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Runkosuunnitelman valmistelu
Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden tulosohjauksen nelivuotiskausi 2008–2011 päättyy vuoden 2011 lopussa. Seuraava nelivuotiskausi kattaa vuodet 2012–2015. Uudelle kaudelle on tarkistettu sekä tulosohjausprosessi että tulostavoitteet ottaen huomioon sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tulosohjauksen kehittämisen linjaukset ja ministeriön strategiat sekä hallitusohjelman tavoitteet.
Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) työsuojeluosasto (TSO) asetti kesäkuussa 2010 työryhmän, jonka tehtävänä oli työsuojelun vastuualueiden
tulosohjausprosessin sekä tulostavoitteiden tarkistaminen kaudelle 2012–
2015. Työryhmän toimikausi oli 1.9.2010–30.6.2011. Työryhmän kokoonpano oli seuraava: Markku Marjamäki, pj. STM/TSO, Jussi Murto,
vpj. STM/TSO, Olli Hämäläinen STM/TSO, Hannu Jokiluoma STM/TSO,
Toivo Niskanen STM/TSO, Kirsi Häkkinen/Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue, Seppo Pekkala/Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue, Arto Teronen/Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue, Maija van der Weij/ItäSuomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue, Päivi Suorsa/PohjoisSuomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue, Tarja Nupponen,
siht. STM/TSO ja Silja Särkijärvi siht. (15.3.2011 alkaen) STM/TSO.
Työryhmä valmisteli työsuojelun vastuualueille runkosopimuksen vuosille
2012–2015 ottaen huomioon seuraavat näkökohdat:
Työsuojelun vastuualueiden kanssa sovitaan syksyllä 2011 runkosopimus
vuosille 2012–2015. Työryhmän tulee esittää hallitusohjelmaan ja sosiaalija terveysministeriön hallinnonalan strategioihin perustuvat tulostavoitteet
sekä tunnusluvut ja arviointikriteerit tulosten seurantaan ja raportointiin.
Lisäksi työryhmän tuli tehdä erillinen esitys siitä, miten tulostavoitteista
vuosittain neuvotellaan ottaen huomioon sosiaali- ja terveysministeriön tulosohjausmenettelyt sekä miten tulospalkkiojärjestelmä sovitetaan uuteen
runkosopimukseen ja palkkausjärjestelmään ja miten tulossopimusten toteutumisen seuranta järjestetään.
Runkosuunnitelma valmisteltiin yhteistyössä työsuojeluhallinnon keskeisten sidosryhmien kanssa. Työryhmä kuuli valmistelutyössään keskeisiä sidosryhmiä ja työsuojelun vastuualueiden henkilöstöä useampaan kertaan
prosessin aikana. Runkosuunnitelmaluonnos käsiteltiin työsuojeluneuvottelukunnassa 17.6.2011 ja työsuojeluosaston johtoryhmässä 5.8.2011.
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Tulosohjaus työsuojeluhallinnossa
Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto tulosohjaa aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueita. Tulosohjaus sisältää työsuojelun vastuualueiden toiminnan tavoitteet ja määrärahat. Tulosohjauksella varmistetaan
työsuojelun vastuualueiden toiminnan ja työsuojeluvalvonnan tuloksellisuus ja tasalaatuisuus. Tulosohjaukseen sisältyy myös vastuualueiden toiminnan seuranta ja raportointi.
Nykyinen tulosohjausprosessi on toimiva ja sitä jatketaan pääosin samankaltaisena runkokaudella 2012–2015. Runkokaudella 2012–2015 lisätään
sosiaali- ja terveysministeriön ja työsuojelun vastuualueiden tulosohjausprosessin vuorovaikutteisuutta. Tulosohjauksessa syntyvät vastuualueen
suunnittelu- ja seuranta-asiakirjat käsitellään työsuojelun vastuualueen alueellisessa työsuojelulautakunnassa ennen niiden hyväksymistä.
Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee neljäksi vuodeksi kerrallaan työsuojelun vastuualueiden toiminnan tavoitteet runkosopimuksella. Tavoitteiden määrittelyssä lähtökohtana ovat ministeriön sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 ja työsuojeluosaston johdolla kolmikantaisesti laaditut Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset
vuoteen 2020. Tavoitteet tukevat osaltaan hallitusohjelman linjausten toteuttamista. Vuoden 2012–2015 runkosopimuksen sisältöön vaikuttaa
merkittävästi kolmikantaisesti valmistellut työsuojeluhallinnon resurssityöryhmän toimenpide-ehdotukset (Sosiaali- ja terveysministeriö selvityksiä
2009:14). Tavoitteiden määrittely perustuu valtakunnalliseen ja alueellisiin
toimintaympäristöanalyyseihin.
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Hallitusohjelma
STM:n strategia
Työsuojelulinjaukset
Resurssityöryhmän toimenpide-ehdotukset

Valtakunnallinen toimintaympäristöanalyysi

RUNKOSUUNNITELMA 2012–2015

VUOSITTAISET TULOSSOPIMUKSET

VASTUUALUEEN
VALVONTASUUNNITELMA
2012–2015

Alueellinen toimintaympäristöanalyysi
Kuva 1. Tulosohjaus työsuojeluhallinnossa

Jokainen vastuualue laatii koko runkokauden kattavan alueellisen toimintaympäristöanalyysin. Sen ja runkosuunnitelman perusteella vastuualue tekee runkosopimuskautta koskevan valvontasuunnitelman valvonnan toteuttamiseksi. Alueellista toimintaympäristöanalyysia päivitetään vuosittain.
Vuosittaiset tulostavoitteet sovitaan vastuualueiden laatiman toimintaympäristöanalyysin ja valvontasuunnitelman perusteella ministeriön ja vastuualueiden välisissä tulosneuvotteluissa. Vastuualueiden tulostavoitteita tarkennetaan vuosittaisissa tulossopimuksissa.
Hallinnonalan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi
työsuojeluosastolla yhteen sovitetaan sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan laitosten tulostavoitteita työsuojelun tavoitteiden toteutumisen
edistämiseksi. Yhteensovittamisella pyritään varmistamaan, että laitosten
tulostavoitteet tukevat toisiaan ja auttavat koko hallinnonalan yhteiskunnallisiin vaikuttavuustavoitteisiin pääsemisessä. Liitteessä 1 on tulosohjaukseen ja runkosuunnitelmaan liittyviä käsitteitä määrittelyineen.
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Työsuojelun vastuualueiden runkosuunnitelmaa 2012–2015
ohjaavat linjaukset ja perustelut
Luvussa 3 esitetään sosiaali- ja terveysministeriössä sekä kolmikantaisesti
sidosryhmien kanssa laaditut keskeiset työsuojelun valvonnan toimintaa ohjaavat asiakirjat. Alaluvussa 3.1. esitetään sosiaali- ja terveysministeriön
strategiasta ja työsuojelun linjauksista tulevat tavoitteet. Alaluvussa 3.2.
kuvataan sosiaali- ja terveysministeriön strategiassa esitetty analyysi työelämän haasteista valvonnalle.

3.1

Strategiset linjaukset
Työsuojelun vastuualueiden toimintaa ohjaa sosiaali- ja terveysministeriön
sosiaali- ja terveyspoliittinen strategia, Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020.
Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut tavoitteeksi, että elinikäinen
työssäoloaika pitenee kolmella vuodella vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että ihmiset pysyvät terveinä ja jatkavat
työssään nykyistä kauemmin. Tämä tarkoittaa sitä, että työ on turvallista ja
terveellistä ja että kykyä, halua ja mahdollisuuksia tehdä työtä parannetaan.
Työn tulee olla vetovoimaista ja sen tulee edistää terveyttä sekä työ- ja
toimintakykyä. Hyvä ja terveellinen työympäristö tukee kestävää kehitystä
ja työntekijöiden hyvinvointia sekä parantaa yritysten ja yhteiskunnan tuottavuutta.
Sosiaali- ja terveysministeriön strategiaa on täsmennetty työsuojeluosaston
johdolla kolmikantaisesti laadituissa työympäristön ja työhyvinvoinnin linjauksissa vuoteen 2020. Terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta on asetettu seuraavat tavoitetilat:
•
•
•

Ammattitautien määrä vähenee 10 %
Työpaikkatapaturmien taajuus alenee 25 %
Työn aiheuttama haitallinen kuormitus vähenee
 Koettu fyysinen kuormitus vähenee 20 %
 Koettu psyykkinen kuormitus vähenee 20 %

(Luvut osoittavat muutosta verrattuna vuoteen 2010)
Strategiassa ja linjauksissa esitettyjen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää
useiden eri tahojen toimenpiteitä ja yhteistyötä.
Työsuojeluhallinnon kolmikantainen resurssityöryhmä esitti raportissaan
Tuottava, tuloksellinen ja laadukas työsuojeluvalvonta 2015 (Sosiaali- ja
terveysministeriö selvityksiä 2009:14) toimenpiteitä työsuojeluvalvonnan
vaikuttavuuden lisäämiseksi, valvonnan toteutuksen kehittämiseksi, vaikuttavuusperusteisen valvontastrategian ja -taktiikan toteuttamiseksi sekä henkilöstön osaamisen varmistamisen ja ammattitaidon ylläpitämiseksi. Runkosuunnitelma on keskeinen asiakirja työryhmän esittämien toimenpiteiden
toteuttamiseksi.
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Hallitusohjelmassa korostuvat ne valvonnan teot, joilla vaikutetaan harmaan talouden torjuntaan, työurien pidentämiseen työuran alusta, keskeltä
ja lopusta sekä työsuhteen minimiehtojen toteutumiseen.
3.2

Työelämän haasteita valvonnalle
Muutokset väestön ikärakenteessa, taloudessa ja teknologiassa heijastuvat
työelämään. Työelämän ja -markkinoiden joustavuus ja monimuotoisuus lisääntyy jatkuvasti. Työnteon muodot ja työvoiman käyttötavat muuttuvat.
Ulkomaalaisen työvoiman ja vuokratyövoiman käyttö lisääntyy. Myös työaikajoustojen käyttö kasvaa. Uhkana on työpaikkojen polarisoituminen entistä selkeämmin hyviin ja huonoihin.
Väestön ikääntyessä työikäisten määrä vähenee ja tarve työurien pidentämiseen kasvaa. Nykyisen ja tulevan työvoiman työkyvyn ja terveyden ylläpitämiseen on kiinnitettävä huomiota työn aiheuttaman haitallisen kuormituksen, työtapaturmien ja ammattitautien vähentämiseksi. Fyysisen työympäristön rinnalla psykososiaaliset työympäristön kysymykset ovat keskeisiä.
Erityisen tärkeää on huolehtia nuorten työkyvystä ja työmarkkinoille siirtymisestä mahdollisimman pian koulutuksen jälkeen. Nuorten työsuojeluosaamisen lisäämiseen ja perehdyttämiseen työpaikoilla on kiinnitettävä
huomiota. Osatyökykyisten työllistymistä on tuettava ja pyrittävä vähentämään työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien määrää. Työvoiman maahanmuutolla voidaan vaikuttaa työikäisten määrään. Työvoiman tarve esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammateissa kasvaa ikääntyvän väestön
määrän lisääntyessä.
Taloudellinen noususuhdanne lisää työtapaturmia muun muassa rakentamisen volyymin kasvaessa sekä työn määrän ja kiireen lisääntyessä. Lisääntyvä teknologian käyttöönotto muuttaa terveys- ja turvallisuusriskejä.
Monikulttuuriset työpaikat, ulkomaisen työvoiman ja vuokratyövoiman
käyttö, työvoiman liikkuvuus ja usean työnantajan yhteiset työpaikat ovat
haasteita työpaikkojen työsuojeluosaamiselle ja toimivien työpaikkakohtaisten käytäntöjen luomiselle. Uhat kaksien työmarkkinoiden syntymiselle
Suomeen ovat lisääntyneet. Pahimmillaan harmaa talous pitää sisällään jopa järjestäytynyttä rikollisuutta.
Uudet verkostomaiset tavat tuottaa tavaroita ja palveluita, tilaajatuottajamallit sekä kilpailutukset voivat tuoda menettelyjä, joissa turvallisuusasioiden hallinta ei ole vakiintunut käytäntö. Tällaisissa menettelyissä
mm. tiedon välittäminen ja henkilöstön perehdyttäminen voivat helposti
unohtua.
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Pidempiä työuria työhyvinvoinnilla
Työikäisten määrän vähentyessä on työuria pidennettävä alku- ja loppupäästä, alennettava työttömyyttä sekä vähennettävä työkyvyttömyyttä ja
sairauspoissaoloja. Tavoitteena on, että elinikäinen työssäoloaika pitenee
kolmella vuodella vuoteen 2020 mennessä. Työelämän vetovoimaa on kasvatettava parantamalla työoloja ja työhyvinvointia. Mitä paremmin työpaikoilla voidaan ja mitä terveempiä työntekijät ovat, sitä pidempiä ovat työurat ja sitä parempi on tuottavuus. Työoloja on kehitettävä johdon ja henkilöstön yhteistyönä. Vastuu työoloista on aina työnantajalla. Työnantajien
on huolehdittava työntekijöiden yhdenvertaisesta kohtelusta, ja johtaminen
on nostettava työhyvinvointipolitiikan ytimeen. Työntekijöillä itsellään on
kuitenkin suuri vastuu työkykynsä ja ammatillisen osaamisensa ylläpitämisestä.
Työkyvyttömyyden riskiä voidaan vähentää edistämällä terveyttä ja työkykyä, kehittämällä työoloja ja tehostamalla työterveyshuoltoa. Erityisesti
kiinnitetään huomiota niihin ammattialoihin, joilla on eniten terveyttä
kuormittavia tekijöitä. Sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksia että mielenterveyden ongelmia vähennetään. Työterveyshuollon ennalta ehkäisevässä
toiminnassa on keskityttävä työkyvyn ylläpitoon sekä työn terveysvaarojen
arviointiin ja työkyvyn alenemisen tunnistamiseen hyvissä ajoin. Riittävän
varhainen hoito ja oikea-aikainen kuntoutus edellyttävät työterveyshuollon
ja muun terveydenhuollon sekä työpaikan saumatonta yhteistyötä.
Työtapaturmien torjuntaan on panostettava edelleen. Keskeinen tekijä tapaturmien torjunnassa on, että yrityksen johto ja koko organisaatio sekä
alihankintaketju ovat mukana systemaattisessa tapaturmien torjuntatyössä.
Kemikaalien käytön lisääntyminen työpaikoilla aiheuttaa uusia terveysriskejä. Kosteus- ja homeongelmat erityisesti julkisen sektorin työpaikoilla ovat
edelleen haasteena työolojen parantamisessa.
Harmaan talouden vähentäminen
Viranomaisten yhteistyötä vahvistetaan, jotta voidaan estää kaksien työmarkkinoiden syntyminen ja turvata työnantajien tasavertaiset kilpailuasetelmat. Julkisen talouden rahoituspohjaa vahvistetaan torjumalla harmaata
taloutta. Harmaan talouden vähentäminen kytkeytyy monen hallinnonalan
lainsäädäntöön, ja siksi sen valvonta on yhteistyötä työsuojelun, alkoholivalvonnan, poliisin, verottajan, tullin, rajavartioston, työvoimaviranomaisten ja työeläkevakuuttajien kesken.

10

4

Työsuojeluvalvonnan tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta
Luvussa 4 kuvataan työsuojeluvalvonnan vaikuttavuutta ja sen lisäämistä
runkokaudella 2012–2015.

4.1

Valvonnan vaikuttavuuden todentamisen näkökulmia
Työoloihin vaikuttavat ensisijaisesti työpaikan oma toiminta ja sen lisäksi
monet muut tekijät kuten taloudellisen tilanteen vaihtelut. Valvonnan
merkitystä ja osuutta työoloja koskevissa muutoksissa on vaikea arvioida ja
mitata. Valtakunnallisten työtapaturma-, ammattitauti- ja sairaustilastojen
perusteella ei ole mahdollista luotettavasti arvioida valvonnan vaikuttavuutta. Sen sijaan rajattuihin työolojen ongelmakohtiin suunnatuilla valvontahankkeilla on ongelmia vähennetty mitattavasti. Lisäksi on osoitettu,
että turvallisuuskilpailuissa mukana olleiden työpaikkojen turvallisuustoiminta on kilpailujen vaikutuksesta kehittynyt ja tapaturmamäärät ovat vähentyneet. Turvallisuuskilpailuja on toteutettu teknologia-, elintarvike- ja
rakennusteollisuudessa.
Viranomaistoimintaa on tulosjohtamisen kautta keskitetty ongelmallisimmille toimialoille ja niiden työpaikoille. Erityisenä tavoitteena on ollut saada tulossopimuksissa mainittujen toimialojen työpaikkojen oma turvallisuuden hallinta toimivaksi.
Vuoden 2006 laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (valvontalaki 44/2006) on selkeästi tehostanut työpaikkojen
valvontaa siten, että työpaikoille annetut kehotukset on valvottu. Tämä on
selvästi jämäköittänyt viranomaistoimintaa.
Työsuojeluhallinnon
valvontatietojärjestelmien
kehittämishankkeen
(VALTIMO) tavoitteena on tehostaa valvonnan suunnittelua ja yhtenäistää
valvontakäytäntöjä. Valvontajärjestelmien kehittämisellä pyritään mm. siihen, että työsuojelutarkastajien resursseja voidaan entistä enemmän käyttää
työpaikkojen tarkastamiseen. VALTIMO-hankkeen tavoitteena on myös
parantaa työpaikoille annettavan palautteen eli tarkastuskertomuksen laatua, mikä lisää valvonnan vaikuttavuutta.
Runkokaudella 2012–2015 valvonnan vaikuttavuutta lisätään erityisesti
hanketyöskentelyllä, valvontaa tukevalla viestinnällä ja sidosryhmäyhteistyöllä.

4.2

Valvonnan vaikuttamisen periaatteet runkokaudella 2012–2015
Runkokaudella 2012–2015 kiinnitetään resurssityöryhmän ehdotusten mukaisesti erityistä huomiota tulokselliseen työsuojeluvalvontaan ja sen avulla
saataviin toivottuihin vaikutuksiin työpaikan ja yhteiskunnan tasolla.
Valvonnan tuloksellisuus syntyy valvonnan suuntaamisesta oikeisiin valvontakohteisiin ja valvonta-asioihin sekä valvonnan aikaansaamista parannuksista työolosuhteissa ja turvallisuuden johtamisessa (vaikuttavuus) ja
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valvontatoimien tuottavuudesta. Tuloksellisuus on tulo, joka edellyttää jokaisen tulontekijän (valvonnan suuntaaminen, valvonnan vaikuttavuus ja
tuottavuus) olevan kunnossa, muutoin tuloksellisuutta ei saavuteta.
Valvonnan tuloksellisuus = valvonnan suuntaaminen x
valvonnan vaikuttavuus x tuottavuus
Valvonnan suuntaamisessa ministeriö tulosohjauksen kautta määrittelee
yleisellä tasolla toiminnan painoalueet ja toimialat, joihin valvontaa kohdennetaan. Valvonnan suuntaaminen sovitaan vastuualuekohtaisen toimintaympäristöanalyysin sekä tämän pohjalta laaditun valvontasuunnitelman
perusteella. Suuntaamisessa oleellista on löytää valvontakohteet, joissa valvonnalla voidaan saada positiivisia vaikutuksia. Kohdentamisen onnistuminen edellyttää niin valtakunnan tason analyysia kuin alueiden tasolla tapahtuvaa tietojen analysointia. Viranomaistoiminta kohdennetaan erityisesti
niihin työpaikkoihin, joilla voidaan perustellusti epäillä olevan lainvastainen tila. Asiakasaloitteisessa valvonnassa vastataan kaikilta toimialoilta ja
työpaikoilta tulevaan kysyntään kattavasti toimivallan puitteissa sovittujen
toimitus- ja saatavuusaikojen mukaisesti.
Valvonnan vaikuttavuutta voidaan kuvata työsuojelulainsäädännön noudattamisen, turvallisuuden hallinnan ja työolojen kehittymisen avulla. Valvonnan laatuun voidaan vaikuttaa määrittelemällä valvonnalle suuntaviivat/reunaehdot mm. palvelujen toimitusajoille, tarkastuksen sisällölle,
toimivallan käytölle. Laatu syntyy viime kädessä vastuualueen johtamisen
ja toimintakulttuurin tuloksena.
Toiminnan tuottavuutta seurataan erilaisten mittareiden avulla, joita ovat
esimerkiksi käytetty aika/tarkastus sekä tarkastusmäärät/vastuualueen käytettävissä olevat resurssit.
Valvonnan tuloksellisuutta edistetään myös tulospalkkiojärjestelmällä. Järjestelmällä tuetaan strategisesti keskeisten tulostavoitteiden toteutumista.
Vastuualueen valvontasuunnitelma 2012–2015
Runkosuunnitelmasta johdetaan vastuualueen toimintaympäristöanalyysin
avulla nelivuotinen valvontasuunnitelma, jota päivitetään vuosittain. Valvontasuunnitelma sisältää vastuualueen valvonnan kohdentamisen sekä
muut tuloksellisen valvonnan edellyttämät toimenpiteet karkealla tasolla.
Vuosittaiset tulossopimukset
Valvontasuunnitelman sekä työsuojeluosaston suunnitteluohjeiden pohjalta
työsuojelun vastuualueet laativat ehdotuksensa vuosittaiseksi tulossopimukseksi. Tulossopimuksen sisältö tarkentuu lopulliseen muotoonsa tulosneuvotteluihin työsuojelunosaston ja vastuualueen vuorovaikutteisena yhteistyönä. Tulossopimukset hyväksytään työsuojelun vastuualueiden ja sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston välisissä tulosneuvotteluissa.
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Tulossopimusta toteuttava vuosittainen toimintasuunnitelma
Työsuojelun vastuualueet laativat vuosittain toimintasuunnitelmat kunkin
toimintavuoden tulostavoitteiden toteuttamiseksi. Vuosittaiset toimintasuunnitelmat tarkentavat tulostavoitteita ja koko runkokaudelle tehtyä valvontasuunnitelmaa. Toimintasuunnitelmissa määritellään mm. vuosittaiset
valvontakohteet, kyseisenä toimintavuotena toteutettava viranomaisaloitteinen valvonta ja hankkeet.
Vaikuttavuuden seuranta ja arviointi
Työsuojelunvalvonnan vaikuttavuutta seurataan sovituilla tunnusluvuilla ja
mittareilla.
Tarkastettavien asioiden tilaa, työympäristöarviointeja ja työolomittareita
käytetään työpaikkojen muutosten selvittämiseen. Näillä tunnusluvuilla ja
mittareilla todennetaan työpaikkojen tilanne valvonnan alussa ja lopussa.
Työsuojeluvalvonnan vaikuttavuuden seurantaa ja arviointia varten rakennetaan asiakaspalautejärjestelmä. Vaikuttavuuden arviointia toteutetaan
myös vastuualueiden vertaisarvioinneilla. Vuoden 2012 lopulla valmistuva
uusi valvontatietojärjestelmä tehostaa valvonnan vaikuttavuuden todentamista valvonnan seurannan ja raportoinnin parantumisen myötä.

5

Työsuojelun vastuualueiden runkosuunnitelma 2012–2015
Työsuojelun vastuualueiden runkosuunnitelma on jäsennelty valtionhallinnossa käytössä olevan tulosprisma-kehikon mukaisesti. Liitteessä 2 on kuvattu tiivistetysti runkokauden 2012–2015 keskeiset tavoitetilat ja seurantamittarit.

A. VAIKUTTAVUUS
5.1

Strategiset tavoitteet/päämäärät runkosopimuskaudella 2012–2015
Työsuojeluviranomaiset vaikuttavat työpaikkojen turvallisuuteen ja terveyteen valvomalla työpaikkojen työoloja. Työsuojeluvalvonta kohdistuu työnantajiin ja heitä velvoittavan lainsäädännön noudattamisen valvontaan.
Työsuojelun vastuualueiden strategiset päämäärät runkokaudella 2012–
2015 ovat seuraavat:

1. Työpaikoilla on toimivat työsuojelun hallinnan käytännöt
Työsuojeluviranomaisen toiminnan keskeisenä tavoitteena on, että työpaikat toimivat oma-aloitteisesti työolojen kehittämiseksi. Tämä tarkoittaa että työpaikoilla on säännöstenmukaiset toimivat työsuojelun yhteistoimintaorganisaatiot sekä turvallisuuden hallintajärjestelmät ja että työpaikan työterveyshuolto on järjestetty lainsäädännön mukaisesti. Työpaikkojen omatoimisuuden lisääminen ja tukeminen edellyttää työsuojeluviranomaisten
määrätietoista sidosryhmäyhteistyötä.

13

2. Viranomaisaloitteinen valvonta suunnataan toisaalta turvallisuuden, terveyden
ja työkyvyn kannalta tärkeimpiin kohteisiin siten että työsuojelun hallinta ja työolot paranevat ja toisaalta niin, että varmistetaan lainsäädännön edellyttämien
työelämän pelisääntöjen toteutuminen.
Tämä edellyttää, että työsuojelun vastuualueilla on toimivat menettelyt
valvontakohteiden valintaan.
3. Asiakasaloitteiseen kysyntään vastataan täysimääräisesti sovittuja laatutavoitteita ja toimitusaikoja noudattaen
Tämä edellyttää, että työsuojelun vastuualueilla on valvonnan toteuttamisen edellyttämä riittävä osaaminen, resurssit ja yhtenäiset toimintatavat.
4. Työsuojeluvalvonnassa käytetään kussakin tilanteessa vaikuttavinta ja tuloksellisinta keinoa/keinoja.
Tämä edellyttää, että valvonnan vaikuttavuus ja tuloksellisuus ohjaavat valvonnan keinojen valintaa ja että tuloksia voidaan arvioida.
5. Työsuojeluvalvonnan käytössä on työolojen ja niiden hallinnan muutoksia kuvaavia mittareita. Lisäksi käytetään toiminnan tuottavuutta ja palvelukysyntää
kuvaavia mittareita.
Tämä edellyttää mittareiden kehittämistä yhteistyössä työsuojeluhallinnon,
työmarkkinajärjestöjen, asiantuntijalaitosten ja työpaikkojen kanssa sekä
mittareiden käytön osaamista. Näitä mittareita ovat tarkastettavien asioiden
tilan muutokset, työympäristöarvioinnit ja työolomittarit.

5.2

Viranomaisaloitteinen työsuojeluvalvonta
Viranomaisaloitteisen valvonnan suuntaamisen ja sisällön määrittelee tulossopimuksen perusteella työsuojelun vastuualue. Valvonnan vaikuttavuutta
lisätään viestinnän ja sidosryhmäyhteistyön keinoin. Vuosiraportoinnin
avulla sosiaali- ja terveysministeriö seuraa viranomaisaloitteisen valvonnan
toteutumista suunnitellun mukaisesti.

5.2.1

Valvonnan suuntaaminen
Suuntaaminen tapahtuu toimintaympäristöanalyysien avulla. Sosiaali- ja
terveysministeriö laatii valtakunnallisen toimintaympäristöanalyysin, jonka
perusteella ministeriö määrittelee yleisellä tasolla kantansa valvottaviin
asioihin ja riskiperusteisesti valittaviin toimialoihin tai ammatteihin. Kukin
vastuualue laatii alueellisen toimintaympäristöanalyysin erityisten alueellisten valvontatarpeiden selvittämiseksi. Näiden kahden analyysin perusteella tulosneuvotteluissa sovitaan vastuualuekohtaisesti valvonnan suuntaaminen.
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Yksittäisten valvontakohteiden valinnan tekee jokainen vastuualue itse.
Valvontakohteiden valinnassa vastuualueet käyttävät toimintaympäristöanalyysin, valvontatietojärjestelmän ja työolotietokannan tietoja. Vastuualueet voivat käyttää myös erilaisia kyselyitä sekä hyödyntää sidosryhmien
asiantuntemusta kohteiden valinnassa. Vastuualueet laativat valvontasuunnitelman koko runkokauden ajalle ja toteuttavat valvontaa sen mukaisesti.
Valvontasuunnitelmaa päivitetään vuosittain.
5.2.2

Valvonnan keskeiset vaikutuskanavat
Työsuojeluviranomaisten tekemällä työsuojeluvalvonnalla vaikutetaan työpaikan turvallisuusjohtamiseen ja työolosuhteisiin. Peruslähtökohta on, että
valvonnassa vaikutetaan aina turvallisuusjohtamiseen. Turvallisuuden johtamisen toimivuus todennetaan valvomalla työolosuhteita.

Kuva 2. Työsuojeluvalvonnan vaikutuskanavat

Sidosryhmäyhteistyö, viestintä

Muut toimijat

Turvallisuuden
johtamiseen
vaikuttaminen

Työolosuhteisiin
vaikuttaminen

Tavoiteltavat muutokset/seuraukset
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien
määrä laskee
Työtapaturmien taajuus ja vakavuus
alenee
Ammattitautien määrä vähenee
Fyysinen ja psyykkinen kuormitus
vähenee

Työsuojeluvalvonta

Nuolien selitykset:
Viranomaistoimintaa
Työpaikan työsuojelutoimintaa
Palautetieto työsuojeun tilasta
Muiden toimijoiden toiminta
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Työsuojeluvalvonnan ohella työpaikan turvallisuusjohtamiseen ja työolosuhteisiin vaikuttavat myös muut yhteiskunnalliset toimijat. Heidän ja työsuojeluhallinnon toiminnan samansuuntaistamista edistetään viestinnällä ja
sidosryhmäyhteistyöllä.
5.2.2.1 Turvallisuuden johtamiseen vaikuttaminen
Hyvä turvallisuusjohtaminen, erityisesti työhyvinvoinnin johtaminen, edistää työelämän laatua, työssä jaksamista ja mahdollistaa osaltaan työurien
pidentymisen. Työpaikkojen turvallisuusjohtamisen osalta varmistetaan, että työpaikoilla on lain edellyttämät toimivat käytännöt turvallisen ja terveellisen työn tekemiseen. Keskeistä on vaarojen tunnistaminen ja arviointi
ja niihin liittyvien toimenpiteiden toteutus sekä työolojen jatkuva tarkkailu
ja seuranta. Työssä tai työolosuhteissa esiintyvät haitta- ja vaaratekijät on
tunnistettava ja selvitettävä ja niiden merkitys työntekijöiden terveydelle
on arvioitava kattavasti, järjestelmällisesti ja todennettavasti. Vaara- ja haittatekijöiden poistamiseksi tai niistä aiheutuvan riskin vähentämiseksi tehtyjä käytännön toimenpiteitä arvioimalla saadaan käsitys järjestelmän toimivuudesta.
Kuva 3. Turvallisuusjohtamisen kehä
Vaarojen ja haittojen tunnistaminen
Tunnistettujen
vaarojen ja
haittojen
poistaminen
heti

Vaarojen arviointi

Jatkuva
seuranta

Työsuojelun toimintaohjelma
Toimenpiteet

Toisen kokonaisuuden toimivien käytäntöjen osalta muodostaa työpaikan
työterveyshuollon järjestäminen lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Työurien pidentämisessä on oleellista, että työnantaja hyödyntää työterveyshuollon johtopäätökset työolojen terveydellisestä merkityksestä.
Oman kokonaisuutensa toimivissa käytännöissä muodostaa työpaikkojen
oma työsuojeluorganisaatio, perehdytysmenettelyt ja työssä käytettävien
tuotteiden lainmukaisuuden varmistaminen.
Lisäksi on substanssikohtaisia käytäntöjä kuten työaikojen hallinta, työsuhteen vähimmäisehdoista huolehtiminen tai esim. kemikaalien turvallisen
käytön varmistaminen.
5.2.2.2 Työolosuhteisiin vaikuttaminen
Jos työpaikan turvallisuusjohtamisen taso on huono, niin tällöin lähes koko
valvonta kohdistetaan työolosuhteiden valvontaan, kunnes turvallisuusjohtaminen alkaa toimia. Tällaisessa tilanteessa valvonnalla on tavallistakin
suurempi tarve ja merkitys.
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5.2.3

Valvonnan keskeiset vaikuttamisalueet
Vastuualuekohtainen valvonnan suuntaaminen tarkentuu alueellisten toimintaympäristöanalyysien perusteella. Liitteeseen 3 on koottu luvussa
5.2.3. esitetyt valvonnan suuntaamiset asiakokonaisuuksien mukaan.

5.2.3.1 Työelämän pelisääntöjen valvonta

Osallistuminen harmaan talouden torjuntaan
Osa työsuojeluviranomaisten valvontatehtävistä on sidoksissa harmaan talouden torjuntaan. Työsuojeluviranomaiset tekevät viranomaisyhteistyötä
mm. verottajan, poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen kanssa.
Valvonnan kohteena olevilla työpaikoilla varmistetaan lainsäädännön noudattaminen erityisesti niin, että
•
•
•

työnantajat noudattavat työsuhteissaan lainsäädännössä edellytettyjä minimiehtoja
työnantajat käyttävät vain sellaista työvoimaa, jolla on työntekooikeus Suomessa
yritykset ja julkishallinnon organisaatiot noudattavat tilaajavastuuvelvoitteita

Valvonnan suuntaaminen:
Valvonnan kohteeksi valittavia toimialoja: rakentaminen, siivous, metalli,
majoitus- ja ravitsemus, kuljetus, kiinteistönhoito ja maatalous.
Lisäksi valvontakohteiden valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota toimialoihin, joilla on paljon alihankintaa ja työpaikkoihin, joissa on toistuvasti
työsuhteen vähimmäisehtojen laiminlyöntejä.
Työsuhdevalvonta
Työsuhdevalvonnassa kiinnitetään huomiota erityisesti seuraavien lakien
noudattamisen valvontaan:
–

työsopimuslaki (55/2001)

–

työaikalaki (605/1996) ja

–

vuosilomalaki (162/2005)

Valvonnan suuntaaminen:
Valvonta suunnataan valvontasuunnitelman ja toimintaympäristöanalyysin
perusteella.
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Työaikalainsäädännön valvonta
Valvonnalla varmistetaan lainmukaisen työaikakirjanpidon ja työaikalain
mukaisten työaikajärjestelmien olemassaolo kaikissa niissä tarkastuksissa,
joissa tämä valvonnan luonne huomioon ottaen on mahdollista ja tarkoituksenmukaista.

Valvonnan suuntaaminen:
Valvontaa suunnataan vuosittaisten seulontojen perusteella sekä toimihenkilö- että työntekijävaltaisille toimialoille ja työpaikkoihin.
Ajo- ja lepoaikavalvonta
Valvonta tapahtuu EU-lainsäädännön mukaisesti. Valvontamenettelyä yhtenäistetään vastuualueilla.
5.2.3.2 Työurien pidentäminen
Työn haitallisen kuormituksen vähentäminen
Valvonnan kohteeksi valitaan niiden toimialojen työpaikat, joilla esiintyy
haitallista psykososiaalista kuormitusta, muun muassa asiakasväkivallan uhkaa, haitallista häirintää ja epäasiallista kohtelua ja työn muita psykososiaalisia kuormitustekijöitä ja/tai haitallista tuki- ja liikuntaelimistön
kuormitusta, muun muassa käsin tehtäviä nostoja ja siirtoja, toistotyötä,
keskimääräistä enemmän.
Menetelmiä psykososiaalisen kuormituksen valvontaan kehitetään yhteisesti työsuojeluhallinnossa runkokauden 2012–2015 aikana.
Valvonnan suuntaaminen:
Valvonnan kohteeksi valittavia toimialoja: sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus, vähittäiskauppa, julkishallinto, henkilö- ja tavaraliikenne, teollisuus,
majoitus- ja ravitsemus, rakentaminen, maa- ja metsätalous, IT-ala, palo- ja
pelastustoimi ja siivous.
Lisäksi valvontaa suunnataan kolmannen sektorin työpaikoille ja valvontakohteisiin, joissa työtä tehdään projektimaisesti kovassa aikapaineessa.
Työtapaturmien torjunta
Valvonnan kohteeksi valitaan niitä toimialoja, joiden työpaikoilla on keskimääräistä huonompi tapaturmataajuus ja niitä työpaikkoja, joilla on huonot
työolosuhteet.

Valvonnan suuntaaminen:
Valvonta suunnataan alueellisen toimintaympäristöanalyysin perusteella.
Erityistä huomiota suuntaamisessa tulee kiinnittää seuraaviin toimialoihin:
rakentaminen, teollisuus, lastinkäsittely (kuljetusala), kiinteistö-, vuokrausja tutkimuspalvelut sekä kunnossapito.
Lisäksi valvontakohteiden valinnassa kiinnitetään huomiota yhteisiin työpaikkoihin, 1–4 henkilön ja vasta toimintansa aloittaneisiin yrityksiin sekä
tapaturmavaarallisiin toimialoihin, joilla on paljon alihankintaa tai yrityksiin, jotka toimivat usein näiden toimialojen alihankkijoina.
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Kemikaalien turvallinen käyttö
Kemikaalien turvallisen käytön varmistamisen lisäksi huolehditaan lainsäädännön täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien hoitamisesta yhteistyössä
muiden valvontaviranomaisten kanssa.
Valvonnan suuntaaminen:
Valvonta suunnataan alueellisen toimintaympäristöanalyysin perusteella
niihin työpaikkoihin, joissa vaarallisia kemikaaleja käytetään. Lisäksi valvontaa suunnataan valtakunnallisten hankkeiden perusteella.
Kosteus- ja homeongelmien valvonta
Kosteus- ja homeongelmien osalta huolehditaan, että työpaikkojen rakenteista ei aiheudu terveysvaaraa.
Valvonnan suuntaaminen:
Valvontaa suunnataan erityisesti julkisen sektorin työpaikoille.
Markkinavalvonta
Tuotteiden vaatimustenmukaisuuden valvonta tapahtuu markkinatarkkailun sekä erityisten valvontahankkeiden avulla. Hankkeita toteutetaan
laadittavan kansallisen markkinavalvontaohjelman mukaisesti.
Valvonnan suuntaaminen:
Valvonta suunnataan kansallisen markkinavalvontaohjelman mukaisesti.
Kuntasektorin valvonta
Kuntatyönantajiin kohdistuvaa valvontaa toteutetaan koko runkokauden
kestävässä valtakunnallisessa valvontahankkeessa. Kuntasektorilla valvotaan
järjestelmällisesti turvallisuusjohtamista sekä runkosuunnitelmassa esitettyjä valvonnan vaikuttamisalueita. Kuntahankkeessa saatujen kokemusten
pohjalta laaditaan turvallisuusjohtamisen valvontaohje. Kuntahanketta
koordinoi työsuojeluhallinnon sisäinen hankeryhmä. Kuntasektorin valvontahankkeessa tehostetaan sidosryhmäyhteistyötä ja luodaan sille uudenlaista
toimintamallia.

5.3

Asiakasaloitteinen työsuojeluvalvonta
Työsuojelun vastuualueet vastaavat kattavasti kaikilta toimialoilta ja työpaikoilta tulevaan asiakaskysyntään sovittujen toimitus- ja saatavuusaikojen
mukaisesti toimivaltansa puitteissa. Asiakasaloitteisessa toiminnassa työsuojeluviranomaiset osaltaan huolehtivat syrjintä- ja tasa-arvosäännöksien sekä
työelämän tietosuojasäännösten valvonnasta.

5.4

Keskeiset valvontamenetelmät ja -keinot sekä niihin liittyvät tavoitteet
Runkokaudella 2012–2015 valvonnan vaikuttavuutta lisätään tarkastusten
määrän hallitulla nostolla ja laadun varmistamisella, hanketyöskentelyllä,
valvontaa tukevalla viestinnällä ja sidosryhmäyhteistyöllä.
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5.4.1

Tarkastukset
Tarkastusten määrää lisätään runkokauden 2012–2015 loppuun mennessä
hallitusti niin, että valvonnan laatu pystytään turvaamaan. Vuonna 2012
tarkastusten kokonaismäärä vastuualueittain on vähintään nykyisen runkokauden lopussa olevalla tasolla. Runkokauden 2012–2015 tarkastusmäärät
määritellään vastuualueittain. Tarkastusten kokonaismäärään sisältyy sekä
viranomaisen että asiakkaan aloitteesta tehdyt tarkastukset. Tarkastusten
määrissä seurataan sekä viranomais- että asiakasaloitteisia tarkastuksia ja
asiakirjojen perusteella tehtävien tarkastusten osuutta.

5.4.2

Hankkeet
Valvonnan toteuttamista hankkeina lisätään valtakunnallisella ja vastuualuetasolla. Vastuualueiden valvonta organisoidaan pääosin hanketyöskentelyn pohjalta. Valvontahankkeet suunnitellaan yhteistyössä sidosryhmien
kanssa. Hankkeiden seuranta ja raportointi toteutetaan valvontatietojärjestelmässä. Esimerkkihanke koko runkokauden kattavasti laajasta sidosryhmien kanssa yhteistyössä toteutettavasta valvontahankkeesta on kuntatyönantajiin kohdistuva valtakunnallinen valvontahanke.
Hanketyyppisessä valvonnassa on kyse siitä, että käytettävissä olevat resurssit suunnitellaan ja suunnataan tulostavoitteiden mukaisesti sellaisiin valvonnan tekoihin, joiden vaikutus on valvonnalle asetetun tavoitteen kannalta mahdollisimman suuri. Hanketyyppinen valvonta ei ulkoisesti juurikaan
muuta tarkastajan toimintaa työpaikalla. Hanketyyppisessä valvonnassa
työpaikalla tehtävä tarkastus liittyy aina tiettyyn yhteiseen tavoitteeseen
(hankesuunnitelma) ja tarkastuksen tuotokset ja vaikutukset on mahdollista
arvioida yhdessä (hankeraportti). Viestintä samoin kuin sidosryhmäyhteistyö on mahdollista hyödyntää paremmin hanketyyppisessä työotteessa valvonnan tukena.
Hankesuunnitelma sisältää yleensä hankkeeseen kuuluvat valvontakohteet,
tavoitteet valvonnan sisällölle, hankkeessa käytettävät toimintamenetelmät
ja -välineet, tarkastuksilla käsiteltävät asiat sekä itse hankkeen toteutussuunnitelman (työnjako, aikataulutus, pelisäännöt, viestinnälliset toimenpiteet sekä työn seurantamenetelmä). Hankeraportti pitää sisällään yleensä
hankkeen tulokset ja johtopäätökset. Hyvin kiteytetty raportointi antaa yhteistä tietoa siitä, mitkä olivat tarkastusten keskeiset havainnot ja miten hyvin ja kuinka suuri osa työolosuhteisiin liittyvistä asioista saatiin hoidettua.
Raportti kertoo millaista vaikuttavuutta hankkeella on ollut kohderyhmässä
ja mahdollisesti laajemminkin toimialalla. Sen avulla on myös helppoa viestittää sidosryhmille tuloksista ja johtopäätöksistä.
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Hanketyyppisen valvonnan etuja ovat:
– valvonnan tuottavuutta ja vaikuttavuutta on helpompi arvioida ja johtaa,
– valvontaan liittyvät yksittäiset teot ovat läpinäkyvämpiä ja helpommin
seurattavia,
– tarkastajille muodostuu yhteinen käsitys tavoiteltavasta,
– samoin valvonnan yhteiset linjaukset helpottuvat,
– valvonta on systemaattisempaa, valinnat ovat tietoisempia ja perusteltuja,
– sidosryhmäyhteistyöllä aikaansaadaan laajemmat kokonaisvaltaiset
– tulokset
– tarkastajien sitoutuminen ja motivaatio kasvavat, koska
* on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön,
* työpaikkatarkastus liittyy tiettyyn kokonaisuuteen,
* työllä on ”alku ja loppu” sekä
* yhdessä tekeminen tuo työn iloa ja onnistumisen
* kokemuksia.
5.4.3

Viestintä
Valvontaa tukevaa viestintää kehitetään työsuojeluosaston ja työsuojelun
vastuualueiden yhteistyönä. Sidosryhmien mahdollisuuksia tiedottaa ja jakaa informaatiota hyödynnetään nykyistä paremmin valvontaa tukevana
toimintana. Myös sidosryhmien hallinnon tavoitteita tukevaa työsuojelutietämystä lisätään viestinnän avulla. Viestinnässä hyödynnetään tarvittaessa
teemavuosi-ajattelua. Viestinnällä tuetaan työpaikan omaehtoista työsuojelutoimintaa.
Kuntatyönantajiin suunnatun valtakunnallisen valvontahankkeen viestintä
toteutetaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Valvontahankkeiden tulosten
viestinnästä huolehditaan.

5.4.4

Sidosryhmäyhteistyö
Runkokaudella 2012–2015 varmistetaan hallinnon tavoitteita tukevan sidosryhmäyhteistyön jatkuvuus valtakunnallisella ja alueellisella tasolla.
Alueellisella tasolla työsuojelulautakuntien toimintaa tehostetaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Yhteistyötä lisätään erityisesti valtakunnallisten
ja alueellisten hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa.
Viranomaisyhteistyötä tehdään valvontatoiminnan tehostamisen ja yhteistyöstä saatavan lisäarvon pohjalta. Harmaan talouden torjunnassa yhteistyötä tehdään mm. verottajan, poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen kanssa.
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan laitosten yhteistyötä tehostetaan tulostavoitteiden yhteensovittamisen avulla. Tällä tuetaan sekä STM:n
hallinnonalan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden että työsuojeluhallinnon tavoitteiden toteutumista.
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B. TOIMINNALLINEN TEHOKKKUUS
Työsuojelun vastuualueet käyttävät voimavarojaan vaikutuksia aikaansaavasti ja taloudellisesti. Toimintaympäristöanalyysit laaditaan yhtenäisen rakenteen mukaisesti.
Työsuojeluhallinnon valvontatietojärjestelmää ja menettelyjä toimintaympäristöanalyysin toteuttamiseksi kehitetään. Toiminnan suunnittelu sekä
tulostavoitteiden toteutumisen seuranta ja raportointi tehostuu uudessa
Vera-valvontatietojärjestelmässä vuoden 2012 loppuun mennessä. Veravalvontatietojärjestelmän käyttöönotto edellyttää merkittävää panostusta
henkilöstöltä alkuvaiheessa, toisaalta järjestelmä hyödyttää toimintaa oleellisesti pitkällä aikavälillä.

C. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA
Työsuojelun vastuualueilla on käytössä vaikutuksia aikaansaavat ja yhtenevät toimintatavat sekä valvontamenetelmät. Valvonnan vaikuttavuuden
mittaamiseen on käytössä toimivat seurantamenettelyt ja tunnusluvut. Valvonnan laadusta huolehditaan yhteneväisillä valvontakäytännöillä ja jatkuvalla osaamisen sekä menetelmien kehittämisellä.
Työsuojelunvastuualueilla on käytössä toisiaan tukevat ja täydentävät menetelmät toiminnan arviointiin. Tällaisia menetelmiä ovat vertaisarvioinnit,
asiakaspalautejärjestelmä ja CAF-itsearviointi.
Yhteistyössä sidosryhmien kanssa laaditaan sähköinen asiakaspalautejärjestelmä ja otetaan se käyttöön runkokauden loppuun mennessä. Asiakaspalautejärjestelmän mahdolliset kytkennät valvontatietojärjestelmän sähköisiin asiointipalveluihin selvitetään.

D. HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN
Henkilöstön osaaminen vastaa toiminnan edellyttämää tasoa. Vuoteen
2015 mennessä työsuojelun vastuualueilla on käytössä systemaattinen koulutusjärjestelmä, jonka avulla varmistetaan tulostavoitteiden saavuttamisen
edellyttämä osaamistaso ja osaamisen jatkuva kehittäminen.
Työsuojelun vastuualueiden henkilöstön osaamista kehitetään runkosuunnitelman painotusten suuntaisesti. Erityisesti selvitetään yhteisen koulutuksen mahdollisuuksia tukea nykyistä tehokkaammin ulkomaalaisten työntekijöiden käytön valvontaa, työsuhteen minimiehtojen valvontaa, kuormittavuuden valvontaa, työaikavalvontaa, työterveyshuollon valvontaa ja
konkreettisiin työolosuhteisiin vaikuttamista.
Henkilöstön työhyvinvoinnista ja työyhteisön toimivuudesta huolehditaan.
Johtaminen palvelee tulostavoitteiden toteuttamista ja luo työhyvinvointia.
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6

Työsuojelun vastuualueiden voimavarajaon
perusteiden tarkistaminen
Työsuojelun vastuualueiden toiminta perustuu eduskunnan myöntämiin
valtion tulo- ja menoarviossa esitettyihin resursseihin. Työsuojelun vastuualueiden voimavarojen suuntaamisen perusteita tarkistetaan toimintaympäristön muutosten ja muiden muutosten vuoksi. Aiempaa laskentamallia ei
ole voida sellaisenaan soveltaa aluehallintovirastouudistuksen yhteydessä
muodostettuihin työsuojelun vastuualueisiin mm. aluejaon ja tehtävämuutosten takia.
Työsuojelun vastuualueiden voimavarojen suuntaamisen perusteita on toimintaympäristön tunnuslukujen vertailtavuus, tilastojen saatavuus ja käytettävyys. Lisäksi on arvioitu alueellisista ja toiminnallisista syistä johtuvia
kustannuspaineita. Tuottavuusohjelman henkilötyövuositavoitteiden toteuttamista on arvioitu suhteessa luonnolliseen poistumaan ja palvelukysynnän määrää kuvaaviin toimintaympäristön tunnuslukuihin.

Voimavarajaon perusteet runkokaudelle 2012–2015:
1. Perusresurssien mitoitusperusteet pidetään ennallaan. Perusresurssien
määrä on 5 htv eli 250 000 euroa.
2. Valvontakentästä johdettuun voimavaraosuuteen tarkistuksia:
2.1. Käytetään työllisten määrän sijasta palkansaajien alueellisia
lukumääriä ja suhteellisia osuuksia yhtenä kysynnän määrää kuvaavana tunnuslukuna.
2.2. Valvontakentästä nousevaa kysyntää kuvaavana toisena tunnuslukuna käytetään yritysten lukumäärän sijasta alueittaista valvontakohteiden lukumäärää ja niiden suhteellista osuutta. Lähteenä työsuojeluhallinnon valvontatietojärjestelmä.
2.3. Alueen työoloja kuvaavana yhtenä tunnuslukuna käytetään
alueittaista ammattitautien ja ammattitautiepäilyjen lukumäärää ja
niiden suhteellista osuutta. Lähteinä edustavimmat ja kattavimmat
ovat tällä hetkellä työterveyslaitoksen Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt – julkaisu ja työolotietokanta.
2.4. Alueen työoloja kuvaavana yhtenä tunnuslukuna käytetään alueittaista palkansaajien työpaikkatapaturmien lukumäärää ja niiden
suhteellista osuutta. Lähteenä käyttökelpoisin on tällä hetkellä Tapaturmavakuutuslaitosten liiton tilastojulkaisu ja sen nettisivuilla
julkaistut tilastotaulut sekä tapaturmapakki.

23

2.5. Alueen työoloja kuvaavana yhtenä tunnuslukuna käytetään
alueittaista palkansaajien sairauspäivärahapäivien lukumäärää ja niiden suhteellista osuutta. Lähteenä ovat Kelan erikseen toimittamat
tilastotaulut.
2.6. Uutena alueen työoloja kuvaavana tunnuslukuna käytetään
alueittaista työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden lukumäärää ja
niiden suhteellista osuutta. Lähteinä ovat Eläketurvakeskuksen
tilastotaulut.
Valvontakentästä nousevaa palvelukysyntää kuvataan osatekijöiden yhdistelmänä ja osatekijät painotetaan seuraavasti:
• palkansaajien määrä (painoarvo 0,3),
• valvontakohteiden määrä (0,3) ja
• työoloja kuvaava tekijä (0,4).
Osatekijöiden keskinäisessä painotuksessa on hieman korostettu työolotekijän osuutta aikaisempaan verrattuna.
Työoloja kuvaava tekijä muodostetaan alueen työoloja kuvaavien tunnuslukujen yhdistelmänä ja niille annetaan painoarvot seuraavasti:
• ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt (painoarvo 0,1),
• palkansaajien työpaikkatapaturmat, yli 4 pv (0,4),
• palkansaajien sairauspoissaolopäivät (0,1) sekä
• työkyvyttömyysseläkkeelle siirtyneet(0,4).
Kunkin osatekijän osalta on otettu huomioon tietolähteen laatu ja muut
ominaisuudet.
Kuva 4. Valvontakentästä johdettu voimavaraosuus

Alueen palkansaajat

(hlö/%)
Painokerroin 0,3

Alueen valvontakohteet

(kpl/%)
+ Painokerroin 0,3

Alueen työolot

Painokerroin 0,4
+ Osatekijöiden painot:
- ammattitaudit, kpl/% (0,1)
- työtapaturmat. kpl/% (0,4)
- sairauspoissaolot, pv/% (0,1)
- työkyvyttömyyseläkkeet, kpl/% (0,4)

3. Aluekohtaisiin tarkistuksiin vähäisiä muutoksia
Länsi- ja Sisä-Suomen työsuojelun vastuualueelle aiheutuu 50 000 euron ja
Pohjois-Suomen työsuojelun vastuualueelle 90 000 euron lisäkustannus
vuodessa alueen laajuudesta ja pitkistä matkoista johtuvina matkakuluina.
Lisäksi Lounais-Suomen työsuojelun vastuualueelle aiheutuu ylimääräisiä
kustannuksia Ahvenanmaan työsuojelun valvonnan järjestämisestä 50 000
euroa vuodessa. Nämä kustannuserät otetaan huomioon laskentamallissa
lisäyksenä.
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4. Erityistehtävien voimavarat kysynnän mukaan
Eräille työsuojelun vastuualueille on edellä kerrotun lisäksi annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella valtakunnallisia erityistehtäviä ja
vuosittain sovitaan muistakin valtakunnallisista erityistehtävistä. Erityistehtävien vaatimat voimavarat mitoitetaan vuosittain kysynnän mukaan.
5. Yhteiset voimavarat ja neuvotteluvarat kysynnän mukaan
Yhteisten tehtävien vaatimat voimavarat mitoitetaan vuosittain kysynnän
mukaan. Jakamatonta määrärahaa jätetään vuosittain riittävä määrä ennalta
arvaamattomia menoja varten.
6. Tuottavuusohjelman 2012–2015 tavoitteiden toteuttaminen
Tuottavuusohjelmasta johdetut henkilötyövuosien vähennykset toteutetaan
luonnollisen poistuman puitteissa. Henkilötyövuosien suhteellisten osuuksien kehittymisessä otetaan huomioon toimintaympäristön kysyntää kuvaavien tunnuslukujen suhteet, jotta ei syntyisi vääristymiä määrärahojen jaon
ja henkilötyövuosien määrien suhteissa.
7. Työsuojelun vastuualueiden voimavarojen laskentamalli
(taulukko liite 4)
Nykyistä laskentamallia parannetaan ottamalla käyttöön ehdotetut tunnusluvut ja tilastot.

7

Tulospalkkiojärjestelmä
Runkokauden 2012–2015 tulospalkkiojärjestelmän laatimista varten perustetaan erillinen työryhmä työsuojeluosaston ja työsuojelun vastuualueiden
edustajista. Ryhmän esityksen tulee olla valmis lokakuussa 2011. Tulospalkkiojärjestelmästä sovitaan tulosneuvotteluissa marraskuussa 2011. Työryhmän tulee kiinnittää huomiota tavoitteiden entistä parempaan seurattavuuteen ja palkkioiden määräytymiskriteereihin. Tulospalkkiojärjestelmän
tavoitteena on palkita tavoitteiden ylittämisestä, ei pelkästään niiden saavuttamisesta.

8

Tulossopimusten toteutumisen seuranta
Työsuojelun vastuualueet raportoivat tulostavoitteiden toteumasta yleisellä
tasolla aluehallintovirastojen toimintakertomuksessa, jossa on kuvattu kunkin vastuualueen keskeinen toiminta ja talous. Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjanpitoyksikkö kokoaa aluehallintovirastojen toimintakertomuksista kaikki aluehallintovirastot kattavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Kirjanpitoyksikön toimintakertomuksen perusteella ohjaavat ministeriöt tekevät tilinpäätöskannanottonsa ja valtiontalouden tarkastusvirasto tarkastuskertomuksensa.
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Työsuojelun vastuualueet valmistelevat tulossopimusten toteutumista kuvaavat runkokauden ja vuosittaisten toiminnallisten tulossopimusten vuosiraportit sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen mukaisesti ja toimittavat ne
työsuojeluosastolle pyydetyssä määräajassa. Määräajan määrittelyssä otetaan huomioon aluehallintovirastojen toimintakertomusten laadintaaikataulu. Tulostavoitteiden osavuotisraportoinnista sovitaan erikseen
sosiaali- ja terveysministeriön ja työsuojelun vastuualueiden välillä.
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Asiakkaan yhteydenotto viranomaiseen / tarkastajaan.
Asiakas voi ottaa yhteyttä, jos
a) hänen on lain mukaan tehtävä ilmoitus työsuojeluviranomaiselle
b) hänellä on oma asia, joka työsuojeluviranomaisen tulisi hoitaa
c) hänellä on tietoja jotka hän haluaa saattaa viranomaisen tietoon
Asiakasaloite voi olla puhelinsoitto, sähköposti, käynti työsuojeluviranomaisessa

Valvonta, joka suoritetaan asiakasaloitteiden perusteella.

Asiakasaloite

Asiakasaloitteinen
valvonta
Laatutavoite

Tulostavoitteista sovitaan neljän vuoden päälinjat kerrallaan, tätä kutsutaan tulossopimuksen
runkosopimukseksi, päälinjoista sovitaan tarkemmin vuosittaisella tulossopimuksella.

Runkosopimus
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ks. myös vuosiraportointi
Erikseen sovittavalla tavalla toteutettava raportointi.

Osavuotisraportointi

ks. myös toimitusaika- ja saatavuustavoitteet.
Tavoiteaika, jonka kestäessä aloite on otettava käsittelyyn taikka toimenpiteestä laadittava dokumentti
on toimitettava. Hallinnon tarjoamien palvelujen saatavuuden määrittely.

MÄÄRITTELY

KÄSITE

Määrittelyt on tehty Valtimo-tietojärjestelmähankkeessa

Käsitteiden määrittelyjä

Liite 1. Käsitteiden määrittelyjä

LIITTEET

Kertomus kuluneen vuoden toiminnasta.

Tavallisesti määräajaksi laadittu suunnitelma viranomaisen toiminnasta.

Toiminnan suuntaamiseksi laadittu jäsentely toimintaympäristön lähinnä työelämän ilmiöistä ja
trendeistä.

Palvelujen toimitusaika- ja saatavuustavoitteet.
Tavoiteaika, jonka kestäessä aloite on otettava käsittelyyn taikka toimenpiteestä laadittava dokumentti
on toimitettava. Hallinnon tarjoamien palvelujen saatavuuden määrittely.

Toimenpiteen tulos, hyviä tuloksia tuottava.

Viranomaisen tulostavoitteiden määrittämisessä käytetty toiminnallinen prosessi.

Vuosittain tehtävä sopimus tavoiteltavista tuloksista. Jokainen vastuualue tekee ministeriön kanssa
tulossopimuksen.

Viranomaisen toiminnalle tulossopimuksessa asetetut tavoitteet.

Turvallisuusjohtaminen on kokonaisvaltaista, niin lakisääteisen kuin omaehtoisen turvallisuuden
hallintaa, jossa yhdistyy sekä menetelmien ja toimintatapojen että ihmisten johtaminen. Se sisältää ajatuksen
jatkuvasta turvallisuuden ja terveellisyyden edistämisestä pitää sisällään jatkuvan
suunnittelun, toiminnan ja seurannan. Turvallisuuskulttuuri, yrityksen tapa toimia turvallisuuden
suhteen, vaikuttaa turvallisuusjohtamiseen.

Toimintakertomus

Toimintasuunnitelma

Toimintaympäristöanalyysi

Toimitus- ja saatavuusaika

Tuloksellisuus

Tulosohjaus

Tulossopimus
(vuosittainen
tulossopimus)

Tulostavoitteet

Turvallisuusjohtaminen
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MÄÄRITTELY
Valvontakohteen attribuutti. Toimiala määritellään työnantajan tai valvontakohteen tuottamien
hyödykkeiden perusteella.

KÄSITE
Toimiala

Viranomaistoiminta, viranomaisaloitteinen toiminta
Vuosiraportointi
Yhteinen työpaikka

Valvottava asia
Vastuualue

Valvontatoimenpide

Valvontasuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet
(yhteiskunnalliset
vaikuttavuustavoitteet)
Valvonnan suuntaaminen
Valvontahanke,
valtakunnallinen/alueellinen
Valvontakohde

Vaikuttavuus

KÄSITE
Työelämän pelisäännöt
Työolot, työolosuhteet
Työympäristö
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Vuotuinen tiedonanto, selonteko, tav. kirjallinen ja melko yksityiskohtainen. ks. myös osavuosiraportointi.
Työpaikalla, jolla yksi työnantaja käyttää pääasiallista määräysvaltaa ja jolla samanaikaisesti tai peräkkäin
toimii useampi kuin yksi työnantaja tai korvausta vastaan työskentelevä itsenäinen työnsuorittaja siten,
että työ voi vaikuttaa toisten työntekijöiden turvallisuuteen tai terveyteen on yhteinen työpaikka
(työturvallisuuslaki 49 §).

Valvonnan kohdentamista varten määritellyt tekijät.
Työtapa, joka on määräaikainen. Valittujen tarkastettavien asioiden ja valvontakohteiden joukko, jota hoitaa
sovitut tarkastajat. Se voi olla valtakunnallinen tai vastuualuekohtainen.
Työsuojelun valvonnan kannalta tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Se voi olla työntekopaikka tai työnantajan
toimipiste, jossa voi työskennellä useamman työnantajan työntekijöitä. Siihen voi liittyä työnantajan lisäksi
useita muitakin velvoitettuja tahoja. Valvontakohteella on osoite.
Valvonnan suuntaamiseksi ja kohdentamiseksi laadittu suunnitelma määräajaksi viranomaisen
valvontatoimintaa varten.
Tarkastajan tai työsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluva teko. Valvontatoimenpiteitä ovat tarkastukset
(työpaikkatarkastus, muu tarkastus) ja muut valvontatoimenpiteet esim. velvoitteet seuranta muuten
kuin tarkastuksella. Työsuojeluviranomaisen valvontatoimenpiteitä ovat mm. kuuleminen, velvoittava päätös.
ks. tarkastettava asia
Aluehallintovirastot on jaettu toiminnallisiin yksiköihin, vastuualueisiin, joilla on oma tehtävä, mm. työsuojelun
vastuualue.
ks. myös asiakasaloitteinen valvonta

MÄÄRITTELY
Työsuojelulainsäädännön määrittämiä vaatimuksia, joita työssä ja työpaikalla tulee noudattaa
ks. työympäristö
Fyysinen ja psyko-sosiaalinen työskentelyympäristö. Hyvä työpaikka on työympäristön näkökulmasta
terveellinen, turvallinen ja viihtyisä. Työympäristön olosuhteet on yksi työsuojeluvalvonnan kohde.
Vaikuttamisen seuraus, tulos, aikaansaannos, jälki. Vaikuttavuus tarkoittaa sitä, missä määrin suunnitellut
toimenpiteet toteutetaan ja tulokset saavutetaan.
Vaikuttavuudelle määritellyt tavoitteet.

Työurien pidentäminen työsuojeluvalvonnan keinoin

Työelämän pelisääntöjen valvonta

VAIKUTTAVUUS

Työn haitallisten
kuormitustekijöiden
välttäminen ja
vähentäminen

Toimivat käytännöt
Työolosuhteiden taso
Valvonnan volyymi
Toimivat käytännöt
työolosuhteiden taso
Valvonnan volyymi

Työn muiden kuormitustekijöiden hallintaan
työpaikoilla on toimivat käytännöt

Käsin tehtävien nostojen ja siirtojen
aiheuttaman haitallisen kuormituksen sekä
toistotyöhön liittyvän haitallisen
kuormituksen hallintaan työpaikoilla on
toimivat käytännöt
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Toimivat käytännöt
Työolosuhteiden taso
Valvonnan volyymi

Toimivat käytännöt
Työolosuhteiden taso
Valvonnan volyymi

Säännösten
noudattaminen
Valvonnan volyymi
Säännösten
noudattaminen
Valvonnan volyymi
Säännösten
noudattaminen
Valvonnan volyymi
Säännösten
noudattaminen
Valvonnan volyymi

Mitattavat suureet

Haitallisen häirinnän ja epäasiallisen
kohtelun tunnistamiseksi työpaikoilla on
toimivat käytännöt

Työpaikoilla on olemassa työaikakirjanpito
ja työaikalain ylitöiden enimmäismääriä
noudatetaan
Valvonnan kohteeksi valituilla työpaikoilla
on varmistettu auton kuljettajien ajo- ja
lepoajoista annettujen säädösten
noudattaminen
Asiakasväkivallan uhan hallintaan
työpaikoilla on toimivat käytännöt

Työaikalainsäädäntö

Ajo- ja lepoajat

Työsuhteen minimiehtoihin ja ulkomaisen
työvoiman käyttöön liittyviä säännöksiä
sekä tilaajavastuulakia noudatetaan
Työpaikoilla noudatetaan työsuhteen
minimiehtoja

Tavoitetila 2015

Osallistuminen
harmaan talouden
torjuntaan
Työsuhdelainsäädäntö

Valvonnan
kohdentamisen
kriteerit

Työsuojelun vastuualueiden tulostavoitteet 2012–2015

Vatista/Verasta
tarkastettavan asian tilan muutos, työympäristöarvioinnit, työolomittarit ja
tarkastusten lukumäärä
Vatista/Verasta
tarkastettavan asian tilan muutos,
työympäristöarvioinnit, työolomittarit ja
tarkastusten lukumäärä
Vatista/Verasta
tarkastettavan asian tilan muutos,
työympäristöarvioinnit, työolomittarit ja
tarkastusten lukumäärä
Vatista/Verasta
tarkastettavan asian tilan muutos,
työympäristöarvioinnit, työolomittarit ja
tarkastusten lukumäärä

Vatista/Verasta
tarkastettavan asian tilan muutos ja
tarkastusten lukumäärä
Vatista/Verasta
tarkastettavan asian tilan muutos ja
tarkastusten lukumäärä
Vatista/Verasta
tarkastettavan asian tilan muutos ja
tarkastusten lukumäärä
Vatista/Verasta
tarkastettavan asian tilan muutos ja
tarkastusten lukumäärä

Mittarit

Liite 2 Runkokauden 2012–2015 tulostavoitteet (Tulostavoitteiden toteutumisen seurannassa käytettävät mittarit
laaditaan syksyn 2011 aikana tulosneuvotteluihin mennessä)

TUOTOKSET JA
LAADUNHALLINTA

TOIMINNALLINEN
TEHOKUUS

Kosteus- ja homeongelmien hallintaan on
työpaikoilla toimivat käytännöt

Kosteus- ja
homeongelmien
hallinta
Markkinavalvonta

Valvonnan laatu
varmistetaan ja
yhdenmukaistetaan

Asiakasaloitteiseen
kysyntään
vastaaminen

Voimavarat
suunnataan
tehokkaasti

Kemikaalien turvalliseen käyttöön on työpaikoilla toimivat käytännöt

Kemikaalien
turvallinen käyttö
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Laadukas ja yhdenmukainen valvonta
kaikilla vastuualueilla

Tarkastusten määrää lisätään hallitusti
valvonnan laatu huomioiden.
Tarkastusten määrä vuonna 2015 on
30 000 kpl, joista työpaikalla on tehty
vähintään 80 prosenttia.
Asiakaskysyntään vastataan kattavasti
sovittuja toimitus- ja saatavuusaikoja
noudattaen

Tuotteiden vaatimustenmukaisuus on
varmistettu valvonnan kohteissa

Toimivat käytännöt
Työolosuhteiden taso
Valvonnan volyymi

Turvallisuuden hallintaan työpaikoilla on
toimivat käytännöt

Toimivallan
yhdenmukainen
käyttö
Asiakastyytyväisyys

Tarkastusten
määrä/käytössä
olevat resurssit
Työpaikalla tehtyjen
tarkastusten %-osuus
Toimitusaikatavoitteiden
toteutuminen
Aiheellisten asiakasvalitusten määrä ja
osuus suhteessa
toimintaan
Asiakastyytyväisyys

Toimivat käytännöt
Työolosuhteiden taso
Valvonnan volyymi
Toimivat käytännöt
Työolosuhteiden taso
Valvonnan volyymi
Arvio markkinavalvonta-ohjelman
toteutumisesta

Mitattavat suureet

Tavoitetila 2015

Valvonnan
kohdentamisen
kriteerit
Työtapaturmien
torjunta

Vatista/Verasta
kehotuksia, esitutkintapyyntöjä/tarkastus
Asiakastyytyväisyyskysely

Asiakastyytyväisyyskysely

Vatista/Verasta
toimitus- ja saatavuusaikojen ylitykset
aiheellisten valitusten lkm/valvonnan
volyymi

Vati/staVerasta
tarkastukset/käytetyt resurssit
tarkastusten määrä ja
prosenttiosuudet

Vatista/Verasta
tarkastettavan asian tilan muutos,
työympäristöarvioinnit, työolomittarit ja
tarkastusten lukumäärä
Vatista/Verasta
tarkastettavan asian tilan muutos ja
tarkastusten lukumäärä
Vatista/Verasta
tarkastettavan asian tilan muutos ja
tarkastusten lukumäärä
Vastuualueen sanallinen arvio
Hankeraportit

Mittarit

HENKILÖSTÖVOI-MAVAROJEN
HALLINTA JA
KEHITTÄMINEN
Henkilöstön osaaminen vastaa toiminnan
edellyttämää tasoa

Henkilöstön työhyvinvoinnista ja
työyhteisön toimivuudesta huolehditaan

Johtaminen palvelee tulostavoitteiden
toteuttamista ja luo työhyvinvointia

Vastuualueen
henkilöstö

Vastuualueen
henkilöstön
työhyvinvointi

Vastuualueen
johtaminen
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Tavoitetila 2015

Valvonnan
kohdentamisen
kriteerit

Johtamisen
tunnusluvut

Työtyytyväisyysindeksi
Lyhyet
sairauspoissaolot

Osaamisen taso
keskeisillä
osaamisalueilla
Koulutustasoindeksi

Mitattavat suureet

VM-baro

VM-baro
KIEKU-järjestelmä

KIEKU- järjestelmä
Henkilöstötietojärjestelmä

Mittarit
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Kemikaalien turvallinen käyttö

Kosteus- ja homeongelmien valvonta
Markkinavalvonta

Lisäksi valvontakohteiden valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota yhteisiin työpaikkoihin,
1–4 henkilön ja vasta toimintansa aloittaneisiin yrityksiin sekä tapaturmavaarallisiin
toimialoihin, joilla on paljon alihankintaa tai yrityksiin, jotka toimivat usein näiden toimialojen
alihankkijoina.
Valvonta suunnataan toimintaympäristöanalyysin perusteella niihin työpaikkoihin,
joissa vaarallisia kemikaaleja käytetään. Lisäksi valvontaa suunnataan valtakunnallisten
hankkeiden perusteella.
Valvontaa suunnataan erityisesti julkisen sektorin työpaikoille.
Valvonta suunnataan kansallisen markkinavalvontaohjelman mukaisesti.

Työtapaturmien torjunta

Valvonnan kohteeksi valittavia toimialoja: sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus,
vähittäiskauppa, julkishallinto, henkilö- ja tavaraliikenne, teollisuus, majoitus- ja ravitsemus,
rakentaminen, maa- ja metsätalous, IT-ala, palo- ja pelastustoimi sekä siivous.

Lisäksi valvontakohteiden valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota toimialoihin,
joilla on paljon alihankintaa ja työpaikkoihin, joissa on toistuvasti työsuhteen
vähimmäisehtojen laiminlyöntejä.
Valvontaa suunnataan valvontasuunnitelman ja toimintaympäristöanalyysin perusteella.
Valvontaa suunnataan vuosittaisten seulontojen perusteella sekä toimihenkilö- että
työntekijävaltaisille toimialoille ja työpaikkoihin.

Valvonnan kohteeksi valittavia toimialoja: rakentaminen, siivous, metalli, majoitus- ja
ravitsemus, kuljetus, kiinteistönhoito ja maatalous.

Valvonnan suuntaaminen

Lisäksi valvontaa suunnataan kolmannen sektorin työpaikoille ja valvontakohteisiin,
joissa työtä tehdään projektimaisesti kovassa aikapaineessa.
Valvonta suunnataan alueellisen toimintaympäristöanalyysin perusteella. Erityistä huomiota
suuntaamisessa tulee kiinnittää seuraaviin toimialoihin: rakentaminen, teollisuus,
lastinkäsittely (kuljetusala), kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut sekä kunnossapito.

Työurien pidentäminen
Työn haitallisen kuormituksen vähentäminen

Työsuhdelainsäädännön valvonta
Työaikalainsäädännön valvonta

Valvonnan vaikuttamisalue
Työelämän pelisääntöjen valvonta
Osallistuminen harmaan talouden torjuntaan

LIITE 3 Valvonnan kohdentaminen keskeisille valvonnan vaikuttamisalueille (koonti luvusta 5.2.3)

Liite 4
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