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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

EU:n työterveys- ja työturvallisuusstrategian 2007–2012 väliarvioinnista
(2011/2147(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen johdanto-osan ja 
3 ja 6 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 3, 6, 9, 
20, 151, 152, 153, 154, 156, 159 ja 168 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan1 ja erityisesti sen 1, 3, 27, 31, 32 ja 
331 artiklan,

– ottaa huomioon 3. toukokuuta 1996 voimaan tulleen Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja 
erityisesti sen I osan sekä II osan 3 artiklan,

– ottaa huomioon 10. toukokuuta 1944 annetun Philadelphian julistuksen, joka koskee 
Kansainvälisen työjärjestön ILOn päämäärää ja tehtäviä,

– ottaa huomioon ILOn yleissopimukset ja suositukset työterveyden ja työturvallisuuden 
alalla,

– ottaa huomioon kansanterveyttä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevista yhteisön 
tilastoista 16. joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1338/20082,

– ottaa huomioon toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen 
edistämiseksi työssä 12. kesäkuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/391/ETY3

(puitedirektiivi) ja sen tytärdirektiivit,

– ottaa huomioon tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 4. marraskuuta 2003 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/88/EY4,

– ottaa huomioon neuvoston direktiivin 89/391/ETY ja sen erityisdirektiivien sekä 
neuvoston direktiivien 83/477/ETY, 91/383/ETY, 92/29/ETY ja 94/33/EY muuttamisesta 
käytännön täytäntöönpanoa koskevien kertomusten yksinkertaistamiseksi ja 
järkeistämiseksi 20. kesäkuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2007/30/EY5,

                                               
1 EUVL C 303, 14.12.2007, s. 1.
2 EUVL L 354, 31.12.2008, s. 70.
3 EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1.
4 EUVL L 299, 18.11.2003, s. 9.
5 EUVL L 165, 27.6.2007, s. 21.
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– ottaa huomioon HOSPEEMin ja EPSUn laatiman terävien instrumenttien aiheuttamien 
tapaturmien ehkäisemistä terveydenhuoltoalalla koskevan puitesopimuksen 
täytäntöönpanosta 10. toukokuuta 2010 annetun neuvoston direktiivin 2010/32/EU1,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Työn laadun ja tuottavuuden parantaminen: 
yhteisön työterveys- ja työturvallisuusstrategia vuosiksi 2007–2012" (KOM(2007)0062),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Uudistettu sosiaalinen toimintaohjelma: 
mahdollisuudet, väylät ja yhteisvastuu 2000-luvun Euroopassa" (KOM(2008)0412),

– otaa huomioon komission kertomuksen työmarkkinaosapuolten hyväksymän työperäistä 
stressiä koskevan puitesopimuksen täytäntöönpanosta (KOM(2011)0241),

– ottaa huomioon 24. helmikuuta 2005 antamansa päätöslauselman2 työterveyden ja 
-turvallisuuden edistämisestä,

– ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman3 suosituksista komissiolle 
eurooppalaisten terveydenhoitoalan työntekijöiden suojaamiseksi veren kautta tarttuvilta 
infektioilta, jotka johtuvat neulojen aiheuttamista loukkaantumisista,

– ottaa huomioon 23. toukokuuta 2007 antamansa päätöslauselman4 ihmisarvoisesta työstä 
kaikille,

– ottaa huomioon 15. tammikuuta 2008 antamansa päätöslauselman5 yhteisön työterveys- ja 
työturvallisuusstrategiasta vuosiksi 2007–2012,

– ottaa huomioon 26. maaliskuuta 2009 antamansa päätöslauselman6 tuotantoketjujen 
alihankintayritysten sosiaalisesta vastuusta,

– ottaa huomioon 24. huhtikuuta 2011 julkaistun komission yksiköiden työasiakirjan EU:n 
työterveys- ja työturvallisuusstrategian 2007–2012 väliarvioinnista (SEC(2011)0547),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon 
(A7-0000/2011),

A. katsoo, että oikeus terveyteen kuuluu perusoikeuksiin ja että kaikki työntekijät hyötyvät 
terveyttä, turvallisuutta ja ihmisarvoa tukevia työoloja koskevasta oikeusturvasta,

B. katsoo, että työntekijöiden riittävä suojelu ennakolta luo hyvinvointia, parantaa työn 
laatua ja lisää tuottavuutta; toteaa, että ammattitautien ja työtapaturmien kustannukset 

                                               
1 EUVL L 134, 1.6.2010, s. 66.
2 EUVL C 304 E, 1.12.2005, s. 400.
3 EUVL C 303 E, 13.12.2006, s. 754.
4 EUVL C 102 E, 24.4.2008, s. 321.
5 EUVL C 41 E, 19.2.2009, s. 14.
6 EUVL C 117 E, 6.5.2010, s. 176.
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yrityksille ja sosiaaliturvajärjestelmille on arvioitu 5,9 prosentiksi BKT:stä1,

C. toteaa, että työn ulkoistaminen alihankinnan ja vuokratyön muodossa merkitsee usein 
epäpätevää työvoimaa ja löyhempiä työsuhteita,

D. katsoo, että puitedirektiivin 89/391/ETY nojalla työnantajien on pantava täytäntöön 
järjestelmällisiä ennaltaehkäisytoimia ja että direktiivi koskee kaikkia riskejä työtekijän 
asemasta riippumatta,

E. panee merkille työhön liittyvien kroonisten terveysongelmien, kuten tuki- ja 
liikuntaelimistön sairauksien ja psykososiaalisten riskien lisääntymisen,

F. ottaa huomioon, että erilaiset syövät ovat suurin työhön liittyvän kuolleisuuden syy ja 
seuraavana ovat sydän- ja verisuonitaudit sekä hengityselinten sairaudet, kun taas 
työtapaturmat ovat kuolinsyynä vain harvoissa tapauksissa2,

G. ottaa huomioon, että 168 000 unionin kansalaista kuolee joka vuosi ammattitauteihin tai 
työtapaturmien uhrina3,

Strategian väliarviointi

1. muistuttaa, että työterveyden ja työturvallisuuden eurooppalainen viitekehys ei 
automaattisesti mahdollista työolojen parantamista, ja katsoo, että lainsäädännön 
asianmukainen täytäntöönpano etenkin työntekijöiden osallistumisen kautta ja 
lainsäädännön soveltamisen valvonta ovat elintärkeitä; kehottaa komissiota toimimaan 
nopeasti, jos lainsäädäntöä rikotaan;

2. muistuttaa, että oikeudelliset velvoitteet ja työntekijöiden vaatimukset ovat kaksi tärkeintä 
tekijää, jotka motivoivat työnantajia toimintaan4;

3. katsoo, että sekä unionissa että jäsenvaltioissa on yhtenäistettävä työterveyttä ja 
työturvallisuutta koskevia toimintatapoja muiden julkisten politiikanalojen kanssa eli 
terveyden, työllisyyden, teollisuuden, ympäristön, liikenteen, koulutuksen ja energian 
aloilla;

4. korostaa REACH-järjestelmän täysimääräisen täytäntöönpanon tärkeyttä ja tarvetta lisätä 
synergiaa REACHin ja työterveyttä ja työturvallisuutta koskevien toimintatapojen välillä 
sekä unionin tasolla että eri jäsenvaltioissa;

                                               
1 Australian hallituksen asiakirja: The Cost of Work-Related Injury and Illness for Australian Employers, 
Workers and the Community. Australian Safety and Compensation Council, Commonwealth of Australia 2009, 
41 s. Maaliskuu 2009.
2 Kansainvälinen työjärjestö, 2005, arvio 27:stä EU:n jäsenvaltiosta; 
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/wdcongrs17/index.htm .
3 Hämäläinen P., Saarela KL, Takala J.: Global trend according to estimated number of occupational accidents 
and fatal work-related diseases at region and country level. Journal of Safety Research 40 (2009) 125–139. 
Elsevier B.V.
4 Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto, tutkimus "New and emerging risks in occupational safety and 
health" (Esener), 2009.
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5. pyytää, että seuraavassa EU:n strategiassa asetetaan enemmän mitattavissa olevia 
tavoitteita, määrätään sitovat aikataulut sekä sovitaan säännöllisestä arvioinnista; toteaa, 
että ILOn suosituksen mukaan 10 000:ta työntekijää kohden tarvitaan yksi 
työsuojelutarkastaja, ja toivoo, että tästä tavoitteesta tulee sitova;

6. katsoo, että jäsenvaltioiden ja yritysten on investoitava enemmän riskien 
ennaltaehkäisemiseen ja varmistettava, että työntekijät osallistuvat siihen; katsoo, että 
investointien tuotto varmistetaan työn tuottavuuden kasvulla ja sosiaaliturvakulujen 
vähenemisellä;

7. pahoittelee työperäistä stressiä koskevan puitesopimuksen epätasaista täytäntöönpanoa 
EU:ssa ja kehottaa komissiota esittämään työperäistä stressiä koskevan 
lainsäädäntöehdotuksen;

8. on sitä mieltä, että kemiallisten riskien ja työstä aiheutuvien syöpien ehkäisemisen EU:ssa 
on oltava kunnianhimoisempaa ja tehokkaampaa;

9. kiinnittää huomiota yhdenmukaistamattomien työn muotojen (tilapäistyö, kausityö, osa-
aikatyö, etätyö) nopeaan lisääntymiseen ja katsoo, että ne edellyttävät erityisiä toimia 
työntekijöiden suojelemiseksi; pyytää komissiota esittämään lainsäädäntövälineen, joka 
koskee alihankintaketjussa mukana olevien yritysten yhteistä ja solidaarista vastuuta;

10. katsoo, että on vahvistettava EU:n, ILOn ja WHO:n yhteistyötä ratkaisun löytämiseksi 
eurooppalaisten ja kolmansien maiden työntekijöiden sosiaaliseen kilpailuttamiseen;

Tilastotietojen kerääminen

11. korostaa, että komission olisi luotava tilastolliset menetelmät, joilla voidaan arvioida 
tapaturmien ja sairauksien ehkäisemisen lisäksi myös kemiallisille, fysikaalisille tai 
biologisille tekijöille sekä työn organisoinnin kannalta vaarallisille tilanteille altistuneiden 
työntekijöiden prosentuaalinen määrä;

12. pyytää Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastoa laskemaan kansalliset indikaattorit, 
jotka osoittavat eri syöville altistumista, ja esittämään tiedot erityisen herkästi sairastuvien 
työntekijöiden altistumisesta;

13. korostaa, että useissa jäsenvaltioissa on vaikea kerätä tietoja; pyytää, että Euroopan 
työterveys- ja työturvallisuusviraston ja Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön 
töitä tuetaan ja niiden tuloksia levitetään hyvin laajalle;

14. toteaa, että työtapaturmien määrä EU:ssa on vähentynyt todennäköisesti siitä syystä, että 
työssäkäyntiaste on pienentynyt ja palveluelinkeinojen määrä on lisääntynyt; toivoo, että 
unionin ja jäsenvaltioiden asettamissa tavoitteissa ja niiden saavuttamisen arvioinnissa 
otettaisiin paremmin huomioon tämä makrotalouden ulottuvuus;

15. panee merkille jäsenvaltioiden suorituksia kuvaavan komission Tulostaulu 2009 
-hankkeen tulokset; pahoittelee, että tietoja ei koske minkäänlainen demokraattinen 
valvonta ja että niiden toimittaminen on täysin vapaaehtoista;
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16. katsoo, että on ennemminkin tutkittava työuupumuksen ja työn organisoinnin välistä 
yhteyttä, sen sijaan että keskitytään tilastollisiin tekijöihin ja etsitään yksilökohtaisia 
heikkouksia;

17. pohtii, kunnioitetaanko oikeuksia työterveyteen ja työturvallisuuteen niissä tapauksissa, 
joissa työtä tehdään pimeästi; painottaa, että työterveys ja työturvallisuus on työntekijän 
oikeus hänen asemastaan riippumatta ja että tämän oikeuden on sisällyttävä 
lainsäädäntöön;

Ennaltaehkäiseminen

18. pahoittelee riskejä koskevan tiedon puutetta työntekijöiden, työnantajien, 
työmarkkinaosapuolien ja jopa terveydenhoitoalan palvelujen piirissä; muistuttaa tältä 
osin työntekijöiden myönteisestä panoksesta eli heidän osallistumisestaan ja 
edustuksestaan1;

19. katsoo, että riskien ehkäisemistä koskevien järjestelyjen on koskettava kaikkia 
työntekijöitä, myös julkisen sektorin työntekijöitä;

20. katsoo, että on varmistettava ennaltaehkäisemistä koskevien palvelujen riippumattomuus 
työnantajasta; pahoittelee, että työterveyspalvelujen hallinnointi on tietyissä 
jäsenvaltioissa annettu työnantajaliittojen käsiin, joten ne toimivat samanaikaisesti sekä 
tuomareina että vastaajina;

21. muistuttaa, että työsuojelutarkastajilla on hyvin tärkeä rooli nykyisen lainsäädännön 
täytäntöönpanon tarkastamisessa ja siis ennaltaehkäisyssä; kannustaa jäsenvaltioita 
tiukentamaan sellaisille yrityksille määrättäviä seuraamuksia, jotka eivät noudata 
perusoikeuksien soveltamista koskevia velvoitteitaan (palkat, työterveys ja 
työturvallisuus, työaika);

22. on vakuuttunut, että ilman riskien arviointia on mahdotonta suojella työntekijöitä 
asianmukaisesti; katsoo, että on tärkeää auttaa pk-yrityksiä panemaan täytäntöön riskien 
ennaltaehkäisemistä koskevia toimia; painottaa yksinkertaisten, ilmaisten ja 
kohdennettujen aloitteiden myönteistä roolia esimerkkinä OiRA2,

23. on huolestunut alihankinnan vaikutuksesta esimerkiksi siviili- tai sotilaskäytössä olevien 
ydinlaitosten osalta, sillä työnantajilla on taipumus rajoittaa ennaltaehkäisevät toimet 
omiin työntekijöihinsä; kehottaa komissiota ehdottamaan alihankintaa koskevaa 
lainsäädäntöä;

24. pyytää komissiota ehdottamaan direktiiviä3, jolla suojeltaisiin henkilöitä, jotka 
aiheellisesti nostavat esiin riskejä, joita yritys ei ole tunnustanut;

                                               
1 Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto, Esener-tutkimus; Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö, 
"Työolot ja sosiaalinen vuoropuhelu", 2009.
2 Online interactive Risk Assessment, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kehittämä sähköinen 
vuorovaikutteinen riskinarviointiväline.
3 Yhdysvaltojen vuoden 1989 Whistleblower Protection Act -lain mukaan.



PE469.808v01-00 8/12 PR\873201FI.doc

FI

Suurimmassa vaarassa olevat työntekijät ja erityiset riskit

25. korostaa, että suurin riski1 koskee maahanmuuttajia2, nuoria, ikääntyneitä, 
lisääntymisikäisiä naisia, vammaisia ja heikosti koulutettuja työntekijöitä;

26. valittaa sellaisten aloitteiden puutetta, joilla puututtaisiin riippumattomien ja tilapäisten 
työntekijöiden, kotityöntekijöiden sekä lyhytaikaisessa työsuhteessa olevien 
työntekijöiden tilanteeseen, vaikka myös heillä on oikeus siihen, että heidän 
työterveyttään ja työturvallisuuttaan kunnioitetaan;

27. on huolestunut työoloista ydinvoima-alalla, jolla työskentelee lähetettyjä työntekijöitä, 
tilapäisiä työntekijöitä ja alihankkijoita, joilla on vain vähän tietoa oikeuksistaan; 
muistuttaa riskeistä, joita näille työntekijöille aiheutuu vähäisemmän sosiaalisen suojelun 
takia;

28. vaatii tekemään tutkimuksen nanoteknologioiden mahdollisista riskeistä työpaikalla;

29. katsoo, että työn liian pitkä kesto ja riittämättömät lepoajat lisäävät suuresti 
työtapaturmien ja ammattitautien määrää; toivoo, että direktiivistä 2003/88/EY poistetaan 
poikkeuslausekkeet, ja painottaa, että ne rikkovat työterveyden ja työturvallisuuden 
perusperiaatteita;

30. on huolissaan ei-toivotun osa-aikatyön, lyhennetyn työajan ja yötyön lisääntymisestä3; 
katsoo, että olisi arvioitava etätyön ja monen eri työn tekemisen aiheuttamat riskit 
yksityis- ja työelämän yhteensovittamiselle;

31. toivoo, että tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia koskeva tuleva lainsäädäntöehdotus4

koskee kaikkia työntekijöitä;

32. pyytää uudelleen, että eurooppalaisesta ammattitautiluettelosta annettu suositus 2003/670 
muutetaan direktiiviksi;

33. on huolestunut tiettyjen ammattien harjoittamiseen liittyvistä syövistä5; pahoittelee, että 
suuri määrä työntekijöitä joutuu edelleen altistumaan asbestin vaaroille6;

34. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita nopeuttamaan REACHin täytäntöönpanoa ja erityisesti 
eniten huolta aiheuttavien kemiallisten aineiden korvaamista muilla aineilla;

35. panee merkille työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille 
tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta 
annetun direktiivin 2004/37 ja pyytää komissiota laatimaan ehdotuksen sen 
tarkistamiseksi ennen vuotta 2012 siten, että laajennetaan direktiivin soveltamisalaa 

                                               
1 Milieu, Occupational health and safety risks for the most vulnerable workers, 2011.
2 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö, Employment and working conditions of migrant workers, 2007.
3 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö, European Working Condition Survey (EWCS), 2010; Eurostat, 
Flexibilité dans l’aménagement du temps de travail pour les femmes et les hommes.
4 Sisältyy komission vuoden 2011 työohjelmaan.
5 Työ ja syöpä Pohjoismaissa -hanke (NOCCA).
6 Johtavien työsuojelutarkastajien komitea, 2006.
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käsittämään lisääntymiselle vaaralliset aineet samaan tapaan kuin REACHin erityistä 
huolta aiheuttavat aineet ja vahvistetaan korvaamisperiaatteen soveltamista; toivoo, että 
tähän liitetään yhteys lisääntymisterveyteen;

36. katsoo, että altistuksen enimmäisrajojen olisi perustuttava terveysvaikutuksiin eikä 
teknisen toteutettavuuden arviointiin, kuten nykyisin, ja että ne olisi määritettävä unionin 
tasolla syöpää aiheuttavien aineiden suurimmalle osalle;

37. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille.
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PERUSTELUT

I. Lainsäädännön täytäntöönpanon tehostaminen

Työterveyttä ja työturvallisuutta koskeva yhdenmukainen yhteisön säännöstö on olemassa: 
sen muodostavat vuoden 1989 puitedirektiivi ja direktiivit, jotka koskevat erityisiä riskejä tai 
aloja, unohtamatta myöskään REACHia. Tämä lainsäädäntö, joka mahdollistaa unionin 
perussopimuksien ja perusoikeuskirjan täytäntöönpanon työterveyden alalla, takaa terveyttä 
koskevan perusoikeuden kunnioittamisen.

Strategiassa kuitenkin painotetaan, että tämä ei riitä. Lainsäädäntöä on kehitettävä siten, että 
otetaan huomioon uudet, esimerkiksi psykososiaaliset riskit. Yhteisön strategiassa vuosiksi 
2007–2012 ei käsitellä riittävästi psykososiaalisia riskejä, ei myöskään osassa jäsenvaltioita. 
Kuitenkin on kyse suuresta terveysriskistä työssä. Yritykset käsittelevät yleensä 
psykososiaalisia riskejä tarjoamalla koulutusta, mutta työntekijät kärsivät eniten 
puutteellisesta työn organisoinnista ja tehottomasta johtamistavasta. Näin ollen on tutkittava 
tarkemmin yhteyttä työuupumuksen ja työn organisoinnin välillä, jos halutaan aikaansaada 
kestäviä ratkaisuja psykososiaalisten riskien kehittymiseen.

Tarvittaessa on myös edistettävä unionin tason yhdenmukaistamista. Toisaalta lainsäädännön 
avulla ei voida ratkaista kaikkia ongelmia. Jäsenvaltioiden on noudatettava täysimääräisesti 
puitedirektiivin ja alakohtaisten direktiivien kirjainta ja henkeä, kun ne panevat tätä 
lainsäädäntöä täytäntöön. Työterveyttä ja työturvallisuutta koskevan lainsäädännön 
moitteettoman soveltamisen tarkastaminen merkitsee, että työsuojelutarkastajilla on tärkeä 
rooli riskien ennaltaehkäisemisessä ja valvonnassa. Tarkastukset ovat myönteisiä myös siksi, 
että niillä parannetaan tiedottamista ja asiantuntemusta yrityksen sisällä. Jäsenvaltioiden olisi 
lisättävä työsuojelutarkastajien määrää ja vahvistettava resursseja, niin että saavutetaan 
tavoite yhdestä tarkastajasta 10 000:ta työntekijää kohden, kuten Kansainvälinen työjärjestö 
suosittaa. Tämä tavoite sisältyi jo Wilmottin laatimaan Euroopan parlamentin mietintöön 
työterveys- ja työturvallisuusstrategiasta vuosiksi 2007–2012. Myös Euroopan komissiolla on 
asiassa roolinsa, sillä se voi aloittaa rikkomismenettelyn jäsenvaltioita vastaan. Kaikilla 
toimijoilla, joita asia välittömästi koskee, eli työntekijöillä ja kaikilla työpaikoilla käyvillä 
henkilöillä, on oltava mahdollisuus osallistua riskien tunnistamiseen ja ennaltaehkäisemiseen.

On mainittava myös niiden henkilöiden myönteinen rooli, jotka aiheellisesti nostavat esiin 
riskejä, joita yritys ei ole tunnustanut. Tällaista riskeistä ilmoittamista olisi suojeltava, niin 
kuin jo tehdäänkin monessa Euroopan maassa ja muissakin maissa. Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa Public Interest Disclosure Act -lailla on vuodesta 1998 suojeltu riskeistä 
ilmoittajaa erottamiselta ja painostukselta. Yhdysvalloissa riskeistä ilmoittajan suojelu riippuu 
siitä asiasta, josta on ilmoitettu, sekä ilmoittajan asemasta ja siitä säädetään vuoden 1989 
Whistleblower Protection Act -laissa.

Esittelijä katsoo, että työterveyden ja työturvallisuuden parantamispyrkimykset hyödyttävät 
kaikkia osapuolia. Työterveyden edistämistä koskevien toimintatapojen ja käytäntöjen 
soveltaminen luo etuja neljällä alueella: taloudelliset, sosiaaliset ja henkilökohtaiset edut sekä 
yrityksen imagolle koituvat edut.
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II. Kaikkien työntekijöiden osallistuminen riskien ennaltaehkäisemiseen

Aivan aluksi on tärkeää tunnistaa riskille alttiina olevat työntekijät samoin kuin työntekijät, 
joita ennaltaehkäisevät toimet eivät koske, jotta voidaan esittää asianmukaisia ratkaisuja. On 
toimittava siten, että riskien ennaltaehkäiseminen koskee kaikkia työntekijöitä ja että heillä 
kaikilla on tosiasiallisesti perusoikeus terveyteen.

Ensinnäkin riskiryhmiin kuuluvat pk-yritysten työntekijät sekä erityisen vaarallisilla aloilla, 
kuten rakennuksilla työskentelevät työntekijät, vammaiset työntekijät ja naiset. Naiset ovat 
paljon useammin köyhiä työntekijöitä siitä syystä, että heille ehdotetaan ei-toivottua osa-
aikatyötä tai työtä, jota tehdään kahdessa tai kolmessa pätkässä päivittäin, sekä epävarmoja 
työsuhteita erityisesti suurissa kauppaketjuissa, siivousalalla, henkilökohtaisissa palveluissa ja 
vanhainkodeissa.

Myös pk-yritysten työntekijöiden suojelussa on paljon parantamisen varaa. Yksi keino 
tilanteen parantamiseen olisi pk-yrityksille aiheutuvien riskien arviointimenettelyn 
yksinkertaistaminen. Tässä voidaan käyttää Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston 
kehittämää sähköistä vuorovaikutteista riskinarviointivälinettä (OiRA). Toisaalta 
eurooppalaisen Esener-tutkimuksen mukaan työnantajat myöntävät, että heillä ei ole tarpeeksi 
tietoa ja voimavaroja, ja toisaalta ennaltaehkäisevien toimien täytäntöönpanemisessa heitä 
motivoivat eniten oikeudelliset velvoitteet.

Toiseksi on olemassa ryhmiä, joita ennaltaehkäisevät toimet eivät koske, kuten 
alihankintatyöntekijät, rekisteröimättömät työntekijät, kotityöntekijät, näennäisesti itsenäiset 
ammatinharjoittajat ja epävarmoissa työsuhteissa olevat työntekijät. Työpaikkojen 
ulkoistaminen on lisääntynyt unionin työmarkkinoilla, mikä käy ilmi esimerkiksi 
ketjuuntuneesta alihankinnasta, työntekijöiden lähettämisestä ja tilapäisistä työsuhteista. 
Esimerkiksi osa väliaikaisista työsuhteista on tehty työntekijän tahdosta, osa ei. Kaikkia näitä 
tapauksia koskee sama ongelma riskejä koskevan tiedon ja koulutuksen saannista. 
Ydinvoima-alan tapaus on valaiseva.

Ottaen huomioon mahdollisesti tuhoisat vaikutukset, joita voi syntyä inhimillisestä virheestä 
radioaktiivisen jätteen ja käytetyn polttoaineen käsittelyssä, on erittäin tärkeää, että on 
säädetty tiukat koulutusta, työturvallisuutta ja riippumattomien tahojen tekemiä tarkastuksia 
koskevat säännöt. Työntekijöitä tai heidän edustajiaan on kuultava ja heidät on otettava 
mukaan turvallisuusmenettelyjen luomiseen ja täytäntöönpanoon. Kaikille työntekijöille 
laitoksissa, joissa säilytetään vaarallisia aineita, ja niille työntekijöille, jotka osallistuvat 
tällaisten aineiden kuljetukseen, olisi tarjottava jatkuvaa koulutusta. Tämä ei tarkoita 
pelkästään teknistä henkilöstöä, vaan kaikkia työntekijöitä heidän työsopimuksensa kestosta 
tai roolistaan riippumatta.

III. Kemiallisten ja biologisten riskien arviointi

Kemialliset ja biologiset riskit ovat monitahoisia ja niitä koskevat tiedot vielä riittämättömiä, 
mutta ei ole epäilystäkään siitä, että niiden vaikutukset työntekijöihin ovat erittäin 
negatiivisia. Erityisesti on tarkasteltava asbestia, piidioksidia ja muita hyvin tunnettuja 
karsinogeeneja. On selvitettävä, millä aineilla karsinogeenit voidaan korvata, ja kehitettävä 
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niiden tuotteiden valvontamenettelyjä, joissa karsinogeeneja ei voida korvata. REACHilla on 
erittäin tärkeä rooli syöpien ja muiden kroonisten ammattitautien torjumisessa, 
joten sitä koskevat säännökset on ajantasaistettava ja pantava täytäntöön täysimääräisesti.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä lisääntymisikäisiin naisiin sikiöön kohdistuvien 
vaikutusten vuoksi.


