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LYHYET PERUSTELUT

Tarkoituksena on saada aikaan kehys kansanterveyttä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta 
koskevien tilastojen järjestelmälliselle laatimiselle. Päätavoitteena on luoda tietojen 
keräämiselle konsolidoitu ja vakaa oikeusperusta. Asetuksen täytäntöönpanosta vastaava 
organisaatio on Eurostat. Asetus ei keskity poliittiseen kehitykseen. Kerätyt tiedot antavat 
tilastollisen yleiskuvan kansanterveyttä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevasta 
kehityksestä jäsenvaltioissa sekä EU:ssa.

Indikaattorien kehittäminen on tärkeää Lissabonin strategia ja demografinen muutos 
huomioon ottaen. Yksi strategian keskeisistä tavoitteista on luoda entistä enemmän entistä 
parempia työpaikkoja ja samassa yhteydessä parantaa työterveyttä ja -turvallisuutta.
Työterveyttä ja -turvallisuutta koskevassa yhteisön strategiassa 2002–20061 kehotetaan 
komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan työtään työtapaturmia ja ammattitauteja koskevien 
tilastojen yhdenmukaistamiseksi. Näiden tietojen saanti on tärkeää myös ennaltaehkäisyn 
parantamiseksi ja samalla aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi.

Tällä hetkellä asiaa koskevat tiedot kerätään "herrasmiessopimusten" turvin, mikä rajoittaa 
jossain määrin tietojen vertailukelpoisuutta. Vertailukelpoisten tietojen saamiseksi 
jäsenvaltiot tarvitsevat täytäntöönpanoa koskevat selvät aikataulut ja tavoitteet. Kuulemisten 
yhteydessä kävi selväksi, että ilman oikeudellista kehystä suurin osa jäsenvaltioista ei pystyisi 
keräämään tietoja.

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 285 artikla tarjoaa oikeusperustan yhteisön 
tilastoille. Vain silloin komissio voi koordinoida tilastotietojen tarvittavaa 
yhdenmukaistamista, kun taas tietojen keräämisestä vastaavat jäsenvaltiot.. Komissio takaa 
tämän käsittelemällä esimerkiksi muuttujien määrittelyä, jakautumista, 
täytäntöönpanopäivämääriä ja tiheyttä jne. Tietojen jaottelu olisi suoritettava myös 
sukupuolen perusteella, jotta voitaisiin ottaa huomioon mahdolliset sukupuoliin liittyvät erot.
Jäsenvaltioille jätetään harkintavaraa esimerkiksi lähteiden tärkeimpien elementtien 
valinnassa.

Työterveyden ja -turvallisuuden yhteydessä käytetyt määritelmät on esitetty ehdotuksen 
liitteessä IV ja V. Työtapaturmien yhteydessä (liite IV) käytetään mahdollisuuksien mukaan 
myös ILOn tietoja. Ammattitaudit ja muut työhön liittyvät terveysongelmat ja sairaudet (liite 
V) määritellään kansallisten viranomaisten tunnustamien tapausten perustella. Jotkin tiedoista 
kerätään myös väestötutkimuksen avulla.

Työterveydelle ja -turvallisuudelle annetaan täydentävää rahoitusta työllisyyttä ja sosiaalista 
yhteisvastuuta koskevan yhteisön ohjelman (Progress) kautta2. Tämän ohjelman prioriteetit 
määrittää työllisyyden pääosaston Progress-komitea. Periaatteessa tulisi ottaa huomioon 
taloudellinen tuki jäsenvaltioille niiden kansallisen kapasiteetin tehostamista varten, jotta ne 
voisivat panna täytäntöön parannuksia ja käyttää uusia tilastotietojen keräämisvälineitä.

  
1 KOM(2002)0118.
2 KOM(2005)0536.
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TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 17 kappale

(17) Komissiolle olisi etenkin annettava 
valtuudet määrätä tämän asetuksen 
2 artiklassa ja liitteissä 1–5 tarkoitettuja 
aihealueita koskevista määritelmistä, aiheista 
ja jaottelusta (muuttujat ja luokitukset 
mukaan luettuina), lähteistä tarvittaessa ja 
tietojen ja metatietojen toimittamisesta 
(viitekaudet, toimitustiheys ja määräajat 
mukaan luettuina). Koska kyseessä ovat 
laajakantoiset toimenpiteet, joilla muutetaan 
tai poistetaan tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia tai täydennetään tätä asetusta 
lisäämällä uusia muita kuin keskeisiä osia, 
ne olisi hyväksyttävä päätöksen 
1999/468/ETY 5 a artiklassa säädettyä, 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

(17) Komissiolle olisi etenkin annettava 
valtuudet määrätä tämän asetuksen 
2 artiklassa ja liitteissä 1–5 tarkoitettuja 
aihealueita koskevista määritelmistä, aiheista 
ja jaottelusta (sukupuoli, muuttujat ja 
luokitukset mukaan luettuina), lähteistä 
tarvittaessa ja tietojen ja metatietojen 
toimittamisesta (viitekaudet, toimitustiheys 
ja määräajat mukaan luettuina). Koska 
kyseessä ovat laajakantoiset toimenpiteet, 
joilla muutetaan tai poistetaan tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia tai 
täydennetään tätä asetusta lisäämällä uusia 
muita kuin keskeisiä osia, ne olisi 
hyväksyttävä päätöksen 1999/468/ETY 
5 a artiklassa säädettyä, valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Perustelu

Komission tulisi voida määrätä määritelmistä, aiheista ja jaotteluista. Jaotteluissa tulisi ottaa 
huomioon sukupuoli, jotta saataisiin tietoja mahdollisista sukupuoleen liittyvistä eroista 
työterveydessä ja -turvallisuudessa.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

(17 a) Täydentävää rahoitusta työterveyteen 
ja -turvallisuuteen liittyvien tietojen 
keräämiselle annetaan työllisyyttä ja 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta käsittelevästä 

  
1 Ei vielä julkaistu EUVL:ssä.
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yhteisön ohjelmasta (Progress). Tässä 
yhteydessä rahoitusta tulisi käyttää 
jäsenvaltioiden tukemiseen kansallisen 
kapasiteetin kehittämisessä niin, että ne 
voivat panna täytäntöön parannuksia ja 
käyttää uusia tilastotietojen keruuvälineitä 
työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyen.

Perustelu

Progress-ohjelman prioriteetit määrittää työllisyyden pääosaston Progress-komitea. Tulisi 
ottaa huomioon taloudellinen tuki jäsenvaltioille niiden kansallisen kapasiteetin tehostamista 
varten, jotta ne voisivat panna täytäntöön parannuksia ja käyttää uusia tilastotietojen 
keräämisvälineitä. Tällä hetkellä sitä ei määritelmän mukaan oteta huomioon.

Tarkistus 3
5 artiklan 3 kohta

3. Kansanterveyttä sekä työterveyttä ja 
työturvallisuutta koskevien yhteisön 
tilastojen kokoamiseksi toteutettavissa 
tilastointimenetelmissä ja tietojenkeruussa 
otetaan huomioon tarve tarvittaessa 
koordinoida asianomaisia toimia 
kansainvälisten organisaatioiden kanssa, 
jotta voidaan varmistaa tilastojen 
vertailukelpoisuus kansainvälisellä tasolla ja 
tietojenkeruun johdonmukaisuus.

3. Kansanterveyttä sekä työterveyttä ja 
työturvallisuutta koskevien yhteisön 
tilastojen kokoamiseksi toteutettavissa 
tilastointimenetelmissä ja tietojenkeruussa 
otetaan huomioon tarve tarvittaessa 
koordinoida asianomaisia toimia 
kansainvälisten organisaatioiden kanssa, 
jotta voidaan varmistaa tilastojen 
vertailukelpoisuus kansainvälisellä tasolla ja 
tietojenkeruun johdonmukaisuus. Euroopan 
unionissa tarvitaan yhteistyötä Euroopan 
työturvallisuus- ja työterveysviraston 
kanssa sekä Euroopan elin- ja työolojen 
kehittämissäätiön kanssa. Euroopan 
ulkopuolella tulisi käynnistää yhteystyö 
ILOn sekö WHO:n kanssa.

Perustelu

On tärkeää, että kaikkia tilastollisia määritelmiä ja menetelmiä koskevia tietoja käytetään 
niin, että voidaan rajoittaa jäsenvaltioiden tietotaakkaa, ja että käytetään myös näiden 
organisaatioiden kokemuksia työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvien tietojen 
keräämisessä. Esimerkiksi Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön suorittamat 
tutkimukset altistuksista ja muistakin kuin terveysvaikutuksista ovat erinomainen väline, jota 
Eurostatin tulisi käyttää.
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Tarkistus 4
7 artiklan 4 kohta

4. Jäsenvaltioiden on viiden vuoden välein 
toimitettava komissiolle (Eurostatille) kaksi 
edellä 2 kohdassa tarkoitettujen standardien 
mukaisesti laadittua raporttia toimitettujen 
tietojen laadusta ja tietolähteistä. Toisen 
raportin aiheena on kansanterveystilastot ja 
toisen työterveys ja työturvallisuus.
Komissio (Eurostat) laatii viiden vuoden
välein raportin levitettyjen tietojen 
vertailukelpoisuudesta.

4. Jäsenvaltioiden on viiden vuoden välein 
toimitettava komissiolle (Eurostatille) kaksi 
edellä 2 kohdassa tarkoitettujen standardien 
mukaisesti laadittua raporttia toimitettujen 
tietojen laadusta ja tietolähteistä. Toisen 
raportin aiheena on kansanterveystilastot ja 
toisen työterveys ja työturvallisuus.
Komissio (Eurostat) laatii kahden ja puolen 
vuoden välein raportin levitettyjen tietojen 
vertailukelpoisuudesta.

Perustelu

On tärkeää saada vertailukelpoisia tietoja mahdollisimman pian. Jotta Eurostatia ja 
jäsenvaltioita voitaisiin painostaa edelleen ja koska monissa jäsenvaltioissa kansallisilla 
viranomaisilla ei ole järjestelmää työturvallisuuden ja -terveyden mittaamiseksi, arviointi 
tulisi suorittaa aikaisemmin.


