OiRA:

Vuorovaikutteinen
riskinarvioinnin
verkkotyökalu
Mikä OiRA on?
OiRA on maksuton, verkkopohjainen sovellus
työpaikan terveys- ja turvallisuusriskien hallinnointiin.
Sovelluksen verkkotyökalut ovat räätälöity useita aloja
ja EU:n jäsenvaltioita varten, ja ne tarjoavat yrityksille
toimenpideehdotuksia työtapaturmien ja työhön liittyvien
sairauksien ehkäisyyn.

Työpaikalla on turvallisuus- ja
terveysriskejä – mutta myös niiden
arviointiin ja ennaltaehkäisyyn on
helppoja ja ilmaisia ratkaisuja!
OiRAn työkalut ovat saatavilla useilla kielillä ja
toimialakohtaisesti esimerkiksi kampaamoalalle,
toimistotyöhön, laitospalveluihin ja kuljetusalalle. Uusia
työkaluja lisätään sovellukseen jatkuvasti. OiRA ohjaa
käyttäjää etenemään riskinarviointiprosessissa vaiheittain
ja tarjoaa eri vaiheisiin räätälöityä ohjeistusta. Työkalun
avulla luodaan myös toimintasuunnitelma, joka tarjoaa
ratkaisuja tunnistettuihin työn vaara- ja haittatekijöihin.
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Miksi käyttää OiRAa?
Työkalut auttavat varmistamaan, että työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta huolehditaan ja että
yritykset voivat välttää työtapaturmista ja työperäisistä sairauksista aiheutuvia kustannuksia. Työnantajilla on
lakisääteinen velvoite suojella työntekijöitään ja toteuttaa riskinarviointeja, mutta tämä on myös yrityksen etu.
Hyvä työsuojelutoiminta tukee tuloksellista liiketoimintaa.

Kenelle OiRA on tarkoitettu?
OiRAa voivat käyttää kaikki, jotka haluavat ymmärtää paremmin, miten työpaikan turvallisuus- ja terveysriskejä
voidaan hallita. OiRA on todennäköisesti kaikkein hyödyllisin mikro- ja pienyrityksille, joiden omistajat ja johtajat
uskovat usein, etteivät niiden yritykset ole alttiita työperäisille riskeille tai ettei niillä ole tarvittavia resursseja tai
osaamista riskinarviointien toteuttamiseksi. OiRA helpottaa riskinarviointia kaikkein pienimmissä yrityksissä ja
työntekijöiden aktiivinen osallistaminen tähän prosessiin on keskeistä kattavan riskinarvioinnin toteuttamisessa.

EU:n kehittämää, jäsenvaltioiden
toteuttamaa ja kaikkien käyttämää
käytännön tukea mikro- ja pienyrityksille
työpaikan riskien hallintaan.

OiRA työkalut löytyvät helposti oiraproject.eu -sivustolta. Valitse sivustolta kohta ”OiRA-työkalut”, ja hae sopivaa
työkalua maan, kielen tai toimialan perusteella. Voit ensin testata työkalua nähdäksesi, miten se toimii, ja tämän
jälkeen rekisteröityä käyttäjäksi aloittaaksesi riskinarvioinnin. Arviointi on mahdollista tallentaa, jolloin pystyt
palamaan siihen myöhemmin. Voit siis tehdä riskinarvioinnin valmiiksi kerralla tai vaiheittain, silloin kun se
sinulle sopii.

www.oiraproject.eu
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Miten saan OiRAn käyttööni?

