Teave vastajatele
Teie töökoht valiti osalema rahvusvahelisel uuringul, kus vaadeldakse töötervishoidu ja tööohutust ning
selle reaalset korraldamist. Uuringut korraldatakse samaaegselt 33 Euroopa riigis ja see aitab välja
selgitada, mil määral jagavad erinevates riikides töötervishoiu ja tööohutuse eest vastutavad isikud samu
vaateid ning tavasid.
Küsimustik hõlmab mitmeid teemasid ja küsimustele vastamine ei eelda mingeid eriteadmisi. Enamik
uuringus osalenud inimesi peab seda huvitavaks ja nauditavaks kogemuseks ning loodame sama ka teie
puhul. Tavaliselt kestavad intervjuud 20–25 minutit ja loodame, et saame teie koostööle kindlad olla.

EU-OSHA tutvustus
Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur loodi 1996. aastal ametliku Euroopa asutusena, mis
vastutab tööohutuse ja töötervishoiuga seonduva teabe eest.
Agentuuri tutvustus

Uuringu tutvustus
Uuringu eesmärgiks on tõhustada Euroopa töökohtade töötervishoiu ja tööohutuse korraldamist ning
edendada töötajate tervist ja heaolu.
Intervjueerija küsib teilt tööohutuse ja töötervishoiu korraldamiseks rakendatavate meetmete, kõige
olulisemaks peetavate probleemide ja selle kohta, kas probleeme põhjustab ka stress. Küsimustikus
vaadeldakse seda, kuidas töötervishoidu ja tööohutust korraldatakse, millist tuge või nõuandeid
pakutakse ja kas esineb mingeid märkimisväärseid probleeme.
Riikliku ja Euroopa tasandi poliitikakujundajad kasutavad kogutud teavet paremate tegevuspõhimõtete
arendamiseks ja ettevõtete tõhusamaks toetamiseks, et muuta töökohad ohutumaks, tervislikumaks ja
tootlikumaks.
Uuringus osaledes annate väärtuslikku teavet oma olukorra, vajaduste ja ootuste kohta, mis aitavad
parandada töökohtade töötingimusi Euroopas ja kaugemalgi.

Konfidentsiaalsus
Kogu teavet käsitletakse rangelt konfidentsiaalsena ja uuringu tulemusi esitletakse ühtse tervikuna, mis
tagab vastajate anonüümsuse.
Kantar – uuringu korraldamise eest vastutav ettevõte – on ESOMAR-i liige ja järgib selle kehtestatud
turu-uuringute läbiviimise häid tavasid. EU-OSHA tegevust reguleerib määrus (EL) 2018/1725
üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes.
Kui teil tekib küsimusi oma vastuste konfidentsiaalsuse või anonüümsuse reaalse tagamise kohta, võtke
meiega ühendust aadressil esener@osha.europa.eu.

Kes intervjuusid korraldab?
Intervjuusid korraldavad riiklikud asutused kuuluvad kõik Kantari välitööasutuste võrgustikku.
Intervjueerijad on saanud põhjaliku väljaõppe ja on sääraste uuringute korraldamises väga kogenud.
Vt riiklike keskuste loetelu

Juurdepääs tulemustele
Eelmise uuringu (ESENER-2) tulemused on saadaval meie kodulehel www.esener.eu. 2020. aasta
alguses saate sealt vaadata ka uue uuringu esialgseid tulemusi. Üksikasjalik aruanne avaldatakse 2020.
aasta keskel ning järgnevatel aastatel on oodata ka järeluuringuid. Kõiki EU-OSHA aruandeid on
võimalik alla laadida tasuta.
Vt EU-OSHA avaldatud dokumente

Uuringu toetamine
EU-OSHA juhatus koosneb valitsuste, tööandjate ja ametiühingute esindajatest, kes on lisaks uuringu
heakskiitmisele olnud aktiivselt kaasatud ka selle väljatöötamisse.

Euroopa tasandil toetavad uuringut

ja
Vt EU-OSHA juhatuse liikmete täielikku loendit

Intervjueeritava valimine
Teie töökoht valiti äriregistrist juhuvaliku meetodil, kuna nõnda saame igast riigist usaldusväärse pildi.
Meie uuringu puhul on oluline, et intervjueeritav isik teaks, kuidas lahendatakse tervisekaitse ja
ohutusküsimusi tema töökohas. Kuigi te ei pea olema töötervishoiu ja tööohutuse ekspert, peaksite
ideaalsel juhul olema kaasatud selles valdkonnas rakendatavate meetmete otsustamisprotsessi.

Kes uuringu eest maksab?
EU-OSHA rahastab uuringut Euroopa Liidu 28 liikmesriigis oma tegevuseelarvest, rahastades uuringut
ka Islandil ja Norras, mis kuuluvad Euroopa Majanduspiirkonda (EMP); Šveits katab kõik uuringus
osalemise kulud ise; Makedoonia Vabariigi ja Serbia osalust rahastatakse Euroopa Liidu ühinemiseelse
abi rahastamisvahendiga (IPA).

Lisateave
Täpsemat teavet uuringu kohta leiate (ainult inglise keeles) veebilehelt www.esener.eu.

Osalemine
Teiste teavitamismeetmete osana tunneb EU-OSHA suurt huvi töökoha tasandil korraldatud
juhtumiuuringute vastu, millega tuuakse esile edukaid või uuenduslikke põhimõtteid/lahendusi
tööohutuse ja töötervishoiu riskide vallas. Kui rakendasite mõnda huvitavat lahendust ja soovite seda
EU-OSHA vahendusel jagada, võtke meiega palun ühendust aadressil esener@osha.europa.eu.

Tagasiside
Teie kommentaarid ja ettepanekud on alati oodatud.

