Työterveyden ja
työturvallisuuden
hallinta ovat
hyväksi sekä
sinulle että
liiketoiminnallesi
Pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten)
työntekijöihin kohdistuu suurempia riskejä kuin isojen
yritysten työntekijöihin. EU:ssa 82 prosenttia kaikista
työtapaturmista tapahtuu pk-yrityksissä. Tämä johtuu
siitä, että pk-yrityksillä on yleensä enemmän vaikeuksia
riskien hallinnassa.
Työnantajana olet oikeudellisessa vastuussa palkkaamiesi
työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden varmistamisesta. Työterveys- ja työturvallisuusriskien hyvä hallinta
on kuitenkin hyväksi myös liiketoiminnalle investointien
tuoton, parantuneen tuottavuuden ja maineen kannalta.
Yritys-Eurooppa-verkosto (EEN) sekä Euroopan
työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) ja sen
koordinointikeskusten verkosto haluavat auttaa sinua hallitsemaan työterveys- ja työturvallisuusriskejä paremmin.
Hyvään työterveys- ja työturvallisuusriskien hallintaan
kuuluu riskien tunnistaminen ja arviointi sekä toimiin
ryhtyminen niiden ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi.
Näin voidaan estää turhia sairauksia ja vammoja.

Miksi hyvien työterveys ja työturvallisuuskäytäntöjen
omaksuminen on hyväksi myös liiketoiminnalle?
Investoinnin tuotto
Resursseihin ja tietotaitoon investoiminen työntekijöiden
turvallisuuden ja terveyden hallinnassa voidaan nähdä
esteenä erityisesti pk-yrityksissä. EU-OSHA ja YritysEurooppa-verkosto voivat kuitenkin tarjota käytännön
tukea, kuten ilmaisia käyttäjäystävällisiä välineitä sekä
tietoa ja neuvontaa. Voit myös saada investoinnille
todellista tuottoa: on arvioitu, että työterveyden ja
työturvallisuuden hallintaan sijoitetuista varoista
saadaan yli 200 prosentin tuotto.
Riippumatta syistä, jotka saavat sinut muodostamaan
kumppanuuksia muiden organisaatioiden kanssa, on
tärkeää, että heikko työturvallisuus- ja työterveystilanne
ei käänny sinua vastaan. Hyvä työterveys- ja
työturvallisuustilanne säästää yrityksesi varoja ja
parantaa tuottavuutta. Samalla paranee yrityksen
maine, ja mahdollisuudet luoda kumppanuuksia muiden
organisaatioiden kanssa.
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Lyhyesti sanottuna hyvästä työterveyden ja
työturvallisuuden hallinnasta hyötyvät kaikki –
työnantajat, työntekijät, talous ja muu yhteiskunta.

On arvioitu, että työterveyden ja työturvallisuuden hallintaan
investoiduista varoista saadaan yli 200 prosentin tuotto.
Mistä saat lisätietoja työterveydestä ja työturvallisuudesta?
EU-OSHAlla on kansallisten koordinointikeskusten verkosto. Etsi lähin keskus osoitteesta
https://osha.europa.eu/fi/about-eu-osha/national-focal-points
EU-OSHAlla on myös useita ilmaisia työkaluja, julkaisuja, infografiikkajulkaisuja ja muita interaktiivisia resursseja, jotka
ovat saatavilla verkossa osoitteesta https://osha.europa.eu/fi/tools-and-publications
Etsi lähin Yritys-Eurooppa-verkoston yhteyspiste osoitteesta https://een.ec.europa.eu
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