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19.09.2014

2

Saint-Gobain ja SG Glass 
Estonia SE

Saint-Gobain asutati 1665



19.09.2014

3

Saint-Gobain, 
kuulub maailma TOP 100 tööstusettevõtete hulka
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Saint-Gobain Glass Estonia ajalugu

1989. a. – Elvex AS

2009. a. Saint-Gobain Glass Estonia AS
• Saint-Gobain Sekurit Eesti
• Glassolutions Baltiklaas
• Saint-Gobain Autover-Autoklaas

2010. a. Saint-Gobain Glass Estonia SE
• Liideti juurde Autover Leedu
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SEKURIT

Tegevused:
• lamineeritud esiklaaside 

tootmine
• karastatud küljeklaaside 

tootmine

Töötajate arv: 
• 310

BALTIKLAAS
Tegevused:
• lehtklaasi mõõtulõikamine

• klaaspakettide tootmine

• karastatud- ja lamineeritud 
klaasi tootmine

• spetsiaalklaaside müük

Töötajate arv: 
• 210
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AUTOVER-AUTOKLAAS

Tegevused:
• Autoklaaside müük ja 

paigaldus Eestis ja 
Leedus

Töötajate arv: 
• 27

Ettevõtte töötervishoiu 
süsteem
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Tööohutuse-, töötervishoiu- ja töökeskkonna 
eesmärgid

�tööõnnetust

�kutsehaigestumist

�keskkonnaalast õnnetust

Sotsiaalne vastutus

12
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Ettevõte kui üks osa ühiskonnast

Ettevõte kui üks osa ühiskonnast

• Toetame Eesti sportlasi

• Kohalike ürituste toetamine (nt Elva Klarnetisuvi)

• Heategevus (Rat Race, Principle's Day, lastekodude 
toetamine)
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Töötaja on meile tähtis
• Väärtustame kõiki enda töötajaid - töötaja ja tööand ja on teineteisest 

lugupidavad partnerid 
• Erialane väljaõpe
• Kiiresti arenev organisatsioon ja kaasaegne töökesk kond
• Karjäärivõimalused
• Materiaalsed ja mittemateriaalsed motivaatorid:

� Tööjuubelid
� Sünnipäevad
� Pensionile siirdumine
� Perepäevad
� Jõulupidu
� Abielu, lapse sünd, koolialustustoetus, kooli lõpet amine
� Sõjaväest tööle naasmine
� Spordi- ja tervisetoetused
� Töölt lahkumine
� Surmajuhtumid

Töötaja on meile tähtis
� Spordi- ja tervisetoetused:

� Spordikulude kompenseerimine
� Spordiriiete toetus
� Spordiürituste osalustasu maksmine
� Massaaž
� Prilliklaaside kompenseerimine
� Suitsetamisest loobumise toetamine
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Tubakaennetus töökohal

Probleemi püstitus

� 2011. a. tervisekontrolli tulemusena ilmnes, et ca 
50% töötajatest on suitsetajad

� Eesmärk vähendada suitsetajate osakaal 50% võrra 
2014 aasta lõpuks

� 2012. a. alguses asusime otsima sobivat lahendust:
�Arutelu Tervise Arengu Instituudiga
�Konsultatsioon eriala spetsialistidega
�Uuring töötajate seas
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Probleemi püstitus

�2012. a. juunis 
sõlmisime lepingu 
Maihen OÜ-ga, kes 
on Allen Carri 
meetodi esindaja 
Eestis

�Umbes samal ajal 
alustasime läbi 
infokanalite 
(stendid, Info-Tv, 
siseleht, vahetu 
suhtlus) töötajate 
„värbamist“

19

Suitsetamisest loobumise seminari 
tõhusus

� 2012. a juulis toimus 
seminar: 5/7 loobus

� 2013. a toimus 2 seminari: 
8/16 loobus

� 2013. a osales 2 töötajat 
ettevõttest väljaspool 
seminaril: 1/2 loobus

� Loobunute osakaal 57%

� 2014. a on välja hõigatud 
kampaania: 2 töötajat 
registreerunud

20
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Hetkel ja tulevikus

� Valgekraedest suitsetab hetkel vaid 8%

� On kuulda olnud, et osad töötajad on loobunud 
suitsetamisest omal jõul

� Korraldame vastavalt vajadusele seminare

� Kommunikatsioon suitsetamise kahjulikkusest ja 
loobumise meetoditest

� 2013. a. andmete põhjal suitsetajate osakaal 34%

� Oleme avatud uutele meetoditele

Tänan tähelepanu eest!

Küsimusi?

siim.ansberg@saint-gobain.com


