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Jätkusuutliku tööelu edendamine

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 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 alase info ja 
vahenditega, mis arvestavad tööjõu 
vananemist.

 • Soodustada valdkonnas info ja heade 
tavade vahetamist.

Kampaania lisateave on aadressil  
www.healthy-workplaces.eu

Tervislike 
töömeetodite 
toetamine edendab 
jätkusuutlikku 
töötamist noorte 
seas.

http://www.healthy-workplaces.eu/


Euroopa Tööohutuse ja 
Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) 
kutsub esitama kandidaate 
13. tööohutuse ja töötervishoiu 
tervislike töökohtade hea tava 
auhindade konkursile. 2016.-
2017. aasta kampaania „Tervislikud 
töökohad sõltumata east” 
konkursi eesmärk on tunnustada 
organisatsioone, kelle panus 
töötajate vananemisega seotud 
tööohutusse ja töötervishoidu on 
olnud slmapaistev ja uuenduslik.
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Tervislike töökohtade hea tava auhinnad

EU-OSHA korraldab koostöös liikmesriikide 
ja Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariikidega 
tervislike töökohtade kampaaniate raames 
tervislike töökohtade hea tava auhindade 
konkursse. Auhinnad on iga kampaania oluline 
osa, mis aitab juhtida tähelepanu tööohutuse 
ja töötervishoiu heade tavade eelistele ning on 
info jagamise ja heade tavade edendamise 
platvormiks Euroopas.

2016.-2017. aasta tervislike töökohtade hea 
tava auhindade eesmärk on tunnustada 
organisatsioone, kes tegelevad aktiivselt 
töötajate vananemisega seotud 
tööohutuse ja töötervishoiu juhtimisega. 
EU-OSHA otsib tööohutuse ja töötervishoiu 
juhtimise tervikkäsitluse ning eri 
vanuserühmi arvestava riskiennetuse 
näiteid, mõlema eesmärk on tagada 

töötades tervena vananemine. Žürii hindab 
ka ennetamismeetmete kestlikkust ja 
ülekantavust.

Kandidaate võivad esitada kõik Euroopa 
tööandjad ja töötajad ning vahendajad, 
näiteks sotsiaalpartnerid ning tööohutuse 
ja töötervishoiu valdkonna töötajad, samuti 
ettevõtete tööohutuse ja töötervishoiu 
asjatundjad ja nõustajad.

2017. aasta aprillis toimuval tseremoonial 
autasustatakse võitjaid ning tunnustatakse 
kõigi osalejate saavutusi. Auhinna või 
tunnustuse pälvinud tavad avaldatakse üle 
Euroopa levitatavas väljaandes ja EU-OSHA 
veebilehel.

Tervislikud ja tootlikud 
töökohad aitavad 
lahendada tööjõu 
vananemise probleeme.



Milliseid hea tava näiteid saab esitada?
Konkursile võib esitada kõiki tööjõu 
vananemist arvestava tööohutuse ja 
töötervishoiu tõhusa juhtimise elulisi 
näiteid. Kandideerimisel tuleb selgelt 
kirjeldada, kuidas kasutatakse töökohal 
vanusepõhise juhtimise häid tavasid ja 
mis on olnud tulemused, käsitledes järgmisi 
aspekte:

 • ealise mitmekesisuse arvestamine 
tööohutuses ja töötervishoius ning 
personalihalduses (nt eaküsimuste poliitika 
abil);

 • vanust arvestav riskihindamine ja töökoha 
vastav kohandamine;

 • ennetamismeetmete ja/või vananeva 
tööjõu juhtimise praktiliste vahendite 
väljatöötamine ja rakendamine;

 • puude ennetamise ning tööle naasmise 
tegevuskavad ja meetmed;

 • eakatele töötajatele ja/või nendele 
omastele ohtude ja riskide käsitlemisele 
suunatud meetmed.

Töökoha läbimõeldud 
planeeringust ja heast 
töökorraldusest saavad kasu 
igas vanuses töötajad.
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Mis tingimustele peab kandidaat vastama?

Kolmepoolne žürii soovib, et oleksid tõendatud 
järgmised aspektid:

 • tööohutuse ja töötervishoiu tervikkäsitlus, 
sealhulgas kõik vanusepõhise juhtimise 
aspektid;

 • eri vanuserühmi arvestav ennetustegevus;
 • tööohutuse, töötervishoiu ja tööheaolu 

tegelik ning tõestatav paranemine;
 • töötajate ja nende esindajate tulemuslik 

osalemine ja kaasamine;
 • kollektiivmeetmete eelistamine 

üksikisikutele keskenduvatele 
ennetusmeetmetele (tervise edendamine 
peab toimuma koos tervisekaitsega);

 • ennetusmeetmete kestlikkus;

 • ülekantavus muudele töökohtadele (teiste 
liikmesriikide, valdkondade ja suurustega 
ettevõtetesse);

 • ajakohasus (ennetustegevus peaks pärinema 
lähiajast ega tohiks olla üldtuntud).

Peale selle peab ennetusmeede järgima 
asjaomase liikmesriigi õigusakte ning täitma 
miinimumnõudeid. Konkursil ei arvestata 
kaubanduslikuks eesmärgiks välja töötatud 
tooteid, vahendeid ega teenuseid.

Varasematel aastatel auhinnatud hea tava näited 
on EU-OSHA veebilehel https://osha.europa.
eu/et/healthy-workplaces-campaigns/
awards/good-practice-awards

Tervena vananemine puudutab 
meist igaühte.

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?
Hea tava auhindade kandidaate võivad esitada 
Euroopa Liidu liikmesriikide, kandidaatriikide, 
potentsiaalsete kandidaatriikide ja Euroopa 
Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) riikide 
organisatsioonid, sealhulgas

 • igas suuruses ettevõtted ja 
organisatsioonid,

 • koolitajad ja haridustöötajad,
 • tööandjate organisatsioonid, kutseliidud, 

ametiühingud ja vabaühendused,
 • piirkondlikud ning kohalikud 

tööohutuse ja töötervishoiu ennetus- 
ja kindlustusasutused ning muud 
vahendusorganisatsioonid,

 • ametlikud kampaaniapartnerid.

Kuidas osaleda?
Rahvusvahelised ja üleeuroopalised 
organisatsioonid ning ametlikud 
kampaaniapartnerid võivad esitada oma 
kandidaadi otse EU-OSHA-le. Teavet konkursil 
Euroopa tasandil osalemise kohta saab 
aadressil gpa@healthy-workplaces.eu

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

Lisateavet konkursil osalemise kohta 
annab liikmesriigis asuv võrgustikupartner. 
Liikmesriikide teabekeskused:  
www.healthy-workplaces.eu/fops

Jälgige meid Twitteris: 
#EUhealthyworkplaces
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Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) 

aitab muuta Euroopat ohutumaks, tervislikumaks ja tootliku-

maks 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 kogu Euroopas.

EU-OSHA korraldab ka kaheaastaseid tervislike töökohtade 

kampaaniaid, mida toetavad Euroopa Liidu institutsioonid ja 

Euroopa sotsiaalpartnerid ning riikide tasandil koordineerib 

agentuuri teabekeskuste võrgustik. 2016.-2017.  aasta 

kampaania „Tervislikud töökohad sõltumata east” eesmärk 

on aidata tööandjatel lahendada tööjõu vananemisega seotud 

probleeme ning levitada teavet selle kohta, kui tähtis on 

jätkusuutlik töötamine kogu tööelu jooksul.
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