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LUKI JAL LE

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) asetti syyskuussa 2018 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella työsuojelun vastuualueille runkosuunnitelma nelivuotiskaudelle
2020–2023. Runkosuunnitelma 2020–2023 toteuttaa STM:n strategiaa sekä strategiaa täsmentäviä työympäristön ja työhyvinvoinnin linjauksia 2030.
Työryhmä valmisteli työsuojelun vastuualueille runkosuunnitelman 2020–2023 ottaen
huomioon seuraavat näkökohdat:
Runkosuunnitelman pohjalta työsuojelun vastuualueiden kanssa sovitaan syksyllä 2019 runkosopimus vuosille 2020–2023 ja yhteinen tulossopimus 2020.
Työryhmän tulee esittää tulostavoitteet ja painopisteet 2020–2023 sekä arviointikriteerit niiden toteuman seurantaan ja raportointiin. Tavoitteiden asettamisessa hyödynnetään rullaavan suunnittelun periaatteita. Ryhmän esityksen
tulee sisältää myös linjaukset työsuojelun vastuualueiden valvonnan keinovalikoimalle ja arvioiden niiden mahdolliset vaikutukset henkilöstörakenteeseen.
Lisäksi työryhmän tulee tehdä esitys työn yhteydessä tunnistetuista kehittämisaiheista ja tarvittavista jatkotoimenpiteistä.
Runkosuunnitelma valmisteltiin yhteistyössä työsuojeluhallinnon keskeisimpien sidosryhmien kanssa. Lisäksi valmistelussa kuultiin työsuojelun vastuualueiden työsuojelulautakuntia ja henkilöstöä. Toimintaympäristöanalyysin laadinnassa hyödynnettiin
Työterveyslaitoksen ja valvonnan vision valmistelussa Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (Sitra) asiantuntemusta. Runkosuunnitelman linjauksia käsiteltiin työ- ja tasaarvo-osaston johtoryhmässä ja työsuojeluneuvottelukunnassa.
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Työryhmän toimikausi oli 28.9.2018–31.7.2019. Työryhmän kokoonpano oli seuraava:
Puheenjohtaja, Arto Teronen, valvontajohtaja, sosiaali-ja terveysministeriö
Jäsenet
− Kaarina Myyri-Partanen, johtaja, Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue
− Riitta Sulameri, johtaja, Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue
− Jouni Kallioluoma, johtaja, Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston
työsuojelun vastuualue
− Markku Rautio, johtaja, Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue
− Päivi Suorsa, johtaja, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun
vastuualue
Sihteerit
− Tarja Nupponen, neuvotteleva virkamies, sosiaali-ja terveysministeriö
− Helena Kalliolinna, erityisasiantuntija, sosiaali-ja terveysministeriö

Helsingissä 31.7.2019

Arto Teronen

Jouni Kallioluoma

Kaarina Myyri Partanen

Markku Rautio

Riitta Sulameri

Päivi Suorsa

Helena Kalliolinna

Tarja Nupponen

Elokuu 2019
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1 Työsuojelun vastuualueiden
toimintaa ohjaavat tekijät
STM:n strategia sekä strategiaa täsmentävät
työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset
2030
Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2030 täsmentävät sosiaali- ja terveysministeriön strategiaa ja ohjaavat ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa, jotta
työ olisi terveellistä ja turvallista kaikilla työpaikoilla työnteon muodosta riippumatta.
Linjausten mukaan turvallisuusjohtamisella sekä työkyvyn ja työhyvinvoinnin johtamisella on merkittävä rooli työympäristön kehittämisessä, työkyvyttömyyden vähentämisessä sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Linjausten yhtenä tavoitteena
on, että jokaisella työpaikalla työnantaja, henkilöstö ja työterveyshuolto toteuttavat
työkykyä ja työhön paluuta edistäviä toimenpiteitä yhteistyössä.
Linjauksissa on kolme painopistettä:
•

Työsuojelua, työturvallisuutta ja työhyvinvointia koskevat tulevaisuuden
haasteet
• Turvalliset ja terveelliset työolot
• Toiminta- ja työkyvyn sekä työllistymiskyvyn edistäminen
Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet osallistuvat omalta osaltaan linjausten
tavoitteiden toteuttamiseen ja ne on otettu huomioon osana runkosuunnittelua.
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Lainsäädäntö
Työsuojeluhallinnon tehtävät, toimivaltuudet ja velvollisuudet on määritelty laissa työsuojeluhallinnosta (16/1993) sekä laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006). Työsuojeluhallinnon merkittävimmät tehtävät ovat
työsuojeluvalvonta sekä ohjeiden antaminen, neuvonta ja tiedottaminen.
Työsuojeluviranomaiset valvovat kaikkiaan yli 120 lain tai asetuksen noudattamista.
Näistä tärkeimmät ovat Työturvallisuuslaki (738/2002) ja sen nojalla annetut asetukset
sekä Työterveyshuoltolaki (1383/2001). Lisäksi työsuojeluviranomaiset valvovat muun
muassa työsuhteen ehtoihin, ulkomaalaisiin työntekijöihin sekä tilaajan selvitysvelvollisuuteen liittyvää lainsäädäntöä.
Tulosohjauksen säädöspohjana toimivat laki ja asetus valtion talousarviosta
(423/1988 ja 1243/1992). Näihin perustuen ministeriö vahvistaa tavoitteet hallinnonalansa laitosten ja virastojen toiminnalliselle tuloksellisuudelle.

Hallitusohjelma
Antti Rinteen hallituksen ohjelmassa ”Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta” todetaan, että työsuojeluvalvonnan
resursseja lisätään työturvallisuuden, harmaan talouden torjunnan, palvelussuhteen
ehtojen valvonnan sekä ulkomaisen työvoiman valvonnan tehostamiseksi. Hallitusohjelman tavoitteena on pidentää työuria alusta, keskeltä ja lopusta.
Hallitusohjelmassa mainituista toimenpiteistä työsuojeluviranomaisen valvomiin asiakokonaisuuksiin vaikuttavat muun muassa työsuhteen ehtoihin liittyvään lainsäädäntöön tehtävät muutokset, työsuojeluviranomaisten toimivaltuuksien lisääminen sisäilmaongelmiin puuttumiseksi, syrjintään puuttumisen tehostaminen sekä harmaan talouden torjunnan tehostaminen.
Toiminnan toteutukseen hallitusohjelmaan kirjatuista toimenpiteistä vaikuttavat erityisesti sähköisten palvelujen ja digitalisaation edistäminen sekä julkisen sektorin datan
hyödynnettävyyden lisääminen. Virastorakenteen uudistamisen osalta hallitusohjelmassa todetaan, että Valviran ja aluehallintovirastojen sosiaali- ja terveyspalveluiden
valvonta-, lupa- ja ohjaustehtävät sekä muiden valtion aluehallinnon tehtävien uudelleenjärjestelyt selvitetään parlamentaarisen selvitystyön yhteydessä.
Työsuojeluvalvonnan kehittämisellä tuetaan hallitusohjelmassa olevia linjauksia. Työsuojeluvalvonnalla on keskeinen rooli työn murroksen haasteisiin ja työelämän kehittämiseen liittyvien tavoitteiden toteuttamisessa. Kehittämisessä otetaan huomioon

11

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN RAPORTTEJA JA MUISTIOITA 2019:63

myös tavoite julkisten palveluiden digitalisoinnista vuoteen 2023 mennessä. Lisäksi
tiedon hyödyntäminen omassa toiminnassa ja jakaminen muille on tärkeä lähtökohta
kehittämistyölle.

Verkostot ja yhteistyötahot
Monipuolinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa on oleellinen osa tehokasta työsuojeluvalvontaa ja toiminnan kehittämistä. Työsuojeluhallinto tekee yhteistyötä työnantajaja työntekijäjärjestöjen kanssa. Virallisina yhteistyöeliminä toimivat työsuojeluneuvottelukunta sekä alueelliset kolmikantaiset työsuojelulautakunnat, joiden tarkoituksena
on tukea ja kehittää työsuojeluvalvontaa. Työsuojeluneuvottelukunta ja -lautakunnat
käsittelevät merkittäviä työsuojelun kehitys-, suunnittelu- ja seurantahankkeita, työsuojelun yleisiä toimintalinjoja ja tulostavoitteita sekä voimavarojen suuntaamista työsuojelun edistämiseksi ja muita työympäristön kehittämisen kannalta merkittäviä asioita.
Keskeisiä viranomaisyhteistyön muotoja ovat eri viranomaisten, kuten verohallinnon ja
poliisin, kanssa tehtävät yhteistarkastukset sekä viranomaisten tiedonsaantioikeuksien puitteissa tapahtuva tiedonvaihto. Erityisesti sujuva tiedonvaihto eri viranomaisten ja muiden rekisterinpitäjien kanssa tehostaa työsuojeluviranomaisen toimintaa.
Tiedonvaihdon ja yhteisten rekistereiden kehittäminen on tärkeä yhteistyön muoto tulevan nelivuotiskauden aikana.
Kansainvälisen työjärjestön (International Labour Organisation, ILO) yleissopimuksen
81 mukaan työsuojelun vastuualueet ovat valvontatehtävää hoitaessaan riippumattomia.
Euroopan unioni vaikuttaa työsuojeluviranomaisen toimintaan erityisesti lainsäädännön valmistelun kautta. Työturvallisuutta ja työterveyttä koskeva puitedirektiivissä
89/391 todetaan, että jäsenvaltioiden on varmistettava asianmukaiset tarkastukset ja
valvonta direktiivin toimeenpanemiseksi.
Työsuojeluvalvontaan liittyvää yhteistyötä ja tiedonvaihtoa koordinoi EU-tasolla komission alainen Johtavien työsuojelutarkastajien komitea (Senior Labour Inspectors’
Committee, SLIC). SLIC:n toiminta painottuu tiedon vaihtoon muun muassa tarkastajavaihtojen ja yhteisten valvontahankkeiden avulla. EU-yhteistyön lisäksi Suomi tekee
yhteistyötä muiden Pohjoismaiden kanssa sekä kahdenvälisesti mm. Baltian maiden
kanssa. Yhteistyö keskittyy valvontayhteistyön ja tietojen vaihdon lisäksi edistämään
yhteisiä tavoitteita EU:n päätöksenteossa.
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Kansainvälistä yhteistyötä tehdään monien eri teemojen parissa. Viime vuosina esillä
ovat olleet muun muassa markkinavalvonta ja kemikaaleihin liittyvä yhteistyö sekä ulkomaalaisiin työntekijöihin ja työnantajien valvontaan liittyvä yhteistyö.
Toimintansa aloittava Euroopan työviranomainen (European Labour Authority, ELA)
tulee toimimaan jäsenmaiden tukena yhteistyön kehittämisessä ja eurooppalaisen
lainsäädännön soveltamisessa. ELA:n toiminta keskittyy erityisesti liikkuvuuteen sekä
myötävaikuttaa pimeän työn torjuntaan.
Tulevan runkokauden aikana pyritään hyödyntämään muiden maiden työsuojeluviranomaisten valvontatoiminnan parhaita käytäntöjä entistä suunnitelmallisemmin.

Toimintaympäristö
Runkosuunnitelman tavoitteiden lähtökohtana toimii työsuojeluvalvonnan toimintaympäristöanalyysi.
Työterveyslaitos toteutti toimintaympäristöanalyysin sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiantona, yhteistyössä työ- ja tasa-arvo-osaston edustajien kanssa. Toimintaympäristöanalyysi koostui työsuojeluvalvonnan dokumenttianalyysistä, Työterveyslaitoksen asiantuntijakatsauksista, sähköisistä kyselyistä työsuojelutarkastajille ja sidosryhmille sekä työsuojelutarkastajien, sidosryhmien ja työsuojelun vastuualueiden johtajien yhteisistä työpajoista.
Asiantuntijakatsausten avulla luotiin kuvaa työelämän nykytilasta ja kehityksestä sekä
mahdollisista lähitulevaisuuden kehityssuunnista. Katsaukset kirjoitettiin sekä olemassa olevan valvottavan lainsäädännön näkökulmasta, mutta huomioiden myös nykyisen lainsäädännön tai valvonnan piiriin kuulumattomia ilmiöitä, joilla on yhteyttä ihmisten työkykyyn.
Raportti koostuu kuudesta luvusta, jotka käsittelevät työelämän muutostrendejä ja ilmiöitä, työelämän nykytilaa ja kehityssuuntia, työstä poissaoloja, tapaturmia ja ammattitauteja, työn terveysvaaroja ja kuormitustekijöitä, psykososiaalisia kuormitus- ja
voimavaratekijöitä, kognitiivista kuormitusta, kemiallisia altisteita, fysikaalisia altisteita,
sisäilmastoa, työn fyysistä kuormittavuutta sekä turvallisuuden hallintaa. Tutkimus- ja
tilastokatsauslukuihin on koottu lisäksi aiheeseen liittyvää tietoa työsuojeluvalvonnasta.
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Toimintaympäristöanalyysissa kerättyä tietoa hyödynnettiin runkosuunnitelman laadinnassa yleisesti ja erityisesti tavoitteiden asetannassa. Tärkeimmät työsuojelun vastuualueiden toimintaan vaikuttavat työelämän ilmiöt on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1. Merkittävimmät toimintaympäristöanalyysissa havaitut työelämän ilmiöt
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2 Valvonnan visio ja tavoitteet
Valvonnan visio – Tervettä työtä
Työsuojeluvalvonnan visio on vahvistaa turvallista, terveellistä ja reilua työtä monipuolisilla keinoilla, toimintaympäristön muutoksiin reagoiden ja toimintaa rohkeasti kehittäen. Vision sloganiksi valittiin ”Tervettä työtä” -sanapari.
Visio perustuu työelämässä tunnistettuihin ja esiintyviin ilmiöihin, joille määriteltiin
strategiset tavoitteet ja vaikuttavuustavoitteet. Tunnistetut Ilmiöt liittyvät työoloihin,
pirstaloituvaan työelämään, työn kuormitustekijöihin, jatkuvaan uudistumiseen, tiedon
hyödyntämiseen ja digitalisaatioon. (Kuva 2)

Kuva 2. Työsuojeluvalvonnan visio perustuu työelämässä tunnistettuihin ja esiintyviin ilmiöihin sekä niistä
aiheutuviin toimintatapojen muutostarpeisiin. Näihin liittyen toiminnalle määriteltiin strategiset tavoitteet ja
vaikuttavuustavoitteet.
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Kunkin tavoitteen kohdalla kuvataan, mihin trendiin tai ilmiöön kyseinen tavoite pyrkii
vastaamaan. Strategisista tavoitteista kolme kytkeytyy suoraan valvontaan. Kolme tavoitteista on toimintatapojen kehittämiseen liittyvää tavoitetta, joiden suunnittelulla
tuotetaan aineksia valvontaan liittyvien tavoitteiden toteuttamiseen.
Jokainen strateginen tavoite on purettu vaikuttavuustavoitteiksi. Ne täsmentävät strategista tavoitetta nimenomaan työsuojeluvalvonnan vaikutuksen piirissä oleviin asioihin.

Työolot
Työelämässä on edelleen runsaasti tapaturmavaaroja, kemiallisia ja fysikaalisia haittatekijöitä sekä fyysistä kuormittavuutta. Työnantajiin vaikuttaminen näiden vaarojen
torjumiseksi on työsuojeluvalvonnan kivijalka ja tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä.

2.2.1 Strateginen tavoite
Olemme vaikuttavin ja tunnetuin työturvallisuuteen vaikuttava taho Suomessa. Hyödynnämme monipuolisia valvonnan, ohjauksen ja viestinnän välineitä sekä käytämme
tarvittaessa jämäkästi toimivaltaa.

2.2.2 Vaikuttavuustavoitteet
Työolot -ilmiöön liittyvät strategisen tason vaikuttavuustavoitteet ovat:
−

−
−

Tunnistamme merkittävimmät riskit ja kohdennamme toimintaamme siten, että tapaturmat ja ammattitaudit sekä työstä aiheutuvat terveyshaitat vähenevät
Varmistamme toimintamme tunnettuuden
Käytämme monipuolisesti toimivaltaamme sekä muita käytössämme
olevia valvonnan, ohjauksen ja viestinnän keinoja työpaikkojen turvallisuustyön tukemiseen ja motivointiin työolojen kehittämiseksi.

Pirstaloituva työelämä
Työtä tehdään entistä enemmän vaihtelevissa paikoissa ja vaihtelevin työajoin. Perinteisen yrittäjyyden ja työnteon rinnalle ovat tulleet uudet työnteon muodot, kuten it-
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sensä työllistäminen, kevytyrittäjyys, alustatalous ja kutsutyö. Toimintojen ulkoistaminen ja erilaiset alihankintamuodot ovat yleistyneet, myös yli valtionrajojen. Yritystoiminnan pirstaloitumiseen liittyvä alihankintojen ketjuttaminen voi olla myös haaste
säädösten noudattamiselle.

2.3.1 Strateginen tavoite
Edistämme reilujen työnteon ehtojen toteutumista työnteon muodosta riippumatta ja
osallistumme harmaan talouden tehokkaaseen torjuntaan. Vaikutamme aktiivisesti
lainsäädännön kehittämiseen ja osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun.

2.3.2 Vaikuttavuustavoitteet
Pirstaloituva työelämä -ilmiöön liittyvät strategisen tason vaikuttavuustavoitteet ovat:
−
−

−

Tunnistamme työelämän sekä sen valvonnan uusia haasteita ja nostamme ne yhteiskunnalliseen keskusteluun
Vähennämme työelämän epävarmuutta ja edistämme reilua kilpailua yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sekä kohdentamalla työsuojeluviranomaisen toimintaa erityisesti niihin organisaatioihin, joissa työelämän
pelisääntöjä ei noudateta tai tunneta
Varmistamme, että työnantaja saa tietoa työelämän pelisääntöihin liittyvistä velvoitteistaan helposti ja ymmärrettävässä muodossa.

Työn kuormittavuus
Työ on jatkuvassa muutoksessa, ja yhä useammin työstä johtuvat terveysongelmat
liittyvät työn psykososiaalisiin kuormitustekijöihin. Myös työelämän kognitiiviset vaatimukset kasvavat, ja monet työtehtävät vaativat yhä enemmän tiedonkäsittelykykyjä.
Joillakin toimialoilla automatisaation ja digitalisaation myötä suorittavat tehtävät vähenevät ja asiantuntijuutta vaativat lisääntyvät.

2.4.1 Strateginen tavoite
Vaikutamme työn kuormittavuuden vähentämiseen kehittämällä valvontaa ja ohjausta
niin, että tavoitamme kattavasti työpaikkoja sekä valitsemme erilaisiin työpaikkoihin ja
niiden tilanteisiin soveltuvat keinot.
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2.4.2 Vaikuttavuustavoitteet
Työn kuormittavuus -ilmiöön liittyvät strategisen tason vaikuttavuustavoitteet ovat:
−

−
−

Vaikutamme työpaikkojen ja työterveyshuollon yhteistyöhön siten, että
työn aiheuttama haitallinen kuormitus tunnistetaan, sekä sitä ennaltaehkäistään, vähennetään ja hallitaan tehokkaasti
Kehitämme työsuojeluvalvonnan työkaluja kuormituksen tunnistamiseksi
ja arvioimiseksi
Varmistamme yhteistyössä muiden työsuojelutoimijoiden kanssa, että
työpaikoilla on saatavilla riittävät tiedot ja työvälineet haitallisen kuormituksen tunnistamiseen ja hallintaan.

Jatkuva uudistuminen
Uudet ilmiöt, haasteet ja muuttuva työelämä haastavat työsuojeluvalvontaa uudistumaan jatkuvasti. Valvonnan nykyiset toimintatavat eivät enää riitä vastaamaan kaikkiin muuttuvan työelämän tarpeisiin. Muutospaineisiin vastaaminen edellyttää julkishallinnon organisaatioilta uudenlaista kehittämiskulttuuria, joka mahdollistaa henkilöstön kehittämispotentiaalin hyödyntämisen.

2.5.1 Strateginen tavoite
Olemme uudistumiskykyinen ja yhteiskunnan ilmiöihin nopeasti reagoiva valvontaviranomainen. Otamme yhteistyötahot ja asiakkaat mukaan kehittämiseen ja kokeiluihin.

2.5.2 Vaikuttavuustavoitteet
Jatkuva uudistuminen -ilmiöön liittyvät strategisen tason vaikuttavuustavoitteet ovat:
−

−

−

Varmistamme osallistavan johtamisen ja esimiestyön avulla, että henkilöstö on mukana toiminnan kehittämisessä ja tarvittavien muutosten tunnistamisessa lisäarvoa tuottavalla tavalla
Luomme ennakointi- ja reagointikykyisen toiminnan suunnittelu- ja seurantajärjestelmän, jonka avulla varmistamme, että valvonnan painotukset ovat yhdessä sovittuja ja ajanmukaisia sekä vastaavat ympäristön
tarpeita
Kehitämme valvontaa jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti ja
otamme kokeilujen ja pilotointien kautta käyttöön valvonnan keinoja,
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−

jotka vastaavat asiakastarpeisiin sekä ovat vaikuttavia ja lisäävat toiminnan tehokkuutta
Määrittelemme toiminnallemme sekä toteutettaville uudistushankkeille
laatu- ja vaikuttavuustavoitteet, joita seuraamme ja arvioimme.

Tieto
Tiedon merkitys kasvaa. Työsuojeluvalvonta, sen sidosryhmät ja asiakkaat tuottavat
laadukasta työelämätietoa, jota tarvitaan valvonnan suunnittelussa ja toteutuksessa.
Tiedon keräämisen ja analysoimisen keinot monipuolistuvat ja tuovat uusia mahdollisuuksia valvontaan ja työelämän kehittämiseen.

2.6.1 Strateginen tavoite
Hyödynnämme tietoa monipuolisesti valvonnan ja työelämän kehittämisessä. Jaamme
tietoa, osaamista ja näkemystä eri sidosryhmien ja asiakkaiden käyttöön.

2.6.2 Vaikuttavuustavoitteet
Tieto -ilmiöön liittyvät strategisen tason vaikuttavuustavoitteet ovat:
−

−

−

Analysoimme ja hyödynnämme käytössämme olevaa ja muualta saatavaa tietoa valvonnan kohdentamiseksi ja kehittämiseksi sekä toimintamme vaikuttavuuden arvioimiseksi
Vaikutamme aktiivisesti muiden viranomaisten ja rekisterinpitäjien tietovarantojen saamiseen työsuojeluviranomaisen käyttöön sekä niiden käytettävyyteen työsuojeluvalvonnassa
Avaamme työsuojeluvalvonnassa kertyvää tietoa muiden toimijoiden
käyttöön siten, että se on hyödynnettävissä työpaikkojen työturvallisuuden kehittämisessä.

Digitalisaatio
Digitalisaatio muuttaa työelämää tulevina vuosina merkittävästi. Viranomaisilta odotetaan kattavia sähköisiä palveluja. Viranomaiset tarjoavat myös yhä enemmän toiminnastaan avointa dataa muille toimijoille.
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2.7.1 Strateginen tavoite
Hyödynnämme digitalisaation mahdollisuuksia yhteistyötahojen ja asiakkaiden kanssa
rohkeasti kokeillen. Parannamme merkittävästi työsuojeluvalvonnan tuottavuutta, kattavuutta ja vaikuttavuutta.

2.7.2 Vaikuttavuustavoitteet
Digitalisaatio -ilmiöön liittyvät strategisen tason vaikuttavuustavoitteet ovat:
−
−
−

Kohdennamme digitalisaatiohankkeita valvontaprosessin tehostamiseen
ja valvonnan vaikuttavuuden lisäämiseen
Digitalisaation avulla otamme käyttöön valvonnan keinoja, joilla toimenpiteiden kohteena olleiden työnantajien kattavuus paranee merkittävästi
Parannamme asiakaskokemusta kehittämällä työsuojelun sähköisiä
asiakaskanavia vuorovaikutteisiksi ja joustaviksi.
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3 Työsuojeluvalvonnan keinot
Valvonnan keinot ovat johdettavissa valvonnan visiosta: tietynlainen ilmiö ohjaa tiettyihin strategisiin valintoihin ja edelleen tietynlaisten keinojen valintaan. Valvonnan keinojen pakottavuus vaihtelee ohjauksesta ja neuvonnasta pakkokeinojen käyttöön. Eri
tavoin toteutettava vuorovaikutus työnantajan ja työntekijöiden edustajien kanssa ja
työsuojeluviranomaisen näkyvyys työpaikalla ovat tärkeitä vaikuttamiskeinoja. Työsuojeluvalvonnan keinoja on esitetty kuvassa 3. Kaikkien työsuojeluvalvonnan
keinojen osalta tehdään niiden toiminnan arviointia ja kehittämistä, mutta kuvassa
valkoisella merkittyjen keinojen käyttöönotto tai laajempi hyödyntäminen edellyttävät
työsuojeluviranomaiselta oman toiminnan ja käytettävissä olevien työkalujen
kehittämistä.

Kuva 3. Työsuojeluvalvonnassa yhdistetään useita erilaisia keinoja toiminnan vaikuttavuuden varmistamiseksi
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Työsuojelun vastuualueet ovat käyttäneet kohdeherkästi valittuja yhtenäisiä valvontaotteita ja -menetelmiä. Valvonnan keinot ovat painottuneet työpaikalla tehtyihin tarkastuksiin. Lisäksi sellaisten valvottavien asioiden kohdalla, jossa työympäristön havainnointia ei tarvita, on toteutettu tarkastuksia asiakirjojen perusteella. Viestinnällä ja
neuvonnalla sekä sidosryhmäyhteistyöllä on tuettu ja täydennetty valvontaa. Valtakunnallisilla hankkeilla on tavoiteltu yksittäisiä työpaikkoja laajempaa vaikutusta toimmialaan tai työpaikkojen joukkoon. Lisäksi niiden avulla on kehitetty ja testattu uusia
valvontamenetelmiä ja työotteita.
Valvonnan käytössä olevien keinojen monipuolistaminen ja tehostaminen sekä uusien
keinojen kehittäminen ja käyttöönotto on tärkeä kehityssuunta. Yksittäisiin asiakkaisiin
suuntautuvien toimien lisäksi on tarpeen kehittää toimintatapoja, joilla tavoitetaan kattavasti ja tehokkaasti asiakasryhmiä.
Myös uudet ilmiöt, haasteet ja muuttuva työelämä edellyttävät, että valvonnan keinot
kehittyvät ja monipuolistuvat varmistaen työpaikkojen työolosuhteiden parantumisen
sekä tasapuolisen kohtelun ja työsuojeluviranomaisen toiminnan laadun. Työpaikkojen kanssa tapahtuva vuorovaikutus tulee olemaan entistä monikanavaisempaa. Valvontatapojen ja -sisältöjen kehitämisessa tullaan ottamaan huomioon myös asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tarpeet. Työpaikkojen perusedellytyksiä toteuttaa työsuojelutoimintaa ja edistää turvallisia ja terveellisiä työoloja tullaan tukemaan digitaalisilla älykkäillä ratkaisuilla ja tietovarannoilla (avoin data).
Keinon valinta ja sen noudattaminen valvonnassa on keskeinen osa yhdenmukaista ja
laadukasta valvontaa. Valvonnan keinoja käytetään myös rinnakkain, jotta valvonta on
mahdollisimman vaikuttavaa. Eri keinojen tehokas yhdistäminen on valvontaprosessin
kehittämisen merkittävä osa-alue.

Tarkastus
Tarkastusten tavoitteena on, että ne johtavat pysyviin parannuksiin työpaikalla ja että
työpaikka oma-aloitteisesti kehittää työoloja.
Työsuojelutarkastusten toteutustapoja ja sisältöjä on kuvattu valvontaohjeissa. Nelivuotiskauden 2020–2023 aikana valvontaa kehitetään aktiivisesti, joten myös valvontaohjeita uudistetaan.
Tarkastus työpaikalla on työsuojeluviranomaisen pääasiallinen valvonnan keino, jolla
valvotaan työpaikan työoloja ja työelämän säännösten noudattamista. Työpaikalla
tehtävä tarkastus soveltuu kaikkiin valvontakohteisiin, mutta välttämättä toimintona
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kaikissa tapauksissa se ei ole tehokkain valvonnan keino. Tarkastuksia tehdään myös
yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa, silloin kun eri viranomisten tehtävät liittyvät samaan valvottavaan kokonaisuuteen.
Valvottavasta asiasta riippuen tarkastus voidaan tehdä myös asiakirjatarkastuksena
ilman käyntiä työpaikalla. Asiakirjatarkastusten käyttö on vakiintunut, ja käytön laajentaminen tulee arvioida.
Digitalisaation myötä myös virtuaalitekniikkaa voidaan hyödyntää valvonnassa. Virtuaalitekniikan käyttö sopii tarkastuksiin, joilla tarvitaan vuoropuhelua muttei työolosuhteiden laajaa havainnointia. Toiminnan tehokkuuden ja taloudellisuuden parantamiseksi virtuaalitekniikan hyödyntämistä tulee lisätä.
Valvontaa voidaan toteuttaa mittariavusteisesti käyttämällä mittaria työpaikalla tehtävän tarkastuksen apuvälineenä tai sen avulla voidaan pyytää aineistoa työpaikalta jo
ennen tarkastusta. Mittarin käyttö ennen tarkastusta auttaa suuntaamaan valvontaa ja
työpaikalla tehtävän tarkastuksen sisältöä. Työsuojeluviranomaisen käyttämiä mittareita voidaan hyödyntää myös työpaikan itsenäisissä toimenpiteissä ja tämä näkökulma tullaan ottamaan huomioon mittareiden kehittämisessä.
Viranomaisohjauksen toteuttamista arvioidaan seurantatarkastuksilla. Seurantatapa
valitaan niin, että tarve uudelle työpaikkatarkastukselle on mahdollisimman vähäinen.
Seurantatarkastusten tehostamista on syytä arvioida nelivuotiskauden aikana.

Muu valvontatoimenpide
Muita työsuojeluvalvonnan toimenpiteitä ovat työpaikoille suunnatut valvontakyselyt.
Kyselyt soveltuvat tilanteisiin, joissa ei vaadita työolosuhteiden havainnointia ja tarkastettavia asioita on rajatusti. Valvontakyselyt sopivat valvonnan piiriin seulottavien
valvontakohteiden kartoitukseen. Kyselyiden osalta kehittämistarvetta liittyy erityisesti
sähköisen asioinnin ja tiedonsiirron kehittämiseen.
Valvonnan toimenpiteitä ovat lisäksi viranomaisen myöntämät luvat sekä lausunnot
viranomaisille. Lainsäädännössä luvanvaraisiksi on määritelty töitä ja työjärjestelyjä,
joihin liittyy erityisiä riskejä.
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Ohjaus
Työsuojeluviranomaisen ohjauksen tavoitteena on varmistaa, että työpaikoilla on käytettävissään riittävät tiedot velvoitteistaan sekä työolojensa kehittämisestä ja sen hyödyistä.
Työsuojeluvalvonnan ohjaavia keinoja ovat valvontaa tukeva neuvonta ja viestintä,
joissa hyödynnetään monipuolisesti eri kanavia. Nelivuotiskaudella tehdään valtakunnallisesti toteutettavia kokeiluja, joilla on tarkoitus pilotoida erilaisten viestintäkeinojen
ja -kanavien käyttöä. Verkkopalvelun, puhelinpalvelun ja muun asiakaskysynnän välille luodaan menettelytavat, joiden avulla tunnistetaan ohjauksen uusia sisällöllisiä
tarpeita.
Ohjausta voidaan kytkeä valvontaan ennen tarkastusta ja tarkastuksilla tehtyihin havaintoihin liittyen. Valvontatoimenpiteisiin liittyvällä viestinnällä tavoitetaan laajempi
kohdejoukko. Tarkastuksen jälkeen voidaan asiakkaita auttaa tunnistamaan oma tasonsa suhteessa samankaltaisiin toimijoihin. Verkkopalvelun sisältöä laajennetaan ja
kehitetään nelivuotiskaudella hyödyntäen valtakunnallisen puhelinpalvelun kysyntää
ja muita asiakaskontakteja.
Luvussa 3.1 mainittujen eri viranomaisten yhteistarkastusten lisäksi sidosryhmä- tai
viranomaisyhteistyönä järjestetään vuorovaikutus- ja yleisötilaisuuksia tiettyyn alaan
tai asiakokonaisuuteen liittyen. Näitä voidaan toteuttaa myös virtuaalisesti. Tilaisuuksien tavoitteena on saavuttaa laajasti oikeat kohderyhmät ja tukea asiakkaita omaehtoisessa työssä. Tilaisuudet voivat tukea myös vaikuttavuutta valvonnan jälkeen. Tilaisuudet soveltuvat ajankohtaiseen ilmiön tai rajattuun kohdejoukkoon vaikuttamiseen.

Asiakkaan käyttöön tarjottavat työkalut
Kehitettäessä työsuojeluviranomaisen toimintatapoja sekä valvonnassa käytettäviä
työkaluja otetaan huomioon mahdollisuus tarjota työkaluja myös asiakkaiden käyttöön. Asiakkaan käyttöön tarjottavien työkalujen kehittämisen tavoitteena on auttaa
työpaikkoja, erityisesti pieniä yrityksiä, huolehtimaan velvoitteistaan ja kehittämään
keskeisiä työturvallisuuden ja työterveyden toimintatapoja.
Työpaikkojen käyttöön kehitettävät itsearviointityökalut auttavat työpaikkoja saamaan
tietoa oman toimintansa tilasta suhteessa lainsäädäntöön, muihin työpaikkoihin sekä
omaan aiempaan työsuojelutasoon. Tiedon saaminen oman toiminnan tasosta motivoi
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kehittämistyötä. Työsuojeluhallinto osallistuu valvontaa tukevien itsearviointituotteiden
kehittämiseen yhteistyössä muiden työsuojelutoimijoiden kanssa.
Sähköisen asioinnin kehittämisellä säästetään sekä työpaikkojen että työsuojeluviranomaisen resursseja ja ohjataan työpaikkoja täyttämään velvoitteensa.Työsuojeluviranomainen on jo aloittanut sähköisen asioinnin kehittämisen, mutta sen laajempi hyödyntäminen edellyttää merkittävää kehittämistyötä. Pidemmän aikavälin tavoitteena
on sähköisen asioinnin kehittäminen vuorovaikutteiseen ja opastavaan suuntaan.
Työsuojeluviranomaisen keräämän tiedon avoimuus ja työnantajien pääsy omiin tietoihinsa mahdollistaa osaltaan tarkastusten vaikutusten tehokkaamman seurannan.
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4 Toiminnan kehittäminen
Toiminnan kehittämisen tavoitteena on työsuojeluviranomaisen resurssien ja työkalujen tehokas hyödyntäminen mahdollisimman suuren vaikuttavuuden saavuttamiseksi.
Nelivuotiskaudella 2020–2023 kehittäminen jakaantuu valvonnan ja sitä tukevien toimintojen sekä henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Työsuojeluvalvonnan toimintaa
kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti. Kehittämisen alueet ja
kohteet johdetaan vision strategisten tavoitteiden mukaisista vaikuttavuustavoitteista.
Työsuojelun vastuualueiden toimintaa on kehitetty jatkuvasti, joten monet valvonnan
keinot soveltuvat edelleen hyödynnettäväksi ilmiölähtöisessä kehittämisessä. Työelämän muutos ei kaikilta osin tapahdu nopeasti, vaan esimerkiksi työoloihin liittyvät riskit
ovat suurelta osin pysyneet samoina kuin edellisellä runkokaudella. Työpaikkojen
omaehtoisen työsuojelutyön tukeminen vaikuttavalla valvonnalla on edelleen työsuojeluviranomaisen toiminnan peruslähtökohta.
Työsuojelutarkastusten ja työsuojeluviranomaisen muiden toimintojen kehittäminen
tapahtuu suunnitelmallisesti käytettävissä olevat resurssit huomioon ottaen. Toiminnan kehittämisessä hyödynnetään henkilöstön osaamista ja tuetaan sen kehittymistä.
Yhtenäisiä toimintatapoja ja organisoitumista kehittäessä huomioidaan mahdolliset virastorakennemuutokset. Toiminnan suunnittelussa otetaan edelleen huomioon alueelliset erot elinkeinotoiminnan rakenteessa sekä toimintaympäristössä. Työsuojeluhallinnon sisäinen tiedonkulku varmistetaan ja eri toimenpiteet toteutetaan siten, että ne
tukevat toisiaan mahdollisimman suuren vaikuttavuuden varmistamiseksi.
Tässä luvussa esitetään kehittämisen periaatteelliset linjaukset, keskeisiä kehittämisen osa-alueita sekä kehittämistoimintaan liittyviä muita reunaehtoja. Ne tarkentuvat
konkreettisiksi kehittämistoimenpiteiksi toiminnan suunnittelun edetessä. Kehittämistoimenpiteet huomioidaan vuosisuunnittelussa ja kirjataan tarkemmin vuosittaiseen tulossopimukseen. Kehittämistarpeita ja -tavoitteita arvioidaan nelivuotiskaudella vuosittain.
Kehittämisen periaatteissa ja kehittämisalueissa on huomioitu runkosuunnitelman valmistelun aikana esille tuleet kehittämistarpeet ja aikaisemmat työsuojeluvalvontaan
liittyvät kehittämisideat, joita on tuotettu mm. Luova-valmistelussa. Nelivuotiskaudella
kehitettävien asioiden tulee tukea työsuojelun visiosta nousevia strategisia tavoitteita
ja edistää niiden toteutumista sekä työsuojeluviranomaisen työn tuottavuutta.
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Valvonnan kehittäminen
Työsuojelun ydintehtäviä on edelleen vaikuttaminen työnantajiin niin, että työpaikkojen tapaturmavaaroja, fyysistä ja psykososiaalista kuormitusta, kemiallisia, biologisia
ja fysikaalisia vaaratekijöitä sekä ammattitauteja ja muita terveyshaittoja aiheuttavia
tekijöitä torjutaan. Tähän kohdistuvaa toimintaa on kehitettävä valvonnan tuottavuuden ja muuttuvan työelämän tarpeiden vastaavuuden parantamiseksi. Välittömästi
käytettävissä oleva keino on edelleen parantaa valvonnan kohdentumista. Pidemmällä tähtäimellä valvonnan nykyisten ja uusien menetelmien kehittäminen on tärkeä
kehityssuunta.
Valvonnan suunnittelussa tulee aikaisempaa enemmän hyödyntää ilmiöpohjaista valvontaa toimialasuuntautumisen lisäksi. Kehittämistyön pohjaksi valitaan asiakasnäkökulma, joka kattaa sekä ulkoiset että sisäiset asiakkaat sekä sen, että valvontaa tehdään kohdeherkästi (kohteeseen sopivin työkaluin) ja samalla riskiperusteisesti. Yhteiset menettelytavat ja laatu ovat edelleen tärkeitä tekijöitä asiakkaiden yhdenvertaisen
kohtelun varmistamisessa.
Valvontatyötä ja sen kehittämistä suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Kehittämishankkeille määritellään laatu- ja vaikuttavuuskriteerit, joita mitataan ja arvioidaan. Näiden tulosten perusteella tehdään tarvittavia muutoksia, joilla
tavoitellaan parempaa arvolupausten mukaista toimintaa. Organisaatiossa kannustetaan innovoimaan ja kokeilemaan uusia toimintatapoja. Kokeilujen toimivuutta seurataan systemaattisesti.
Työelämän kehittyminen yhä monimuotoisemmaksi haastaa myös lainsäädännön kehittämiseen. Tietoisuus työlainsäädännöstä ei ole itsestäänselvyys työmarkkinoille tulevien joukossa. Tämä edellyttää myös työsuojeluviranomaisen viestintä- ja vuorovaikutustaitojen lisäämistä.
Monissa tehtävissä työn kuormittavuuden muutos fyysisesti kuormittavasta työstä psykososiaalisesti kuormittavaan työhön vaatii työsuojeluviranomaisen ja asiakkaiden
käyttöön tarkoitettujen työkalujen kehittämistä. Valvontaa tukevien työkalujen kehittämisen tavoitteena on myös tukea työpaikkojen omaehtoista kehitittämistoimintaa ja siten vaikuttaa kattavammin ja tehokkaammin työpaikkojen työoloihin.
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Valvontaa tukevien toimintojen kehittäminen
Työsuojeluviranomaisen täytyy yhä joustavammin pystyä vastaamaan muuttuvan työelämän haasteisiin, mikä asettaa tarpeen kehittää myös viranomaisen omaa toimintaa
aikaisempaa joustavammaksi. Työsuojeluviranomaisen tulee kehittää myös avoimuutta sekä vuorovaikutusta muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Tiedonvaihto eri viranomaisten tiedonsaantioikeuksien puitteissa tehostaa sekä viranomaisten että työpaikkojen toimintaa. Esimerkiksi kansallisen tulorekisterin käyttö vuoden
2020 alusta on askel tiedonvaihdon parantamisessa.
Työsuojeluviranomaisen toimintaa johdetaan ja kehitetään suunnitelmallisesti. Toimintaa tullaan arvioimaan järjestelmällisesti, esimerkiksi eri tasoilla tehtävien vertaisarviointien avulla. Työsuojeluhallinto osallistuu Eurooppalaiseen johtavien työsuojelutarkastajien (SLIC) vertaisarviointiohjelmaan, jonka tuloksia käytetään oman toiminnan
kehittämiseen.
Työsuojelutiedon aikaisempaa parempi hyödyntäminen ja digitalisaation käyttöönotto
on merkittävä mahdollisuus. Olemassa olevaa tietoa tulee hyödyntää tehokkaammin.
Datalouhinnassa, eli olemassa olevien tietovarantojen yhdistämisessä ja niistä löydettävien uusien yhteyksien löytämisessä on paljon mahdollisuuksia. Avoin data on tärkeä kehityskohde sekä ohjattaessa asiakkaita omien hallintajärjestelmien kehittämisessä, että työsuojelun yleisesti jaettavan tiedon kannalta.
Nelivuotiskauden aikana seurataan ja selvitetään tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia.
Myös esimerkiksi kohdennetumpi asiakkaiden ohjaaminen heidän tehdessään jo käytössä olevia rekisteröitymisiä (esim. työnantajarekisteri) on vielä käyttämättä oleva
mahdollisuus. Sähköisten palveluiden kehittämistä jatketaan ja selvitetään mahdollisuuksia palveluiden yhteiskehittämiseen ja toteuttamiseen muiden viranomaisten
kanssa.

Osaamisen kehittäminen
Suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen edellyttää tietoa sekä osaamistarpeista
että olemassa olevasta osaamisesta. Työsuojeluviranomaisen osaamisen kuvaamiseen ja kehittämiseen panostetaan nelivuotiskauden 2020–2023 aikana voimakkaasti.
Osaamisvaatimukset määritellään ilmiökohtaisten toimintamallien laatimisen yhteydessä ja niitä tarkennetaan prosesseja kuvattaessa. Näin saatuja osaamisprofiileja ja
niihin liittyviä koulutustarpeita seurataan ja hyödynnetään osana valmentavaa johtamista.
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Kehittämisen raamit
Kehittämissuunnitelman aikataulu määräytyy siten, että vaikuttavuustavoitteiden konkretisoinnin valmistuttua määritellään tarkemmat kehittämisen kohteet ja toimenpiteet.
Arvio kehittämiskohteiden ja -toimenpiteiden tärkeydestä sekä kehittämistyön vaatimista resurssipanoksista antaa lopullisen aikataulun kehittämiselle.
Aikataulussa huomioidaan koko nelivuotiskausi, osa toimienpiteistä ajoitetaan jo kauden ensimmäiselle vuodelle, osa myöhemmille ja jotkut toimenpiteet jatkuvat seuraavalle nelivuotiskaudelle. Vuositasolla kehittämiskohteet ja -toimenpiteet kirjataan tulossopimukseen.
Toiminnan kehittämisen vaikuttavuustavoitteiden konkretisoinnin yhteydessä laaditaan suunnitelmat, joissa esitetään kehittämisen prosessi, aikataulu ja resurssit. Prosessi käynnistetään mahdollisimman pikaisesti, jotta kehittämistoiminta tukee tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti valvontaa.
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5 Työsuojelun vastuualueiden
runkosuunnitelman toimeenpano
Runkosuunnitelma
Työsuojelun vastuualueiden runkosuunnitelma laaditaan neljäksi vuodeksi kerrallaan.
Runkosuunnitelma 2020–2023 on aikaisempaa strategisemmalla tasolla mahdollistaen joustavamman reagoinnin muuttuvaan toimintaympäristöön. Toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia arvioidaan jatkuvasti ja niihin reagoidaan käytännön valvontatyössä (kuva 4).

Kuva 4. Työsuojelun vastuualueiden vuosittaiset tavoitteet määritellään tulossopimuksissa, mutta toimintaympäristön muutosten vaikutusta käytännön valvontatyöhön arvioidaan jatkuvasti
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Runkosuunnitelmassa esitetään vastuualueiden toiminnalle strategiset tavoitteet sekä
vaikuttavuustavoitteet. Strategisten tavoitteiden toteuttaminen on nähty tarkoituksenmukaiseksi ulottaa kahden seuraavan nelivuotiskauden ajalle. Vuosittaisiin tulossopimuksiin tarkennettavien vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisen aikaikkuna on yksi nelivuotiskausi.
Runkosuunnitelman toimeenpanossa hyödynnetään kokonaisarkkitehtuuriin perustuvaa toimintamallia. Tämä työ tehdään runkosuunnitelman valmistumisen jälkeen sosiaali- ja terveysministeriön ja työsuojelun vastuualueiden edustajien yhteistyönä tulostavoitteiden asetannan yhteydessä. Toimintamalli on kuvattu tarkemmin luvussa 5.2
Tulossopimuksen laadinta.
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6 Tulossopimuksen laadinta
Tulostavoitteiden määrittely
Vuosittaisessa valtakunnallisessa tulossopimuksessa esitetään ne vastuualueiden toimenpiteet, joilla runkosuunnitelmassa määriteltyjä strategisia ja vaikuttavuustavoitteita
toteutetaan. Ministeriö määrittelee tulostavoitteiden asettamisen aikataulun ja tarvittaessa tarkentaa runkosuunnitelman tavoitteita. Prosessin aikataulu sovitetaan yhteen
STM:n hallinnonalan sekä aluehallintovirastojen tulosohjauksen kanssa.
Ministeriön ohjeistuksen pohjalta työsuojelun vastuualueet laativat esityksen tulostavoitteista nelivuotiskaudelle sekä kullekin toimintavuodelle. Esitys sisältää myös tavoitteiden toteutumisen seurannassa ja toteuman arvioinnissa käytettävät mittarit.
Tulostavoite-esitys syntyy runkosuunnitelman vaikuttavuustavoitteiden (valvontaan liittyvät ja toiminnan kehittämiseen liittyvät) konkretisoinnissa. Se tehdään alla olevassa
kuvassa esitetyn toimintamallin avulla. Toimintamallissa esitetyt käsitteet on kuvattu
tarkemmin liitteessä 1.

Kuva 5. Toimintamallin jäsennys
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Toimintamallissa vaikuttavuustavoitteet puretaan pienempiin toiminnan kannalta keskeisiin osa-alueisiin (kuten asiakasryhmät, valvonnan keinot, verkostot ja yhteistyötahot) ja määritellään mitkä ovat ne valvonnan ja toiminnan kehittämisen vaikuttavimmat
toimenpiteet, joilla runkosuunnitelmassa esitetyt tavoitteet saavutetaan. Toiminnan
kehittämisen osalta mallin avulla arvioidaan mm. millaista osaamista, prosesseja sekä
tietovarantoja ja -järjestelmiä on olemassa ja mitä uutta tarvitaan. Mallissa tämä tapahtuu kyvykkyyksien arvioinnin yhteydessä.
Toimintamallin edellyttämien osa-alueiden, vaikuttavuuden arvioinnin ja kyvykkyyksien määrittely sekä kehittämistarpeista päättäminen tapahtuu yhteistyössä sekä asiantuntijoiden että työsuojeluhallinnon johdon kanssa.
Toimintamallianalyysi tehdään kunkin vuosittaisen tulossopimuksen laadinnan yhteydessä, mutta se voidaan tarvittaessa toteuttaa myös tiheämmin aikavälein. Arviointi ei
ole kertaluontoinen toimi, vaan sen tulee olla jatkuvaa siten että kehitystä suhteessa
muuttuviin vaatimuksiin arvioidaan tarkoituksenmukaisin aikavälein.
Ministeriö antaa palautteensa työsuojelun vastuualueiden esitykseen ja tulossopimuksen lopulliset kirjaukset sovitaan yhdessä ministeriön ja työsuojelun vastuualueiden
välillä.
Työsuojelun vastuualueet toteuttavat valtakunnallisesti yhtenäistä valvontaa. Tulostavoitteiden ja niihin liittyvien mittareiden lisäksi vastuualueet sopivat yhteiset keinot tavoitteiden toteutukseen. Yhteisten menetelmien sopimisen yhteydessä määritellään
myös valtakunnalliseen yhtenäisyyteen liittyvät vaikuttavuusmittarit ja -indikaattorit.
Tuloksia arvioidaan työsuojelun vastuualueiden johtajien säännöllisissä johtajakokouksissa ja tarvittaessa määritellään toimenpiteitä, mikäli haluttua vaikuttavuutta ei
ole sovituilla menetelmillä saavutettavissa.

6.1.1 Tavoitteiden toteutumisen ja toimintaympäristön
jatkuva seuranta
Työsuojelun vastuualueilla tulostavoitteiden toteutumista arvioidaan seurantamittareiden avulla jatkuvasti. Tavoitteiden toteutumista käsitellään ministeriön ja työsuojelun
vastuualueiden kesken sovituin määräajoin. Tarvittaessa sovitaan erillisen osavuosiraportoinnin toteutuksesta.
Tulostavoitteiden toteuman lisäksi keskustellaan toimintaympäristön muutoksista, joihin työsuojelun vastuualueilla tulee reagoida. Keskusteluiden yhteydessä päätetään
välittömästi toteutettavista toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista aiemmin asetettuihin

33

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN RAPORTTEJA JA MUISTIOITA 2019:63

tulostavoitteisiin. Keskeisimmät aineistot uusien ilmiöiden havainnoinnissa ovat tarkastajien työpaikkatarkastuksilla tekemät havainnot ja työsuojelun vastuualueille tulleet asiakasyhteydenotot sekä muu viranomaitieto.
Sidosryhmien näkemyksiä työsuojeluviranomaisen toimintaan vaikuttavista toimintaympäristön muutoksista kuullaan erityisesti työsuojeluneuvottelukunnan sekä alueellisten työsuojelulautakuntien kautta. Myös muu sidosryhmäyhteistyö sekä muiden
viranomaisten kanssa tehtävä tietojen vaihto ovat tärkeässä asemassa toimintaympäristön muutosten havainnoinnissa. Työterveyslaitoksen ylläpitämän Työelämätietopalvelun kautta seurataan ajantaista tilasto- ja tutkimustietoa.
Tulostavoitteiden toteuma raportoidaan vuosittain ministeriön laatiman vuosiraportointiohjeen mukaisesti. Tulostavoitteiden toteutumisen arvioinnissa käytettävien mittareiden tulee olla yksiselitteisiä. Tulostavoitteiden saavuttaminen arvioidaan valtakunnallisesti. Vuosiraportoinnin sisältöä laajennetaan runkokaudella analyysilla valvonnan havainnoista ja toiminnan tuloksista.

Tulospalkkiojärjestelmä
Työsuojelun vastuualueilla on käytössä tulospalkkiojärjestelmä. Tulospalkkion tavoitteena on tukea keskeisten strategisten tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteet voivat
olla joko määrällisiä tai keinopainotteisia, mutta niiden toteutuma ja mahdollinen ylittäminen tulee olla kohtuullisen helposti ja yksiselitteisesti todennettavissa.
Tulospalkkioiden maksamiseen tarvittava määräraha on vastuualueiden säästettävä
toimintamenoistaan. Tulospalkkion maksaminen ei saa heikentää henkilöstörakenteen
kehittämistä eikä sitä saa säästää henkilöstön kannalta epätyydyttävillä toimenpiteillä.
Järjestelmä rakennetaan ministeriön, vastuualueiden johdon ja henkilöstöjärjestöjen
yhteistyönä ennen runkokauden alkua ja sen toimivuutta arvioidaan vuosittain.

Työsuojelun vastuualueiden välisen
voimavarajaon perusteet
Työsuojelun vastuualueiden toimintaan valtion talousarviossa myönnettyä määrärahaa jyvitetään vastuualueille suhteutettuna vastuualueiden kokoon ja valvonnan tarpeeseen. Mittareina valvonnan tarpeen määrittelyssä ovat alueen valvontakohteiden
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sekä palkansaajien määrä. Lisäksi määrärahan jaossa otetaan huomioon vastuualueiden valtakunnalliset erikoistumistehtävät ja alueelliset erityispiirteet.
Voimavarojen jaossa on haluttu kiinnittää erityistä huomiota toimintojen kehittämiseen
ja siihen, että kehittäminen on resurssien puitteissa mahdollista. Vastuualueet sopivat
tulossopimusprosessin yhteydessä kunkin vuoden kehityshankkeet ja varaavat niiden
toteuttamiseen riittävät määrärahat. Kehityshankkeiden osuutta kokonaismäärärahasta ei ole etukäteen määritelty, vaan se voi vaihdella vuosittain.
Vastuualueen osuus valtakunnallisen tulossopimuksen mukaisista töistä ja vastuualueiden kokoon suhteutetuista töistä, esimerkiksi valvonta ja puhelinneuvonta, määräytyy valvontakentästä johdetun määrärahan suhteesta kokonaismäärärahaan.
Määrärahan jaossa keskeisenä periaatteena on turvata kaikkien vastuualueiden toimintakyky ja siten turvata tasalaatuinen valvonta. Määrärahojen jakamiseen on luotu
laskentamalli, mutta se tulee mieltää tavoitetilaksi, johon pyritään nelivuotiskauden
2020–2023 aikana. Mallin tavoitteena on, että toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen
on edelleen mahdollista ja että mahdollinen henkilöstö- ja kulurakenteen sopeutuminen tapahtuu vain ns. luonnollisen poistuman kautta.
Vastuualueiden voimavarojen jaossa on tehtävä vastuualueiden yhteistä pitkäjänteistä
suunnittelua ja varmistettava kulurakenteiden suhde tiedossa oleviin rahoitusraameihin. Sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osasto koordinoi vastuualueiden
henkilöstö- ja kulurakenteen kehitystä varmistaen rahoituksen riittävyyden.
Vastuualueiden voimavarojen jakoperusteet on kuvattu kuvassa 6.
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Kuva 6. Työsuojelun vastuualueiden voimavarojen jakoperusteet
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Liite 1. Käsitteet
Käsite
Arvolupaus
Asiakasryhmä

Ilmiö

Ilmiölähtöisyys
Jatkuva parantaminen
Kyvykkyys

Kyvykkyyksien arviointi

Osaaminen
Palvelu
Palvelukanava
Resurssi
Rullaava suunnittelua

Strateginen tavoite

Kuvaus
Organisaation lupaus siitä, millaista arvoa se pyrkii tuottamaan
asiakkaille
Asiakasryhmä on organisaation asiakaskunnan jako tiettyyn
segmenttiin. Segmentoinnin tavoitteena on tunnistaa kullekin
ryhmälle parhaiten soveltuvia tapoja tuottaa niitä palveluita, jotka
ovat segmentille relevantteja. Segmentoinnin tuloksena voi olla
erilaisia palveluita, erilaisia palvelukanavia, erilaista viestintää tai
erilaisia tapoja tuottaa palvelua eri asiakasryhmille.
Jollakin tavalla ilmenevä, havaittavissa oleva, tapahtuma,
tapahtumasarja tai seikka, syystä tai toisesta huomionarvoinen aihe,
johon kohdistetaan toimenpiteitä. Työsuojelussa työelämän
muutosten näkökulmasta huomionarvoinen aihe, johon kohdistetaan
toimenpiteitä
Tapa hahmottaa asioita osana laajempaa järjestelmää ja
asiakokonaisuutta, erillisten yksittäisten osien sijaan. (Ilmiömäinen
julkinen hallinto, 2018)
Prosessi, jossa organisaation jatkuvan arvioinnin perusteella
tehdään muutoksia toimintaan välittömsäti tai sovituin määräajoin
Kyvykkyydet ovat organisaation ominaisuuksia, jotka lisäävät sen
menestystekijöitä ja tuottavat sille lisäarvoa.
Kyvykkyydet muodostuvat prosesseista, tiedoista, kanavista,
rahoituksesta, osaamisesta ja resursseista.
Prosessi, jossa arvioidaan mitkä ovat organisaation keskeiset
kyvykkyydet ( kts. kohta kyvykkyydet) ja erityisesti mitä niistä tulee
kehittää sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kyvykkyyksien ja
resurssien osa-alueiden painotus ja merkitys vaihtelee riippuen
organisaatiosta.
Organisaation tehtävän/palvelun toteuttamiseksi vaadittava tieto ja
taito esim. tapaturmaosaaminen, tiedon analysointi
Organisoidun toiminnan tuloksena syntyvä aineeton hyödyke
asiakkaan tarpeiden tyydyttämiseksi, esim. neuvonta,
työpaikkatarkastus.
Palvelukanavan avulla palvelu saavuttaa asiakkaan, ja asiakas saa
palvelukanavan kautta palvelun käyttöönsä esim. chat, puhelin,
verkko- ja asiointipalvelu sekä asiakaspalvelupisteet.
Yksi keskeisistä kyvykkyyksistä, sisältää mm. henkilöt, materiaalit,
tilat, tietojärjestelmät, tietovarannot, teknologia, työvälineet, luvat ja
oikeudet sekä sopimukset.
Toiminnan suunnittelua, jossa ajan kuluessa suunnitelman
loppupäivää siirretään koko ajan eteenpäin esim. vuosi kerrallaan.
Rullaavan suunnittelun tavoite on tukea organisaation toimintaa ja
johtamista ja mahdollistaa sen nopeampi reagointi
toimintaympäristön muutoksiin.
Jokaiseen visiossa tunnistettiin keskeiseen ilmiöön on asetettu
strateginen tavoite, joka tarkentaa visiota määrittelemällä ilmiöön
liittyvän tahtotilan.
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Käsite

Vaikuttavuuden arviointi

Vaikuttavuustavoite
Valvonnan keinot
Verkosto
Visio
Yhteistyötaho

Kuvaus
Toimintamallilla on kaksi merkitystä. Sitä käytetään laajan
kokonaisuuden kuvaamiseen, ns. liiketoimintamallin, tarkoituksessa.
Toinen määritelmä on laajemman määritelmän sisältä löytyvien
toiminnallisten osakokonaisuuksien kuvaamiseen. Tällöin
toimintamalli tarkoittaa paikallisesta ratkaisusta yleistettyä mallia,
joka määrittelee käytännön käyttötarkoituksen, keskeisen idean,
osatekijät ja prosessin, esim. asiakaspalvelumalli, voi sisältää
olemassa olevia ja puuttuvia toimintamalleja.
Vaikuttavuuden arviointi mittaa ja kuvaa toiminnalla aikaansaatuja
muutoksia. Vaikuttavuutta arvioitaessa on pystyttävä määrittämään
toiminnan tulostavoitteet ja sen jälkeen arvioimaan luotettavasti,
miten toiminnalla on pystytty ne saavuttamaan.
Täsmentää strategista tavoitetta nimenomaan työsuojelun toiminnan
vaikutuksen piirissä oleviin asioihin.
Valvonnan keinoilla tarkoitetaan kaikkia niitä palveluita, välineitä ja
kanavia, joiden avulla työsuojeluviranomainen on asiakkaisiinsa
vuorovaikutuksessa tai joita se toimittaa asiakkailleen.
Verkosto on joukko toimijoita ja niiden välisiä suhteita. Toimijat ovat
ihmisiä tai organisaatioita. Esimerkiksi työsuojelussa eri
viranomaiset, työmarkkinajärjestöt ja tutkimuslaitokset
Visio on on osa strategiaa, organisaation yhteinen kuva
tulevaisuudesta
Yhteistyötahot eli sidosryhmät ovat organisaatiolle oleellisia
toimijoita eli kaikkia niitä tahoja, joiden kanssa organisaatio on
vuorovaikutuksessa, jotka vaikuttavat sen toimintaan ja joihin sen
toiminta vaikuttaa.
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