Tietoa vastaajille
Työpaikkanne on valittu osallistumaan kansainväliseen tutkimukseen, joka koskee työsuojelua ja sen
toteuttamista käytännössä. Tutkimus tehdään samanaikaisesti 33:ssa Euroopan maassa, ja se auttaa
selvittämään, missä määrin eri maissa asuvien, työsuojeluasioista vastaavien ihmisten näkemykset ja
käytännöt vastaavat toisiaan.
Kyselyssä käsitellään useita aiheita, eikä kysymyksiin vastaaminen edellytä erityisasiantuntemusta.
Useimpien vastaajien mielestä tutkimukseen osallistuminen on mielenkiintoista ja mukavaa. Toivottavasti
näin on myös teidän mielestänne. Haastattelu kestää yleensä 20–25 minuuttia. Olemme kiitollisia
yhteistyöstänne.

Tietoa EU-OSHA:sta
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto perustettiin vuonna 1996. Se on Euroopan unionin elin,
joka kerää ja jakaa tietoa työsuojelusta työpaikoilla.
Lue lisää virastosta

Tietoa tutkimuksesta
Tutkimuksen tavoitteena on auttaa työpaikkoja kautta Euroopan tehostamaan toimiaan
työsuojeluasioissa sekä edistää työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia.
Haastattelija kysyy työsuojeluasioiden hoitoon liittyvistä järjestelyistä, kuten siitä, mitä pidetään
tärkeimpinä asioina ja kuuluuko niihin esimerkiksi stressi. Kyselyssä selvitetään myös sitä, miten
työsuojelun hallinta on järjestetty, mitä tukea tai neuvontaa on saatavilla ja onko toimipaikassa
merkittäviä ongelmia.
Kansalliset ja EU-tason päättäjät käyttävät tietoja kehittäessään parempia toimintalinjoja ja
tehokkaampaa tukea yrityksille, jotta työpaikat olisivat entistä turvallisempia, terveellisempiä ja
tuottavampia.
Osallistumalla tutkimukseen annatte meille tärkeää tietoa tilanteestanne, tarpeistanne ja odotuksistanne.
Kerätyillä tiedoilla on vaikutusta työpaikkojen olojen parantamiseen niin Euroopassa kuin sen
ulkopuolellakin.

Luottamuksellisuus
Kaikki tiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Tulokset kootaan ja esitetään niin, että vastaajat
pysyvät nimettöminä.
Tutkimuksen suorittamisesta vastaava yritys Kantar on ESOMARin jäsen ja noudattaa kansainvälisiä
markkina- ja sosiaalitutkimuksen sääntöjä. EU-OSHA:a koskee asetus (EU) 2018/1725 yksilöiden
suojelusta unionin toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen
vapaasta liikkuvuudesta.
Jos teillä on kysyttävää vastausten luottamuksellisuudesta tai siitä, miten anonymiteetti taataan
käytännössä, lähettäkää meille sähköpostia osoitteeseen esener@osha.europa.eu.

Kuka haastattelut tekee?
Haastattelun suorittavat kansalliset yritykset kuuluvat Kantar-markkinatutkimuslaitosten verkostoon.
Haastattelijat on koulutettu huolella ja heillä on kokemusta tämäntyyppisten tutkimusten suorittamisesta.
Katso luettelo kansallisista laitoksista

Missä tulokset voi lukea?
Edellisen tutkimuksen (ESENER-2) tulokset ovat saatavilla sivustollamme osoitteessa www.esener.eu.
Siellä voi tutustua myös tämän uuden tutkimuksen alustaviin tuloksiin vuoden 2020 alussa. Eritelty
raportti julkaistaan vuoden 2020 puoliväliin mennessä, ja seurantatutkimuksia tehdään seuraavina
vuosina. Kaikki EU-OSHA:n raportit ovat ladattavissa ilmaiseksi.
Lue EU-OSHA:n julkaisuja

Tutkimuksen tukijat
EU-OSHA:n hallintoneuvosto koostuu hallitusten, työnantajien sekä ammattiyhdistysten ja -osastojen
edustajista, jotka ovat antaneet suostumuksensa tutkimukselle ja osallistuneet sen kehittämiseen.
EU-tasolla tutkimuksen tukijoita ovat

ja
Katso luettelo EU-OSHA:n hallintoneuvoston jäsenistä

Haastateltavan valinta
Työpaikkanne on valittu satunnaisotannalla yritysrekisteristä. Näin varmistamme, että jokaisesta maasta
saadaan edustava kuva.
Tutkimuksen kannalta on tärkeää, että haastateltava henkilö tietää, millä tavalla työturvallisuusasioita
käsitellään työpaikalla. Teidän ei tarvitse olla työsuojeluasiantuntija, mutta olisi hyvä, jos olette mukana
päättämässä työsuojeluun liittyvistä toimenpiteistä.

Kuka tutkimuksen maksaa?
EU-OSHA:n budjetti kattaa tutkimusrahoituksen 28 EU-jäsenmaalle sekä Islannille ja Norjalle osana
Euroopan talousaluetta (ETA). Sveitsi maksaa kaikki osallistumiskulunsa itse. Makedonia ja Serbia
käyttävät liittymistä valmistelevaa tukivälinettä (IPA).

Lisätietoa
Tarkempia tietoja tutkimuksesta on saatavana (vain englanniksi) osoitteessa www.esener.eu.

Osallistuminen toimintaan
EU-OSHA kerää myös tapaustutkimuksia työpaikoilta ja pyrkii näin tuomaan esiin onnistuneita ja
innovatiivisia lähestymistapoja tai ratkaisuja työpaikkojen turvallisuus- ja terveysriskeihin. Jos teillä on
ollut mielenkiintoinen kampanja ja haluatte jakaa sen EU-OSHA:n kautta, lähettäkää meille sähköpostia
osoitteeseen esener@osha.europa.eu.

Palaute
Otamme mielellämme vastaan kommentteja ja ehdotuksia.

