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Aktuaalne

Ergonoomiakonverents rõhutas ergonoomikasse
investeerimisest saadavat kasu
Indrek Avi
tööohutuse peaspetsialist
Oktoobris tähistati üle maailma ergonoomiakuud,
et
tõsta
ettevõtete,
õpilaste
ja
avalikkuse
teadlikkust
ergonoomiast. Eestis toimus sel teemal
11. oktoobril Tartus AHHAA teaduskeskuses esimene omataoline konverents, kus esinesid spetsialistid Eestist,
Lätist ja Rootsist.
Ergonoomia, ka tuntud ergonoomikana,
on
teadus
inimesele
kõige
soodsamatest tegevusviisidest, -vahenditest
ja -keskkonnast. Lisaks kõigele muule uurib
ergonoomika inimest ja inimrühmi tööprotsessis
töövahendite
ja
-tingimuste
optimeerimise eesmärgil.
Rääkides tööandjate ja ülikoolide
koostööst, siis on mõlemal võimalik sellest
kasu lõigata. Nimelt vajavad ülikoolid
ergonoomikaalaseks uurimistööks inimest
reaalses töökeskkonnas. Tööandjatele on
ülikool kompetentsikeskuseks ja väärtuslikuks partneriks töötervishoiu ja tööohutuse
ennetustegevuses.
Kahjuks ei näe paljud tööandjad
ergonoomikast ning töötervishoiu ja tööohutuse juhtimisest tõusvat reaalselt kasu
äritegevusele. Osaliselt tuleneb see vähesest
teadlikkusest ning kompetentsusest, mis
aitaks seada ettevõtte juhtimisel peamisi
eesmärke. Lisaks puudub ettevõtetes sageli
inimene,
kes
põhjendaks
tööandjale
ergonoomikast
(ka
töötervishoiust
ja
tööohutusest) tulenevat kasu ning rahalist
kokkuhoidu nii lühemas kui ka pikemas
perspektiivis.
Konverentsi avaettekandega tutvustas
Stockholmi
Tehnoloogia
ja
Tervisekooli
ergonoomia õppejõud Linda Rose kuulajatele

ergonoomia
mõju
äritegevusele.
Kas
töötervishoiu ja tööohutusnõuete täitmine on
kulu või investeering? Teaduslike uurimistöödele viitamisega suutis lektor kuulajad
mõistma panna, et töötervishoiu ja tööohutuse juhtimisega tegelevad ettevõtted on
konkurentidest edukamad. Linda Rose tõi
ühe näitena välja tööandja, kes investeeris
11 miljonit Rootsi krooni ergonoomikaga
seotud tegevustesse, hoides seeläbi kokku
kulusid kvaliteedi (kulud vähenesid 59%),
tööviljakuse (kulud vähenesid 39%) ning
vähenenud haiguspäevade (kulud vähenesid
2%) arvelt igal aastal 5 miljonit Rootsi
krooni. Seega tasus investeering ära kahe
aasta ja mõne kuuga, tulemuseks on
rahulolevamad ja tervemad töötajad ning
järgmistel aastatel saadav tulu.
Läti ergonoomika seltsi esindaja
Henrijs Kalkis rääkis nende tegemistest ning
teaduse arengust. Tallinna Tehnikaülikooli
õppejõud Taimi Elenurm rääkis kurjadest
töökohtadest
ning
kurjusest
töökohal.
Tööinspektsioon tutvustas tööandjate parimaid praktikaid töökoha kujundamisel.
Töökoha valgustusest oli palutud rääkima
Tallinna
Tehnikaülikooli
jõuelektroonika
instituudi
õppejõud
Tiiu
Tamm.
Eesti
Maaülikooli õppekava tutvustas ergonoomia
õppejõud Oliver Sada.
Ergonoomika on tööandjale kasulik
töövahend
saavutamaks
optimaalseimad
viise äritegevuses – on aeg seda ära
kasutada.
Ergonoomiakonverentsi ettekannetega saab
tutvuda veebiaadressil
http://www.tooelu.ee/et/teemad/ohutegurid/ergo
noomia/ergonoomiakuu.
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