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Vuosi 2017 oli tärkeä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastolle (EU-OSHA) ja 
Euroopan unionille (EU). Vuonna, jona juhlittiin Rooman sopimusten 60-vuotista 
taivalta, Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker julkisti Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin. EU-OSHA suhtautuu myönteisesti pilariin, jossa 
keskitytään tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin, osallistavaan kasvuun ja kohtuullisiin 
työoloihin sekä työehtoihin, joihin sisältyy oikeus turvalliseen, terveelliseen ja 
asianmukaiseen työympäristöön. EU-OSHA järjesti vuoden mittaan useita merkittäviä 
tapahtumia, mukaan lukien Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa -kampanjan 
päätöskonferenssin. Lisäksi yhdessä Euroopan komission kanssa järjestettiin 
konferenssi riskinarviointityökaluista mikro- ja pienyrityksille. Konferenssissa  
keskusteltiin viraston OiRA –hankkeen (vuorovaikutteinen riskinarvioinnin 
verkkotyökalu) merkityksestä ja jaettiin OIRA-työkalujen käyttöönottoon liittyviä hyviä 
käytäntöjä. EU-OSHA esitteli myös työterveyden ja työturvallisuuden kustannuksia ja 
hyötyjä koskevan hankkeensa viimeisimmät tulokset työsuojelun 
maailmankongressissa Singaporessa. EU-OSHA on edelleen sitoutunut ”Roadmap 
on Carcinogens” (työperäisen syövän torjunta) - etenemissuunnitelmaan ja on 
jakanut siihen liittyen tietoa. Merkittävä  vuoden 2017 kohokohta oli myös Euroopan 
oikeusasiamieheltä saatu hyvän hallintotavan palkinto. 

1 Muutosten ennakoiminen 
Vuonna 2017 jatkettiin kaksivuotista ennakointitutkimusta ”Tieto- ja viestintäteknologiaan 
(ICT) liittyvät uudet ja kehittyvät työsuojeluriskit vuoteen 2025 mennessä”. Tavoitteena on 
tarjota EU:n päättäjille, jäsenvaltioiden hallituksille ja työmarkkinaosapuolille tietoa uusista ja 
kehittyvistä riskeistä sekä kannustaa keskustelua toimintalinjoista ja toimenpiteistä, joilla 
tällaisia riskejä voitaisiin estää tai hallita. 

Tästä hankkeesta laaditussa raportissa tutkitaan mahdollisia tulevia skenaarioita vuonna 
2025 siitä, miten talouden digitalisaatio vaikuttaa työsuojeluun. Raportti julkaistiin vuonna 
2017: Tieto- ja viestintätekniikassa sekä työskentelypaikassa tapahtuvien muutosten 
keskeiset suuntaukset ja niihin myötävaikuttavat tekijät. Loppuraportti, tiivistelmä, esite ja 
sarjakuvat, joissa esitellään neljä skenaariota, on määrä julkaista vuonna 2018. 

Hankkeessa ”Regulating the occupational safety 
and health impact of the online platform economy” 
todettiin digitaalisten alustojen välittämän työn 
olevan kasvavan kiinnostuksen kohde. Tämän 
hankkeen  alustataloutta ja työsuojelusääntelyä 
koskeva raportti julkaistiin EU-OSHAn 
sidosryhmien vahvan kiinnostuksen johdosta. 

Kahdesta asiantuntijoiden arviointiraportista, 3D-
tulostus ja Työpaikan seurantatekniikka, julkaistiin 
tarkistetut versiot heinäkuussa 2017 sen jälkeen, 
kun EU-OSHAn kansallisille koordinointikeskuksille 
oli järjestetty esittelyt ja käyty keskusteluja niiden 
kanssa. ©
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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
https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages-2016/en/healthy-workplaces-summit-2017
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/seminars/supporting-micro-and-small-companies-interactive-risk-assessment
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/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/3d-printing-new-industrial-revolution/view
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
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/national-focal-points
https://www.shutterstock.com/es/g/willyam
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2 Fakta- ja tilastotietoja 
2.1 ESENER 
Uusia ja kehittyviä riskejä koskevan Euroopan yrityksille suunnatun kyselytutkimuksen toinen 
osa (ESENER-2) saatiin valmiiksi vuonna 2017. Sen tavoitteena on kuvailla työsuojelun 
johtamisen nykytilaa Euroopan työpaikoilla. Koko vuoden ajan järjestettiin kansallisia 
tapahtumia, konferensseja ja seminaareja ESENER-2:n tulosten esiin tuomiseksi, ja 
kyselytutkimusta koskeva ulkoinen arviointi saatiin päätökseen. 

ESENER-2:n tuloksiin perustuva raportti työntekijöiden osallistumisesta työsuojelun 
johtamiseen julkaistiin huhtikuussa 2017. Tässä laadullisessa analyysissa tarkasteltiin 
organisaatioita  seitsemästä EU:n jäsenvaltiosta ja eri aloilta, ja sen tulokset tukevat sitä, että 
johdon sitoutuminen työsuojeluun, työntekijöiden osallistuminen ja hyvät käytännöt 
työpaikalla olisi yhdistettävä. Tästä raportista julkaistiin tiivistelmä useilla kielillä. 

Myös EU-OSHAn, Eurostatin ja Eurofoundin arvokkaan yhteistyön tulokset julkaistiin 
raportissa, jonka nimi on Työterveys- ja työturvallisuusriskit työpaikalla: yhteinen analyysi 
kolmesta keskeisestä kyselytutkimuksesta. Tähän tutkimukseen on saatu sisällytettyä 
työntekijöiden ja yritysten työsuojelua koskevat näkökulmat yhdistämällä ESENER-2:ssa, 
EU:n työvoimatutkimuksen työtapaturmia ja työhön liittyviä terveysongelmia käsittelevässä 
lisäkysymyksiä koskevassa ohjelmassa ja kuudennessa Euroopan työolotutkimuksessa 
tehdyt havainnot, ja tätä kautta on saatu kattava yleiskatsaus työsuojelun tilasta Euroopassa. 

2.2 Työsuojelukatsaukset 
Vuonna 2017 jatkettiin laaja-alaista hanketta, jossa tutkitaan mikro- ja pienyritysten 
johtamiskäytäntöjä ja toimintapolitiikkaa EU:ssa. Hankkeen viimeisimmät tulokset on julkaistu 
kahdessa raportissa vuonna 2017. Toisessa esitetään yleiskatsaus siitä, miten työterveyttä ja 
työturvallisuutta voidaan tukea mikro- ja pienyrityksissä toimintapolitiikan, strategioiden ja 
käytännön toimien avulla. Se perustuu 12 eri EU-maasta saatujen 44 hyvän käytännön 
esimerkin analyysiin. Toisessa raportissa kuvataan hyviä esimerkkejä työsuojelun 
johtamisesta sekä sitä, miten työpaikkoja tukevat tahot, esimerkiksi viranomaiset ja muut 
työelämän toimijat tukevat mikro- ja pienyrityksiä työsuojeluasioissa. EU-OSHA on jakanut 
tietoa hankkeen tuloksista kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, myös työsuojelun 
maailmankongressissa. 

Kirjallisuuskatsaus Kuntoutus ja paluu työhön syövän 
jälkeen on laadittu hankkeessa, jossa on käsitelty 
ongelmatilanteita syövän jälkeen työhön paluuseen liittyen.  
Se julkaistiin maailman syöpäpäivänä (4. helmikuuta 
2017). Hanketta koskeva loppuraportti julkaistaan vuonna 
2018. Joulukuussa julkaistiin ”A feasibility study on setting 
up a survey to measure workers’ exposure to 
carcinogens”. Aiemmin vuoden aikana julkaistiin 
Kirjallisuuskatsaus valvonta- ja varoituskäytännöistä 
työperäisten sairauksien havaitsemiseksi. 

EU-OSHA käynnisti vuonna 2017 uuden hankkeen, jonka 
tavoitteena on esittää selkeää näyttöä siitä, että 
työsuojeluun sijoittaminen on taloudellisesti järkevää. ©
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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/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
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/safety-and-health-micro-and-small-enterprises-eu-policy-practice/view
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/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
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Hankkeen ensimmäisen vaiheen analyysia koskeva raportti, Työpaikkatapaturmien ja 
työperäisten sairauksien kustannusten arviointi: eurooppalaisten tietolähteiden analyysi, 
julkaistiin maaliskuussa. Lisäksi kehitettiin kustannusten likimääräisen arvioinnin malli, jonka 
avulla työtapaturmien ja työperäisten sairauksien kustannuksia voidaan arvioida 
maailmanlaajuisesti, EU:ssa ja alueellisesti. Kustannusten arviointien perusteella luotiin 
käyttäjäystävällinen tiedon visualisointityökalu työsuojelun taloudellisen merkityksen 
laskemiseen.  Työkalu on nyt saatavilla verkossa. 

EU-OSHA on alkanut ennen vuosiksi 2020 ja 2021 suunniteltua tuki- ja liikuntaelimistön 
sairauksia käsittelevää Terveellinen työympäristö -kampanjaa suunnitella uutta 
työsuojelukatsausta, jonka tavoitteena on parantaa tämän merkittävän työsuojeluongelman 
ymmärtämystä ja etsiä uusia tapoja estää työperäisiä tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia. 

3 Työkalut työsuojelun johtamiseen 
OiRA-alustalla tarjotaan ilmaisia vuorovaikutteisia 
verkkotyökaluja, joita voidaan käyttää työpaikan 
riskinarviointien toteuttamiseen. Se on keskeisessä 
asemassa, kun EU-OSHA pyrkii saamaan 
yhteyden yrityksiin, erityisesti mikro- ja 
pienyrityksiin, ja tukemaan niitä työsuojeluasioissa.  
OiRA-verkkosivusto uudistettiin, jotta työelämän 
toimijoiden olisi helpompi kehittää ja käyttää OiRA-
työkaluja mikro- ja pienyritysten kanssa ja jakaa 
niistä tietoa. Verkkosivusto julkaistiin uudelleen 
vuoden 2016 lopulla, ja sitä tehtiin tunnetuksi koko 
vuoden 2017 ajan. Lisäksi käytössä on uusi 
tiedotusta tukeva aineisto, johon sisältyy työkaluja – muun muassa uusi Napo-elokuva ja 
infografiikka. Niiden avulla työelämän toimijat voivat lisätä OiRAn tunnettuutta ja näiden 
työkalujen käyttöä mikro- ja pienyrityksissä – niitäkin esiteltiin vuoden aikana. OiRA-yhteisö, 
joka koostuu 16 kansallisesta ja 14:stä EU-tason alakohtaisesta kumppanista, toimi erittäin 
aktiivisesti vuonna 2017. Esimerkiksi 19 uutta työkalua julkistettiin, minkä jälkeen niitä on 
yhteensä 137; työkalujen avulla tehtyjen riskinarviointien määrä nousi 22 000:sta lokakuussa 
2016 lähes 65 000:een vuoden 2017 loppuun mennessä. 

  

© EU-OSHA  

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://visualisation.osha.europa.eu/osh-costs
https://visualisation.osha.europa.eu/osh-costs
https://oiraproject.eu/en/
https://oiraproject.eu/en/promotional-resources
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4 Tiedottaminen 
4.1 Kampanjat 

Vuosien 2016 ja 2017 
Terveellinen työ – Elämän eri 
vaiheissa -kampanja oli hyvin 
onnistunut, mikä oli suurelta osin 
EU-OSHAn kansallisten 
koordinointikeskusten, 
kampanjan virallisten 
yhteistyökumppanien ja 
kampanjan mediakumppanien 
ansiota. 

Eräs kampanjan tueksi käyttöön 
otetuista päätuotteista oli 
Turvallisempaa ja 
terveellisempää työtä 

kaikenikäisille -tiedon visualisoinnin työkalu, jonka ansiosta käyttäjä voi etsiä fakta- ja 
tilastotietoja yksittäisen jäsenvaltion ja koko EU:n työvoimasta. Sähköistä opasta 
Terveellinen työpaikka kaikenikäisille tehtiin edelleen tunnetuksi koko vuoden 2017 ajan, ja 
tärkeä kampanjaan liittyvä raportti, Kohti ikäystävällistä työtä Euroopassa: EU-virastojen 
elämänkaaren kattava näkökulma työhön ja ikääntymiseen, tuotettiin yhteistyössä Cedefopin, 
EIGEn ja Eurofoundin kanssa. 

Vuonna 2017 järjestettiin useita tapahtumia, joissa jaettiin hyviä käytäntöjä, muun muassa 
EU-OSHAn Brysselissä järjestämä kaksipäiväinen tapahtuma, johon kuului työpajoja ja 
luentoja turvallisesta, terveellisestä ja kestävästä työstä. Kampanjakumppanit järjestivät 
tapahtumia myös omissa tiloissaan esimerkiksi Italiassa ja Saksassa. 

Hyvän käytännön palkinnot jaettiin Vallettassa Maltassa 26. huhtikuuta 2017. Yhdeksän 
organisaatiota sai palkinnon ja toiset yhdeksän kunniamaininnan. Samaan aikaan julkaistiin 
kirjanen, jossa esitellään palkitut ja kunniamaininnan saaneet hyvät käytännöt.  

Euroopan työsuojeluviikko järjestettiin 23.–27. lokakuuta, ja kampanjatoimintoihin osallistui 
ennätysmäärä ihmisiä sosiaalisessa mediassa käyttämällä aihetunnistetta 
#EUhealthyworkplaces. 

Vuosien 2016 ja 2017 kampanjan päätti Bilbaossa marraskuussa järjestetty kaksipäiväinen 
Terveellinen työ -päätöskonferenssi. Yhteisen seminaariosuuden lisäksi järjestettiin neljä 
samanaikaista vuorovaikutteista tilaisuutta, joissa yleisön osallistumista kannustettiin 
äänestyksin sekä kysymys ja vastaus -osioin. Konferenssiin osallistui yli 350 henkilöä. Heillä 
oli mahdollisuus keskustella kokemuksistaan kampanjassa ja vaihtaa hyviä käytäntöjä sekä 
verkostoitua.  

Vuosien 2016 ja 2017 kampanjan toteuttamiseksi tärkeä oli EU:n kampanja-avustusohjelma 
(ECAP), josta kansalliset koordinointikeskukset saivat tukea yli 200:n kampanjaan liittyvän 
toiminnan järjestämiseen. 

© EU-OSHA/Markel Redondo 

 

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#!/
https://eguides.osha.europa.eu/all-ages/
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/towards-age-friendly-work-europe-life-course-perspective-work/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/towards-age-friendly-work-europe-life-course-perspective-work/view
http://www.cedefop.europa.eu/
http://eige.europa.eu/
https://www.eurofound.europa.eu/
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/healthy-workplaces-good-practice-awards-2016-2017-booklet/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/seminars/healthy-workplaces-summit-2017
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Vuosien 2018 ja 2019 kampanjan – Terveellinen työ – Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät – 
tarkoituksena on lisätä tietoisuutta vaarallisten aineiden työpaikalla aiheuttamista riskeistä. 
Kampanjalla edistetään riskien ennaltaehkäisyn kulttuuria. Kampanjan valmistelut aloitettiin 
vuoden 2017 aikana muun muassa käynnistämällä kampanjan lähtölaskentasivu 
Terveellinen työ -kampanjan verkkosivustossa. Virallisesti kampanja käynnistettiin  
huhtikuussa 2018. 

4.2 Tietoisuuden lisääminen 
Marraskuussa 2017 Terveellinen työ -elokuvapalkinto ojennettiin kahdelle voittajalle: Before 
the Bridge, ohjaaja Lewis Wilcox (USA) ja Turtle Shells, ohjaaja Tuna Kaptan (Saksa). 
Lisäksi tuomaristo antoi kunniamaininnan Morteza Atabakin ohjaamalle elokuvalle Alien 
(Turkki). 

Koska oli Napo-elokuvien 20. juhlavuosi, EU-
OSHA loi erityisen juhlavuositunnuksen Napo-
verkkosivustolle, minkä lisäksi tuotettiin ”hyvää 
syntymäpäivää” -video. Työympäristön 
turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi 
julkaistiin kaksi uutta Napo-elokuvaa liittyen 
OiRAan ja ammattikuljettajien työsuojeluun. 
Lisäksi Bilbaon metrossa järjestettiin 
työmatkalaisille suunnattu Napo-kampanja. 

EU-OSHA osallistui lukuisiin tärkeisiin 
työsuojelun edistämistä koskeviin tilaisuuksiin vuonna 2017, muun muassa työsuojelun 
maailmankongressiin Singaporessa lokakuussa ja 35. kansainväliseen A+A-kongressiin sekä 
työturvallisuuden ja -terveyden messuille Düsseldorfissa Saksassa. 

Mediatoiminnan kannalta vuosi 2017 oli EU-OSHAlle hyvin kiireinen. Se julkaisi 15 
uutisjuttua ja uutisjulkaisua, yli 70 artikkelia ja vastausta tiedotusvälineiden pyyntöihin, 858 
verkkoleikettä ja yli 8 000 julkaisua sosiaalisessa mediassa. 

EU-OSHAn virallinen verkkosivusto oli aktiivinen koko vuoden 2017. Sillä julkaistiin 64 
monikielistä uutisnostoa ja 112 uutista, ja sivustoon tutustui 1,2 miljoonaa yksittäistä kävijää. 
Kampanjasivustolla julkaistiin lisäksi 14 uutisnostoa ja 18 uutisartikkelia, ja sillä kävi yli 
95 000 vierailijaa vuoden 2017 loppuun mennessä. EU-OSHA vahvisti edelleen toimintaansa 
Facebookissa, Twitterissä, LinkedInissä ja YouTubessa siten, että sosiaalisessa mediassa 
tehtiin julkaisuja lähes joka päivä. Virallisten kampanjakumppanien hyvien käytäntöjen 
jakamista koskenut tapahtuma, Terveellinen työ –kampanjan päätöstilaisuus ja Euroopan 
työsuojeluviikko saivat kaikki aikaan erittäin runsaasti verkkotoimintaa. 

Monikielisyys on EU:n kulmakivi, ja EU-OSHAN toiminnan onnistumisen kannalta se on 
elintärkeä, joten eräs vuoden 2017 kohokohtia oli, kun EU-OSHAlle myönnettiin Euroopan 
oikeusasiamieheltä saatu hyvän hallintotavan palkinto yhdessä EUIPOn ja EU:n 
käännöskeskuksen kanssa hankkeesta, jossa kehitettiin työkalu monikielisten 
verkkosivustojen hallinnan parantamiseksi. 

 

 

© EU-OSHA/Markel Redondo 

 

https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19
https://healthy-workplaces.eu/
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/awards/hw-film-award
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-in-risk-assessment-online
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://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/
http://cdt.europa.eu/
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5 Tiedon jakaminen verkossa 
EU-OSHA uudisti työsuojelutiedon monikielisen verkkotietosanakirjan, OSHwikin, pitkän 
aikavälin tavoitteet. Alustaan lisättiin uusia artikkeleita, ja entisiä artikkeleja muokattiin 
vuoden kuluessa. 

EU-OSHA teki vuonna 2017 yhteistyötä Euroopan komission kanssa EU:n laajuisen 
työsuojelutietojärjestelmän pilottiversion kehittämisessä ja käynnistämisessä. 
Tietojärjestelmään kerätään ja ryhmitellään tietoja useista työsuojelun indikaattoreista, kuten 
kansallisista työsuojelustrategioista ja työpaikkatapaturmista EU:ssa. Lopuksi tiedot 
työstetään vuorovaikutteiseen visuaaliseen muotoon. 

Tietojen keruu työsuojelustrategioista 
jäsenvaltioiden tasolla saatiin lähes 
päätökseen vuonna 2017, ja tulokset on 
tarkoitus hyödyntää uuden 
työsuojelutietojärjestelmän kehityksessä. 

Vaarallisten aineiden aiheuttamien riskien 
estämiseksi kehitettyjä sähköisiä työkaluja 
koskeva kaksipäiväinen seminaari järjestettiin 
Bilbaossa syyskuussa. 

EU-OSHA julkaisi yhdessä työllisyys-, 
sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston 
kanssa sähköisen VeSafe-oppaan 
ajoneuvojen aiheuttamista työhön liittyvistä 
riskeistä. Ne aiheuttavat 29 prosenttia kaikista kuolemaan johtaneista työtapaturmista 
Euroopassa. 

6 Verkostot ja viestintä 
Vuonna 2017 hallintoneuvosto kokoontui kahdesti ja hyväksyi luonnoksen ohjelma-
asiakirjaksi vuosille 2018–2020. Puheenjohtajisto kokoontui keskustelemaan viraston 
pidemmän aikavälin suunnasta. EU-OSHA kokoontui myös työkaluja ja tiedotustoimintaa 
sekä työsuojelutietoutta käsittelevien neuvoa-antavien ryhmien kanssa keskustelemaan 
kampanja-asioista ja muista meneillään olevista hankkeista. 

© EU-OSHA  

© TNO 

https://oshwiki.eu/wiki/Main_Page
https://eguides.osha.europa.eu/vehicle-safety/themes
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/governance-eu-osha/composition-governing-board
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EU-OSHA verkostoitui ja loi edelleen läheisiä suhteita EU:n eri toimielinten ja muiden 
eurooppalaisten sidosryhmien kanssa koko vuoden 2017 ajan. EU-OSHA tukee täysin 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria, jossa määritellään selkeästi työsuojelu 
sosiaaliseksi perusoikeudeksi, ja tekee komission kanssa sitä koskevaa tiivistä yhteistyötä. 
Lisäksi EU-OSHA osallistui vuonna 2017 rakentavasti keskusteluun Euroopan 
työviranomaisen perustamisesta, toimi isäntänä Euroopan parlamentin jäsenten 
valtuuskunnan opintokäynnillä Bilbaossa ja kohdisti edelleen resursseja Roadmap on 
Carcinogens -etenemissuunnitelman toteuttamiseen. 

EU-OSHA arvostaa erittäin paljon hyviä työsuhteita kumppaneihinsa, esimerkiksi sen 
kansallisiin koordinointikeskuksiin ja Yritys-Eurooppa-verkostoon (EEN). Benelux-maiden 
kansalliset koordinaatiokeskukset järjestivät ensimmäistä kertaa yhteisen 
kampanjatapahtuman Belgiassa, ja myös pohjoismaiset kansalliset koordinaatiokeskukset 
kokoontuivat kehittääkseen alueellista yhteistyötä. EU-OSHA teki vuonna 2017 edelleen 
läheistä yhteistyötä Yritys-Eurooppa-verkoston (EEN) kanssa, ja verkoston 
työsuojelulähettiläät (OSH Ambassadors) osallistuvat vuosien 2018 ja 2019 Terveellinen työ 
‑ kampanjan käynnistämiseen ja täytäntöönpanoon. 

EU-OSHA on auttanut Länsi-Balkanin maita ja Turkkia yhdentymään eurooppalaiseen 
työsuojelujärjestelmään, ja liittymistä valmistelevan tukivälineen mukainen rahoitus uusittiin 
vuonna 2017. Osana tätä toimintaa järjestetyt koordinaatiokeskusten kokoukset, 
koulutustilaisuudet ja seminaarit ovat auttaneet parantamaan ymmärtämystä 
eurooppalaisista työsuojelukäytännöistä ja edistäneet sosiaalista vuoropuhelua koko 
alueella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/national-focal-points
https://een.ec.europa.eu/
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MISTÄ EU:N JULKAISUJA SAA? 

Maksuttomat julkaisut: 

• yksi kappale: 

EU Bookshopista (http://bookshop.europa.eu) 

• enemmän kuin yksi kappale tai julisteet/kartat: 

Euroopan unionin edustustoista (http://ec.europa.eu/represent_fi.htm), 

muissa kuin EU-maissa sijaitsevista lähetystöistä (http://eeas.europa.eu/delegations/index_fi.htm), 

ottamalla yhteyttä Europe Direct -palveluun (http://europa.eu/europedirect/index_fi.htm) 

tai soittamalla 00 800 6 7 8 9 10 11 (maksuton numero koko EU:n alueella) (*). 
 

(*) Saat pyytämäsi tiedot maksutta. Myös useimmat puhelut ovat maksuttomia, joskin jotkin operaattorit, puhelinkioskit  

 tai hotellit voivat periä puheluista maksun. 

Maksulliset julkaisut: 

• EU Bookshopista (http://bookshop.europa.eu). 

 

 

  

http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/about/index_en.htm#note1#note1
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Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto 

12 Santiago de Compostela,  
E-48003 Bilbao, Espanja 
Puhelin: +34 944358400 
Faksi: +34 944358401 
Sähköposti: information@osha.europa.eu 

http://osha.europa.eu 

Euroopan työterveys- ja 
työturvallisuusviraston (EU-OSHA) tehtävänä 

on työturvallisuuden, työterveyden sekä 

tuottavuuden lisääminen Euroopan työpaikoilla. 

Virasto tutkii, kehittää ja jakaa luotettavaa, 

tasapuolista ja puolueetonta työterveys- ja 

työturvallisuustietoa sekä järjestää Euroopan 

laajuisia tiedotuskampanjoita. Viraston on 

perustanut Euroopan unioni vuonna 1994, ja sen 

toimipaikka on Bilbaossa Espanjassa. Virasto 

kokoaa yhteen Euroopan komission, 

jäsenvaltioiden hallitusten sekä työnantaja- ja 

työntekijäjärjestöjen edustajia ja EU:n jokaisen 

jäsenvaltion ja muiden maiden johtavia 

asiantuntijoita. 

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