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Agentuuri eesmärk on varustada ühenduse 

asutusi, liikmesriike ja valdkonnas tegut-

sejaid töötervishoiu ja tööohutuse alase 

tehnilise, teadusliku ja majandusalase tea-

bega, et ergutada neid parandama töö-

keskkonda töötajate tervise ja ohutuse pa-

rema kaitse tagamiseks, nagu on ette 

nähtud asutamislepingus ning edasistes 

töötervishoiu ja tööohutuse alastes tege-

vusprogrammides.
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RReklaami-, turundus- ja suhtekorralduskampaaniad 
võivad kahtlemata inimeste mõtteid ja tegusid 
oluliselt mõjutada. Piisab, kui vaadata oma 
köögikappi. Peaaegu kõiki ostetud kaupu toetatakse 
mingis vormis reklaamiga, mis mõjutab teie otsust 
eelistada neid ostes konkureerivatele toodetele. 
Kuid kas samu “reklaamipõhimõtteid” saab 
rakendada ka tööohutuse ja töötervishoiu suhtes? 

Vastuseks kõlab kindel “jah!” Kuigi teil pole 
kasutada sellised rahalisi vahendeid kui 
rahvusvahelisel tarbekaupade tootjal, võite hästi 
kavandatud ja suunatud kampaaniaga, mis 
propageerib tööohutuse ja töötervishoiu alast head 
tava, ikkagi motiveerida inimesi muutma oma 
tööohutuse ja töötervishoiuga seotud mõtte- ja 
tegutsemisviise. Arvukad organisatsioonid ongi 
seda juba teinud.

Käesolev juhend põhineb Euroopa tööohutuse 
ja töötervishoiu kampaaniate spetsialistide 
seas läbi viidud küsitlusuuringu tulemustel ja 
pakub juhiseid selle kohta, kuidas tulemuslikke 
teavituskampaaniaid samm-sammult kavandada 
ja läbi viia, olenemata teie organisatsiooni 
suurusest. Vastupidiselt levinud arvamusele ei 
ole see sugugi keeruline. Peate lihtsalt leidma 
õige “kombinatsiooni” õigetest sõnumitest, 
sihtrühmadest ja muudest teguritest.

Olenemata sellest, kas soovite tõsta teadlikkust 
korduvatest pingutustest põhjustatud vigastuste 
kohta erialases ajakirjanduses või viia läbi 
ambitsioonikama kampaania õnnetusjuhtumite 
ennetamiseks, toetades seda teabelehtede ja 
reklaamiga, sisaldab käesolev juhend kõiki vajalikke 
nõuandeid tulemuste saavutamiseks. See ei ole 
kindlate reeglite kogum, vaid lihtsalt valik soovitusi. 
Kasutage neid, mida vajate, ja kohandage neid oma 
konkreetse olukorraga.

Juhendi esimeses osas leiate üldisi nõuandeid, 
mis kehtivad kõigi tööohutuse ja töötervishoiuga 
tegelevate organisatsioonide, nii suurte kui ka 
väikeste kohta. Teises osas leiate konkreetsemaid 
soovitusi ja teavet, näiteks nõuandeid pressiteadete 
koostamiseks ja väliste asutustega töötamiseks. 
Lisades oleme esitanud mitmeid näiteid.

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur
Juuli 2001 

Kampaania läbiviimine oma töökohal

Võib-olla soovite tõsta teadlikkust 
ja propageerida töötervishoiu- ja 
tööohutusealaseid meetmeid oma 
töökohal. Paljusid suuremastaabilisi 
kampaaniategevusi ja ideid võib 
kohandada ka töökoha tasandile. Võite 
kasutada teiste, näiteks töötervishoiu 
ja tööohutuse asutuste juhtlauseid ja 
sõnumeid. Kõigil juhtudel kehtivad 
samad üldised planeerimisetapid, 
mida siin on kirjeldatud, näiteks 
selgete eesmärkide püstitamine, 
oma organisatsiooni abi kasutamine 
jms. Mõned ideed on esitatud 
Euroopa nädala läbiviimise näites ja 
töökohtades kampaania läbiviimiseks 
ette nähtud eraldi kontroll-loendis.

2  (*)

 (*) Vt “Lisateave ja vahendid”, lk 63.
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e1.ENNE, KUI ALUSTATE

Kas vajate kampaaniat?

Kas selleks on olemas
vahendid?

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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AArvukad töötervishoiu ja tööohutuse küsimused 
vajavad rohkem tähelepanu, kuid see ei tähenda, 
nagu vajaks iga meie töölauale jõudnud küsimus 
teavitamiskampaaniat.

■  Kas kampaania avaldaks mõju? Kujutlege 
end oma sihtrühma asemel. Kui tõenäoliselt 
hoolivad nad sellest teabest ja võtavad seda 
kuulda, mida te kavatsete pakkuda? Kas see 
läbib “ja mis siis?” testi? Võib-olla on isegi liiga 
hilja midagi ette võtta, eriti kui on tegemist 
küsimusega, mille puhul on ka aeg tähtis.

■  Kas teie organisatsioon sobib selle läbiviimiseks 
kõige paremini? Kas teil on piisavalt usutavust 
ja vahendeid? Või kavandab mõni teine asutus 
samalaadset algatust? Uurige järele.

■  Kas on olemas mõni väiksemate kuludega 
alternatiiv? Kampaaniad aitavad jõuda 
suhteliselt paljude inimesteni, sageli 
eri paikades. Kui keskendute väikestele 
rühmadele, võib olenevalt teemast rohkem 
kasu olla muudest viisidest, näiteks koolitusest, 
seminaridest, vahetutest koosolekutest, 
e-kirjadest või isegi telefonikõnedest. 

■  Kampaaniad nõuavad paratamatult aega ja 
raha. Kas teil on mõlemat piisavalt, et vajalikku 
küsimust põhjalikult tutvustada? Võib-olla 
tasub kulude ja töökoormuse jagamiseks kaasata 
ka mõni teine samade huvidega organisatsioon.

■  Kas teil on piisav infrastruktuur ja 
inimressursid, et tulla toime teie kampaania 
tulemusena tekitatud huviga, näiteks 
koolitusprogrammide ja töökohtade külastuste 
korraldamiseks?

1
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Töötervishoiu- ja tööohutuskampaaniate põhieesmärgid

■  Tõsta juhtide, töötajate ja neid nendes küsimustes nõustavate isikute, näiteks 
meditsiinitöötajate teadlikkust töötervishoiu ja tööohutuse probleemidest, sealhulgas nende 
põhjustest.

■  Pakkuda praktilisi lahendusi “hea tava mudelite” kaudu.
■  Parandada töötajate teadmisi asjakohastest õigusaktidest ja ergutada organisatsioone neid 

täitma.
■  Hoiatada inimesi uute riskide eest ja tutvustada võimalikke lahendusi.
■  Võita toetust õigusaktides või suunistes muudatuste saavutamiseks.
■  Näidata oma organisatsiooni kui töötervishoiu ja tööohutusega tegelevat asutust ja 

väärtuslikku partnerit.

14
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2.ÜLEVAADE KAMPAANIA 
KOKKUSEADMISEST

planeerimine

valmistumine

kampaania 
läbiviimine

hindamine

järeltoimingud

20

P■  Püstitage mõõdetav eesmärk. Näiteks: 
“Vähendada kõnekeskustes stressiga seotud 
haigestumisi järgmise kolme aasta jooksul 10% 
võrra.”

■  Keskenduge konkreetsetele sihtrühmadele. 
Näiteks suuremate ettevõtete personalijuhtidele 
või väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
omanikele.

■  Töötage välja selge sõnum. See peaks olema 
suunatud teie sihtrühmadele ja sisaldama 
ideaaljuhul ka soovitusi, millest nad saaksid 
juhinduda. Näiteks: “Uuringud on näidanud, 
et kõnekeskustes saab stressiga seotud 
haigestumisi vähendada kolme lihtsa sammu 
abil.”

■  Leidke sobivaim meediakanal oma 
sihtrühmadeni jõudmiseks. Kas peaksite 
kasutama reklaame, otsepostitust, plakateid, 
seminare, külastusi…?

■  Leppige kokku eelarve. Lisage teatav summa, 
näiteks 10%, ettenägematute lisakulude katteks.

■  Leidke käivitamiseks sobiv kuupäev. Vältige 
suuremate pühade perioode, näiteks jõulueelset 
aega, ja püüdke seostada oma kampaania mõne 
aktuaalse sündmuse või ajaga, et leida suuremat 
kõlapinda.

■  Hinnake oma kampaaniat. Õppige oma 
kogemustest, et järgmisel kampaanial oleks 
suurem mõju.
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3.EDU 
PÕHIKOMPONENDID

Püstitage mõõdetav 
eesmärk

Määrake kindlaks oma 
sihtturud ja -rühmad

P■  Püstitage mõõdetav eesmärk.

■  Määrake kindlaks oma sihtturud ja -rühmad.

■  Sõnastage selge ja lihtne sõnum.

Kui need elemendid on paigas, on pool tööst 
tehtud. Kui aga need tegemata jätate, on raske 
kampaania potentsiaali täielikult ära kasutada.

Oma kampaania edukuse üle otsustada – ja 
kogemustest õppida – saate vaid siis, kui püstitate 
endale mõõdetava eesmärgi. Eesmärk peaks 
olema küllaltki konkreetne ja realistlik, arvestades 
kasutada olevaid ressursse. Ärge lootke maailma 
üleöö muuta.

Näiteks:

■  Trükitööstuses seadmetega toimuvate 
õnnetusjuhtumite vähendamine 5% võrra nelja 
järgmise aasta jooksul.

■  Haiglatöötajatega toimuvate vägivaldsete 
vahejuhtumite vähendamine 30% võrra 
järgmise nelja aasta jooksul.

■  Pidevalt raskusi tõstvate töötajate arvu 
vähendamine 30% võrra järgmise seitsme aasta 
jooksul.

■  5000 tellimuse saavutamine infopaketile 
vigastuste vähendamise kohta hotelli- ja 
toitlustussektoris.

■  Teadlikkuse tõstmine ehitussektoris asbestist 
põhjustatud riskide suhtes 95%ni.

■  Riskianalüüsialase koolituse andmine kõigile 
keskastme juhtidele järgmise kuue kuu jooksul. 

Kampaania mõju mõõtmiseks peate kampaaniasse 
lülitama ka hindamissüsteemi. Allpool selgitame, 
kuidas seda teha.

Kampaania suunamisel on otsustav tähtsus. Kui 
püüate haarata liiga laia läbilõiget elanikkonnast, 
raiskate oma vahendeid ja lahjendate sõnumit. 
Erinevate sihtturgude ja -rühmade puhul on 
vaja kasutada erinevaid sõnumeid ja erinevaid 
meediakanaleid.

33
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e■  Keskenduge sektoritele, kus tööohutuse 
ja töötervishoiu probleem, millele soovite 
tähelepanu juhtida, on kõige teravam. Näiteks 
trükitööstuses lahustid, ehituses asbest või 
tervishoius raskuste tõstmine.

■  Küsige endalt: “Kes võiksid igas sektoris aidata 
mul eesmärki saavutada? Kes on huvitatud 
küsimusest, mida ma tahan tutvustada, ning 
kellel on võimu ja kindlat tahet minu soovituste 
rakendamiseks?” Need ongi teie sihtrühmad. 
Paljudel juhtudel ei ole need inimesed, keda 
tööohutuse ja töötervishoiu küsimused, 
millele kavatsete tähelepanu juhtida, otseselt 
puudutavad. Need võivad olla tippjuhid, 
ametiühingu esindajad, personalijuhid, 
ohutusametnikud ja teised, kes on oma töö tõttu 
töötervishoiust ja tööohutusest huvitatud või 
selle eest vastutavad.

Oleneb sõnumist, keda täpselt sihiks võtta. 
Kui kampaaniaga antakse nõu praktiliseks 
ennetustööks, näiteks “10 sammu korduvatest 
pingutustest põhjustatud vigastuste vältimiseks”, 
tuleks tõenäoliselt sihiks võtta tööandjad. Kui 
eesmärgiks on tõsta teadlikkust korduvatest 
pingutustest põhjustatud vigastuste sümptomite 
suhtes, võite sihiks võtta töötajad. Kasutage tervet 
mõistust ja püüdke olla võimalikult konkreetne. 
Kasutatav meediakanal sõltub sihtrühmast.

Püüdke sihtturgudest ja -rühmadest aru saada. 
Selgitage välja nende põhimured ja -küsimused. 
See võimaldab teil kohandada oma sõnumi nende 
individuaalsete vajadustega ja muuta kampaania 
isiklikumaks ja asjakohasemaks.

Võimaluse korral võitke endale sihtrühmade 
toetus. Kaasake oma sihtrühmade ühinguid või 
esindajaid teabe levitamisse või – mis veelgi parem 
– kampaania partneriteks (vt lõiku koostöö kohta 
partneritega). See võib muuta teie kampaania 
usutavamaks.

3

19
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Inimesi ujutatakse iga päev teabega üle. Nende 
tähelepanu võitmiseks peab teie sõnum olema 
lühike, lihtne ja sihtrühma puudutav. Nad peavad 
kohe aru saama selle tähtsusest ja sellest, mida nad 
peavad tegema ja miks. Püüdke kontsentreerida 
oma põhisõnum žargoonivabaks väiteks, mis ei 
oleks ideaaljuhul pikem kui kaks lauset. Üks viis 
seda teha on mõelda “probleemile ja lahendusele”.

Näiteks:

■  Uuringute kohaselt kannatab neli kontoritöötajat 
kümnest korduvatest ühetaolistest liigutustest 
põhjustatud vigastuste all. Uued suunised 
võimaldaksid seda arvu ja sellega kaasnevaid 
kulusid tunduvalt vähendada.

■  Asbestiga kokkupuutumist reguleerivate 
õigusaktide täitmata jätmise tõttu võivad 
ettevõtted maksta 20 000 eurot trahvi ja 
rikkuda töötajate tervise. 12 punktist koosneva 
kaitsekava rakendamisega saaks neid probleeme 
vältida.

Sõnastage selge ja 
lihtne sõnum

Sihtrühmad

Agentuuri küsitlusuuringu tulemusena määrati kindlaks järgmised sihtrühmad:
■  Tööandjad/ettevõtted.
■  Direktorid/personalijuhid/juhid/keskastmejuhid/koolitajad.
■  Töötajad.
■  Ohutusega tegelevad ametnikud, oma ettevõtte töötervishoiutalitused.
■  Teatavad sektorid või kutsealad või teatavat liiki või teatava suurusega ettevõtted. 
■  Majandussektori- või ametiliidud.
■  Ametiühingud.
■  Kutsealaliidud.
■  Oma organisatsiooni üksused ja vahendusorganisatsioonid.
■  Töökeskkonna teenistused.
■  Tööinspektsioonid.
■  Tööohutuse ja töötervishoiu spetsialistid.
■  Hankijad/projekteerijad.
■  Meditsiinitöötajad / tervishoiutöötajad / tervishoiualase koolituse pakkujad.
■  Ametiasutused, seadusandlikud organid ja poliitikud.
■  Üldsus, kooliõpilased.

40
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Ühe liikmesriigi kampaania töötingimuste ohutuse parandamiseks põllumajandussektoris oli 
suunatud lihtsalt teatavatele ohuteguritele ja selles kasutati televisiooni, plakateid ja teabelehti. 
Sõnumid olid järgmised:
■  Ohutu töö tähendab hästi korraldatud töökohta.
■  Ohutu töö tähendab hästi korraldatud puulangetamist.
■  Ohutu töö tähendab teavet ja pestitsiidide varustamist siltidega.
■  Ohutu töö tähendab sobiva traktori kasutamist.

49
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4.KAMPAANIA 
KAVANDAMINE

Kui suur peaks 
kampaania olema?

KKampaania hea kavandamine on väga oluline 
eesmärkide saavutamiseks võimalikult 
väikeste kuludega. Kuna vajalike materjalide 
ettevalmistamiseks võib kuluda nädalaid või isegi 
kuid, tuleks planeerimist alustada võimalikult 
varakult. Peate tagama kampaania kõigi 
elementide, nt koolitusmaterjalide, juhendite, teie 
organisatsioonis kampaaniat läbiviivate isikute 
instrueerimise, töökohtade külastamise või 
seminaride programmide jms koordineerimise. 
Enne kui annate mõne tutvustava materjali 
valmistamiseks rohelise tule, veenduge, et olete 
kaalunud kõiki selle aspekte. See “läbimõtlemine” 
on kõige olulisem osa; ülejäänud on suhteliselt 
lihtsad ja protseduurilised küsimused.

Kampaania mastaabid sõltuvad kahest tegurist:

■  Tutvustatava küsimuse tähtsus nii teie 
organisatsioonile kui ka isikutele, keda see 
otseselt puudutab.

■  Milliseid vahendeid te saate selleks eraldada.

Ideaaljuhul peaksite koostama loetelu küsimustest, 
mida soovite aasta jooksul tutvustada; määrama 
nende suhtelise tähtsuse teie organisatsiooni 
strateegilisi eesmärke arvestades, ning eraldama 
vastavalt teavitamiseks eelarve. Pidage aga 
meeles, et suur ei tarvitse olla tingimata parim. 
Väike, hästi läbimõeldud ja hoolikalt suunatud 
kampaania võib avaldada suurest rohkem mõju.

Kaaluge suuremate kampaaniate jagamist 
selgesti eristatavateks etappideks, et muuta 
neid juhitavamaks ja pikendada nende 
mõju. Näiteks esimene etapp võib seisneda 
teadlikkuse tõstmises ja sellele järgnevad 
algsed töökohtade külastamised ja lõpuks 
töökohtade järelkülastused. Teised kampaaniad 
on keskendunud eri etappidel erinevatele 
ohuteguritele.

36

42
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eIga kampaania “toon” – selle olemus ja taju 
– sõltub teie sihtrühmadest ja sõnumitest, mida 
soovite edastada. Teil on sisuliselt neli võimalust:

■  Jahe ja ratsionaalne: See sobib kõige paremini 
kõrgetasemelistele sihtrühmadele, näiteks 
ettevõtete juhtidele ja poliitikakujundajatele. 
Nad soovivad üldiselt kuulda kokkuvõtlikku, 
emotsioonideta majanduslikku põhjendust, mis 
tugineb faktidele ja arvudele.

■  Hariv: Väga efektiivne, kui see on suunatud 
isikutele, kes küsimuse tähtsust juba tunnetavad, 
kuid vajavad abiks lisateavet ja nõuandeid.

■  Lõbus: Kasulik teemade käsitlemiseks, mida 
peetakse veidi igavaks ja kuivaks, kuigi neil on 
tähtsaid kaastähendusi. Oleks tähtis element 
näiteks kooliõpilastele ja talutöö ohutusele 
suunatud kampaaniates.

■  Hirmutav: See on üks populaarsemaid variante 
ja toimib põhimõttel “hirmuta nad tegutsema”: 
“Kui sa seda ei tee, maksad selle eest kallist 
hinda.” Sobib sihtrühmadele, kes ei soovi 
muutusi või keelduvad tunnistamast konkreetse 
probleemi tähtsust.

■  Püüdke siduda oma kampaania aktuaalse 
sündmusega, mis tugevdab teie sõnumit. 
Näiteks kui valitsus avaldab tööohutuse ja 
töötervishoiu alaseid statistilisi andmeid või 
muid tervishoiualaseid andmeid, avaldatakse 
uusi uurimistulemusi, korraldatakse tähtis 
konverents või üleriigiline tervisepäev 
või -nädal, näiteks selja tervise nädal või 
AIDSi päev, millega seoses võite rõhutada 
töötervishoiu aspekte. Kas ettevõtetele mõeldud 
sõnumi rõhutamiseks võiks kasutada maksude 
tähtaega või arutelu ettevõtete maksude üle? 
See võimaldab teil kasutada nende sündmuste 
avalikustamist ja suurendada oma kampaania 
väärtust uudistes. Näiteks üks liikmesriik 

Leppige kokku 
kampaania “toonis”

Millal on sobivaim aeg 
kampaania käivitamiseks?

26
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viis oma luu- ja lihaskonna kahjustustele 
pühendatud Euroopa nädala üritused samale 
ajale, mil toimus selja tervisega tegeleva 
mittetulundusühingu “seljavalu ennetamise 
nädal”.

■  Võtke arvesse aastaaega. Kas see tööohutuse 
ja töötervishoiu probleem, millele soovite 
tähelepanu juhtida, on valdavam teatavatel 
aastaaegadel, näiteks talvel või kevadel? 
Sellisel juhul viige kampaania läbi neil 
aegadel. Näiteks välitingimustes töötajatele ja 
nahavähiprobleemidele suunatud kampaania 
“Jäta särk selga” käivitati suvekuudel. 
Kampaaniat kooliõpilaste õnnetusjuhtumite 
vältimiseks talutöödel või ehitusplatsidel viibides 
on tõenäoliselt kõige parem käivitada vahetult 
enne koolide suvevaheaja algust.

■  Kui kampaania eesmärk on juhtida tähelepanu 
eelseisvatele sündmustele, näiteks uuele 
õigusaktile, korraldage see kindlasti enne selle 
väljakuulutamist.

■  Vältige suuremate pühade perioode, näiteks 
jõule ja suvevaheaega, mil enamik inimesi on 
ära või mõtleb millelegi muule. See võib aga 
sobida, kui teie sihtrühmaks on hooajatöölised 
või nende tööandjad, näiteks hotellinduses või 
põllumajanduses.

■  Jagage oma kampaania sobiva aja, tavaliselt 
kuu või pikema aja peale. Peaksite püüdma 
alustada seda tähelepanu köitva “suure pauguga” 
ja söötma siis uudiseid ja teavet ülejäänud aja 
jooksul pideva ühtlase voona. Ärge suruge kõiki 
tutvustavaid algatusi ühte nädalasse, kui selleks 
ei ole just väga head põhjust. Näiteks kui soovite 
tutvustada üleriigilist “teadlikkuse tõstmise” 
päeva.

Näide ajastuse kohta

Üks liikmesriik käivitas kampaania laste 
surmajuhtumite vähendamiseks ehitusplatsidel, 
kus nad mängimas käivad.  Sõnum oli suunatud 

38
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enii lastele kui ka tööandjatele. Kampaania 
käivitati vahetult enne koolivaheaja algust. 
Koostati teave, mida saaks kasutada koolis ohtude 
tutvustamiseks, edastades lugude kaudu karmi 
sõnumi lastest, kes on hukkunud või saanud 
tõsiseid vigastusi, ning eraldi teabe tööandjatele, 
et nad muudaksid ehitusplatsid turvalisemaks, et 
takistada laste pääsu ehitusplatsidele ja kontrollida 
näiteks avasid piirdeaias, ning võtta vastavaid 
meetmeid.

Näide ajastuse kohta: kas saate kasutada 
mõnda kindlal ajal toimuvat üritust?

Mõnedes liikmesriikides toimuvad suvel 
põllumajanduslaadad ja -näitused. Üks liikmesriik 
on kasutanud seda uute põllumajandussektorile 
suunatud tööohutuse ja töötervishoiu alaste 
tegevuste käivitamiseks, avaldades pressiteate 
laada esimesel päeval ja osaledes laadal oma 
boksiga.

Enamikus kampaaniates kasutatakse mitut 
meediakanalit, alates pressiteadetest ja ajakirjade 
artiklitest kuni plakatite ja otsepostituseni. 
Täpne kombinatsioon sõltub sihtrühmast ning 
rahalistest ja ajalistest kaalutlustest. Võimalused 
on järgmised:

■  Tutvustavad teabelehed, plakatid töökohal 
kasutamiseks jms.

■  Reklaamid jms (ajakirjanduses, televisioonis, 
raadios või kinos või plakatid reklaamseintel, 
bussis, metroos).

■  Pressitegevused: pressiteated, intervjuud, 
osalemine televisiooni- või raadiosaadetes. 

■  Juhendid ja brošüürid.

■  Teabelehed.

■  Seminarid, konverentsid.

■  Koolitus.

■  Nõustamine telefoni teel.

■  Töökohtade külastamine.

Valige sobivaimad 
vahendid ja 

meediakanalid 
sihtrühmadeni jõudmiseks

4

GettingyourMessageAcrossET   19 13/9/05, 09:18:57



20

E
t

 
s

õ
n

u
m

 
j

õ
u

a
k

s
 

p
ä

r
a

l
e

■   Otsepostitus jms.

■  Näitused.

Muud võimalused, mida võiks kaaluda, on: 
kleebised, postkaardid, CD-ROMid, veebisait, 
video jms.

Tasuta reklaam

Selleks võib olla:

■  Võimalus avaldada ajakirjanduses foto.

■  Helistamine raadiosse tööohutuse küsimuses. 

■  Artiklite kirjutamine ja avaldamine ajakirjades 
(näiteks personalijuhtimise, kaubanduse või 
ohutuse teemalistes ajakirjades).

■  Dokumentaalfilmi teema pakkumine 
televisioonifirmale. Nad soovivad näha tegelikke 
ohvreid ja eksperte, kes on nõus kaamera ees 
rääkima.

■  Kirja saatmine ajalehele, näiteks pärast teie 
kampaania teemaga seotud tööõnnetust.

Inimlik huvi

■  Ajakirjandus ja meediakanalid soovivad üldiselt 
kõike näha inimliku huvi vaatepunktist. Nad 
soovivad illustreerida õnnetusjuhtumite 
statistikat ohvritega tegelikust elust või nende 
sugulastega.

■  Pressiteadete, videote, reklaamide ja intervjuude 
tarbeks võidakse vajada ohvrite tunnistusi ja/või 
fotosid. Dokumentaalfilmide tegijad soovivad, et 
inimesed oleksid nõus kaamera ees rääkima.

■  Mittetulundusühingute terviseteemalistest 
survegruppidest ja ametiühingutest võib leida 
kontakte. 

  Eesmärgiks sõnum asbesti kohta

Üks liikmesriik soovis tõsta 
ehitustöötajate seas teadlikkust 
asbestiga seotud riskidest. Otsustati 
avaldada reklaam üleriigilistes 
päevalehtedes, mida see töötajate 
rühm tavaliselt loeb. Reklaamide 
avaldamine oli kulukas, kuid hiljem 
selgus, et suur osa sihtrühmast oli 
“tapva tolmu” kohta sõnumi saanud.

Naistöötajateni jõudmine

Kaaluge pöördumist naisteajakirjade 
poole artikli ideega, mis on seotud 
“tüüpiliste naistetööde” ja haigustega, 
näiteks kuvarite ohutu kasutamisega 
büroos või selliste rühmade 
vägivallaohtudega nagu meditsiiniõed 
või sotsiaalhooldustöötajad.

7
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e Agentuuri küsitlusuuringu tulemusena 
hõlmas enamik tööohutuse ja töötervishoiu 
kampaaniatest otsekontakte sihtrühmadega. 
Näiteks: seminarid; konverentsid ja messid; 
koolitus; tööandjatega töötavad ja töökohti 
külastavad asutused; inspektorite külastused; 
abitelefonid ja teabeteenistused.

Kas teil on tulemusliku kampaania läbiviimiseks 
piisavalt sisemisi oskusi ja vahendeid? 
Paljudel juhtudel vajate välist abi kujundus- ja 
reklaamibüroodelt materjalide koostamisel, 
olenevalt sellest, millise meediakanali olete 
sihtrühmadeni jõudmiseks valinud. Võib leiduda 
võimalusi kasutada lähedastel tegevusaladel 
tegutsevate organisatsioonide abi. See võib aidata 
teil jagada omavahel kulusid ja suurendada 
kampaania usutavust.

■  Määrake kindlaks, millist abi te välistelt 
kujundus-, reklaami- ja suhtekorraldusbüroodelt 
vajate. Ettevaatust: nad võivad teie kulusid 
oluliselt suurendada.

■  Kaaluge pöördumist kohalike suurfirmade 
poole, et nad osaleksid sponsorina. 
Tõstukitootjat võib huvitada tõstukite ohutut 
kasutamist propageeriva kampaania osaline 
rahastamine, kui see vastutasuks seostatakse 
tema nimega. Ta võib soovida avada oma boksi 
teie üritustel vms.

■  Kas tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas või 
sellest väljaspool on organisatsioone, kes võiksid 
teiega koostööd teha?

Otsekontakt

Kas vajate väliseid 
partnereid või oskusi?

Ümarlauad

Ühes kampaanias kasutati ettevõtete juhtide ümarlauakohtumisi nende motiveerimiseks 
meetmeid võtma. Osalejad arutasid ühiseid probleeme ja kuulasid kolleegide ettekandeid, kes 
olid edukalt ületanud samasuguseid raskusi.

41a
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 Partnerluses töötamine avab uusi kanaleid 
oma kampaania tutvustamiseks ja lisab sellele 
usutavust. Peate määrama kindlaks partnerid, 
kes mitte ainult ei ole sama pühendunud, vaid 
kellel on ka vahendeid ja võimalusi otsuste 
tegemiseks. Tähtis on aru saada oma partnerite 
funktsioonidest, prioriteetidest ning tugevatest 
ja nõrkadest külgedest ning neid tunnistada. 
Töötades partneritega teistest riikidest võtke 
arvesse kultuurilisi erinevusi ning seadke sisse 
kanalid ja foorumid regulaarseks teabe- ja 
ideedevahetuseks. Määrake kindlaks, kes milliste 
tegevuste eest vastutab, ning tagage, et kõik 
saaksid otsustest aru.

Sponsorlus

Ühes liikmesriigis, kus sooviti 
parandada haiglate riskianalüüside 
tava, kutsuti haiglaid üles esitama 
praktilisi lahendusi, mida nad olid 
töökohal rakendanud. Jagati välja 
sponsorite annetatud auhinnad, 
sealhulgas abivahendid patsientide 
tõstmiseks.

Võimalikud partnerid

Agentuuri küsitlusuuringu tulemusena selgitati välja järgmised partnerid:

■  Tööinspektsioon ja täitevasutused.
■  Piirkondlikud töötervishoiu- ja ennetusteenistused.
■  Õnnetusjuhtumi- või tervisekindlustuse asutused ja ettevõtted.
■  Ameti- ja sektoriliidud.
■  Tööandjate liidud / majandussektori föderatsioonid.
■  Ametiühingud.
■  Tervishoiuga seotud kutsealaliidud.
■  Sihiks võetud sektoriga seotud kutsealaliidud.
■  Töötervishoiu ja tööohutuse spetsialistid, hügieenikud, ergonoomikaühingud jms.
■  Tervishoiu ja tööhõivega tegelevad ministeeriumid ja omavalitsused.
■  Ohutusnõukogud.
■  Rahvatervise asutused.
■  Kohalikud tervishoiuteenistused.
■  Mittetulundusühingud, eelkõige tervise ja puuetega seotud survegrupid.
■  Instituudid, teadlased, eksperdid.
■  Linnavalitsused, kaubanduskojad ja gildid. 
■  Koolid ja kõrgkoolid, näiteks kui tegevus on suunatud lastele või noortele.
■  Teie organisatsiooni muud üksused.

Partnerid õnnetusjuhtumite ennetamisel

Ühes liikmesriigis korraldavad erinevad 
õnnetusjuhtumite ennetamisega 
– tööl, kodus ja liikluses – tegelevad 
asutused ühiselt iga-aastaseid 
õnnetusjuhtumite ennetamise päevi. 
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eKampaania läbiviimiseks võib osutuda 
vajalikuks töötada oma organisatsiooni 
erinevate üksuste või piirkondlike büroodega. 
Väga tähtis on neid suhteid ära kasutada 
ja suhelda nende üksuste ja piirkondlike 
büroodega kui partneritega. Võtke arvesse 
nende töökoormust ja võimalust, et neil 
puuduvad vajalikud oskused, mida te sooviksite 
näha. Nad võivad vajada koolitust, mida 
toetatakse selgete ja avatud teabekanalitega.

■  Arvutage välja kõigi vajalike väliste teenuste 
kulud, sealhulgas teabelehtede ja muude 
vahendite valmistamise kulud.

■  Määrake kindlaks nende materjalide 
üldmaksumus ja lisage vähemalt 10% 
“ettenägematuteks” kuludeks.

■  Kas üldmaksumus jääb teie eelarve piiresse?
Kui see nii ei ole, vähendage oma kulutusi 
nende meediakanalite arvelt, millel on väiksem 
prioriteet. 

■  Leppige eelarve üldsumma kokku.

■  Kui teil on abipersonali, jagage ülesanded ära. 
Kes suunab kampaaniat, vormides sõnumeid 
ja tooni? Kes koordineerib kampaaniat ja 
tagab, et kõik toimuks ettenähtud ajal? Kas on 
vaja töötada ka muude valdkondadega, nagu 
avalikustamine või koolitus? Peate määrama 
kindlad inimesed, kes on võtnud endale 
vastutuse kampaania arendamise eest. Kui 
töötate koos teiste partneritega, peate tagama, et 
ülesannete ja vastutuse jaotusest oleks selgesti 
aru saadud.

Kampaania mõju võite mõõta mitmesuguste 
kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete 
uurimismeetoditega. Need ulatuvad 
sihtrühmadest teadlikkuse uuringuteni ning 
neid käsitletakse üksikasjalikumalt “Kampaania 
hindamise” osas.

Töö organisatsioonisiseste
partneritega

Leppige kokku eelarve 
ja vastutusalad

Lülitage kavva ka 
kampaania edukuse 

jälgimissüsteem

10
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Üks paremaid viise oma mõtteid ja plaane 
kristalliseerida on kirjutada lühiülevaade 
kampaaniast. Seda vajate ka selleks, et selgitada 
välistele asutustele või partneritele, mida te püüate 
saavutada. 

Lühiülevaade peaks olema lühike ja lihtne, 
eelistatavalt mitte üle kahe lehekülje ja 
maksimaalselt kolm lehekülge. Allpool on näide 
lühiülevaate kavandamise ja koostamise kohta. See 
on küllaltki levinud vorm.

LÜHIÜLEVAADE

Eesmärk:

Sihtrühm(ad):

Taust:

Kampaania põhisõnumid:

Meediakanalid:

Partnerid:

Muud nõuded:

Ajastus:

Eelarve:

Kirjutage lühikokkuvõte

24
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e5.VALMISTUMINE KAM-
PAANIA KÄIVITAMISEKS

Kontseptsiooni testimine
turul osalejatega

Tutvustavate materjalide
valmistamise

koordineerimine

Päringute 
käsitlussüsteemide 
ettevalmistamine

V Võimaluse korral leidke keegi sõbraliku 
suhtumisega isik sihtrühmast, kes avaldaks teie 
kavatsetava kampaania kohta oma arvamust. 
Või katsetage selle elemente ühes piirkonnas/
osakonnas enne selle käivitamist kogu riigis 
või organisatsioonis. Kas teie põhisõnum leiab 
neis vastukaja? Kas olete valinud sobivaima 
meediakanali? Sageli leiate, et teie kampaania 
“katsejänes” annab teile väärtuslikke soovitusi 
ja arusaamu, mis õnnestumise tõenäosust 
suurendavad. Kui te ei leia sihtrühmast sobivat 
isikut, paluge oma organisatsioonis avaldada 
arvamust kellelgi, kes ei ole projektiga lähedalt 
seotud.

■  Tagage kogu tutvustava kirjanduse, 
teabestendide ja muude vajalike materjalide 
valmimine enne käivitamiskuupäeva, 
ideaaljuhul nädal aega varem. Arvestage, et 
teatavate materjalide, näiteks professionaalselt 
trükitud kirjanduse ja videote valmistamiseks 
ja üleandmiseks võib kuluda nädalaid või kuid. 
Arvestage seda planeerimisel.

■  Kooskõlastage kõik tekstid ja sõnumid oma 
organisatsiooni vastavate spetsialistidega. 
Kontrollige kõigi materjalides sisalduvate 
andmete, eriti kontaktnumbrite õigsust. Vigu 
võib kergesti tekkida.

Teie kampaania peaks sisaldama ka 
vastamismehhanismi, mis võimaldaks sihtrühmal 
abistavat lisateavet küsida. See võib olla eri 
vormides alates rebitavatest vastusekaartidest ja 
tagasifaksimisteenusest kuni telefoninumbrite ja 
veebiaadressideni, millelt saab faile alla laadida.

■  Võimaluse korral varuge päringute tarbeks 
eraldi telefoninumber ja meiliaadress. Kui on 
oodata  palju päringuid, võite jätta erinevatele 
sihtrühmadele eraldi kontaktisikud. Näiteks 

33
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ühe tööandjatele, ühe töötajatele ja ühe 
ajakirjanikele.

■  Määrake isikud, kes hakkavad päringutega 
tegelema. Tagage nende kättesaadavus kogu 
kampaania jooksul. Väljaspool tööaega jätke 
sisse automaatvastaja.

■  Koostage päringutega tegelevatele isikutele 
küsimuste ja vastuste leht, et vastused oleksid 
täpsed ja järjekindlad. Selle võite panna ka oma 
veebisaidile korduma kippuvate küsimuste 
(KKK) lehena.

44
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6.LÕPLIK KONTROLL-LEHT K■   Kas teil on mõõdetav eesmärk?

■  Kas olete kindlaks määranud oma sihtrühma?

■  Kas teie põhisõnum on selge ja selle põhjal saab 
tegutseda?

■  Kas olete valinud oma sihtrühmadele sobivaima 
meediakanali?

■  Kas kõik teie materjalid on käivitamiseks 
valmis?

■  Kas teil on olemas süsteemid abi ja lisateabe 
pakkumiseks, päringutele vastamiseks jms?

■  Kas hindamissüsteem on paigas?

23
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7.KÄIVITAMINE OOlete kampaania käivitanud ja see on käima 
läinud. Nüüd veenduge, et kõik kulgeks ladusalt. 
Kontrollige, kas reklaamid on ettenähtud kohtades 
avaldatud ning brošüürid, teabelehed ja muud 
materjalid õigeaegselt välja saadetud. Piisab kiirest 
telefonikõnest sihtrühmast juhuslikult valitud 
isikule. Või pange sihtrühma nimekirja ka oma 
nimi ja aadress, et saaksite materjalid teistega 
samal ajal.

Kui olete koostanud pressiteate, helistage 
ajakirjanikele selgitamaks välja vajadust lisateabe 
järele, näiteks asjatundjatelt. 

22
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e8. KAMPAANIA MÕJU 
HINDAMINE

Kvantitatiivsed 
mõõdupuud

T Teie kampaania jaoks peavad olema sõnastatud 
mõõdetavad sihid ja eesmärgid. Võimaluse 
korral peab kampaaniat saama hinnata kasutatud 
lähenemisviisi ning meetodite edukuse ja 
saavutatud muutuste mõõtmise teel püstitatud 
eesmärkide suhtes. Mõõdupuuks võivad olla 
sellised väljundid nagu tellitud teabelehtede arv 
või tulemused nagu muutused õnnetusjuhtumite 
statistikas.

■  Lisateabe päringute loendamine. See on 
üks lihtsamaid viise teie kampaania mõju 
hindamiseks, kuigi tulemustest ei saa muidugi 
järeldada, kas inimesed teie pakutud nõu kuulda 
võtavad. Selle kindlaksmääramiseks on vaja 
edasisi, tõenäoliselt kvalitatiivseid uuringuid (vt 
allpool). Tüüpiliselt peaksite võtma eesmärgiks 
sihtrühma 10%-lise reageerimismäära. Kui 
sihtrühma suurust on raske mõõta, mõõtke 
seda kaudselt, näiteks kui palju suurenes teie 
veebisaidi külastuste arv või mitu telefonikõnet 
saite seoses kampaaniaga.

■  Küsitlused teadlikkuse, suhtumise ja meetmete 
kohta. Selleks tuleb saata küsimustik teie 
sihtrühma esindavale ristlõikele. Ideaaljuhul 
tuleb uuringud läbi viia enne kampaania algust 
ja pärast selle lõppu.

Nende abil saab mõõta:

■  Teadlikkust kampaania sõnumi suhtes 
enne ja pärast kampaaniat, nt teadlikkust 
dermatiidi kui kutsehaiguse olemasolust ja 
põhjustest.

■  Muutusi suhtumises, nt kõrvakaitsete 
hankimise ja kandmise tähtsusesse.

■  Muutusi meetmetes, nt küsida töötajatelt, 
kas nad on saanud tööandjatelt teatavas 
küsimuses koolitust või kas on läbi viidud 
riskianalüüs.

■  Kas teie kampaaniat on tähele pandud ja 
milline oli selle mõju (küsimustiku näidist vt 
lisatud tekstikastist).

18
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Kõrge vastamismäära tagamiseks kasutage 
lühikest ja lihtsat küsimustikku. Ajamahukam 
variant on telefoniküsitlus, kuigi see 
tõstaks vastamismäära. Isikute arv, kellega 
ühendust võtta, sõltub sihtrühma suurusest. 
Võtke eesmärgiks nii suur valim, kui see 
on praktiliselt ja majanduslikult võimalik, 
eelistatavalt ligikaudu 100. Kui on piisavalt 
rahalisi vahendeid, võite kasutada välist 
uuringufirmat.

■  Töötervishoiu ja tööohutuse näitajate jälgimine. 
Jälgige selle tegevusala töötervishoiu ja 
tööohutuse statistikat, millele teie kampaania 
on suunatud, või viige ise uuring läbi. Võtke 
taas eesmärgiks jälgida neid enne ja pärast 
kampaaniat. Kui teemaks on libisemisest 
põhjustatud vigastused, kas need on pärast 
teie kampaaniat vähenenud? Pika peiteajaga 
haiguste või riskide puhul ei ole võimalik 
võrrelda lihtsalt andmeid enne ja pärast 
kampaaniat ja see võib olla isegi eksitav. 
Kampaania võib tõsta teadlikkust ja seetõttu 
võidakse terviseprobleemidest rohkem teatada, 
mistõttu ainuüksi statistikat arvestades võib 
näida, nagu oleks teie kampaania mõjunud 
negatiivselt. Sellisel juhul on ainus reaalne 
 võimalus kampaania üle otsustada mõõta 

Mõned lihtsad varasemates 
kampaaniates kasutatud 
hindamismeetodid 

■  Päringute arvu kontrollimine / 
kontaktide suurenemine asutusega.

■  Veebisaidi külastuste kontrollimine.
■  Teabe/trükiste tellimised.
■  Osalevate organisatsioonide arvu 

kontrollimine.
■  Tundide, külastuste, osaletud 

koosolekute loendamine.
■  Trükistes küsitluslehtede 

avaldamine.

Küsimustiku näidis

■  Kas nägite meie kampaaniat töökohal libisemisest põhjustatud vigastuste kohta?
■  Kui jah, siis kus?

■  ajakirjanduses
■  otsepostituskirjas
■  konverentsi Factory Futures boksis

■  Kas teadsite enne seda kampaaniat, kuidas need õnnetusjuhtumid võivad teie ettevõtet 
mõjutada?

■  Kas kampaania parandas teie teadmisi ja arusaamist sellest probleemist?
■  Kas meie soovitused nende õnnetusjuhtumite ennetamiseks olid kasulikud?
■  Kas olete mõnda meie soovitust järginud?
■  Kui jah, kas olete juba täheldanud nende õnnetusjuhtumite vähenemist?
■  Kas sooviksite saada täiendavat teavet või abi?
Tänan, et leidsite aega seda küsimustikku täita. Palun tagastage see ettemakstud postikuludega 
ümbrikus. Kui teil on küsimusi, helistage meile telefonil 0982-87393 või saatke e-kiri aadressil 
stop.slipping@hsw.org.

48
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eteadlikkuses, suhtumises ja käitumises 
toimunud muutusi. Kõigi küsimuste puhul 
mõjub kampaania teatava viivitusega, pärast 
selle filtreerumist, mistõttu peate kehtestama 
pikema aja jooksul toimivad jälgimissüsteemid. 
Te ei saa küll olukorra paranemist ainuüksi 
oma kampaania tulemuseks pidada, kuid võite 
väita, et see on sellele kaasa aidanud, kui muud 
uuringud näitavad, et kampaania tulemusena on 
teadlikkus probleemist tõusnud.

Paremaks arusaamiseks kampaania edukusest ja 
sellest, mida järgmises kampaanias paremini teha, 
küsitlege sihtrühma väikest, kuid esinduslikku 
valimit kas telefoni teel või isiklikult kohtudes, 
individuaalselt või rühmadena. Valmistage ette 
üldisi küsimusi kampaania kohta, kuid võimaldage 
vastajatel neid laiemalt käsitleda. Sellistest 
isiklikest vestlustest saate sageli väärtuslikke 
soovitusi ja need võimaldavad paremini aru 
saada, mis ajendab sihtrühma töötervishoiu ja 
tööohutuse alast olukorda parandama. Ka sellist 
kvalitatiivset uuringut tasub läbi viia enne ja 
pärast kampaaniat.

Õppige uuringu tulemustest ja kampaania 
ettevalmistamise kogemustest.

■  Millised tugevad ja nõrgad küljed tulid teie 
uuringus esile? Kas sihtrühm oli liiga lai ja teie 
põhisõnum jäi seetõttu liiga lahjaks? Millised 
meediakanalid andsid parimaid tulemusi 
ja miks? Kas teie uuringust ilmnes varjatud 
küsimusi, mis väärivad edasist kampaaniat?

■  Kui ladusalt kampaania kulges? Kas 
abimaterjalide koostamise või päringute 
käsitlemisega tekkis probleeme? Kuidas võiks 
neid edaspidi vältida? 

Määrake nende ja teiste küsimuste lahendamiseks 
konkreetne aeg, näiteks üks kuu pärast kampaania 
lõppu.

Kvalitatiivsed mõõdupuud

Kampaania “lahkamine”

25
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9.MIDA TEHA EDASI? NNüüd on kampaania lõppenud ja see õnnestus 
suurepäraselt. Võite jala gaasipedaalilt võtta ja 
lõdvestuda… Kuigi mitte päriselt. Teie kampaania 
ei avaldanud muljet mitte igaühele ja on veel teisigi 
küsimusi, mida tutvustada. Tegelikult, kui olete 
juba kampaania läbiviimisest maigu suhu saanud 
ja saanud aru, et see polegi nii keeruline, kui 
mõnikord arvatakse, soovite tõenäoliselt tegevust 
jätkata ja käsitleda uusi probleeme.

■  Hoidke “vana” küsimus soojas. Otsige võimalusi 
huvi taasäratamiseks algse kampaania vastu. 
Selleks võite avaldada uusi andmeid või lähedast 
probleemi käsitleva pressiteate. Üks kiiremaid ja 
väiksemate kuludega viise sellistele sündmustele 
reageerimiseks on pöörduda ajakirjanduse 
poole, kasutades sündmust õngekonksuna 
laiema teema käsitlemiseks. Näiteks kui 
on uudis töötajatest, kes nõuavad asbestiga 
kokkupuutumise eest hüvitust, võiksite avaldada 
pressiteate, milles selgitate selle ainega seotud 
riske ja meetmeid nende minimeerimiseks. 
Veelgi kiirem viis oleks ajakirjanikele helistada.

■  Töötage välja üldine kommunikatsiooni-
strateegia. Võiksite kavandada pidevalt uueneva 
töötervishoiu ja tööohutuse alaste algatuste 
programmi, et töötervishoiu ja tööohutuse 
vastu tekitatud huvi alal hoida. Kuid ärge üle 
pingutage.

■  Jagage teavet ja kogemusi ka teiste 
organisatsioonidega. Ärge leiutage jalgratast ega 
korrake teiste vigu; pidage sidet kolleegidega 
lähedastest organisatsioonidest ja õppige 
nende kogemustest ning jagage neile omi. 
Võib-olla mõnes teises riigis on keegi juba 
eduka kampaania läbi viinud ja saate seda 
oma piirkonnas mallina kasutada. Või saavad 
nad konkreetsete meediaprobleemide suhtes 
nõu anda. Kas saate oma töökohal võtta 
ühendust sama sektori teiste organisatsioonide 
ohutusspetsialistidega? Näiteid kampaaniatest 
võite leida agentuuri ja teiste töötervishoiu ja 
tööohutuse organisatsioonide veebisaitidelt. 
Agentuuri saidil on ka veebifoorum, mille kaudu 
saate kontakte leida.

19
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1.NÕUANDEID TEABE 
KOOSTAMISEKS JA 
ESITAMISEKS

Üldsuunised

Nõuandeid tekstide
kirjutamiseks

T Tutvustavate materjalide ja abistavate brošüüride 
koostamise ja visuaalse esitamise viisist võib 
oleneda teie kampaania õnnestumine või 
ebaõnnestumine. See aga ei tähenda, et peaksite 
paanikasse sattuma ja laskma selle töö teha 
reklaami- või turundusfirmal. Teie eelarve ei 
tarvitse seda võimaldada. Veelgi tähtsam on, 
et te olete ilmselt võimeline seda ka ise tegema, 
võib-olla isegi väga kõrgel tasemel. See polegi nii 
raske, kui te arvate, kui järgite mõningaid lihtsaid 
reegleid.

■  Keskenduge ühele lihtsale sõnumile. See võib olla 
sama lihtne kui “Asbest tapab” või “Viis lihtsat 
sammu stressist põhjustatud haigestumiste 
vähendamiseks”. Seda sõnumit peaksid 
toetama kampaania kõik aspektid – eriti tekst ja 
visuaalsed kujundid. Vältige kiusatust poetada 
sisse ka teisi teemasid. See ajab sihtrühmad 
segadusse või ähmastab teie sõnumit.

■  Looge ühtne pilt ja tunnetus. Kõik teie 
tutvustavad materjalid alates reklaamidest 
kuni teabelehtedeni peaksid väliselt kuuluma 
ühtsesse perre. Visuaalsed kujundid võivad olla 
erinevad, kuid peavad olema stiililt ja toonilt 
identsed. See on suuresti kujunduse küsimus ja 
aitab “kaubamärgi” kohe ära tunda ja tugevdada 
sõnumeid, mida teie sihtrühmad on mujal 
näinud.

Kasutage lihtsat, argoovaba keelt

■  Kujutlege, et selgitate oma kampaania tähtsust 
sihtrühma liikmele temaga isiklikult vesteldes. 
Kasutage oma kampaanias samu sõnu, kui te 
sellisel juhul kasutaksite. Olge loomulik. Ärge 
püüdke targutada.

■  Muutke tekst isiklikuks. Rääkige “teie 
ettevõttest” ja “teie töötajatest” ja võimaluse 
korral kiiluge sisse viiteid oma sihtrühma turule. 
Näiteks: “Uue lahustite direktiivi mittetäitmisel 
võidakse teie ettevõttele määrata kuni 10 000 
eurone trahv.”

15
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■   Vältige pikki ja keerulisi lauseid. Kahtluse korral 
lugege tekst valjusti ette ja kontrollige, kas selle 
pikkus tundub loomulik ja tähendus selge. 
Kasulik on kirjutada algul nii, nagu te räägite, ja 
seejärel toimetamisel liigsed sõnad välja jätta.

Andke sõnum kohe edasi

Igaüks, kes ükskõik millist teksti loeb, peaks 
sõnumi mõttest mõne sekundiga aru saama. Seda 
saab teha kahel viisil:

■  Pealkiri. See köidab tähelepanu, selles reas on 
edasi antud teie kampaania sisu ja see ergutab 
teie sihtrühma lugemist jätkama. Tööohutuse 
ja töötervishoiu alastes tutvustavates tekstides 
keskendub see sageli probleemile, mille 
lahendus pakutakse põhitekstis. Pealkiri peaks 
väljendama võimalikult täielikult teksti mõtet. 
Ärge näiteks öelge ainult: “Müügile tuli uus 
toode”, vaid näiteks: “Uus tõstmisvahend võib 
vähendada seljavigastusi 15% võrra”. Pealkirja 
pikkuse kohta reegleid ei ole, kuid harva on need 
pikemad kui üks lühike lause.

■  Põhitekst. Nii pressiteate, reklaami kui ka muu 
teksti kirjutamisel peaksite püüdma anda 
oma põhisõnumi edasi esimeses või hiljemalt 
teises lauses. Järgmistes lausetes tuleks seda 
faktidega toetada ja põhiteemat edasi arendada. 
Alustage kõige tähtsamatest punktidest ja 
lõpetage vähemtähtsamatega. Reklaamid ja 
muud tutvustavad tekstid lõpetatakse tavaliselt 
lausega, mis seob põhiteksti uuesti pealkirjaga, 
kuid see ei ole kõige tähtsam.

Liigendage pikka teksti alapealkirjade 
ja muude vahenditega

Suured tekstipinnad ei kutsu lugema ja peletavad 
sageli inimesi eemale. Seepärast kasutavadki 
ajalehed, ajakirjad ja muud kogenud kirjastajad 
mitmesuguseid vahendeid teksti liigendamiseks. 
Need on:

■  alapealkirjad;

■  täppjaotused;

37
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■  kursiiv;

■  lõikude jaotamine osadeks;

■  tekstikastide kasutamine.

Neid võtteid kasutatakse tavaliselt tekstides, 
mis koosnevad mitmesajast sõnast, näiteks 
teabelehtedes, artiklites, pressiteadetes ja 
otsepostituskirjades. Õigel kasutamisel võivad 
need olla lugejale kasulikud teetähised ja juhtida 
tema tähelepanu põhisõnumitele.

■  Valige abistavaid kujundeid hoolikalt. Veenduge, 
et need illustreeriksid teie põhisõnumit. 
Animafilmide ettevaatlik kasutamine, 
sealhulgas õnnetusjuhtumite näitamiseks, võib 
mõnevõrra kuiva ja igavat töötervishoiu- ja 
tööohutusealast sõnumit hästi elavdada. Kuid 
pidage meeles, et ka ainult tekst ise võib olla väga 
mõjuv.

■  Võtke eesmärgiks selgus ja lihtsus. Ärge püüdke 
ühele lehele või tahvlile liiga palju mahutada. 
See kahjustaks kampaania suunatust ja ajaks 
sihtrühma segadusse.

■  Tekstis ja visuaalsetes materjalides kasutage 
oma asutuse värve ja trükimalle. See aitab 
teadvustada teie organisatsiooni ja rõhutada 
selle järjepidevust ja professionaalsust.

Kampaania juhtlaused

“Keerake luu- ja lihaskonna häiretele selg”

■  Kasutatakse seljaprobleemide ja luu- ja 
lihaskonna häirete vahelist seost.

■  Sisaldab sõnumit, et seljahäireid ja muid luu- ja 
lihaskonna häireid ei tohiks lubada.

■  Edastab sõnumi, et TEIE peate midagi tegema.

“Edu ei ole juhuslik”, “Edukatel pole õnnetusi” 
(Success is no accident)

■  Tööõnnetuste vältimise kampaania.

■  Annab mõista, et tööohutuse tagamisel on 
otsustava tähtsusega elemendid planeerimine ja 
juhtimine.

Kuidas suurendada 
kampaania visuaalset mõju

Ühes liikmesriigis koostati 
kalatööstusele teavet kalakujulistel 
lamineeritud kaartidel. Selles oli 
ka auk, mis võimaldas seda siduda 
paadi külge. Nii suurendati materjali 
töökohal püsimise võimalust ja 
tehti see ka pilkupüüdvamaks. 
Lamineeritud materjalid võivad olla 
praktilisemad ka köögis, taludes, 
ehitusplatsidel jms. 

28

27
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■  Seostab ettevõtte edukuse tööõnnetuste 
puudumisega, kuna enamikul edukatel 
ettevõtetel on ka õnnetusjuhtumeid kõige 
vähem.

“Töötame koos hästi” (Working well together)

■  Ehitussektori kampaania töötervishoiu ja 
tööohutuse olukorra parandamiseks tööandjate 
ja töötajate ja nende ametiühingute ühise töö ja 
koostöö kaudu.

■  Sõna “hästi” (well) on siin kasutatud kahes 
tähenduses: hea tervis; hea ja tulemuslik 
koostöö.

■  “Hästi töötamine” tähendab lisaks töötamist 
tervislikult ja ohutult ning samal ajal hästi ja 
tulemuslikult.

■  “Koos” tähendab töötamist koostöös ja 
partneritena.

“Tööl tagasi”, “Selg tööl” (Back in work)

■  Eesmärk on vältida tööl seljavigastusi.

■  Sõna back (selg, tagasi) kasutatakse ka 
tagasipöördumise, siin tööle tagasipöördumise 
tähenduses. Osa kampaaniast puudutab 
seljavigastusega töötajate taasintegreerimist 
tööle.

“Töö! see on riskantne ettevõtmine”

■  Ametiühingu kampaania, mis on suunatud 
ametiühingu esindajatele ohutuse alal ja 
tööandjatele ning propageerib ühiselt sobivate 
ja piisavate riskianalüüside läbiviimist vastavalt 
õigusaktide nõuetele.

■  Termini “ettevõtmine” kasutamisega vihjatakse 
taas, et hea töötervishoiu ja tööohutuse alane 
olukord on majanduslikult kasulik. Terminit 
“ettevõtmine” kasutatakse kahes tähenduses: 
“ettevõte” ja “küsimus” või “teema”.

“Töö ei ole lapsemäng”

■  See on tõsine küsimus.

■  See on küsimus, mis nõuab planeerimist ja 
juhtimist. 

■  Lapsed ei tohiks töötada!

50
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Töötervishoiu ja tööohutuse alased juhendid 
sisaldavad enamasti kontroll-loendeid ja muid 
praktilisi vahendeid. Peale selle võivad näited 
tegelikust elust aidata väga efektiivselt veenda 
skeptilist sihtrühma selles, et teie pakutav 
lahendus on realistlik ja saavutatav. Üldise 
teabelehe või abistava juhendi võib muuta 
sektoritele suunatud teabelehtede seeriaks, lisades 
erinevatele variantidele näiteid konkreetsetest 
sektoritest või sektoritele kohandatud 
kontroll-loendeid.

Praktilised vahendid ja 
teavitamine näidete varal
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2.KUIDAS ERINEVAID 
MEEDIAKANALEID 
VÕIMALIKULT HÄSTI 
ÄRA KASUTADA

Pressiteated

Pressiteated on tingimata vajalikud praktiliselt 
kõigi kampaaniate puhul, eriti nende käivitamisel. 
Need võimaldavad saada ajalehtedes, ajakirjades 
ja ringhäälingus, sealhulgas televisioonis tasuta 
kajastamist, mis võimaldab teil jõuda tuhandete, 
kui mitte miljonite sihtrühma liikmeteni.

Kuid millistele väljaannetele ja jaamadele tuleks 
pressiteade saata? Neid on teie riigis sadu. 
Koostage kõigepealt selliste väljaannete ja jaamade 
loetelu, mida teie sihtrühmad tõenäoliselt loevad 
või kuulavad, kaasa arvatud erialane ja kohalik 
ajakirjandus. Teiseks keskenduge sellistele, mis 
võivad olla teie loost huvitatud. Seda ei ole mitte 
kõik neist.

Ja lõpuks, kui olete oma loetelu lühendanud, 
selgitage välja konkreetne ajakirjanik, kes võib teie 
teemaga tegelda. Sellist teavet sisaldavad sageli 
meediakataloogid. Või siis helistage väljaandele 
või jaamale. Saatke oma pressiteade alati 
ajakirjanikule nimeliselt ja kui on aega, helistage 
ja küsige, kas nad on selle kätte saanud ja kas nad 
vajavad lisateavet.

Esimene lõik peaks 
sisaldama põhisõnumit ja 

põhilist seda kinnitavat teavet. 
See peaks olema eraldi uudis, 

kui ka toimetaja ülejäänu 
loost välja jätab

“Märkused toimetajatele” 
peaksid sisaldama kasulikku teavet, 
mis põhiloosse ei sobi. Selleks võib 

olla taustteave konkreetse tööohutuse 
ja töötervishoiu küsimuse kohta, 

millele te tähelepanu juhite, andmed 
läbiviidud uuringute metoodika 
kohta ja/või teie organisatsiooni 

lühikirjeldus

Kasutage loo 
elustamiseks 

osundust 
asjatundjalt

Lisage vähemalt 
ühe kontaktisiku 
telefoninumber, 

eelistatavalt kodune või 
mobiilinumber väljaspool 

tööaega tehtavateks 
päringuteks. Ajakirjanikud 

töötavad sageli 
õhtuti kaua
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Kui te ei soovi, et lugu 
avaldatakse enne teatavat 

kuupäeva ja kellaaega, 
lisage sellele vastav keeld. 

Ajakirjanikud peavad sellest 
nõudest kinni. Pange alati oma 

pressiteatele kuupäev, isegi 
kui varem avaldamine 

ei ole keelatud 

Jätke tekstile 
topelt reavahe, et 
seda oleks lihtsam 

lugeda ning et 
ajakirjanikud saaksid 

sellele märkmeid 
teha 

Märkige teksti 
põhiosa lõppu “Lõpp”. 

Nii tavaliselt tehakse ja 
sel juhul võib ajakirjanik 
olla kindel, et ükski leht 

ei ole puudu 

Pealkiri peaks olema 
kokkuvõte kogu loost ja 

olema võimalikult tõhus ja lööv. 
Ärge hakake välja mõtlema 

kavalat ja teravmeelset pealkirja; 
ajakirjanikud – või täpsemini 

toimetaja abid – panevad 
pealkirjad ise. Esiletõstmiseks 

kasutage rasvast kirja 
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Otsepostituskirjad

Otsepostituskirjad on levinud vahend nimeliselt 
paljude isikuteni jõudmiseks, sageli väga 
täpselt suunatud turgudel. Kui teil oma nimede 
andmebaas puudub, võite selle osta oma piirkonna 
turundajalt või otsepostitajalt. Ka erialaühing 
võib võimaldada teil sektori poole pöördumiseks 
oma nimekirja kasutada. Ametiühingud, 
tööandjate liidud jne võivad olla nõus lisama teie 
teabe oma regulaarsetele postitustele. Töökohal 
võite kasutada sisepostisüsteemi, lisada teabe 
palgakviitungitele või saata laiali e-kirjad.

Soovi korral tooge 
allsõnumid esile kursiivi või 

alapealkirjadega. Või esitage 
need täppjaotistena, mis aitab 

lugejal kirja teksti kiiresti 
silmadega haarata 

Uuringud on näidanud, 
et inimesed loevad peaaegu 
alati kirja postskriptumi läbi. 

Kasutage seda “üleskutse” 
esitamiseks. Tuletage 

lugejatele meelde, mida, 
miks ja millal nad 
peaksid tegema 

Adresseerige oma 
kiri nimeliselt 
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Isikustage teksti 
selliste sõnadega 

nagu “teie” ja “teie 
organisatsioon”

Pealkiri peaks 
sisaldama teie 

põhisõnumit ehk 
“müügipakkumist”
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■  Kasutage asjakohaseid ja tähelepanu köitvaid 
kujundeid. Pidage meeles, et te konkureerite 
teiste väljaandes avaldatud reklaamidega.

■  Juba ainult pealkirjad peaksid sisaldama kogu 
vajalikku teavet. Paljudel juhtudel inimesed 
muud ei loegi.

■  Teksti põhiosa peaks olema lühike, tavaliselt 
mitte üle 200 sõna.

■  See peaks sisaldama “üleskutset tegutsemiseks”: 
öelge lugejatele, mida nad peaksid tegema. See 
võib sisalduda pealkirjas või reklaami lõpus.

■  Lisage alati ka telefoninumber või aadress, mille 
kaudu võib saada lisateavet või abi.

■  Kasutatud kirjatüüp ja värvid peaksid vastama 
ideaaljuhul teie asutuse identiteedile, et 
visuaalne külg oleks järjepidev.

Küsige alati professionaalset abi välistelt 
ettevõtetelt, kellel on vastavate meediakanalite 
kasutamisega kogemusi. Ärge isegi mõelge sellele, 
et seda ise teha.

Plakatist mööda minnes suudavad inimesed vastu 
võtta ainult ühe lihtsa sõnumi ja võimsa kujundi. 
Nad tõenäoliselt ei peatu ega hakka midagi 
täpsemalt lugema.

Reklaam trükiajakirjanduses

Tele- ja raadioreklaamid

Plakatid

45

30
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■  Populaarne ja lihtne viis sõnumi levitamiseks 
töökohal.

■  Teadetetahvlil on vähe ruumi. Kas A4 või A5 
plakat on parem kui suuremad formaadid?

■  Teadetetahvlile paigutatud plakatil võite anda 
veidi rohkem teavet:

■  rasvases kirjas pealkiri, mis sisaldab sõnumit;

■  allsõnumid (võimalikult vähe), näiteks: “Miks 
see on tähtis” ja “Mida on vaja teha”.

Teabelehed on tähtis vahend inimeste 
regulaarseks kursishoidmiseks valdkondadega, 
milles pidevalt midagi toimub või milles soovite 
erinevaid küsimusi sügavuti käsitleda. Suurim 
probleem on leida piisavalt lugusid mitme 
väljaande täitmiseks ja leida aega kõigi väljaannete 
õigeaegseks avaldamiseks. Kui suudate need 
kaks takistust ületada, on hästi. Kui mitte, 
kaaluge alternatiivse kanali kasutamist. Töökoha 
ohutuskomitee võiks regulaarselt lasta ringi 
käima teabelehte, sealhulgas e-posti teel, kui see 
on kättesaadav, või regulaarse veeruna personali 
üldises teabelehes.

■  Innustage lugejaid ka sisse vaatama, andes 
ülevaate lugudest, mis on avaldatud teistel 
lehekülgedel.

■  Varustage dokument selge tunnusmärgiga, et 
oleks teada, kes selle saatis.

■  Jälgige, et lood oleksid lühikesed ja selged. 
Lugejad ei ole tavaliselt nõus süüvima pikkadesse 
tekstidesse.

■  Liigendage pikki artikleid alapealkirjadega, et 
muuta neid kutsuvamateks.

■  Kasutage põhiloo esitamiseks ja toetamiseks 
pildiallkirju. Kui fotol näidatakse uut toodet, 
ärge nimetage seda lihtsalt “uueks tooteks”. Selle 
asemel näiteks: “Uus toode võib vähendada 15% 
võrra mürasaastega kokkupuutumist.”

Plakatid teadetetahvlil

Teabelehed

VÄGIVALD TÖÖL – TEATAGE SELLEST!
■  Teatage kõigist ähvardustest, vigastustest, 

solvamistest või ahistamistest niipea kui 
võimalik

■  Täitke vahejuhtumi vorm
Selle saate osakonnajuhatajalt

■  Pöörduge nõustamistalituse poole
Abi saamiseks pärast vahejuhtumit helistage 
sisetelefonil 123

See teave on meile VÄGA OLULINE edasiste 
vahejuhtumite vältimiseks

Teie ohutuskomitee viib läbi kampaaniat 
vägivalla vältimiseks töötajate seas

3
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Pikema aja jooksul kehtiva taustteabe esitamiseks 
on sobiv kasutada brošüüre, näiteks andmetega 
konkreetsete terviseriskide ja tervislike seisundite 
kohta või isegi oma organisatsiooni tutvustava 
materjaliga.

■  Esimesel leheküljel tuleks teatada lugejale 
kõigest, mis tal on vaja teada: mille kohta see 
brošüür on koostatud ja miks on see tähtis. 
Sellel ja esimestel lehtedel sisalduv tekst peaks 
olema võimalikult lühike ergutamaks inimesi 
süvenema.

■  Neile, kellele on vaja teie organisatsiooni 
tutvustada, lisage sisekaanele väike tagasihoidlik 
kirjeldus sellest, kes te olete ja mille poolest olete 
eriline.

■  Juhtige lugejaid läbi siselehekülgedel esitatud 
teksti, kasutades pealkirju ja alapealkirju. 
Pidage meeles, et enamik inimesi ainult lehitseb 
brošüüri. Peate oma põhipunktid selgesti esile 
tõstma.

■  Põhisõnumitele on hea tähelepanu juhtida 
tsitaatidega.

■  Kaaluge tasku lisamist tagakaane siseküljele, 
et pakkuda konkreetsetele isikutele mõeldud 
lisamaterjale.

Näitusebokse võib avada mitmesugustel 
üritustel 

■  Avalikud näitused;
■  majandussektorite või erialased laadad;
■  tutvustavad ringreisid;
■  kohalikud näitused;
■  kinnised näitused või avaüritused;
■  konverentsid;
■  rändnäitused, nt avalikes kohtades: 

kaubanduskeskustes, raamatukogudes jms.

Mõned liikmesriigid ja organisatsioonid on 
edukalt kasutanud ringreisibusse, millega viiakse 
kampaania ja sõnum otse töökohale.  Bussidega 
veetakse materjale, vahendeid ja koolitatud 

Brošüürid

Konverentsid ja näitused

31
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töötajaid ning bussidele pannakse kampaania 
juhtlause, et sõites reklaami teha. Töötervishoiu 
ja tööohutuse bokse võib edukalt kasutada 
töökohtadel.

Kavandage näitusestend

■  Kasutage tähelepanu köitmiseks erksaid värve 
ja visuaalseid kujundeid. Võimaluse korral 
kasutage interaktiivseid demonstratsioone, mis 
meelitavad külastajaid teie boksi juurde. Võib 
näidata videot.

■  Sõnum peab olema lihtne ja selge ning 
keskenduma eripärale ja eelistele. See peab 
olema nähtav ka veidi kaugemalt. Esitage 
abiteave ja vähemtähtsad sõnumid väiksema 
kirjaga. Esitage minimaalselt teavet, sest 
enamik inimesi jääb teie stendi ette vaid 
mõneks minutiks. Neil ei ole aega pikki 
tekste lugeda.

■  Kasutage kirjanduse stende, millelt külastajad 
saavad teavet kaasa võtta.

■  Tagage, et boksis oleksid sõbralikud ja teavitatud 
inimesed. Alati peaks keegi kohal olema. Pange 
keegi “pühendunud” isik boksi juhtima ja vältige 
olukorda, kus keegi abistab boksis selleks, “et 
teenet osutada”. Kui saadate näitusele oma boksi 
karkassi vms, tagage, et teataks, kuidas seda üles 
panna ja maha võtta.

■  Kui palju on osavõtjaid? Kes nad on? Õigeid 
materjale peaks olema piisavalt varuks.

■  Tagage, et boks ja materjalid jõuaksid õigeaegselt 
kohale ja et teil oleks piisavalt aega ülespanekuks 
ENNE ürituse algust.

■  Tagage, et teil oleksid kõik vajalikud seadmed ja 
materjalid: lauad, toolid, pliiatsid, paber, päringu 
vorm külastajate küsimuste registreerimiseks, 
elektrikontakt elektriseadmete ja arvuti 
kasutamiseks jms.

■  Näitusel saadud kontakte arendage kohe edasi, 
seades päringud prioriteetide järjekorda.

25
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Levinud koolitus- ja õppevahend on videod, mida 
saab kasutada ka näituseboksides, kuid nende 
valmistamine võib olla kulukas. Maksimaalse 
mõju avaldamiseks näidake neid ligikaudu 
viis minutit, kuid mitte kauem kui 20 minutit. 
Pärast seda hakkab vaatajate tähelepanu 
kiiresti hajuma. Kasutage alati asjatundjate abi. 
Tavaliselt peate koondama kokku abistavad 
tekstid, mille vaatajad saavad kaasa võtta. Kui 
videod kasutatakse koolituseks, mõelge sellele, et 
koostada interaktiivse seminari küsimusi või muid 
koolitusmaterjale, mida videoga koos kasutada. 
Töötervishoiu ja tööohutuse alane video võib olla 
kasulik:

■  Hea ja halva tava näitamiseks.

■  Õnnetusjuhtumini viinud sündmuste 
dramaatiliseks rekonstrueerimiseks või hea 
tava saavutamiseks vajalike tegevuste järjestuse 
näitamiseks.

■  Tagajärgede näitamiseks ohvrite kaudu, kes 
näitavad oma terviseprobleeme ja räägivad neist.

■  Interaktiivseks tegevuseks: video võib peatada 
küsimaks: “Mis nüüd juhtub?” või “Leidke 
ohutegurid.”

■  Laiema sihtrühmani jõudmiseks, tingimusel et 
on võimalik videot vaadata, sealhulgas koolides, 
koolitusasutustes, töökohal toimuvas koolituses, 
näituseboksides. See võib olla kasulik, kui 
videot saab laenutada. See võib olla kasulik 
ka nende koolituses, keda traditsioonilised 
õppemeetodid eriti ei motiveeri või kellel ei ole 
hea lugemisoskus, või neile, kes räägivad teist 
keelt, kui videos kasutada hästi visuaalseid 
kujundeid. Videot soovivad sageli näidata ka teie 
oma organisatsiooni või teiste organisatsioonide 
allüksused, kes korraldavad teie kampaaniaga 
ühinemiseks oma seminare.

Sageli laenutavad töötervishoiu ja tööohutuse 
asutused videoid töökohtadel ürituste 
korraldamiseks.

Videod

39
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Ühes liikmesriigis valmistati video põllumajandussektoris käsitsi teisaldamisest põhjustatud luu- 
ja lihaskonna häirete vähendamiseks ja Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädala tegevuste 
toetamiseks.

■  Eesmärk. Toetada teadlikkuse tõstmist põllumajandussektoris käsitsi teisaldamiste suhtes ja 
sellekohaseid ennetusmeetmeid video kasutamisega, mis illustreerib head tava.

■  Põhitegevused. 20minutilise mittetehnilise hästi visualiseeritud video valmistamine, milles 
tutvustatakse reaalseid ja tüüpilisi käsitsi teisaldamise probleeme talumajapidamistes ja praktilisi 
lahendusi neile probleemidele.

■  Mida tehti. Luu- ja lihaskonna probleemid on põllumajandussektoris üks tähtsamaid 
haigestumise põhjusi. Praktilised lahendused on kättesaadavad, kuid sageli neid ei 
tunnistata või ei ole need laialdaselt teada. Sihtrühmana määratleti talupidajaid, talutöölisi ja 
põllumajanduserialade üliõpilasi. See sihtrühm üldiselt ei loe meelsasti üksikasjalikke tehnilisi 
materjale. Seepärast otsustati valmistada hästi visualiseeritud mittetehniline video, milles 
kasutati sõnumi edasiandmiseks heliefekte ja näiteid reaalsest elust. Projekti meeskonda 
kuulusid põllumajanduse tööinspektor, ergonoomik ja videospetsialist. Video salvestati kohapeal 
taludes talupidajate ja talutööliste osavõtul. Videos kujutati järgmisi töid.
■  Kariloomade, nt lammaste ajamine. Lahendus:

■  oleneb isikust (koolitus, kogemused, füüsiline sobivus), seadmetest (piirdeaiad, 
laadimistehnika), loomast (tema tervislikust seisundist ja suhetest inimestega).

■  Virtsahoidlate kaante tõstmine. Lahendus:
■  suurte kaaneplaatide tõstmiseks kasutage spetsiaalseid tõsteaasu ja sobivat laadurit;
■  paigaldage kaas väiksematest plaatidest, mida saab ohutult käsitsi teisaldada, et 

pumpadele ja segistitele ligi pääseda.
■  Traktorirataste käsitsemine. Lahendus:

■  kasutage spetsiaalset rattatõstukit, mis on kas eraldi seade või tõstuki külge kinnitatud. 
Rattatõstukitega saab rattaid tõsta, kanda, keerata ja kallutada, et neid oleks parem 
traktorile alla panna ja ära võtta.

■  200 l kemikaalipaakide käsitsemine (näiteks pestitsiidide või veterinaarravimitega). Lahendus:
■  suurte mahutite liigutamiseks ja kallutamiseks kasutage spetsiaalset paagiraami;
■  kavandage ladustamine paremini, et mahuteid ei oleks vaja kaugele viia.

■  Kottide, püttide ja muude mahutite teisaldamine. Lahendus võimaluse korral:
■  minge üle puistematerjalide mehaanilisele teisaldamisele;
■  kasutage kõigi materjalide teisaldamiseks laadureid, transpordibokse ja tõstukeid;
■  laduge kaubad haagisele, et nende teisaldamiseks ei peaks neid maast üles tõstma.

Videos antakse ka soovitusi vigastuste ohu vähendamiseks tõstmisel ja kandmisel, sealhulgas 
tööriistade ning kemikaalide mahutite, kottide, plokkide, akude, aiapostide, pallpakendite, 
puistematerjalide, pikkade talade, turbapallide ja traktori raskuste käsitsi teisaldamise vahendite 
õigeks kasutamiseks.

Video valmis Euroopa nädalal, et seda saaks nädala reklaammaterjalidesse lisada. 
Video saadeti liikmesriigi kõigile piirkondlikele tööinspektsioonidele. Seda on näidatud 
ka põllumajandusmessidel. Põhiline sihtrühm on uued põllumajandustöötajad ja 
põllumajanduslikesse kõrgkoolidesse saadeti üle 250 video. Müügiks valmistati pikem variant.
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Kampaania-eelset küsitlust võib kasutada 
kampaania käivitamisel ja ka hiljem kampaania 
hindamisel. See on eriti kasulik siis, kui käsitlete 
mõnda uut riski või ala, mille kohta statistilised 
andmed puuduvad. Seda tuleb planeerida 
selliselt, et kampaania alguseks oleksid 
tulemused kättesaadavad. Küsitlusi tuleb hästi 
kavandada ja analüüsida, et anda ajakirjandusele 
ja üldsusele usutavaid tulemusi. Töötajate 
küsitluse tulemuste avaldamine võib käivitada 
tulemuslikult kampaania teie enda töökohal.

Internet on võimas massikommunikatsiooni-
vahend, mida võib teie kampaanias kasutada. 
Seda võib kasutada interaktiivselt. Ajakirjanikud 
ja teised organisatsioonid, kes soovivad teie 
kampaaniat kajastada või tutvustada, soovivad 
meelsasti saada teie kampaania materjalide 
elektroonilisi versioone. Lisage pressiteadetesse 
oma veebilehe aadress. Kõige parem oleks 
koostada veebisaidi osa, mis on pühendatud 
spetsiaalselt teie kampaaniale ja sisaldab 
otsest linki selle juurde. Internetipõhised 
uudisteteenistused võivad pakkuda teie 
loo kajastamisel lingi teie veebilehe osale. 
Huvitatud organisatsioonid võivad ka levitada 
teie veebiaadressi ja lisada oma saidile teie saidi 
lingi.

Kaaluge spetsiaalse veebilehe koostamist 
kampaania kohta, selleks et:

■  esitada kampaania eesmärgid ja ajakava;

■  hoida külastajad kampaania ürituste ja 
edenemisega kursis;

■  viia läbi küsitlusi;

■  avaldada pressiteateid, teabelehte, brošüüre ja 
plakateid. Teie trükkimis- ja levitamiseelarve on 
piiratud, eriti kui soovite koostada värvirikast 
ja pilkupüüdvat kujundust. See võimaldab 
materjale laiemalt levitada ilma lisakuludeta. 
Samuti tähendab see, et võite jõuda huvilisteni, 
kes ei kuulu teie     meililisti. Kaaluge teabe 

Küsitlused

Kampaania internetis

35
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kättesaadavaks tegemist nii html- kui ka 
pdf-vormingus;

■  panna välja allalaaditav kujundus, juhtlause jms, 
et ajakirjanikud ja muud huvilised võiksid neid 
kasutada;

■  kasutada veebisaiti interaktiivselt:

■  paluge organisatsioonidel end veebisaidi 
kaudu kampaaniaga siduda;

■  koguge kampaanias osalejatelt tõendavaid 
näiteid või praktilisi meetmeid;

■  kampaania võrgustike väljaarendamiseks;

■  arutelude või hea tava vahetamise foorumi 
moodustamiseks;

■  avaldada kogu abiteave, mida te ei saa 
traditsioonilisel viisil avaldada või levitada;

■  avaldada fotosid ja kujundust jms, mida oleks 
kulukas trükkida ja levitada;

■  pakkuda linke muude teemaga seotud 
teabeallikate juurde.

Mitu organisatsiooni on leidnud, et olulise 
töötervishoiu ja tööohutuse alase teabe 
levitamine CD-ROMil kampaania toetuseks 
võib olla efektiivne näiteks teabe viimiseks 
väikeettevõteteni. Neile mahub palju rohkem 
teavet kui trükitud väljaandesse ning neid on kerge 
hoida, pakkida ja postiga saata. Neid võib kasutada 
interaktiivselt ja koolitusmaterjalina. Võib saata ka 
regulaarseid uuendusi.

CD-ROMid

Veel mõned ideed

■  Telefilm või kuuldemäng: ühes liikmesriigis loodi maaelust kuuldemängude seeria, mille ühe 
stsenaariumi teemaks olid õnnetusjuhtumid põllumajanduses.

■  Teater: ühes liikmesriigis lavastati teatris tööohutuse ja töötervishoiu teemalisi näidendeid.

48
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1.KUIDAS JÕUDA 
VÄIKESTE JA KESKMISE 
SUURUSEGA 
ETTEVÕTETENI VKE

VVäikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel 
on oma kampaaniate läbiviimiseks ja teiste 
kampaaniates osalemiseks vähe aega ja vahendeid: 
neil on vähem inimressursse ja vähem teavet 
kui töötervishoiu ja tööohutuse osakonnaga 
suurettevõtetel. Tõenäoliselt ei saa te näiteks 
nendeni jõuda erialase töötervishoiu ja tööohutuse 
alase ajakirjanduse kaudu. Nendeni jõudmiseks 
peab sõnum olema väga asjakohane ja see tuleb 
paigutada areenile, kus nad seda näevad.

Mõned nõuanded agentuuri poolt läbiviidud 
küsitluse tulemusena

■  Kasutage VKEdeni jõudmiseks isiklikke 
kontakte. Tõenäoliselt ei ole mõjus ainult 
reklaamile loota. Kõige tulemuslikumad 
kontaktid on töökohtade külastused, kuid 
reklaamistrateegia võib hõlmata ka messidel 
osalemist, koolitust ja piirkondlikke seminare.

■  Kaasake kampaania toetamiseks ja sõnumi 
levitamiseks aktiivselt usutavaid partnereid. See 
aitab äratada sihtrühma huvi ja tekitada selles 
usaldust. Nende hulka kuuluvad tööandjate ja 
ametiliidud, kaubanduskojad ja (vastastikuse) 
kindlustuse organisatsioonid. Kampaaniat 
aitab tuua VKEdele lähemale kohalike üksuste 
kaasamine.

■  Muutke oma sõnum hästi asjakohaseks 
VKEde omanikele, kellel on vähe aega ja palju 
prioriteete. Suhtlemine peab olema vahetu ja 
asjalik. Nad otsivad lihtsaid valmislahendusi. 
Pakkuge praktilisi vahendeid ja konkreetseid 
näiteid ning juhtumeid.

■  Ärge lootke liiga palju. VKEsid tegutsema 
motiveerides võtke eesmärgiks parandada 
olukorda samm-sammult.

■  VKEdele, millest paljud võitlevad majandusliku 
püsimajäämise nimel, võib väga tulemuslik 
sõnum olla majanduslik kasulikkus.

■  Tööinspektorid ja teised välised abitalitused 
võivad vajada teavet ja koolitust VKEdes huvi 
äratamiseks ja nende abistamiseks kampaanias. 

46
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■   Kõige väiksematel VKEdel tõenäoliselt ei 
ole töökohal ametiühingut. Kuid mõned 
riigiasutused on VKEde kampaaniates 
ametiühingutega koostööd teinud, sest 
ametiühingud võivad soovida VKE tööandjale 
näidata, et nad võivad pakkuda töötervishoiu ja 
tööohutuse alast abi, näiteks õigusaktide nõuete 
täitmisel ja koolituse pakkumisel.

Ideid VKEdeni jõudmiseks

■  CD-ROM põhilise ja olulise teabega on 
osutunud VKE kampaania populaarseks osaks. 
Sõnumi õigele edasiandmisele on kaasa aidanud 
ettevõtete külastamine enne käivitamist.

■  Paljud VKEd kuuluvad ametiliitudesse. Avaldage 
artikleid ja reklaame erialastes ajakirjades. Eriti 
VKEde puhul on sõnum efektiivsem, kui see 
on suunatud konkreetsetele nende sektoris 
esinevatele riskidele ja illustreeritud näidetega 
samast sektorist. Erialaajakirjades avaldatav 
teave peab sisaldama selget sellele sektorile 
suunatud sõnumit. Võimaluse korral kaasake 
ametiliit kampaania partneriks. See lisab 
usutavust ja asjakohasust.

■  On väikeettevõtete organisatsioone või 
ühendusi, keda saate kasutada teabe 
otsepostituseks nende liikmetele.

■  Ergutage suuremaid tööandjaid oma väikeste 
alltöövõtjatega töötervishoiu ja tööohutuse alal 
koostööd tegema. Koostage reklaammaterjale, 
mida suurem ettevõtja saaks levitada. Ergutage 
suuremaid ettevõtjaid toetama väiksemaid 
“heanaaberlusskeemi” raames.

■  Andke teavet kaubanduskotta vms ja 
viige kaubanduskoja kaudu läbi muid 
koostöötegevusi.

■  Töötervishoiu ja tööohutuse bussi võib kasutada 
“liikuva” vahendina töötervishoiu ja tööohutuse 
alase sõnumi ja abi toomiseks otse VKEsse 
või selle objektile. Seda on kasutatud näiteks 
ehitusobjektidele suunatud kampaaniates. Kui 
bussile kinnitatakse reklaam,  viib see sõnumit 
samal ajal läbi tänavate.

32
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■  Otsekontaktidega abiprogrammid VKEdele, nt 
piirkondlike asutuste või tööinspektorite kaudu, 
võivad anda kõige paremaid tulemusi, kuid on 
ressursimahukad.

■  Mõned liikmesriigid on kasutanud VKEdeni 
jõudmiseks ära äriringkondade suundumust 
pidada “hommikusöögikohtumisi”. 
Väikesed 15–20 osalejaga kohtumised või 
seminarid ettevõtte läheduses võivad olla 
tulemuslikumad kui suured konverentsid.

■  Kasutage isiklikke kutseid ja kontakte.

■  Meetmete saavutamisel võivad häid tulemusi 
anda VKEde kampaaniad, millesse kuuluvad 
töökohtade külastamised, mille käigus 
seatakse VKEdele individuaalseid eesmärke. 
Sekkumiste tulemusi võib kasutada näidetena 
kampaania üldiseks täiustamiseks.

■  Paluge usutaval ja edukal ettevõtjal kampaania 
käivitada ja edastada ettevõtetele sõnum hea 
töötervishoiu ja tööohutuse alase olukorra 
kasulikkusest.

■  Korraldage erialastel üritustel näituseboks või 
käivitage mõni tegevus.

■  Tegutsege kohalikul tasandil, sealhulgas võtke 
sihiks kohalik ajakirjandus.

Edu retsept? Kampaania toitlustussektori 
VKEdele 

Ühe liikmesriigi töötervishoiu ja tööohutuse 
asutus korraldas kampaania restoranide ja 
toitlustussektori töötervishoiu ja tööohutuse alase 
olukorra parandamiseks. Selles sektoris tegutseb 
palju väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid. 
Sektori suuremad organisatsioonid sõlmivad sageli 
frantsiisilepingud oma filiaalidega, mis töötavad 
tegelikult VKEdena:

■  Esimese sammuna moodustati “kontaktgrupp” 
sektoris töötavate ettevõtete gruppidega, 
näiteks:

■  toitlustuse ja hotellinduse ametiliidud;

■   õlletootjate ametiliit;

13
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■  toitlustusseadmete tootjate ametiliit;

■  ametiühingud;

■  avaliku sektori toitlustusorganisatsioonid;

■  tööinspektsiooni osakond, mis tegeleb 
hotellinduse, restoranide ja toitlustuse 
töökohtadega.

■  Koostati terve seeria kindla suunitlusega 
teabematerjale, alustades õigusaktide ja 
tööandjate kohustuste, õnnetusjuhtumite 
kulude, olukorra parandamise majandusliku 
kasulikkuse ja sagedamini õnnetusjuhtumeid 
põhjustavate riskide (sh libisemised, 
komistamised ja kukkumised, lõikehaavad ja 
põletused, seadmetega seotud ohud ja käsitsi 
teisaldamine) tutvustamisest.

■  Teabe vormiks valiti lühikeste tasuta 
teabelehtede seeria, millest igaühes käsitleti 
üht teemat ja mida sai kergesti kopeerida, 
avaldada erialastes ajakirjades või jagada välja 
tööinspektorite poolt töökohti külastades. 
Juhendite koostamisel konsulteeriti kõikide 
kontaktgrupi liikmetega, et nad kogu teavet 
toetaksid ja et sõnum oleks õige.

■  Teave avaldati ameti- ja toitlustusliitude 
ajakirjades ning seda jagasid välja ametiühingud 
ja teised toitlustusgrupi organisatsioonid oma 
liikmetele.

■  Teabe levitamiseks kasutati ka toitlustuse eriala 
üritusi.

■  Selliselt levitati sõnumit “hoolikas toitlustamine” 
(catering with care) VKEdele ja teistelegi.

45
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2.KAMPAANIA TEIE OMA 
TÖÖKOHAL  OOhutusspetsialistid, juhid, ametiühingute 

esindajad või ennetuskomiteed võivad soovida viia 
läbi teavitamiskampaaniaid ja meetmeid võtma 
motiveerivaid kampaaniaid oma töökohal. Paljusid 
siin esitatud suuremastaabilisi ideid võib kasutada 
ka väiksemates mastaapides või kohandada oma 
töökohale. Töökohal kampaania läbiviimist on hea 
koondada näiteks sellisele üritusele nagu Euroopa 
tööohutuse ja töötervishoiu nädal. Allpool on 
planeerimiselementide ja töökohal kampaania 
läbiviimise kontroll-loend: ka kõige väiksemal 
töökohal võib saada töötervishoiu ja tööohutuse 
asutuselt levitamiseks tasuta teavet, korraldada 
ettepanekute programmi vms. 

■  Milleks on vaja töökohal kampaaniat 
korraldada?

■  Uute põhimõtete tutvustamiseks;

■  teadlikkuse tõstmiseks;

■  meetmete tutvustamiseks, näiteks 
õnnetusjuhtumitest teatamine, käsitsi 
teisaldamisel abivahendite kasutamine või 
riskianalüüside läbiviimine.

■  Keda kaasata?

■  Ohutusspetsialist;

■  tippjuhid, näiteks taotleda neilt abi ja endale 
kohustuste võtmist;

■  osakonnajuhatajad;

■  ametiühingud;

■  ohutuskomitee liikmed;

■  alltöövõtjad.

■  Mõned planeerimiselemendid:

■  Kas teil on tippjuhtkonna toetus?

■  Kas teile eraldatakse eelarve?

■  Kas saate kasutada kindlate teiste osakondade 
töötajate abi? Kampaania peab kindlasti 
väljuma teie enda kabinetist või laua tagant. 
Kellega peate igas töölõigus kohtuma ja kellele 
oma tegevuse suunama?

■  Kas on tulemas mõni üritus, mida võite 
kasutada, näiteks terviseedendusalgatus?

GettingyourMessageAcrossET   59 13/9/05, 09:23:41



60

E
t

 
s

õ
n

u
m

 
j

õ
u

a
k

s
 

p
ä

r
a

l
e

■   Hankige luba teadetetahvlite, 
siseposti, koopiamasina kasutamiseks, 
palgakviitungitele materjalide lisamiseks jms.

■  Vaadake läbi toimunud tööõnnetused, et 
saada kampaanias kasutamiseks fakte, või 
viige töökohal läbi küsitlus.

■  Kas teil on olemas arvutiosakond? Kas nad 
skaneeriksid teile veidi materjale plakati, 
teabelehe vms koostamiseks?

■  Millised võimalused on ajakavas teie 
kampaania tutvustamiseks? Töötervishoiu 
ja tööohutuse komitee koosolekud, 
tippjuhtkonna koosolekud vms.

■  Valige oma sõnumit; tippjuhtidega kasutage 
näiteks sõnumit “kulude kokkuhoid”. 
Osakonnajuhatajatega kasutage sõnumit 
“vähem töölt puudumisi”.

■  Järeltoimingud ja hindamine:

■  Võimaluse korral korraldage järelüritusi, 
näiteks seminare kokkuvõtete tegemiseks.

■  Võimaluse korral hinnake kampaaniat. 
Kas koolituste mahtu on suurendatud? 
Kas on läbi viidud riskianalüüsid? Kas 
õnnetusjuhtumite sagedus on vähenenud? 
Ettevaatust! Kampaania võib tõsta teadlikkust 
kutsehaiguste probleemidest ja seetõttu 
terviseprobleemidest teatamist suurendada. 
See võib anda pealtnäha negatiivse tulemuse, 
kuid omab tegelikult positiivset mõju.

■  Mõned ideed:

■  Kasutage Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu 
nädalat või valige teema, mida teie kohalik 
töötervishoiu ja tööohutuse asutus kasutab 
oma kampaania läbiviimisel. 

■  Korraldage töötervishoiu ja tööohutuse alane 
lahtiste uste päev või teabepäev. Kutsuge 
esinejaid töötervishoiu ja tööohutuse 
asutusest, ametiühingust vms ja kutsuge neid 
üles oma näitusebokse avama. 

■  Korraldage töökohal näitus, näiteks 
sissepääsu juures. 45
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 ■  Levitage ettevõttes koostatud teavet 
või hankige materjale töötervishoiu ja 
tööohutuse asutuselt.

■  Avaldage teavet ettevõtte ajalehes.

■  Alustage ohutuskomitee teabelehe 
väljaandmist “ohutuse küsimustes”.

■  Levitage kampaania kohta teavet e-kirjaga või 
avaldage seda veebisaidil (mõnel ettevõttel on 
töötajate jaoks siseveeb).

■  Näidake videot. Videoid saab laenutada 
paljudelt töötervishoiu ja tööohutuse 
asutustelt.

■  Viige kampaania teemal läbi spetsiaalseid 
riskianalüüse.

■  Püstitage igale osakonnale ennetusalased 
eesmärgid. 

■  Korraldage osakondades seminare.

■  Kasutage osakonna ohutegurite 
kindlaksmääramist teise osakonna poolt. 

■  Viige läbi võistlusi ja viktoriine.

•  Plakatikonkurss.

•  Juhtlause konkurss.

•  Osakondadevaheline töötervishoiu ja 
tööohutuse alane viktoriin.

•  Hea tava lahenduste konkurss.

■  Ergutage töötajaid esitama ideid olukorra 
parandamiseks ja hea tava näiteid, võimaluse 
korral auhindamisega.

Selgade tulevik (Backs for the future)

Tõstmisest põhjustatud 
õnnetusjuhtumite vähendamiseks 
läbiviidud üldise algatuse raames 
korraldas üks haigla töötervishoiu ja 
tööohutuse alase lahtiste uste päeva. 
Selle kavandas ohutuskomitee. 
Personaliosakond ja ametiühing 
korraldasid kirjandusega 
teabestendid koos töötajatega 
päringutele vastamiseks. Ka kohalik 
töötervishoiu ja tööohutuse asutus 
esines väljapanekuga ning kohalik 
patsientide tõstmise vahendite 
pakkuja näitas oma tooteid. 
Kavandati ka väike seminar, millele 
kutsuti tähtsamate osakondade 
juhatajad ja millel esinesid tippjuht, 
ametiühingutöötaja ja kohaliku 
tööinspektsiooni esindaja.
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LISATEAVE JA VAHENDID
Järgnevalt on esitatud mõningad allikad töötervishoiu- ja tööohutuskampaaniate kohta lisateabe leidmiseks 
ning kampaania materjale, millest mõned sisalduvad käesolevas dokumendis. Lähemat teavet kampaaniate 
kohta ja kampaaniate materjale võib leida esitatud veebiaadressidelt.

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur. Kõiki agentuuri trükiseid ja teavet võib agentuuri 
veebisaidilt http://osha.eu.int tasuta alla laadida. Konkreetset teavet kampaaniate kohta võib leida aadressilt 
http://europe.osha.eu.int/publications/campaigns/. Agentuuri teabelehed sisaldavad ka ülevaateid viimastest 
Euroopas ja liikmesriikides läbi viidud kampaaniatest ja neid võib alla laadida aadressilt 
http://agency.osha.eu.int/publications/newsletter/.

 1   “Tööõnnetuste ennetamine” on liikmesriikides 2001. aasta oktoobris läbi viidud Euroopa tööohutuse ja 
töötervishoiu nädala 2001 teabekampaania teema. Lisateavet leiate aadressilt http://osha.eu.int/ew2001/.

 2   Teave “Keera luu- ja lihaskonna häiretele selg” tegevuste kohta, mis toimusid luu- ja lihaskonna häirete 
ennetamiseks korraldatud Euroopa nädala 2000 raames, on esitatud aadressil http://osha.eu.int/ew2000/.

Lisateavet küsitluse kohta selles dokumendis viidatud kampaaniate teemal vt aadressilt 
http://europe.osha.eu.int/publications/campaigns/.

Agentuuri saidilt leiate linke liikmesriikide veebisaitidele, kus on esitatud teavet Euroopa nädala ja teiste 
kampaaniate tegevuste kohta riikides.

Euroopa Ametiühingute Tehniline Büroo. Tegevuste hulka kuuluvad:

 3   Kampaania “Euroopa pinge all” tööga seotud luu- ja lihaskonna häirete ennetamiseks: 
http://www.etuc.org/tutb/uk/msd.html.

 4   Rahvusvahelise korduvatest ühetaolistest liigutustest põhjustatud vigastuste päeva toetamine koos 
Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC) ja Rahvusvahelise Vabade Ametiühingute 
Konföderatsiooniga (ICFTU).

 5   Austria “Küpsetame”. Tööohutuse ja töötervishoiu küsimused pagaritöökodades. Lisateave: Dr Elsbeth 
Huber, Zentral Arbeitsinspektorat, tel: +43 1 71100 6381.

Austria. AUVA – Töötajate Hüvituste Nõukogu.

 6   Tööohutuse ja töötervishoiu riskianalüüsi CD-ROM väikeettevõtetele (AUVA koos erinevate 
partneritega).

 7   Mootorsõidukite remonditööliste õppeprogrammi meediapakett. Lisateave: Ing. Mag. C. Schenk, 
Dr M Rotte, AUVA.
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA), Adalbert Stifter Straße 65, A-1200, Viin, Austria. 
www.auva.at.

 8   Austria. Bundesarbeitskammer, Referat Arbeitnehmerlnnenschutz, Prinz Eugen Straße 20-22, 1040, 
Vin, Austria. CD-ROM ja brošüür “Inform” (kuidas saada vormi) koostati Euroopa nädala 2000 kampaania 
tegevuste raames koos erinevate projektipartneritega.

Belgia. Prevent – Tööohutuse ja Töötervishoiu Instituut.

 9   Ekraanikaitse harjutustega pingutuste ennetamiseks, http://www.prevent.be/screensaver/.

Seeria Preventi plakateid aadressil http://www.prevent.be/prevent/pre07.nsf/webaffiches.

 10   Belgia. KBC Insurance ja meditsiiniorganisatsioon Handcentra. Kampaania “Käed on haavatavad, 
käed on väärtuslikud”. Lähemalt: KBC-Verzekeringen, Diestsestraat 269, 3000 Leuven, Belgia.

Taani. Arbejdstilsynet – Riiklik Töökeskkonna Amet, www.arbejdstilsynet.dk.

 11   Sektorite kontrollimiskampaania programm metallurgiasektoris. Lähemalt: Lars Rasmussen, 
tel: +45 / 3915 22 10, e-post: LRA@arbejdstilsynet.dk.

63
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 12   Kohaliku tööinspektsiooni näituseboks Euroopa nädala 2000 tegevuste raames.

 13   Taani. BST Esbjerg. Kampaania plakatite seeria:
http://www.bst-esbjerg.dk/tekst/nyheder/nyplakat.htm ja
http://www.bst-esbjerg.dk/tekst/nyheder/plakat.htm, nt stressivastane plakat “Peatu enne läbipõlemist”.

 14   Taani. NUL Arbejdsulykker. Kampaania materjalid, http://www.arbejdsulykker.dk/html/mat.html.

 15   Soome. Invalidiliitto ry, Kumpulantie 1 A, 00520 Helsingi, Soome. Brošüür inimeste tõstmise kohta, 
Euroopa nädala 2000 kampaania tegevuste raames.

 16   Soome, linnaosade nädal. Lähemalt Tööohutuse ja Töötervishoiu Inspektsioonist: Kymi, P.O. Box 145, 
FIN-53101 Lappeenranta.

 17   Soome. Wellmedia. Euroopa nädala 2000 kampaania materjalid. Kontaktid, http://www.wellmedia.fi/.

 18   Prantsusmaa. EUROGIP. INFOS, no. 27, mars 2000, 55 rue de la Féderación, 75015 Pariis.

 19   Prantsusmaa. INRS. INRS plakatite seeria aadressil http://www.inrs.fr/indexprodinfo.html.

 20   Prantsusmaa. INRS. Koomiksite levitamine piirkonna ajakirja Prévenir vahel, mida avaldab CRAM, 
Caisses régionales d’assurance maladie.

 21   Prantsusmaa Tööhõiveministeeriumi ja Tervishoiuministeeriumi ühine algatus tervishoiutöötajate 
nõelatorgetest põhjustatud vigastuste vähendamiseks. Lähemalt aadressidel 
http://www.sante.gouv.fr/pdf/m5817.pdf ja
http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/contamination/index.htm.

Saksamaa. BAUA. “Medieneinsatz im Arbeitsschutz” (meedia kasutamine tööohutuses ja töötervishoius), 
BAUA, Saksamaa.

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

 22   Saksamaa. BGZ. Berufsgenossenschaftliche Zentale für Sicherheit und Gesundheit. Kampaania 
tsemendist põhjustatud dermatiidi vähendamiseks. Lähemalt GISBAU, Gefahrstoff-Informationssystem 
der Berufgenossenschaften der Bauwirtschaft, Hungener Str. 6, 60389 Frankfurt Maini ääres, Saksamaa, 
www.GISBAU.de

Saksamaa. Breucker, Gregor et al. (1998): Success Factors of Workplace Health Promotion. European 
Network for Workplace Health Promotion Project Paper No. 1. Essen: Federal Association of Company Health 
Insurance Funds, BKK Bundesverband. http://www.baua.de/whp-net/.

 23   Infobrošüür käsitsi teisaldamise kohta.

Belgia Prevent, Tööohutuse ja Töötervishoiu Instituut. http://www.prevent.be.

Iirimaa Töötervishoiu ja Tööohutuse Amet. 

 24   Lähemalt sellistest kampaaniatest nagu “Ohutud linnad / ohutu töö” aadressil
http://www.hsa.ie/osh/focusmnu.htm.

 25   Euroopa nädala 2000 tegevused, sealhulgas ühistranspordi reklaamikampaania ja piirkondlike seminaride 
programm. Vt veebisaiti http://www.hsa.ie/osh/ew2000.htm.

 26   Kooliõpilaste talutöö ohutuse programm, luulevõistlus.

 27   Reklaamikampaania kuulsate inimeste kasutamisega.

 28   Kalanduse lamineeritud ohutuskaart.

Lähemalt eelnimetatud tegevuste kohta: HAS, 10 Hogan Place, Dublin 2, Iirimaa, http://www.hsa.ie.

 29   Itaalia. Emilia-Romagna piirkondlik asbestialane kampaania “Togliamocelo Dalla Testa “Amianto 
Stop””, teave aadressil http://www.regione.emilia-romagna.it/amianto/index.htm.
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 30   Itaalia. Regione Lazio, Giunta Regionale, plakat Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu aasta 
läbiviimiseks aadressil http://www.regione.lazio.it/internet/index.htm (töötervishoiu ja tööohutuse lehele 
sisenemiseks klõpsake “Portale sanità”).

 31   Itaalia. CGIL, CISL, UIL. Euroopa nädala 2000 tegevuste raames avaldatud 2087 ajakirja RLS (luu- ja 
lihaskonna häirete) eriväljaanne.

 32   Luxembourg. Association d’Assurance Contre les Accidents, büroo: 125 Route d’Esch, L-1471 
Luxembourg.

 33   Madalmaad. TNO Arbeid. Kampaaniate ja abimaterjalide näiteid võib leida aadressidelt 
http://nl.osha.eu.int/publications/campaigns/arbocampagne2000.stm ja
http://www.arbo.nl/publications/campaigns/.

 34   Madalmaade Sotsiaalministeerium. “Korduvatest ühetaolistest liigutustest põhjustatud vigastuste 
vähendamise kampaania”, 1999.

 35   Portugal. IDICT. Kampaania kohta lähemalt vt http://www.idict.gov.pt/campanhas/index1.htm, näiteks 
tekstiilisektori kampaania.

Muud läbiviidud tegevused:

 36   IDICTi “Ohutu töökoha” programm.

 37   IDICTi kooliprogramm “Ohutu töö, parem tulevik”.

Lähemalt: IDICT, Avenida da República, 84, 5º Andar, P-1600 – 205 Lissabon, Portugal.

Hispaania. INSHT. Kõigi plakatite kataloog: http://www.mtas.es/insht/information/carteles.htm#catalogo. 
Näiteid kampaaniate ja materjalide kohta:

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

 39   Plakat “No te dejes pegar por los pegamentos”, 
http://www.mtas.es/insht/images/carteles/Car_015_imp.jpg või
http://www.mtas.es/insht/information/car_015.htm.

Kampaania “Hace diez minutos”, http://es.osha.eu.int/news/#noticias, sisaldab: “tríptico” ja “documento”. 
Selle lingi kaudu leiab ka uudiseid teiste organisatsioonide kampaaniatest.

 40   Hispaania Merenduse Sotsiaalküsimuste Instituut (IMS). “Teie ohutus laeva pardal ei ole mäng”. 
Lähemalt: INSHT, C/Torrelaguna 73, E-28027, Madrid, Hispaania.

 41   Hispaania. CC.OO. Luu- ja lihaskonna häirete kampaania, 
http://www.ccoo.es/cgi/mixer.exe/campanas.mix. 
Lähemalt: Angel Carcoba, Departmento de Salud Laboral, Fernández de la Hoz, 12, 28010 Madrid, 
Hispaania.

 41a   Hiiremati kuvarite ohutu kasutamise kohta valmistas CC.OO. federación sindical de administración 
pública.

 42   Hispaania. UGT. Rahvusvaheline tööohutuse ja töötervishoiu päev 28. aprillil. Kampaania materjalid, 
http://www.ugt.es/campanas/28abril.htm.

 43   Rootsi Tööstuse Ohutuse Ühisnõukogu isotsüanaatide kampaania. Kõik materjalid, kaasa arvatud 
kontroll-loendid, teabebrošüürid jms, on saadaval veebisaidil http://www.asn.se/service/isoc.html (rootsi 
keeles) või http://www.asn.se/htmdoc/isoeng.html (inglise keeles).

Rootsi. Arbetsmiljoverket, Töökeskkonna Amet. Veebilehel on esitatud kõigi selle brošüüride esilehed, 
plakatid jms: http://www.av.se/publikationer/broschyrer/43ochframat.shtm.

 44   Arbtarskyddsstyrelsen (nüüd Arbetsmiljoverketi allüksus). Luu- ja lihaskonna häirete kampaania 2000 
plakat.
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 45   Töötervishoiu ja Tööohutuse Amet (HSE; http://www.hse.gov.uk) on koostanud mitmesuguseid 
sektoritele suunatud näitusebokse ja abistavaid brošüüre, samuti riskidele suunatud reklaammaterjale.

Kampaaniate kohta lähemalt: http://www.hse.gov.uk/new/index.htm. Näiteks:

 46   Kampaania “Hea tervis on majanduslik kasu”.

 47   HSE video “Selg talutöödel” tõstmistest põllumajandussektoris, ISBN 0717-6186-68, koostatud Euroopa 
nädala 2000 kampaania tegevusteks, saab tellida aadressil http://www.hsebooks.co.uk, HSE Books, PO 
Box 1999, Sudbury, Suffolk, UK.

Videos kasutatakse saatehäält. Seda saab asendada tekstidega teistes keeltes. Päringud: Andrew Wetters, 
Publicity & Press Promotions, Directorate of Information and Advisory Services, Health and Safety 
Executive, Daniel House, Trinity Road, Bootle, UK.

 48   Ühendkuningriigi HSE ja ehitustööstuse partnerluses läbiviidud kampaania “Töötame koos hästi” 
(Working Well Together). Näide kampaania korraldamisest veebisaidi kaudu, http://wwt.uk.com/.

 49   Ühendkuningriigi Ametiühingute Kongressi (TUC) selja tervise kampaania, 
http://www.vl28.dial.pipex.com/backcare.htm.
Partnerorganisatsioonid: Eraettevõtluse Foorum, veebisait: www.fpb.co.uk; BackCare, veebisait:
www.backpain.org. Teave TUCi teiste kampaaniate kohta aadressil http://www.vl28.dial.pipex.com/.

 50   Ühendkuningriik. UNISON. Lähemalt töötervishoiu- ja tööohutusealaste tegevuste, näiteks 
riskianalüüsi ja partnerluses töötamise ja nõelatorkevigastuste vähendamise kampaania kohta vt aadressil 
http://www.unison.org.uk/home/index.htm.

 51   Ühendkuningriigi Tervishoiuministeeriumi kampaania leppimatuse väljendamiseks 
tervishoiutöötajate vastase vägivallaga. Lähemalt aadressil http://www.nhs.uk/zerotolerance/intro.htm.

Ohutegurite ajakirja veebisait. Lingid mitmesuguste ametiühingu töötervishoiu- ja tööohutuskampaaniate 
juurde aadressil www.hazards.org/campaigns.

Uus-Meremaa Tööministeeriumi “Head ideed tööohutuse ja töötervishoiu edendamiseks oma töökohal 
– aabits”. Seda tasuta trükist saab tellida Uus-Meremaa Tööministeeriumi tervishoiutalituselt aadressil 
http://www.osh.dol.govt.nz/order/catalogue/index.html.
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Lisa 1.  MÕNED NÄITED KONKREETSETEST 
KAMPAANIATEST

Euroopa nädala partnerluskampaania

Eesmärgid. Euroopa nädal on teabekampaania, mille eesmärk on parandada Euroopas tööohutuse ja 
töötervishoiu alast olukorda, propageerides tegevusi tööõnnetuste arvu ja raskuse vähendamiseks. Põhieesmärk 
on stimuleerida tööohutuse ja töötervishoiu alaseid tegevusi töökohtadel. Teine eesmärk on tutvustada Euroopa 
ühiseid tööohutuse ja töötervishoiu alaseid seisukohti ja tegevusi, näiteks direktiive ja suuniseid.

Sihtrühmad. Igas suuruses ja kõigist sektoritest organisatsioonid, ettevõtted ja töökohad. Osalema on 
kutsutud kõik, kes tegelevad tööohutuse ja töötervishoiu küsimustega, eriti tööohutuse ja töötervishoiuga 
tegelevad asutused ja organisatsioonid, ametiühingud ja tööandjate organisatsioonid, ettevõtted, juhid, 
töötajad ja nende esindajad ehituse alal. Erilisi jõupingutusi tehakse materjalide koostamiseks ja tegevuste 
kavandamiseks väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE). Osalevatelt organisatsioonidelt eeldatakse 
Euroopa elemendi tunnistamist oma tegevuses.

Partnerid. See on suuremastaabiline partnerluses läbiviidav kampaania, mida koordineerib Euroopa 
Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur ning toetavad kõik liikmesriigid, Euroopa Komisjon ja parlament, 
ametiühingud ja tööandjate föderatsioonid. See annab ainulaadse võimaluse koondada tähelepanu tööohutuse 
ja töötervishoiu tähtsusele. Seda koordineerib agentuur ja seda viiakse läbi kõigis 15 EL liikmesriigis ja mujalgi, 
näiteks EL kandidaatriikides.

Aeg ja kestus. Nädal ise on iga-aastane üritus ja toimub oktoobris, kuid kampaania toimub igal aastal kogu 
aasta jooksul, nii et nädal lõpetab selle või toimub veidi enne kampaania lõppu. Partnerite osalemise suhtes 
ollakse paindlikud. Iga liikmesriik otsustab, millisel oktoobri nädalal seda läbi viia, arvestades kohalikke olusid. 
Näiteks ühel aastal viis üks liikmesriik luu- ja lihaskonna häirete nädala läbi samal ajal üleriigilise selja tervise 
nädalaga, mille korraldas üks mittetulundusühing, ja see võimaldas neil ühiseid tegevusi läbi viia.

Põhisõnumid. Miks toimuvad tööõnnetused ja tekivad kutsehaigused, mis on nende kulud, need on 
ennetatavad, eriti kui kohaldada siseriiklikesse õigusaktidesse ülevõetud Euroopa direktiivide nõudeid, 
ning teid kutsutakse üles nädalat selleks kasutama, et ise teatavaid ennetustegevusi läbi viia, vältides sellega 
eelloetletud probleeme.

Vorm ja meetodid.

■  See on detsentraliseeritud “võimaldav” kampaania. Põhilised teabematerjalid (teabelehed, plakatid, logo 
ja juhtlause) koostatakse kõigi liikmesriikide keeltes. Liikmesriigid koostavad ise materjale ja kavandavad 
tegevusi oma riigi olukorda ja vajadusi arvestades. Liikmesriigid omakorda vastutavad selle eest, et 
ergutada osalema kõiki tööohutusest ja töötervishoiust huvitatud osapooli kuni töökoha tasandini. 
Mõnes liikmesriigis näiteks saadetakse teave nädala kohta otsepostitusega paljudele töökohtadele ning 
rakendatakse tööandjate organisatsioone ja ametiühinguid oma liikmetele teavet levitama. Paljud neist 
organisatsioonidest koostavad oma materjalid ise ja kasutavad nädalat oma tegevuste koondamiseks. Paljud 
teisedki siin näidetena kirjeldatud kampaaniategevused toimusid Euroopa nädala teabekampaania raames.

■  Igal aastal valitakse kokkuleppel põhiliste huvirühmadega (valitsused, ametiühingud ja tööandjad) uus 
teema, millele keskenduda.

■  Euroopa nädala tegevuste läbiviimiseks puudub ühtne valem ja need võivad ulatuda lihtsatest 
ambitsioonikate tegevusteni.

■  Töökohtadel on toimunud järgmisi tegevusi:
■  spetsiaalsed riskide väljaselgitamise ja hindamise tegevused, ohutusauditid töökohal jms;
■  koolitusseminarid;
■  tööohutuse ja töötervishoiu alased näitused;

1 2
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■  teabematerjalid teadlikkuse tõstmiseks töökohal;
■  “heanaaberluse” programmid, millega ergutatakse suuremaid ettevõtteid väiksemaid abistama;
■  konkursid või ettepanekute programmid hea tava väljatöötamiseks ja vahetamiseks; 
■  töötajate ja/või nende esindajate ergutamine osalema;
■  uute ennetuspõhimõtete käivitamine töökohal nädala jooksul.

■  Üleriigilised ja piirkondlikud organisatsioonid on korraldanud järgmisi tegevusi:
■  teabepakettide levitamine;
■  reklaam bussidel, raudteejaamades jms;
■  videote või uute suuniste avaldamine nädala jooksul;
■  piirkondliku võrgustikurühma käivitamine nädala jooksul;
■  uurimistulemuste või uue ennetusprogrammi väljakuulutamine nädala jooksul;
■  hea tava konkursside läbiviimine;
■  nädalaks abitelefoni korraldamine, millele vastavad spetsialistid.

■  Agentuuri veebisaidil avatakse Euroopa nädala veebileht ja vastavad saidid ka liikmesriikides. Teisi osalevaid 
organisatsioone kutsutakse samuti üles veebisaitidel oma teavet avaldama. Materjale ja logo saab vabalt alla 
laadida.

■  See on pidevalt uuenev kampaaniate seeria ning kogemused näitavad, et see kogub hoogu ning 
liikmesriikides arendatakse välja selle alalhoidmiseks vajalikke struktuure. Mõne liikmesriigi kohta leidub 
andmeid, et igal aastal osaleb aktiivselt üha rohkem töökohti.

Ametiühingu riskianalüüsi kampaania partnerluses tööandjatega

Siht. Parandada töökohtadel töötervishoiu ja tööohutuse alaste õigusaktide täitmist, eriti riskianalüüside 
läbiviimist avaliku sektori tööandjate poolt, nagu nõutakse Euroopa direktiivides ja siseriiklikes õigusaktides.

Eesmärgid.

■  Et iga tööandja viiks ametiühinguga konsulteerides läbi riskianalüüsi.

■  Et tööandjad võtaksid endale ametiühingu ees avalikult ohutusalased kohustused ning et ametiühingu 
koostöö tööandjatega paraneks.

Aeg ja kestus.

■  Üheaastane kampaania.

■  Kasutati ära valitsuse vahetumine ja uue valitsuse poliitika koostöö edendamiseks sotsiaalpartnerite vahel. 
Tööohutuse ja töötervishoiuga tegelev minister nõustus kampaania käivitamist toetama.

■  Kampaania kavatseti käivitada mais, jättes mitu kuud oktoobris toimuva Euroopa tööohutuse ja 
töötervishoiu nädalani, mil toimus tegevuse teine etapp: töökohtade esindajaid ohutuse alal kutsuti üles 
töökohti kontrollima riskianalüüsidega seotud probleemide esinemise suhtes.

■  Kampaania lõppes järgmise aasta aprillis. Kampaania sõnumi kordamiseks kasutati rahvusvahelist 
tööõnnetuste ja kutsehaiguste läbi hukkunute mälestamise päeva 28. aprilli ning rõhutati, et kampaania 
käigus käivitatud tegevust tuleks jätkata ka pärast kampaania ametlikku lõpetamist.

Eelarve. Sisaldas eriotstarbelisi eraldisi sektoritele ja piirkondadele nende oma tegevuste ja ürituste 
edendamiseks kampaania raames.

Korraldus. Kampaania meeskonda kuulus liikmeid töötervishoiu ja tööohutuse osakonnast, sektorite ja 
piirkondlike büroode rühmadest, koolitusosakonnast ja suhtekorralduse üksusest. Tähtis oli tagada kampaania 
omaksvõtmine kogu ametiühingu ulatuses ning üleriigilise algatuse rakendamine töökohal. Riskianalüüs on 
väga lai ja sektorite rühmi, piirkondi ja töökohtade üksusi ergutati kampaaniat kohandama ja keskenduma 
nende jaoks kõige olulisema(te)le riski(de)le.
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Meetodid.

■  Riskianalüüsi läbiviimiseks koostati teabelehed ja üksikasjalikud suunised ning praktilised vahendid, 
nagu plakatid, kleebised ja kujundus, neid levitati ametiühingu kaudu kõigile töökohtade üksustele ning 
tööandjaid ergutati hankima ja kasutama samu materjale. Materjalid valmistati ja trükiti enne kampaania 
algust. Kuna kampaania eesmärk oli parandada õigusaktide täitmist, kasutati ametiühingu suunistes riikliku 
töötervishoiu ja tööohutuse asutuse teavet ja suuniseid.

■  Koolitus kavandati: sektorite ametiühingute läbirääkijatele ja kampaania koordineerijatele piirkondades; 
ametiühingu esindajatele töökohtadel; töökohtadel ühine koolitus, millesse kaasati tööandjad ja ametiühing. 
Koolitus kavandati ja viidi läbi enne kampaania algust ning see toimus ka kogu kampaania jooksul.

■  Piirkondadele ja töökohtade üksustele koostati tööandjatele saadetava kirja tekst, et selgitada neile 
kampaaniat ja kutsuda neid osalema. Tööandjaid kutsuti üles viima läbi töötervishoiu ja tööohutuse 
alased riskianalüüsid koos ametiühingu ohutusesindajatega ning koostama siis koos ametiühinguga ühine 
prioriteetide ja meetmete kava olukorra parandamiseks. Tööandjaid kutsuti üles esinema kampaaniaga 
ühinemise ajal koos ametiühingutega kohalikus ajakirjanduses ühise avaldusega.

■  Koostati näidiskirjad kohalikele ajakirjandusväljaannetele saatmiseks.

■  Ametiühingu veebisaidil avaldati näidismaterjale, näiteks pressiteade, juhtlause, karikatuurid ja muud 
kujundused, et neid kasutada kohalikul tasandil või tööandjate poolt ettevõtte ajakirjas.

■  Kampaania käivitati üleriigilises ajakirjanduses, see oli kooskõlastatud käivitamistega piirkondades. Ühtse 
“malli” järgi koostatud pressiteated käivitamise kohta ja kogu kampaania jooksul koostati üleriigilises 
büroos ja saadeti sektoritele, piirkondadele ja töökohtade üksustele, kes neid oma olukorraga kohandasid 
ja kasutasid. Rõhutati töötervishoiu ja tööohutuse hea tasemega kaasnevat kulude kokkuhoidu ja saavutati 
kampaania kajastamine ärimeedias, sealhulgas üleriigilises raadios ja tähtsaimas ärilehes.

■  Piirkondades käivitamisel korraldati ühised seminarid piirkondlike tööandjate liitudega.

■  Kohalikku tööinspektsiooni kutsuti osalema mõnedel ametiühingu korraldatud üritustel ja levitama oma 
juhendmaterjale.

Hindamine. Kampaania oli mõõdetav, sest enne kampaaniat korraldati küsitlusuuring selgitamaks välja, mitu 
tööandjat olid läbi viinud riskianalüüsi, mida sai kasutada ka reklaammaterjalina, ja pärast kampaania lõppu 
viidi läbi teine küsitlus.

Ametiühingu kampaania korraldamine kõigis liikmesriikides teadlikkuse 
tõstmiseks ja tegutsema motiveerimiseks 

Eesmärgid.

■  Tööga seotud luu- ja lihaskonna häirete põhjuste teadvustamine ja nende ennetamine. 

■  Euroopa ja siseriiklike õigusaktide ja muude ametlike meetmete rakendamise ja täitmise edendamine. 

■  Järjepidevuse tagamine Euroopa õigusaktide rakendamisel liikmesriikides. 

■  Kampaania luu- ja lihaskonna häiretega seotud Euroopa nõuete ja suuniste täiustamiseks. 

Partnerid. Kampaania algatas Euroopa Ametiühingute Kongress oma tehnilise büroo kaudu, mis koordineeris 
kampaaniat koos riikide ametiühingute konföderatsioonidega ja üleeuroopaliste sektorigruppidega. 
Kampaaniat toetas ka ILO.

Planeerimine ja väljatöötamine.

Ühel luu- ja lihaskonna häireid käsitleval ETUCi seminaril juhtisid osalejad tähelepanu kõigi ametiühingute 
vahelise teavitamis- ja aktiveerimiskampaania läbiviimise vajalikkusele, et rakendatavad üksikmeetmed 
tõhusalt kokku koondada.
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Moodustati riikidevaheline rakkerühm kampaania ettevalmistuste koordineerimiseks ja läbiarutamiseks. 
Kampaania õigete elementide väljatöötamiseks ja eri liikmesriikide kõigi ametiühingute ning Euroopa 
majandussektorite konföderatsioonide kaasamiseks viidi läbi kaks osalusseminari ja jagati välja küsimustikud 
teabe kogumiseks riikide ametiühingute tegevuste kohta seoses luu- ja lihaskonna häiretega.

Esimesel seminaril arutati küsitluse tulemusi ja tutvustati riikide olemasolevaid kampaaniaid. Osalejad 
pakkusid välja eesmärke, vahendeid ja ressursse uuteks tegevusteks ning tegid ettepanekuid üksikmeetmete 
läbiviimiseks. Jaotati ülesanded ja kehtestati ajakava. Selliselt kavandati kampaania olemasolevate tulemuslike 
üksikkampaaniate edasiarendamiseks ja täiustamiseks Euroopa tasandil.

Teisel seminaril arutati ja lepiti kokku tegevusprogramm. Koostati läbirääkimiste teemade ja koolitusvajaduste 
loetelu. Lepiti kokku kampaania struktuur ja vajalikud vahendid (materjalid, koolitus jms). Osalejatele määrati 
kampaania eri aspektid, mida edasi viia.

Kampaania ettepanekud esitati töökeskkonna komitee koosolekutele, et tagada selle nõusolek kampaaniaga ja 
sellega seoses kohustuste võtmine.

Meetodid.

Koostati Euroopa vahendite pakett, millesse kuulusid:
■  graafiline plakat;
■  üksikasjalik brošüür praktilise teabega luu- ja lihaskonna häirete põhjuste ja ennetamise kohta koos 

näidetega ennetustegevuste kohta ja ametiühingu kampaania tegevuste ja materjalide kohta;
■  regulaarselt ilmuva teabelehe eriväljaanne luu- ja lihaskonna häirete kohta.

Propageeriti riikide organisatsioonide vahelist materjalide vahetamist.

Kampaania edasiseks tutvustamiseks korraldati üle Euroopa seminaride seeria.

Tähelepanu köitev kampaania tutvustus, pressiteated ja materjalid avaldati veebisaidil http://www.etuc.org/
tutb/uk/msd.html koos linkidega teistele asjakohastele saitidele, näiteks agentuuri Euroopa saidile.

Aeg. Oma tegevuste koondamiseks kasutati teiste tähtsate ürituste kuupäevi, kaasa arvatud luu- ja lihaskonna 
häireid käsitlev Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädal 2000. aasta oktoobris ning rahvusvaheline 
korduvatest ühetaolistest liigutustest põhjustatud vigastuste päev 28. veebruaril.

Reklaamikampaania liikmesriikide ühistranspordil (bussid ja 
rongid) Euroopa nädala luu- ja lihaskonna häirete ennetamise teema 
tutvustamiseks 

Siht. Ühes liikmesriigis korraldati luu- ja lihaskonna häirete Euroopa nädala tegevuste toetamiseks 
reklaamikampaania. See telliti reklaamibüroolt ning selle vormi osas konsulteeriti ametiühingu ja tööandjate 
rühmadega.

Eesmärgid.

■  Tõsta teadlikkust Euroopa nädalast, suurendada tööga seotud luu- ja lihaskonna häirete ennetamise tähtsust 
ning ergutada nädalal osalema;

■  jõuda väga laia sihtrühmani, kaasa arvatud VKEd ja nende töötajad;

■  kasutada kampaaniat Euroopa luu- ja lihaskonna häirete nädala väga erinevate tegevuste täiendamiseks.

Põhitegevused.

■  Pilkupüüdva reklaammaterjali koostamine suuremate linnade bussidele ja rongidele paigaldamiseks (nii 
sise- kui välisreklaam);

■  selle reklaami kasutamine kahes etapis: kevadel Euroopa nädala teema tutvustamiseks ja nädala enda ajal;
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■  sama reklaammaterjali kasutamine plakati vormis, mida levitatakse laialdaselt ja kasutatakse koos teiste 
tegevustega.

Mida tehti.

Koostati reklaammaterjal ja paigutati suuremate linnade ühistranspordile, nii rongidele kui ka bussidele. 
Reklaammaterjal kavandati nii sise- kui ka välisreklaamiks. Selle tulemusena nägid seda mitte ainult 
ühistranspordi kasutajad, vaid ka autojuhid, jalgratturid ja jalakäijad. Seega oli potentsiaalne sihtrühm väga 
lai. Materjal kavandati selliselt, et seda saaks valmistada ka plakati vormis, kasutamiseks näiteks ettevõtete 
teadetetahvlitel.

Transpordi reklaamikampaaniat toetati reklaamiga raadios ja trükiajakirjanduses ning sellega täiendati 
Euroopa nädala mitmesuguseid tegevusi, nagu raadiosse helistamisega võistluste seeria, tasuta seminaride 
seeria üle kogu riigi ning teabepakett ja teave, kaasa arvatud näited, veebisaidil.

Aeg. Reklaamimine toimus kahes etapis. Esimese reklaamietapi eesmärk oli tõsta kevadel teadlikkust Euroopa 
nädalast ning luu- ja lihaskonna häirete teemast, et tööandjaid ja töötajaid ajendada otsima lisateavet ning 
ettevõtteid tegema oma plaane tegevuste korraldamiseks nädala jooksul. Teise reklaamietapi eesmärk oli 
esimese etapi mõju tugevdada.

Ametiühingu, mittetulundusühingute ja väikeettevõtete organisatsiooni 
partnerlus selja tervise alal

Partnerid. Üks üleriigiline ametiühing ühendas oma jõud väikeettevõtete organisatsiooni ja 
mittetulundusühinguga kampaania läbiviimiseks ning nõustamiseks iga liiki seljavalude alal. Nad kaasasid oma 
seljavigastuste kampaania tegevuste toetuseks Euroopa nädala ajal ka eri asjatundjaid.

Eesmärgid. Tõsta teadlikkust seljaprobleemide ulatusest VKEdes ja vajalikest meetmetest:

■  avaldades Euroopa nädalal uuringu tulemused VKEdes esinevate seljaprobleemide kohta;

■  pakkudes nädala ajal abitelefonil ekspertide nõuandeid.

Korraldus ja meetodid.

Viidi läbi uuring seljapingutuste ulatuse, rakendatavate ennetusmeetmete ja nende mõju ning ennetustegevuse 
praeguse teadmiste taseme kohta 1500 väikefirmas, et tulemusi saaks avaldada Euroopa nädala kampaania ajal. 
Selleks saadeti küsimustik posti teel ja küsitleti väikefirmade esindajaid eraettevõtluse foorumil. Tulemused 
avaldati Euroopa nädalal aruandena ja neid kasutati infotelefoni tutvustamiseks. Aruandes anti soovitusi 
meetmete võtmiseks kampaania ennetuseesmärkide toetamiseks, näiteks väikeettevõtete toetamiseks 
seljavalude probleemi lahendamisel: koolitus selle põhjuste ja ennetamise kohta; maksusoodustused ja 
võimalus kasutada paremini ja tasuta alternatiivmeditsiini asjatundjaid.

Euroopa nädalal avati teabetelefon väikeettevõtete ja nende töötajate nõustamiseks tööga seotud 
seljapingutuste ennetamise ja ravimise osas. Helistajatele saadeti teavet tööga seotud seljavalude probleemi 
lahendamise kohta ja neilt küsiti, kas nad soovivad, et neile helistaksid tagasi eri eksperdid, sealhulgas 
juristid, ergonoomikud, ohutuskonsultandid, füsioterapeudid ja kiropraktikud, kes andsid nõu õigusalastes 
ja ennetamisküsimustes ja soovitasid, kuidas tervis kiiremini taastada. Pöörduti erinevate ekspertide ja 
ekspertabi organisatsioonide poole, kutsudes nädala jooksul pakkuma oma teeneid abitelefonil, mis oli avatud 
esmaspäevast reedeni kell 9.00–21.00.

Antud kolm organisatsiooni saatsid enne nädalat väikefirmadele ühiselt välja 100 000 teavitavat plakatit, et 
tutvustada abitelefoni teenust ja tõsta teadlikkust probleemi lahendamise võimalustest egiidi all “Terved seljad 
töötavad paremini”.
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Kogu suve jooksul enne oktoobris toimunud nädalat ja nädala eelsel ajal avaldati mitu ühist pressiteadet, milles 
pakuti nende tegevuste kohta taustteavet ja eelkõige reklaamiti abitelefoni.

Pressiteated ja plakatid jms avaldati ka kõigi kolme organisatsiooni veebisaidil. Küsitlusuuringu tulemused 
avaldati nädala ajal pressiteate vormis, mis ilmus ka osalevate organisatsioonide veebisaidil. Koguti ka näiteid 
seljavaluprobleemist töötajatel, mida kasutati kampaania eesmärkide tutvustamisel.

Linnaosade nädal: kontrollimeetmed keskendusid ühele linnaosale 

Osalejad. Linnaosade nädal hõlmab kogu piirkonna inspektsiooni personali.

Eesmärk. Stimuleerida tööohutuse ja töötervishoiu alaseid tegevusi teatava linnaosa VKEdes.

Korraldus ja meetodid.

Euroopa tööohutuse nädala jooksul viiakse vähem kui 20 töötajaga väikeettevõtetes läbi kindla suunitlusega 
kontrollimised ja muud abistavad ja teavitamismeetmed valitud (näiteks 10 000 elanikuga) piirkonnas. Sel 
spetsiaalsel kontrollimisnädalal jagatakse linn piirkondadeks, mis jagatakse inspektorite vahel. Iga inspektor 
külastab oma piirkonna VKEsid, viibides igas ettevõttes ligikaudu 20–30 minutit. Esimese külastuse ajal saavad 
nad üldise ülevaate olukorrast, kontrollivad kohustuslikku töötervishoiu lepingut ja annavad vajalikku nõu ja 
teabelehti. Iga inspektor külastab 2–3 päeva jooksul keskmiselt 20 ettevõtet. Edasist nõu antakse telefoni teel.

Enne nädala algust saadetakse kohalikule ajakirjandusele ja raadiole (ja vajaduse korral televisioonile) 
pressiteated. Asjaomastele organisatsioonidele saadetakse kirjad: tööandjate ja töötajate organisatsioonidele, 
kutsekoolidele ja instituutidele, kindlustusfirmadele ja ametiliitudele.

Nädala jooksul korraldatakse tavaliselt näitus koos koostööpartneritega ning kasutades Sotsiaal- ja 
Tervishoiuministeeriumi alalise tööohutusnäituse ekspertabi. Kohalikel tarnijatel, näiteks isikukaitsevahendite 
müüjatel, palutakse saata näituse jaoks materjale ning riskianalüüside tulemustega töötavatel 
uurimisinstituutidel palutakse esitada oma tulemusi ja ettevõtte tasandil kasutatavaid meetodeid.

Sektoritele suunatud ametiühingu kampaania luu- ja lihaskonna häirete 
kohta “Kas töötad või väsitad ennast?”

Eesmärgid. Suurendada luu- ja lihaskonna häirete probleemi tunnistavate organisatsioonide arvu, teavitada 
töötajaid riskidest ja võtta ennetusmeetmeid.

Korraldus.

Kuna ametiühing on organiseeritud sektoritepõhiselt, oli vaja tagada sektorigruppide abi ja osalus. Seepärast 
moodustati kampaania korraldamiseks sektoriorganisatsioonide esindajatest planeerimisrühm, et kohandada 
kampaania erinevate sektorite konkreetsete riskide, kutsealade ja vajadustega. Näiteks panganduses ja 
avalikus halduses on kampaania keskendunud rohkem töötamisele kuvaritega; tervishoiuteenuste alal käsitsi 
tõstmistele; supermarketites kassapidajatele; hotellindussektoris toateenijatele. See muutis kampaania ka 
erinevate sektorite tööandjatele atraktiivsemaks.

Põhitegevused.

Kampaania koosnes viiest järgmisest sammust:

■  asjakohaste eeskirjade praktilise kohaldamise taotlemine, näiteks seoses käsitsi tõstmisega ja kuvarite 
kasutamisega;

■  paindliku meetodi väljatöötamine ja propageerimine luu- ja lihaskonna häirete riskide väljaselgitamiseks, 
hindamiseks ja ennetamiseks ettevõtetes; 

■  riskide vähendamine praktilise töö kaudu ettevõtte tasandil; 
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■  ametiühingutöötajate koolitus;
■  ja kampaania mõju hindamine.

Kampaaniat on läbi viidud kolmel tasandil. Esimene tasand seisnes üldises teadlikkuse tõstmise ja 
teavitamise kampaanias, mille eesmärk on edendada õigusaktide täitmist ning luu- ja lihaskonna haiguste 
riskide vältimist. Teisel tasandil tehti üksikasjalikku tööd teadlikkuse tõstmiseks töökoha tasandil, aidates 
ettevõtetel ja ohutusspetsialistidel luu- ja lihaskonna häiretest ettekandeid teha; korraldades ettevõtete 
külastusi ja töötajatega kohtumisi; ja koolitades ennetusega tegelevaid ametiühingutöötajaid, et nad tunneksid 
ära põhilised luu- ja lihaskonna häireid põhjustavad tegurid ning nõuaksid riskianalüüside tegemist ja 
ennetusmeetmete võtmist. Kolmas tasand on seotud sekkumistega ettevõtetes, kus teadaolevalt esineb luu- ja 
lihaskonna häirete riske.

Kampaania meetodite hulka kuuluvad plakatite ja teabelehtede laialdane levitamine ettevõtetele ning 
koolitustegevused.

Kampaania väga edukaks osaks on osutunud ühise koolituse korraldamine sektorites, kaasates üksikettevõtteid 
ja tööõnnetuste vastu kindlustamise vastastikuseid ühinguid. Näiteks korraldati toateenijate koolitus koos ühe 
suure hotelliketiga.

Tulemused.

Teatavates sektorites rohkem koolitusprogramme, sealhulgas koostöös vastastikuse kindlustuse 
organisatsiooni ennetustalitustega.

Töötajatel rohkem teavet riskide ja ennetuse kohta töökohtadel.

Töötajad ja tööandjad tunnevad paremini luu- ja lihaskonna häirete põhjusi ning ennetamisviise.

Rohkem töökohtade riskianalüüse ja uuringuid ning neist tulenevaid ennetuskavasid.

Sektorites rohkem konkreetseid luu- ja lihaskonna haigustega seotud kokkuleppeid, näiteks hotellikettidega.

Erinevate ministeeriumide ühised kampaaniad – nõelatorgetest 
põhjustatud vigastustega seotud algatus

Eesmärk. Vähendada nõelatorgetest ja muudest teravatest esemetest põhjustatud õnnetusjuhtumite ja 
vigastuste arvu tervishoiusektoris.

Partnerid. Tööhõiveministeerium ja Tervishoiuministeerium. See ministeeriumide ühine meede hõlmab 
teavitamist, koolitust, uuringuid ja koostööd tootjatega toote ohutuse parandamiseks.

Meetodid.

Kavandati ja levitati ametlikke ringkirju, näiteks:
■  taustteabe pakkumiseks ja õigusaktide nõuete rõhutamiseks;
■  tervishoiuteenuste osutamisel verega edasikanduvate haiguste edastamise ohu ja ennetusviiside 

rõhutamiseks.

Kogu asjakohane teave on esitatud nende veebisaitidel.

Otsepostituskampaania “Lõpetage korduvatest ühetaolistest pingutustest 
põhjustatud vigastused” hindamine

Eesmärk. Suurendada teadlikkust luu- ja lihaskonna häiretest ning nende ennetusmeetmetest.

Sihtrühm. Tööandjad ja töötajad. Tööandjaid kasutati vahendusrühmana töötajateni jõudmiseks.

21
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Meetodid. Otsepostitus, mida toetatakse muu teabega. Töötervishoiu ja tööohutuse asutus teavitas posti 
teel 50 000 rohkem kui 20 töötajaga tööandjat korduvatest ühetaolistest pingutustest põhjustatud riskidest 
kuvariga töötamisel. Tööandjad said tellida personalile jagamiseks tasuda teabematerjale. Peale selle avati 
veebisait, kus see teave oli töötajatele ja tööandjatele kättesaadav, ja koostati CD-ROM.

Hindamine. Kampaaniat hinnati seitsme kuu pärast. Hindamise käigus vaadeldi päringute arvu ja hinnati 
töökohal teadlikkuses ja meetmetes toimunud muutusi ning arvamusi kampaania materjalide, sealhulgas 
CD-ROMi kohta. See hindamine näitas, et teabematerjale olid küsinud ligikaudu 25 000 tööandjat. 40%-l 
neist olid paranenud teadmised ühetaolistest pingutustest põhjustatud vigastustest ning nad olid hakanud 
neile küsimustele ettevõtte tasandil rohkem tähelepanu pöörama. 25% ettevõtjatest märkis, et kampaania 
tulemusena oli ettevõttes lisameetmeid rakendatud. Ka 80%-l töötajatest olid paranenud teadmised 
ühetaolistest pingutustest põhjustatud vigastuste kohta; 33% oli võtnud meetmeid pärast CD-ROMiga 
tutvumist. CD-ROMi programmi, vormi, sisu ja kasutajasõbralikkusega oldi rahul (kümne punkti skaalal hinne 
7,2). Tööandja vahendajarolli peeti positiivseks, sest sellest said alguse ühised algatused.

Pikaajaline mitmes etapis korraldatud kampaania ettevõtetele 

“Hea tervis on majanduslik kasu” – liikmesriikide töötervishoiu ja tööohutuse ametite kampaania

Eesmärgid. Tõsta teadlikkust töötervishoiu ja tööohutuse korraldamise tähtsusest tööandjatele. Töötervishoiu 
ja tööohutuse olukorra parandamine töökohal töötervishoiu ja tööohutuse parema korraldamise kaudu 
töökohal.

Põhisõnum. Hea tervis on majanduslikult kasulik. Selliste äriliste sõnumite ja äriterminoloogia kasutamine 
nagu majanduslik kasu, investeeringud, äriline edu, vastutusele võtmise vältimine, “Vältige juba täna 
haigestumisi ning hakake kaitsma oma töötajaid ja kasumit”. Logos kasutati riigi valuuta sümbolit.

Sihtgrupp. Tööandjad, direktorid ja juhid, sealhulgas VKEd.

Ajakava. Suur üldine kampaania kestab mitu aastat ja koosneb etappidest, et iga etappi täpselt esile tõsta ja 
säilitada kampaania hoogu.

■  1. etapp: müra, luu- ja lihaskonna häired ning hingamiselundite allergiat põhjustavad ained.

■  2. etapp: dermatiit, vähk, asbest.

■  3. etapp: labakäe-käsivarre vibratsioon, lahustid.

■  4. etapp: kokkuvõtete etapp, milles tuginetakse eelmistele meetmetele ja veendakse juhte võtma meetmeid 
kõigi eelmistel etappidel käsitletud riskide suhtes.

Korraldus ja meetodid.

■  Materjalid: mitmesuguste otsekoheste materjalide koostamine majandusliku kasulikkuse kohta, praktiline 
teave selle kohta, kuidas töötervishoidu ja tööohutust korraldada. Igal etapil koostati eraldi suunised sihiks 
võetud riskide kohta. Materjalideks olid brošüürid, juhendid, olemasolevate materjalide reklaamid, videod 
jms. Materjalides kasutatakse palju näiteid sekkumistest töökohal; neis illustreeritakse, kuidas olukord on 
praktikas paranenud ja kuidas see ettevõtetes kulusid kokku hoidis.

■  Meetodid: kampaania sõnumi tutvustamiseks on kasutatud tuntud ja edukat äritegelast, ärimeedias ja 
-foorumitel esinemist, otsepostitust, hommikusöögiseminare ja koosolekuid.

Kampaania uute kemikaalidega seotud riskide teemal

Teabekampaania “Kas töötate isotsüanaatide ja polüuretaaniga? HOIATUS! Avastatud uued riskid”

46
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Kampaania partnerid. Kampaania algatas Metallitööliste Liit ja selle korraldas Tööstuse Ohutuse 
Ühisnõukogu (tööandjate ja töötajate organisatsioonide kontaktasutus tööohutuse ja töötervishoiu alal). Selles 
osalesid otseselt kutsehaiguste kliinikud ja nii ametiühingud kui ka tööandjate organisatsioonid.

Miks. Tegutseda uusi uurimistulemusi arvestades.

Eesmärgid. Tõsta teadlikkust isotsüanaatide ja polüuretaani käsitsemisega seotud ohuteguritest, edendada 
riskide väljaselgitamist ja ohutumaid viise nende käsitsemiseks töökohal.

Meetodid. Kampaaniat tutvustati artiklite, brošüüride ning ametiühingute ja tööandjate organisatsioonidega 
suhtlemise kaudu. Töökohtade ja inimesteni jõuti otsepostituste, kontroll-loendite, eneseanalüüsi lehtede ja 
brošüüride abil. Valitud töökohtadel viidi läbi praktilisi teste ja juhtumite uurimisi. Tegevused äratasid suurt 
huvi, mis kajastus paljude artiklitena päevalehtedes ja ajakirjades, samuti köitsid need raadio ja televisiooni 
tähelepanu. Üldistes ja majandusharudele mõeldud brošüürides anti edasi põhiteave, sealhulgas uusimad 
uurimistulemused ja nende tähendus käsitsemisele.

Kas töötate isotsüanaatide ja polüuretaaniga?
HOIATUS! Avastatud uued riskid!

➤  Sissejuhatus
➤  Uued riskid!
➤  Kas teate, kas keemiatooted, millega te töötate, sisaldavad isotsüanaate?
➤  Kas ma võin haigestuda?
➤  Kas olete käinud arstlikul läbivaatusel?
➤  Kuidas ma saan ennast kaitsta?
➤  Kas tuleks mõõta nende sisaldust õhus?
➤  Kas olete saanud koolitust?

“Peatage asbest” – piirkondliku kampaania programm

Miks. Meede käivitati asbesti käsitlevate uute õigusaktide tõttu.

Eesmärgid. Teavitada uutest normidest asbestiga seotud riskide piiramiseks ja nendega toimetulemiseks.

Sihtrühmad. Kohalikud omavalitsused, vastavate tööstusharude ametiliidud, asbestiga kokkupuutuvad ja seda 
kõrvaldavad ettevõtted ning üldsus.

Vorm. Piirkondlike programmide kaudu läbiviidav üleriigiline kampaania.

Meetodid. Selgitati välja kohad, kus asbesti oli kasutatud, uurides asbesti käsitsemisega seotud riskide 
vähendamise küsimust ja pakkudes asbesti käsitsejatele koolitust. Kampaania viidi läbi piirkondlike 
programmide kaudu ja piirkonnad kohandasid seda oma vajadustega. Kampaania koosnes mitmest etapist, 
igal etapil töötati välja üks reklaamitoodete komplekt. Kampaaniale tervikuna koostati logo, pildid ja juhtlause. 
Neid reklaamitooteid toetati loendamiskaartidega, millel registreeriti objektid, ja teabekaustaga, mis sisaldas 
brošüüre ja teabelehti ning ka flopiketast. Teave avaldati veebisaidil. Kampaania avalikuks tutvustamiseks 
kasutati seminare, infostende jms. Reklaame ja erialaseid artikleid avaldati vastavate sektorite erialases 
trükimeedias. Avati abitelefon päringutele vastamiseks. 

Mõnes piirkonnas kaasnes eriprogrammiga üldsusele suunatud reklaamikampaania.

29
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Piiratud eelarvega väikeettevõtete (pagaritöökodade) programm

Partnerid. Föderaalne Töö-, Tervishoiu- ja Sotsiaalministeerium; rakendab piirkondlik tööinspektsioon. 
Koostöö pagarite gildiga ja pagarite ametiliidu haruorganisatsiooniga ning õnnetusjuhtumite kindlustuse 
firmaga.

Eesmärgid. Vähendada pagaritöökodades jahutolmukoormust ning ergutada neid parandama 
käsitsemiskorda.

Meetodid. Andmete kogumiseks ja rohkemate inimeste kaasamiseks saadeti kõigile pagaritöökodadele 
aktiveeriv küsimustik. Pärast analüüsimist korraldas pagarite gild oma liikmete kohtumisi piirkonna 
erinevates rajoonides. Kohtumistel esinesid selles küsimuses inspektorid ja kutsehaiguste arst. Jäeti 
aega ka liikmetevaheliseks aruteluks ja kogemuste vahetamiseks. Kahjustatud töötajad kirjeldasid oma 
kannatusi ja videotega näidati õiget käsitsemist. Osalejad said teabepaki ja tasuta tolmumaskid. Meetmeid 
tugevdasid kasvav kajastamine meedias ja teabe levitamise eest vastutavate gildi ametnike külaskäigud 
pagaritöökodadesse.

Sektorite inspekteerimise kampaania programm

Kampaania koordineerijad. Töökeskkonna Teenistus. Üksiktegevuste eest vastutavad kohalikud 
keskastmejuhid.

Eesmärk. Parandada teadlikkust ning töötervishoiu ja tööohutuse alaste õigusaktide täitmist.

Kestus. Kampaania kava hõlmab mitmeaastast perioodi.

Vorm. Teatava aja jooksul viiakse läbi konkreetsele sektorile või majandusharule suunatud kampaaniad, 
mis katavad kõiki selle sektori töökeskkonna küsimusi. Kõik kampaaniad on üleriigilised ja viiakse läbi 
ühtse kontseptsiooni kohaselt, mis tagab võimu ühtse rakendamise. Selleks töötati välja inspektorite 
juhend, külastuste programm ja ettevõtete juhend. Sektorile teatatakse kampaaniast ette ja see võimaldab 
koordinaatoritel selle läbiviimiseks valmistuda. Kaasatakse võimalikult palju partnereid nii sektorist kui ka 
tööohutuse ja töötervishoiu alalt.

Meetodid. Mitmesugused meetodid, mille hulka võivad kuuluda teabekaustad, koolitustegevused, 
nõustamistegevused ja kontrollimised. Kampaania mõju sõltub sageli konkreetsete töökeskkonna 
probleemidega seotud tegevuste ja meetodite kombinatsioonist.

Näide. Töökeskkonna Ameti metallurgiakampaania 
Metallurgiaekspertide juhtgrupp töötas välja kampaania/teabematerjalid, mida jagada nii ettevõtetele 
kui ka inspektoritele. Inspektorite juhend sisaldas teavet metallurgiaprotsesside, kemikaalidega seotud 
ohutegurite, ergonoomika, müra, õnnetusjuhtumite ja käelaba-käsivarre vibratsiooni kohta. Külastuste 
programm võimaldas kontrollimist ühtlustada. Ettevõtete juhend sisaldas teavet ja kontroll-loendeid erinevate 
protsesside kohta. Kontrollimine toimus kahes etapis: inspektsiooni külastus ja ligikaudu kolm kuud hiljem 
kontrollkülastus. Inspekteerimistegevustega kaasnesid koolitused, konverents ja abitelefon.

11

5

GettingyourMessageAcrossET   76 13/9/05, 09:23:59



77

Lisa 2.  TÄIENDAVAID NÕUANDEID AGENTUURI 
KÜSITLUSUURINGUST

Agentuur kogus küsitlusuuringu kaudu teavet paljudelt Euroopa organisatsioonidelt, mis olid läbi viinud 
töötervishoiu- ja tööohutuskampaania. Saadud nõuannete ja teabe põhjal koostati käesolev juhend. Allpool 
on esitatud neilt saadud täiendavad ideed ja ettepanekud ning nende kampaaniate täiendavad andmed on 
esitatud agentuuri veebisaidil www.europe.osha.int/systems/. Kuigi paljud sõnumid põhinevad üleriigilistel 
või piirkondlikel kampaaniatel, on need olulised ka ettevõtete kampaaniatele ja neid ideid võiks kohandada 
kohalikule tasandile – selle kohta antakse mõningaid näpunäiteid.

■  Kõige tulemuslikumad on isiklikud kontaktid VKEdega, kasutades lihtsat ja vahetut teavet.
■  Küsitlus võib anda kampaania kohta taustteavet ja aidata suunata selle käivitamist. Tulemusi võib kasutada 

kampaania prioriteetide ja sihtide valimiseks. Kampaania materjalidesse võib lisada uuringu või küsimustiku 
variandi, et osalejad, näiteks ettevõtted, võiksid selle abil oma olukorda uurida.

■  Kasutage juhtumeid ja näiteid tegelikust elust. Prooviuuringute läbiviimine enne kampaania algust aitab ka 
kavandada kampaania sisu ja vormi.

■  Hea tava auhindade väljakuulutamine võib aidata motiveerida meetmeid võtma ja tõsta ettevõtetes 
töötervishoiu ja tööohutuse meetmete prestiižikust. Näiteid juhtumite kohta võib tutvustada kampaania 
raames.

■  Tööandjatele: äriline sõnum; töötajatele: isikliku tervisega seotud sõnum.
■  Ärge lootke, et ajakirjandus teie kampaaniat kajastab, sest seda ei saa tagada.
■  Üldised kampaaniad võivad olla tulemuslikumad, kui neisse lülitada sektoritele suunatud või nendega 

kohandatud elemente.
■  Keskenduge vähestele lihtsatele sõnumitele.
■  Üks võimalus on tõsta ettevalmistamiseks üldiselt teadlikkust ja jätkata siis konkreetsemate meetmetega, 

näiteks töökohtade külastustega.
■  Mõned kampaaniate läbiviijad soovitavad keskenduda ainult töötervishoiu ja tööohutuse sõnumitele, et 

mitte “sõnumit lahjendada”. Teised on leidnud, et kasulik on ühendada töötervishoiu ja tööohutuse alane 
sõnum teiste küsimustega, näiteks rahvatervise, keskkonnakaitse või üldise terviseedendusega.

Agentuuri uuringu kohaselt võivad edukad olla kampaaniad, mis on suunatud:

■  kõigile sektoritele või seotud ühe sektoriga;
■  igat liiki ettevõtetele või VKEdele, füüsilisest isikust ettevõtjatele, alltöövõtjatele, objektide omanikele jt;
■  ühele küsimusele või üldisele tööohutuse ja töötervishoiu alasele teadlikkusele;
■  tööohutuse ja töötervishoiu heale korraldusele ja juhtimiskultuuri arendamisele; 
■  konkreetsetele töökohal rakendatavatele meetmetele.

Neis võidakse:

■  kasutada rahalisi stiimuleid või majandusliku kasulikkuse sõnumit;
■  pakkuda tasuta teavet või korraldada koolitust;
■  anda otsest abi ja sõlmida abi saavate ettevõtetega “olukorra parandamise lepinguid”;
■  kasutada sertifitseerimist;
■  korraldada seminare, konverentse, näitusi ja foorumeid;
■  stimuleerida kogemuste ja hea tava vahetamist;
■  kasutada hommikusöögikohtumisi;
■  kasutada ringreise;
■  kasutada internetti;
■  kasutada eriinspekteerimisi.
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Lisa 3. TÄNUAVALDUSED

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur tänab kõiki, kes aitasid oma tekstide, näidete ja 
ettepanekutega käesolevat käsiraamatut koostada: Katja Bertz, Kooperationsstelle Hamburg; Keith Conlon, 
konteksti kommunikatsioon; ja agentuuri temaatilise võrgustikugrupi “Süsteemid ja programmid” liikmed.

Temaatilise võrgustikugrupi “Süsteemid ja programmid” liikmed: 

Martina Häckel-Bucher (Austria), Luc van Hamme (Belgia), Birthe Andersen (Taani), Lars-Mikael Bjurström 
(Soome), Robert Mounier-Vehier (Prantsusmaa), Karl Kuhn (Saksamaa), Matina Pissimissi (Kreeka), Nuala 
Flavin (Iirimaa), Maria Castriotta ja Rita Bisegna (Itaalia), Robert Klopp (Luksemburg), Ton van Oostrum 
(Madalmaad), Leonor Figueira (Portugal), Margarita Lezcano Núñez (Hispaania), Elisabet Delang (Rootsi), 
Tony Lord (Ühendkuningriik), José Ramon Biosca de Sagastuy (komisjoni esindaja), Marc Sapir (töötajate 
esindaja), Torben Jepsen (tööandjate esindaja), Ulrich Riese (esimees), Martin den Held (projektijuht), Usua 
Uribe ja Monica Vega (projektiassistendid). Täiendav abi Sarah Copsey’lt (projektijuhi assistent).
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Lisa 4.  TEIE ISIKLIKUD MÄRKUSED JA 
PLANEERIMISVAHENDID

Kasutage neid lehekülgi märkuste tegemiseks, oma kavade koostamiseks ning kasulike aadresside ja teabe 
ülesmärkimiseks.

Kampaania kontaktisikud

Organisatsioon         Kontaktisik                Kontaktandmed (telefon, e-post, aadress)

GettingyourMessageAcrossET   79 13/9/05, 09:24:02



80

E
t

 
s

õ
n

u
m

 
j

õ
u

a
k

s
 

p
ä

r
a

l
e

Kampaania eesmärk, sihtrühm ja sõnum

Mis peaks muutuma?            Kes peaksid muutuma?         Milline sõnum neid veenab?
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Kampaania projekti planeerimine ja järelevalve

Ülesanne                     Allülesanded või teetähised       Vastutaja Tähtaeg
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Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur

Töötervishoiu- ja tööohutuskampaania – Et sõnum jõuaks pärale

Luxembourg: Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talitus

2005 – 81 lk – 16,2 × 22,9 cm

ISBN 92-9191-086-4

Hind (ilma käibemaksuta) Luxembourgis: 15 eurot
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MÜÜK JA TELLIMINE
Väljaannete talituse tasulised väljaanded on saadaval meie müügiesindustes üle maailma.

Kuidas väljaannet hankida?
Võtke ühendust müügiesinduste nimekirjast valitud esindusega ja esitage oma tellimus. 

Kust saada müügiesinduste nimekirja?
• Väljaannete talituse veebileheküljelt http://publications.eu.int/
• või küsige paberväljaannet faksi teel: (352) 2929-42758
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Kampaania korraldamise kogemusi kogu Euroopa Liidust ning näpunäiteid kohaliku kampaania läbiviimiseks
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Agentuuri eesmärk on varustada ühenduse 

asutusi, liikmesriike ja valdkonnas tegut-

sejaid töötervishoiu ja tööohutuse alase 

tehnilise, teadusliku ja majandusalase tea-

bega, et ergutada neid parandama töö-

keskkonda töötajate tervise ja ohutuse pa-

rema kaitse tagamiseks, nagu on ette 

nähtud asutamislepingus ning edasistes 

töötervishoiu ja tööohutuse alastes tege-

vusprogrammides.
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Gran Vía 33, E-48009 Bilbao
Tel (34) 944 79 43 60
Faks (34) 944 79 43 83
E-post: information@osha.eu.int
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Hind (ilma käibemaksuta) Luxembourgis: 15 eurot
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