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Väljakutse- ja saavutusterohke 2015. aasta lõppedes on agentuuril meenutada palju tipphetki. Avaldati 
uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete teise uuringu (ESENER-2) esialgsed järeldused. Kasutusele 
võeti uus veebipõhine interaktiivne uuringu tulemustabel, mis võimaldab kasutajatel tutvuda ESENERi 
andmebaasiga. Palju tööd tehti ka Euroopa Parlamendi projektiga „Ohutum ja tervislikum töö sõltumata 
east”, mille tulemusi kasutatakse 2016.–2017. aasta tervislike töökohtade kampaanias. Lisaks oli aasta 
eriti edukas agentuuri veebipõhise interaktiivse riskihindamisvahendi (OiRA) projekti jaoks. Projekti 
hindamine näitas suurt rahulolu ja projekt pälvis Euroopa avaliku sektori auhinnakava (EPSA) parima 
tava tunnistuse. Kampaaniakalendris olid olulisel kohal tervislike töökohtade hea tava 
auhinnatseremoonia ja tervislike töökohtade tippkohtumine. Ühtlasi algasid ettevalmistused 2016.–
2017. aasta kampaaniaks „Tervislikud töökohad sõltumata east”.  

 

1 Muutusteks valmistumine 
Töömaailma pideva muutumise tingimustes on järjest 
olulisem neid muutusi prognoosida ning tuvastada uued 
ja tekkivad riskid töötajate tööohutuse ja töötervishoiu 
valdkonnas. Selle eesmärgi toetamiseks korraldab 
agentuur ulatuslikke tuleviku-uuringuid, mis põhinevad 
stsenaariumide koostamisel riskide tuvastamiseks pikas 
perspektiivis. Peale 2014. aastal lõppenud uute ja 
tekkivate riskide uuringu1 edu, avaldas Agentuur uued 
kaks aastat kestvat tulevikuprojekti pakkumiskutset 2 
teemadel info- ja kommunikatsioonitehnoloogia levik 
ning töö asukoha muutumine. Sellel 2015. aasta 
detsembris sõlmitud lepingul on kümneaastane 
ajaperspektiiv ja töö algas 2016. aasta alguses. 

Lisaks tööohutuse ja töötervishoiu valdkonna tulevikuprobleemide uurimisele on oluline ergutada 
sidusrühmade arutelu uute ja tekkivate riskide üle. Agentuur tellis 2015. aastal ekspertidelt kolm 
ülevaateartiklit, mis käsitlevad töö tuleviku eri aspekte ning ohutus- ja tervisemõju: 1) rahvahange, s.o 
tasustatud töö korraldamine tööbörside kaudu, 2) töövõimekust parandavad ravimid, mille 
väärkasutamine eeldatavasti suureneb, sest töökohtades on üha suurem konkurents, ning 3) robootika 
ja tehisintellekti areng. Autorid tutvustasid artikleid 2015. aasta juunis Bilbaos riiklikele 
kooordinatsioonikeskustele ja Euroopa Komisjoni esindajatele, kutsudes esile elava arutelu. 

2015. aasta detsembris avaldati ülevaade teguritest, mis on olulised tuleviku-uuringute tulemuste 
tõhusaks rakendamiseks 3 . Ülevaates esitatud järeldused suurendavad nende uuringute mõju ja 
edendavad nende ulatuslikumat lõimimist poliitikakujundamisse. 

 

2 Faktid ja arvud 
ESENER 
ESENER on üks agentuuri juhtprojekte. Euroopa töökohtade, sealhulgas mikro- ja väikeettevõtete 
põhjaliku uuringuna annab see üksikasjaliku ülevaate tööohutus- ja töötervishoiuriskide juhtimisest. 
ESENER-2 käigus uuriti peaaegu 50 000 töökohta 36 riigis. Tulemuste esmane analüüs ja kokkuvõte 

                                            
 
1 „Uute ja tekkivate tööohutuse ja töötervishoiu riskide ja probleemide hindamisuuring” ja „Keskkonnahoidlikel töökohtadel 

kasutatava uue tehnoloogiaga seotud uute ja tekkivate tööohutuse ja töötervishoiu riskide prognoos”. 
2 „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) ning töö asukohaga seotud uute ja tekkivate tööohutuse ja töötervishoiu riskide 

prognoos 2025. aastaks”. 
3 „Tuleviku-uuringute poliitilise mõju saavutamise edutegurid”. 
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https://osha.europa.eu/et/emerging-risks
https://osha.europa.eu/et/tools-and-publications/publications/future-work-crowdsourcing/view
https://osha.europa.eu/et/tools-and-publications/publications/future-work-crowdsourcing/view
https://osha.europa.eu/et/tools-and-publications/publications/future-work-performance-enhancing-drugs/view
https://osha.europa.eu/et/tools-and-publications/publications/future-work-robotics/view
https://osha.europa.eu/et/tools-and-publications/publications/future-work-robotics/view
https://osha.europa.eu/et/surveys-and-statistics-osh/esener
https://osha.europa.eu/et/tools-and-publications/publications/reports/scoping-study-for-a-foresight-on-new-and-emerging-osh-risks-and-challenges/view
https://osha.europa.eu/et/tools-and-publications/publications/reports/green-jobs-foresight-new-emerging-risks-technologies/view
https://osha.europa.eu/et/tools-and-publications/publications/reports/green-jobs-foresight-new-emerging-risks-technologies/view
https://osha.europa.eu/et/tools-and-publications/publications/achieving-impacts-policy-foresight-studies/view
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avaldati vastavalt 2015. aasta veebruaris ja juunis ning põhijäreldusi tutvustati aprillis eesistujariigi Läti 
korraldatud konverentsil Riias.  

Agentuuri uus veebipõhine interaktiivne uuringu tulemustabel võimaldab kasutajatel hõlpsasti tutvuda 
uuringutulemustega. Tulemusi saab filtreerida ettevõtte suuruse või sektori järgi ja vaadelda neid terve 
Euroopa või üksikute riikide kaupa, kusjuures tulemused kuvatakse kaartide või tulpdiagrammidena. 
Üldiselt on ESENER-2 käigus kindlaks tehtud, et levinuimad riskitegurid on psühhosotsiaalsed ning luu- 
ja lihaskonna vaevusi tekitavad riskid. Uuringust ilmnes ka, et riskihindamine on jätkuvalt parim viis, 
kuidas kõrvaldada töökoha riske ning et töötajate kõrge osalusmäär on tööohutuse ja töötervishoiu hea 
juhtimise usaldusväärne näitaja. 

 

Tööohutuse ja töötervishoiu ülevaated 
2015. aastal tutvustati agentuuri katseprojekti „Ohutum ja 
tervislikum töö sõltumata east – tööohutus ja töötervishoid 
vananeva tööjõu kontekstis” põhitulemusi ja -järeldusi 
poliitikakujundajatele, tööohutuse ja töötervishoiu 
spetsialistidele ning sotsiaalpartnerite esindajatele. Selle 
projekti eesmärk on mõista tööohutuse ja töötervishoiu 
probleeme, mida tekitab Euroopa tööjõu vananemine. 
Konverents andis võimaluse tagasisideks, 
eksperdiarvamusteks ja järelduste arutamiseks, et 
töötada välja terviklikum lähenemisviis tööohutusele ja 
töötervishoiule Euroopas. See teema on nii oluline, et 
ajendas korraldama 2016.–2017. aasta kampaaniat 
„Tervislikud töökohad sõltumata east”. 

Agentuuri teine tööohutuse ja töötervishoiu ülevaade keskendub veel ühele olulisele sihtrühmale – 
mikro- ja väikeettevõtetele4. Need ettevõtted on Euroopa majandusele väga olulised, sest annavad tööd 
umbes poolele ELi tööjõust, kuid tööohutus- ja töötervishoiuriskide juhtimisel esineb neil probleeme. 
Projekti esimene tööpakett (neljast) viidi lõpule 2015. aastal ja üks selle põhijäreldusi on, et tööohutuse 
ja töötervishoiu juhtimise edu ei määra üksnes mikro- ja väikeettevõtetele kättesaadavad ressursid, vaid 
ka laiem kontekst. 

2015. aastal alustati ka uute tööohutuse ja töötervishoiu ülevaadete koostamist. Esimene käsitleb tööga 
seotud haigusi ja puudeid ning vaatleb kolme teemat: 1) vähktõvest mõjutatud töötajate 
rehabiliteerimine, 2) bioloogiliste mõjurite põhjustatud kutsehaigused ning 3) kutsehaiguste 
kindlakstegemise meetodid. Teine käsitleb üht agentuuri põhieesmärki – aidata poliitikakujundajatel ja 
teadlastel mõista tööohutuse ja töötervishoiu halva juhtimisega kaasnevaid kulusid ning heast 
juhtimisest saadavat kasu. See on mitmeaastane projekt, mille eesmärk on paremini prognoosida tööga 
seotud haiguste, vigastuste ja surmajuhtumitega kaasnevaid kulusid. 

 

3 Tööohutuse ja töötervishoiu juhtimise vahendid 
OiRA veebiplatvormi kaudu saavad kasutajad kiiresti, hõlpsalt ja kuludeta teha riskihindamisi. See 
sisaldab sektoripõhiseid vahendeid ning see töötati välja just mikro- ja väikeettevõtetele. 2015. aasta 
alguses telliti OiRA hindamine, mille tulemused näitavad, et sidusrühmad on projektiga väga rahul ja 
eeldavad selle jätkuvat arengut. 2015. aasta lõpuks oli OiRA vahendeid kokku 86, veel 30 olid 
väljatöötamisel. Uued vahendid töötati välja mitme sektori, sh toitlustuse, spordi ja teatrikunsti jaoks. 
2015. aastal võeti kasutusele ka uus kasutajaliides OiRA 2.0, mis parandas üldist kasutajakogemust. 
Aastalõpu tippsaavutusena anti novembris OiRA projektile Euroopa avaliku sektori auhinnakava parima 
tava tunnistus. 

                                            
 
4 „Tööohutuse ja töötervishoiu parandamine Euroopa mikro- ja väikeettevõtetes”. 
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https://osha.europa.eu/et/tools-and-publications/interactive-dashboard
https://osha.europa.eu/et/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/et/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/et/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://www.healthy-workplaces.eu/et
https://osha.europa.eu/et/themes/safety-and-health-micro-and-small-enterprises
https://osha.europa.eu/et/tools-and-publications/oira
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Lisaks OiRA-le töötatakse välja üha rohkem elektroonilisi vahendeid (e-vahendeid). Agentuur on 
otsustanud e-vahendite väljatöötamise asemel pigem hõlbustada e-vahendite väljatöötamist ja 
tutvustamist oma veebilehe kaudu. 2015. aastal korraldas agentuur kaks e-vahendite seminari – üks 
käsitles mobiilirakenduste väljatöötamist ja teine e-vahendeid mikro- ja väikeettevõtetele. 

 

4 Teadlikkuse suurendamine 
Kampaaniad 
2014.–2015. aasta kampaaniasse „Tervislikud töökohad – vähem stressi” andsid suure panuse 
agentuuri partnerid, sh ametlikud kampaaniapartnerid, meediapartnerid ja riiklikud teabekeskused. 
Kampaaniasse värvati üle 100 ametliku kampaaniapartneri, kes korraldasid mitmesuguseid tegevusi, 
sealhulgas koolituskursusi, õpikodasid ja seminare. Peale selle aitasid kampaania 34 meediapartnerit 
kampaania sõnumit võimalikult laialdaselt levitada ja korraldasid ka üritusi. 

2014.–2015. aasta kampaaniakalendri üks tipphetki 
oli tervislike töökohtade hea tava auhindade 
väljaandmine. Auhinnatseremoonia peeti 2015. aasta 
aprillis eesistujariigi Läti konverentsil Riias, kus 
auhinna pälvisid 11 organisatsiooni ja veel 12-le 
avaldati suurt tunnustust. Neist hea tava näidetest 
ilmneb, et sõltumata organisatsiooni liigist saab 
psühhosotsiaalseid riske edukalt juhtida. 2015. aasta 
oktoobris toimunud Euroopa tööohutuse ja 
töötervishoiu nädala järellaines räägiti Euroopas 
psühhosotsiaalsetest riskidest ja tööstressist ning 
riiklikud koordinatsioonikeskused korraldasid 
mitmesuguseid üritusi. Üks tipphetki oli novembris 
korraldatud tervislike töökohtade tippkohtumine, mis 
tõi kokku üle 300 osaleja kogu Euroopast, et teha 

kampaania kokkuvõte ja vaadata tulevikku. Üritus oli pühendatud kampaania arhitekti dr Eusebio Rial 
Gonzáleze (1966–2014) mälestusele.  
Agentuuri kampaaniapartnerite jaoks on üha olulisemad võrdlusuuringud, st hea tava vahetamine. 
Esimene võrdlusuuring korraldati 2012.–2013. aasta kampaania ajal ja neid on saatnud järjest suurem 
edu. 2015. aasta juulis avaldas agentuur edukate võrdlusuuringute aruande5. 
Euroopa kampaaniate toetamise pakett (ECAP) pakub riiklikele koordinatsioonikeskustele 
kampaaniategevusteks praktilist toetust ja 2015. aasta ECAP osutus väga populaarseks. Näiteks 
korraldasid koordinatsioonikeskused 19 riiklikku 
partnerluskoosolekut, 65 sidusrühmade seminari ja 
11 intervjuud. Lisaks tõi see kampaania kaasa mõned 
olulised uuendused: iga kahe kuu tagant avaldatakse 
kampaania teabeleht, mis sisaldab teavet ja uudiseid 
kampaaniategevuste kohta, ning stressi vähendamise 
kampaania @EUmanagestress tutvustamiseks kasutati 
edukalt sotsiaalmeediat. Kampaania lõpuks oli agentuuri 
Twitteri kontol (@EU_OSHA) 14 000 jälgijat. 

Ettevalmistused 2016.–2017. aasta kampaaniaks 
„Tervislikud töökohad sõltumata east” edenesid jõudsalt. 
See kampaania käsitleb Euroopa tööjõu vananemist, 
edendades jätkusuutlikku tööelu sõltumata east.  

                                            
 
5 „Tööohutuse ja töötervishoiu valdkonna edukate võrdlusuuringute läbivaatamine”. 

Hea tava vahetamise üritus Brüsselis 5. ja 6. märtsil 
2015 

Tervislike töökohtade tippkohtumine novembris 2015, 
pühendatud dr Eusebio Rial Gonzáleze mälestusele 
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http://hw2014.healthy-workplaces.eu/et
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/et/campaign-partners/official-campaign-partners/all-campaign-partners
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/et/campaign-partners/media-partners
https://osha.europa.eu/et/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/et/about-eu-osha/press-room/european-week-safety-and-health-work-let%E2%80%99s-work-together-manage-stress
https://osha.europa.eu/et/about-eu-osha/press-room/european-week-safety-and-health-work-let%E2%80%99s-work-together-manage-stress
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/et/get-involved/summit-2015
https://www.healthy-workplaces.eu/et
https://www.healthy-workplaces.eu/et
https://osha.europa.eu/et/tools-and-publications/publications/report-eu-osha-review-successful-occupational-safety-and-health/view
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Teadlikkuse suurendamine 
2015. aasta oktoobris anti festivalil DOK Leipzig 
seitsmendat aastat järjest välja tervislike 
töökohtade filmiauhind. Võitjaid oli kaks. Esimene 
oli Rita Bakacsi dokumentaalfilm „Ühepäevatöö 
sündroom” („Tagelöhner Syndrom”), mis 
keskendub varahommikul kokkulepitavatele 
ühepäevastele tööpakkumistele ning raske töö, 
madala palga ja puuduva turvatunde tapvale 
mõjule. Teine oli Alejandra Tomei ja Alberto 
Couceiro animafilm „Automaatne vormisolek” 
(„Automatic Fitness”), mis on küüniline satiir 
„inimressursside” mõistest tänapäeva 
töömaailmas, tuues esile tugeva kontrasti liigse 
töö ja töönappuse vahel. 

Agentuuri teadlikkuse suurendamise tegevustes oli 2015. aastal kesksel kohal ka Napo. Valmis uus film 
elektriohtudest „Napo šokeerivates situatsioonides” ja kasutusele võeti uus Napo veebileht, mis muutis 
filmide ja klippide allalaadimise palju lihtsamaks. Et Napo filmidel põhineva õppekavade ja -vahendite 
veebikomplekti „Napo õpetajatele” väljatöötamisega on tegeletud kolm aastat, korraldas agentuur 
välishindamise. Hindamisel leiti, et riiklikud koordinatsioonikeskused ja kasutajad olid vahendite 
kvaliteediga väga rahul, kuid veidi tuleb parandada komplekti levitamist. 

Lisaks toimus 2015. aastal mitmesuguseid üritusi. Euroopa päeval pani agentuur püsti oma stendi, et 
rääkida Bilbao elanikele ohutusest ja tervisest. Agentuur osales ka erinevatel üritustel, sh 
31. rahvusvahelisel töötervishoiukongressil Soulis, Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC) 
13. kongressil Pariisis ja oktoobri lõpus Düsseldorfis rahvusvahelisel kongressil ja messil A+A. 

 

Teadmiste jagamise võrgustikud 
OSHwiki on agentuuri mitmekeelne veebiplatvorm, mille kaudu kasutajad saavad jagada tööohutuse ja 
töötervishoiu alaseid teadmisi ja moodustada veebis koostöövõrgustikke. Eesmärk on pakkuda 
kättesaadavat ja autoriteetset teavet, mida OSHwiki kogukonnal on lihtne ajakohastada või tõlkida. 
Artikleid saavad kirjutada ainult akrediteeritud autorid. OSHwiki võeti kasutusele 2014. aastal ja 
2015. aasta eesmärk oli laiendada teadmistebaasi, kasutades sotsiaalmeediat OSHwiki reklaamimiseks 
ja uute autorite leidmiseks. Selle tulemusel avaldati uusi artikleid ning toimetati ja tõlgiti olemasolevaid 
ning OSHwiki lehe külastatavus kasvas hüppeliselt. 

 

Koostöövõrgustikud ja agentuuri teabevahendid 
Haldusnõukogu ja büroo rakendasid 2015. aastal meetmeid, mis võimaldaksid teha pikemaid plaane, 
sealhulgas korraldada ümber koosolekute ajakava, et see oleks agentuuri tegevuse kavandamise ja 
aruandluse tsükliga rohkem kooskõlas. Otsused hõlmasid muu hulgas 2016. aasta juhtimiskava 
vastuvõtmist, 2018.–2019. aasta tervislike töökohtade kampaania teemat (mis keskendub ohtlikele 
ainetele) ning lisameetmete rakendamist pettuste ja huvide konflikti vältimiseks. 

Euroopa tasandil jätkas agentuur koostööd parlamendi ja komisjoniga, andes oma panuse tööohutuse 
ja töötervishoiu küsimuste ja valdkondliku sotsiaaldialoogi komiteedes ning toetades ja abistades ELi 
nõukogu. Agentuur tegi tihedat koostööd ka Euroopa sotsiaalpartneritega, osaledes näiteks märtsis 
toimunud Euroopa Ametiühingute Instituudi naiste tervise ja töö konverentsi soo ja jätkusuutliku töö 
õpikojas ning edendades selle tegevust. 

Tervislike töökohtade filmiauhinna üleandmine festivalil 
DOK Lepizig 

© EU-OSHA 

https://osha.europa.eu/et/healthy-workplaces-campaigns/hw-film-award/award-winner-2015
https://osha.europa.eu/et/healthy-workplaces-campaigns/hw-film-award/award-winner-2015
https://www.napofilm.net/et/napos-films/napo-in%E2%80%A6-shocking-situations
https://www.napofilm.net/et
https://www.napofilm.net/et/using-napo/napo-for-teachers
https://osha.europa.eu/et/tools-and-publications/oshwiki
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Juunis võeti kasutusele agentuuri uus veebileht. Lisaks värskele välimusele on leht nüüd hõlpsamini 
navigeeritav ja mobiilsetes seadmetes lihtsamalt kasutatav. 2015. aasta lõpuks oli lehel üle 2,5 miljoni 
külastaja. Uus kliendisuhete juhtimise strateegia, mille väljatöötamisega 2015. aastal tegeleti, haakub 
agentuuri veebilehega. Sotsiaalmeedia abil sai agentuur teavitada rohkem inimesi kui varem ning 
jälgijate ja toetajate arv kasvas pidevalt. 

Ühinemiseelse abi rahastamisvahendi 
raames on agentuur teinud üle kümne 
aasta koostööd tööohutuse ja 

töötervishoiu 
koordinatsioonikeskustega Türgis ja 
teistes Lääne-Balkani riikides ning 
piirkondades, et valmistada nad ette 
lõimimiseks agentuuri süsteemiga. 
Pärast aastast pausi sõlmiti 
2015. aasta novembris uus leping, mis 
võimaldab agentuuril jätkata 
2016. aastal rahalise ja praktilise 
toetuse pakkumist.  

2016. aasta jaanuaris lõppes agentuuri 
kaheaastane Euroopa naabruspoliitika projekt. Projekti kahe tegevusaasta jooksul andis agentuur suure 
panuse tööohutuse ja töötervishoiu süsteemide arendamisse lõuna- ja idapartnerluse riikides, aidates 
luua koordinatsioonikeskusi, suurendades suutlikkust, jagades häid tavasid ja tõlkides olulisi materjale 
mitmesse keelde.  
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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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