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2017. aasta oli Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) ja 
Euroopa Liidu jaoks oluline aasta. Rooma lepingute 60. aastapäeva tähistamise 
aastal kuulutas Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker välja Euroopa 
sotsiaalõiguste samba. EU-OSHA-l on hea meel, et samba põhiteemad on võrdsed 
võimalused, kaasav majanduskasv ja õiglased töötingimused – sealhulgas õigus 
ohututele, tervislikele ja hästi kohandatud töökohtadele. Agentuur korraldas aasta 
jooksul mitu suurt üritust, muu hulgas kampaania „Tervislikud töökohad sõltumata 
east“ tippkohtumise. Koos Euroopa Komisjoniga korraldati konverents mikro- ja 
väikeettevõtjate riskihindamisvahendite teemal, kus muuhulgas arutati veebipõhise 
interaktiivse riskihindamisvahendi (OiRA) projekti tähtsust ning jagati OiRA vahendite 
rakendamise head tava. EU-OSHA esitles oma tööohutuse ja töötervishoiu kulude ja 
kasulikkuse projekti viimaseid tulemusi Singapuris tööohutuse ja töötervishoiu 
maailmakongressil ja näitas jätkuvat pühendumist kantserogeenide tegevuskavale, 
korraldades arvukaid teabeüritusi. 2017. aasta üks tipphetki oli Euroopa 
Ombudsmani hea halduse auhinna saamine. 

1 Muutusteks valmistumine 
2017. aastal jätkus kaheaastane tuleviku-uuring „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga 
(IKT) seotud uute ja tekkivate tööohutuse ja töötervishoiu riskide prognoos 2025. aastaks“. 
Eesmärk on pakkuda Euroopa Liidu poliitikakujundajatele, liikmesriikide valitsustele ja 
sotsiaalpartneritele teavet uute ja tekkivate riskide kohta ning toetada neid riske takistava või 
haldava poliitika ja meetmete arutelu. 

2017. aastal avaldati projekti aruanne, mis käsitleb tulevikustsenaariume 2025. aastaks 
seoses majanduse digitaliseerimise mõjuga tööohutusele ja töötervishoiule: „Info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia ning töö asukohaga seotud muutuste põhisuunad ja tekitajad“. 
Lõpparuanne, kokkuvõte, brošüür ja nelja stsenaariumi tutvustavad animafilmid avaldatakse 
2018. aastal. 

Tuleviku-uuringu projektis leiti, et huvi 
digiplatvormide vahendatava töö vastu 
suureneb.  EU-OSHA sidusrühmade 
suurele huvile vastu tulles avaldati 
aruanne „Veebipõhise majanduse 
tööohutuse ja töötervishoiu mõjude 
reguleerimine“ . 

Pärast tutvustamist ja arutelusid koos EU-
OSHA riiklike koordinatsioonikeskustega 
avaldati 2017. aasta juulis kahe 
eksperdirühma dokumendi läbivaadatud 
versioonid, teemal „3D-printimine“ ja 
„Seiretehnoloogia töökohal“. 
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https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages-2016/en/healthy-workplaces-summit-2017
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https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/seminars/supporting-micro-and-small-companies-interactive-risk-assessment
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/seminars/supporting-micro-and-small-companies-interactive-risk-assessment
https://oiraproject.eu/en
https://oiraproject.eu/en
https://osha.europa.eu/en/themes/good-osh-is-good-for-business
https://osha.europa.eu/en/themes/good-osh-is-good-for-business
https://www.safety2017singapore.com/
https://www.safety2017singapore.com/
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/highlights/managing-multilingual-websites-example-good-practice
https://osha.europa.eu/en/highlights/managing-multilingual-websites-example-good-practice
https://osha.europa.eu/en/developments-ict-and-digitalisation-work
https://osha.europa.eu/en/developments-ict-and-digitalisation-work
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/key-trends-and-drivers-change-information-and-communication/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/key-trends-and-drivers-change-information-and-communication/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/regulating-occupational-safety-and-health-impact-online-platform/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/regulating-occupational-safety-and-health-impact-online-platform/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/regulating-occupational-safety-and-health-impact-online-platform/view
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/national-focal-points
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/national-focal-points
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/3d-printing-new-industrial-revolution/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/monitoring-technology-workplace/view
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2 Faktid ja arvud 
2.1 ESENER 
2017. aastal valmis uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete teine uuring (ESENER-2), 
milles kirjeldatakse tööohutuse ja töötervishoiu juhtimise olukorda Euroopa töökohtades. 
Aasta jooksul korraldati ESENER-2 tulemuste tutvustamiseks riiklikke üritusi, konverentse ja 
seminare ning valmis uuringu välishindamine. 

2017. aasta aprillis avaldati ESENER-2 tulemustel põhinev aruanne „Töötajate osalemine 
tööohutuse ja töötervishoiu juhtimises“. See on Euroopa Liidu seitsme liikmesriigi ja eri 
sektorite asutuste kvalitatiivne analüüs, mille tulemused toetavad juhtkonna tööohutusele ja 
töötervishoiule pühendumise, töötajate osalemise ja töökoha heade tavade seost. Aruande 
kokkuvõte avaldati mitmes keeles. 

Aruandes „Tööohutuse ja töötervishoiu riskid töökohal – kolme suure uuringu ühisanalüüs“ 
avaldati EU-OSHA, Eurostati ja Eurofoundi väärtusliku koostöö tulemused. Aruanne käsitles 
kolme uuringut: ESENER-2, Euroopa Liidu tööjõu-uuringu lisamoodul tööõnnetuste ja tööga 
seotud muude terviseprobleemide kohta ning Euroopa kuues töötingimuste uuring. Aruanne 
koondas uuringute tulemuste põhjal töötajate ja ettevõtjate seisukohad tööohutuse ja 
töötervishoiu kohta terviklikuks Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu olukorra ülevaateks. 

2.2 Tööohutuse ja töötervishoiu ülevaated 
2017. aastal jätkus tegevus ulatusliku projektiga, millega uuritakse mikro- ja väikeettevõtete 
juhtimistavasid ja -poliitikat Euroopa Liidus. Projekti uusimad tulemused avaldati 2017. aastal 
kahes aruandes. Ühes antakse Euroopa Liidu 12 liikmesriigi 44 hea tava näite analüüsi 
põhjal ülevaade, kuidas saab tööohutust ja töötervishoidu mikro- ja väikeettevõtetes toetada 
poliitika, strateegiate ja praktiliste meetmete kaudu. Teises kirjeldatakse tööohutuse ja 
töötervishoiu juhtimise häid näiteid, näiteks kuidas vahendajad, ametiasutused ning 
tööohutuse ja töötervishoiu asutused toetavad mikro- ja väikeettevõtjaid tööohutuse ja 
töötervishoiu juhtimisel. EU-OSHA levitas neid tulemusi riikides ja rahvusvahelisel tasandil, 
sealhulgas tööohutuse ja töötervishoiu maailmakongressil. 

Ülemaailmsel vähipäeval (4. veebruaril 2017) avaldati 
kirjandusülevaade „Vähijärgne taastusravi ja tööle 
naasmine“, mis põhines tööle naasvate vähist tervenenute 
ja nende tööandjate probleeme käsitlenud projektil. 
Projekti lõpparuanne avaldatakse 2018. aastal. Detsembris 
avaldati töötajate kantserogeenidega kokkupuute 
mõõtmise uuringu korraldamise teostatavusuuring. 
Augustis avaldati seire- ja hoiatussüsteemide abil 
kutsehaiguste tuvastamise kirjandusülevaade. 

2017. aastal käivitas EU-OSHA uue projekti, et saada 
selgeid tõendeid, et tööohutusse ja töötervishoidu 
investeerimine on majanduslikult tasuv. Märtsis avaldati 
projekti esimese etapi analüüsiaruanne „Tööõnnetuste ja 
kutsehaiguste kulude hindamine: Euroopa andmeallikate 
analüüs“. Lisaks töötati välja kulude ühtlustamise mudel, 
mis võimaldab hinnata tööõnnetuste ja kutsehaiguste 
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https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-health/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-health/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-and-health/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/health-and-safety-risks-workplace-joint-analysis-three-major/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/policy-practice-policies-strategies-programmes-and-actions/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/policy-practice-policies-strategies-programmes-and-actions/view
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https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/safety-and-health-micro-and-small-enterprises-eu-policy-practice/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/feasibility-study-development-computer-assisted-telephone-survey/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/feasibility-study-development-computer-assisted-telephone-survey/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/methodologies-identify-work-related-diseases-review-sentinel-and/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/methodologies-identify-work-related-diseases-review-sentinel-and/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
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kulusid maailma, Euroopa Liidu ja piirkonna tasandil. Hinnangute alusel koostati 
kasutajasõbralik tööohutuse ja töötervishoiu väärtuse andmete visualiseerimise vahend, mis 
on praeguseks avaldatud veebis. 

Valmistudes  2020.–2021. aasta tervislike töökohtade kampaaniaks, mis keskendub luu- ja 
lihaskonnavaevustele  alustas EU-OSHA uue tööohutuse ja töötervishoiu ülevaate 
kavandamist selgitamaks  tööohutuse ja töötervishoiu probleemi olemust ning uute 
ennetavate lahenduste leidmiseks. 

3 Tööohutuse ja töötervishoiu juhtimise vahendid 
Töökohtade riskihindamise tasuta veebipõhiste 
e-vahendite platvorm OiRA on keskse 
tähtsusega EU-OSHA tegevusel ettevõteteni, 
eelkõige mikro- ja väikeettevõteteni jõudmisel 
ning nende toetamisel tööohutuse ja 
töötervishoiu juhtimisel. Et vahendajatel ja teistel 
sidusrühmadel oleks lihtsam arendada ja 
kasutada OiRA vahendeid ja seotud materjale 
ning levitada neid mikro- ja väikeettevõtjatele, 
anti OiRA veebilehele uus ilme. Leht taasavati 
2016. aasta lõpus ja seda tutvustati kogu 
2017. aasta jooksul. Lisaks tutvustati aasta 
jooksul uut teabematerjali komplekti, mis 
sisaldab vahendeid – sealhulgas uut Napo filmi ja infograafikat –, millega saavad 
sidusrühmad ja vahendajad edendada OiRA vahendeid ja suurendada nende kasutamist 
mikro- ja väikeettevõtetes. OiRA kogukond, kuhu kuulub 16 riiklikku ja 14 Euroopa Liidu 
tasandi valdkonnapartnerit, oli 2017. aastal väga tegus: avaldati 19 uut vahendit, mida on 
nüüd kokku 137, ning vahenditega tehtud riskihindamiste arv suurenes ligikaudu 22 000 
hindamiselt 2016. aasta oktoobris kuni ligi 65 000 hindamiseni 2017. aasta lõpus. 

4 Teadlikkuse suurendamine 
4.1 Kampaaniad 

2016.–2017. aasta kampaania 
„Tervislikud töökohad sõltumata 
east“ oli väga edukas, suuresti 
tänu EU-OSHA riiklike 
koordinatsioonikeskuste, ametlike 
kampaaniapartnerite ja 
kampaania meediapartnerite 
tegevusele. 

Üks peamisi tooteid, mis võeti 
kasutusele kampaania toetuseks, 
oli andmete visualiseerimise 
vahend „Ohutum ja tervislikum 
töö sõltumata east“, mis 
võimaldab kasutajal leida fakte ja 

© EU-OSHA/Markel Redondo 

 

© EU-OSHA  

https://visualisation.osha.europa.eu/osh-costs
https://oiraproject.eu/en/
https://oiraproject.eu/en/promotional-resources
https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages-2016/en
https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages-2016/en
https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages-2016/en
https://healthy-workplaces.eu/en/national-focal-points
https://healthy-workplaces.eu/en/national-focal-points
https://healthy-workplaces.eu/en/official-campaign-partners
https://healthy-workplaces.eu/en/official-campaign-partners
https://healthy-workplaces.eu/en/campaign-media-partners
https://visualisation.osha.europa.eu/ageing-and-osh#!/
https://visualisation.osha.europa.eu/ageing-and-osh#!/
https://visualisation.osha.europa.eu/ageing-and-osh#!/


Kokkuvõte – 2017. aasta aruanne 
 

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur – EU-OSHA 5 

arve Euroopa tööjõu kohta liikmesriikides ja kogu Euroopa Liidus. 2017. aastal jätkati e-
juhendi „Tervislikud töökohad sõltumata east“ tutvustamist. Üks kampaania peamisi 
aruandeid, „Vanust arvestav töö Euroopas: ELi ametite nägemus eri vanuserühmi kaasavast 
töötamisest ja vananemisest“ koostati koostöös Cedefopi,EIGE ja Eurofoundiga. 

2017. aastal toimus mitu heade tavade vahetamise üritust, näiteks märtsis kahepäevane 
üritus Brüsselis, mille korraldas EU-OSHA. Üritus koosnes ohutu, tervisliku ja kestliku töö 
teemalistest ettekannetest ja seminaridest. Üritusi korraldasid kampaaniapartnerid ka enda 
ruumides, näiteks Itaalias ja Saksamaal. 

Hea tava auhindade üritus toimus Maltal Vallettas 26. aprillil 2017. Üheksa organisatsiooni 
said auhinna ja üheksale avaldati tunnustust. Auhinnatseremoonia ajal avaldati auhinnatud ja 
tunnustatud näiteid tutvustav brošüür. 

23.–27. oktoobril toimus Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädal, mil kampaania raames 
osales suhtlusmeedias rekordarv inimesi, kasutades teemaviidet #EUhealthyworkplaces. 

Novembris toimus Bilbaos kahepäevane tervislike töökohtade tippkohtumine, millega lõppes 
2016.–2017. aasta kampaania. Lisaks täiskogu istungitele toimus neli interaktiivset 
paralleelset istungit. Kuulajaid julgustati osalema küsitluste ja teabetundide kaudu. 
Tippkohtumisel osalenud rohkem kui 350 delegaadil oli võimalus arutleda kampaania üle, 
vahetada häid tavasid ja luua võrgustikke. 

2016.–2017. aasta kampaania üks põhikomponente oli Euroopa kampaania abipakett, mis 
toetas riikide koordinatsioonikeskusi üle 200 kampaaniaürituse korraldamisel. 

2018.–2019. aasta kampaania „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid“ eesmärk on 
teadvustada töökoha ohtlike ainete riske ja edendada riskiennetuskultuuri. Kampaaniat 
hakati ette valmistama 2017. aastal, näiteks avati uues tervislike töökohtade kampaania 
veebilehel kell, mis näitas aega kampaania ametliku alguseni 2018. aasta aprillis. 

4.2 Teabeüritused 
2017. aasta novembris said tervislike töökohtade filmiauhinna ühiselt kaks filmi: Lewis 
Wilcoxi (USA) Before the Bridge ja Tuna Kaptani (Saksamaa) Turtle Shells. Žürii märkis ära 
Morteza Atabaki (Türgi) filmi Alien. 

Napo 20. aastapäeva puhul lisas EU-
OSHA Napo veebilehele 
aastapäevalogo ja 
sünnipäevaõnnitlustega videolõigu. 
Lisaks kahele uuele Napo filmile 
(projekt OiRA ja kutseliste autojuhtide 
tööohutus ja töötervishoid) edendati 
tööohutust ja töötervishoidu ka Napo 
kampaaniaga Bilbao metroos. 

2017. aastal osales EU-OSHA mitmel 
olulisel teadvustamisüritusel, näiteks 
oktoobris Singapuris tööohutuse ja 

© EU-OSHA/Markel Redondo 
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töötervishoiu maailmakongressil ning Saksamaal Düsseldorfis 35. rahvusvahelisel kongressil 
ja messil A+A. 

Ka meedias oli EU-OSHA 2017. aastal aktiivne: ilmus 15 uudist ja pressiteadet, üle 70 artikli 
ja meediapäringu vastuse, 858 veebiuudist ja üle 8000 postituse suhtlusmeedias. 

EU-OSHA ametlik veebileht tegutses kogu 2017. aasta, avaldades 64 mitmekeelset teadet ja 
112 uudist ning selle üksikkülastajaid oli üle 1,2 miljoni. Kampaania veebilehel avaldati 
14 teadet ja 18 uudisartiklit, külastajaid oli 2017. aasta lõpus üle 95 000. EU-OSHA jätkas 
kohaloleku tugevdamist Facebookis, Twitteris, LinkedInis ja YouTube’is, postitades nendes 
peaaegu iga päev. Aktiivne veebitegevus kaasnes ametlike kampaaniapartnerite heade 
tavade vahetamise ürituse, tervislike töökohtade tippkohtumise ning Euroopa tööohutuse ja 
töötervishoiu nädalaga. 

Mitmekeelsus on üks Euroopa Liidu aluseid ja EU-OSHA edu jaoks väga oluline. Üks EU-
OSHA 2017. aasta tähtsündmusi oli Euroopa Ombudsmani hea halduse auhinna saamine 
koos EUIPO ja Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskusega korraldatava ühisprojekti eest, 
millega töötatakse välja mitmekeelsete veebikohtade parema tõlkehalduse vahend. 

5 Teadmiste võrgustikud 
EU-OSHA sõnastas uuesti oma veebipõhise mitmekeelse tööohutuse ja töötervishoiu teabe 
entsüklopeedia OSHwiki pikaajalised eesmärgid. Platvormile lisati uusi artikleid ja 
olemasolevaid toimetati kogu aasta jooksul. 

2017. aastal tegi EU-OSHA koostööd Euroopa Komisjoniga, et töötada välja ja võtta 
kasutusele kogu Euroopa Liitu hõlmava tööohutuse ja töötervishoiu teabesüsteemi 
katseversioon, kuhu kogutakse ja koondatakse tööohutuse ja töötervishoiu mitme näitaja 
andmeid  (nt tööohutuse ja töötervishoiu riiklikud strateegiad ning tööõnnetused Euroopa 
Liidus). Teabesüsteemi lõppeesmärk on andmete interaktiivne visualiseerimine. 

2017. aastal saadi peaaegu valmis 
liikmesriikide tasandil tööohutuse ja 
töötervishoiu strateegiate teabe kogumise 
projekt, mille tulemusi kavatsetakse kasutada 
uue tööohutuse ja töötervishoiu 
teabesüsteemi väljatöötamisel. 

Septembris toimus Bilbaos kahepäevane 
seminar ohtlike ainete riskide ennetamise e-
vahendite teemal. 

Koos tööhõive peadirektoraadiga avaldas 
EU--OSHA e-juhendi VeSafe sõidukitega 
seotud kutseriskide kohta. Nende riskide tõttu 
toimub 29% kõigist surmaga lõppenud 
tööõnnetustest Euroopas. 

  

© EU-OSHA  

https://osha.europa.eu/en
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://twitter.com/eu_osha
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQH16lh1qgtcSwAAAWLUYkXo_3j7ZH3TOlOuYjuzyP6zL7I7eLXHIhJZgXUHKbcYQ_BNw1u-NxpN6_8QVGy0543n4xSozwN8qxo4XRD7R9WGNA97uOQ7-RE_hJjjqcU_bCvw_sI=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Feuropean-agency-for-safety-and-health-at-work
https://www.youtube.com/user/EUOSHA
https://osha.europa.eu/en/highlights/managing-multilingual-websites-example-good-practice
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en?TSPD_101_R0=07c7b0f0910081c56c955bac3235bfc8k730000000000000002e92f4652ffff00000000000000000000000000005adf5be7005fab12d5
http://cdt.europa.eu/
https://oshwiki.eu/wiki/Main_Page
https://eguides.osha.europa.eu/vehicle-safety/themes
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6 Võrgustikud ja teabevahetus 
2017. aastal kohtus juhatus kaks korda, võttes vastu 2018.–2020. aasta 
programmdokumendi kavandi. Büroo arutas agentuuri pikaajalist tegevust. EU-OSHA kohtus 
ka vahendite ja teadvustamise nõuanderühma ning tööohutuse ja töötervishoiu teadmiste 
nõuanderühmaga, arutades kampaaniaküsimusi ja muid toimuvaid projekte. 

EU-OSHA jätkas 2017. aastal võrgustike loomist ja tihedate suhete edendamist Euroopa 
mitme institutsiooni ja Euroopa muude sidusrühmadega. Agentuur toetab täielikult Euroopa 
sotsiaalõiguste samba loomist, mis määratleb tööohutuse ja töötervishoiu selgelt sotsiaalse 
põhiõigusena, ning teeb selles osas tihedat koostööd komisjoniga. Lisaks andis EU-OSHA 
2017. aastal konstruktiivse panuse arutelusse Euroopa Tööjõuameti asutamise üle, võttis 
Bilbaos vastu Euroopa Parlamendi liikmete delegatsiooni õppekäigu ning jätkas vahendite 
eraldamist kantserogeenide tegevuskava jaoks. 

EU-OSHA väärtustab kõrgelt häid töösuhteid partneritega, näiteks riiklike 
koordinatsioonikeskuste ja Euroopa ettevõtlusvõrgustikuga. Beneluxi riikide 
koordinatsioonikeskused korraldasid Belgias esmakordselt ühise kampaaniaürituse ja 
Põhjamaade koordinatsioonikeskused töötasid koos välja piirkondlikud koostöömeetmed. 
2017. aastal jätkas EU-OSHA tihedat koostööd Euroopa ettevõtlusvõrgustikuga, mille 
tööohutuse ja töötervishoiu saadikud osalevad 2018.–2019. aasta tervislike töökohtade 
kampaania käivitamisel ja rakendamisel. 

EU-OSHA on aidanud Lääne-Balkani riike ja Türgit Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu 
süsteemiga lõimumisel; 2017. aastal uuendati rahastust ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi raames. Vahendi raames toimunud koordinatsioonikeskuste kohtumised, 
koolitused ja seminarid on parandanud Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu tavade 
mõistmist ning arendanud sotsiaaldialoogi kogu piirkonnas. 

 

 

 

 

 

 

© TNO 

https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/governance-eu-osha/composition-governing-board
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/governance-eu-osha/composition-bureau
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/national-focal-points
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/national-focal-points
https://een.ec.europa.eu/
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KUST SAAB ELi VÄLJAANDEID? 

Tasuta väljaanded: 

• üksikeksemplarid: 

 EU Bookshopi kaudu (http://bookshop.europa.eu); 

• rohkem eksemplare ning plakatid ja kaardid: 

 Euroopa Liidu esindustest (http://ec.europa.eu/represent_et.htm),  

 delegatsioonidest väljaspool ELi (http://eeas.europa.eu/delegations/index_et.htm),  

 kasutades Europe Direct’i teenistust (http://europa.eu/europedirect/index_et.htm) 

 või helistades infotelefonile 00 800 6 7 8 9 10 11 (kõikjalt EList helistades tasuta) (*). 
 

(*) Antav teave on tasuta nagu ka enamik kõnesid (v.a mõne operaatori, hotelli ja telefonikabiini puhul). 

Tasulised väljaanded: 

• EU Bookshopi kaudu (http://bookshop.europa.eu). 

 

 

  

http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/about/index_en.htm#note1#note1


Kokkuvõte – 2017. aasta aruanne 
 

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur – EU-OSHA 9 

 

 

 

 

 

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu 
Agentuur 

12 Santiago de Compostela,  
E-48003 Bilbao, Hispaania 
Тel +34 944358400 
Faks +34 944358401 
E-post: information@osha.europa.eu 

http://osha.europa.eu 

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu 
Agentuur (EU-OSHA) aitab muuta Euroopat 

ohutumaks, tervislikumaks ja tootlikumaks 

töötamise kohaks. Agentuur kogub, loob ja 

levitab usaldusväärset, tasakaalustatud ja 

erapooletut teavet tööohutuse ja töötervishoiu 

kohta ning korraldab üleeuroopalisi 

teabekampaaniaid. 1994. aastal Euroopa Liidu 

asutatud ja Hispaanias Bilbaos asuv agentuur 

ühendab Euroopa Komisjoni, liikmesriikide 

valitsuste, tööandjate ja töötajate 

organisatsioonide esindajaid ning juhtivaid 

tööohutuse ja töötervishoiu spetsialiste Euroopa 

Liidu liikmesriikidest ja mujalt. 

mailto:information@osha.europa.eu
http://osha.europa.eu/
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