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Kampaania tutvustus

� Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu
Agentuuri (EU-OSHA) kampaania

� Korraldatakse enam kui 30 riigis

� Kestvus 2016-2017

� Eestis koordineerib kampaaniat

Tööinspektsioon

� Eesmärk on edendada jätkusuutlikku töötamist 
ja tervena vananemist tööelu algusest saadik

� Rõhutada ennetamise olulisust kogu tööea
jooksul
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Riskianalüüs

� Töökohal tuleb läbi viia töökeskkonna riskianalüüs, millest
selguvad ohutegurid, mis võivad mõjutada ettevõtte töötajate
tervist.

� Tööandja on kohustatud korraldama töötajatele tervisekontrolli,
kui töökeskkonnas on ohutegureid, mis võivad kahjustada
tervist.
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Tervisekontroll

� Tervisekontrolli eesmärk on hinnata töötaja terviseseisundit ja
töötingimuste sobivust töötajale ning diagnoosida tööst
põhjustatud haigestumised ja kutsehaigestumised.

� Tööinspektsiooni viimaste aastate järelevalve näitab, et
ettevõtetes on probleeme tervisekontrolli korraldusega.

Joonis 1. Osakaal ettevõtetest, kus on hinnatud tervisekontrolli korraldust
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Surmad töökohtadel

� Kasvutrendi näitab juhtumite arv, kus töötaja sureb töökohal 
äkitselt terviserikke tagajärjel ning mis ei kvalifitseeru töösurmaks 

� 2015. aastal ei kvalifitseerunud töösurmaks 19 juhtumit, neist 15 
surid terviserikke tagajärjel 
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Kampaania tegevused Eestis 2016. aastal

� Seminarid 31. augustil Pärnus ja 2. septembril Tartus 

� 25. oktoobril XVIII Töötervishoiupäev

� Töökeskkonna filmiõhtud 26. oktoobril Tallinnas ja 27. 
oktoobril Tartus
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Kampaania tegevused Eestis 2016. aastal

� Tööinspektsioon viib läbi 
sihtkontrolli tervisekontrolli 
teemal 2016. aastal

� Tervislike töökohtade heade 
tavade kogumine kuni 1. 
oktoobrini – Eesti sisene ja 
üleeuroopaline konkurss

� Võimalik kutsuda Napot
lastele ohutustundi läbi 
viima
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Kampaaniamaterjalid ja lisainfo

� Kampaania juhendmaterjalid

� Napo film

� Euroopa Parlamendi katseprojekti „Ohutum ja tervislikum töö 
sõltumata east” materjalid

� Üle-euroopalise kampaania veebileht
www.healthy-workplaces.eu/et

� Info Eestis toimuva kohta www.tööelu.ee
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Tööohutus ja töötervishoid
läheb korda kõigile.

Hea sinule. Hea äritegevusele.

Tervislikke töökohti kõigile!


