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Vuoden 2011 tärkeimmät tapahtumat 
Uuden johtajan johdolla (Christa Sedlatschek tuli Jukka Takalan seuraajaksi 
vuonna 2011) virasto jatkoi työtään edistäen työterveyttä ja työturvallisuutta 
vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Virasto osoitti, että ajan ja varojen 
uhraaminen työsuojeluun on kannattava investointi eikä kustannus ja että hyvin 
hoidettu työsuojelu lisää tuottavuutta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja Károly György ja johtaja Christa Sedlatschek 

 

 
TIEDON KERÄÄMINEN JA ANALYSOINTI 
 

Euroopan riskienseurantakeskus 
Viraston Foresight-lippulaivahankkeessa katsotaan työpaikoilla tällä hetkellä syntyviä riskejä pidemmälle 
ja pyritään ennakoimaan muutoksia pidemmällä aikavälillä. Tietyille aihealueille kehitellään skenaarioita ja 
pohditaan, mitä tilanteita voi syntyä tekniikan kehityksen tai yhteiskunnan muutosten myötä ja miten ne 
vaikuttavat työterveyteen ja työturvallisuuteen; nämä vaikutukset päättäjien olisi otettava huomioon. 
Ensimmäisessä Foresight-hankkeessa tarkastellaan “vihreitä“ työpaikkoja. Niihin liittyy tekniikkaa ja 
käytäntöjä, jotka on suunniteltu vähentämään ympäristövaikutuksia.  

http://osha.europa.eu/en/about/director_corner
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Vuonna 2011 julkaistiin raportti, jossa yksilöitiin 
alan keskeiset muutosvoimat, ja toinen raportti, 
jossa käsiteltiin alan tärkeintä teknologiaa, joka 
voi vaikuttaa työterveyteen ja työturvallisuuteen 
(TTT). Samaan aikaan alettiin hahmotella 
skenaarioita, joissa määritettäisiin ja testattaisiin 
vaihtoehtoisia tulevaisuuden näkymiä, jotta 
päätöksenteko tulevaisuudessa olisi 
helpompaa.  

Tutkimuksia tarkastelevissa ja analysoivissa 
hankkeissa esiteltiin kaksivuotisen hankkeen 
tuloksia, joissa tarkasteltiin naisten työterveys- 
ja työturvallisuustilannetta ja siihen liittyviä 
erityisongelmia, joita on tullut esiin, kun naisten 
määrä työmarkkinoilla on kasvanut. Näistä 
tuloksista julkaistiin yhteenveto, jossa kuvattiin 
uusia riskejä ja suuntauksia, jotka liittyvät 
työssä käyvien naisten työterveyteen ja 
työturvallisuuteen.  

Toinen tärkeä hanke viime vuonna koski 
OSHwiki-tietosanakirjan kehittämistä. Virasto 
luo tietokantaa artikkeleista, jotka muodostavat 
OSHwikin keskeisen osan, kun se julkistetaan 
suunnitelmien mukaan vuonna 2013. 

Ensimmäinen erä, yli 60 kappaletta, OSHwiki-artikkeleita on jo vastaanotettu. 
 
 
 
Viraston tärkeimpiä hankkeita viime vuosina on ollut myös uusia ja syntymässä olevia riskejä koskeva 
eurooppalainen kyselytutkimus yrityksille (ESENER), jossa annetaan ensimmäistä kertaa reaaliaikainen 
kuva siitä, miten tiettyjä merkittäviä työpaikkojen riskitilanteita hallitaan Euroopassa. Hankkeessa on 
kerätty tietoja esimiehiltä ja työsuojeluvaltuutetuilta eri puolilta Eurooppaa siitä, miten työterveys- ja 
työturvallisuusriskit hoidetaan heidän työpaikoillaan. Erityistä huomiota kiinnitetään psykososiaalisiin 
riskeihin, kuten työperäiseen stressiin, väkivallan uhkaan ja häirintään. Tarkoituksena on välittää 
päättäjille tietoja, jotka auttavat heitä päätöksenteossa, ja auttaa organisaatioita vaihtamaan kokemuksia 
näiden riskien hallinnasta. Vuonna 2011 käynnistettiin prosessi toisen analyysin tekemiseksi 
tutkimuksessa kerätyistä tiedoista.  
  
 
Vuonna 2011 julkaistiin myös raportti kansallisista ja EU-
tason tiedoista, joista ilmenee, että väkivalta ja häirintä 
ovat lisääntymässä työpaikoilla Euroopassa.  
 
 

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-drivers-change-TERO11001ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-drivers-change-TERO11001ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-key-technologies/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/new-risks-trends-osh-women/view
http://osha.europa.eu/en/riskobservatory/enterprise-survey/enterprise-survey-esener
http://osha.europa.eu/en/riskobservatory/enterprise-survey/enterprise-survey-esener
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/violence-harassment-TERO09010ENC/view


 

 

Tiivistelmä – Vuosikertomus 2011 | 3 
 

 
Työympäristötiedot 

Virasto tuotti vuoden aikana monenlaisia julkaisuja, 
joilla tuettiin turvallisen kunnossapidon kampanjaa. 
Näihin kuului turvallisuusopas ja factsheet-tiedote 
maatalouden turvallisista kunnossapitotöistä. Vuonna 
2011 julkaistiin myös toimintalinjoja koskeva 
yleiskatsaus ja factsheet-tiedote legionella-bakteerista 
ja legioonalaistaudista. Kunnossapidon turvallisuutta 
käsitteleviä e-fact-artikkeleita julkaistiin rakennusalan 
siirrettävistä työkaluista, kalastusaluksista ja 
maantieliikenteen työturvallisuudesta. Vuoden aikana 
julkaistiin myös esimerkkejä Euroopan hyvän käytännön 
palkinnoista ja Healthy Workplaces magazine -lehden 
kunnossapidon turvallisuutta käsittelevä erityisnumero. 

 

Vuoden kuluessa valmisteltiin tieto- ja julkaisuaineistoa tulevaa Terveellinen työ -kampanjaa 2012-13 
varten. Kampanjan nimenä on Yhteistyöllä riskit hallintaan. 

 

Viraston sähköinen vuorovaikutteinen riskinarviointityökalu (OiRA), joka on tulosta aiemmasta 
Terveellinen työ -riskinarviointikampanjasta, käynnistettiin virallisesti syyskuussa 2011. Virasto on tehnyt 
kovasti töitä tuodakseen esille OiRA:n tarjoamia mahdollisuuksia ja sen mukautuvuutta eri alojen 
erityistarpeisiin ja paikallisiin vaatimuksiin. 

 
 

Virasto on jo vuosien ajan toteuttanut 
hanketta, jossa tarkastellaan 
tieliikennealan työntekijöiden työperäisiä 
riskejä laajemmalti kuin 
tieliikenneonnettomuuksien yhteydessä. 
Vuoden kuluessa tuotettiin useita julkaisuja 
alan hyvistä työsuojelukäytännöistä, muun 
muassa raportti “Työterveys ja 
työturvallisuus lukuina“, kuljettajille 
tarkoitettu raportti riskienhallinnasta, ja 
katsaus kuljettajille koituneista 
onnettomuuksista ja vahingoista, 
kuljettajille tarkoitettuja tiedotteita hyvistä 
käytännöistä riskienhallinnassa ja alan 

työterveyttä ja työturvallisuutta käsitteleviä kampanjoita, raportti kuljettajille suunnattujen 
työsuojeluviestien perillemenosta, katsaus tavarankuljetuksessa toimivien kuljettajien turvallisuutta ja 
terveyttä koskeviin hyviin käytäntöihin sekä katsaus taksiautoilijoiden turvallisuuteen ja terveyteen liittyviin 
hyviin käytäntöihin. 

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/maintenance-in-agriculture-a-safety-and-health-guide/view
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/99/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/legionella-policy-overview.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/legionella-policy-overview.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/100/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact54/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact54/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact55/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-56-maintenance-and-work-related-road-safety/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/good_practice_awards_maintenance-TEAL11001ENC/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/good_practice_awards_maintenance-TEAL11001ENC/view
http://osha.europa.eu/en/publications/magazine/magazine12
http://www.healthy-workplaces.eu/en/
http://www.oiraproject.eu/about
https://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2008/
https://osha.europa.eu/en/sector/road_transport
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/transport-sector_TERO10001ENC/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/managing-risks-drivers_TEWE11002ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/Road-transport-accidents.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/98/view
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/98/view
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/97/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/campaigning-transport_TEWE10005ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/delivery-despatch-riders.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/taxi-drivers-safety.pdf/view
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Vuoden aikana toimitettiin lukuisia julkaisuja, muun muassa raportti mielenterveyden edistämisestä 
työpaikoilla, opas taloudellisten kannustimien käytöstä palkittaessa työsuojeluun tehdyistä 
investoinneista, katsaus hätäpalveluihin liittyviin työsuojeluriskeihin, raportti rakennus-, terveydenhoito- 
sekä hotelli-, ravintola- ja catering-alan riskeistä ja raportti siitä, miten arvioidaan organisaatioiden 
työturvallisuuskulttuuria. 

 
VIESTINTÄ, KAMPANJOINTI JA PR-TOIMINTA 

Vuosi 2011 oli kaksivuotisen turvallista kunnossapitoa käsittelevän Terveellinen työ -kampanjan 
päätösvuosi. Terveellinen työ -kampanjat ovat lajissaan laajimpia koko maailmassa: niihin osallistuvat 
Efta-maat, EU:n jäsenyyteen valmistautuvat maat, ehdokasmaat ja jäsenvaltiot. Kampanjat tavoittavat 
miljoonia eurooppalaisia 
työntekijöitä, ja viimeisin 
kampanja saavutti 
ennätysmäärän osallistujia. 
Tämän kampanjan 
tarkoituksena oli lisätä 
tietoisuutta työntekijöiden 
terveyden ja turvallisuuden 
säilyttämisen tärkeydestä ja 
tarpeesta tehdä tätä työtä 
turvallisesti. Innovatiivisten 
organisaatioiden työlle 
annettiin tunnustusta 
10:nnessä eurooppalaisen 
hyvän käytännön palkinnon 
myöntämistilaisuudessa 
Kansainvälisenä 
työturvallisuuspäivänä Budapestissa.   Hyvän käytännön palkinnon saajat vastaanottamassa diplomejaan 

Turvallisen kunnossapidon kampanja on edelleen lisännyt viraston kumppaniorganisaatioiden määrää, ja 
sen viestit ovat moninkertaistuneet ja laajentuneet. Noin 53:sta julkisen ja yksityisen sektorin 
organisaatiosta tuli turvallisen kunnossapidon kampanjan virallisia eurooppalaisia kampanjakumppaneita, 
jotka auttoivat tuomaan esille kunnossapidon turvallisuuden merkitystä usein eri toimin.  

 

 

Vasemmalta oikealle: Espanjan työllisyysasioita 
hoitava valtiosihteeri María Luz Rodríguez, 
työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioista vastaava 
komission jäsen László Andor, EU-OSHA:n johtaja 
Christa Sedlatschek ja Baskimaan hallituksen 
työllisyysasioiden apulaisneuvos Javier Ruiz, 

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/mental-health-promotion-workplace_TEWE11004ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/guide-economic-incentives/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/emergency_services_occupational_safety_and_health_risks/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/innovative-solutions-OSHrisks/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/innovative-solutions-OSHrisks/view
http://osha.europa.eu/en/news/eu-osha-new-report-occupational-safety-and-health-culture-assessment
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/get-involved/gp-awards
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/get-involved/gp-awards
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/partners
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Turvallisen kunnossapidon kampanja päättyi marraskuussa 2011 järjestettyyn päätöstapahtumaan. 
Tapahtumaan liittyi myös kaksipäiväinen Terveellinen työ -huippukokous, jossa työsuojeluasioiden 
asiantuntijat ja päättäjät tarkastelivat kampanjan tuloksia ja keskustelivat hyvien käytäntöjen vaihdosta.  

Muita kampanjaan sisältyneitä tietoisuutta lisääviä tapahtumia olivat eurooppalainen valokuvakilpailu, 
johon osallistui yli 2 500 teosta, ja Terveellinen työ -elokuvapalkinto, jonka virasto myöntää parhaalle 
työterveyttä käsittelevälle dokumenttielokuvalle Leipzigin dokumenttielokuvajuhlilla. 

Virasto teki myös kenttätyötä yleiseurooppalaiseen mielipidetutkimuksen parissa, joka koski käsityksiä 
työsuojeluasioista eri puolilta Eurooppaa. Tutkimuksen suoritti Ipsos Mori, ja se sisälsi 36 000 
haastattelua, joita tehtiin yli 30 maassa. Tutkimus käsitteli muun muassa aktiivista ikääntymistä ja 
psykososiaalisia riskejä. 

Virasto tuotti tietoisuutta lisäävää aineistoa suositusta 
piirroshahmosta Naposta, muun muassa online-aineiston 
alakoulun opettajille. Tähän kuului näytetunteja, joiden 
tarkoituksena on auttaa työsuojelun tunnetuksi tekemisessä 
kouluissa. Aiheesta tehtiin myös työpaikkaliikennettä kuvaava 
DVD Turvalliset siirrot ja klippi “Keuhkot hallintaan” 
Kansainvälistä tupakatonta päivää varten. 
 

Virasto kehitti myös edelleen viestintäkumppanuuksia 
Euroopan komission yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston 
kanssa sekä Enterprise Europe Network -verkoston kanssa, 
jotta työsuojeluviestit saataisiin perille eurooppalaisiin 
yrityksiin. 

Virasto tarjosi vuoden kuluessa puhujia ja kojuja, järjesti 
mielenkiintoisia toimintaohjelmia viestimille ja vierailijoille 
useissa näyttävissä tapahtumissa, muun muassa Istanbulissa 
järjestetyssä työterveyden ja työturvallisuuden 
maailmankongressissa, Ateenassa järjestetyssä EAY:n 12. 
kongressissa, Düsseldorfin kansainvälisillä A + A 
kauppamessuilla ja Leipzigin kansainvälisellä 
liikennefoorumilla.  

 

 
 
VERKOSTON KEHITTÄMINEN 
Viraston seuraavan strategian luonnoksesta ja viraston verkoston tulevasta kehityksestä on aloitettu 
keskustelu. Siinä otetaan huomioon nykyisen strategian väliarviointi, jonka tulokset esiteltiin johtokunnalle 
marraskuussa.  

http://osha.europa.eu/en/teaser/healthy-workplaces-summit-2011
https://osha.europa.eu/en/press/photos/competitions/photo-competition-2011/maksymowicz/@@multimedia-image-details-view
https://osha.europa.eu/en/campaigns/competitions/hw_film_award_2011
http://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/index_html#tabs-2
http://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/index_html#tabs-2
http://www.napofilm.net/en/napo-for-teachers
http://www.napofilm.net/en/napo-for-teachers
http://www.napofilm.net/en/napos-films/napoepisode?filmid=napo-015-safe-moves
http://www.napofilm.net/en/napos-films/napoepisode?filmid=napo-016-lungs-at-work
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
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NÄKYMÄT 
Vuonna 2012 julkaistaan useita raportteja, joissa analysoidaan ESENER-tutkimuksessa kerättyjä tietoja.  

Foresight-tutkimus saadaan päätökseen vuonna 2012: hankkeen lopussa esitellään siinä määritetyt 
tulevaisuuden skenaariot, joissa tarkastellaan, miten teknologia mahdollisesti vaikuttaa työntekijöiden 
turvallisuuteen ja terveyteen eri olosuhteissa. Tutkimuksen tulokset jaetaan päätöksentekijöille ja 
laajemmalle lukijakunnalle. Parhaillaan kootaan ehdotuksia jatkosta ensimmäiselle Foresight-kaudelle.  

Virasto tukee lisätyökalun luomista sähköistä vuorovaikutteista riskinarviointityökalua (OiRA) varten. 
Tämä työkalu mukautettaisiin tiettyjen työpaikkojen ja alojen erityistarpeisiin, ja se tiivistäisi OiRA-
työkalujen kehittäjien ja käyttäjien yhteisöä ja toimisi kehittäjien tukipisteenä.  

Vuonna 2012 käynnistetään uusi kaksivuotinen Terveellinen työ -kampanja: Yhteistyöllä riskit hallintaan, 
jossa keskitytään yritysten johdon ja työntekijöiden osallistumiseen työturvallisuuden ja työterveyden 
parantamiseen. Vuoden kuluessa valmistellaan myös viraston Terveellinen työ -kampanjaa 2014–2015, 
josta käytetään alustavasti nimeä “käytännön ratkaisuja psykososiaalisiin riskeihin“.  

Virasto julkaisee Ipsos MORI -kyselyn tulokset, joissa tarkastellaan asennoitumista työsuojeluasioihin ja 
tutkitaan niiden merkitystä. 

Euroopan komissio on nimennyt vuoden 2012 aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen 
solidaarisuuden Euroopan teemavuodeksi, jonka tarkoituksena on korostaa ikäihmisten osallistumisen 
merkitystä yhteiskunnalle ja taloudelle ja tarjota ikäihmisille paremmat mahdollisuudet osallistua 
työmarkkinoille. Virasto tukee Euroopan teemavuotta korostaen työsuojeluasioiden merkitystä pidemmän 
työuran kannalta. 

Viraston tulevaa kehitystä käsitellään uudessa EU-OSHA -strategiassa, joka laaditaan vuonna 2012 ja 
hyväksytään vuonna 2013. 

 

 

Valokuvakilpailun voittajia ja tuomariston jäsen 

Vasemmalta oikealle: Isa Kurt, Peter Rimmer, EU-OSHA:n johtaja Christa Sedlatschek, Saša Kosanović ja Paweł Ruda 

http://www.oiraproject.eu/about
http://www.healthy-workplaces.eu/en/
http://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/index_html
http://europa.eu/ey2012/
http://europa.eu/ey2012/
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