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Tiivistelmä 

 

Kokonaisarkkitehtuuri on toiminnan kuvaamisen ja kehittämisen väline. 

Kokonaisarkkitehtuuri on yksi strategisen johtamisen ja toiminnan kehittämisen välineistä. Siksi 
arkkitehtuurin hallinta on kytkettävä organisaation johtamisen ja päätöksenteon rakenteisiin. 
Kokonaisarkkitehtuuri on tarkennettuna toiminnan, prosessien ja palvelujen, tietojen, tietojärjestelmien ja 
niiden tuottamien palvelujen muodostaman kokonaisuuden rakenne. Se on kokonaisvaltainen 
lähestymistapa organisaation toiminnan ja sen rakenteiden hallinnoimiseksi ja kehittämiseksi (JHS 179) 
(Oirakainen 2012) 

Työsuojelun kohdealue on osa terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuria, josta 
vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Työsuojelun kohdealueen toimintaan ja tiedonhallintaan vaikuttavat 
sosiaali- ja terveysministeriön kokonaisarkkitehtuuri sekä työsuojelun laajan sisällön vuoksi useiden 
muiden eri toimijoiden arkkitehtuurit mm. aluehallintoviraston, muiden ministeriöiden ja viranomaisten 
arkkitehtuurit.  

Tällä työsuojelun kohdealueen kokonaisarkkitehtuurin ylätason kuvauksella mallinnetaan työsuojelun 
toimintaperiaatteet Suomessa sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osaston ja 
työsuojeluhallinnon näkökulmasta tarkasteltuna tietohallintolain vaatimusten mukaisesti (Laki julkisen 
hallinnon tietohallinnon ohjauksesta 634/2011). Ylätason kuvauksessa keskitytään erityisesti 
työsuojeluhallinnon virkamiestyön näkökulmaan sekä kuvataan työsuojeluhallinnon toiminnan 
nykytilannetta, kehittymistarpeita ja tiedonhallintaa. Työsuojelun kohdealueen keskeiset 
toimintakokonaisuudet ovat työsuojelun valvonta, työsuojelun säädösvalmistelu ja työsuojelun 
kehittäminen, jotka sisällöllisesti koskettavat Suomessa kaikkia toimialoja ja työpaikkoja. Työpaikkojen 
tieto- ja osaamistarpeiden näkökulmasta keskeisiksi sisällöiksi muodostuvat työolosuhteet, työolot, 
työterveys ja -tapaturmat, työsuojelu työpaikalla, harmaa talous, markkinavalvonta ja 
työsuojeluviranomaisen toiminta työpaikalla (www.tyosuojelu.fi). 

Kuvaus on lähtökohtana laajemmalle keskustelulle, jolla tulevaisuudessa jatketaan ja täydennetään koko 
työsuojelun kohdealueen kokonaisarkkitehtuurityötä. Työsuojelun kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri on 
perusta työsuojelun toiminnan ja tiedonhallinnan jatkuvalle parantamiselle ja virkamiestyön laadun 
parantamiselle.  

Vuonna 2016 tehty työsuojelun kokonaisarkkitehtuurikuvaus on ensimmäinen kohdealueen 
arkkitehtuurikuvaus. Kuvaus on päivitetty 2020. Tavoitteena on päivittää ja kehittää arkkitehtuurikuvausta 
tarvittaessa osana toiminnan suunnittelua erikseen sovittavalla tavalla.  
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1 Yleistä 
Työsuojelulla tarkoitetaan toimia, joilla vapaaehtoisesti ja myös lain velvoittamana pyritään ehkäisemään, 
vähentämään ja poistamaan työssä ja työoloista aiheutuvia vaaroja ja vaurioita. Työsuojelulla pyritään 
muuttamaan työ ja työolot sellaisiksi, että ne edistävät ihmisen ruumiillista, henkistä terveyttä, 
turvallisuutta ja viihtyvyyttä. Työsuojelutoimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti työntekijöihin: työsuojelu 
pyrkii vähentämään työstä työntekijälle koituvia vaaroja ja haittoja. (Wikipedia) 

Työsuojelun kohdealue koskee STM:n työ- ja tasa-arvo-osaston ja sen hallinnonalan toimintaa niiltä osin 
kuin ne liittyvät työsuojeluun. Työsuojelu kattaa tässä kuvauksessa myös työterveyshuoltoyhteistyön 
ministeriön ja hallinnonalan toiminnassa. 

 
1.1 Lähtökohdat 

Kansalliset työsuojelun tavoitteet perustuvat sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiaan Eheä ja kestävä 
hyvinvointi 2030. Tavoitteita tarkentaa Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2030. 
Linjauksissa painotetaan seuraavia kokonaisuuksia: työsuojelua koskeviin tulevaisuuden työn haasteisiin 
vastataan, työolot ovat turvallisia ja terveellisiä riippumatta toimialasta tai yrityksen koosta, toiminta- ja 
työkykyä sekä työllistymiskykyä edistetään. Linjausten tavoitteiden toteuttamiseen kutsutaan kaikki 
halukkaat tahot. Osallistamalla tehostetaan eri toimijoiden synergiaa ja toimenpiteiden vaikuttavuutta. 
Toimenpiteillä, jotka pohjautuvat linjauksiin, vaikutetaan samanaikaisesti työn tuottavuuteen ja 
hyvinvointiin työssä. (Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2030, 2019).  

 

Työterveyden ja työturvallisuuden kehittämisessä keskeistä on työnantajan ja työntekijöiden välinen 
yhteistyö työpaikalla. Työpaikkojen omaa toimintaa tukevat Suomessa useat eri työelämätoimijat. 
Työterveyshuolto, joka on työpaikkojen lakisääteinen kumppani, tukee työntekijöiden terveyttä ja 
työkykyä. Työmarkkinajärjestöillä on tärkeä rooli tiedon jakajina ja vaikuttajina päätöksenteossa. 
Työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä muut tutkimus- ja oppilaitokset tuottavat uutta 
tietoa työpaikoille. Työturvallisuuskeskus huolehtii osaltaan osaamisen lisäämisestä ja tukee siten 
työpaikkojen toiminnan kehittämistä. Tapaturmavakuutuskeskus koordinoi työtapaturma- ja 
ammattitautivakuutuksen toimeenpanoa ja kehittää korvausjärjestelmää sekä tilastoi ja ehkäisee 
työtapaturmia ja ammattitauteja. Työsuojelurahasto rahoittaa tutkimus-, kehitys- ja tiedotustoimintaa, 
joka parantaa työoloja ja edistää työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta. (Työympäristön ja 
työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2030, 2019)  

 

Työsuojeluviranomainen valvoo työelämän lainsäädännön noudattamista. Työsuojeluvalvonta kohdistuu 
työnantajiin ja heitä velvoittavan lainsäädännön noudattamiseen. Työsuojeluvalvonnan tavoitteena on 
vaikuttaa työpaikkojen turvallisuuden johtamiseen ja työolosuhteisiin tukemalla ja edistämällä 
työpaikkojen omaehtoista työsuojelutyötä. Toiminnalla tähdätään myös reiluun työelämään, jossa 
työsuhteen ehtoja ja muita yhteisesti sovittuja pelisääntöjä ei poljeta. Työsuojeluvalvonnan keskeisin keino 
on työpaikkatarkastus. Työsuojeluviranomainen ohjaa ja neuvoo työnantajia ja työntekijöitä työn 
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terveellisyyteen ja turvallisuuteen sekä työsuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä myös verkkopalvelun 
ja puhelinneuvonnan kautta. Valvontatehtävän lisäksi työsuojeluviranomainen käsittelee lupahakemuksia. 
(Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2019, Tampere 2020) 

 

Työnantajan, työntekijöiden ja muiden työturvallisuuteen vaikuttavien tahojen velvollisuudet ja vastuut 
määritellään säädöksissä. Työturvallisuuslain mukaan työnantaja vastaa työntekijöiden turvallisuudesta ja 
terveydestä työssä. Myös työntekijällä on työturvallisuuteen liittyviä velvollisuuksia. Lisäksi velvoitetaan 
työpaikan välillisiä toimijoita sekä rakennushankkeiden vastuutahoja. (Työsuojelu.fi-Vastuut työsuojelussa, 
2020). 

 

1.2 Ylätason kuvauksen tavoitteet 

Työsuojelun kohdealue on osa terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuria, josta 
vastaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM). STM:n kokonaisarkkitehtuuri ja siihen liittyvät prosessit on 
kuvattu ylätasolla toiminnan, tiedonhallinnan ja tietojärjestelmien osalta.  

 

Terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisarkkitehtuuri jakautuu neljään osa-alueeseen sekä hallinnonalan 
laitosten ja virastojen kokonaisarkkitehtuureiksi.  

Osa-alueita ovat  

- sosiaali- ja terveydenhuolto  
- sosiaaliturva  
- työsuojelu   
- ympäristöterveydenhuolto.  

Laitoksilla ja virastoilla tarkoitetaan STM:n alaisuudessa toimivia organisaatioita:  

- Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea  
- Säteilyturvakeskus (STUK)  
- Työterveyslaitos (TTL)  
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)  
- Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira   

  

Työsuojelun kohdealueen kokonaisarkkitehtuurin ylätason kuvauksen tavoitteena on, että 
työsuojeluhallinnon toimintaprosessit, toiminnan perustana, seurannassa ja kehittämisessä käytettävät 
tiedot ja tietojärjestelmät sekä henkilöstön prosesseihin ja tietoihin liittyvä osaaminen muodostavat 
toimivan ja tehokkaan kokonaisuuden. Tavoitteena on myös, että yksittäisiä kehityssuunnitelmia 
tarkastellaan tulevaisuudessa yhdessä ja suhteessa koko työsuojelun kohdealueen toimintaan ja 
tiedonhallintaan. 

 

Työsuojelun arkkitehtuurin ylätason kuvauksessa esitetään työsuojeluhallinnon toiminta ja tiedonhallinta 
kokonaisuutena. Lisäksi tavoitteena on tunnistaa hallitusohjelman ja muut työsuojeluun liittyvät 
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uudistukset, joissa kokonaisarkkitehtuuria käytetään suunnitteluvälineenä. Tulevista työsuojelun 
keskeisistä uudistuksista kuvataan kehityspolut. Arkkitehtuurin kuvaus toimii myös eri osapuolien 
keskustelun ja yhteistyön välineenä sekä auttaa hahmottamaan työsuojelun kokonaisuutta sekä eri 
organisaatioiden rooleja ja keskinäisiä yhteyksiä. 

 

1.3 Sisältö ja rajaukset 

Arkkitehtuuri kuvaa työsuojeluhallinnon toiminnan ja tiedonhallinnan ylätasoa (ylätason 
kokonaisarkkitehtuurin) sekä työsuojeluhallinnon keskeisiä kehityskohteita (kehityspolun). Sisältö 
tarkemmalla tasolla on seuraava: 

- työsuojelua ohjaavat tekijät: lainsäädäntö, strategia ja linjaukset, sidosarkkitehtuurit 
- työsuojeluhallintoon liittyvän toiminnan kuvaus sisältäen eri organisaatiot, palvelut ja 

toimintaprosessit 
- toiminnassa tarvittavat ja syntyvät tiedot sekä toimintaa tukevat tietojärjestelmät  
- työsuojelun keskeiset uudistukset (toiminnan kehittäminen), joiden valmistelussa 

kokonaisarkkitehtuuria hyödynnetään  
- KA-työssä tunnistetut keskeiset kehittämistarpeet ja -vaatimukset 

 

Arkkitehtuurissa kuvatut toimintaprosessit käsitellään yleisellä tasolla ilman että työsuojeluhallinnon eri 
toimintojen (työsuojelun kehittäminen, työsuojeluvalvonta, työsuojelulainsäädännön valmistelu) 
erityispiirteitä huomioidaan. Tietovarannoista ja -järjestelmistä käsitellään kansallisesti keskeiset 
tietojärjestelmät. Arkkitehtuurissa käsitellään tarkemmin STM:n hallinnonalan vastuulla olevia 
työsuojeluhallinnon toimintoja.  

 
Muiden ministeriöiden vastuulla olevat toiminnot voidaan myöhemmin linkittää osaksi kokonaisuutta. 
Ylätason kokonaiskuvaan voidaan linkittää jatkossa mm. viranomaisten, virastojen ja laitosten omat 
tarkemman tason kokonaisarkkitehtuurin kuvaukset. Tämä kuvaus käsittelee työsuojelua viranomaisen 
toiminnan näkökulmasta. Viranomaisen asiakkaiden, työnantajien (toiminnan harjoittajien) ja 
työntekijöidentoimintaa ei kuvata. 
 
1.4 Käsitteet ja määritelmät 

Työsuojelua kuvaavat käsitteet on määritelty Valtimo-hankkeessa (loppuraportin liite 2) ja työsuojelun TSK-
sanastossa (SK35, 2006). Työsuojelun kohdealueella noudatetaan myös viranomaisten yhteistä Meta-JHS-
sanastoa. TSK-sanastoa voi käyttää Tepa-termipankin kautta http://www.tsk.fi/tepa/  

 

http://www.tsk.fi/tepa/
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2 Työsuojelua ohjaavat tekijät 
2.1 Lainsäädäntö 

2.1.1 Työsuojeluhallintoa ohjaavat keskeiset lait, ohjesäännöt ja ohjeet 

Viranomaistoimintana työsuojeluhallintoa ohjaavat seuraavat säädökset: 

Laki valtioneuvostosta (175/2003) 

Valtioneuvoston ohjesääntö (262/2003) 

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä (491/2017) 

Hallintolaki (434/2003) 

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 

Sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestys (519/2017) 

Työ- ja tasa-arvo-osaston työjärjestys 

Laki työsuojeluhallinnosta (16/1993) 

Laki aluehallintovirastoista (896/2009) 

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista (906/2009) 

Valtioneuvoston asetus elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksista (1373/2018)  

Työturvallisuuslaki (738/2002) 

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006) 

Uhkasakkolaki (1113/1990) 

Laki valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä (1226 / 2013) 

 

Työsuojelun valvontaohjeet  

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueille ohjeita 
työsuojeluvalvonnasta. Valvontaohjeiden tarkoitus on yhdenmukaistaa työsuojeluvalvontaa, parantaa 
työsuojelutarkastusten laatua ja lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä. Ohjeet on tarkoitettu koko 
työsuojeluhallinnolle, erityisesti työsuojelutarkastajille. Valvontaohjeet löytyvät työsuojelun 
(www.tyosuojelu.fi) verkkopalvelusta. Ohjeiden valmistelu- ja sisältöprosessien kehittäminen on aloitettu 
vuonna 2020. 

 

Työsuojeluvalvonnan ohjeet voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Ensimmäisen ryhmän muodostavat 
valvontaohjeet, joissa ohjeistetaan viranomaisen toimintaa. Toisen ryhmän muodostavat valvontaohjeet, 
joissa ohjeistetaan keskeisten asioiden valvontaan, Kolmas ryhmä ohjeita on sellaiset ohjeet, joita tarvitaan 
selkiyttämään työsuojeluvalvontaviranomaisen roolia ja tehtävää monesti hyvinkin monimutkikkaissa 
asioissa, joissa työsuojeluviranomaisen toimivalta on usein hyvinkin rajattu. 

https://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/julkaisut/valvontaohjeet
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1/2016 Yleinen valvontaohje (yleinen) 

1/2015 Toimivallan käyttö ja rikosasiasta ilmoittaminen poliisille 

3/2015 Ulkomaisen työvoiman valvonta 

2/2016 Yhdenvertaisuuden ja syrjinnän valvonta 

3/2016 Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamien terveyshaittojen ja –vaarojen valvonta  
4/2016 Vakavien työtapaturmien tutkinta 

5/2016 Ammattitautien ja muita työperäisiä sairauksia koskevien ilmoitusten käsittely 

6/2016 Häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun valvonta 

1/2017 Työsuhdeasioiden valvonta 

1/2018 Psykososiaalisen työkuormituksen valvonta 

1/2019 Työterveyshuollon järjestämisen valvonta 

1/2020 Fyysisen väkivallan ja sen uhan valvonta  

2/2020 Kemiallisten tekijöiden valvonta 

 

Suomen valtion ratifioimat Kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimukset myös ohjaavat 
työsuojeluhallinnon toimintaa, mm. yleissopimukset nro 155 Työturvallisuus ja -terveys sekä työympäristö 
(4. artikla) ja nro 187, joka koskee työturvallisuuden ja -terveyden edistämistä (1. artikla), joiden perusteella 
jokaisella sopimuksen ratifioineella valtiolla tulee olla oma työsuojelustrategia, Suomessa tätä 
työsuojelustrategiaa kutsutaan Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2030 (TT-linjaukset). 
TT-linjaukset täsmentävät ministeriön strategiaa. 

 

2.1.2 Työsuojeluvalvontaviranomaisen soveltama ja valvoma lainsäädäntö 

Työsuojeluviranomainen valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista 
työpaikoilla. Valvottava lainsäädäntö koostuu noin 120 laista ja asetuksesta. Lainsäädäntö pohjautuu 
suurelta osin EU-lainsäädäntöön ja kansainvälisiin sopimuksiin. Valvottavan lainsäädännön ajantasaisin 
luettelo on Vera valvonta-tietojärjestelmässä, josta se päivitetään tyosuojelu.fi-sivustolle. Tämän asiakirjan 
liitteenä 1 on päivityshetken luettelo.  

 

2.2 Työsuojelun strategiat ja linjaukset 

Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Eheä ja kestävä hyvinvointi 2030 ja sitä tarkentava Työympäristön ja 
työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2030 ohjaavat työsuojelun tavoitteita. Työsuojelu on tärkeä osa 
Euroopan unionin sosiaalipolitiikkaa. EU:lla on toimivaltaa tehdä säännöksiä työsuojelun 
vähimmäisvaatimuksista ja esimerkiksi työpaikoilla käytettävien koneiden ja kemikaalien turvallisuutta 

https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/198601/Valvontaohje012016.pdf/762e2623-c2f7-4a4b-afa5-82ac272cbd01
https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/198601/Toimivallan_kaytto_ja_rikosasiasta_ilmoittaminen.pdf/444aa4e8-931d-46c8-a0d5-1319576ee42b
https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/198601/Ulkomaisen_tyovoiman_valvonta_3_2015/f67c8234-e2dd-4073-9d6b-8662071bfe3e
https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/198601/Yhdenvertaisuuden_ja_syrjinnan_valvonta022016.pdf/bc7a6af5-14c7-4d71-8208-411db33de6fe
https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/198601/Kosteus-+ja+homevaurioiden+aiheuttamien+terveyshaittojen+ja+-vaarojen+valvonta+3_2016/0c3ccf25-18a2-4cfb-91f7-fb113832caa1
https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/198601/Vakavien+ty%C3%B6tapaturmien+tutkinta/45956591-480b-41bb-8a70-3f7a2f6c146f
https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/198601/Hairinnan_ja_epaasiallisen_kohtelun_valvontaohje_062016/538bd6fa-ae10-4d16-8ecd-71a016b55b44
https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/198601/Ohje_tyosuhdeasioiden_valvonnasta012017
https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/198601/Psykososiaalisen_tyokuormituksen_valvontaohje/
https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/198601/Tyoterveyshuollon_jarjestamisen_valvonta_012019/706f8c1b-4acc-be8b-efff-1ecc9dd730cd
https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/198601/Fyysisen+v%C3%A4kivallan+ja+sen+uhan+valvonta/e97b4ea9-d470-4060-b5b3-4f77a94e23ea
https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/198601/Kemiallisten_tekijoiden_valvonta_2020
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koskevista asioista (Eurooppa tiedotus 2020). Lisäksi työsuojelutoimintaa määrittävät mm. EU:n 
”Työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva strategiakehys kaudelle 2014 - 2020” ja kansainväliset sopimukset 
mm. ILO.  

 

Pääministeri Sanna Marinin (10.12.2019) hallitusohjelmasta voidaan tunnistaa mm. seuraavia työsuojelua 
koskevia linjauksia: 

- Laajennetaan työsuojeluviranomaisten toimivaltuuksia korjauksiin velvoittamisessa 
(sisäilmaongelmat). 

- Työsuojeluvalvonnan resursseja lisätään työturvallisuuden, harmaan talouden torjunnan, 
palvelussuhteen ehtojen valvonnan sekä ulkomaisen työvoiman valvonnan tehostamiseksi. 
Viranomaisten keskinäistä tiedonkulkua parannetaan.   

- Käynnistetään työpaikkojen tueksi monivuotinen kansallinen Työn ja työhyvinvoinnin 
kehittämisohjelma vauhdittamaan toimintatapojen uudistamista ja uuden teknologian 
hyödyntämistä. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa yhteistoimintaan ja luottamukseen perustuvaa 
työkulttuuria Suomen kilpailuvahvuutena, nostaa Suomi digiaikakauden johtavaksi 
työelämäinnovaatioiden kehittäjäksi ja työhyvinvointi Suomessa maailman parhaaksi vuoteen 
2030 mennessä.  

Ohjelman kohderyhmänä ovat työntekijät, työnantajat, työyhteisöt ja niiden muodostamat 
verkostot. Ohjelma valmistellaan ja toteutetaan kolmikantaisesti ja siinä hyödynnetään aiempien 
työelämän kehittämisohjelmien kokemuksia.  

Osana ohjelmaa toteutetaan työn, terveyden ja työkyvyn tutkimus- ja kehittämisohjelma. 
Ohjelmalla turvataan palvelujärjestelmiemme kehittämiseksi välttämätön työikäisten työ- ja 
toimintakykyyn liittyvä tutkimus. 

- Hyvää johtamista sekä henkilökunnan ammattitaidon kehittymistä ja työhyvinvointia tuetaan 
(terveydenhuolto) 

- Laaditaan aiempaa valmistelua hyödyntäen mielenterveysstrategia, joka näkee mielenterveyden 
pääomana, turvaa mielenterveysoikeudet ja -palvelut, linkittää ne olemassa oleviin rakenteisiin, 
ehkäisee itsemurhia ja vahvistaa ammattilaisten osaamista.  

 
2.3 Sidosarkkitehtuurit 

Sidosarkkitehtuurit ovat muualla määritettäviä toiminnan ja tiedonhallinnan arkkitehtuurikuvauksia ja 
linjauksia, joilla on vaikutusta ja yhteyksiä työsuojelun ylätason toimintaan ja tiedonhallintaan. Keskeiset 
työsuojelun sidosarkkitehtuurit ovat: 

- STM:n muut arkkitehtuurit, hallinnonalan laitosten ja virastojen arkkitehtuurit 

- AVI:n ja ELY-keskusten arkkitehtuurit  

- Valtioneuvoston muut arkkitehtuurit 

Mahdolliset sidosarkkitehtuurit  
- Kansallinen palvelunäkymä (KAPA) 
- Muiden työsuojeluun keskeisesti liittyvien organisaatioiden arkkitehtuurit 
- Kansainväliset sidosarkkitehtuurit: EU-OSHA-virasto, EU:n IMI-järjestelmä (TEM), EU:n 

tuotevalvontarekisterit, ICSMS ja RAPEX, EU:n SLIC-KSS järjestelmä 
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2.4 Työsuojelun kohdealueen keskeiset kehittämistarpeet ja vaatimukset 

Työsuojelun kohdealueen kehittämistarpeet ja -vaatimukset: 
- Arkkitehtuuri ei käytännössä vielä näy normaalissa johtamisessa ja toiminnan suunnittelussa. 
- Käyttöönottosuunnitelma ja aikataulu KA:n mukaisten prosessien käyttöönotosta puuttuu. 
- Prosesseja on kuvattu osana toiminnan suunnittelua, kuvaus on kesken. 
- Sidosryhmät on tunnistettu, mutta sidosryhmäyhteistyön kytkeytyminen operatiiviseen 

toimintaan sekä toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen vaatii jatkuvaa työstämistä. 
- Ylätason kokonaisarkkitehtuurin laatiminen etenee osatavoitteiden kautta. 
- Arkkitehtuurin käyttö hankkeissa ja projekteissa -ohjetta ei ole otettu käyttöön eikä käyttöönotosta 

ole laadittu suunnitelmaa. Työsuojelun kohdealueen (pl. vastuualueiden tietojärjestelmät) 
hankkeet ja projektit ovat pääsääntöisesti luonteeltaan C-luokan projekteja, joiden käsittelystä ja 
kuvaustasosta voidaan sopia kevyesti ja organisaatiokohtaisesti. A- ja B -luokan hankkeille on 
määritelty tarvittavat kuvaukset ja käsittelyt STM:n tasolla. Työsuojelun, erityisesti työ- ja tasa-arvo-
osaston hankkeet ovat pääsääntöisesti tutkimus- ja kehityshankkeita. Hankkeiden hallinta STM: 
(https://kampus.vnv.fi/tyon-tueksi/Sivut/Hankehallinta-STM.aspx) 

- Tietotuotannon kehittäminen yhteiseen käyttöön koko työsuojelun kohdealueelle: Nykyisin 
pääsääntöisesti hajallaan olevien työsuojelun kohdealueen eri tietovarantojen tiedot tulee saada 
keskitetysti ohjauksen ja asiantuntijatyön käyttöön.  
 
Terveellinen työ-tietostrategian työstäminen käynnistyy vuoden 2020 lopulla.  
 
Työterveyslaitoksen tulossopimuksessa vuodelle 2016 on määritelty tätä koskeva tulostavoite: ”TTL 
kokoaa työelämää, työterveyttä, työympäristöjä, työterveyshuoltoa ja työsuojelua koskevan 
tietokannan eri tietovarannoista.” 
 
Vuonna 2019 toteutettiin Työelämän tietolähteet –selvitys, työ jatkuu 2020 tietoaineistojen 
määrällisenä ja laadullisena analysointina.  
 
Vuonna 2019 tehtiin Tavoitteet tuloksiksi -hanke, jossa selvitettiin uusia toimintamalleja 
työpaikoille. Työsuojeluvalvonnan Vuokko-vuorovaikutusalusta –projekti jatkaa työtä mm. 
ideoiden konkretisointia ja konseptointia. Vuonna 2020 käynnistyy myös työsuojeluvalvonnan 
kohdentaminen data-analytiikan avulla –projekti.  
 

- Tiedon ajankohtainen hallinta ennakoinnin, strategisen suunnittelun ja toiminnan kehittämisen 
välineenä. Vuonna 2019 toteutettiin Tyyne-projekti, joka perustui TT-linjausten 
toimenpidesuunnitelmaan. TT-linjaustyö vaati tietopohjan ja raportoinnin keinojen selvittämistä 
ja tiedolla johtamisen edellytysten parantamista. Toimenpidesuunnitelman yhtenä kohtana on 
”Toimenpidesuunnitelman ja linjausten seuranta”, joka suunniteltiin Tyyne-projektissa. 

- Työsuojelun kehittämiseen liittyvien prosessien tarkentaminen. 

https://kampus.vnv.fi/tyon-tueksi/Sivut/Hankehallinta-STM.aspx
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3 Työsuojeluhallinnon toiminnan kuvaus 
3.1 Työsuojelun kohdealueen vastuut ja päätöksenteko 

Työsuojeluhallinnolla tarkoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osaston työsuojelua 
käsitteleviä toimintoja ja aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden toimintaa. (Laki 
työsuojeluhallinnosta 16/1993; kuva 3). Työsuojeluhallinnon vastuut ja päätöksenteko on lähtökohtaisesti 
määritelty laissa, asetuksissa, ohjesäännöissä ja työjärjestyksissä (ks. luku 2.1.1) 

 

Työsuojeluhallinnon tehtävänä on sosiaali- ja terveysministeriön johdolla huolehtia työsuojelun 
alueellisesta ohjauksesta ja valvonnasta. Kansainvälisten sopimusten perusteella työsuojeluvalvonnan 
tulee olla yhden keskitetyn johdon ohjauksessa. Ministeriön tehtävänä on oman hallinnonalan johtaminen, 
kehittäminen ja vastaaminen sen asianmukaisesta toiminnasta. Ministeriön vastaa toimialallaan 
valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelusta. (STM/1964/2014) 

 

Ministeriön työ- ja tasa-arvo-osaston tehtävänä on työsuojelulainsäädännön valmistelu, 
työsuojeluvalvonnan ohjaus, työsuojelun aluehallinnon ja hallinnonalan virastojen ja laitosten tulosohjaus 
ja voimavarojen suuntaaminen, kansallisen työsuojelupolitiikan johtaminen sekä kansainvälinen yhteistyö 
ja sen koordinointi. Ministeriö toimii työsuojeluviranomaisena vain tuotteiden turvallisuuden valvontaa 
koskevissa tehtävissä. (STM/1964/2014) 

 

Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueiden tehtävänä on työsuojelun valvonta ja kehittäminen, 
työssä käytettävien tuotteiden tuotevalvonta sekä työsuojelulainsäädännön noudattamisen valvonta 
työsuojeluviranomaisena. (STM/1964/2014) 

 

Työ- ja tasa-arvo-osasto on sosiaali- ja terveysministeriön osasto (kuva 1). STM:n tehtävät ja ratkaisuvalta 
on kuvattu STM:n työjärjestyksessä (Sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestys 2017). 



   13(35) 
   
  

 

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ  
Meritullinkatu 8, Helsinki | PL 33, 00023 Valtioneuvosto | 0295 16001, stm.fi, @STM_Uutiset 

 
Kuva 1: Sosiaali- ja terveysministeriön organisaatio 

 

Sosiaali-ja terveysministeriön johtamisjärjestelmä on seuraava: 

Ministerijohtoryhmät, pj. ministeri 
• osallistujat: ministeri(t) tarpeen mukaan, erityisavustaja(t), kansliapäällikkö, ao. osastojen 

osastopäälliköt (esim. työ- ja tasa-arvo-osasto) ja asiantuntijoita 

 

Virkamiesjohtoryhmä, pj. kansliapäällikkö 
• yleensä kokoontuu viikoittain  
• osallistujat: kansliapäällikkö, osastopäälliköt (esim. työ- ja tasa-arvo-osasto), hallintoylijohtaja, 

kansainvälisten asioiden yksikön ja viestintäyksikön päälliköt, asiantuntijoita tarpeen mukaan 
•  STM-joryyn tuodaan vain asiat, joihin tarvitaan päätöstä tai linjauskeskustelua 

 

Osastojen johtoryhmät (esim. työ- ja tasa-arvo-osaston), pj. osastopäällikkö 
• osallistujat: osastopäällikkö, osaston tulosryhmien päälliköt ja muita henkilöitä osastojen käytäntöjen 

mukaan 
• käsitellään mm. ministeriön joryyn tuotavat asiat ja ministeriön joryssä sovittujen asioiden ”jalkautus” 

osastolla sekä osaston toiminnan kannalta keskeiset asiat 
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Kuva 2: Työsuojeluhallinnon organisaatio  
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Työ- ja tasa-arvo-osaston ja aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueiden työsuojeluun liittyvien 
asioiden yhteistä valmistelua ja päätöksentekoa varten on sovitut menettelyt valvonta- ja 
johtajakokouksissa.  

 

Valvontakokous on STM:n työ- ja tasa-arvo-osaston ja työsuojelun vastuualueiden johtajien ylin 
säännöllisesti kokoontuva ryhmä. Kokouksen puheenjohtajana toimii STM:n työ- ja tasa-arvo-osaston 
osastopäällikkö. Valvontakokouksen tehtävänä on päättää yhteisistä työsuojeluvalvontaa koskevista 
asioista.  

 

Johtajakokous on STM:n työ- ja tasa-arvo-osaston valvonta- ja ohjausyksikön edustajien ja 
aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden johtajien yhteinen säännöllisesti kokoontuva ryhmä. 
Kokouksen puheenjohtajana toimii STM:n työ- ja tasa-arvo-osaston valvonta- ja ohjausyksikön 
valvontajohtaja. Kokouksen tehtävänä on valmistella päätöksen tekoon tulevia työsuojeluvalvontaa 
koskevia asioita. Kiireellisissä asioissa johtajakokous tekee tarvittaessa päätöksiä. 

 

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet toimivat alueellisina työsuojeluvalvontaviranomaisina. 
Aluehallintovirastossa on viisi työsuojelun vastuualuetta. Työsuojelun vastuualueilla valvotaan työsuojelua 
koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista työpaikoilla. Vuonna 2019 työsuojelutarkastajat 
kävivät yhteensä noin 20 000 työpaikalla. Työsuojeluvalvontaa kuvataan luvussa 3.6.2. 

 

3.2 Työsuojeluhallinnon lakisääteiset yhteistyöryhmät 

 

Työsuojelun kohdealueen toiminnalle keskeistä on vahva kolmikantainen yhteistyö 
työmarkkinajärjestöjen kanssa eri tasoilla. Sosiaali- ja terveysministeriön tehtävänä on valmistella näiden 
lakisääteisten yhteistyöryhmien asettaminen.  

 

Työsuojeluneuvottelukunta (STM105:00/2018) 

 

Työsuojelua koskevien periaatekysymysten käsittelyä, työsuojelun yhtenäistämistä ja edistämistä sekä alan 
yhteistoiminnan kehittämistä varten sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä on 
työsuojeluneuvottelukunta. Neuvottelukunnan kokoonpanossa, jonka valtioneuvosto määrää 
kolmivuotiskaudeksi kerrallaan, on otettava huomioon edustavimpien työmarkkinajärjestöjen ja muiden 
työsuojelun kehittämisen kannalta merkittävien tahojen edustus. Neuvottelukunnan tehtävänä on: 1) 
käsitellä merkittäviä työsuojelua koskevia säädösvalmistelu-, kehitys-, suunnittelu- ja seurantahankkeita; 2) 
käsitellä työsuojelun yleisiä toimintalinjoja ja tulostavoitteita sekä voimavarojen suuntaamista työsuojelun 
edistämiseksi; sekä 3) käsitellä muita työympäristön kehittämisen kannalta merkittäviä työhallinnon 
asioita. Neuvottelukunnan tavoitteena on työsuojelua koskevien periaatekysymysten käsittely, 
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työsuojelun yhtenäistäminen ja edistäminen sekä alan yhteistoiminnan kehittäminen. (Laki 
työsuojeluhallinnosta 16/1993, 4 §)   

Lisätietoa: https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/toimielin/31368/kuvaukset 

 

Työturvallisuussäännöksiä valmisteleva neuvottelukunta (STM106:00/2018) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä voi olla työturvallisuussäännöksiä valmisteleva neuvottelukunta, 
joka toimii ministeriön apuna työturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Valtioneuvosto asettaa 
neuvottelukunnan sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 
Neuvottelukunnan tehtävänä on: 1) valmistella työturvallisuutta ja muuta työsuojelua koskevia säädöksiä; 
2) seurata ja edistää alansa eurooppalaista ja kansainvälistä yhteistyötä; 3) seurata työturvallisuutta 
koskevaa tutkimusta; 4) antaa toimialaansa kuuluvista asioista lausuntoja; 5) hoitaa muut sosiaali- ja 
terveysministeriön neuvottelukunnalle antamat valmistelutehtävät. Neuvottelukunnan keskeisenä 
tavoitteena on arvioida työsuojelusäännösten tarpeellisuutta ja asianmukaisuutta sekä valmistella yhdessä 
työelämän osapuolten kanssa kansainvälisiä sopimuksia ja kotimaisia olosuhteita vastaavia 
säädösesityksiä. (Valtioneuvoston asetus työturvallisuussäännöksiä valmistelevasta neuvottelukunnasta 
1048/2003) 

Lisätietoja: https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/toimielin/31369/kuvaukset 

 

Työterveyshuollon neuvottelukunta (STM113:00/2017) 

 

Työterveyshuollon suunnittelua, yleistä kehittämistä ja muutoin työterveyshuoltoa koskevien 
periaatteellisten ja laajakantoisten kysymysten käsittelyä varten on asianomaisten hallinnonalojen 
virastojen ja laitosten, työterveyshuollon toteuttamisen kannalta merkittävien yhteisöjen sekä keskeisten 
työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöjen yhteistyöelimenä työterveyshuollon neuvottelukunta, joka toimii 
sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä. Neuvottelukunnan tehtävänä on: 1) seurata työterveyshuollon 
yleistä kehitystä sekä edistää ja kehittää työterveyshuollon toteuttamiseksi tarpeellista yhteistyötä; 2) 
tehdä tarvittaessa ehdotuksia työterveyshuoltoa koskevan lainsäädännön kehittämiseksi; 3) antaa sosiaali- 
ja terveysministeriölle sekä Kansaneläkelaitokselle lausuntoja työterveyshuoltoa koskevan lainsäädännön 
kehittämisestä sekä työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon kustannusten korvausperusteista; 4) 
käsitellä muut työterveyshuollon kehittämiseen liittyvät periaatteellisesti tärkeät asiat sekä huolehtia 
sosiaali- ja terveysministeriön määräämästä muusta työterveyshuollon toimeenpanosta ja kehittämisestä. 
(Asetus työterveyshuollon neuvottelukunnasta 784/1978, 1 §) 

Lisätietoja: https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/toimielin/30678/kuvaukset 

 

 

 

https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/toimielin/31368/kuvaukset
https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/toimielin/31369/kuvaukset
https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/toimielin/30678/kuvaukset
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Alueelliset työsuojelulautakunnat (VN asetus työsuojelulautakunnista, 53/2010) 

Jokaisen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen yhteydessä toimii neuvoa antava 
työsuojelulautakunta, joka koostuu työmarkkinajärjestöjen ja alueen työsuojelun asiantuntijoiden 
edustajista. Työsuojelulautakunnan tehtävänä on käsitellä aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen 
toimialueella: 

 
- merkittäviä työsuojelun kehitys-, suunnittelu- ja seurantahankkeita; 
- työsuojelun yleisiä toimintalinjoja ja tulostavoitteita sekä voimavarojen suuntaamista työsuojelun 

edistämiseksi; sekä 
- muita työympäristön alueellisen kehittämisen kannalta merkittäviä asioita. 

 
3.3 Työsuojelun keskeiset toimijat 

Työsuojelun keskeiset toimijat on määritelty (Työhyvinvointifoorumi 2011–2015/Työhyvinvoinnin toimijat 
–hanke, Sidosryhmäyhteistyösuunnitelma työsuojeluosasto 2016). Keskeisin toimija on työpaikka ja siellä 
toimiva henkilöstö. Viranomaiset, asiantuntija- ja tutkimuslaitokset, muut palvelun tarjoajat ja toimijat 
tukevat yhteistyössä työpaikan kanssa työsuojelun onnistumista työpaikalla. (Kuva 3) 

 

 

Kuva 3. Työsuojelun toimijat yleisesti 

 

Työsuojelun tärkeimmät toimijat ovat työpaikoilla. Tämä koskee sekä vapaaehtoista työolojen kehittämistä 
että lainsäädäntöön perustuvaa työsuojelua. Tavoitteena työpaikalla on parantaa työympäristöä ja 
työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua 
työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja 
henkisen terveyden haittoja.  
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Avainasemassa ovat työpaikan johto ja linjaorganisaatio. Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta 
ontyösuojelun keskeinen ulottuvuus. Työsuojelu työpaikoilla tuottaa parhaan tuloksen, kun työnantaja ja 
työntekijät toteuttavat sitä yhteistyössä.  

 

Vastuu työsuojeluun liittyvästä ohjauksesta on sosiaali- ja terveysministeriöllä (STM). Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto (Tukes) ja Säteilyturvakeskus (STUK) ohjaavat omalta osaltaan lainsäädännön 
toimeenpanoa ja valvontaa valtakunnallisesti. Työterveyslaitos (TTL), Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 
(THL), Säteilyturvakeskus (STUK) ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Tapaturmavakuutuskeskus 
(TVK) ja Työsuojelurahasto (TSR) ynnä muut rahoittajat ja muut työsuojelun toimijat tukevat omalla 
toiminnallaan työsuojeluun liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Eri toimijat tuottavat päättäjille ja 
työpaikoille tietoa työsuojelun riskeistä ja niiden torjunnasta.  

 

Työsuojelun kohdealueella työ- ja tasa-arvo-osasto vastaa valtakunnallisesta yhteistyöstä eri toimijoiden 
kanssa. Keskeiset valtakunnalliset yhteistyöorganisaatiot ovat:  

 

Työterveyslaitos (TTL): Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee 
ja kouluttaa. Työterveyslaitos kehittää asiakkaiden kanssa työyhteisöjä paremmin toimiviksi 
ja työympäristöjä turvallisemmiksi sekä tukee työntekijöiden työkykyä. Sen asiakkaita ovat 
työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät 
organisaatiot. STM tulosohjaa TTL:sta. Lisätietoja: www.ttl.fi 

 

Työsuojelurahasto (TSR): Työsuojelurahasto rahoittaa sellaista tutkimus-, kehitys- ja 
tiedotustoimintaa, joka parantaa työoloja ja edistää työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta 
ja tuottavuutta. Rahoitusmuodot ovat tutkimus-, kehitys- ja tiedotushankkeet, 
henkilökohtaiset stipendit ja työyhteisöjen kehittämisavustukset. Rahasto rahoittaa lain 
mukaan Työturvallisuuskeskusta. Varansa rahasto saa työnantajien maksamasta 
lakisääteisestä tapaturmavakuutusmaksusta. Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee 
työsuojelurahaston valtuuston asettamispäätöksen ja jäsenet sekä valvoo rahaston 
toimintaa. Lisätietoja: www.tsr.fi 

 

Työturvallisuuskeskus (TTK): Työturvallisuuskeskus pyrkii parantamaan samanaikaisesti 
työturvallisuutta, työhyvinvointia ja tuloksellisuutta sekä esimiestyön ja yhteistoiminnan 
edellytyksiä työyhteisöissä. Toiminta kohdistuu työsuojelu- ja työterveyshenkilöstön lisäksi 
esimiehiin ja luottamushenkilöstöön. TTK tarjoaa työyhteisöille koulutusta, tiedotusta, 
aineistoa ja kehittämispalveluja sekä ylläpitää työsuojeluhenkilörekisteriä. TTK on 
työmarkkinakeskusjärjestöjen hallinnoima organisaatio. Lisätietoja: www.ttk.fi 

 

http://stmintra.vnv.fi/toiminta/taloussuunnittelu/Sivut/default.aspx
http://www.tsr.fi/
http://stmteamsites.vnv.fi/stmkokonaisarkkitehtuuri/SitePages/Kotisivu.aspx
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Tapaturmavakuutuskeskus (TVK)/31.12.2015 asti Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL) 
koordinoi työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen toimeenpanoa. TVK:n tehtäväkenttä 
on laaja. Se kehittää työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta ja sen 
toimeenpanojärjestelmää ja edistää eri osapuolien ja toimeenpanojärjestelmän 
yhteistoimintaa sekä korvausjärjestelmän yhtenäisyyttä. TVK toimii vakuutuslaitosten 
yhteistyöelimenä, tilastoi työtapaturmat ja ammattitaudit sekä niiden syyt ja seuraukset sekä 
ehkäisee työtapaturmia ja ammattitauteja. Lisätietoja: www.tvk.fi  

 

Työsuojelun kohdealueella työskentelee myös suuri joukko muita toimijoita. Lisätietoja: 
http://www.ttl.fi/partner/thf/toimijat/sivut/default.aspx (TTL, Työhyvinvointifoorumi, muut toimijat 2013).  

 

Aluehallinnontasolla työsuojelun vastuualueet ovat aktiivisessa yhteistyössä monien eri toimijoiden 
kanssa. Keskeisimpiä yhteistyötahoja ovat mm. poliisi, verohallinto, tulli, Traficom Liikenne- ja 
viestintävirasto, ELY-keskukset ja Maahanmuuttovirasto. Vastuualueilla tehdään yhteistyötä myös eri 
asiantuntijaorganisaatioiden sekä monien eri toimialakohtaisten järjestöjen ja yritysten kanssa. 

 

 

3.4 Kokonaiskuva toiminnasta: STM:n prosessit 

HUOM! Prosessit päivitetään STM:n tiedonhallintamallin yhteydessä vuonna 2021. 

STM:n eri prosessit on koottu prosessikartaksi (kuva 4). Johtamisprosessi seuraa, linjaa ja päättää koko 
toiminnasta sen eri vaiheissa. Horisontaaliset prosessit toteuttavat kaikille ydinprosesseille yhteisiä 
tehtäviä. Tukiprosessit tuottavat koko organisaation toiminnassa tarvittavia palveluja. Lisätietoa saatavilla:  

• Prosessit: 
http://stmintra.vnv.fi/toiminta/hallitusohjelma_ja_strategia/prosessit/Sivut/default.aspx 

• STM:n toiminta-arkkitehtuuri: Ydinprosessit:  
http://stmteamsites.vnv.fi/stmkokonaisarkkitehtuuri/SitePages/Toiminta-arkkitehtuuri%20-
%20Ydinprosessit.aspx 

 

STM:n toiminnan ydinprosessit ovat ministeriön eri osastoille yhteisiä tehtäviä. Näitä ovat 1) strateginen 
ohjaus, 2) lainsäädännön valmistelu ja toimeenpano, 3) EU- ja kv-tehtävien hoitaminen ja 4) toiminnan ja 
talouden suunnittelu ja seuranta. Lisätietoa STM/Santra/ STM:n toiminta-arkkitehtuuri: Ydinprosessit: 
http://stmteamsites.vnv.fi/stmkokonaisarkkitehtuuri/SitePages/Toiminta-arkkitehtuuri%20-
%20Ydinprosessit.aspx 

 

Strateginen ohjaus kattaa STM:n strategian ja muiden toiminnan linjausten suunnittelun, hallitusohjelman 
toimeenpanon suunnittelun, seurannan ja raportoinnin sekä hallinnonalan tulosohjauksen. 
Hallitusohjelmasta STM:n vastuulla olevien toimenpiteiden toteuttaminen viedään ministeriön 
vuosittaisiin toimintasuunnitelmiin. Hallinnonalan laitoksia ja virastoja koskevat asiat viedään 

http://www.tvk.fi/
http://www.ttl.fi/partner/thf/toimijat/sivut/default.aspx
http://stmintra.vnv.fi/toiminta/hallitusohjelma_ja_strategia/prosessit/Sivut/default.aspx
http://www.sfs.fi/
http://www.sfs.fi/
http://www.sfs.fi/
http://www.sfs.fi/
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tulosohjauksen lähtökohdaksi. Lainsäädäntöä edellyttävistä asioista tehdään hallituskauden 
lainsäädäntösuunnitelma. Näitä suunnitelmia luonnollisesti seurataan. 

 

Lainsäädännön valmistelun ja toimeenpanon osalta on ohjeet ja STM/Santrassa on kuvattu päätöksenteko 
ja säädösvalmistelu valtioneuvossa, viestintä ja kuulemismenettelyt. Lisätietoa: 

http://stmintra.vnv.fi/toiminta/esittely_ja_saadosvalmistelu/Sivut/default.aspx 

 

EU- ja kv-tehtävien hoitaminen, pohjoismaisen yhteistyön, toiminnan YK:ssa ja WHO:ssa, Euroopan 
neuvoston toiminnan, OECD toiminnan, pohjoismaisen yhteistyön, Pohjoisen ulottuvuuden ja muun 
lähialueyhteistyön sekä kahdenvälisen yhteistyön, jossa yhteistyö Venäjän kanssa muodostaa oman 
aliprosessin. Lisätietoa STM/Santra: 

KV- ja EU asioista:  

http://stmintra.vnv.fi/toiminta/kv_ja_eu_asiat/sivut/default.aspx 

Prosessit ja työnjako:  

http://stmintra.vnv.fi/toiminta/kv_ja_eu_asiat/ptosessit%20ja%20tyonjako/sivut/default.aspx 

 

Toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta kattaa valtiontalouden kehyspäätöksen valmistelun sekä 
talousarvion ja lisätalousarvion laatimisen STM:n hallinnonalalla. Lisäksi prosessi kattaa ministeriön 
toiminnan suunnittelun ja suunnitelman toimeenpanon ja tulosjohtamisen. Näihin sisältyy myös seuranta 
ja raportointi. Lisätietoa STM/Santra: 

Taloussuunnittelu: http://stmintra.vnv.fi/toiminta/taloussuunnittelu/Sivut/default.aspx 

Toiminnan kehittäminen: http://stmintra.vnv.fi/toiminta/toiminnan_kehittaminen/sivut/default.aspx 

 

http://stmintra.vnv.fi/toiminta/esittely_ja_saadosvalmistelu/Sivut/default.aspx
http://stmintra.vnv.fi/toiminta/esittely_ja_saadosvalmistelu/Sivut/default.aspx
http://stmintra.vnv.fi/toiminta/kv_ja_eu_asiat/ptosessit%20ja%20tyonjako/sivut/default.aspx
http://senaattori.vnv.fi/senaattori/toiminta/saadosvalmistelu/sivut/default.aspx
http://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/asiointi/luvat-ja-ilmoitukset
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Kuva 4. STM:n prosessit 

 
3.5 Kokonaiskuva toiminnasta: Työsuojelun kohdealueen prosessikartta 

Prosessikartta on prosessikuvausten ylin taso, jossa kuvataan organisaation toiminta kokonaisuutena. 
Tämän kuvauksen liitteenä 2 olevassa prosessikartassa on kuvattu yleisellä tasolla työsuojeluhallinnon 
toiminta ja se miten eri tehtävät ja toiminnot liittyvät toisiinsa. Siinä esitetään organisaation toiminnot 
kokonaisuuksittain. (JHS 152 Prosessien kuvaaminen) 

 

3.6 Työsuojeluhallinnon prosessit 

3.6.1 Työsuojelun säädösvalmistelu 

Työ- ja tasa-arvo-osaston säädösyksikössä arvioidaan työsuojelusäädösten tarpeellisuutta ja 
asianmukaisuutta. Yksikkö valmistelee yhdessä työelämän osapuolten kanssa Euroopan unionin 
direktiivejä, kansainvälisiä sopimuksia ja kotimaisia olosuhteita vastaavia säädöksiä. Lisäksi yksikkö 
valmistelee ja esittelee vahvistamislautakunnalle työehtosopimusten yleissitovuutta (liitteet 3-4, 
päivitetään vuoden 2021 aikana) koskevat päätökset.  
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Säädösyksikön koordinoimana työ- ja tasa-arvo-osastolla laaditaan kaksi kertaa vuodessa raportit 
meneillään olevista ja valmistuneista EU-tasoisista ja kansallisista työsuojeluun liittyvistä säädöshankkeista 
työsuojeluhallinnon ja sidosryhmien käyttöön: https://www.tyosuojelu.fi/tietoa-
meista/toiminta/lainsaadanto 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön sisäiset ohjeet säädösvalmisteluun ja esittelyyn löytyvät Kampuksesta:  
https://kampus.vnv.fi/yhteiset-toiminnot/Sivut/Esittely-ja-säädösvalmistelu-STM.aspx  

 

Valtioneuvoston piirissä on voimassa ohjeita ja suosituksia, joiden tavoitteena on yhtenäistää eri 
ministeriöiden säädösvalmistelukäytäntöä ja varmistaa säädösten laatuvaatimusten toteutuminen. Ne 
löytyvät oikeusministeriön internet-sivuilta:  https://oikeusministerio.fi/lainvalmisteluohjeet  

 

3.6.2 Työsuojeluvalvonnan ohjaus 

Työ- ja tasa-arvo-osaston valvonta- ja ohjausyksikkö (VY) vastaa aluehallintovirastojen työsuojelun 
vastuualueiden tulosohjauksesta. Valvonta- ja ohjausyksikkö vastaa myös työsuojelun vastuualueiden 
toiminnan muusta ohjauksesta. Lisäksi yksikkö laatii muita työsuojeluvalvontaan liittyviä ohjeita, huolehtii 
työsuojeluvalvontaan liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä sekä vastaa koneiden ja laitteiden sekä 
henkilönsuojainten markkinavalvonnasta yhteistyössä työsuojelun vastuualueiden kanssa. 

 

Työsuojelun vastuualueiden tulosohjausprosessi on kuvattu (kuva 5, liite 5). 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. Toiminnan kehittämisen tavoitteena on työsuojeluviranomaisen resurssien ja työkalujen 
tehokas hyödyntäminen mahdollisimman suuren vaikuttavuuden saavuttamiseksi. (Työsuojelun 
vastuualueiden runkosuunnitelma 2020-2023) 

 

Tulosohjauksen säädöspohjana toimivat laki ja asetus valtion talousarviosta (423/1988 ja 1243/1992). 
Näihin perustuen ministeriö vahvistaa tavoitteet hallinnonalansa laitosten ja virastojen toiminnalliselle 
tuloksellisuudelle. 

 

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimuksen 81 ja lain aluehallintovirastoista (896/2009, 5§) mukaan 
työsuojelun vastuualueet ovat valvontatehtävää hoitaessaan riippumattomia aluehallintovirastoista. 
Tulosohjauksen tavoitteena on, että työsuojelun vastuualueiden toiminta ja määrärahojen käyttö on 
ministeriön asettamien tavoitteiden mukaista. Tulosohjauksella varmistetaan työsuojelun vastuualueiden 
toiminnan ja työsuojeluvalvonnan tuloksellisuus ja tasalaatuisuus. Tulosohjaukseen sisältyy myös 

https://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/toiminta/lainsaadanto
https://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/toiminta/lainsaadanto
https://kampus.vnv.fi/yhteiset-toiminnot/Sivut/Esittely-ja-s%C3%A4%C3%A4d%C3%B6svalmistelu-STM.aspx
https://oikeusministerio.fi/lainvalmisteluohjeet
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vastuualueiden toiminnan seuranta ja raportointi. (Työsuojelun vastuualueiden runkosuunnitelma 2020-
2023) 

Työsuojelun vastuualueiden runkosuunnitelma 2020-2023: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4116-8   

STM:n yleiset tulosohjauksen prosessit ja yleiset periaatteet on kuvattu Kampuksessa: 
https://kampus.vnv.fi/yhteiset-toiminnot/Sivut/Tulosohjaus-STM.aspx. 

 

Kuva 5. Työsuojelun vastuualueiden tulosohjausprosessi 

 

3.6.2.1 Työsuojeluvalvonta 

Työsuojeluvalvonta voidaan jakaa työolosuhdevalvontaan, työsuhteiden ja muiden työelämän säännösten 
valvontaan sekä tuotteiden turvallisuuden valvontaan. Työsuojeluvalvontaa tehdään viranomaisen 
suunnitelmien perusteella (viranomaisaloitteinen valvonta) tai asiakkaan aloitteesta (asiakasaloitteinen 
valvonta).  

Työsuojeluvalvontaan liittyvät prosessit on määritelty ja kuvattu Luova-hankkeen valmistelussa 2018 – 
2019 kokonaisarkkitehtuurityön periaatteiden mukaisesti. Työsuojeluvalvonnan kokonaisarkkitehtuuri 
kuuluu aluehallintovirastojen kokonaisarkkitehtuuriin. 

 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4116-8
https://kampus.vnv.fi/yhteiset-toiminnot/Sivut/Tulosohjaus-STM.aspx
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Työsuojelulainsäädäntö velvoittaa työnantajaa. Siksi työsuojeluviranomaisen toimenpiteet kohdistuvat 
pääsääntöisesti työnantajaan. Omaa työtään tekevät yrittäjät eivät kuulu työsuojeluvalvonnan piiriin. 

 

Työsuojeluviranomainen tarkastaa työpaikkoja ja muita valvontakohteita ja tekee muita 
valvontatoimenpiteitä. Työsuojeluvalvonnassa käytetään termiä valvontakohde, jolle synonyymi on 
yleensä työntekopaikka. Samassa valvontakohteessa voi olla monta työnantajaa. Toisaalta yhdellä 
työnantajalla voi olla monta valvontakohdetta. Valvontakohde voi myös olla yksittäinen automaatiolinja 
tai kone.  

 

Ensisijaisesti valvotaan työsuojelusäädösten noudattamista. Valvonnan keinot vaihtelevat ohjauksesta 
pakkokeinojen käyttöön. Lisäksi neuvotaan työnantajia ja työntekijöitä. Vuorovaikutus työnantajan ja 
työntekijöiden edustajien kanssa ja työsuojeluviranomaisen näkyvyys työpaikoilla ovat tärkeitä 
vaikuttamiskeinoja. Kuvassa 6 on esitetty työsuojeluviranomaisen suorittaman työsuojeluvalvonnan 
keskeiset käsitteet.  

 

Kuva 6. Työsuojeluvalvonnan käsitteitä 

Työpaikkatarkastus on työsuojeluviranomaisen pääasiallinen keino, jolla valvotaan työpaikan työoloja ja 
työelämän säännösten noudattamista. Tarkastuksen tavoitteena on, että se johtaa pysyviin parannuksiin 
työpaikalla ja että työpaikka oma-aloitteisesti kehittää työympäristöä. Tietyissä valvottavissa asioissa 
tarkastus voidaan tehdä asiakirjatarkastuksena ilman käyntiä työpaikalla.  

 

Erillisissä valvontaohjeissa ja oppaissa kuvataan tarkemmin erilaisia tarkastuksia ja niissä käytettäviä 
menettelytapoja. Valvontaohjeiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa työsuojeluvalvontaa, parantaa 
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työsuojelutarkastusten laatua ja lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä. Työsuojeluvalvontaa koskevia uusia 
ohjeita annetaan ja päivitetään ohjeet niin, ettei käytössä ole yli viiden vuoden vanhoja ohjeita. 
Valvontaohjeprosessin uudistus on aloitettu vuonna 2020. 

 

Muita työsuojeluvalvonnan toimenpiteitä tarkastusten lisäksi ovat työpaikolle suunnatut valvontakyselyt, 
lausunnot viranomaisille ja viranomaisen myöntämät luvat. 

 

 

3.6.2.1.1 Asiakkaan aloitteesta tehtävä valvonta 

Asiakasaloitteinen valvonta perustuu työpaikalta tai muualta tulleeseen yhteydenottoon. Työsuojelun 
vastuualueen tulee järjestää toimintansa niin, että asiakkaiden yhteydenottoihin ja tarkastuspyyntöihin 
voidaan vastata asianmukaisesti ja noudattaen palveluille sovittuja toimitusaikoja ja saatavuustavoitteita.  

Kun työsuojelun vastuualueelle tehdään ilmoitus, että työpaikalla epäillään rikotun lainsäädäntöä ja 
ilmoitus koskee välitöntä hengen tai terveyden menettämisen vaaraa, tehdään tarkastus mahdollisuuksien 
mukaan välittömästi.  

 

Jos ilmoitus koskee työtapaturmaa, kuolemaan tai vaikeaan vammaan johtanut työtapaturmaa, asia 
tutkitaan kiireellisesti. Tutkinta toteutetaan työsuojeluvalvonnan ohjeiden 1/2014 Vakavien 
työtapaturmien tutkinta ja 2/2014 Ammattitautien ja muita työperäisiä sairauksia koskevien ilmoitusten 
käsittelyn mukaisesti.  

 

Muiden ilmoitusten ja pyyntöjen perusteella harkitaan soveltuva valvontamenetelmä ja menettelytapa 
tapauskohtaisesti. Asiakkaalle voidaan esimerkiksi antaa neuvontaa säädösten tulkinnasta. Työsuojelun 
vastuualue ryhtyy toimenpiteisiin aiheellisten ilmoitusten ja pyyntöjen johdosta, jotka kuuluvat sen 
toimivaltaan. Työsuojelun vastuualue arvioi valvontatarvetta. Ilmoittajalle kerrotaan, mihin toimenpiteisiin 
ilmoitus johtaa.  

 

Työsuojelun vastuualue ei käsittele yksittäisen työnantajan eikä työntekijän edunvalvontaan liittyviä 
asioita, vaan niitä hoitavat esimerkiksi työntekijä- ja työnantajaliitot. Edunvalvonnaksi katsotaan mm. 
paikalliset ja liittotason neuvottelut työsuhdetta koskevan riidan ratkaisemiseksi, kanteen ajaminen 
tuomioistuimessa tai työehtosopimuksen sisällön tulkinta. Asioissa, jotka eivät kuulu 
työsuojeluviranomaisen toimivaltaan, asiakkaalle annetaan, mikäli mahdollista neuvoja, miten asiassa voi 
edetä ja opastaa asiakas toimivaltaiseen viranomaiseen.  
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3.6.2.2 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 7. 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 7. Työsuojeluvalvonnan keinoja 

 

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 
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valvontaa. Valtakunnallisilla hankkeilla on tavoiteltu yksittäisiä työpaikkoja laajempaa vaikutusta 
toimialaan tai työpaikkojen joukkoon. Lisäksi niiden avulla on kehitetty ja testattu uusia 
valvontamenetelmiä ja työotteita.  

 

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.  

 

3.6.2.2.1 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 kaikissa tapauksissa se ei ole 
tehokkain valvonnan keino. Tarkastuksia tehdään myös yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa, silloin 
kun eri viranomaisten 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. 

 

3.6.2.2.2 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 
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toimenpiteitä ovat lisäksi viranomaisen myöntämät luvat sekä lausunnot viranomaisille. Lainsäädännössä 
luvanvaraisiksi on määritelty töitä ja työjärjestelyjä, joihin liittyy erityisiä riskejä. 

 

3.6.2.2.3 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.  

 

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. 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. 

 

3.6.2.2.4 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 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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3.6.3 Työsuojelun kehittäminen 

Työ- ja tasa-arvo-osaston toimintapolitiikkayksikkö on työhyvinvoinnin ja työympäristön strateginen 
rakentaja, verkostovaikuttaja, työturvallisuuden ja -terveyden tutkimuksen ja kehittämisen koordinaattori. 
Työsuojelun kehittämiseksi tuotetaan analyyseja, laskelmia, tilastoja ja esityksiä toimintapolitiikan ja 
päätöksenteon tueksi. Työsuojelun kehittäminen koostuu työympäristön ja työhyvinvoinnin linjausten 
laadinnasta, toteuttamisesta ja sen seurannasta. Työsuojelun kehittämistä edistetään hankehauilla, joita 
toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) avulla. Valtioneuvoston kanslian koordinoimalla 
valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, 
tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi myös työsuojelun kehittämiseksi.  

Työsuojelun kehittämisen avulla vaikutetaan yhteiskunnan rakenteisiin ja järjestelmiin, näitä järjestelmiä 
voisi olla työterveyshuoltojärjestelmä, työtapaturma- ja sen korvausjärjestelmä, sairausvakuutus- ja 
kuntoutus järjestelmä, yhteistoimintajärjestelmä, työsuojeluvalvonta, työsuojelun neuvonta –järjestelmä 
ja työsuojelun tutkimusjärjestelmä. 

  

Työsuojelun kehittämisen nykytila on kuvattu. Lisäksi työsuojelun kehittämisprosessit on tunnistettu. 
Kehittämisen prosessit linkittyvät tiiviisti sosiaali- ja terveysministeriön muihin prosesseihin.  

 

Kuva 8. Työsuojelun kehittäminen osana TTO:n työtä. *Työympäristön ja  

työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2030, Helsinki 2019. 

 

Työsuojelun kohdealueen palvelujen määrittelyä on tehty sekä viranomaisen toiminnan että 
työhyvinvoinnin toimijoiden näkökulmasta. 

 



   30(35) 
   
  

 

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ  
Meritullinkatu 8, Helsinki | PL 33, 00023 Valtioneuvosto | 0295 16001, stm.fi, @STM_Uutiset 

3.7 Palvelut 

Työsuojelun kohdealueen palvelujen määrittelyä on tehty sekä viranomaisen toiminnan että 
työhyvinvoinnin toimijoiden näkökulmasta.  

Työsuojeluviranomaisen palveluista on tunnistettu seuraavia palvelukanavia: 
- verkkosivustot:  
- http://stm.fi/tyoelama, http://www.tyosuojelu.fi/    
- http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/tyoehto/  
- työsuojelun valtakunnallinen puhelinpalvelu  
- luvat ja ilmoitukset: http://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/asiointi/luvat-ja-ilmoitukset  

 

Työpaikoilla suunnatusta työhyvinvoinnin palvelutarjonnasta on tuotettu raportti, joka on saatavilla: 
http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/Documents/Esimerkkeja_tyohyvinvoinnin_palvelutarjonnasta.pdf 

 

3.8 Toiminnan seuranta ja raportointi 

Työsuojeluhallinnon toiminta jakaantuu ministeriön ja työsuojelun aluehallinnon toimintaan. Ministeriön 
toiminta suunnitellaan ja raportoidaan ministeriön toiminnansuunnittelun ohjeiden mukaan. Työsuojelun 
vastuualueiden toimintaa seurataan tulosohjausmenettelyn mukaisesti sekä tarvittaessa täsmällisemmin 
ja useammin.  

 

Työsuojeluvalvonnan toiminnasta laaditaan vuosittain vuosikertomus. Se on saatavilla: www.tyosuojelu.fi 
-palvelusta. Työsuojeluvalvonnan kannalta keskeiset tunnusluvut tuotetaan neljännesvuosittain. 
Lisätietoa: http://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/toiminta/valvonta-lukuina  

 

Työ- ja tasa-arvo-osasto tulosohjaa myös Työterveyslaitosta, jonka toiminnan seuranta ja raportointi on 
ohjeistettu tulosohjausmenettelyssä.  

 

Kansainvälistä raportointia työsuojelun kohdealueelta tehdään mm. Kansainväliselle työjärjestölle (ILO) ja 
Euroopan neuvoston Johtavien työsuojelutarkastajien komitealle (SLIC) sekä Euroopan työterveys- ja 
työturvallisuusvirastolle (EU-OSHA). 

 

 

 

http://stm.fi/tyoelama
http://www.tyosuojelu.fi/
http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/tyoehto/
http://stmteamsites.vnv.fi/stmkokonaisarkkitehtuuri/SitePages/Toiminta-arkkitehtuuri%20-%20Johtamisen%20prosessit.aspx
http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/Documents/Esimerkkeja_tyohyvinvoinnin_palvelutarjonnasta.pdf
https://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/julkaisut/vuosikertomukset
http://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/toiminta/valvonta-lukuina
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4 Tiedot 
4.1 Kokonaiskuva toiminnassa tarvittavista tiedoista ja tietojärjestelmistä 

Työsuojelun kohdealueella käytettävät tiedot on kuvattu tietovarantokartassa (liite 6). Työsuojelun 
kohdealueen tietojärjestelmät on kuvattu osana STM:n tietoarkkitehtuurityötä.  

 

Tietovarannot on tunnistettu osittain osana yhteisten tietovarantojen kartoitusta keväällä 2013. Vera-
järjestelmä sisältää palvelurajapinnat, joiden kuvaukset ovat ajan tasalla. Yleissitovat työehtosopimukset 
ovat avointa dataa ja ne löytyvät Finlex-sivustolta. 

 

Kaikkien järjestelmien osalta on olemassa ajantasaiset järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurin kuvaukset 
Doktorissa. Kuvaus kattaa sekä yksittäisten järjestelmien tiedot että järjestelmien väliset liittymät. Vera-
järjestelmästä on olemassa tarkemmat kuvaukset (palvelinympäristöt, käytetyt teknologiat, 
sovellusarkkitehtuuri, ylläpidon hallintamenettelyt, jne.). 

 
4.2 Tietovarannot 

Taulukossa 1 esitetään keskeisten tietovarantojen tiedot. Taulukon tiedot pohjautuvat aiempiin 
tietovarantokyselyihin (STM:n tietovarantoselvitys, organisaatiotietojen selvitys, avoimen datan 
selvitykset, CRM esiselvitys). 

Taulukko 1. Työsuojeluhallinnon tietovarannot 

  Tietovaranto Toteuttava järjestelmä Kuvaus Vastuu 

1 Työsuojelun 
ohjeistus 

TS-Net, tyosuojelu.fi Työsuojelun valvontaohjeet Työsuojelu 

2 Työnantaja- ja 
toimipaikkatiedot 

Vera koottu ja täydennetty mm. tilastokeskuksen ja AVI:n tiedoista AVI Työsuojelu 

3 Työsuojeluvalvonna
n 
tarkastuskertomuks
et 

Vera Vera on tarkastajien työväline ja sen lisäksi siihen kertyvän tiedon ja 
raportointivälineiden avulla suunnitellaan työsuojeluvalvontaa. 
Vera-tietojärjestelmässä tehdään tarkastuskertomukset, joista 
saadaan rakenteisesti kattavat tiedot tarkastustoiminnasta. 

AVI Työsuojelu 

  

4 Panostajaluvat Panostajarekisteri Rekisterissä on tiedot Suomessa voimassaolevista panostajaluvista. 
Viranomaisen käytössä oleva henkilörekisteri. Panostajalaki 3 §. 
Henkilötietolaki 6,7 ja 8 § 

AVI Työsuojelu 

5 Työsuojelun 
asianhallinnan diaari 

USPA (TS-Diaari)  Asianhallinta- ja käsittelyjärjestelmä, Avi:n yhteinen. AVI Työsuojelu 

6 Rekisteri 
asbestiluvista 

Asbestiluparekisteri Asbestipurkutyövaltuutukset AVI Työsuojelu 

7 Asiakasaloitteiset 
valvontapyynnöt 

Vera  Viranomaisen käytössä oleva tietovaranto, TS ValvL 10 § AVI Työsuojelu 

8 Työolosuhdemittarit Vera  Työolosuhteiden valvonnan työkalut. AVI Työsuojelu 

http://stmintra.vnv.fi/toiminta/toiminnan_kehittaminen/sivut/default.aspx
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9 Työsuojelun 
ohjauksen 
tietovarannot 

Vera Työsuojelun ohjauksen tietovaranto sisältää 1) tulosohjaukseen 
liittyvät asiakirjat ja 2) valvonnan ohjaukseen liittyvät asiakirjat sekä 
3) tietoa työsuojelusta. 

Työsuojelu 

1
0 

Rekisteri 
työsuojeluhenkilöist
ä 

Työsuojeluhenkilörekist
eri 

Työsuojeluhenkilörekisteri on sosiaali- ja terveysministeriön 
hallinnoima ja Työturvallisuuskeskuksen ylläpitämä rekisteri, johon 
tallennetaan työpaikkojen työsuojeluyhteistoimintahenkilöstön 
yhteystietoja. Laki Työsuojeluhenkilörekisteristä. 

TTK 
Työturvallisuus-
keskus 

1
1 

Työsuojelun 
kehittämisen 
tietovarannot 

Vahva, Kampus (työtilat) Työ- ja tasa-arvo-osastolla seurataan systemaattisesti ja kootusti 
keskeisiä työsuojelun tilaa kuvaavia tilastoja (tilastoindikaattorit). 
Näitä hyödynnetään työsuojelun toiminnan suunnittelussa. 

Työsuojelu 

1
2 

Työtapaturma- ja 
ammattitautitilasto 

Työtapaturmat 
Tilastojulkaisu 

Vakuutuslaitosten tehtävänä on pitää työtapaturma- ja 
ammattitautilain 235-236 §:ssä tarkoitettua rekisteria 
työtapaturmista ja ammattitaudeista sekä huolehtia muista 
tilastonpitoon liittyvistä tehtävistä.  

TVK Tapaturma-
vakuutuskeskus 

1
3 

Työehtosopimusten 
tietovaranto 

Työehtosopimukset / 
Apex 

Yleissitovien työehtosopimusten tekstit ja työehtosopimuksen 
yleissitovuuden vahvistamislautakunnan päätökset. 
Toteuttaa lain edellyttämää kirjaamisvelvollisuutta. 

STM TS 

5 Kehityskohteet 
5.1 Toiminnan kehityskohteet 

Keskeiset kehityskohteet on tunnistettu nykytilan kuvauksen, hallitusohjelman, sosiaali- ja 
terveyspolitiikan, työhyvinvoinnin ja työympäristön linjausten perusteella.  

 

Työsuojeluvalvonnan kehityskohteet on kuvattu työsuojelun vastuualueiden runkosuunnitelmassa 2020–
2023. Kehityskohteita on tunnistettu mm. suunnittelu- ja seurantajärjestelmän ja valvonnan keinojen 
osalta.  

 

Yksittäisten prosessien tarkentamistarvetta on edelleen, tämä koskee STM:ää ja hallinnonalaa. Lisäksi 
työsuojelun kohdealueelle tarvitaan laajempi prosessikartta. Palvelujen kuvaus puuttuu ylätason 
kuvauksesta, ja sen tarkempi kuvaaminen tulisi toteuttaa. 

 

Työhyvinvoinnin ja työympäristön linjauksia päivitetään ja raportointia kehitetään. 

 

TTO:n toiminnan raportoinnin kehittämistä jatketaan Terveellinen ja turvallinen työ-hankekokonaisuuden 
toimin ja jatkoehdotuksin. 

 

Ministeriön tasolla on tunnistettu tarve osaamisen hallinnassa hallinnollisen osaaminen ja 
substanssiosaamisen varmistamiseksi.  Työtä jatketaan kehittämisprojektein mm. Osaava-järjestelmän 
käyttöönotolla, KA-työssä sekä tiedonhallintalain toimeenpanon jatkotyönä.   
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Lisäksi seuraavista prosesseista on tunnistettu kehittämistarpeita: rekrytointiprosessissa 
henkilöstöhallinnon ja substanssiosaston liittymäpinnat ja tehtävän jako sekä riskienhallinta. 

 

Työsuojelun valvonnan valvontaohjeiden valmisteluprosessin uudistaminen on aloitettu vuoden 2020 
aikana.  

 

 
5.2 Työsuojeluhallinnon kokonaisarkkitehtuurityön kehityskohteet 

Työsuojelun kohdealueelle on tunnistettu vuodelle 2021 seuraavat kehityskohteet: 
1. Ylätason arkkitehtuurikuvausta päivitetään tarvittaessa osaston toimintasuunnitelman 

yhteydessä.  
2. Toteutettavissa uudistuksissa kuvataan, miten sen suunnittelua ja toteutusta tuetaan 

kokonaisarkkitehtuurilla. 
3. Työsuojelu kohdealueineen on mukana STM:n hallinnonalan KA-kehittämistyössä. 
4. Lainsäädäntömuutoksiin liittyvien tietojärjestelmähankkeiden hallinta.  
5. Tietoarkkitehtuurin sanastotyötä jatketaan ja noudatetaan. 
6. Arkkitehtuurityötä laajennetaan siten, että siinä tarkasteltaisiin työsuojelun kohdealuetta eri 

sidosryhmien näkökulmasta. 
7. Tavoitteena on toteuttaa kokonaisarkkitehtuurityötä lainsäädännön edellyttämällä tavalla  
8. KA-työn ja resurssien johtamisen selkiyttäminen. 

a. Arkkitehtuurityöhön osallistuvien henkilöiden resursoinnin ja roolituksen selkiyttäminen. 
b. Arkkitehtuurityö mukaan henkilöiden tehtävänkuvaan ja henkilökohtaisiin tavoitteisiin 
c. Arkkitehtuuriryhmässä olevien henkilöiden tulee ehtiä osallistua arkkitehtuurityöhön 
d. Realistisen hallintamallin laatiminen 
e. Toiminnan ja johdon sitouttaminen ja kouluttaminen tarvittaessa 
f. Realistisen pidemmän aikavälin KA-kehittämissuunnitelman laatiminen 
g. Keskeisten saavutettavissa olevien tavoitteiden tunnistaminen ja fokusoituminen niihin 
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EY-asetus N:o 1408/71, EUR-Lex-tietokanta 

Hallintolaki (434/2003) 

Kemikaalilaki (599/2013) 

Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 

Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta (1016/2004) 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:01971R1408-20080707&rid=1
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130599
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170531
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20041016
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150684
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150584
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120395
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170320
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090305
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930998
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150460
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150460
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Merimiesten palkkaturvalaki (1108/2000) 

Merimiesten vuosilomalaki (433/1984) 

Merityöaikalaki (296/1976) 

Merityösopimuslaki (756/2011) 
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https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180507
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180507
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http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100146
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LIITE 2. TYÖSUOJELUHALLINNON PROSESSIKARTTA 

Strateginen taso: STM TSO 
1. Strateginen suunnittelu ja ohjaus 

Työsuojelun  strateginen suunnittelu 

 
 
 
 
Perusinformaation analysointi Toimintapolitiikan ja 

toimintaperiaatteiden  määrittely 
-Toiminta-ajatus -Poliittiset ja yhteiskunnalliset 

tekijät 
- Lainvalmistelu 

-Toimintastrategia -Toimintaympäristö ja sen - Toimintapolitiikan määrittely 
- Strategisten tavoitteiden asettaminen - Työsuojelun asema ja kehitys - Voimavarojen käytön periaatteiden 

määrittely 
- Toimintaan liittyvien riskien 
huomioiminen 

 

Taktinen taso: TSO ja Työsuojelun vastuualueen johto 

2. Strategian toteutuksen suunnittelu 3. Johtamisen suunnittelu 4. Toiminnan suunnittelu 

Toiminnan 
painopisteiden 
valinta 

Tulossopimuskauden 
runkosopimus 

Johtamisjärjestelmän 
suunnittelu 

Toiminnan suunnittelu ja seuranta 

 
 
 
 

Voimavarojen 
käytön 
periaatteiden 
suunnittelu 

 
 
 
 

resurssit: 
osaaminen, 
henkilöstö, 
investoinnit, 
määrärahat 

 
 
 
 

Johtamisen seuranta 

Toiminnan 
suunnittelun 
tavoitteen 
määrittely 

 
 
 
 
 

Toiminnnan 
suunnittelun 
ohjeistus 

Toimintaympäristön 
analyysi 

 
 
 
 
 
 
 

Tulosohjaus 

Tulostavoitteet Tavoitteet 

Mittarit 

 
Tavoitteista 
sopiminen 

 
Tulosneuvottelu 

Toimenpiteiden 
suunnittelu 

- toiminnan 
suuntaaminen, 
hankkeistaminen 

 

Toiminnan 
seuranta ja 
valvonta 

Toimintakertomus, 
sisäinen valvonta ja 
tarkastus 

 
5. Voimavarojen käytön suunnittelu 

Voimavarasuunnitel 
mien tekeminen 

- osaamispotentiaalin 
hankinta, 
- talousarvioesitys 
-Toiminta- ja taloussuunnitelma 

Voimavarojen 
käytön seuranta 

 

Operatiivinen   taso:  Työsuojeluvalvontaviranomainen 
6. Operatiivisen toiminnan johtaminen ja valvonta 7. Voimavarojen ohjaus ja valvonta 

Operatiivisen 
toiminnan 
suunnittelu 
Operatiivisen 
toiminnan valvonta 

-toiminnan 
suunnittelu 

 
-toiminnasta 
raportointi 

 
 
 

Voimavarojen 
käytön suunnittelu 

 
 
 
-voimavarojen 
suuntaaminen 

 

Asiakaspalvelun 
suunnittelu 

-vuosisuunnittelu -työtehtävien jako 

Asiakaspalvelun 
seuranta 

-palvelujen 
toimitusaika ja 
saatavuustavoitteide 
n seuranta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPERATIIVINEN  TOIMINTA 

Voimavarojen 
valvonta -tavoitteiden 

toteutumisen 
seuranta 
- henkilöstön 
osaamistason 
seuranta 
- henkilöstön 
työhyvinvointi 
-määrärahaseuranta 

8. Valvontatoiminta 9. Valvontatoiminnan tukipalvelut 10. Tukipalvelut 
Viranomaisaloitteinen Lainopillinen 

konsultaatio 
Henkilöstöhallinto 

Viestintä Työterveyspalvelut 

Koulutus Palkkahallinto 

Asiakasaloitteinen Valvonnan sähköiset 
asioi



ntipalvelut 

Sisäinen valvonta ja 
turvallisuus 

Taloushallinto 

Tietohallinto 

Mikrotuki 

Tilat ja laitteet 
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JHS 152 Liite 1: Perustietolomake 
Prosessi kuvataan vuokaaviomuotoisella prosessikaaviolla ja siihen liittyvillä 1-3 tekstisivuilla. Tavoitteena on kuvauksen yksiselitteisyys ja ymmärrettävyys 
niin että jokainen prosessiin osallistuva ymmärtää kuvatun asian samalla tavalla. Kuvauksen tulee vastata todellista toimintaa. Sanallinen prosessinkuvaus 
laaditaan organisaation tarpeen mukaan. 

 
1 Prosessin nimi Tes yleissitovuuden vahvistaminen Yleissitovan tes:n ruotsintaminen Yleissitovuuspäätöksen valitusprosessi 

2 Kuvauksen laatija ja 
laadintapäivämäärä 

Ari Pulkkinen 6.11.2013 

3 Kuvauksen hyväksyjä ja 
hyväksymispäivämäärä 

   

4 Versionumero 1 

5 Prosessin tarkoitus Vahvistaa tes:t yleissitovaksi tai sitä 
vailla oleviksi. Julkaista kaikki 
päätökset ja yleissitovat tes:t Finlexissä. 

Yleissitovien työehtosopimusten 
ruotsintaminen ja julkaisu Finlexissä 

Toteuttaa intressenttien oikeustuvaa 
mahdollistamalla muutoksenhaku 
lautakunnan päätöksestä 
työtuomioistuimeen 

6 Prosessin omistaja STM / työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta / AP 

7 Prosessin mallintajat ja 
mallinnuspäivämäärä 

 

8 Prosessin lähtötilanne Vahvistamislautakunnan toimistossa 
saadaan vihiä uudesta tes:sta 

Uuden työehtosopimuksen 
yleissitovuutta pidetään selvänä 

Lautakunnan toimistoon saapuu valitus 
lautakunnan päätöksestä 

9 Prosessin lopputilanne Päätökset ja yleissitova tes on julkaistu 
Finlexissä ja arkistoitu 

Käännetty yleissitova tes on julkaistu 
Finlexissä 

Yleissitovuudesta tai sitä vailla 
olemisesta on lainvoimainen ratkaisu 

10 Prosessin asiakkaat Järjestäytymättömät työnantajat ja 
työntekijät, kilpailevat liitot 

Ruotsinkieliset työnantajat ja työntekijät Valitusoikeutettu taho; jonka 
oikeusasema työsuhteessa on 
yleissitovuudesta riippuvainen 



 

11 Prosessin sidosryhmät Liitot, AVI:t Liitot, AVI:t Työtuomioistuin 

12 Prosessin asiakkaiden 
tarpeet ja vaatimukset 

Ajantasaiset ja oikeat päätökset sekä 
yleissitovat tes:t Finlexissä 

Yleissitovat tes:t ruotsiksi 
oikeansisältöisenä ja mahdollisimman 
pian synnyttyään Finlexissä 

Muutoksenhakumahdollisuuden myötä 
varmistetaan tai aikaansaadaan 
mahdollisimman oikea ratkaisu 

13 Prosessin menestystekijät Oikeansisältöisyys ja nopeus 

14 Prosessin mittarit Valitusten määrä, asiakaspalaute, rästien määrä 

15 Prosessin keskeiset 
resurssit ja muut 
volyymitiedot 

2 sihteeriä, 2 esittelijää ja viideosa valmistelijan työpanosta näissä yhteensä 
 
Vuosituotos n. 105 yleissitovuusratkaisua, n. 80 ruotsinnettua työehtosopimusta, julkaisuna n. 50 päätöstä ja noin 80 
yleissitovaa työehtosopimusta suomeksi ja ruotsiksi. 

16 Prosessin ohjaus ja 
kehittämismenettely 

stm, ltk ja työehtoasiainryhmä aloitteentekijänä 

17 Rajapinnat muihin 
prosesseihin 

Toisiinsa 
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Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisprosessin kulku sekä sen liityntä osaprosesseihin valitusprosessi ja työehtosopimuksen kääntämisprosessi 
 

Lisäselvityksen 
toimitus pyynnöstä  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uusi tes tai 
hakemus 
käsiteltäväksi 

TEhtoL 2 § 
tietojen toimitus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 käännös- 
prosessi 

 

TEhtoL 2 § tietojen 
toimitus pyynnöstä 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valmistelu 

Lisäselvityksen 
toimitus pyynnöstä 

 
 
 
 
 
 
 

Esityksen 
tekeminen 

 
 
 
 
 
 

Asian 
ratkaiseminen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jälkityöt 

Päätös tiedoksi 
postitse 

 
 
 
 
 
 

 Valitusprosessi  
 
 
 
 
 
 
 

Valitus tai 
julkaisu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kirjattavat 
tiedot 

 
Tietojen pyytäminen 
ja vastaanotto 

 
 
 
 
 
 
 

Kirjattavat 
tiedot 

Kokous- 
valmistelu 

 
 
 
 
 

Kääntäminen 
ruotsiksi 

Tiedoksianto Arkistointi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kirjattavat 
tiedot 

 
 

Tes-teksti 
 
 
 
 
 

Yleis- 
sitova tes 

 
Tes-teksti 

 
Muistion 
valmistelijaosa 

 
Muistion esittelijäosa 
ja päätösluonnos 

Pöytäkirja- 
luonnos 
esityslistana 

 
Päätöksen 
käännös 

 
Päätös ja 
muistio 

 
Pöytä- 
kirja 

 
 
 
 

Päätös ja yleissitova tes 
suomeksi ja ruotsiksi 

 
 

Ilmoitus päätöksestä 
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Lisäselvityksen 
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Tulostavoitteet
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Koko-
nais-
arvi-
ointi

Jatkuva vuorovaikutus (Vuokko)

Toimeksianto 
TAE-

valmistelusta

Kommentointi

TAE-ehdotus
Määräraha ja 

teksti

TAE-ehdotus

Strategiset 
tulostavoitteet 

(Runko-
suunnitelma)

1.1.2020 30.6.2022
1.2.2020 1.3.2020 1.4.2020 1.5.2020 1.6.2020 1.7.2020 1.8.2020 1.9.2020 1.10.2020 1.11.2020 1.12.2020 1.1.2021 1.2.2021 1.3.2021 1.4.2021 1.5.2021 1.6.2021 1.7.2021 1.8.2021 1.9.2021 1.10.2021 1.11.2021 1.12.2021 1.1.2022 1.2.2022 1.3.2022 1.4.2022 1.5.2022 1.6.2022

Tavoitteiden 
tarkennus

Tujo-ohje

Tulostavoite-
esitys

Tulos- ja 
tulospalkkiosopimus

Ministeriön 
palaute

Tavoitteiden 
viimeistely

Tulospalkkio

Tavoitteiden määrittely 
osana tulostavoitteiden 

määrittelyprosessia

Tulostavoitteiden 
seuranta ja arviointi

Tulostavoitteiden 
seuranta ja arviointi
Määrärahatilanne

Toimenpiteiden toteutus ja seuranta

Tulostavoitteiden 
seuranta ja arviointi

Toimenpide- ja seuranta-
 / vuosisuunnitelma + 

henkilöstösuunnitelma

Vuosiarviointiohje

Ministeriön 
palaute

Palautteen 
käsittely

AVIn tilin-
päätöksen teksti

AVIn tilinpäätös

Vuosiraportti

Toimintakertomus-
kannanotto

Talousarvio-
ehdotuksen 

tarkistaminen
Budjetin 

hyväksyminen

Toimintakertomus-
kannanotto

Päätös 
tulospalkkiosta

Ministeriön 
palaute

Tulospalkkioiden 
maksu

Henkilökohtaisen 
tulospalkkion 

määrittely

Tavoitteiden tarkentaminen

TEM:n ja 
VM:n 

tavoitteet 
(tujo-jory)

VM:n ja 
STM:n 

ohjeistus

Käsittely 
henkilöstö-
järjestöjen 

kanssa

Käsittely 
TTO:n ja 
STM:n 
joryssa

Oma toimintakertomuskannanotto 
vai osana avin 

tilinpäätöskannanottoa?

Talousarvio-
ehdotus

Tulos-
tavoitteiden 

toimeenpanon 
vastuutus

Tulostavoitteiden 
toimeenpanon valmistelu

Tulostavoitteiden valmistelu

Työsuojelu-
lautakuntien ym. 

sidosryhmien 
kuuleminen

Laadul-
linen 

toimin-
nan 

arviointi

Vuoro-
vaikut-
teinen 

työtapa 
yhdessä 
sidos-

ryhmien 
kanssa

Työsuojelu-
lautakuntien ym. 

sidosryhmien 
tiedottaminen

Rullaavan 
seurannan 

suunnitelma

Työsuojeluvalvonnan 
vuosikertomus

Tulostavoitteiden 
valmistelun vastuutus ja 

toimeenpanon suunnittelu

Hallinnonalan 
laitosten 

tavoitteiden 
yhteen-

sovittaminen
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Liite 6. Tietovarantokartta HUOM! STM tietovarannot tulossa vuonna 2021 

Työsuojeluvalvonnan 

tietovarannot  Kontaktihenkilö  Käyttötarkoitus 
 Tietovarantoon liit-
tyvät palvelut  Lait/ asetukset 

Vera LSSAVI / Pirjo Haakana 
työsuojeluvalvonnan valvontatie-
tojärjestelmä 

44/2006 Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan ty
luyhteistoiminnasta 

Vati vain luku korvattu Veralla 

USPA Avi tiha  Avien asianhallintajärjestelmä 

TS -diaari vain luku korvattu Uspalla 

Panostajaluparekisteri LSSAVI / TS panostajalupien käsittely 423/2016 Panostajalaki 22 § 

Asbestipurkuluparekisteri LSSAVI / TS asbestipurkulupien käsittely 
684/2015 Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista v
sista 10 § 

Asbestipurkutyöhön pätevien hen-
kilöiden rekisteri LSSAVI / TS 

julkinen tietopalvelu asbstipurku-
työhön pätevistä tekijöistä 

684/2015 Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista v
sista 12 § 

OCTET LSSAVI / TS 

kuljettajien ajo- ja lepoaikaval-
vonta, digiajopiirtureiden lukuoh-
jelma 320/2017 Laki liikenteen palveluista 200 § 

Topaasi LSSAVI / TS asiakirjamallit ja -pohjat 

Ulkomaisten yritysten Suomeen lä-
hetettyjen työntekijöiden rekisteri LSSAVI / TS 

rekisteri lähettävien työnantajien 
ilmoituksista, ei sisällä henkilötie-
toja 

447/2016 Laki 
työntekijöiden lähettämisestä  7 § 

Tiimeri Valtori  Julkishallinnon työtilat 

työsuojelu.fi sivusto PSAVI / TS/ viestintä 621/1999 Julkisuuslaki 3 § 
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