
Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa 
-kampanjan hyödyt

• Työntekijät ovat terveempiä, tuottavampia ja 
motivoituneempia, minkä ansiosta organisaatiot, 
yritykset ja työpaikat säilyvät kilpailukykyisinä ja 
innovatiivisina.

• Arvokkaat taidot ja työkokemus voidaan säilyttää 
yritysten ja työpaikkojen sisällä osaamisen siirron ja 
suuremman osaamis- ja taitoreservin ansiosta.

• Sairauspoissaoloja ja muita poissaoloja on vähemmän, 
mikä vähentää työkyvyttömyydestä aiheutuvia 
kustannuksia ja parantaa tuottavuutta.

• Henkilöstön vaihtuvuus vähenee.

• Työyhteisössä vallitsee myönteisempi ilmapiiri, mikä 
kannustaa kaikenikäisiä työntekijöitä hyödyntämään 
heissä piilevän potentiaalin.

Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. 
Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EUEuroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA)
tehtävänä on tehdä Euroopasta turvallisempi, terveellisempi tehtävänä on tehdä Euroopasta turvallisempi, terveellisempi 
ja tuottavampi paikka tehdä työtä. EU-OSHA perustettiin OSHA perustettiin 
Euroopan unionissa vuonna 1994, ja sen toimipaikka on Euroopan unionissa vuonna 1994, ja sen toimipaikka on 
Bilbaossa Espanjassa. Se tutkii, laatii ja jakaa luotettavaa, Bilbaossa Espanjassa. Se tutkii, laatii ja jakaa luotettavaa, 
tasapuolista ja puolueetonta työterveyteen ja -turvallisuuteen tasapuolista ja puolueetonta työterveyteen ja -turvallisuuteen 
liittyvää tietoa ja verkostoituu eri puolilla Eurooppaa toimivien liittyvää tietoa ja verkostoituu eri puolilla Eurooppaa toimivien 
organisaatioiden kanssa työolojen parantamiseksi.organisaatioiden kanssa työolojen parantamiseksi.

EU-OSHA toteuttaa myös kaksivuotisia OSHA toteuttaa myös kaksivuotisia Terveellinen 
työ -kampanjoita, joilla on EU:n toimielinten ja , joilla on EU:n toimielinten ja 
Euroopan työmarkkinaosapuolten tuki. Kampanjoita Euroopan työmarkkinaosapuolten tuki. Kampanjoita 
koordinoi kansallisella tasolla EU-OSHAn kansallisten OSHAn kansallisten 
koordinointikeskusten verkosto. Vuosien 2016–2017 koordinointikeskusten verkosto. Vuosien 2016–2017 
Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa -kampanjalla pyritään  -kampanjalla pyritään 
auttamaan työnantajia puuttumaan ikääntyvästä työvoimasta auttamaan työnantajia puuttumaan ikääntyvästä työvoimasta 
aiheutuviin haasteisiin ja lisäämään tietoa kestävän työn aiheutuviin haasteisiin ja lisäämään tietoa kestävän työn 
merkityksestä koko työuran ajan.
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Kun terveenä ikääntyminen 
varmistetaan työssä, 
työntekijöiden elämä sujuu 
hyvin, työ sujuu hyvin ja 
ikääntyminen sujuu hyvin.

Terveellinen 
työ – Elämän 
eri vaiheissa

Kestävän työuran edistäminen

www.healthy-workplaces.eu
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Ketkä voivat osallistua kampanjaan?

Kampanjaan voivat osallistua kaikki organisaatiot, työpaikat ja 
yksityishenkilöt paikallisella, kansallisella ja Euroopan tasolla. 
Siihen voivat osallistua:

• julkisen ja yksityisen sektorin työnantajat, myös pienyritykset
• johtajat, esimiehet ja työntekijät
• ammattiliitot, työsuojelupäälliköt ja työsuojeluvaltuutetut
• työsuojelun ja henkilöstöhallinnon ammattilaiset
• työnantajajärjestöt ja ammatilliset järjestöt
• kaikki työterveyden ja -turvallisuuden parantamisesta 

kiinnostuneet organisaatiot ja yksityishenkilöt
• koulutuksen tarjoajat ja koulutusyhteisöt.

Kampanja
Työ on osa ratkaisua Euroopan työvoiman ikääntyessä, ei 
varsinainen ongelma. Työ voi olla hyväksi sekä fyysiselle 
terveydelle että mielenterveydelle. Kestävän työn ja 
terveenä ikääntymisen edistäminen voi lisätä työntekijöiden 
terveyttä ja motivaatiota, vähentää henkilöstön 
vaihtuvuutta ja poissaoloja sekä kasvattaa liiketoiminnan 
tuottavuutta.

Kampanjalla lisätään tietoa koko työuran kestävän 
asianmukaisesta työsuojelusta huolehtimisen tärkeydestä 
sekä työn yksilöllisiin kykyihin sovittamisen merkityksestä, 
olipa työntekijän ura vasta alussa tai jo lopussa. 
Työterveydestä ja työturvallisuudesta huolehtimalla ja 
työvoiman moninaisuuden huomioon ottamalla terveenä 
ikääntyminen ja hyväkuntoisena eläkkeelle jääminen 
voidaan turvata.

Terveellinen työ -kampanjalla 2016–2017 on seuraavat 
tavoitteet:

• edistetään kestävää työtä ja terveenä ikääntymistä
ja tuodaan esille koko työuran kestävän ennaltaehkäisyn 
merkitys

• autetaan työnantajia ja työntekijöitä (myös pieniä 
yrityksiä ja mikroyrityksiä) tarjoamalla tietoa ja 
käytännön työkaluja, jotka liittyvät työsuojelusta 
huolehtimiseen työvoiman ikääntyessä

• helpotetaan tiedonvaihtoa ja hyviä käytäntöjä tällä 
alalla.

Tärkeitä päivämääriä

Kampanjan aloitus: huhtikuu 2016

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviikko:
lokakuu 2016 ja 2017

Terveellinen työ – Euroopan hyvän käytännön 
palkinnot: huhtikuu 2017

Terveellinen työ -huippukokous: marraskuu 
2017.

Terveellinen työ  
on kestävän työuran 
edellytys.

Koko työuran kestävä 
ennaltaehkäisy on keskeistä 
työvoiman ikääntymiseen 
liittyvien haasteiden 
ratkaisemiseksi.

Kuinka sinä voit olla mukana?

Voit osallistua vuosien 2016–2017 ”Terveellinen työ – Elämän eri 
vaiheissa” -kampanjaan seuraavasti:

• Voit levittää tietoa kampanjasta ja julkaista 
kampanjamateriaalia. Näin voit lisätä tietoisuutta 
työterveydestä ja -turvallisuudesta. Materiaalia ja aineistoa 
on saatavana kampanjan verkkosivuilta osoitteesta 
www.healthy-workplaces.eu ja kansallisilta kampanjasivuilta: 
www.riskithaltuun.fi

• Voit järjestää toimintaa ja tapahtumia, kuten kursseja, 
konferensseja ja kilpailuja.

• Voit hyödyntää saatavana olevia ikääntymisen hallintamalleja 
ja ikäjohtamisen käytännön työkaluja edistämällä niiden 
käyttöä.

• Voit osallistua Euroopan hyvän käytännön palkinnot 
-kilpailuun.

• Voit osallistua lokakuussa 2016 ja 2017 järjestettävien 
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviikkojen tapahtumiin.

• Voit hakea kampanjan viralliseksi yhteistyökumppaniksi tai 
kansalliseksi yhteistyökumppaniksi.

• Ole ajan tasalla asioista sosiaalisen median avulla. Kampanjaa 
voi seurata muun muassa Facebookissa, Twitterissä ja 
LinkedInissä.

Lisätietoa ja lisämateriaalia

Lisätietoa on saatavana ja aineistoa on ladattavissa 
kampanjan verkkosivuilla (www.healthy-workplaces.eu; 
www.riskithaltuun.fi):

• Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa -kampanjaopas
• Ikääntyvän työvoiman työterveyden ja työturvallisuuden 

hallintaan liittyvä uusi e-opas
• Tilastotiedot ja kaaviot
• Napo-elokuva
• muu kampanjateemaan liittyvä materiaali.

Seuraa kampanjaa Twitterissä: #EUhealthyworkplaces

http://www.healthy-workplaces.eu
http://www.riskithaltuun.fi
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