuu näyttelyn 
järjestämiseen? Keitä nämä ihmiset ovat? 
Oikeita materiaaleja on oltava riittävästi.

■  Varmista, että telineet ja materiaalit saapuvat 
ajoissa ja että sinulla on riittävästi aikaa niiden 
pystyttämiseen ENNEN tapahtumien alkua.

■  Varmista, että sinulla on kaikki tarpeelliset 
laitteet ja materiaalit, kuten pöydät, tuolit, 
kynät, paperia, kyselylomake vierailijoiden 
kysymysten kirjaamiseksi, virtalähde 
sähkölaitteille sekä tietokone.

■  Hoida näyttelyn jälkeinen ”asiakastyö” 
tehokkaasti ja aseta etusijalle ihmisten kyselyt ja 
tiedustelut.

25
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  Videot Videot ovat suosittuja opetus- ja koulutusvälineitä, 
ja niitä voidaan näyttää myös näyttelyosastoilla. 
Niiden valmistaminen voi kuitenkin olla kallista. 
Parhaan tehon saat, mikäli videon pituus on 
noin viisi minuuttia – ei ainakaan enempää 
kuin 20 minuuttia. Tämän jälkeen katsojien 
tarkkaavaisuus heikkenee nopeasti. Käytä aina 
asiantuntijoiden apua. Yleensä tarvitaan myös 
taustamateriaalia, jota videon katsojat voivat ottaa 
mukaansa. Mikäli kyseessä on koulutusvideo, 
kannattaa laatia interaktiivisia kysymyksiä 
työpajoja varten tai muuta videon kanssa 
käytettävää koulutusmateriaalia. Työterveys- ja 
työturvallisuusasioita käsittelevä video voi olla 
hyödyllinen, koska

■  siinä voidaan näyttää hyviä ja huonoja 
käytäntöjä

■  siinä voidaan dramatisoida tapahtumia ja 
näyttää tapaturmaan johtavat tapahtumat 
tai toiminta, jota tarvitaan hyvän käytännön 
saavuttamiseen

■  siinä voidaan esittää tapaturmien 
seuraukset niin, että uhrien annetaan kertoa 
terveysongelmistaan ja esitellä niitä

■  siinä voidaan interaktiivisuuden vuoksi 
pysäyttää video ja kysyä, mitä tapahtuu 
seuraavaksi tai mitkä ovat vaarat

■  sen avulla voidaan tavoittaa suurempi yleisö, 
mikäli videonauhurin käyttö on mahdollista. 
Esimerkkinä voidaan mainita koulut, opetta-
jankoulutuslaitokset, työpaikkakoulutukset 
ja näyttelyosastot. On hyödyllistä, jos video 
voidaan vuokrata. Video voi olla hyödyllinen 
väline niiden kouluttamisessa, joita ei saada 
motivoitua perinteisillä opetusmenetelmillä tai 
jotka eivät osaa lukea hyvin. Mikäli video on 
hyvin visuaalinen, sen avulla voidaan tavoittaa 
myös eri kieltä puhuvia. Oman järjestösi 
alaosastot tai muut järjestöt, jotka osallistuvat 
kampanjaasi järjestämällä työpajoja, näyttävät 
usein mielellään videon.

Työterveys- ja työturvallisuusviranomaiset 
lainaavat usein videoita ja esittävät niitä työpaikan 
tapahtumissa.

39
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Erään jäsenvaltion tuottama video oli osa kampanjaa, jonka tarkoituksena oli vähentää käsin 
tehtävästä työstä johtuvien tuki- ja liikuntaelinsairauksien määrää maatalousalalla. Video oli myös 
osa Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviikon toimintaa.
■  Tavoite: Lisätään tietoisuutta ja vähennetään käsin tehtävää työtä maatalousalalla sellaisen 

videon avulla, jossa näytetään hyviä käytäntöjä.
■  Päätarkoitus: Valmistetaan 20 minuuttia pitkä, ei-tekninen ja hyvin visuaalinen video, jossa 

esitetään todellisia ja tyypillisiä käsin tehtävään työhön liittyviä ongelmia maatiloilla sekä 
käytännön ratkaisuja ongelmien voittamiseksi.

■  Toteutus: Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat yksi suurimmista terveysongelmista maatalousalalla. 
Käytännön ratkaisuja on olemassa, mutta niitä ei yleensä tunnisteta tai tunneta. Kohdeyleisöksi 
rajattiin maanviljelijät, maataloustyöntekijät ja maatalousalan opiskelijat. Valittu kohdeyleisö 
ei yleensä lue yksityiskohtaista teknistä materiaalia. Näin ollen päätettiin laatia hyvin 
visuaalinen, ei-tekninen video, jossa käytettiin ääntä ja oikeita esimerkkitapauksia viestin 
välittämiseen. Työryhmään kuuluivat maatalousalan työsuojeluviranomainen sekä ergonomian 
ja videoalan asiantuntijat. Video kuvattiin maatiloilla, ja siihen osallistui maanviljelijöitä ja 
maataloustyöntekijöitä. Videolla esitettiin seuraavia työtehtäviä:
■  Karjan, esimerkiksi lampaiden, käsittely. Ratkaisu:

■  Kiinnitetään huomio ihmisiin (koulutus, kokemus, fyysinen soveltuvuus), laitteisiin 
(kulkureitit, karsinat, kuormausvälineet) ja eläimiin (eläinten terveys ja kyky tulla 
toimeen ihmisten kanssa).

■  Lietealtaiden suojapeitteiden käsittely. Ratkaisu:
■  Käytetään varta vasten valmistettuja nostoköysiä ja sopivaa lastauslaitetta suurikokoisten 

suojapeitteiden nostamiseen.
■  Asetetaan pienet suojapeitteen osat, joita voidaan turvallisesti käsitellä käsin, niin, että 

päästään käsiksi pumppuihin ja sekoittimiin.
■  Traktorin renkaiden käsittely. Ratkaisu:

■  Käytetään varta vasten valmistettua renkaiden käsittelijää joko sellaisenaan tai nostotrukin 
kanssa. Renkaiden käsittelijöillä voidaan nostaa, kantaa, kiertää ja kallistaa renkaita, kun 
niitä kiinnitetään traktoriin tai irrotetaan siitä.

■  200 litran kemikaalirumpujen käsittely (nämä voivat sisältää esimerkiksi myrkkyjä tai 
eläinlääkkeitä). Ratkaisu:

■  Käytetään varta vasten valmistettua rummun kaatoalustaa suurten säiliöiden 
liikuttamisessa ja kallistamisessa.

■  Suunnitellaan varastojärjestelyt niin, että säiliöitä on liikuteltava mahdollisimman vähän.
■  Säkkien, kirnujen ja muiden säiliöiden käsittely. Ratkaisu, mikäli mahdollista:

■  Siirrytään kokonaan mekaaniseen käsittelyyn.
■  Käytetään lastauslaitteita, kuljetuslaatikoita ja nostotrukkeja kaiken materiaalin käsittelyssä.
■  Pinotaan toimitukset perävaunuun, jotta niiden käsittely onnistuu ilman nostamista.

Videossa annettiin myös vinkkejä, joiden avulla voidaan vähentää loukkaantumisvaaraa, kun 
nostetaan tai kannetaan taakkoja. Siinä opetetaan myös välineiden oikeaa käyttöä ja neuvotaan, 
kuinka nostetaan käsin kemikaalisäiliöitä, säkkejä, pinoja, akkuja, aidan pylväitä, paaleja, 
irtomateriaaleja, pitkiä palkkeja, turvepaaleja ja traktorin vastapainoja.
Video julkaistiin Euroopan teemaviikolla ja sitä käytettiin teemaviikon kampanjamateriaalina. 
Video jaettiin kaikille jäsenvaltion alueellisille työsuojeluviranomaisille. Sitä on esitetty 
maatalousnäyttelyissä. Pääasiallisena yleisönä ovat maatalousalan uudet työntekijät, ja videosta 
on jaettu 250 ilmaista kopiota maatalousalan oppilaitoksiin. Videosta on laadittu pidempi versio 
myyntiä varten.
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Tutkimukset

Internet-kampanjointi

 Kampanjaa edeltäviä tutkimuksia voidaan käyttää 
kampanjan aloitusvaiheessa. Tutkimukset 
ovat kuitenkin hyödyllisiä myös myöhemmin 
kampanjaa arvioitaessa. Tutkimukset ovat 
erittäin käytännöllisiä, etenkin kun käsitellään 
uusia riskejä tai aiheita, joista ei ole olemassa 
tilastotietoja. Tutkimukset on suunniteltava 
hyvin, jotta tulokset ovat saatavilla kampanjan 
aloitusvaiheessa. Tutkimukset on suunniteltava 
ja analysoitava kunnolla, jotta lehdistölle ja 
yleisölle voidaan antaa uskottavia tuloksia. 
Henkilöstötutkimuksen tulosten julkaiseminen 
voi olla tehokas tapa aloittaa kampanja omalla 
työpaikalla.

Internet on tehokas joukkotiedotusväline, jota 
voit käyttää kampanjassasi. Sitä voidaan käyttää 
interaktiivisesti. Toimittajat ja järjestöt, jotka 
haluavat tiedottaa kampanjastasi tai edistää sitä, 
ottavat mielellään vastaan kampanjamateriaalisi 
sähköisessä muodossa. Ilmoita Internet-osoitteesi 
lehdistötiedotteessa. On parasta, että omistat 
tietyt Internet-sivut kampanjalle ja annat suoran 
linkin niille. Internetin uutispalveluissa voidaan 
antaa linkki sivuillesi, jos niissä kerrotaan 
kampanjastasi. Aiheesta kiinnostuneet järjestöt 
voivat myös välittää Internet-osoitettasi eteenpäin 
ja laittaa linkin sivuillesi omilta sivuiltaan.

Kannattaa luoda kampanjaa varten omat Internet-
sivut, joilla

■  ilmoitetaan kampanjan tavoitteet ja aikataulu

■  tiedotetaan vierailijoille kampanjan 
tapahtumista ja edistymisestä

■  tehdään tutkimuksia

■  annetaan mahdollisuus ladata 
lehdistötiedotteita, lehtisiä, esitteitä ja julisteita; 
tulostus- ja jakelukustannuksiin tarkoitetut 
varasi ovat rajalliset, varsinkin jos haluat 
kuvituksen olevan värikästä ja huomiota 
herättävää, mutta Internetin avulla pystyt 
lisäämään jakelua ilman lisäkustannuksia 
ja myös mahdollisesti tavoittamaan asiasta 
kiinnostuneita osapuolia, jotka eivät ole 

35
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Cd-rom-levyt

postituslistallasi – tietoa kannattaa julkaista 
sekä html- että pdf-muodossa

■  on esimerkiksi kuvia ja iskulause, joita lehdistö ja 
muut asiasta kiinnostuneet voivat ladata omaan 
käyttöönsä

■  on interaktiivinen käyttötarkoitus, jolloin

■  järjestöjä pyydetään sitoutumaan kampanjaan 
Internet-sivujen kautta

■  kerätään asiaa tukevia tapaustutkimuksia tai 
käytännön toimia kampanjaan osallistuvilta

■  luodaan kampanjaverkostoja

■  perustetaan foorumi keskustelua ja hyvien 
käytäntöjen vaihtoa varten

■  annetaan paljon taustatietoa, jota ei perinteisillä 
keinoilla pystyttäisi julkaisemaan tai jakamaan

■  on esimerkiksi valokuvia ja kuvia, joiden 
tulostaminen ja jakelu olisi kallista

■  annetaan linkkejä muihin asiaan liittyviin 
tietolähteisiin.

Useat järjestöt ovat huomanneet, että on 
tehokasta jakaa olennaista työterveys- ja 
työturvallisuustietoa cd-rom-levyillä kampanjan 
tueksi. Näin pystytään esimerkiksi välittämään 
tietoa pienille yrityksille. Cd-rom-levyille voidaan 
sisällyttää paljon tietoa painettuun julkaisuun 
verrattuna, ja niiden säilyttäminen, pakkaaminen 
ja lähettäminen on helppoa. Niitä voidaan käyttää 
koulutuksessa interaktiivisesti ja päivityksiä 
voidaan antaa säännöllisesti.

48

8

Muita ideoita

■  Televisio- ja radio-ohjelmat – eräs jäsenvaltio onnistui sisällyttämään maaseudun elämästä 
kertovaan radio-ohjelmaan yhden jakson, jossa keskityttiin maatilojen tapaturmiin.

■  Teatteri – eräässä jäsenvaltiossa on tehty teatterinäytelmiä, joiden aiheena on työterveys ja 
työturvallisuus.
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1.PIENTEN JA 
KESKISUURTEN 
YRITYSTEN 
TAVOITTAMINEN 
PKYRITYKSET

PPk-yrityksillä on rajallisesti aikaa ja voimavaroja 
toteuttaa omia kampanjoitaan tai osallistua 
muiden kampanjoihin, koska niillä on vähemmän 
henkilöstövoimavaroja ja koska ne eivät pääse 
käsiksi tietoihin yhtä hyvin kuin suuret yritykset, 
joilla on työterveydestä ja työturvallisuudesta 
vastaava osasto. Pk-yrityksiä ei todennäköisesti 
tavoiteta työterveys- ja työturvallisuusasioihin 
erikoistuneen lehdistön kautta. Pk-yritysten 
tavoittamiseksi viestin on oltava merkityksellinen 
ja se on sijoitettava sellaiselle paikalle, josta pk-
yritykset näkevät sen.

Seuraavassa on lueteltu muutamia viraston 
tutkimuksesta saatuja vinkkejä:

■  Käytä henkilökohtaisia yhteyksiä pk-yritysten 
tavoittamiseen. Pelkkään mainontaan 
tukeutuminen ei todennäköisesti ole tehokasta. 
Tehokkain tapa ottaa yhteyttä on vierailla 
työpaikoilla, mutta myös koulutukseen, 
työpajoihin ja alueellisiin seminaareihin 
osallistuminen voi olla osa kampanjastrategiaa.

■  Etsi aktiivisesti luotettavia 
yhteistyökumppaneita tukemaan kampanjaasi 
ja levittämään viestiä. Tämä lisää kiinnostusta 
ja parantaa kohderyhmäsi luottamusta. 
Yhteistyökumppaneita voivat olla työnantajat ja 
yrittäjäjärjestöt sekä kauppakamarit ja (yhteiset) 
vakuutusyhtiöt. Paikallisten ammattiosastojen 
ottaminen mukaan tuo kampanjan lähemmäs 
pk-yrityksiä.

■  Tee viestistäsi merkityksellinen kiireisille pk-
yritysten omistajille, joilla on monia tärkeitä 
asioita hoidettavanaan. Viestinnän on oltava 
suoraa ja sen on sovelluttava liiketoiminta-
ympäristöön. Pk-yritysten omistajat haluavat 
yksinkertaisia ja valmiita ratkaisuja. Tarjoa 
heille käytännöllisiä työkaluja, konkreettisia 
esimerkkejä ja tapaustutkimuksia.

■  Älä pyydä liikaa. Pyri motivoimaan pk-yrityksiä 
toimintaan vähitellen.

■  Yrityskohtainen tapaus voi olla tehokas tapa 
viestiä pk-yrityksille, koska monet niistä 
taistelevat taloudellisen toimeentulon kanssa.

■  Työsuojeluviranomaiset ja muut ulkopuoliset 
tukipalvelut saattavat tarvita tietoa ja koulutusta 
pk-yritysten huomion kiinnittämisestä ja niiden 
tukemisesta kampanjassa.

46
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■   Pienimmillä pk-yrityksillä ei todennäköisesti 
ole ammattiliittoa työpaikalla. Eräät kansalliset 
viranomaiset ovat kuitenkin tehneet pk-yritysten 
kampanjoissa yhteistyötä ammattiliittojen 
kanssa, sillä ammattiliitot voivat olla halukkaita 
osoittamaan pk-yrityksille pystyvänsä 
tarjoamaan positiivista tukea työterveys- ja 
työturvallisuusasioissa ja esimerkiksi auttamaan 
oikeudellisten vaatimusten noudattamisessa sekä 
koulutuksen järjestämisessä.

Seuraavassa on lueteltu ideoita pk-yritysten 
tavoittamiseksi:

■  Perustietoa ja olennaista tietoa sisältävä cd-
rom-levy osoittautui pk-yritysten kampanjassa 
suosituksi. Yritysvierailut ennen kampanjan 
aloittamista auttoivat viestin välittämisessä.

■  Monet pk-yritykset kuuluvat yrittäjäjärjestöihin. 
Kannattaa julkaista artikkeleita ja mainoksia 
ammattijulkaisuissa. Pk-yrityksille 
suunnattu viesti on tehokkaampi, kun siinä 
keskitytään kyseisen alan tiettyyn riskiin ja 
kun sitä havainnollistetaan alan esimerkein. 
Ammattijulkaisujen tietoihin on sisällyttävä 
selkeä alakohtainen viesti. Mikäli mahdollista, 
kannattaa tehdä kampanjan aikana yhteistyötä 
yrittäjäjärjestön kanssa. Tämä lisää 
luotettavuutta ja merkityksellisyyttä.

■  Pk-yritysten järjestöjen tai liittojen kautta voit 
lähettää suoramainontakirjeitä niiden jäsenille.

■  Rohkaise suurempia työnantajia tekemään 
yhteistyötä pienempien yrittäjien kanssa 
työterveys- ja työturvallisuusasioissa. Valmista 
kampanjamateriaalia, jota suuremmat 
työnantajat voivat jakaa. Rohkaise suurempia 
työnantajia tukemaan pienempiä ”hyvä 
naapuruus” -periaatteella.

■  Laita tietoa näkyville muun muassa 
kauppakamarissa ja käytä kauppakamareita 
yhteistyökumppaneina.

■  Työterveys- ja työturvallisuusasioita 
mainostavan kampanjabussin avulla voidaan 
tuoda työterveys- ja työturvallisuusviesti 
suoraan pk-yrityksiin. Tällaista menettelytapaa 
on käytetty muun muassa rakennustyömaalla 
järjestettävissä kampanjoissa. Mikäli bussin 
kylkeen on kiinnitetty kampanjamainos, bussi 
välittää kampanjan viestiä liikkuessaan kaduilla.

32
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■  Tukiohjelmat, joissa esimerkiksi alueelliset 
elimet tai työsuojeluviranomaiset ottavat suoraan 
yhteyttä pk-yrityksiin, voivat olla tehokkaimpia, 
mutta ne vaativat paljon voimavaroja.

■  Eräät jäsenvaltiot ovat käyttäneet 
hyväkseen liike-elämän suuntausta ja 
järjestäneet ”aamiaiskokouksia” pk-yritysten 
tavoittamiseksi. Pienet, paikalliset 15–
20 hengen kokoukset tai seminaarit voivat olla 
tehokkaampia kuin suuret konferenssit.

■  Lähetä henkilökohtainen kutsu ja ota yhteyttä 
henkilökohtaisesti.

■  Tehokkaita tuloksia on saatu aikaan 
järjestämällä pk-kampanjoita, joissa on tehty 
työpaikkavierailuja ja määritelty yksilölliset 
tavoitteet pk-yrityksen kanssa. Tuloksia 
voidaan käyttää tapaustutkimuksena ja niiden 
avulla voidaan vahvistaa kampanjaa yleisesti.

■  Nimeä luotettava ja menestyksekäs yrittäjä 
aloittamaan kampanja ja välittämään 
yrityksen viestiä hyvästä työterveydestä ja 
työturvallisuudesta.

■  Käytä myynninedistämistapahtumia näyttelyn 
järjestämiseksi tai toiminnan aloittamiseksi.

■  Pidä kampanja paikallisena ja kohdista se 
paikallislehdistöön.

Menestyksen salaisuus? Pk-yrityksille 
suunnattu catering-alan kampanja

Erään jäsenvaltion työterveys- ja työturvallisuus-
viranomainen on kampanjoinut terveys- ja 
turvallisuusstandardien parantamiseksi catering-
alalla. Tällä alalla on paljon pk-yrityksiä. Alan 
suurilla järjestöillä on usein toimiluvalla toimivia 
sivupisteitä, ja yksittäiset toimiluvanhaltijat 
toimivat niin kuin pk-yritykset.

■  Ensimmäinen vaihe oli perustaa yhteysryhmä, 
jossa on mukana alalla toimivia, asiaankuuluvia 
ryhmiä, kuten

■  catering- sekä hotelli- ja ravintola-alan 
yrittäjäjärjestöt

13
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 ■   oluenvalmistajien yrittäjäjärjestö

■  ravintola-alan laitevalmistajien yrittäjäjärjestö

■  ammattiliitot

■  julkisen alan catering-järjestöt

■  hotelli- ja ravintola-alan sekä catering-alan 
työsuojeluviranomaiset.

■  Tuotettiin tietomateriaalia, jonka tarkoituksena 
oli lisätä tietoisuutta lainsäädännöstä, 
työnantajan velvollisuuksista ja tapaturmien 
aiheuttamista kustannuksista sekä antaa 
yrityskohtaista tietoa tapaturmista, joissa riskin 
mahdollisuus on kaikkein korkein. Tällaisia ovat 
muun muassa liukastumiset, kompastumiset 
ja kaatumiset, haavat ja palovammat sekä 
laiteonnettomuudet ja käsin tehtävästä työstä 
aiheutuvat onnettomuudet.

■  Tiedot esitettiin lyhyinä ja ilmaisina 
tietopaketteina, joissa keskityttiin johonkin 
tiettyyn aiheeseen ja joita voitiin helposti 
kopioida ja julkaista alan ammattijulkaisuissa 
tai joita työsuojeluhallinnon edustajat pystyivät 
jakamaan työpaikkavierailuillaan. Ohjeet 
laadittiin yhteysryhmän neuvojen perusteella ja 
varmistettiin, että ryhmän kaikki jäsenet tukivat 
niitä ja että viesti oli muotoiltu oikein.

■  Tietoja julkaistiin catering-alan 
ammattijulkaisuissa, ja liitot sekä muut catering-
alan ryhmän jäsenjärjestöt jakoivat niitä 
jäsenilleen.

■  Tietoa jaettiin myös catering-alan tapahtumissa.

■  Tällä tavoin pk-yrityksille ja muille järjestöille 
välitettiin viesti ”catering with care”.

45
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2.OMALLA TYÖPAIKALLA TTyösuojeluvaltuutetut, esimiehet, ammattiliittojen 
edustajat tai ennaltaehkäisykomiteat haluavat 
mahdollisesti järjestää tietoisuutta lisääviä 
ja toimintaa edistäviä kampanjoita omilla 
työpaikoillaan. Monia tässä esitettyjä 
suurimittaisia kampanjaideoita voidaan sovittaa 
ja soveltaa työpaikoilla. Esimerkiksi Euroopan 
työterveys- ja työturvallisuusviikko on hyvä 
lähtökohta työpaikkakampanjalle. Seuraavassa 
on suunnitteluvaiheiden tarkistuslista työpaikalla 
tapahtuvaa kampanjointia varten. Jopa 
pienimmillä työpaikoilla on saatavilla ilmaista 
tietoa työterveys- ja työturvallisuusviranomai-
selta esimerkiksi tiedon jakamista ja aloitteiden 
järjestämistä varten.

■  Miksi kannattaa järjestää työpaikkakampanja?
■  Sen avulla voidaan edistää uusia 

menettelytapoja.
■  Sen avulla voidaan lisätä tietoisuutta.
■  Sen avulla voidaan edistää toimintaa, kuten 

tapaturmista ilmoittamista, apuneuvojen 
käyttöä käsin tehtävässä työssä tai riskien 
arvioinnin toteuttamista.

■  Keitä kannattaa ottaa kampanjaan mukaan?
■  työsuojeluvaltuutettuja
■  ylempään johtoportaaseen kuuluvia 

henkilöitä ilmaisemaan esimerkiksi tukensa ja 
sitoutumisensa asiaan

■  osastopäälliköitä
■  ammattiliittoja
■  turvallisuuskomitean jäseniä
■  yrittäjiä.

■  Muutamia suunnitteluvaiheita:
■  Oletko saanut ylempään johtoportaaseen 

kuuluvat henkilöt tukemaan kampanjaa?
■  Saatko kampanjalle osoitetut määrärahat?
■  Saatko muiden osastojen nimeltä mainittujen 

henkilöiden tuen? Joka tapauksessa sinun 
on saatava kampanjasi käyntiin. Keitä ovat 
eri työalueiden keskeiset ihmiset, jotka on 
tavoitettava ja tavattava?

■  Onko jokin tuleva tilaisuus sellainen, 
jota voisit käyttää työterveyskampanjan 
aloitteena?
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45

 ■  Varmista, että voit käyttää esimerkiksi 
ilmoitustauluja, sisäistä postia ja kopiokoneita 
sekä lähettää tietoa tilinauhan yhteydessä.

■  Tarkastele työpaikkatapaturmia, jotta saat 
kampanjaasi varten joitakin todellisia lukuja, 
tai tee tutkimus työpaikalla.

■  Onko työpaikalla atk-osasto? Voitaisiinko 
siellä skannata sinulle materiaalia esimerkiksi 
julisteita ja lehtisiä varten?

■  Onko sinulla sovittuja tapaamisia, joissa 
voisit esitellä kampanjaasi? Tällaisia 
voivat olla esimerkiksi työterveys- ja 
työturvallisuuskomitean kokoukset ja 
ylimmän johdon kokoukset.

■  Valitse viestisi. Käytä esimerkiksi 
”talousarviosäästöjä” ylimmälle johdolle 
suunnatussa viestissä. Osastopäälliköille 
suunnatussa viestissä kannattaa puolestaan 
painottaa ”henkilöstön poissaolojen 
vähenemistä”.

■  Seuranta ja arviointi:

■  Mikäli mahdollista, kampanjan jälkeen 
kannattaa järjestää tapahtumia, kuten 
seminaareja, joissa voidaan esittää yhteenveto 
tapahtuneesta.

■  Mikäli mahdollista, arvioi kampanja. Onko 
koulutusta lisätty? Onko riskit arvioitu? 
Ovatko tapaturmaluvut laskeneet? Kannattaa 
olla tarkkana, sillä kampanja voi lisätä 
tietoisuutta työterveysongelmista, minkä 
vuoksi niistä saatetaan ilmoittaa aiempaa 
enemmän. Negatiiviselta tuntuva vaikutus 
saattaakin siis olla positiivinen.

■  Muutamia ajatuksia:

■  Käytä hyväksesi Euroopan työturvallisuus- ja 
työterveysviikkoa tai valitse sellainen aihe, 
josta työterveys- ja työturvallisuusviranomai-
sesi on jo järjestänyt kampanjan.

■  Järjestä työterveys- ja työturvallisuusasioista 
avoimien ovien päivä tai tietoisuuden 
lisäämiseen pyrkivä päivä. Kutsu puhujiksi 
esimerkiksi työterveys- ja työturvallisuusvi-
ranomaisia sekä ammattiliittojen edustajia ja 
pyydä heitä pystyttämään näyttelyosastoja.
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■  Järjestä näyttely esimerkiksi työpaikan 
sisääntuloaulassa.

■  Jaa talon sisällä tuotettua tietoa tai hanki 
kopioita terveys- ja turvallisuusviranomai-
seltasi.

■  Julkaise tietoa sisäisessä tiedotuslehdessä.

■  Pyydä turvallisuuskomiteaa 
aloittamaan uutiskirje, jossa käsitellään 
”turvallisuusasioita”.

■  Jaa kampanjaan liittyvää tietoa sähköpostilla 
tai julkaise tietoa Internet-sivuilla (joillakin 
yrityksillä on henkilöstölle tarkoitetut 
intranet-sivut).

■  Näytä video. Useat työterveys- ja työturvalli-
suusviranomaiset lainaavat videoita.

■  Arvioi erityisesti kampanjan aihetta koskevat 
riskit.

■  Aseta eri osastoille omat torjuntatavoitteet.

■  Järjestä työpajoja eri osastoilla.

■  Anna toisen yksikön havaita jonkin muun 
yksikön riskit.

■  Järjestä kilpailuja ja tietovisailuja, kuten

●  julistekilpailu

●  iskulausekilpailu

●  osastojen välinen työterveys- ja 
työturvallisuusaiheinen tietokilpailu

●  hyvien käytäntöjen kilpailu.

■  Rohkaise palkintojen avulla työntekijöitä 
esittämään parannusehdotuksia ja hyviä 
käytäntöjä.

“Tulevaisuuden selät”

Eräs sairaala järjesti käsin tehtävän 
työn aiheuttamien onnettomuuksien 
vähentämiseen tähtäävän aloitteen 
yhteydessä avoimien ovien päivän 
työterveys- ja työturvallisuusasioista. 
Turvallisuuskomitea suunnitteli päivän. 
Henkilöstöosasto ja ammattiliitto 
vastasivat tietopisteistä, joissa oli 
kirjallista materiaalia ja henkilökuntaa 
vastaamassa kyselyihin. Paikalliset 
työterveys- ja työturvallisuusviranomai-
set järjestivät oman näyttelyosastonsa, 
jossa oli aiheeseen liittyvää materiaalia. 
Paikallinen potilaiden nostolaitteita 
valmistava yritys esitteli laitteitaan. 
Järjestettiin myös pienimuotoinen 
seminaari, johon kutsuttiin tärkeimmät 
osastopäälliköt ja puhujiksi pyydettiin 
ylempiä johtajia, ammattiliiton 
toimihenkilö ja paikallinen 
työsuojeluviranomainen.
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LISÄTIETOJA JA LÄHDEMATERIAALIA
Seuraavassa on lueteltu lähteitä, joista löytyy lisätietoa työterveys- ja työturvallisuuskampanjoista ja 
kampanjamateriaalista. Osa lähteistä on mainittu tässä asiakirjassa. Yksityiskohtaista tietoa ja materiaalia 
kampanjoista löytyy Internet-osoitteista.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto. Kaikki viraston julkaisut ja Internet-sivuilta osoitteesta 
http://osha.eu.int löytyvät tiedot voidaan ladata veloituksetta. Osoitteesta http://europe.osha.eu.int/
publications/campaigns/ löytyy yksityiskohtaista tietoa kampanjoista. Viraston uutislehdet sisältävät myös 
raportteja uusimmista Euroopassa ja jäsenvaltioissa järjestettävistä kampanjoista, ja ne voidaan ladata 
osoitteesta http://agency.osha.eu.int/publications/newsletter/.

 1   Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviikon 2001 tiedotuskampanjan aiheena oli työtapaturmien 
torjunta. Jäsenvaltiot järjestivät kampanjan lokakuun 2001 aikana. Lisätietoja löytyy osoitteesta 
http://osha.eu.int/ew2001/.

 2   Osoitteesta http://osha.eu.int/ew2000/ löytyy tietoja ”Kiitos ei – tuki- ja liikuntaelinsairaudet” 
-kampanjasta, joka järjestettiin Euroopan teemaviikon 2000 aikana ja jonka aiheena oli tuki- ja 
liikuntaelinsairauksien ehkäiseminen.

Lisätietoja tässä asiakirjassa mainituista kampanjoista löytyy osoitteesta 
http://europe.osha.eu.int/publications/campaigns/.

Viraston sivuilta on linkkejä jäsenvaltioiden sivuille, joilta löytyy tietoja kansallisista Euroopan teemaviikon 
toimista ja muista kampanjoista.

European Trade Union Technical Bureau 
Toimintaan kuuluvat

 3   ”Europe under Strain” -kampanja, jonka tarkoituksena on ehkäistä työperäisiä tuki- ja 
liikuntaelinsairauksia: http://www.etuc.org/tutb/uk/msd.html

 4   kansainvälisen rasitusvammapäivän tukeminen yhdessä EAY:n ja VAKL:n kanssa

 5   Itävalta, ”Backen wir”, työterveys- ja työturvallisuusasiat leipomoissa. Lisätietoja: tri Elsbeth Huber, 
Zentral Arbeitsinspektorat, p. (43-1) 711 00 63 81

Itävalta, AUVA, ammattityöntekijöiden korvauslautakunta

 6   Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (työterveys ja työturvallisuus) – pienille yrityksille suunnattu cd-
rom-levy riskien arvioinnista (AUVA ja useat yhteistyökumppanit)

 7   Tietopaketti moottoriajoneuvojen korjaamiseen erikoistuneille ammattikouluille. Lisätietoja: C. Schenk ja 
M. Rotte, AUVA
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA), Adalbert Stifter Straße 65, A-1200 Wien, 
http://www.auva.at

 8   Itävalta, Bundesarbeitskammer, Referat Arbeitnehmerlnnenschutz, Prinz Eugen Straße 20–22, 
A-1040 Wien. Tieto-cd-rom-levy (kohota kuntoa) ja esite ovat osa Euroopan teemaviikon 2000 kampanjaa, 
ja ne on tuotettu yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Belgia, Prevent, työterveys- ja työturvallisuusinstituutti

 9   Näytönsäästäjä, jossa on rasitusta ehkäiseviä harjoituksia, löytyy osoitteesta 
http://www.prevent.be/screensaver/.

Useita Preventin julisteita löytyy osoitteesta http://www.prevent.be/prevent/pre07.nsf/webaffiches.

 10   Belgia, vakuutusyhtiö KBC:n ja lääketieteellisen järjestön Handcentran järjestämä ”Hands 
are vulnerable, hands are valuable” -kampanja. Yksityiskohtaista tietoa: KBC-Verzekeringen, 
Diestsestraat 269, B-3000 Leuven

Tanska, Arbejdstilsynet, kansallinen työympäristöviranomainen. Lisätietoja: http://www.arbejdstilsynet.dk

63
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 11   Valimoalan alakohtaisen tarkastuskampanjan ohjelma. Lisätietoja: Lars Rasmussen, p. (45) 39 15 22 10, 
sähköposti: LRA@arbejdstilsynet.dk

 12   Paikallisen työsuojeluhallinnon näyttelyosasto oli yksi Euroopan teemaviikon 2000 tapahtumista.

 13   Tanska, BST Esbjerg. Kampanjajulisteita löytyy osoitteesta 
http://www.bst-esbjerg.dk/tekst/nyheder/nyplakat.htm ja osoitteesta 
http://www.bst-esbjerg.dk/tekst/nyheder/plakat.htm. Esimerkkinä voidaan mainita stressiaiheinen juliste 
”Lopeta, ennen kuin palat loppuun”.

 14   Tanska, NUL Arbejdsulykker. Kampanjamateriaalia löytyy osoitteesta 
http://www.arbejdsulykker.dk/html/mat.html.

 15   Suomi, Invalidiliitto ry, Kumpulantie 1 A, FIN-00520 Helsinki

Esite henkilöiden käsittelystä laadittiin Euroopan teemaviikon 2000 kampanjan yhteydessä.

 16   Suomi, paikallisyhteisöviikko. Lisätietoja: Kymen työterveydestä ja työturvallisuudesta vastaava 
tarkastaja, PL 145, FIN-53101 Lappeenranta

 17   Suomi, Wellmedia. Euroopan teemaviikon 2000 kampanjamateriaalia. Yhteydenotot: 
http://www.wellmedia.fi/

 18   Ranska, EUROGIP INFOS, nro 27, maaliskuu 2000, 55, rue de la Féderación, F-75015 Paris

 19   Ranska, INRS. Useita INRS:n julisteita löytyy osoitteesta http://www.inrs.fr/indexprodinfo.html.

 20   Ranska, INRS. Sarjakuvia käytettiin yleisesti alueellisessa Prévenir-aikauslehdessä, jota CRAM (Caisses 
régionales d’assurance maladie) tuottaa.

 21   Ranska, työ- ja terveysministeriön yhteinen aloite terveysalan työntekijöiden vammoista. 
Lisätietoja on saatavilla osoitteessa http://www.sante.gouv.fr/pdf/m5817.pdf ja osoitteessa 
http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/contamination/index.htm.

Saksa, BAUA, ”Medieneinsatz im Arbeitsschutz”, tiedotusvälineiden käyttö TTT:ssä, BAUA, Saksa

Saksa, BAUA (1999), Medieneinsatz für Sicherheit und Gesundheit, Tagungsband 3, Medienworkshop’98, 
Dortmund 1998

 22   Saksa, BGZ, Berufsgenossenschaftliche Zentale für Sicherheit und Gesundheit. Kampanja, jonka 
tarkoituksena on vähentää sementin aiheuttamia ihotulehduksia. Lisätietoja: GISBAU, Gefahrstoff-
Informationssystem der Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft, Hungener Straße 6, 
D-60389 Frankfurt am Main, http://www.GISBAU.de

Saksa, Breucker, Gregor et al. (1998): Success Factors of Workplace Health Promotion, European Network 
for Workplace Health Promotion Project Paper nro 1. Essen: Federal Association of Company Health 
Insurance Funds, BKK Bundesverband. Lisätietoja: http://www.baua.de/whp-net/

 23   Esite, jossa on saatavilla tietoa käsin tehtävästä työstä.

Belgia, Prevent, työterveys- ja työturvallisuusinstituutti. Lisätietoja: http://www.prevent.be

Irlanti, työterveys- ja työturvallisuusvirasto

 24   Yksityiskohtaista tietoa kampanjoista, kuten kampanjasta ”Safe Towns / Safe Working”, löytyy osoitteesta 
http://www.hsa.ie/osh/focusmnu.htm.

 25   Tietoa Euroopan teemaviikon 2000 tapahtumista, kuten julkisen liikenteen mainoskampanjasta ja 
alueellisten seminaarien aikatauluista, löytyy osoitteesta http://www.hsa.ie/osh/ew2000.htm.

 26   Turvallisuusohjelma koululaisille maatiloilla, runokilpailu

 27   Mainoskampanja, jossa käytetään hyväksi tunnettuja ihmisiä

 28   Laminoidut kalastusalan turvallisuuskortit
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Yksityiskohtaista tietoa yllä mainituista toimista: HAS, 10 Hogan Place, Dublin 2, Ireland, http://www.hsa.ie

 29   Italia, Emilia-Romagna. Alueellinen kampanja asbestista ”Togliamocelo Dalla Testa Amianto Stop”. 
Lisätietoja: http://www.regione.emilia-romagna.it/amianto/index.htm

 30   Italia, Regione Lazio, Giunta Regionale. Euroopan työturvallisuuden ja työterveyden teemavuotta 
varten laadittu juliste löytyy osoitteesta http://www.regione.lazio.it/Internet/index.htm. (Napsauta 
kohtaa ”Portale sanità”, niin pääset työterveyttä ja työturvallisuutta käsittelevään osastoon.)

 31   Italia, CGIL, CISL, UIL. Erityinen TULES-asioita käsittelevä painos aikakauslehdestä ”2087” laadittiin 
osana Euroopan teemaviikon 2000 tapahtumia.

 32   Luxemburg, Association d’Assurance Contre les Accidents, toimisto: 125, route d’Esch, 
L-1471 Luxembourg

 33   Alankomaat, TNO Arbeid. Esimerkkejä kampanjoista ja niiden taustamateriaalista on osoitteissa 
http://nl.osha.eu.int/publications/campaigns/arbocampagne2000.stm ja 
http://www.arbo.nl/publications/campaigns/.

 34   Alankomaat, sosiaaliministeriö, ”Pysäytä toistuvaan rasitukseen liittyvät vammat” -kampanja, 1999

 35   Portugali, IDICT. Yksityiskohtaista tietoa kampanjoista, esimerkiksi tekstiilialan kampanjasta, on 
Internet-sivuilla osoitteessa http://www.idict.gov.pt/campanhas/index1.htm.

Esimerkkejä muusta toiminnasta:

 36   IDICT, ”Turvallinen työpaikka” -ohjelma

 37   IDICT, kouluissa järjestetty ohjelma ”Turvallinen työ, parempi tulevaisuus”

Lisätietoja IDICT:stä: Avenida da República, 84, 5º Andar, P-1600-205 Lisboa

Espanja, INSHT. Kaikkien julisteiden luettelo löytyy osoitteesta 
http://www.mtas.es/insht/information/carteles.htm#catalogo.

Esimerkkejä kampanjoista ja materiaaleista:

 38   Silla de ruedas: http://www.mtas.es/insht/campa/nov_10_99.htm

 39   ”No te dejes pegar por los pegamentos” -juliste löytyy osoitteesta 
http://www.mtas.es/insht/images/carteles/Car_015_imp.jpg tai osoitteesta 
http://www.mtas.es/insht/information/car_015.htm.

”Hace diez minutos” -kampanja löytyy osoitteesta http://es.osha.eu.int/news/#noticias, ja siihen kuuluu sekä 
”tríptico” että ”documento”. Myös muiden järjestöjen järjestämistä kampanjoista on saatavilla tietoa tämän 
linkin kautta.

 40   Espanja, Instituto Social de la Marina (IMS), ”Turvallisuus veneessä ei ole leikin asia”. Lisätietoja 
INSHT:stä: C/Torrelaguna, 73, E-28027 Madrid

 41   Espanja, CC.OO., kampanja tuki- ja liikuntaelinsairauksista. Tietoja on saatavilla osoitteessa 
http://www.ccoo.es/cgi/mixer.exe/campanas.mix. Lisätietoja: Angel Carcoba, Departmento de Salud 
Laboral, Fernández de la Hoz, 12, E-28010 Madrid

 41a   CC.OO. federación sindical de administración públican valmistama hiirimatto näyttöturvallisuudesta

 42   Espanja, UGT, kansainvälinen työterveys- ja työturvallisuuspäivä 28. huhtikuuta. Kampanjamateriaalia 
on saatavilla osoitteessa http://www.ugt.es/campanas/28abril.htm.

 43   Ruotsi, teollisuuden yhteinen turvallisuusneuvosto, isosyanaattikampanja. Kaikki materiaalit, mukaan 
lukien tarkistuslistat ja tietoesitteet, löytyvät Internetistä osoitteesta http://www.asn.se/service/isoc.html 
(ruotsi) tai osoitteesta http://www.asn.se/htmdoc/isoeng.html (englanti).
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Ruotsi, Arbetsmiljöverket, työympäristöviranomainen. Kaikki esitteiden kannet, julisteet yms. löytyvät 
Internetistä osoitteesta http://www.av.se/publikationer/broschyrer/43ochframat.shtm.

 44   Arbtarskyddsstyrelsen (nyt Arbetsmiljöverketin osa): juliste tuki- ja liikuntaelinsairauksien kampanjasta 
vuodelta 2000

 45   Terveys- ja turvallisuusalan toimivaltaiset viranomaiset (http://www.hse.gov.uk) ovat tuottaneet 
useita alakohtaisia näyttelyosastoja ja taustamateriaalia sekä riskeistä kertovaa mainosmateriaalia. 
Yksityiskohtaista tietoa kampanjasta on osoitteessa http://www.hse.gov.uk/new/index.htm. Esimerkiksi

 46   ”Good Health is Good Business” -kampanja

 47   HSE, ”Back on the Farm” -video, joka tuotettiin Euroopan teemaviikon 2000 aikana käsin tehtävästä 
työstä maatalousalalla (ISBN 0-7176-1866-8), on tilattavissa osoitteesta http://www.hsebooks.co.uk tai 
osoitteesta HSE Books, PO Box 1999, Sudbury, Suffolk, United Kingdom.

Videossa käytetään voice-over-tekniikkaa ja se voidaan tuottaa eri kielillä. Tiedusteluihin vastaa Andrew 
Wetters, Publicity & Press Promotions, Directorate of Information and Advisory Services, Health and 
Safety Executive, Daniel House, Trinity Road, Bootle, United Kingdom.

 48   Yhdistynyt kuningaskunta, HSE:n ja rakennusteollisuuden yhteistyökampanja ”Working Well Together”. 
Esimerkki kampanjan järjestämisestä Internetin kautta löytyy osoitteesta http://wwt.uk.com/.

 49   Yhdistynyt kuningaskunta, Trades Union Congress, selkäkampanja. Lisätietoja on saatavilla 
osoitteessa http://www.vl28.dial.pipex.com/backcare.htm. Yhteistyöjärjestöt: The Forum of Private 
Business, Internet-osoite: http://www.fpb.co.uk; BackCare, Internet-osoite: http://www.backpain.org. 
Lisätietoja muista TUC:n järjestämistä kampanjoista löytyy osoitteesta http://www.vl28.dial.pipex.com/.

 50   Yhdistynyt kuningaskunta, UNISON. Yksityiskohtaista tietoa työterveys- ja työturvallisuusasioista, 
kuten riskien arvioinnista ja yhteistyöstä sekä vammoja koskevasta kampanjasta, on osoitteessa 
http://www.unison.org.uk/home/index.htm.

 51   Yhdistynyt kuningaskunta, terveysministeriö, nollatoleranssikampanja terveydenhuoltoalan 
työntekijöihin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Yksityiskohtaista tietoa on saatavilla osoitteessa 
http://www.nhs.uk/zerotolerance/intro.htm.

Hazards-aikakauslehden Internet-sivut. Linkkejä useisiin ammattiliittojen työterveys- ja työturvallisuus-
kampanjoihin on osoitteessa http://www.hazards.org/campaigns.

Uusi-Seelanti, työministeriö, ”Bright Ideas for Promoting Safety and Health in Your Place of Work – 
The A to Z Book of”. Yksityiskohtaiset tiedot tämän ilmaisen julkaisun tilaamiseksi Uuden-Seelannin 
työministeriön työterveyttä ja työturvallisuutta käsittelevältä osastolta löytyvät osoitteesta 
http://www.osh.dol.govt.nz/order/catalogue/index.html.
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Liite 1 KAMPANJOIDEN TAPAUSTUTKIMUKSIA

Euroopan teemaviikon yhteistyökampanja 

Tavoitteet: Euroopan teemaviikko on tiedotuskampanja, jonka tavoitteena on tehdä Euroopasta turvallinen 
ja terveellinen paikka työskennellä. Tämä tapahtuu edistämällä toimia, joilla pyritään vähentämään 
työtapaturmien määrää ja vakavuutta. Keskeisenä tavoitteena on antaa virikkeitä TTT-toimintaan yksittäisillä 
työpaikoilla. Toissijaisena tavoitteena on edistää Euroopan yhteistä toimintaa työterveys- ja työturvallisuus-
kysymyksissä muun muassa direktiivien ja suuntaviivojen avulla.
Kohderyhmät: Kampanja on tarkoitettu erikokoisille ja eri aloja edustaville organisaatioille, yrityksille ja 
työpaikoille. Kaikkien työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvien asioiden parissa työskentelevien tahojen 
toivotaan osallistuvan kampanjaan. Näitä tahoja ovat erityisesti työterveys- ja työturvallisuuselimet ja 
-organisaatiot, ammattiliitot ja työnantajajärjestöt, yritykset, esimiehet, työntekijät sekä työsuojeluvaltuutetut. 
Erityistä huomiota kiinnitetään pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yritykset) soveltuvan materiaalin 
laatimiseen ja toiminnan suunnittelemiseen. Osallistuvien organisaatioiden odotetaan painottavan toimintansa 
Euroopan laajuista luonnetta.
Yhteistyökumppanit: Kyseessä on laaja-alainen yhteistyökampanja. Kampanjan koordinoi Euroopan 
työterveys- ja työturvallisuusvirasto. Kampanjaa tukevat kaikki jäsenvaltiot, Euroopan komissio ja parlamentti, 
ammattiliitot sekä työnantajajärjestöt. Kampanja tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kiinnittää huomiota 
työturvallisuuden ja työterveyden merkitykseen. Virasto koordinoi kampanjaa, ja se toteutetaan EU:n kaikissa 
15 jäsenvaltiossa sekä myös esimerkiksi EU:n jäsenyyttä hakeneissa maissa.
Ajoitus ja aikataulu: Teemaviikko on jokavuotinen tapahtuma, ja se järjestetään lokakuussa, mutta kampanja 
on vuosittain käynnissä koko vuoden ajan, ja teemaviikko järjestetään kampanjan loppupuolella. Kampanjaan 
osallistuvat kumppanit voivat toimia itsenäisesti. Kukin jäsenvaltio päättää itse, mikä lokakuun viikko sopii sille 
parhaiten paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Yhtenä vuonna eräs jäsenvaltio esimerkiksi siirsi TULE-
sairauksiin (tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin) liittyvää kampanjaviikkoa siten, että se pidettiin samaan aikaan erään 
kansalaisjärjestön järjestämän kansallisen selkäviikon kanssa, jolloin pystyttiin järjestämään yhteisiä tapahtumia.
Keskeiset viestit: Miksi työtapaturmia ja terveysongelmia esiintyy? Miten kalliiksi ne tulevat? Tapaturmat ja 
terveysongelmat ovat ehkäistävissä etenkin soveltamalla kansallisen lainsäädännön osaksi saatettuja Euroopan 
unionin direktiivejä. Teemaviikkoa kannattaa hyödyntää ehkäisytoimien toteuttamiseksi itsekin, jolloin 
voidaan välttää edellä mainitut ongelmat.

Keinot ja toimintatavat:
■  Kyseessä on hajautettu ”tukikampanja”. Ydintiedotusmateriaali (lehtiset, julisteet, tiedotteet, logo ja 

iskulause) laaditaan kaikkien jäsenvaltioiden kielillä. Jäsenvaltiot laativat itse oman materiaalinsa ja 
suunnittelevat tapahtumat kansallisten mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaisesti. Jäsenvaltioilla on 
toisaalta velvollisuus kannustaa kaikkia TTT-asioiden parissa työskenteleviä osallistumaan toimiin 
− myös työpaikoilla. Jotkin jäsenvaltiot esimerkiksi lähettävät teemaviikosta tietoa postitse useisiin 
työpaikkoihin sekä hyödyntävät työnantaja- ja ammattijärjestöjä, jotka jakavat tietoa jäsenilleen. Useat näistä 
organisaatioista laativat itse oman materiaalinsa ja keskittävät omat toimensa teemaviikkoon. Monet tässä 
asiakirjassa kuvatuista muista kampanjatoiminnoista toteutettiin Euroopan teemaviikon tiedotuskampanjan 
alaisuudessa.

■  Joka vuosi valitaan uusi pääteema, joka valitaan yhdessä tärkeimpien sidosryhmien (kansalliset 
hallintoelimet, ammattiliitot ja työnantajat) kanssa.

■  Euroopan teemaviikon toimille ei ole tiettyä kaavaa, joten osa hankkeista on vaatimattomia, osa taas 
hyvinkin kunnianhimoisia.

■  Työpaikoilla on järjestetty seuraavanlaisia tapahtumia:
■  erityiset riskien tunnistamis- ja arviointitoimet, työpaikkojen turvallisuustarkastukset jne.
■  seminaarit tai työpajat
■  työterveys- ja työturvallisuusaiheiset näyttelyt

1 2

GettingyourMessageAcrossFI   67 13/9/05, 09:32:18



68

V
i

e
s

t
i

n
 

s
a

a
m

i
n

e
n

 
p

e
r

i
l

l
e

■  tiedotusmateriaali, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta työpaikalla
■  ”hyvä naapuruus” -ohjelmat, joilla rohkaistaan suurempia työnantajia tukemaan pienempiä
■  kilpailut tai ehdotusjärjestelmät hyvien käytäntöjen kehittämistä ja vaihtamista varten
■  työntekijöiden ja/tai heidän edustajiensa osallistumisen kannustaminen
■  työpaikkojen uutta onnettomuuksien ehkäisyyn pyrkivää politiikkaa koskevan aloitteen julkistaminen 

teemaviikon aikana.
■  Kansallisissa ja alueellisissa organisaatioissa on järjestetty seuraavanlaisia toimia:

■  tiedotuspakettien jakaminen
■  ilmoitukset linja-autoissa, rautatieasemilla jne.
■  videoiden tai uusien suuntaviivojen julkaiseminen teemaviikon aikana
■  alueellisen verkostoryhmän toiminnan aloittaminen teemaviikon aikana
■  tutkimusten tai uuden ennaltaehkäisyohjelman tulosten julkistaminen teemaviikon aikana
■  hyviin käytäntöihin liittyvien kilpailujen järjestäminen
■  terveydenhuoltoalan henkilöstön neuvontapuhelimen perustaminen koko viikoksi.

■  Euroopan teemaviikosta julkaistaan erityisartikkeli viraston Internet-sivuilla ja jäsenvaltioiden vastaavilla 
sivuilla. Muita osallistuvia organisaatioita kannustetaan julkaisemaan aiheesta tietoja omilla Internet-
sivuillaan. Teemamateriaali ja logo ovat ladattavissa maksutta.

■  Kyseessä on jatkuva kampanjasarja, ja kokemus on osoittanut, että kampanjoiden teho on parantunut. 
Jäsenvaltioissa suunnitellaankin parhaillaan keinoja hyvän vauhdin ylläpitämiseksi. Joissakin jäsenvaltioissa 
on todettu aktiivisesti osallistuvien työpaikkojen määrän lisääntyneen vuosi vuodelta.

Ammattiliiton yhdessä työnantajien kanssa toteuttama riskien arviointiin 
liittyvä kampanja

Päämäärä: Parannetaan työterveyden ja työturvallisuuden vastaavuutta työterveyttä ja työturvallisuutta 
koskevan lainsäädännön kanssa ja saadaan erityisesti julkisen sektorin työnantajat toteuttamaan riskien 
arviointeja Euroopan unionin direktiivien ja kansallisen lainsäädännön vaatimalla tavalla.
Tavoitteet:
■  Jokainen työnantaja toteuttaa riskien arvioinnin yhteistyössä ammattiliiton kanssa.
■  Työnantajat sitoutuvat julkisesti parantamaan turvallisuutta ammattiliiton kanssa sekä edistämään 

ammattiliiton ja työnantajien välistä yhteistyötä.
Aikataulu ja ajoitus:
■  Kampanja kesti yhden vuoden.
■  Kampanjassa hyödynnettiin hallituksen vaihtumista ja hallituksen uutta politiikkaa, johon liittyi 

työmarkkinaosapuolten välisen yhteistyön edistäminen. Hallituksen työterveys- ja työturvallisuusasioista 
vastaava ministeri lupasi tukensa kampanjan aloittamiselle.

■  Kampanja oli määrä aloittaa toukokuussa, joten se ehti olla käynnissä useita kuukausia ennen lokakuussa 
järjestettyä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviikkoa, jolloin aloitettiin toinen vaihe. Silloin kutsuttiin 
erityisesti työturvallisuusvaltuutettuja tarkastamaan työpaikkoja ja tutkimaan mahdollisia riskien 
arviointeihin liittyviä ongelmia.

■  Kampanja päättyi seuraavan vuoden huhtikuussa. Kansainvälistä työtapaturmien uhrien muistopäivää, 
28. huhtikuuta, hyödynnettiin kampanjan viestin välittämiseksi uudelleen. Samalla painotettiin, että 
kampanjan aikana aloitettua toimintaa tulisi jatkaa vielä kampanjan päätyttyäkin.

Talousarvio: Eri aloille ja alueille oli osoitettu varoja kampanjan yhteydessä järjestettävien omien toimien ja 
tapahtumien edistämiseksi.
Järjestelmä: Kampanjaa varten perustettiin ryhmä, joka koostui työterveydestä ja työturvallisuudesta 
vastaavan osaston, alakohtaisten ryhmien ja aluetoimistojen, koulutusosaston sekä lehdistö- ja 
suhdetoimintaosaston edustajista. Tämä oli tärkeää sen varmistamiseksi, että kampanjaan sitouduttiin koko 
ammattiliitossa ja että kansallinen aloite toteutettiin työpaikalla. Riskien arviointi on laaja-alainen tehtävä, 
ja alakohtaisia ryhmiä, alueita sekä työpaikkojen alaosastoja kannustettiin osallistumaan kampanjaan ja 
keskittämään se itselleen olennaisimpiin riskeihin.
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Toimintatavat:
■  Riskien arviointiin liittyviä lehtisiä, yksityiskohtaisia ohjeita ja konkreettisia apuvälineitä, kuten julisteita, 

tarroja ja muuta kuvamateriaalia, laadittiin ja jaettiin koko ammattiliitossa työpaikkojen kaikille alaosastoille; 
työnantajia kannustettiin hankkimaan ja käyttämään samaa materiaalia. Materiaali laadittiin ja painettiin 
ennen kampanjan alkamista. Koska kampanja koski sääntöjen noudattamisen tehostamista, ammattiliiton 
ohjeissa käytettiin apuna kansallisten työterveys- ja työturvallisuusviranomaisten tiedotteita ja ohjeita.

■  Koulutusta laadittiin seuraaville ryhmille: ammattiliittojen alakohtaiset neuvottelijat ja kampanjan 
aluekoordinaattorit sekä ammattiliittojen edustajat työpaikalla. Lisäksi järjestettiin yhteistä 
työpaikkakoulutusta, johon osallistuivat työnantajat ja ammattiliiton edustajat. Koulutusta suunniteltiin ja 
annettiin ennen kampanjan aloittamista, mutta myös koko kampanjan ajan.

■  Alueille ja työpaikkojen alaosastoille laadittiin kirjepohja, jota käytettiin apuna kirjoitettaessa paikallisille 
työnantajille. Kirjeessä heille selitettiin kampanjan sisältöä ja heitä pyydettiin osallistumaan kampanjaan. 
Työnantajia kehotettiin toteuttamaan työterveys- ja työturvallisuusriskien arviointeja ammattiliiton 
työturvallisuusvaltuutettujen kanssa sekä laatimaan sen jälkeen ammattiliiton kanssa yhteinen tavoite- ja 
toimintasuunnitelma tarvittavien parannusten tekemiseksi. Työnantajia pyydettiin antamaan ammattiliiton 
kanssa yhteisiä lausuntoja paikalliselle lehdistölle, kun ne lähtivät mukaan kampanjaan.

■  Laadittiin mallikirjeitä käytettäväksi paikalliseen lehdistöön kirjoittamista varten.
■  Ammattiliiton Internet-sivuilta oli ladattavissa tukimateriaalia, kuten lehdistötiedote, iskulauseita, sarjakuvia 

ja muuta kuvamateriaalia, jota oli tarkoitus käyttää paikallisella tasolla tai työpaikkalehdissä.
■  Kampanja avattiin näkyvästi kansallisessa lehdistössä, myös alueellisissa lehdissä. Alustavia 

lehdistötiedotteita kampanjan aloittamis- ja jatkovaiheeseen laadittiin valtakunnallisessa yksikössä; niitä 
lähetettiin eri alojen toimipisteisiin, eri alueille ja työpaikkojen alaosastoille käytettäväksi ja sovellettavaksi 
niiden omiin erityisoloihin. Työpaikan hyvien työterveys- ja työturvallisuusohjeiden kustannustehokkuutta 
korostettiin, ja aihe sai julkisuutta liike-elämän viestintävälineissä, myös kansallisessa radiossa ja 
suurimmassa liike-elämän sanomalehdessä.

■  Alueellisiin julkistamistoimiin kuuluivat alueellisten työnantajajärjestöjen kanssa pidetyt yhteiset seminaarit.
■  Paikallista työsuojeluhallintoa pyydettiin osallistumaan joihinkin ammattiliiton järjestämiin tapahtumiin ja 

jakamaan omaa ohjeaineistoaan.

Arviointi: Kampanjan tehoa pystyttiin mittaamaan tekemällä ennen kampanjaa tutkimus sen selvittämiseksi, 
kuinka moni työnantaja oli toteuttanut riskien arvioinnin, jota voitaisiin käyttää myös kampanjamateriaalina, 
ja seurantatutkimus kampanjan päätyttyä.

Ammattiliittojen järjestämä jäsenvaltioiden rajat ylittävä tietoisuuden 
lisäämiseen ja toimintaan kannustava kampanja

Tavoitteet ovat seuraavat:
■  tietoisuuden lisääminen työperäisten TULE-sairauksien syistä ja ehkäisemisestä
■  Euroopan unionin lainsäädännön, kansallisen lainsäädännön ja muiden virallisten toimien täytäntöönpanon 

ja noudattamisen edistäminen
■  yhtenäisyyden varmistaminen sen osalta, miten Euroopan unionin lainsäädäntö pannaan täytäntöön 

jäsenvaltioissa
■  kampanjointi TULE-sairauksia koskevien Euroopan unionin vaatimusten ja suuntaviivojen parantamiseksi.

Yhteistyökumppanit: Euroopan ammattiyhdistysten keskusliitto pani kampanjan alulle, ja sen tekninen 
virasto koordinoi kampanjan kansallisten liittojen ja Euroopan alakohtaisten ryhmien kanssa. Tukea 
kampanjalle antoi kansainvälinen työtoimisto.

Suunnittelu- ja kehittämisprosessi:

EAY:n TULE-sairauksia koskevassa seminaarissa osallistujat korostivat tarvetta toteuttaa koko Euroopan 
unionin kattava kampanja tietoisuuden lisäämiseksi ja toiminnan kannustamiseksi, jotta yksittäiset toimet 
saataisiin koottua tehokkaasti yhteen.
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Perustettiin monikansallinen työryhmä koordinoimaan ja käsittelemään kampanjavalmisteluja. Jotta 
kampanjasta saataisiin oikeanlainen ja jotta eri jäsenvaltioiden kaikki ammattiliitot ja Euroopan alakohtaiset 
liitot saataisiin mukaan kampanjaan, järjestettiin kaksi työpajaa ja jaettiin kysely tietojen keräämiseksi 
kansallisten ammattiliittojen TULE-sairauksia koskevista toimista.

Ensimmäisessä työpajassa käsiteltiin kyselyn tuloksia ja esiteltiin meneillään olevia kansallisia kampanjoita. 
Osallistujat ehdottivat uusille toimille tavoitteita, keinoja ja resursseja sekä tarjoutuivat toteuttamaan yksittäisiä 
toimia. Jaettiin vastuualueet ja asetettiin aikataulu. Tällä tavoin kampanja laadittiin jo käynnissä olevien, tehokkaiden 
yksittäisten kampanjoiden pohjalta ja sillä pystyttiin tehostamaan näiden kampanjoiden toimintaa Euroopassa.

Toisessa työpajassa käsiteltiin toimintaohjelmaa ja hyväksyttiin se. Neuvoteltavista aiheista ja koulutustarpeista 
laadittiin luettelo. Lisäksi sovittiin kampanjan rakenteesta sekä tarvittavista resursseista (materiaali, koulutus 
jne.). Osallistujille annettiin omat kampanjakohtaiset tehtävänsä.

Kampanjaehdotukset vietiin käsiteltäviksi työympäristökomitean kokouksiin sen varmistamiseksi, että komitea 
hyväksyy kampanjan ja sitoutuu siihen.

Toimintatavat:

Euroopan unionin resursseista muodostettiin ”työkalupakki”, joka sisälsi seuraavat osat:
■  havainnollinen juliste
■  yksityiskohtainen esite, joka sisälsi käytännöllistä tietoa TULE-sairauksien syistä ja ehkäisemisestä, 

tapaustutkimuksia ehkäisytoimista sekä esimerkkejä ammattiliittojen kampanjatoiminnoista ja materiaalista
■  säännöllisesti julkaistavan uutiskirjeen erityisnumero TULE-sairauksista.

Kansallisten organisaatioiden materiaalivaihtoa edistettiin.

Pidettiin koko Euroopan kattavia seminaareja kampanjan edistämiseksi entisestään.

Internet-osoitteessa http://www.etuc.org/tutb/uk/msd.html julkaistiin kampanjasta laaja artikkeli, 
lehdistötiedotteita ja muuta materiaalia sekä linkkejä muille asiaan liittyville sivuille, kuten Euroopan 
työterveys- ja työturvallisuusviraston sivuille.

Ajankohta: Omien toimintojen suunnittelun lähtökohtana käytettiin muita tapahtumia, mukaan lukien 
Euroopan TULE-sairauksiin keskittynyt työterveys- ja työturvallisuusviikko lokakuussa 2000 sekä 
jokavuotinen toistuvaan rasitukseen liittyvien vammojen päivä, jota vietetään 28. helmikuuta.

Jäsenvaltioiden joukkoliikenteen (linja-auto ja juna) mainoskampanja 
TULE-sairauksien ehkäisyn edistämiseksi Euroopan teemaviikolla

Päämäärä: Eräs jäsenvaltio järjesti Euroopan TULE-sairauksien teemaviikon toimien tukemiseksi 
mainoskampanjan. Kampanjassa käytettiin mainostoimiston palveluja, ja myös ammattiliittojen sekä 
työnantajien ryhmillä oli mahdollisuus vaikuttaa lopulliseen toteutukseen.

Tavoitteet:
■  Lisätään tietoisuutta Euroopan teemaviikosta ja työperäisten tuki- ja liikuntaelinten sairauksien 

ehkäisemisen tärkeydestä sekä kannustetaan osallistumaan viikon tapahtumiin.
■  Saavutetaan erittäin laaja yleisö, mukaan lukien pk-yritykset ja niiden työntekijät.
■  Täydennetään kampanjalla Euroopan teemaviikon tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin liittyviä erilaisia toimia.

Tärkeimmät toiminnot:
■  Laadittiin huomiota herättävää mainosmateriaalia, joka sijoitettiin linja-autoihin ja juniin (sekä sisä- että 

ulkopuolelle) suurissa kaupungeissa.
■  Mainoksia käytettiin kahdessa vaiheessa: keväällä, jolloin Euroopan teemaviikon aihe esiteltiin, ja 

teemaviikon aikana.
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■  Julisteissa käytettiin samaa mainosmateriaalia, jotta se saavuttaisi mahdollisimman monet ja jotta sitä 
voitaisiin käyttää yhdessä muiden toimien kanssa.

Toteutus:

Mainosmateriaali suunniteltiin ja sijoitettiin sitten joukkoliikennevälineisiin suurissa kaupungeissa. Mainoksia 
oli sekä junissa että linja-autoissa. Mainosmateriaalia suunniteltiin sekä sisä- että ulkokäyttöön. Näin 
ollen mainoksia näkivät joukkoliikenteen käyttäjien lisäksi myös autoilijat, polkupyöräilijät ja jalankulkijat. 
Mahdollinen kohderyhmä oli tästä syystä erittäin laaja. Materiaali suunniteltiin siten, että siitä voitaisiin laatia 
myös julisteita, joita voitaisiin kiinnittää esimerkiksi yritysten ilmoitustauluille.

Joukkoliikenteen mainoskampanjan tukena oli radio- ja lehtimainoksia, ja sen avulla täydennettiin monenlaisia 
Euroopan teemaviikon toimintoja, kuten useita radionkuuntelijoille järjestettyjä kilpailuja, monia maksuttomia 
seminaareja eri puolilla maata sekä tiedotuspakettia. Internet-sivuilla oli lisäksi tietoa ja tapaustutkimuksia.

Ajankohta: Mainontaa harjoitettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen mainontavaiheen tavoitteena keväällä 
oli lisätä tietoisuutta Euroopan teemaviikosta sekä tuki- ja liikuntaelinten sairauksista, kannustaa työnantajia 
ja työntekijöitä hankkimaan asiasta lisätietoa sekä saada yritykset tekemään omia toimintasuunnitelmiaan 
teemaviikkoa varten. Toisen mainontavaiheen tavoitteena oli tukea ensimmäistä vaihetta.

Ammattiliiton, kansalaisjärjestön ja pienyrityksen yhteistyö selkävaivojen 
torjumisen alalla

Yhteistyökumppanit: Muuan kansallinen liitto yhdisti voimansa erään pienen yrityksen ja erilaisiin 
selkävaivoihin liittyvien kampanjoiden ja neuvonnan parissa työskentelevän kansalaisjärjestön kanssa. 
Euroopan teemaviikon aikana toteutettuihin selkävaivoihin liittyviin kampanjatoimintoihin osallistui lisäksi eri 
alojen asiantuntijoita.

Tavoitteet: Lisätään tietoisuutta selkävaivojen yleisyydestä pk-yrityksissä ja toimista, joita toteutetaan
■  julkistamalla pk-yritysten työntekijöiden selkävaivoja koskevan tutkimuksen tulokset Euroopan teemaviikon 

aikana
■  järjestämällä teemaviikon ajaksi asiantuntijoiden tarjoama puhelinneuvontapalvelu.

Järjestelmä ja toimintatavat:

Tavoitteena oli tehdä tutkimus selkävaivojen yleisyydestä, toteutettavista ehkäisytoimista ja niiden 
vaikutuksesta sekä ehkäisytoimia koskevasta tämänhetkisestä tietoisuudesta 1 500 pienyrityksessä. Kampanjan 
tulokset oli määrä esitellä Euroopan teemaviikon aikana. Tutkimukseen sisältyivät postitse lähetetty kysely 
sekä yksityisten yritysten foorumin pienyritysjäsenten henkilökohtaiset haastattelut. Tulokset julkistettiin 
raporttina Euroopan teemaviikon aikana ja niiden avulla tehtiin puhelinneuvontapalvelua tunnetuksi. 
Raportissa annettiin suosituksia sopivista toimista kampanjan ehkäisytavoitteiden tukemiseksi. Pienyritysten 
kamppailua selkävaivojen voittamiseksi tuettiin seuraavilla tavoilla: syitä ja ehkäisyä koskeva koulutus, 
verohelpotukset ja vaihtoehtoisia hoitomuotoja tarjoavien asiantuntijoiden palvelujen käytön helpottaminen.

Euroopan teemaviikon aikana oli toiminnassa puhelinneuvontapalvelu, josta pienyritykset ja niiden 
työntekijät saivat neuvoja työperäisten selkävaivojen ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi. Neuvontapalveluun 
soittaneille henkilöille lähetettiin tietoja työperäisten selkävaivojen hoitamisesta. Lisäksi heiltä kysyttiin, 
saisiko heidän puhelinnumeronsa antaa eteenpäin asiantuntijoille, muun muassa lakimiehille, työympäristöasiant
untijoille, työterveyskonsulteille, fysioterapeuteille ja kiropraktikoille, jotka antaisivat neuvoja oikeudellisista 
näkökohdista, vaivojen ehkäisemisestä ja tavoista tulla jälleen terveeksi mahdollisimman nopeasti. Useita 
asiantuntijoita ja asiantuntijaorganisaatioita oli pyydetty tarjoamaan palvelujaan teemaviikon aikana 
puhelinneuvonnassa, joka oli toiminnassa maanantaista perjantaihin kello 9.00−21.00.

Ennen teemaviikkoa kolmen organisaation ryhmä julkaisi yhdessä 100 000 pienyrityksille tarkoitettua 
tiedotusjulistetta puhelinneuvontapalvelun esittelemiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi mahdollisuuksista 
voittaa selkävaivat. Julisteissa käytettiin mottoa ”terveellä selällä jaksat paremmin”.

49
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Koko lokakuussa pidettyä teemaviikkoa edeltäneen kesän ajan ja vähän ennen teemaviikkoa laadittiin useita yhteisiä 
lehdistötiedotteita, joissa annettiin taustatietoja toiminnoista ja mainostettiin erityisesti puhelinneuvontaa.

Lehdistötiedotteet, julisteet ja muu materiaali oli saatavilla myös kaikkien kolmen organisaation Internet-
sivuilla. Tutkimus julkaistiin teemaviikon aikana lehdistötiedotteena, ja se oli saatavilla myös kaikkien 
osallistuvien organisaatioiden Internet-sivuilla. Lisäksi koottiin selkävaivoista kärsiviä työntekijöitä koskevia 
tapaustutkimuksia, joita käytettiin apuna mainostettaessa kampanjan tavoitteita.

Paikallisyhteisöviikko – keskitetyt tarkastustoimet yhdessä yhteisössä

Osallistujat: Tähän paikallisyhteisöviikkoon osallistuu alueellisen työsuojeluhallinnon koko henkilökunta.

Tavoite: Kehitetään työterveys- ja työturvallisuustoimia tietyn yhteisön pk-yrityksissä.

Järjestelmä ja toimintatavat:

Euroopan työsuojeluviikon aikana toteutetaan kohdistettuja tarkastustoimia pienissä, alle 20 työntekijän 
yrityksissä ja muita tukemiseen sekä tietoisuuden lisäämiseen tarkoitettuja toimia yhdellä valitulla alueella 
(esimerkiksi 10 000 asukkaan alue). Tällä erityisellä tarkastusviikolla kaupunki on jaettu eri alueisiin, ja kullakin 
tarkastajalla on oma alueensa. Kukin tarkastaja vierailee kaikissa alueensa pk-yrityksissä. Vierailut kestävät 
yleensä 20−30 minuuttia. Vierailunsa aikana tarkastajat saavat yleiskuvan tilanteesta, tarkastavat pakollisen 
työterveyshuoltosopimuksen olemassaolon sekä antavat hyödyllisiä neuvoja ja jakavat lehtisiä. Kukin tarkastaja 
vierailee keskimäärin 20 yrityksessä 2−3 päivän aikana. Lisäneuvontaa annetaan puhelimitse.

Ennen teemaviikon alkua toimitetaan lehdistötiedote paikalliselle lehdistölle ja radiolle (sekä tarvittaessa 
myös televisiolle). Kirjeitä lähetetään seuraaville tärkeille organisaatioille: työnantaja- ja työntekijäjärjestöille, 
ammatillisille oppilaitoksille, vakuutusyhtiöille ja yrittäjäjärjestöille.

Teemaviikon aikana järjestetään tavallisesti näyttely yhteistyössä sidosryhmien kanssa; näyttelyyn saadaan 
asiantuntija-apua sosiaali- ja terveysministeriön pysyvän työturvallisuusnäyttelyn toteuttajilta. Paikallisia 
alihankkijoita, esimerkiksi henkilösuojainten jakelijoita, pyydetään toimittamaan näyttelyyn materiaalia; 
riskien arvioinnin parissa työskenteleviä tutkimuslaitoksia pyydetään esittelemään tuloksiaan ja yrityksiin 
sopivia toimintatapojaan.

Ammattiliiton alakohtainen TULE-sairauksia koskeva kampanja ”Älä kuluta 
itseäsi loppuun!”

Tavoitteet: Kampanjalla pyritään lisäämään TULE-sairaudet tunnistavien organisaatioiden määrää. Tällöin 
voidaan tiedottaa riskeistä työntekijöille entistä paremmin ja tehostaa ehkäisytoimia.

Järjestelmä:

Koska ammattiliitto on organisaatioltaan alakohtainen, oli välttämätöntä saada alakohtaiset ryhmät mukaan 
kampanjaan. Tästä syystä kampanja järjestettiin siten, että perustettiin alakohtaisten organisaatioiden 
edustajista muodostuva suunnitteluryhmä, joka muokkasi kampanjaa eri alojen erityisten riskien, ammattien ja 
tarpeiden pohjalta. Kampanja keskittyi erityisesti muun muassa näyttöpäätetyöhön pankeissa ja julkishallinnon 
alalla, käsin tehtävään työhön terveydenhuoltopalveluissa, kassanhoitajien työhön supermarketeissa ja 
huonesiivoojien työhön hotellialalla. Tällä tavoin kampanjasta tuli myös yhä kiinnostavampi ja tärkeämpi eri 
alojen työnantajien silmissä.

Tärkeimmät toiminnot:

Kampanja koostui viidestä eri vaiheesta:
■  muun muassa käsin tehtävää työtä ja näyttöpäätelaitteistoa koskevien keskeisten määräysten noudattamisen 

edistäminen
■  TULE-sairauksien riskien tunnistamista, arviointia ja ehkäisemistä koskevan joustavan toimintatavan 

kehittäminen ja edistäminen yrityksissä
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■  riskien vähentäminen yritystasolla tehtävän konkreettisen työn avulla
■  ammattiliittojen toimihenkilöiden kouluttaminen
■  kampanjan vaikutuksen arvioiminen.

Kampanja on toiminut kolmella eri tasolla. Tasolla yksi järjestetään laaja tietoisuutta lisäävä tiedotuskampanja, 
jonka tavoitteena on edistää lainsäädännön täytäntöönpanoa ja ehkäistä tuki- ja liikuntaelinten sairauksien 
riskejä. Taso kaksi liittyy perusteelliseen työhön, jolla pyritään lisäämään tietoisuutta työpaikoilla. Yrityksiä 
ja työsuojeluvaltuutettuja autetaan laatimaan esityksiä TULE-sairauksista, järjestetään yritysvierailuja 
ja tapaamisia työntekijöiden kanssa sekä koulutetaan ammattiliittojen ennaltaehkäisytoimista vastaavia 
virkailijoita tunnistamaan TULE-sairauksia aiheuttavat ensisijaiset tekijät. Heitä kannustetaan myös vaatimaan 
riskien arviointiin ja ehkäisemiseen liittyviä toimenpiteitä. Taso kolme liittyy erityistoimiin yrityksissä, joissa 
TULE-sairauksien tiedetään olevan riski.

Kampanjan aikana useille yrityksille on jaettu julisteita ja lehtisiä sekä järjestetty koulutusta.

Erittäin onnistunut osa kampanjaa on ollut yhteisen koulutuksen järjestäminen eri aloilla. Koulutukseen ovat 
osallistuneet yksittäiset yritykset ja työtapaturmavakuutusalan yhtiöt. Esimerkiksi huonesiivoojille tarkoitettu 
yhteinen koulutus järjestettiin erään suuren hotelliketjun kanssa.

Tulokset:

Alakohtaisten − myös yhdessä keskinäisen vakuutuslaitoksen ehkäisevien toimien osaston kanssa järjestettyjen 
− koulutusohjelmien määrä lisääntyi.

Työpaikalla työntekijöiden saatavilla olevien, riskejä ja ennaltaehkäisyä koskevien tietojen määrä kasvoi.

Työntekijät ja työnantajat tunnistivat aiempaa paremmin TULE-sairauksien syyt ja ennaltaehkäisytavat.

Työpaikkojen riskien arviointien ja tutkimusten sekä niihin perustuvien ennaltaehkäisysuunnitelmien määrät 
lisääntyivät.

Muun muassa hotelliketjujen kanssa tehtyjen alakohtaisten TULE-sairauksia koskevien sopimusten määrä 
lisääntyi.

Kampanjointi julkishallinnon eri yksiköissä – neulanpistojen aiheuttamia 
vammoja koskeva aloite

Tavoite: Vähennetään neulanpistojen ja muiden terävien esineiden terveydenhuoltoalalla aiheuttamia 
onnettomuuksia ja vammoja.

Yhteistyökumppanit: Työ- ja terveysministeriö. Tähän julkishallinnon yksiköiden rajatylittävään toimintaan 
sisältyvät tiedotus, koulutus, tutkimus ja tuoteturvallisuuden alalla tehtävä yhteistyö valmistajien kanssa.

Toimintatavat:

Suunniteltiin ja laadittiin sarja virallisia kiertokirjeitä, joilla oli muun muassa seuraavia tavoitteita:
■  Tarjotaan taustatietoa ja painotetaan lainsäädännöllisiä vaatimuksia.
■  Korostetaan, miten veren välityksellä leviävät sairaudet tarttuvat terveydenhuollossa ja miten niitä tulisi 

ehkäistä.

Kaikki tarvittavat tiedot on julkaistu asianomaisten yksiköiden Internet-sivuilla.

Suoramainontana toteutetun ”Pysäytä toistuvaan rasitukseen liittyvät 
vammat” -kampanjan arviointi

Tavoite: Lisätään sekä tietoisuutta TULE-sairauksista että niiden ehkäisytoimia.
Kohderyhmä: Työnantajat ja työntekijät. Työnantajia käytettiin välittävänä ryhmänä työntekijöiden 
saavuttamiseksi.
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Toimintatavat: Käytettiin suoramainontakirjeitä ja paljon muuta tietomateriaalia. Terveydestä ja 
turvallisuudesta vastaava viranomainen tiedotti 50 000:lle vähintään 20 työntekijää työllistävälle työnantajalle 
postitse näyttöpäätetyön toistuvaan rasitukseen liittyvien vammojen riskeistä. Työnantajat saattoivat tilata 
maksutonta tiedotusmateriaalia jaettavaksi henkilökunnalleen. Lisäksi avattiin Internet-sivusto, jossa tiedot 
olivat työntekijöiden ja työnantajien saatavilla, ja laadittiin cd-rom-levy.

Arviointi: Kampanja arvioitiin seitsemän kuukauden kuluttua. Arviointiin sisältyivät kyselyjen määrien 
selvittäminen sekä tietoisuudessa ja työpaikalla toteutetuissa toimissa tapahtuneiden muutosten samoin kuin 
kampanjamateriaalia, myös cd-rom-levyä, koskevien näkemysten arviointi. Arvioinnista kävi ilmi, että noin 
25 000 työnantajaa oli tilannut tiedotusmateriaalia. 40 prosentilla työnantajista tietoisuus toistuvaan rasitukseen 
liittyvistä vammoista ja huomion kiinnittäminen aiheeseen omassa yrityksessä olivat lisääntyneet. Kaiken 
kaikkiaan 25 prosenttia työnantajista totesi, että kampanjan tietojen ansiosta työpaikalla oli toteutettu lisätoimia. 
Myös tietoisuus toistuvaan rasitukseen liittyvistä vammoista oli lisääntynyt 80 prosentilla työntekijöistä, ja 
33 prosenttia heistä ryhtyi toimenpiteisiin tutustuttuaan cd-rom-levyyn. Käyttäjät olivat tyytyväisiä cd-rom-levyn 
hyödyllisyyteen, muotoon, sisältöön ja helppokäyttöisyyteen (se sai arvosanaksi 7,2, kun paras arvosana oli 10). 
Työnantajien välittävä tehtävä koettiin myönteisenä asiana, koska se tarjosi lähtökohdan yhteisille aloitteille.

Yrityksille tarkoitettu pitkäaikainen, vaiheittain järjestetty kampanja

Jäsenvaltioiden terveys- ja turvallisuusviranomaisten ”Good Health is Good Business” -kampanja

Tavoitteet: Työnantajat on saatava entistä tietoisemmiksi työterveys- ja työturvallisuusasioiden tärkeydestä. 
Työpaikkojen terveellisyyttä ja turvallisuutta on parannettava tehostamalla työpaikkojen työterveys- ja 
työturvallisuusjärjestelmää.

Tärkein viesti: Hyvä työterveyden taso on hyvää liiketoimintaa. Käytetään liike-elämän ilmaisutapoja ja termejä, 
kuten taloudelliset hyödyt, sijoitus ja liiketoiminnan menestyminen, ja vältetään syyttelyä jne. ”Ehkäise sairaudet 
nyt ja ryhdy suojelemaan henkilökuntaasi ja varmista voittosi.” Logoon sisällytettiin kansallisen valuutan symboli.

Kohderyhmä: Työnantajat, johtajat ja päälliköt, pk-yritykset mukaan lukien.

Aikataulu: Laaja pääkampanja oli käynnissä useita vuosia, ja se jaettiin moniin eri vaiheisiin, jolloin kullakin 
vaiheella oli oma pääteemansa, eikä kampanjan teho päässyt kärsimään:
■  vaihe 1: melu, TULE-sairaudet ja hengitystiesairaudet
■  vaihe 2: ihotulehdus, syöpä, asbesti
■  vaihe 3: käsiin ja käsivarsiin kohdistuva tärinä, liuottimet
■  vaihe 4: aiempaan toimintaan perustuva vakiinnuttamisvaihe, jonka tavoitteena on saada johtajat ryhtymään 

toimenpiteisiin kaikkien aiempien vaiheiden aikana todettujen riskien pohjalta.

Järjestelmä ja toimintatavat:
■  Materiaali: Laadittiin runsaasti selväsanaista materiaalia kaupallisista näkökohdista sekä helposti 

ymmärrettävää, käytännönläheistä tietoa siitä, mitä työterveyden ja työturvallisuuden hyväksi on tehtävä. 
Kunkin vaiheen aikana laadittiin käsiteltävänä olevia riskejä koskevaa ohjemateriaalia. Materiaaliin kuului 
esitteitä, oppaita, olemassa olevan materiaalin markkinointimateriaalia, videoita jne. Materiaalissa esiteltiin 
runsaasti työpaikoilla toteutettuja toimia koskevia tapaustutkimuksia, joista ilmeni, mitä parannuksia oli 
käytännössä tehty ja millaisia säästöjä parannukset toivat asianomaisille yrityksille.

■  Toimintatavat: Eräs tunnettu, menestynyt liike-elämän henkilö osallistui kampanjan sanoman 
välittämiseen. Kohderyhminä olivat erityisesti liike-elämän viestintävälineet ja foorumit. Lisäksi lähetettiin 
suoramainontakirjeitä sekä järjestettiin aamiaisseminaareja ja kokouksia.

46
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Uusia kemiallisia riskejä koskeva kampanja

”Oletko työssäsi tekemisissä isosyanaattien ja polyuretaanin kanssa? VAROITUS! Uusia riskejä 
havaittu” -tiedotuskampanja

Kampanjan yhteistyökumppanit: Kampanjan pani alulle eräs metallityöntekijöiden liitto, ja sen järjesti 
teollisuuden yhteinen turvallisuusneuvosto (työnantajien ja työntekijöiden työterveys- ja työturvallisuusalan 
järjestöjen yhteistyöelin, jonka tehtävänä on edistää työterveyttä ja työturvallisuutta). Kampanjassa olivat 
tiiviisti mukana työlääketieteen klinikat, samoin ammattiliitot ja työnantajajärjestöt.

Miksi kampanjaa tarvittiin? Uusiin tutkimustuloksiin oli reagoitava.

Tavoitteet: Tavoitteisiin kuuluivat muun muassa isosyanaattien ja polyuretaanin käsittelyyn liittyvien vaarojen 
havaitseminen entistä paremmin sekä riskien havaitsemisen ja turvallisten hallintatapojen edistäminen 
työpaikoilla.

Toimintatavat: Tietoisuutta kampanjasta lisättiin julkaisemalla artikkeleita ja esitteitä sekä tiedottamalla 
asiasta ammattiliittojen ja työnantajajärjestöjen kautta. Työpaikoille ja yksittäisille työntekijöille lähetettiin 
suoramainontakirjeitä, tarkistuslistoja, itsearviointilomakkeita ja esitteitä. Tietyillä työpaikoilla tehtiin kokeita 
ja tapaustutkimuksia. Toiminnot herättivät suurta kiinnostusta, ja niistä kirjoitettiin useita artikkeleita päivä- ja 
aikakauslehtiin. Kampanja sai huomiota myös radiossa ja televisiossa. Yleisesitteissä ja alakohtaisissa esitteissä 
julkaistiin tärkeimmät tiedot, mukaan lukien uudet tutkimustulokset ja niiden vaikutukset toteutettaviin 
toimiin.

Oletko työssäsi tekemisissä isosyanaattien ja polyuretaanin kanssa?
VAROITUS! Uusia riskejä havaittu!

➤  Johdanto
➤  Uudet riskit!
➤  Tiedätkö, onko työssäsi käyttämissäsi kemiallisissa tuotteissa 

isosyanaatteja?
➤  Voinko minä sairastua?
➤  Oletko käynyt lääkärintarkastuksessa?
➤  Miten voin suojautua riskeiltä?
➤  Pitäisikö ilmassa olevat pitoisuudet mitata?
➤  Oletko saanut aiheeseen liittyvää koulutusta?

”Vältä asbestin riskit” − alueellinen kampanja

Miksi kampanjaa tarvittiin? Toiminta sai alkunsa uudesta asbestia koskevasta lainsäädännöstä.

Tavoitteet: Tiedotetaan asbestin riskien valvontaa ja hallintaa koskevista uusista normeista.

Kohderyhmät: Paikalliset hallintoelimet, teollisuusjärjestöt ja yritykset, joita asia koskee, työpaikat, joilla on 
tehty asbestipurkutöitä, sekä yksittäiset kansalaiset.

Muoto: Kansallinen kampanja, jota käytiin alueellisten ohjelmien avulla.

Toimintatavat: Asbestin käyttöpaikkojen selvittäminen, tutkimusten ja selvitysten tekeminen asbestin 
käsittelyn riskien vähentämisestä sekä koulutuksen tarjoaminen asbestia käsitteleville henkilöille. Kampanjaa 
käytiin alueellisten ohjelmien avulla, ja alueet muokkasivat kampanjan erityistarpeidensa mukaiseksi. 
Kampanja jaettiin useaan eri vaiheeseen ja kussakin vaiheessa keskityttiin tiettyihin mainontavälineisiin. 
Kampanjalle laadittiin yhteinen logo ja iskulause sekä yhteiset kuvat. Näiden mainontavälineiden tukena 
käytettiin väestönlaskentakortteja paikkojen rekisteröimiseksi ja tietokansiota, joka sisälsi esitteitä, lehtisiä 
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ja levykkeen. Tiedot julkaistiin Internet-sivuilla. Kampanja sai julkisuutta muun muassa seminaarien ja 
tiedotuspisteiden kautta. Asianomaisten alojen ammattilehdissä julkaistiin mainoksia ja teknisiä näkökohtia 
käsitteleviä artikkeleita. Kyselyjen käsittelemiseksi perustettiin neuvontapuhelinpalvelu.

Erityisohjelman lisäksi joillakin alueilla toteutettiin suurelle yleisölle suunnattu mainoskampanja.

Ohjelma pienyrityksille (leipomot), joilla on rajalliset varat

Yhteistyökumppanit: Työllisyydestä, terveydestä ja sosiaaliasioista vastaava ministeriö. Täytäntöönpanosta 
vastasi alueellinen työsuojeluhallinto. Yhteistyötä tehtiin leipurien killan ja leipomoalan järjestön sekä 
tapaturmavakuutusyhtiön kanssa.

Tavoitteet: Vähennetään jauhopölyn määrää leipomoissa ja rohkaistaan parantamaan käsittelytapoja.

Toimintatavat: Jotta saataisiin kerättyä tietoa ja kannustettaisiin ihmisiä aktiiviseen osallistumiseen, kaikkiin 
leipomoihin lähetettiin kyselylomake. Vastausten analysoinnin jälkeen leipurien kilta järjesti jäsenille 
kokouksia alueen eri osissa. Kokouksissa aiheesta pitivät alustuksia työsuojelutarkastajat ja työterveyslääkäri. 
Jäsenillä oli mahdollisuus keskusteluun ja kokemusten vaihtoon. Työperäisistä sairauksista kärsivät työntekijät 
kuvailivat kokemuksiaan, ja videonauhoilla esiteltiin oikeita käsittelytapoja. Osallistujat saivat tietopaketin 
ja ilmaiset pölysuojaimet. Toimintaa tehostettiin ottamalla aihe esille tiedotusvälineissä entistä useammin. 
Lisäksi killan tiedonvälityksestä vastaavat virkailijat vierailivat leipomoissa.

Alakohtainen tarkastuskampanja

Kampanjan koordinaattorit: Työympäristöyksikön edustajat. Paikalliset tarkastajat ovat vastuussa 
yksittäisistä toiminnoista.

Tavoite: Lisätään tietoisuutta työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännöstä sekä tehostetaan lainsäädännön 
noudattamista.

Aikataulu: Kampanjasuunnitelma kattaa usean vuoden mittaisen jakson.

Muoto: Kohdennettuja sektori- tai toimialakohtaisia kampanjoita käydään tietyn ajan; niissä otetaan 
esille kaikki kyseisen toimialan työympäristönäkökohdat. Kaikki kampanjat ovat valtakunnallisia, ja ne 
toteutetaan yhteisten periaatteiden mukaan, mikä takaa viranomaisten toiminnan yhtenäisyyden. Kampanjan 
tueksi on laadittu opas tarkastajille, vierailusuunnitelma sekä opas yrityksille. Toimialalle ilmoitetaan 
kampanjasta etukäteen, joten koordinaattorit voivat valmistautua kampanjan täytäntöönpanoon tarvittavalla 
tavalla. Kampanjaan osallistuu mahdollisimman monia sekä asianomaisen toimialan että työterveys- ja 
työturvallisuusalan yhteistyökumppaneita.

Toimintatavat: Toimintatapoja ja välineitä on useita, muun muassa tietokansiot, koulutustoiminta, 
neuvontatoiminta ja yksittäiset tarkastukset. Kampanjan vaikutus riippuu usein siitä, millainen toimintojen ja 
toimintatapojen yhdistelmä kampanjassa esille otettujen, erityisten työympäristöön liittyvien ongelmien osalta 
saadaan aikaan.

Esimerkki: Työympäristöviranomaisten valimoja koskeva kampanja. Valimoalan asiantuntijoista koostuva 
ohjausryhmä laati kampanja-/tiedotusmateriaalin, joka annettiin sekä yrityksille että tarkastajille. 
Tarkastajille laaditussa oppaassa annettiin tietoa valimojen työprosesseista, kemikaalien aiheuttamista 
vaaroista, ergonomiasta, melusta, onnettomuuksista sekä käsiin ja käsivarsiin kohdistuvasta tärinästä. 
Vierailusuunnitelman ansiosta tarkastukset olivat samanlaisia kaikissa kohteissa. Yrityksille tarkoitetussa 
oppaassa oli tietoa ja tarkistuslistoja eri prosesseja varten. Tarkastus oli kaksivaiheinen: ensin tehtiin 
tarkastusvierailu ja noin kolme kuukautta myöhemmin seurantavierailu. Tarkastusten lisäksi järjestettiin 
kokous, koulutustilaisuuksia ja puhelinneuvontaa.

11
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Liite 2  VIRASTON TUTKIMUKSESTA SAATUJA 
LISÄVINKKEJÄ

Virasto keräsi tutkimustaan varten tietoja useilta sellaisilta järjestöiltä kaikkialta Euroopassa, jotka olivat 
järjestäneet työterveys- ja työturvallisuuskampanjoita. Tämä opas kirjoitettiin saatujen neuvojen ja tietojen 
perusteella. Seuraavassa esitetään joitakin kampanjoista saatuja lisäideoita ja -ehdotuksia. Lisätietoja 
kampanjoista löytyy viraston Internet-sivuilta osoitteesta http://www.europe.osha.int/systems/. Vaikka tiedot 
perustuvat kansallisiin tai alueellisiin kampanjoihin, monia ideoita voidaan hyödyntää yrityksen sisäisissä 
kampanjoissa ja niitä voidaan soveltaa paikallisesti. Seuraavassa luetellaan muutamia ideoita:

■  Tehokkain tapa ottaa yhteyttä pk-yrityksiin on yksinkertaiseen ja suoraan tietoon perustuva 
henkilökohtainen yhteydenotto.

■  Tutkimuksesta voidaan saada taustatietoa kampanjaa varten, ja sen avulla kampanjan aloittaminen sujuu 
kohdistetusti. Tulosten avulla voidaan myös määrittää kampanjan tärkeimmät aiheet ja tavoitteet. Versio 
tutkimuksesta tai kyselylomakkeesta voi olla osa kampanjamateriaalia, jotta osallistujat, kuten yksittäiset 
yritykset, voivat käyttää sitä oman tilanteensa tarkasteluun.

■  Käytä tapaustutkimuksia ja todellisia esimerkkitapauksia. Ennen kampanjan aloittamista toteutetut 
koetutkimukset voivat auttaa kampanjan sisällön ja muodon suunnittelussa.

■  Hyvistä käytännöistä palkitseminen voi olla hyvä tapa motivoida toimintaan ja antaa arvostusta yritysten 
työterveys- ja työturvallisuustoiminnalle. Tapaustutkimukset voidaan ottaa osaksi kampanjaa.

■  Kohdista yritystä koskeva viesti työnantajille ja henkilökohtaista terveyttä koskeva viesti työntekijöille.
■  Älä luota siihen, että saat lehdistöltä apua kampanjan edistämiseen, sillä se ei ole itsestään selvää.
■  Yleiset kampanjat saattavat olla muita tehokkaampia, mikäli niihin sisältyy eri aloille kohdistettuja ja 

mukautettuja osia.
■  Käytä rajallista määrää yksinkertaisia viestejä.
■  Yksi mahdollinen lähestymistapa on lisätä aluksi yleistä tietoisuutta ja ryhtyä sen jälkeen 

yksityiskohtaisempiin toimiin, kuten työpaikkavierailuihin.
■  Tietyt kampanjan järjestäjät suosittelevat keskittymään ainoastaan työterveys- ja työturvallisuusasioihin, 

jotta viesti ei vesity. Toiset järjestäjät ovat puolestaan sitä mieltä, että on hyödyllistä tuoda työterveys- ja 
työturvallisuusasioita esiin työpaikalla muiden asioiden, kuten kansanterveyden, ympäristön saastumisen ja 
yleisen terveyskasvatuksen, yhteydessä.

Viraston tutkimuksen mukaan onnistuneet kampanjat voivat

■  olla kaikille tai tietyille aloille suunnattuja
■  olla kaikenlaisille yrityksille, pk-yrityksille, ammatinharjoittajille, yrittäjille ja tontinomistajille suunnattuja
■  käsitellä jotakin tiettyä aihetta tai yleistä TTT-tietoisuutta
■  kohdistua hyvään TTT-hallintaan ja johtamiskulttuurin kehitykseen
■  olla tietyille työpaikkatoimille suunnattuja. 

Niissä voidaan myös

■  käyttää taloudellisia kannustimia tai viestiä hyvästä liiketoiminnasta
■  antaa ilmaista tietoa kaikille ja järjestää koulutusta
■  liittää mukaan suoraa neuvontaa ja tehdä ”parantavia” sopimuksia sellaisten yritysten kanssa, jotka saavat 

tukea
■  käyttää hyväksi sertifiointia
■  käyttää hyväksi seminaareja, konferensseja, näyttelyitä ja foorumeita
■  rohkaista kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtoon
■  käyttää hyväksi aamiaiskokouksia
■  järjestää kiertueita
■  käyttää Internetiä
■  käyttää erityisiä tarkastustoimia.

GettingyourMessageAcrossFI   77 13/9/05, 09:32:28



78

V
i

e
s

t
i

n
 

s
a

a
m

i
n

e
n

 
p

e
r

i
l

l
e

Liite 3 KIITOKSET

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto kiittää useita edustajia, jotka auttoivat tämän käsikirjan tekstin, 
esimerkkitapausten ja ehdotusten laatimisessa: Katja Bertz, Koopationstelle Hamburg, Keith Conlon, Context 
Communications, sekä viraston TTT-järjestelmiä ja -ohjelmia käsittelevän aihekohtaisen verkostoryhmän 
jäsenet.

TTT-järjestelmiä ja -ohjelmia käsittelevän aihekohtaisen verkostoryhmän jäsenet Luc van Hamme (Belgia), 
Birthe Andersen (Tanska), Karl Kuhn (Saksa), Matina Pissimissi (Kreikka), Margarita Lezcano Núñez 
(Espanja), Robert Mounier-Vehier (Ranska), Nuala Flavin (Irlanti), Maria Castriotta ja Rita Bisegna (Italia), 
Robert Klopp (Luxemburg), Ton van Oostrum (Alankomaat), Martina Häckel-Bucher (Itävalta), Leonor 
Figueira (Portugali), Lars-Mikael Bjurström (Suomi), Elisabet Delang (Ruotsi), Tony Lord (Yhdistynyt 
kuningaskunta), José Ramon Biosca de Sagastuy (komission edustaja), Marc Sapir (työntekijöiden edustaja), 
Torben Jepsen (työnantajien edustaja), Ulrich Riese (puheenjohtaja), Martin den Held (projektipäällikkö) sekä 
Usua Uribe ja Monica Vega (projektiassistentit). Lisäapua antoi Sarah Copsey (avustava projektipäällikkö).
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Liite 4  HENKILÖKOHTAISET MUISTIINPANO- JA 
SUUNNITTELUVÄLINEET

Käytä näitä sivuja omien muistiinpanojen ja suunnitelmien tekemiseen sekä hyödyllisten osoitteiden ja tietojen 
muistiin kirjoittamiseen.

Kampanjan yhteystiedot

Järjestö                        Yhteyshenkilö           Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
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Kampanjan tavoite, yleisö ja viesti

Minkä pitäisi muuttua?               Kenen pitäisi muuttua?               Millainen viesti tarvitaan yleisön vakuuttamiseksi?
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Kampanjan projektisuunnitelma ja seuranta

Tehtävä                        Sivutehtävät tai välivaiheet         Vastuuhenkilö Määräaika
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Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Työsuojelukampanjointi – Viestin saaminen perille

Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto

2005 – 81 s. – 16,2 x 22,9 cm

ISBN 92-9191-083-X

Hinta (ilman arvonlisäveroa) Luxemburgissa: 15 euroa
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MYYNTI JA TILAUKSET
Julkaisutoimiston toimittamat maksulliset julkaisut ovat saatavissa myyntiedustajiltamme 
kautta maailman.

Miten jonkin julkaisun voi hankkia ?
Myyntiedustajien luettelosta valitaan sopiva edustaja, johon otetaan yhteys tilauksen 
jättämiseksi.

Mistä myyntiedustajien luettelon saa?
•  joko julkaisutoimiston Internet-sivustosta osoitteesta

http://publications.eu.int/
•  tai pyytämällä sitä faksitse numerosta (352) 29 29-42758,

jolloin se toimitetaan painettuna versiona.
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Edistääkseen erityisesti työympäristön 

parantamista työntekijöiden turvallisuu-

den ja terveyden suojelemiseksi, siten kuin 

siitä määrätään perustamissopimuksessa 

ja myöhemmissä työturvallisuutta ja työ-

ter-veyttä koskevissa toimintaohjelmissa, 

viraston tavoitteena on antaa yhteisön lai-

toksille, jäsenvaltioille ja muille asian-

omaisille tarvittavia teknisiä, tieteellisiä ja 

taloudellisia tietoja työturvallisuuden ja 

työterveyden alalla.
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