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Työsuojelun merkityksen näkyväksi
tekeminen yhteiskunnassa
Tavoitteena
 Turvallinen ja terveellinen työ, joka edistää
tekijöidensä työ- ja toimintakykyä ja siten myös
työpaikan tuottavuutta ja kilpailukykyä.
 Kestävä työelämä, joka luo inhimillistä,
sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia yksilöille,
työpaikoille, yhteiskunnalle.
 Työurien pidentyminen niiden alusta, keskeltä ja
lopusta yhteensä keskimäärin kolmella vuodella.
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Työsuojelun merkityksen näkyväksi tekeminen
yhteiskunnassa
Hyödyt yksilön kannalta:
 Työkyky ja toimintakyky säilyy ja paranee
 Myös osatyökykyisten työmahdollisuudet paranevat
 Myönteinen vaikutus työllistymiskykyyn
 Vaikutus hyvinvointiin myös työelämää laajemmin,
työn ja muun elämän tasapaino,
vaikutus läheisiin
 Taloudellinen toimeentulo
 Syrjäytymisen estäminen
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Työsuojelun merkityksen näkyväksi tekeminen
yhteiskunnassa
Työpaikan kannalta:
 Tuottavuus ja kilpailukyky
 Asiakkaiden luottamus:
 Tuotteiden ja palvelujen laatu ja aikataulut sopimuksen mukaisia,
toimitusvarmuus
 Työhyvinvointi näkyy ulospäin ja heijastuu asiakaspalveluun:
Hyvästä asiakaskohtaamisesta syntyy työn iloa ja imua
-> positiivinen kierre

 Kyky tarjota asiakkaille uusia ratkaisuja
ja toimintatapoja
 Osaaminen, jota asiakas arvostaa
 Innovatiivisuus

 On osa yrityksen riskienhallintaa
 Vaikuttaa työpaikan työllistämiskykyyn
 Vaikutus yrityksen arvoon ja talouteen
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Hallitusohjelma
 Hallituksen visiona on, että vuonna 2025 Suomi on uudistuva,
välittävä ja turvallinen maa, jossa jokainen voi kokea olevansa
tärkeä ja yhteiskunnassa vallitsee keskinäinen luottamus.
 Hallitusohjelmaa toteutetaan kärkihankkeilla
 Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihankkeen tuloksena
osatyökykyisten asema työmarkkinoilla vahvistuu siten, että
osatyökykyiset joko pysyvät työelämässä tai työllistyvät nykyistä
huomattavasti paremmin. Tämä lisää osatyökykyisten
yhdenvertaisuutta ja elämänlaatua sekä vähentää valtion
kustannuksia. Kärkihankkeen vetovastuu on sosiaali- ja
terveysministeriön työsuojeluosastolla.

Hallitusohjelma
 Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto on mukana
tukemassa kärkihankkeita (mm. tuomalla työturvallisuus- ja
työterveysnäkökulmaa)
 Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma (LAPE) -kärkihanke:
Osana kärkihanketta toteutetaan ”Viedään käytäntöön
perheystävällisen työpaikan toimintamallia”.
 Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten
omaishoitoa -kärkihanke.
 Biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen vauhdittaminen,
työelämävalmiudet, taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia.
 Edistetään hyvinvointia ja terveyttä ja vähennetään eriarvoisuuttakärkihanke

 Työsuojeluhallinto osallistuu maakuntauudistuksen
valmisteluun ja toimeenpanoon. Huomioitava
työsuojeluvalvonnalta edellytetyn riippumattomuuden sekä
muiden ILO:n ja EU:n siltä edellyttämien vaatimusten
täyttäminen.

Ajankohtaista työsuojelusäädöksistä
 Kolmikantaperiaatteen kunnioittaminen
 sidosryhmät vahvasti mukana valmistelussa
 Hallitusohjelmassa säädösten sujuvoittaminen ja normien purku
 Yhteiskunta on oikeudellistunut, mikä on johtanut mm. säädösten
lukumäärän kasvuun - ja sitä koskevaan kritiikkiin
 Kuitenkin EU:hun liittymisvuodesta 1995 vuoteen 2016 verrattuna
työsuojelusäädösten määrä on vähentynyt lähes 30 %
 Työsuojelusäädökset eivät ole haitallista hallinnollista taakkaa
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Ajankohtaista työsuojeluvalvonnasta
 Valvonta
- Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden
toiminta keskittyy valtakunnallisesti tunnistettujen
riskitoimialojen ja -tekijöiden valvontaan
- toiminnan yhtenäisyyttä lisätään
- pohjoismainen yhteistyö on aktivoitunut

 Markkinavalvonta
- markkinavalvontatapausten käsittelyssä työllistää
erityisesti halpatuonti ja siihen liittyvät ongelmat
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Ajankohtaista työsuojeluvalvonnasta
 Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan
toimenpideohjelman toteuttamiseen osallistuminen
 Kansallinen Pimeän työn ehkäisyn foorumi on
käynnistynyt työ- ja elinkeinoministeriön johdolla
 Asbestilainsäädännön muutos on lisännyt
yhteydenottoja työsuojeluhallintoon
 Digitalisaatio
– Työsuojeluhallinto on koonnut yhteen digitalisaatiota tukevat
hankkeet ja vie niitä eteenpäin resurssien puitteissa
– Valtakunnallinen puhelinpalvelu
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Ajankohtaista työsuojelun kehittämisestä
 Tiedon tuottaminen tulevaisuusselontekoa ja STM:n strategian
päivitystä varten
 Työelämä 2025- tulevaisuuskatsaus
– Katsauksessa on kuvattu työelämän ja työympäristön tilaa vuonna
2025. Tulevaisuuskatsauksessa on arvioitu tapahtuvia muutoksia
mm. työssä ja työympäristössä, osaamisessa ja koulutuksessa,
https://www.julkari.fi/handle/10024/125724

 Analyysit ja laskelmat:
– Menetetyn työpanoksen kustannus -laskelmat ja toimenpiteet
kustannusten vähentämiseksi,
http://stm.fi/menetetyn-tyopanoksen-kustannukset
 Työsuojelututkimuksen linjausten valmistelu kansallisissa ja
EU:n tutkimusstrategioissa ja -ohjelmissa
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Ajankohtaista työsuojelun kehittämisestä
 Tietopaketti: Ajankohtaista työsuojelun kehittämisestä 7/2016,
www.tyosuojelu.fi
 Työturvallisuus- ja työterveysasioiden Yhden luukun
toimintamallin rakentaminen YritysSuomeen,
www.yrityssuomi.fi
 Työkyvyn tukeminen
 Ammattitautien vähentäminen (Toimenpidekokonaisuuden
valmistelu syksyn 2016 aikana)
 Moderni tapaturmaohjelma alkanut v. 2016
 Terveydelle haitallisen psykososiaalisen ja fyysisen
kuormituksen vähentäminen ja voimavarojen lisääminen
 Inhimillinen ja sosiaalinen pääoma
 Kemialliset ja biologiset altisteet
 TEPSI - Tepsivät teot työelämään -tietopankki:
http://www.yrityssuomi.fi/web/tepsivat-teot/etusivu

Ajankohtaista EU-, KV- ja pohjoismaisesta yhteistyöstä
 Kansainvälisten työtapaturmia ja työhön liittyviä ammattitauteja
koskevien estimaattien päivittäminen Maailman työjärjestö
ILO:lle, julkistus Maailmankongressissa Singaporessa 2017
 Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA)
kanssa v. 2016-2017 toteutettava kampanja Terveellinen työ Elämän eri vaiheissa
 V. 2018-2019 kampanjan ”Dangerous Substances” valmistelu
 EU- lyhyen ja pitkän aikavälin prioriteetit
 Brexitin seurauksiin valmistautuminen
 Valmistautuminen Suomen EU-puheenjohtajuuskauteen (2019
heinäkuu-).
 Pohjoismaisen Ministerineuvoston puheenjohtajuus 2016

Yhteenveto
 Työsuojelu on menestystekijä
 Työturvallisuus -ja työterveysasiat on huomioitava
päätöksenteossa yhteiskunnassa eri tasoilla
 Etsitään yhteiskunnassa yhdessä keinot, joilla saadaan
menetetyn työpanoksen kustannuksia vähennettyä 10 % 24
miljardista €:sta / v)
 Työturvallisuus- ja työterveysasiat huomioitava työpaikalla
tärkeänä osana johtamista ja osana normaalia jatkuvaa
toimintaa
 Hyvä, aktiivinen työturvallisuus- ja työterveysyhteistyö
avaintekijä
 Otetaan aidosti kaikki mukaan työpaikalla
 Kiinnitetään huomio vahvuuksiin ja lisätään myönteisiä
voimavaroja
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Yhdessä olemme enemmän!
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