
Terveellinen työ  
Hyvän käytännön palkinnot

Ehdokkaiden nimeäminen

#EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu

Työsuojelu on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle.

Terveellinen työ 

TYÖN KEVENTÄMISEN
KEINOT KÄYTTÖÖN!
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Tuki- ja liikuntaelinsairauksien 
hallinta työpaikalla
Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat 
yleisin työperäinen terveysongelma 
Euroopassa. Ne ovat suurimpia 
työkyvyttömyyden, sairauspoissaolojen 
ja varhaiseläkkeelle siirtymisen syitä. 
Tule-ongelmaan puuttumalla voidaan 
parantaa työntekijöiden terveyttä ja 
elämänlaatua, lisätä yritysten kilpailukykyä 
ja keventää terveydenhuollon taakkaa.

Kampanja lisää tietoa työperäisistä tule-
sairauksista ja työnantajien, esimiesten sekä 
työntekijöiden yhteistyön merkityksestä 
niiden ennaltaehkäisemisessä ja 
hallinnassa. Kampanja jakaa vinkkejä, 
ohjeita, hyvän käytännön esimerkkejä 
ja tapaustutkimuksia. Näin työpaikoilla 
voidaan paremmin puuttua tule-ongelmiin.

Terveellinen työ -kampanjan 
(2020–2022) tavoitteet ovat:

1. Lisätä tietoa tule-sairauksien 
riskitekijöistä, vaikutuksista ja 
ennaltaehkäisemisestä.

2. Edistää tule-sairauksien 
riskinarviointia ja antaa niiden 
torjuntaan ohjeita ja työkaluja.

3. Osoittaa, että tule-sairauksia on 
kaiken tyyppisillä työpaikoilla ja 
niitä voidaan ehkäistä jakamalla 
tietoa parhaista käytännöistä.

4. Lisätä tietoa tule-sairauksien 
uusista ja kehittyvistä riskeistä 
sekä keinoista hallita niitä.

5. Kertoa, miten tukea tule-sairauksista 
kärsivien työntekijöiden töihin 
paluuta ja työssä pärjäämistä.

6. Kannustaa erilaisia sidosryhmiä 
yhteistyöhön, vaihtamaan 
tietoa ja hyviä käytäntöjä.

Lisätietoa kampanjasta saat osoitteessa 
www.healthy-workplaces.eu

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet 
ovat yleisin työperäinen 
terveysongelma Euroopassa.
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Terveellinen työ – Hyvän 
käytännön palkinnot
EU-OSHA järjestää yhdessä jäsenvaltioiden 
kanssa Terveellinen työ – Hyvän 
käytännön palkinnot kilpailun osana 
Terveellinen työ -kampanjaa. Palkitsemalla 
tehdään näkyväksi hyvän työterveyden 
ja -turvallisuuden hyödyt. Kilpailun 
yhteydessä voidaan myös jakaa ja edistää 
hyviä käytäntöjä kaikkialla Euroopassa.

Vuosien 2020–2022 kilpailu nostaa 
esille organisaatioita, jotka ehkäisevät 
ja hallitsevat aktiivisesti tule-
sairauksia työpaikalla. EU-OSHA etsii 
esimerkkejä, joissa työsuojelua lähestytään 
kokonaisvaltaisesti ja työnantajat sekä 
työntekijät ovat yhdessä sitoutuneet 
ehkäisemään tule-sairauksia. 

Palkintolautakunta toivoo esimerkkejä 
kestävistä käytännöistä, jotka ovat 
laajasti sovellettavissa erilaisilla 
työpaikoilla. Ehdokkaita voivat nimetä 
henkilöt ja organisaatiot, kuten 
esimerkiksi työsuojelun ammattilaiset ja 
työmarkkinajärjestöt kaikkialta Euroopasta. 

Voittajat julkistetaan huhtikuussa 2022 ja 
palkinnot jaetaan myöhemmin samana 
vuonna järjestettävässä tilaisuudessa. 
Tilaisuudessa juhlistetaan kaikkien 
osallistuneiden organisaatioiden 
saavutuksia. Tarkempia tietoja 
palkituista jaetaan laajasti Euroopassa ja 
julkaistaan EU-OSHAn verkkosivuilla.



©
iS

to
ck

ph
ot

o 
/ J

ea
n-

ph
ili

pp
e 

W
A

LL
ET

©
iS

to
ck

ph
ot

o 
/ a

nd
re

sr

Millaisia hyvän käytännön esimerkkejä 
voidaan nimetä ehdokkaaksi?
Kilpailuun voi ehdottaa kaikenlaisia 
innovatiivisia keinoja ehkäistä tule-sairauksia. 
Ehdokkaita nimettäessä tulee kuvailla 
selkeästi, miten hyvät hallintakäytännöt 
on toteutettu työpaikalla ja mitä niillä 
on saavutettu. Lisäksi on hyvä selvittää

• miten riskinarviointi organisoitiin 
kokonaisvaltaisesti ja tehokkaasti sisältäen 
kaikkien työntekijäryhmien olennaiset riskit 

• mitä ennakoivia toimenpiteitä, kuten riskin 
poistaminen tai haitan minimoiminen, on 
tehty tule-sairauksien ehkäisemiseksi

• miten ergonomisella suunnittelulla, 
esimerkiksi työpisteen tai työvälineiden 
ja -prosessien suunnittelulla, poistettiin 
tule-sairauksien riskitekijöitä 

• miten lisättiin tietoa ja edistettiin 
ennaltaehkäisyn kulttuuria 

• millaisia tukitoimenpiteitä tehtiin, jotta 
tule-sairaudesta kärsivä työntekijä pystyi 
palaamaan työhönsä ja jatkamaan 
työssään. Tule-sairaudet voivat olla 
työperäisiä tai työhön liittymättömiä.

Tule-sairauksiin puuttuminen parantaa työntekijöiden 
terveyttä ja hyvinvointia, lisää yritysten kilpailukykyä 
ja keventää terveydenhuollon taakkaa.
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Tule-sairauksia on kaikentyyppisillä työpaikoilla, ja 
niitä voidaan ennaltaehkäistä onnistuneesti.

Mitä nimetyltä ehdokkaalta odotetaan?
Kolmikantainen palkintolautakunta 
kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

• kokonaisvaltainen lähestymistapa 
työsuojeluun 

• työperäisissä tule-sairauksissa 
todennetut parannukset 

• kollektiiviset toimenpiteet painottuvat 
yksilöihin keskittyvien toimien sijaan 

• työntekijöiden ja heidän 
edustajiensa osallistuminen

• tehtyjen toimenpiteiden 
kestävyys ajan kuluessa 

• laaja soveltuvuus erilaisille 
työpaikoille jäsenmaissa

• ajankohtaisuus, toimet toteutettu 
hiljattain tai eivät ole vielä 
saaneet laajasti julkisuutta.

Toteutettujen toimien tulee täyttää 
tai parhaimmassa tapauksessa ylittää 
kyseisen jäsenmaan lainsäädännön 
vaatimukset. Kilpailussa ei oteta huomioon 
kaupallisessa tarkoituksessa kehitettyjä 
tuotteita, työkaluja ja palveluita.

Tutustu aiempina vuosina palkittuihin hyviin 
käytäntöihin: https://healthy-workplaces.
eu/fi/get-involved/good-practice-awards

https://healthy-workplaces.eu/fi/get-involved/good-practice-awards
https://healthy-workplaces.eu/fi/get-involved/good-practice-awards


Kuka voi osallistua?
Hyvän käytännön palkinnot -kilpailuun 
voivat nimetä ehdokkaita kaikki 
EU:n jäsenvaltioissa, ehdokasmaissa, 
mahdollisissa ehdokasmaissa ja 
Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) 
maissa toimivat organisaatiot:

• erikokoiset yritykset tai organisaatiot

• koulut, oppilaitokset ja opetusyhteisöt

• työnantaja- ja työntekijäjärjestöt 
sekä kansalaisjärjestöt

• työsuojelupalvelut, vakuutuspalvelut 
ja muut välittäjäorganisaatiot, 
kuten työterveyshuolto.

Miten kilpailuun 
osallistutaan?
EU-OSHAn kansalliset koordinaatiokeskukset 
verkostoineen tarkastavat ensin kaikki 
ehdotukset. Tämän jälkeen kansalliset 
voittajat osallistuvat Euroopan laajuiseen 
kilpailuun, jossa valitaan varsinaiset voittajat.

Osoitteessa https://healthy-workplaces.
eu/fi/get-involved/good-practice-
awards on tietoa yhteyden ottamisesta 
kansalliseen koordinointikeskukseen 
ja kansallisista määräajoista.

Sosiaalisessa mediassa 
kampanjaa voi 
seurata tunnisteella 
#EUhealthyworkplaces

https://healthy-workplaces.eu/fi/get-involved/good-practice-awards
https://healthy-workplaces.eu/fi/get-involved/good-practice-awards
https://healthy-workplaces.eu/fi/get-involved/good-practice-awards
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Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) pyytää 
nimeämään ehdokkaita työsuojelun alalla viidennentoista 
kerran järjestettävään Terveellinen työ  – Hyvän käytännön 
palkinnot -kilpailuun. Kilpailu on osa vuosien 2020–2022 
Terveellinen työ – Työn keventämisen keinot käyttöön! 
-kampanjaa. Kilpailussa jaetaan tunnustusta organisaatioille, jotka 
ovat edistäneet merkittävällä ja innovatiivisella tavalla työsuojelua 
ehkäisemällä tuki- ja liikuntaelinsairauksia työpaikalla.



Euroopan työterveys- ja 
työturvallisuusvirasto 
C/Santiago de Compostela 12

48003 Bilbao, SPAIN
Sähköposti: information@osha.europa.eu

www.healthy-workplaces.eu

Euroopan työterveys- ja 
työturvallisuusviraston (EU-OSHA) 
tavoitteena on tehdä Euroopasta turvallisempi, 
terveellisempi ja tuottavampi paikka 
tehdä työtä. EU-OSHA on vuonna 1994 
perustettu Euroopan unionin virasto, jonka 
toimipaikka on Bilbaossa Espanjassa. Se tutkii, 
laatii ja jakaa luotettavaa, tasapuolista ja 
puolueetonta työterveyteen ja turvallisuuteen 
liittyvää tietoa ja verkostoituu eri puolilla 
Eurooppaa toimivien organisaatioiden 
kanssa työolojen parantamiseksi.

EU-OSHA toteuttaa myös Terveellinen 
työ -kampanjoita, joilla on EU:n toimielinten 
ja Euroopan työmarkkinaosapuolten tuki. 
EU-OSHAn kansalliset koordinaatiokeskukset 
verkostoineen toteuttavat kampanjat 
jäsenmaissa. Terveellinen työ – Työn 
keventämisen keinot käyttöön! -kampanja 
kestää vuoteen 2022 asti. Se lisää tietoa tule-
sairauksista ja miten ennaltaehkäistä niitä 
sekä edistää ennaltaehkäisyn kulttuuria.
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