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Ohtlike ainete haldamine töökohas
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Mõnes sektoris võivad 
töötajad kokku puutuda 
sadade erinevate 
keemiatoodetega.

Ohtlike ainetega kokkupuute tagajärjeks 
võib olla negatiivne mõju elukvaliteedile 
või isegi surm. Seetõttu on väga tähtis, 
et riske ennetataks kõigis töökohtades – 
ükski sektor ei ole ohtlikest ainetest täiesti 
vaba. Töökohtades ennetava käitumise 
edendamine on kasulik töötajatele, 
juhtkonnale ja ka keskkonnale.

Käesoleva kampaaniaga suurendatakse 
teadlikkust ohtlikest ainetest töökohtades ja 
antakse teavet, kuidas nendega seotud riske 
ennetada. Kampaanias pööratakse erilist 
tähelepanu erivajadustega töötajatele ja 
rühmadele, kes on riskide suhtes iseäranis 
tundlikud, näiteks võõrtöölised ja noored.

2018.–2019. aasta tervislike töökohtade 
kampaania eesmärgid on:

 • suurendada teadlikkust ohtlike ainete 
haldamise tähtsusest;

 • edendada riskihindamist, pakkuda teavet 
praktiliste abivahendite kohta ja luua 
võimalusi heade tavade jagamiseks;

 • suurendada teadlikkust riskidest, 
mis on seotud kantserogeenidega 
kokkupuutumisega tööl;

 • keskenduda erivajadustega ja suurema 
riskiga töötajate rühmadele;

 • suurendada teadmisi asjakohastest ELi 
õigusaktidest ja tuua esile poliitilised 
arengusuunad.

Neid eesmärke aitab saavutada asjakohaste 
faktide ja näitajate esitamine ning heade 
tavade vahetamine.

Kampaania lisateave on aadressil  
www.healthy-workplaces.eu



Tervislike töökohtade hea tava auhinnad

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu 
Agentuur (EU-OSHA) korraldab koos 
liikmesriikidega oma tervislike töökohtade 
kampaania raames tervislike töökohtade 
hea tava auhindade konkurssi. Auhinnad 
aitavad juhtida tähelepanu tööohutuse 
ja töötervishoiu heade tavade eelistele 
ning on teabe jagamise ja heade tavade 
edendamise platvormiks Euroopas.

2018.–2019. aasta tervislike töökohtade 
hea tava auhindade erieesmärk on tuua 
esile parimad näited organisatsioonidest, 
kes juhivad aktiivselt ohtlikest ainetest 
tulenevaid riske töökohal. EU-OSHA 
otsib näiteid, millest nähtub terviklik 
lähenemisviis töötervishoiu ja tööohutuse 
juhtimisele ning mis on täiustanud ohtlike 

ainete ohutut kasutamist ja käitlemist 
tagamaks ohutuid ja tervislikke töötingimusi. 
Samuti otsib žürii sekkumismeetmeid, mis on 
ühtaegu nii kestlikud kui ka ülekantavad.

EU-OSHA ootab, et kandidaate esitaksid 
kõik Euroopa tööandjad ja töötajad, 
sotsiaalpartnerid ning ettevõtete 
töötervishoiu ja tööohutuse spetsialistid ja 
nõustajad.

Võitjad saavad auhinnad kätte 2019. aasta 
novembris toimuval tseremoonial. Samuti 
tähistatakse kõigi osalenud organisatsioonide 
saavutusi. Auhinna või tunnustuse pälvinud 
tavad avaldatakse üle Euroopa levitatavas 
väljaandes ja EU-OSHA veebilehel.

Teadlikkuse suurendamine 
ohtlike ainete põhjustatud 
riskide ennetamise 
tähtsusest aitab tagada 
heade lahenduste 
kasutuselevõtu.



Milliseid hea tava näiteid saab esitada?

Esitada võib ohtlike ainete käitlemisel ja 
kasutamisel uuendusliku ja tulemusliku 
töötervishoiu ja tööohutuse juhtimise 
näiteid tegelikust elust. Kandideerimisel 
tuleb selgelt kirjeldada, kuidas kasutatakse 
töökohal head juhtimistava ja mis on olnud 
tulemused, käsitledes järgmisi aspekte:

 • kuidas korraldati igakülgne ja tulemuslik 
riskihindamine, mis hõlmas kõigi töötajate 
rühmade kõiki asjaomaseid riske;

 • kuidas järgiti ennetusmeetmete hierarhia 
suunispõhimõtet (STOP-põhimõte: 

substitution – asendamine, technological 
measures – tehnoloogilised meetmed, 
organisational measures – korralduslikud 
meetmed, personal protection measures – 
isikukaitsemeetmed) ja kuidas meetmed 
kõrvaldasid töötajate kokkupuute ohtlike 
ainetega või seda oluliselt vähendasid 
(tuues võimaluse korral ära ka kulud ja 
tulud);

 • kuidas suurendati teadlikkust ja edendati 
ennetavat töökultuuri.
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Ohutuse ja tervisega 
seotud riskide tõhus 
juhtimine toob kasu kõigile 
asjaosalistele.



Mis tingimustele peab kandidaat vastama?

Kolmepoolne žürii soovib, et oleksid 
tõendatud järgmised aspektid:
 • töötervishoiu ja tööohutuse terviklik 

lähenemisviis;
 • tööohutuse ja töötervishoiu tegelik ning 

tõestatav paranemine seoses ohtlike 
ainetega;

 • kollektiivmeetmete eelistamine 
üksikisikutele keskenduvatele 
sekkumismeetmetele;

 • töötajate ja nende esindajate tulemuslik 
osalemine ja kaasamine;

 • sekkumismeetmete kestlikkus;
 • ülekantavus muudele töökohtadele (teiste 

liikmesriikide, sektorite ja eri suurusega 
ettevõtetesse);

 • ajakohasus (sekkumine peab olema kas 
hiljutine või laialdaselt avalikustamata).

Peale selle peab sekkumismeede järgima 
asjaomase liikmesriigi õigusakte ning 
soovitatavalt nende nõudeid ületama. 

Konkursil ei arvestata kaubanduslikuks 
eesmärgiks välja töötatud tooteid, vahendeid 
ega teenuseid.

Külastage EU-OSHA veebilehte aadressil 
https://osha.europa.eu/et/healthy-
workplaces-campaigns/awards/good-
practice-awards, kus on ära toodud head 
tavad, mida auhinnati eelmistel aastatel.

©
 S

H
U

TT
ER

ST
O

C
K/

Ro
b

er
t K

ne
sc

hk
e

Peame kaitsma töötajaid 
ohtlike ainete põhjustatud 
õnnetuste ja haiguste 
eest. Ennetava töökultuuri 
juurutamine aitab 
kindlustada, et võetud 
meetmetest on kasu.

https://osha.europa.eu/et/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/et/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/et/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards


Kes võivad osaleda? Kuidas osaleda?

Hea tava auhindade kandidaate võivad 
konkursile esitada kõik Euroopa Liidu 
liikmesriikides, kandidaatriikides, 
potentsiaalsetes kandidaatriikides ja 
Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni 
(EFTA) riikides tegutsevad organisatsioonid, 
sealhulgas

 • igas suuruses ettevõtted ja 
organisatsioonid;

 • koolitajad ja haridustöötajad;
 • tööandjate organisatsioonid, kutseliidud, 

ametiühingud ja vabaühendused,
 • piirkondlikud ning kohalikud 

tööohutuse ja töötervishoiu ennetus- 
ja kindlustusteenistused ning muud 
vahendusorganisatsioonid;

 • ametlikud kampaaniapartnerid.

Kõiki kandidaate hindab kõigepealt riigi 
tasandil EU-OSHA koordinatsioonikeskuste 
võrgustik. Seejärel osalevad riikide tasandi 
võitjad üleeuroopalisel konkursil, kus 
valitakse üldvõitjad.

Lisateavet konkursil osalemise kohta 
annab liikmesriigis asuv võrgustikupartner. 
Külastage veebilehte www.healthy-
workplaces.eu/et/national-focal-points, et 
saada teavet, kuidas võtta ühendust oma riigi 
koordinatsioonikeskusega.

Kandidaatide esitamise tähtaeg Eestis on 
01.10.2018.

Jälgige kampaaniat 
Twitteris: 
#EUhealthyworkplaces
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Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) kutsub 
esitama kandidaate 14. tööohutuse ja töötervishoiu tervislike 
töökohtade hea tava auhindade konkursile. 2018.–2019. aasta 
kampaania „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid“ osana 
on konkursi eesmärk tunnustada organisatsioone silmapaistva ja 
uuendusliku panuse eest ohtlike ainete tulemuslikul haldamisel ja 
seeläbi ohutu ning tervist hoidva töökeskkonna loomisel.
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Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur  

(EU-OSHA) aitab muuta Euroopat ohutumaks, tervis-

likumaks ja tootlikumaks töötamise kohaks. 1994. aastal 

Euroopa Liidu asutatud ja Hispaanias Bilbaos asuv agentuur 

kogub, loob ja levitab usaldusväärset, tasakaalustatud 

ning erapooletut teavet tööohutuse ja töötervishoiu 

kohta, tegutsedes töötingimuste parandamiseks koos 

organisatsioonidega üle kogu Euroopa.

EU-OSHA korraldab ka kaheaastasi tervislike töökohtade 

kampaaniaid, mida toetavad Euroopa Liidu institutsioonid 

ja Euroopa sotsiaalpartnerid ning riikide tasandil agentuuri 

koordinatsioonikeskuste võrgustik. 2018.–2019. aasta 

kampaania „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke 

aineid“ eesmärk on suurendada teadlikkust riskidest, mida 

põhjustavad töökohal ohtlikud ained, ning edendada riske 

ennetavat töökultuuri.

http://www.healthy-workplaces.eu

