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Uudiseid Euroopast

EU-OSHA aastaaruanne 2010: terved töötajad
on jätkusuutliku majanduse taastamise võti
Ajal, mil Euroopa väljub majanduskriisist, rõhutatakse Tööohutuse ja
Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA)
2010. aasta aruandes jätkuvalt, et
Euroopa töötajate heaolu on majanduse jätkusuutliku taastamise võti.
Endiselt raskes majanduskeskkonnas
jätkas EU-OSHA eelmisel aastal tööd
Euroopa töötajate turvalisuse tagamisel.
Tähtsamate saavutuste hulgas oli ohututele
hooldustöödele
pühendatud
tervislike
töökohtade kampaania, Euroopa ettevõtete
uusi ja tekkivaid riske hõlmav küsitlus
(ESENER) ja veebipõhise interaktiivse
riskihindamise vahendi (OiRA) katsetamine.
Agentuuri ühe peamise projekti,
Euroopa ettevõtete uusi ja tekkivaid riske
hõlmava küsitluse (ESENER) esimesed
tulemused avaldati 2010. aasta juunis
Barcelonas Hispaania eesistumise ajal
toimunud
konverentsil,
mis
käsitles
ühenduse töötervishoiu ja tööohutuse strateegia
(2007–2012)
vahekokkuvõtet.
ESENERi eesmärk on luua pilt hetkeolukorrast
Euroopa
töökohtadel,
selle
raames uuritakse juhtidelt ja töötajate
tervishoiu ning tööohutuse esindajatelt,
kuidas nad töötervishoiu ja tööohutuse
riske ohjavad, pöörates erilist tähelepanu
psühhosotsiaalsete riskidele, nagu tööga
seotud stress, vägivald ja ahistamine.
Nii esialgseid tulemusi sisaldav
aruanne kui ka kokkuvõte on tõlgitud
kõikide uuringus osalenud riikide keeltesse,
lisaks on agentuuri veebisaidil kättesaadav
mitmekeelne
kaardistamisvahend,
mis
võimaldab kasutajatel vaadata konkreetsete uuringuküsimuste tulemusi riikide,
sektorite ja ettevõtete suuruse lõikes:
ESENERi uuringu käigus viidi 31 riigis
firmajuhtide ja töötajatega läbi üle 36 000
intervjuu. Edaspidi nihkub rõhuasetus selle
rikkaliku andmeallika analüüsimisele ning
ESENERi käigus kogutud teabe kasutamisele. EU-OSHA on teinud uuringu
tulemused vabalt kättesaadavaks, nõnda et

teadlased, tööturu osapooled ja muud
sidusrühmad saavad lähemalt uurida, mida
tähendavad
tulemused
nende
riigi
kontekstis.
Ohututele hooldustöödele pühendatud
tervislike
töökohtade
kampaania
raames koostati ja avaldati terve rida
materjale, sealhulgas kampaania juhend ja
aruanne Ohutud hooldustööd praktikas.
2010. aastal jagati ohutute hooldustööde
kampaania toetuseks Euroopa hea tava
auhindu. Ühtlasi alustati tööd järgmise
tervislike töökohtade kampaaniaga aastateks 2012–2013, mille teema on koostöö
ohu ennetamiseks.
Aastatel 2008–2009 toimunud riskihindamist käsitleva tervislike töökohtade
kampaania oluline tulemus on veebipõhine
interaktiivne riskihindamise vahend (OiRa),
mille eesmärk on teha riskihindamine
organisatsioonide jaoks kõikjal Euroopas
lihtsamaks, andes nende käsutusse veebipõhise abivahendi, mis on tasuta, kergesti
kasutatav ja kohandatud nende konkreetsele valdkonnale. See on esimene ELi
tasandil tehtud algatus, mille eesmärk on
innustada eriti mikro- ja väikeettevõtteid
riskianalüüsi läbi viima, ja mis arvestab eri
tööstusharude ettevõtete erinevaid tunnusjooni. 2010. aastal toimus terve rida
katseprojekte, mille eesmärk oli näidata,
kuidas OiRAt saab arendada vastavalt eri
valdkondade
vajadustele
erinevates
Euroopa riikides, ning aidata vahendi
arendamisse kaasata eri tüüpi organisatsioone. Lisaks ELile ja riiklikele asutustele
on siin eriti oluline tööturu osapoolte
kaasamine, kuna OiRA ongi mõeldud
arendamiseks
tööturu
eri
sektorite
osapoolte
koostöös
nii
ELi
kui
ka
liikmesriikide tasandil. Seetõttu on hakatud
vahendit
ja
selle
kasutuselevõtmisest
tulenevat kasu tööturu osapoolte hulgas
propageerima.
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