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2016. aasta oli Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) jaoks oluline aasta, mil 
levitati mitme juhtprojekti tulemusi. Nende hulka kuulusid uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete 
teine uuring (ESENER-2) ja Euroopa Parlamendi tellitud suurprojekt „Ohutum ja tervislikum töö 
sõltumata east – tööohutus ja töötervishoid vananeva tööjõu kontekstis“. 

2016.–2017. aasta tervislike töökohtade kampaania esimene aasta oli väga edukas ning kasutusele 
võeti kasutajasõbralik e-juhend ja andmete visualiseerimise vahend. Kõik need tulemused saavutati 
tänu EU-OSHA töötajate tublile tööle ja pühendumusele ning meie riikide koordinatsioonikeskuste ja 
kampaaniapartnerite erakordselt suurele toele. 

 

1 Muutusteks valmistumine 
2016. aasta märtsis hakkas EU-OSHA ellu viima uut 
kaheaastast projekti: „Info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) ning töö asukohaga 
seotud uute ja tekkivate tööohutuse ja töötervishoiu 
riskide prognoos 2025. aastaks“. Projekti käigus 
uuritakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arengu 
ja töö asukoha muutuste võimalikku mõju töötajate 
ohutusele ja tervisele. Peale selle, et projektiga 
püütakse ergutada arutelu võimaliku poliitika ja 
meetmete üle, kasutavad projekti tulemusi ELi ja riikide 
poliitikakujundajad ja sotsiaalpartnerid. 

EU-OSHA tellis ekspertidelt kolm ülevaateartiklit rahvahanke, robootika ja töövõimekust parandavate 
ravimite kohta; autorid tutvustasid neid EU-OSHA haldusnõukogu seminaril 2016. aasta jaanuaris. 
Ekspertide ülevaateartiklid telliti ka 3D printimise ja töötajate seire tarkvara kohta, need avaldatakse 
hiljem 2017. aasta jooksul. 

 
2 Faktid ja arvud 
2.1 ESENER 
Teise ESENERi uuringu raames küsitleti 2014. aastal ligikaudu 50 000 ettevõtet 36 riigist. Ülevaatlik 
aruanne avaldati 2016. aasta märtsis ning kahe järeluuringu 1  tulemusi esitleti Euroopa Komisjoni 
tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomitee plenaaristungil 2016. aasta novembris. 2016. aastal 
alustati veel kaht järeluuringut: 1) psühhosotsiaalsete riskide juhtimise ning 2) tööohutuse ja 
töötervishoiu juhtimise tavade kohta. Tulemused avaldatakse 2018. aastal. ESENER-2 tulemusi 
tutvustati riikliku ja rahvusvahelise tasandi üritustel. Üks viimaseid projekte on ESENER-2 hindamine, 
mille põhjal töötatakse välja ESENER-3, mis korraldatakse 2019. aasta alguses. 

                                            
 
1 „Töötajate osalemine tööohutuse ja töötervishoiu juhtimises“, sealhulgas põhiaruanne, kokkuvõte ja seitse riiklikku aruannet 

ning tööohutust ja töötervishoidu käsitleva kolme peamise uuringu ühisanalüüs: ESENER-2, 2013. aasta tööjõu-uuringu 
lisaküsimustik tööõnnetuste ja muude tööst tingitud terviseprobleemide kohta ning kuues Euroopa töötingimuste uuring, mis 
avaldati põhiaruande ja kokkuvõttena. 

© EU-OSHA, Shutterstock/teadusfoto 

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-crowdsourcing/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-robotics/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-performance-enhancing-drugs/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-performance-enhancing-drugs/view
https://osha.europa.eu/en/surveys-and-statistics-osh/esener
https://osha.europa.eu/sites/default/files/ESENER2-Overview_report.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/ESENER2-Overview_report.pdf
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-health/view
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2.2 Tööohutuse ja töötervishoiu ülevaated 
2016. aastal lõpetati kolmeaastane katseprojekt „Ohutum ja tervislikum töö sõltumata east – tööohutus 
ja töötervishoid vananeva tööjõu kontekstis“. Projekti peaeesmärk oli uurida tööohutuse ja töötervishoiu 
parandamise viise tööjõu vananemisega seotud probleemide kontekstis ning abistada selle valdkonna 
poliitika väljatöötamisel. Aruande peamised järeldused on esitatud dokumendis „Ohutum ja tervislikum 
töö sõltumata east: üldanalüüsi lõpparuanne“. 

Eelkõige mikro- ja väikeettevõtete tööohutuse ja töötervishoiu 
juhtimise tulemuslike tegevuspõhimõtete, strateegiate ja praktiliste 
lahenduste väljaselgitamise eesmärgil teostatud kolmeaastase 
projekti esialgsed tulemused avaldati 2016. aastal. Aruandes 
„Mikro- ja väikeettevõtete tööohutuse ja töötervishoiu taust ja 
korraldus Euroopa Liidus – konsortsiumi SESAME projekt“ 
kinnitatakse mikro- ja väikeettevõtete tähtsust ELi majanduse 
jaoks, kuid rõhutatakse ka probleemide olemasolu seoses 
töötajate ohutuse ja tervisega ning tuuakse esile tegurid, mis 
soodustavad tööohutuse ja töötervishoiu kehva juhtimist 
väikeettevõtetes. Teine aruanne, milles käsitletakse mikro- ja 

väikeettevõtete töötajate ja omanike seisukohti, avaldatakse 2017. aastal. 

2016. aastal jätkati tööohutuse ja töötervishoiu ülevaateprojekte, mis käsitlevad tööst tingitud haigusi ja 
puudeid. Esimese projekti „Rehabilitatsioon ja tööle naasmine pärast vähktõbe“ erialakirjanduse 
ülevaate avaldamine langes kokku ülemaailmse vähipäevaga 4. veebruaril 2017. Teiste projektide 
erialakirjanduse ülevaated2 avaldatakse 2017. aasta jooksul. 

Teise tööohutuse ja töötervishoiu ülevaateprojekti „Tööohutuse 
ja töötervishoiu kulud ja tulud“ eesmärk on hinnata tööohutuse 
ja töötervishoiu väärtust ühiskonna jaoks, et aidata 
poliitikakujundajatel, teadlastel ja vahendajatel teha tööohutuse 
ja töötervishoiu poliitika ja tavade kohta teadlikke otsuseid. 
Esialgne andmete analüüsi aruanne „Tööõnnetuste ja 
kutsehaiguste kulude hindamine: Euroopa andmeallikate 
analüüs“ avaldati 2016. aastal. Projekti teise etapi esimese 
tegevussuunaga alustati 2016. aastal. Andmete 
visualiseerimise vahend võetakse kasutusele 2017. aastal ja 
sellele järgneb keerukama soetusmaksumusmeetodi 
rakendamine. 

 

3 Tööohutuse ja töötervishoiu juhtimise vahendid 
OiRA on EU-OSHA veebipõhine juhtplatvorm, mis pakub Euroopa ettevõtjatele töökoha riskihindamiste 
tegemiseks tasuta veebipõhiseid interaktiivseid vahendeid. Vahendid on kohandatud vastavalt eri 
sektorite ja riikide erivajadustele. 2017. aasta jaanuaris taasavati OiRA 2016. aastal uuenduskuuri 

                                            
 
2 Konkreetsed tööst tingitud haigused, mida põhjustavad bioloogilised mõjurid, ning tööst tingitud haiguste kontrolli- ja 

häiresüsteemide abil kindlakstegemise metoodikad. 

© EU-OSHA, Adam Skrzypczak 

© EU-OSHA, Emmanuel Biard 

https://osha.europa.eu/en/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/en/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/safer-and-healthier-work-any-age-final-overall-analysis-report-0/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/safer-and-healthier-work-any-age-final-overall-analysis-report-0/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review
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://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
https://oiraproject.eu/en/
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läbinud veebileht. 2016. aasta lõpuks oli avaldatud üle 100 OiRA vahendi ja nende vahendite abil oli 
tehtud üle 50 000 riskihindamise. OiRA kogukond on projekti edu alus. EU-OSHA ja OiRA kogukond 
tegid terve 2016. aasta tihedat koostööd, et suurendada teadlikkust OiRAst. EU-OSHA töötas välja ka 
OiRAt populariseeriva töövahendi, mis võetakse kasutusele 2017. aastal ja mis aitab laiendada OiRA 
haaret üle kogu Euroopa. 

EU-OSHA on otsustanud ka toetada tööohutuse ja töötervishoiu muude e-vahendite väljatöötamist ja 
nende kasutamise edendamist. Selleks peeti 2016. aasta septembris Bilbaos e-vahendite teemaline 
seminar. Eksperdid pidasid ettekandeid eri teemadel, alates e-vahendi väljatöötamise ülevaadetest kuni 
juhisteni, kuidas luua mobiilirakendus vaid viie liigutusega. 2017. aasta septembrisse on kavandatud 
veel teinegi e-vahendite seminar. Teemaks on ohtlikud ained, millele keskendub 2018.–2019. aasta 
tervislike töökohtade kampaania. 

 

4 Teadlikkuse suurendamine 
4.1 Kampaaniad 
2014.–2017. aasta tervislike töökohtade kampaania „Tervislikud töökohad – vähem stressi“ hindamisel 
jõuti järeldusele, et kampaania oli edukam kui ükski varasem kampaania ja et see osutus tõeliseks 
muutuste katalüsaatoriks. EU-OSHA plaanib hakata tegelema mõnede probleemidega, nagu paremad 
võimalused kampaaniamaterjalide kohandamiseks riigi vajadustele, ja kavatseb saadud kogemusi 
kasutada 2018.–2019. aasta tervislike töökohtade kampaania kujundamisel. 

2016.–2017. aasta kampaania „Tervislikud töökohad 
sõltumata east“ algas ametlikult 15. aprillil 2016. 
Kampaania keskendub riskide ennetamise 
tähtsusele jätkusuutliku tööelu säilitamiseks. 

EU-OSHA riikide koordinatsioonikeskuste võrgustik on 
iga tervislike töökohtade kampaania tuum, sest keskused 
koordineerivad kampaaniat riigi tasandil. 
Koordinatsioonikeskused korraldavad mitmesuguseid 
kampaaniategevusi, nagu asjaomased üritused ning 
meedia- ja suhtekorraldustegevused, ning tänu nende 
jõupingutustele on kampaaniad toonud selgust sellesse, 
miks on tervislikud ja jätkusuutlikud töökohad igas eas 
töötajate jaoks üliolulised. 

Kampaaniat toetati arvukate materjalidega, sealhulgas 
kampaania põhipaketiga 25 keeles. Detsembri lõpuks oli välja jagatud ligikaudu 800 000 
kampaaniamaterjalide eksemplari. Selle kampaania toodete hulka kuulusid „Tervislikud töökohad 
sõltumata east“ (e-juhend) ja veebipõhine visualiseerimisvahend „Ohutum ja tervislikum töö sõltumata 
east“, mis võimaldab kasutajatel tutvuda teabega interaktiivselt. 

Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädalal, mis kestis 24.–28. oktoobrini, korraldati üle Euroopa sadu 
üritusi kampaania sõnumite levitamiseks. EU-OSHA ja üks tema kampaania meediapartneritest, 
PPE.org, korraldasid Twitteris otsevestluse ja kampaania meediapartneritel oli võimalus intervjueerida 
dr Sedlatscheki. 

Kampaania „Tervislikud töökohad sõltumata east“ 
algus, Brüssel, aprill 2016 

© EU-OSHA, Michael Chia 

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/tools-osh-management
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/healthy-workplaces-manage-stress
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/healthy-workplaces-manage-stress
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
https://healthy-workplaces.eu/en/national-focal-points
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/e-guide-all-ages
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/e-guide-all-ages
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/safer-and-healthier-work-any-age-data-visualisation-tool
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/safer-and-healthier-work-any-age-data-visualisation-tool
https://healthy-workplaces.eu/en/european-week-safety-and-health-work
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Kampaania pälvis üle 100 ametliku kampaaniapartneri ja 34 kampaania meediapartneri tähelepanu. 
Ametlikud kampaaniapartnerid korraldasid 2016. aastal arvukalt üritusi, sealhulgas hea tava vahetamise 
üritused ettevõtetes Ideal Standard ja Lego. Ametlikud kampaaniapartnerid moodustasid ka tervislike 
töökohtade ametlike kampaaniapartnerite juhtrühma, mille eesmärk on arendada ja edendada hea tava 
vahetamist ja vastastikust õppimist. 

Kampaaniat reklaamiti sotsiaalmeedias (#EUhealthyworkplaces), uudiseid kajastavates artiklites ja 
kampaania teabelehtedes. 

Praegu on käimas 2018.–2019. aasta tervislike töökohtade kampaania „Ohtlikud ained töökohal“ 
ettevalmistused. 

4.2 Teadlikkuse suurendamine 
2016. aasta novembris toimunud filmifestivalil DOK Leipzig anti Jakob Schmidtile tervislike töökohtade 
filmiauhind tema filmi „Olla õpetaja“ (originaalpealkiri: „Zwischen den Stühlen“) eest. Film jutustab 
tundlikult ja humoorikalt emotsionaalse loo kolme noore õpetaja esimestest koolis töötamise 
kogemustest. Samas annab noori õpetajaid ähvardavate psühhosotsiaalsete riskide portreteerimine 
vaatajale palju mõtteainet. Film varustatakse subtiitritega 13 keeles ja saadetakse DVD-l riikide 
koordinatsioonikeskustele. 

Ükski tervislike töökohtade kampaania ei oleks terviklik 
ilma Napo filmita. Uus film „Napo – tagasi tervislikku 
tulevikku“ valmis 2016.–2017. aasta tervislike 
töökohtade kampaania põhisõnumite levitamiseks. 
Töövahend „Napo õpetajatele“ oli jätkuvalt populaarne 
ka 2016. aastal ja nüüd on valminud selle tšehhikeelne 
versioon. 

EU-OSHA korraldas aasta jooksul arvukalt üritusi, 
sealhulgas Euroopa päeva tähistamine 9. mail. 
Septembris võõrustas agentuur 19. Euroopa 
tervisefoorumi Gastein (EHFG) ja osales samal kuul ka 

Tamperes toimunud 12. ülemaailmsel konverentsil „Vigastuste ennetamine ja ohutuse edendamine“. 
Agentuur võttis oktoobris osa 12. ülemaailmsest konverentsist „Vigastuste ennetamine ja ohutuse 
edendamine“ Prahas ning ELi eesistujariigi Slovakkia korraldatud konverentsist Bratislavas. Detsembris 
Brüsselis toimunud ELi asutuste foorum tõi kõrgetasemelisteks aruteludeks kokku ELi asutused, 
sidusrühmad ja poliitikakujundajad. 

 
5 Teadmiste jagamise võrgustikud 
OSHwiki on EU-OSHA mitmekeelne veebipõhine koostööplatvorm, mis võimaldab kasutajatel luua ja 
jagada internetis teadmisi tööohutuse ja töötervishoiu kohta. 2016. aastal propageeris EU-OSHA 
OSHwiki veebilehte, et suurendada kogukonda ja teadmiste baasi. Selle tulemusena avaldati uusi 
artikleid ja täiendati ja tõlgiti olemasolevaid. EU-OSHA koostab OSHwiki tulevikku käsitleva 
teostatavusuuringu alusel nüüd platvormi jaoks uut pikaajalist strateegiat. 

2016. aastal keskendusid EU-OSHA muud teadmiste jagamise võrgustiku alased tegevused peamiselt 
tööst tingitud vähktõve vastaste meetmete võtmisele, suurendades teadlikkust ja jagades häid tavasid. 

© Via Storia and the Napo Consortium 

https://twitter.com/search?q=%23EUhealthyworkplaces&lang=en
https://healthy-workplaces.eu/en/news
https://healthy-workplaces.eu/en/healthy-workplaces-newsletter
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/future-campaigns
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/future-campaigns
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/awards/hw-film-award
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/awards/hw-film-award
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/napo-safety-smile
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-back-healthy-future
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-back-healthy-future
https://www.napofilm.net/en/using-napo/napo-for-teachers
https://oshwiki.eu/wiki/Main_Page
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Agentuur tegi tihedat koostööd viie Euroopa partneriga, et koostada 25. mail 2016 allkirjastatud 
kokkuleppe toetamiseks kantserogeenseid aineid käsitlev tegevuskava. Tegevuskavas järgitakse 
kantserogeenide ja mutageenide direktiivi (2004/37/EÜ) tehtud muudatusettepanekuid, mille eesmärk 
on vähendada töötajate kokkupuudet kantserogeensete ainetega. EU-OSHA toetas ka Euroopa 
Komisjoni direktiivi läbivaatamise ajal, osaledes koosolekutel ja videokonverentsidel. 

 

6 Koostöövõrgustikud ja agentuuri teabevahendid 
Haldusnõukogu leppis oma 2016. aasta koosolekutel kokku direktori töölepingu pikendamises veel 
üheks viieaastaseks ametiajaks ja otsustas, et büroo peaks tegutsema OiRA juhtkomiteena. EU-OSHA 
eri nõuanderühmades arutatud oluliste teemade hulgas olid riikide koordinatsioonikeskuste roll 
teavitamisel ja kampaaniate elluviimisel (teavitamise ja edendamise nõuanderühm) ja 2018.–
2019. aasta tervislike töökohtade kampaania strateegia (teavitamise ja edendamise nõuanderühm ning 
tööohutus- ja töötervishoiualaste teadmiste nõuanderühm). 

Euroopa tasandil jätkas EU-OSHA oma suhete arendamist Euroopa Parlamendi ja Euroopa 
Komisjoniga, andes nõu tööohutuse ja töötervishoiu teemadel ning osaledes valdkondlikes 
sotsiaaldialoogi komiteedes. Parlamendi tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni koosolekutel osaledes oli 
agentuur pidevas ühenduses Euroopa Parlamendi liikmetega ja suurendas teadlikkust oma tööst. 
EU-OSHA säilitas ka oma tihedad töösuhted sotsiaalpartnerite ja Eurofoundiga. 

EU-OSHA tugineb oma eesmärkide saavutamisel oma partnerlussuhetele muu hulgas riikide 
koordinatsioonikeskuste ja Euroopa ettevõtlusvõrgustikuga. 2016. aasta viimasel 
koordinatsioonikeskuste koosolekul osalesid esimest korda Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tööohutuse ja 
töötervishoiu esindajad. EU-OSHA teeb oma teabevahetusalase partnerluse projekti raames koostööd 
Euroopa ettevõtlusvõrgustikuga, et edendada head tööohutust ja töötervishoidu mikro- ja 
väikeettevõtetes. 2016. aastal suurenes Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tööohutuse ja töötervishoiu 
esindajate arv märkimisväärselt: 17-st 2015. aastal 28ni 2016. aastal. 

Mis puutub EU-OSHA esindatusesse internetis, siis oli 2016. aasta tulemus järjekordselt positiivne: 
agentuuri veebilehte külastas üle 2,4 miljoni inimese ja ka EU-OSHA esindatus sotsiaalmeedias 
suurenes pidevalt kõigil platvormidel (Twitter, Facebook, LinkedIn ja YouTube) – näiteks Twitteri puhul 
19% võrreldes 2015. aastaga. Ka OSHmaili, EU-OSHA veebipõhise uudiskirja tellijate arv suurenes üle 
73 000. 

EU-OSHA-l on kuus riikide koordinatsioonikeskust Lääne-Balkani riikides ja Türgis, et toetada nende 
integratsiooni Euroopa kolmepoolsesse tööohutuse ja töötervishoiu struktuuri. Agentuuri tööd nende 
riikidega toetatakse ühinemiseelse abi rahastamisvahendist (IPA). Selle toetuse tulemusena said 
ainuüksi 2016. aastal osaleda koolituskursustel, õpitubades ja seminaridel enam kui 200 nende riikide 
tööohutuse ja töötervishoiu spetsialisti ja sotsiaalpartnerit. See oluline teabevahetus on võimaldanud 
paremini mõista Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu tavasid ning parandanud sotsiaaldialoogi selles 
piirkonnas. 

 

 

 

https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/directive-2004-37-ec-carcinogens-or-mutagens-at-work
https://www.eurofound.europa.eu/
http://een.ec.europa.eu/
https://twitter.com/eu_osha
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://www.linkedin.com/company/european-agency-for-safety-and-health-at-work
https://www.youtube.com/user/EUOSHA
https://osha.europa.eu/en/oshmail-newsletter
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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
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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 tööohutuse ja töötervishoiu 

teavet 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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