
Tervislikud töökohad sõltumata east. 
Kasulikkus

• Töötajad on terved, tootlikud ja motiveeritud, mis 
võimaldab organisatsioonil olla konkurentsivõimeline ja 
uuenduslik.

• Töötajate väärtuslikud oskused ja töökogemused 
püsivad tänu teadmiste edasiandmisele ning andekaid ja 
oskuslikke töötajaid on organisatsioonis rohkem.

• Haiguslehel viibimised ja töölt puudumine vähenevad, 
mis kahandab organisatsioonide töövõimetuskulusid ja 
suurendab tootlikkust.

• Tööjõu voolavus on väiksem.

• Töökeskkond on parem, mis julgustab igas eas töötajaid 
kasutama oma potentsiaali.

Tööohutus ja töötervishoid läheb korda kõigile. 
Hea Sinule. Hea äritegevusele.

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) 
aitab muuta Euroopat ohutumaks, tervislikumaks ja aitab muuta Euroopat ohutumaks, tervislikumaks ja 
tootlikumaks töötamise kohaks. 1994.  aastal Euroopa Liidu tootlikumaks töötamise kohaks. 1994.  aastal Euroopa Liidu 
asutatud ja Hispaanias Bilbaos asuv agentuur kogub, loob ja asutatud ja Hispaanias Bilbaos asuv agentuur kogub, loob ja 
levitab usaldusväärset, tasakaalustatud ning erapooletut teavet levitab usaldusväärset, tasakaalustatud ning erapooletut teavet 
tööohutuse ja töötervishoiu kohta, tegutsedes töötingimuste tööohutuse ja töötervishoiu kohta, tegutsedes töötingimuste 
parandamiseks koos organisatsioonidega kogu Euroopas.parandamiseks koos organisatsioonidega kogu Euroopas.

EU-OSHA korraldab ka kaheaastasi tervislike töökohtade tervislike töökohtade 
kampaaniaid, mida toetavad Euroopa Liidu institutsioonid ja , mida toetavad Euroopa Liidu institutsioonid ja 
Euroopa sotsiaalpartnerid ning riikide tasandil koordineerib Euroopa sotsiaalpartnerid ning riikide tasandil koordineerib 
agentuuri teabekeskuste võrgustik. 2016.agentuuri teabekeskuste võrgustik. 2016.-2017.  aasta 
kampaania „Tervislikud töökohad sõltumata east” „Tervislikud töökohad sõltumata east” eesmärk 
on aidata tööandjatel lahendada tööjõu vananemisega on aidata tööandjatel lahendada tööjõu vananemisega 
seotud probleeme ning teadvustada, kui tähtis on jätkusuutlik seotud probleeme ning teadvustada, kui tähtis on jätkusuutlik 
töötamine kogu tööelu jooksul.
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Tervena töötamine vanemas eas 
eeldab head elu, head tööd ja 
head vananemist.

Tervislikud 
töökohad 

sõltumata east
Jätkusuutliku tööelu edendamine

www.healthy-workplaces.eu
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Kes võivad osaleda?

Kampaanias „Tervislikud töökohad sõltumata east”
julgustatakse osalema mis tahes suurusega ja valdkonna 
organisatsioone ning üksikisikuid. Kampaanias võivad osaleda

• kõik avaliku ja erasektori tööandjad,
• kõrg- ja keskastme juhid ning töötajad,
• ametiühingud ja töökeskkonnavolinikud,
• tööohutus- ja töötervishoiu- ning personalispetsialistid,
• tööandjate ühingud ja kutseühingud,
• kõik tööohutuse ja töötervishoiu parandamisele 

pühendunud organisatsioonid ja üksikisikud.

Kampaania
Töö on Euroopa tööjõu vananemise puhul mitte probleem, 
vaid osa lahendusest. Töö võib mõjuda hästi nii füüsilisele 
kui ka vaimsele tervisele. Tänu jätkusuutliku töötamise ja 
tervena vananemise edendamisele on töötajad tervemad 
ja motiveeritumad, tööjõu voolavus ja töölt puudumine 
väiksem ning ettevõtte tootlikkus suurem.

Kampaania rõhutab tööohutuse ja töötervishoiu hea 
juhtimise tähtsust ning edendab töö kohandamist töötaja 
võimetega kogu tööelu vältel. Tööohutuse ja töötervishoiu 
juhtimine ning tööjõu mitmekesisusega arvestamine aitab 
saavutada tervena vananemist ja pensionile jäämist.

2016.-2017. aasta tervislike töökohtade kampaania
eesmärgid on järgmised.

• Edendada jätkusuutlikku töötamist ja tervena 
vananemist ning rõhutada ennetamise tähtsust kogu 
tööelu jooksul.

• Aidata tööandjaid (sh väike- ja mikroettevõtjaid) ja 
töötajaid tööohutuse ja töötervishoiu haldamise teabe 
ja vahenditega, mis arvestavad tööjõu vananemist.

• Soodustada valdkonnas teabe ja heade tavade
vahetamist.

Olulised kuupäevad

Kampaania algus: aprill 2016

Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädalad:
oktoober 2016 ja 2017

Tervislike töökohtade hea tava auhinna 
tseremoonia: aprill 2017

Tervislike töökohtade tippkohtumine:
november 2017

Tervislikud töökohad 
on jätkusuutliku tööelu 
eeltingimus.

Ennetamisel on määrav 
roll tööjõu vananemise 
probleemide lahendamisel.

Kuidas osaleda?

Kampaanias saab osaleda näiteks

• levitades ja avaldades tööohutuse ja töötervishoiu tähtsust 
teadvustavaid kampaaniamaterjale;

• korraldades tegevusi ja üritusi, näiteks kursusi, konverentse 
ja võistlusi;

• kasutades ja edendades olemasolevaid praktilisi 
vanusepõhiseid juhtimise vahendeid;

• osaledes tervislike töökohtade hea tava auhindade 
konkursil;

• osaledes 2016. ja 2017. aasta Euroopa tööohutuse ja 
töötervishoiu nädalatel;

• hakates ametlikuks või riigisiseseks kampaaniapartneriks;
• hoides end toimuvaga kursis sotsiaalmeedia kaudu. 

Kampaania on esindatud Facebookis, Twitteris, LinkedInis ja 
mujal.

Lisateave ja -materjalid

Lisateave ja allalaaditavad materjalid on kampaania 
veebilehel (www.healthy-workplaces.eu):

• kampaania „Tervislikud töökohad sõltumata east”
juhend,

• uus e-juhend tööohutuse ja töötervishoiu juhtimise 
kohta seoses töötajate vananemisega,

• faktid, arvud ja teabegraafika,
• Napo film,
• teabematerjalid.

Jälgige meid Twitteris: #EUhealthyworkplaces

http://www.healthy‑workplaces.eu



