
Avaliku sektori kampaania

„Tunne oma õigusi „Tunne oma õigusi „Tunne oma õigusi „Tunne oma õigusi ––––
juhendamine ja väljaõpe“ juhendamine ja väljaõpe“ juhendamine ja väljaõpe“ juhendamine ja väljaõpe“ 



Väljakutse
• Eestis juhtub 14 tööõnnetust päevas.

Vaatamata kampaaniatele on nende hulk ajas kasvanud.
Rasked tööõnnetused juhtuvad just noorte meestega. 

• Kampaania eesmärk oli juhtida tööandjate ja töötajate tähelepanu 
juhendamise ja väljaõppe olulisusele töökohal ning parendada 
ettevõtete ohutuskultuuri. Samuti julgustada Tööinspektsioonist nõu 
küsima. 

• Sihtrühmaks olid tööandjad ja töötajad, kelle poole pöördusime nii eesti
kui ka vene keeles. 

• Kampaania põhisõnum „Juhendamine võtab hetke. Tööõnnetus võib 
võtta elu“ +  üleskutse „Panusta ohutusse, kohe!“. 

• Kampaanias kasutasime erinevaid meediakanaleid ja formaate (alates 
staatilistest välireklaamidest kuni videolahendusteni). 



Koostööpartner

• Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum arendab alates 2005. aastast 
Eestis vastutustundliku ettevõtluse temaatikat ja koondab Eestis 
vastutustundlikku ettevõtlust praktiseerivaid ettevõtteid. Neil on 
67 liiget, lisaks 70 märgisega tunnustatud ettevõtet. 

• Foorum ühendab ettevõtteid, kelle jaoks on oluline toimida 
vastutustundlikult, et tagada nii oma ettevõtte, ühiskonna kui riigi 
jätkusuutlikkus. Töökeskkond ja selle kvaliteet on üks oluline 
kriteerium, mida foorum kvaliteediindeksi määramisel arvestab. 

• Foorum toetas kampaaniat läbi oma võrgustiku ettevõtteid 
kaasates ning jagas kampaania sõnumeid oma infokanalites.
Juhendamisnädala tarvis suheldi otse enam kui 100 tööandjaga.



Tegevused

• Korraldasime esmakordselt
juhendamisnädala aktsiooni, milles
osalejad viisid nädala jooksul läbi
juhendamise, jäädvustasid selle ja
jagasid fotosid koos lugudega Tööelu
Facebookis. 

• Kirjutasime ja rääkisime tööandjate
lugusid meedias.

• Kasutasime ära sotsiaalmeediat, 
et viia sõnumid laiema hulga inimesteni.



• Noorte kõnetamiseks kasutasime meeme.

• Mängida sai elektroonilist tööohutuse
bingot.

Mänguline kampaania



• Näitasime, kuidas tööd ohutult teha ja miks on vaja töötajaid
juhendada koostöös Eesti Rahvusringhäälinguga valminud
videolugudes, mis olid eetris Terevisioonis ning ERRi veebis.

• http://tinyurl.com/y4b2ax24

• http://tinyurl.com/yxc78olp

• http://tinyurl.com/y5pgla7d

EttevõteteEttevõteteEttevõteteEttevõtete kogemusloodkogemusloodkogemusloodkogemuslood ERRisERRisERRisERRis



LaiemLaiemLaiemLaiem meediakampaaniameediakampaaniameediakampaaniameediakampaania

• Meediakampaania toetas
kommunikatsioonikampaaniat.

• Kampaanias kasutasime erinevaid 
meediakanaleid ja formaate alates 
staatilistest välireklaamidest kuni 
videolahendusteni.

• Põhisõnumit kommunikeerisime
kõikides meediakanalites,
online meedias kombineerisime
põhisõnumit vastavalt erinevatele 
sihtrühmadele suunatud sõnumitega.



TulemusedTulemusedTulemusedTulemused
• 48 ettevõtet osales juhendamisnädalal.

• Tööelu Facebooki tehti 45 postitust, 
lisandus 141 jälgijat. 

• 50 meediakajastust.

• Tööinspektsioonist nõu küsijate arv kasvas
juhendamisnädalal hüppeliselt. 

• Kampaania järeluuring: 55% küsitletud
tööandjatest ja 57% töötajatest märkasid
kampaaniat. See meeldis 84% juhtidest ja 81%
töötajatest. Neist 6% kinnitasid, et viivad
lähiajal läbi juhendamise.



KlientKlientKlientKlient: : : : üleüleüleüle aastateaastateaastateaastate edukaimedukaimedukaimedukaim kampaaniakampaaniakampaaniakampaania!!!!
Kristel Abel, Tööinspektsiooni teabe ja välissuhete 
osakonna juhataja.

„Hindame kampaaniat viimaste aastate üheks 
edukamaks.

Tööohutus ja töötervishoid pole kõige huvitavamad 
teemad. Seetõttu oli tööandjate valmisolek 
juhendamisnädalaga kaasa tulla ootamatult üllatav.

Meile oli see justkui mainevõit ja kommunikatsioon 
aitas sellele olulisel määral kaasa. 

Oluline on ka kampaania jätkusuutlikkus – plaanime 
sarnast nädalat korraldada igal aastal.“


