
EU-OSHA — Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto
Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle.

Euroopasta turvallisempi, terveellisempi 
ja tuottavampi paikka työskennellä

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto
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Pyrimme kumppaniemme 
tuella kaikin tavoin 

parantamaan työpaikan 
riskien tuntemusta 

ja tietoisuutta niistä 
sekä vahvistamaan 

sitoutumista 
työterveyteen 

ja turvallisuuteen 
koko Euroopassa.
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Tervetuloa
Edistämme 

työterveyttä 
ja -turvallisuutta 

työolojen 
parantamiseksi 

ja tuottavuuden 
lisäämiseksi.
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EU-OSHA — Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Jokaisen ihmisen perusoikeuk-
siin kuuluu oikeus turvallisiin ja 
terveellisiin työoloihin. Euroo-
pan työterveys- ja -työturvalli-
suusviraston (EU-OSHA) tehtä-
vänä on tukea eurooppalaisten 
työpaikkojen kehittämistä tur-
vallisemmiksi, terveellisemmik-
si ja tuottavammiksi.

Työtapaturmiin kuolee EU:ssa 
vuosittain yli 4  000 työntekijää, 

ja yli kolme miljoonaa työntekijää joutuu vakavan 
työtapaturman uhriksi. Työntekijöistä 25 prosenttia ilmoittaa, 
että työllä on ollut pääasiassa kielteisiä vaikutuksia heidän 
terveyteensä. Työntekijöille, yrityksille ja EU:n jäsenvaltioille 
aiheutuvien kustannusten arvioidaan olevan noin 3 prosenttia 
bruttokansantuotteesta (BKT).

Työterveyden ja -turvallisuuden alasta on tullut tärkeämpi ja 
haasteellisempi kuin koskaan ennen. Kun uusia riskejä ja uusia 
työaloja syntyy, väestörakenne muuttuu ja Eurooppa pyrkii 
selviytymään talouskriisistä, tarvitaan pikaisesti ja entistä 
enemmän hyvää työterveyttä ja -turvallisuutta, jolla suojellaan 
työntekijöitä ja parannetaan yritysten kannattavuutta.

Yhtenä esimerkkinä tästä on monissa EU-maissa toteutettu 
eläkeiän nostaminen, jonka vuoksi päätöksentekijät ja 
yritykset tarvitsevat entistä enemmän käytännön tietoa 
siitä, miten taata ihmisten terveys ja turvallisuus koko 
pidennetyn työuran ajan aina eläkeikään asti.

Taloudellisesti vaikeina aikoina on edistettävä hyvän 
työterveyden ja -turvallisuuden hallinnan liiketaloudellista 
kannattavuutta etenkin pienyrityksissä. Mikro- ja 
pienyritykset ovat keskeinen osa Euroopan taloutta. Ne 
valittavat usein työsuojelutoimenpiteiden toteuttamiseen 
tarvittavien resurssien puutetta. Nykyään on kuitenkin yhä 
enemmän näyttöä siitä, että työsuojelun parantamiseen 
käytetyt rahat saadaan runsain mitoin takaisin tuottavuuden 
paranemisen ja turhien kustannusten välttämisen kautta. 
Työntekijöiden suojelu terveys- ja turvallisuusriskeiltä ei ole 
vain velvoite vaan myös investointi.

EU-OSHA tekee yhteistyötä hallitusten, työntekijöiden 
edustajien sekä pien- ja suuryritysten kanssa ja käyttää 
yhteistä lähestymistapaa työsuojelun edistämiseksi 
Euroopassa. Olemme sitoutuneet tehokkaaseen, avoimeen 
ja vastuulliseen työtapaan.

Virasto on laatinut vuosille 2014–2020 monivuotisen strategisen 
ohjelman, jossa määritellään selkeät painopisteet viraston 
toiminnalle. Ne vastaavat tavoitteita, jotka on asetettu työterveyttä 
ja -turvallisuutta koskevassa EU:n strategiakehyksessä kaudelle 
2014–2020 sekä älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 
Eurooppa 2020 -strategiassa. Olemme määritelleet seuraavat 
kuusi ensisijaista tavoitetta:

1. muutosten sekä uusien ja esiin nousevien riskien 
ennakointi ennakointitoimien avulla;

2. tietojen ja lukujen kerääminen ja tiedon levittäminen 
esimerkiksi ESENER-yritystutkimuksen avulla;

3. hyvää työterveyden ja -turvallisuuden hallintaa tukevien 
välineiden, kuten vuorovaikutteisen riskinarvioinnin 
verkkotyökalun (OiRA), kehittäminen;

4. tiedottaminen etenkin Terveellinen työ -kampanjoiden 
avulla;

5. tiedon verkottaminen pääasiassa kehittämällä 
OSHwiki-verkkotietosanakirjaa ja

6. verkostoituminen (sekä strategisella että operatiivisella 
tasolla) ja viraston sisäinen viestintä.

Pyrimme näiden tavoitteiden pohjalta ja kumppaniemme tuella 
kaikin tavoin parantamaan työpaikan riskien tuntemusta ja 
tietoisuutta niistä sekä vahvistamaan sitoutumista työterveyteen 
ja -turvallisuuteen koko Euroopassa.

Tri Christa Sedlatschek, johtaja
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto
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huomisen terveys- 
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EU-OSHA — Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

EU-OSHAssa tiedetään, miten tärkeää on varautua 
tulevaisuuteen. Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on 
tarjota tietoa perustaksi päätöksentekijöiden ja tutkijoiden 
nopealle ja tehokkaalle toiminnalle, jota tarvitaan 
työelämän muuttuessa ja uusien riskien noustessa esiin.

Teknologiset innovaatiot, väestörakenteen muuttuminen 
ja sosiaaliset muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi 
työterveyteen ja -turvallisuuteen sekä aiheuttaa uusia riskejä. 
Katse on selvästikin suunnattava tulevaisuuteen, koska 
45 prosenttia työntekijöistä EU:ssa ilmoittaa, että kyseiset 
muutokset ovat vaikuttaneet heihin. EU-OSHAn Euroopan 
riskienseurantakeskus ennakoi ja tutkii uusia ja esiin nousevia 
työterveys- ja työturvallisuusriskejä. Se tarjoaa luotettavaa 
ja hyvälaatuista tietoa, joka voi auttaa päätöksentekijöitä, 
tutkijoita ja työpaikoilla toimivia välittäjiä toteuttamaan 
asianmukaisia toimia ja asettamaan painopisteet oikein.

Virasto toteuttaa ennakointitoimia tulevien työterveys- ja 
työturvallisuushaasteiden tunnistamiseksi ja käsittelemiseksi. 
Tärkeimmät ennakointihankkeet ovat kaksivuotisia, ja niitä 
arvioidaan vuoden ajan. Toimiin kuuluvat muun muassa

•  kartoittavat kirjallisuuskatsaukset;

•  haastattelut, kohderyhmät, työpajat ja verkkokyselyt, 
joihin osallistuu keskeisiä asiantuntijoita;

•  skenaarioiden laatimiseen käytettävät moduulit.

EU-OSHAn tavoitteena on paitsi tunnistaa uusia ja esiin 
nousevia riskejä, myös tarjota päätöksentekijöille ja 
työterveys- ja työturvallisuusalan ammattilaisille vankka 
perusta ensisijaisten tavoitteiden asettamiseksi, välineitä 
ongelmien ratkaisemiseksi ja keinoja, joilla tutkimustulokset 
voidaan muuttaa toimintatavoiksi.

VIHREÄT TYÖPAIKAT
Viraston ensimmäinen ennakointihanke koski verrattain 
uutta ja nopeasti kasvavaa ympäristöalaa. Alalla puuttuu 
tietoa mahdollisista riskeistä ja työvoima on suhteellisen 
kokematonta, mikä lisää työtapaturmien ja ammattitautien 
vaaraa. Ennakointihankkeessa tutkittiin vihreisiin työpaikkoihin 
todennäköisesti vaikuttavia tekijöitä, kuten taloudellista 

tilannetta, yhteiskunnan lisääntyvää mukautumista ”vihreisiin 
arvoihin” ja teknologisen innovoinnin nopeutta. Siinä 
tunnistettiin joitakin keskeisiä mahdollisen riskin aloja, joita 
olivat muun muassa tuulienergia, ekologiset rakennukset 
ja pienen mittakaavan aurinkoenergia. Lisäksi tarjottiin 
käytännön tietoja ja välineitä riskien ehkäisemiseen.

https://osha.europa.eu/fi/topics/green-jobs
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Tietoja ja 
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EU-OSHA — Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Päätöksentekijöiden käytettävissä on oltava virheettömiä 
ja luotettavia tietoja ja lukuja. Annamme heille 
totuudenmukaisen ja kattavan kuvan nykyisistä työterveys- 
ja työturvallisuusriskeistä. Tarjoamme myös ajantasaisia 
käytännön tietoja näiden riskien ehkäisystä ja hallinnasta.

Teetämme, keräämme ja julkaisemme uusia tieteellisiä 
tutkimuksia työterveys- ja työturvallisuusriskeistä. Lisäksi 
seuraamme, kokoamme ja analysoimme eurooppalaisista 
lähteistä saatuja tilastotietoja. Tuottamamme tieto auttaa 
tutkijoita ja päätöksentekijöitä löytämään parhaat keinot 
Euroopan työntekijöihin kohdistuvien riskien torjumiseen ja 
tuottavuuden lisäämiseen.

Esimerkkinä tästä on keskeinen pilottihanke ”Turvallisempaa 
ja terveellisempää työtä kaikenikäisille”. Sen tavoitteena on 
selvittää työsuojeluhaasteita, jotka liittyvät ikääntyvien 
työntekijöiden työurien pitenemiseen ja heidän 
tuottavuutensa parantamiseen koko työuran aikana. 
Hanke toteutetaan Euroopan parlamentin ja Euroopan 
komission pyynnöstä. Siinä tarkastellaan jo käytössä olevia 
toimintatapoja, esimerkkejä hyvistä käytännöistä ikääntyvien 
työntekijöiden työllistämismahdollisuuksien säilyttämiseksi 
ja lisäämiseksi sekä keinoja pitkään sairauslomalla olleiden 
ikääntyvien työntekijöiden työhönpaluun helpottamiseksi.

EUROOPPALAINEN YRITYSTUTKIMUS
Uusia ja esiin nousevia riskejä koskevassa yksityiskohtaisessa 
ja kattavassa eurooppalaisessa yritystutkimuksessa 
(ESENER) selvitetään, miten eurooppalaisilla työpaikoilla 
hallitaan terveys- ja turvallisuusriskejä. ESENER-tutkimus on 
ainutlaatuinen lähde, josta saadaan välttämättä tarvittavaa 
kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa. Siten se on yksi 
tärkeimmistä keinoista tarjota aineistoa päätöksentekijöiden 
ja tutkijoiden toimien perustaksi.

Tuhansien eurooppalaisten yritysten ja organisaatioiden 
edustajat ovat vastanneet toteuttamiimme ESENER-kyselyihin, 
jotka koskevat erityisesti seuraavia keskeisiä aloja:

• terveyden ja turvallisuuden hallintaan käytettävät 
järjestelyt;

• psykososiaaliset riskit, kuten stressi, 
työpaikkakiusaaminen ja -häirintä;

• työterveyden ja -turvallisuuden hallintaa edistävät ja 
estävät tekijät;

• työntekijöiden osallistuminen työterveyden ja 
turvallisuuden hallintaan.

Tutkimus tehdään viiden vuoden välein. Järjestyksessä toinen 
ESENER-tutkimus käsittää 36 maata ja 49  000 toteutettua 
haastattelua. Ottamalla kohteeksi uudet ja esiin nousevat 
riskit varmistetaan, että vastauksista saadaan tietoa vähälle 
huomiolle jääneistä ja yhä tärkeämmistä työterveyden ja 
turvallisuuden aloista, kuten psykososiaalisista riskeistä, 
joista kiinnostuttiin alun perin ESENER-tutkimuksen kautta.

http://www.esener.eu
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EU-OSHA — Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto
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On selvää, että työtapaturmien ja ammattitautien ehkäisy 
on hyödyllisempää kuin niiden seurauksien korjaaminen. 
Erityisesti pienille organisaatioille voi kuitenkin olla suuri 
taakka selvittää miten oikeat, ehkäisevät toimenpiteet 
voisi tehokkaasti suorittaa. Voimme auttaa tarjoamalla 
kohdennettuja, käyttäjäystävällisiä välineitä, joiden avulla 
mikro- ja pienyritykset voivat arvioida työntekijöihin 
kohdistuvia riskejä, sekä tunnistamalla ja julkistamalla 
käyttökelpoisia esimerkkejä hyvistä käytännöistä.

Vuorovaikutteinen riskinarvioinnin 
verkkotyökalu
Usein ajatellaan, että työterveyden ja -turvallisuuden hallinta 
edellyttää tietämystä tai lisätyötä, johon pienyrityksillä ei ole 
mahdollisuuksia tai varaa. Vuorovaikutteinen riskinarvioinnin 
verkkotyökalu (OiRA) poistaa riskinarviointiprosessista 
kaiken salamyhkäisyyden ja helpottaa mahdollisten 
työperäisten vaarojen arviointia. Se tarjoaa helppokäyttöisiä 
ja ilmaiseksi ladattavia verkkotyökaluja, jotka ohjaavat 
mikro- ja pienyrityksiä riskinarviointiprosessissa vaiheittain 
eteenpäin. Se myös auttaa työnantajia päättämään 
sopivista toimenpiteistä ja tukee heitä työterveys- ja 
työturvallisuuskysymysten seurannassa ja raportoinnissa. 
EU-OSHA tarjoaa foorumin, ohjelmiston, yleistyökalut 
ja neuvontapalvelun. Lisäksi se toimii OiRA-yhteisön 
kokoontumispaikkana. OiRA-kumppanit räätälöivät työkalut 
kansallisella tasolla eri alojen ja maiden tarpeita vastaaviksi.

OiRA on paitsi tekninen ratkaisu, myös käytännön menetelmä, 
jolla saadaan perille se viesti, että pienyritystenkin on 
mahdollista päästä nauttimaan hyvän työterveyden ja 
turvallisuuden hallinnan mukanaan tuomista eduista. 
Niitä ovat muun muassa poissaolojen ja henkilöstön 
vaihtuvuuden väheneminen. OiRAn käyttäminen lisää 
tietämystä työterveydestä ja -turvallisuudesta yleensä ja 
parantaa EU:n toiminnan tuloksia, koska valtaosa Euroopan 
yrityksistä on mikro- ja pienyrityksiä.

OiRAn merkittävä panos työterveyden ja -turvallisuuden 
parantamiseen Euroopan mikro- ja pienyrityksissä 
tunnustetaan jo yleisesti. Hanke kasvaa ja kehittyy 
jatkuvasti, ja uusia työkaluja kehitetään edelleen. Eri 
puolilla Eurooppaa työskentelevä OiRAn kehittäjien yhteisö 
pyrkii parantamaan ja luomaan uusia työkaluja sekä 
mukauttamaan ja muuntamaan nykyisiä työkaluja uusien 

maiden tarpeisiin. Tavoitteena on tehdä OiRAsta eturivin 
strategia riskien ehkäisyn ja työterveyden ja -turvallisuuden 
hallinnan alalla. OiRAn työkalujen joustavuutta aiotaan 
parantaa ja ne pyritään saamaan käyttäjien tarpeita 
vastaaviksi helpottamalla näkemysten vaihtoa käyttäjien ja 
kehittäjien välillä.

http://www.oiraproject.eu
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EU-OSHA — Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Koska olemme tiedotus- ja verkosto-organisaatio, yksi 
keskeisistä tehtävistämme on tavoittaa kohdeyleisömme, 
joka ulottuu poliittisista päätöksentekijöistä ja 
työnantajista johtajiin, työterveyden ja -turvallisuuden 
ammattilaisiin, työntekijöihin ja ammattijärjestöihin. 
Pyrimme saamaan viestimme perille, lisäämällä tietoisuutta 
työterveys- ja työturvallisuusriskeistä ja niiden ehkäisystä. 
Käytämme monia eri viestintäkanavia, joita ovat muun 
muassa konferenssit ja työpajat, kattava ja monikielinen 
verkkosivusto, OSHmail ja sosiaalinen media.

KAMPANJOINTI
Kaksivuotinen Terveellinen työ -kampanjointimme on 
lippulaivamme tietoisuuden lisäämiseksi alalla. Nämä 
kampanjat ovat tärkeä väline koko Euroopan työpaikkojen 
tavoittamisessa. Niitä koordinoivat virasto ja jäsenvaltioissa 
olevat kumppanimme. Ne ovat lajissaan maailman 
laajimmat ja käsittävät satoja tapahtumia ja toimia. 
Kampanjoiden aiheet ovat ulottuneet riskienarvioinnista, 
kunnossapidon turvallisuudesta ja työtapaturmista meluun, 
psykososiaalisiin riskeihin ja nuoriin työpaikalla. Aiheesta 
riippumatta yksi olennaisista viesteistämme on yhdessä 
työskentelemisen tärkeys (johtajuuden ja työntekijöiden 
osallistumisen yhdistäminen työpaikkatasolla). Yhteistyö 
työpaikalla kuuluu kaiken toimintamme ytimeen.

Jokaisen kampanjan kohokohtiin kuuluu Euroopan hyvän 
käytännön palkintojen jakaminen, jonka yhteydessä annetaan 
tunnustusta työterveyden ja -turvallisuuden hallintaan 
käytettäville merkittäville ja innovatiivisille ratkaisuille. 
Toinen tärkeä tapahtuma on Euroopan työterveyden 
ja työturvallisuuden teemaviikko, jota vietetään koko 
Euroopassa. Kampanjoillemme on tunnusomaista virallisten 
kampanjakumppanien määrän kasvu. Kampanjakumppanit 
saavat vastinetta tuelleen erilaisista tapahtumista, kuten 
benchmarking-työpajoista, joissa kokoontuu työterveyden 
ja -turvallisuuden ammattilaisia jakamaan kokemuksia ja 
vaihtamaan hyviä käytäntöjä.

http://www.healthy-workplaces.eu

NAPO – TURVALLISUUTTA HYMY 
HUULESSA
Napo seikkailee animaatiosarjassa ja vie tärkeät viestimme 
perille mieleen painuvalla ja kepeällä tavalla sanoja 
tarvitsematta.

Sarjan on tuottanut Napo-konsortio, joka on pieni 
eurooppalaisten työterveys- ja työturvallisuusorganisaatioiden 
ryhmä. Napo on hauska hahmo – tavallinen työntekijä, joka 
joutuu tekemisiin työpaikkojen tavanomaisten vaarojen 
kanssa. Hän on kuitenkin myös todellinen työterveyden 
ja turvallisuuden sankari. Yhdessä työtoveriensa kanssa 
hän tunnistaa riskejä ja ehdottaa käytännön ratkaisuja 
niihin. Ihmiset pystyvät iästä, taustasta ja kulttuurista 
riippumatta samaistumaan Napoon. Elokuvien tarkoituksena 
on herättää työpaikoilla keskustelua tärkeistä terveys- ja 
turvallisuuskysymyksistä.

Viraston ”Napo opettajien apuna” -aloite tarjoaa alakoulun 
opettajille verkkoaineistopaketin. Se sisältää Napo-elokuviin 
pohjautuvia keskeisiä viestejä, oppimistavoitteita, malleja 
oppituntien rungoiksi ja tehtäväehdotuksia. Tavoitteena on 
tutustuttaa lapset tärkeisiin terveys- ja turvallisuusasioihin 
ja luoda pohjaa hyville tavoille ja tottumuksille, jotta he 
veisivät ne myöhemmin mukanaan työpaikoille. Tällä tavoin 
täytetään viraston sitoumus terveys- ja turvallisuustiedon 
sisällyttämisestä opetukseen.

http://www.napofilm.net

http://www.healthy-workplaces.eu/fi
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EU-OSHA — Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Yksi keskeisistä tehtävistämme on työterveyden ja 
turvallisuuden alan ammattilaisten saaminen mukaan 
laadukkaiden ajantasaisten tietojen luomiseen. Olemme 
hyödyntäneet uutta teknologiaa voidaksemme täyttää 
sitoumuksen, joka koskee tietojen kehittämisen ja 
vaihdon helpottamista. Uuden teknologian ansiosta 
loppukäyttäjiemme tarpeet täytetään entistä 
tehokkaammin ja tarkoituksenmukaisemmin. Työsuojelun 
parissa toimivat siirretään samalla kaiken toimintamme 
keskipisteeseen, kun tiedonsiirtoprosessista tehdään 
entistä sosiaalisempi ja vuorovaikutteisempi.

OSHwiki
OSHwiki on yhteistyössä toteutettava monikielinen 
verkkotietosanakirja, josta saa luotettavaa tietoa 
työterveydestä ja turvallisuudesta. Se tarjoaa työsuojelun 
parissa toimiville ympäristön, jossa he voivat verkostoitua 
ja jakaa tietoa verkkoyhteisössä. Se on kustannustehokas ja 
yhä tärkeämpi tapa tavoittaa työsuojelun parissa toimivat. 
Kaikki voivat lukea OSHwikiä verkkosivustomme kautta. 
Jotta tieto pysyy laadukkaana, muista wikeistä poiketen 
vain viraston valtuuttamilla kirjoittajilla on oikeus lisätä 
sisältöä tai muokata tai kääntää artikkeleita. Tunnustettuun 
ammatilliseen tai tieteelliseen organisaatioon kuuluvat 
voivat ryhtyä valtuutetuksi kirjoittajaksi.

Sisältö kattaa seuraavat pääluokat: yleinen työterveys ja 
työturvallisuus, työsuojelun hallinnointi ja organisointi, 
ehkäisy- ja valvontastrategiat, fysikaaliset tekijät, vaaralliset 
aineet, ergonomia, turvallisuus, työn organisointi, 
psykososiaaliset kysymykset, terveys, alat ja ammatit sekä 
riskiryhmät.

http://www.oshwiki.eu
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EU-OSHA — Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Olemme periaatteessa verkosto-organisaatio, ja koko 
toimintaamme leimaa yhteistyö muiden organisaatioiden 
kanssa kaikilla tasoilla, niin kansallisella ja Euroopan tasolla 
kuin maailmanlaajuisesti. Siksi meillä on kolmikantainen 
hallintoneuvosto, joka koostuu kansallisten hallitusten, 
työntekijä- ja työnantajajärjestöjen sekä Euroopan 
komission edustajista.

Ensimmäinen ja tärkein verkostomme on kansallisten 
koordinointikeskusten verkosto. Keskukset ovat tärkeä 
yhdysside loppukäyttäjiimme. Kukin jäsenvaltio, ehdokasvaltio 
ja mahdollinen ehdokasvaltio nimeää koordinointikeskuksen. 
Samoin tekevät Euroopan talousalueen maat ja Euroopan 
vapaakauppajärjestön maat. Koordinointikeskus on tavallisesti 
johtavan terveys- ja turvallisuusorganisaation edustaja 
omassa maassaan. Keskukset työskentelevät kansallisten 
kolmikantaisten verkostojensa kanssa, joihin kuuluvat 
työnantajien ja työntekijöiden sekä hallinnon edustajat. 
Tavoitteena on jakaa tietoa ja tukea aloitteitamme sekä 
tarjota virastolle tietoja, palautetta ja suosituksia. Keskuksilla 
on tärkeä asema Terveellinen työ kampanjoissa. Tarjoamme 
keskuksille vastavuoroisesti tukea kampanjatapahtumiin, 
julkaisuihin ja mediatoimintaan.

Työmarkkinaosapuolet eli työnantajia ja työntekijöitä 
edustavat organisaatiot auttavat meitä tavoittamaan 
koko Euroopan mikro- ja pienyritykset. Ne myös tukevat 
toimiamme ja hankkeitamme, esimerkiksi OiRA-hanketta, ja 
tarjoavat arvokasta palautetta ja hyviä neuvoja.

Enterprise Europe Network on yrityksiä tukeva 
verkosto. Sen tehtävänä on auttaa pienyrityksiä 
hyödyntämään Euroopassa tarjoutuvia mahdollisuuksia. 
Se on suurin yhteisöverkostomme, ja siihen kuuluu yli 600 
jäsenorganisaatiota 50 maasta. Siten se on vahva liittolainen, 
joka auttaa meitä tavoittamaan pienyritykset.

Kasvava määrä kampanjakumppaneita – työmarkkinaosa-
puolia, ammatillisia organisaatioita ja suuryrityksiä – 
tukee kampanjoitamme ja auttaa lisäämään tietoisuutta 
työterveyden ja turvallisuuden suuresta merkityksestä. 
Meillä on  myös yhä enemmän mediakumppaneita, joiden 
apu on korvaamaton kampanjaviestien levittämisessä.

Teemme tiivistä yhteistyötä myös työsuojeluviranomaisten 
ja konsulttien sekä työterveyden ja turvallisuuden alan 
johtavien akateemisten oppilaitosten tutkimusryhmien 
kanssa. Euroopan tasolla teemme yhteistyötä monien 
EU:n elinten, kuten Euroopan parlamentin, Euroopan 
komission, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja muiden 
virastojen kanssa, sekä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Niistä 
mainittakoon BusinessEurope ja Euroopan ammatillinen 
yhteisjärjestö. Kansainvälisiä yhteistyökumppaneitamme 
ovat Kansainvälinen työjärjestö ja Maailman terveysjärjestö.

https://osha.europa.eu/fi/about/focal_points
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Verkkosivusto
Monikielinen verkkosivustomme on hyvä tietolähde kaikissa 
työterveys- ja työturvallisuuskysymyksissä. Sen kautta on 
saatavilla runsaasti tietoa ja käytännön työkaluja.
https://osha.europa.eu/fi

OSHmail
Maksuton, kuukausittain ilmestyvä sähköinen uutiskirje 
OSHmail tarjoaa kaikki tuoreimmat uutiset lainsäädännön 
muutoksista uusiin julkaisuihin ja tuleviin tapahtumiin. Se on 
saatavissa yli kahdellakymmenellä EU:ssa käytetyllä kielellä. 
Tilausosoite: https://osha.europa.eu/fi/news/oshmail

Sosiaalinen media
Uskomme sosiaalisten verkostojen voimaan viestien perille 
toimittamisessa, asenteiden muuttamisessa ja suhteiden 
solmimisessa. Löydät meidät seuraavista palveluista:

Tapahtumat
Järjestämme monia tapahtumia, joiden tavoitteena on lisätä 
tietoisuutta ja jakaa tietoja, hyviä käytäntöjä ja neuvoja. 
Ne ulottuvat pienistä seminaareista suuriin kansainvälisiin 
huippukokouksiin. Rekisteröidy OSHmailiin ja lue lisää tulevista 
tapahtumista tai hae tapahtumia verkkosivustoltamme 
osoitteessa https://osha.europa.eu/fi/events/events.html.

Lehdistöpalvelu
Median tiedusteluja varten käytettävissä on sähköpostiosoite 
news@osha.europa.eu ja puhelinnumero +34  944358359. 
Uusimmat lehdistötiedotteet ja uutisointi löytyvät osoitteesta 
https://osha.europa.eu/fi/press.
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Kannen kuvat myötäpäivään, alkaen vasemmasta yläkulmasta:
© EU-OSHA/Arpad Pinter, © EU-OSHA/Arpad Pinter,
© EU-OSHA/Emmanuel Biard, © EU-OSHA/József Radó,
© EU-OSHA/Michel Wielick, © EU-OSHA/David Tijero.

http://twitter.com/eu_osha

https://www.facebook.com/
EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork

http://www.youtube.com/user/EUOSHA

https://www.linkedin.com/company/
european-agency-for-safety-and-health-at-work

Päivitämme myös säännöllisesti blogiamme osoitteessa

https://osha.europa.eu/fi/about/director_corner/
blog/front-page.

Julkaisut
Kaikki julkaisumme ovat ladattavissa maksutta verkkosivus-
toltamme. Julkaisumme kattavat laajan kirjon työsuojelu-
kysymyksiä ja julkaisumuotoja esitteistä yksityiskohtaisiin 
teknisiin raportteihin. Ne tarjoavat perusteellista ja ajankoh-
taista työterveys- ja työturvallisuustietoa monille eri lukija-
ryhmille koko Euroopassa.
Selaa julkaisujamme osoitteessa https://osha.europa.eu/fi/
publications

https://osha.europa.eu/fi
https://osha.europa.eu/fi/news/oshmail
https://osha.europa.eu/en/topics/green-jobs
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://www.linkedin.com/company/european-agency-for-safety-and-health-at-work
https://www.linkedin.com/company/european-agency-for-safety-and-health-at-work
https://osha.europa.eu/fi/about/director_corner/blog/front-page
https://osha.europa.eu/fi/about/director_corner/blog/front-page
https://osha.europa.eu/fi/publications
https://osha.europa.eu/fi/publications
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järjestää Euroopan laajuisia tietoisuuskampanjoita. Viraston on 
perustanut vuonna 1994 Euroopan unioni, ja sen toimipaikka 
on Bilbaossa Espanjassa. Se kokoaa yhteen Euroopan komission, 
jäsenvaltioiden hallitusten, työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen 
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