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1. VALTIOKONSERNIN YHTEISET TAVOITTEET JA HALLITUSOHJELMAN 
TOIMEENPANO
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Työterveyslaitos (TTL) sopivat tässä tulossopimuksessa 
vuosille 2016-2019 ja vuodelle 2019 asetettavista tulostavoitteista ja resursseista. 
Tulossopimuskaudella tulossopimusta tarkistetaan vuosittain vastaamaan muuttunutta 
toimintaympäristöä. Hallituksen tai ministereiden toimeksiannoista tai muista tulossopimukseen 
sisältymättömistä tehtävistä sovitaan erikseen STM:n ja TTL:n johdon tasolla.

Työterveyslaitoksen toiminta-ajatuksena on edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta osana 
hyvää elämää. Visiona vuoteen 2020 on hyvinvointia työstä, josta syntyy hyvinvointia 
työpaikoille, yksilöille ja koko yhteiskunnalle. Työterveyslaitos edistää työyhteisöjen ja yksilöiden 
kyvykkyyttä ja mahdollisuuksia toimia muuttuvan työelämän erilaisissa tilanteissa. 
Työterveyslaitos vaikuttaa siihen, että työelämän laatu ja työn tuottavuus paranevat sekä työhön 
osallistuminen lisääntyy.

Lisäksi Työterveyslaitoksen asiantuntemus on ministeriön käytössä yhdessä sovittavalla tavalla. 

Sosiaali-ja terveysministeriö laati vuonna 2017 uuden STM:n konsernistrategian vuosille 2017- 
2030. STM:n ja Työterveyslaitoksen välisessä tulossopimuksessa vuodelle 2019 strategian 
tavoitteista "Rakennamme turvallisuutta ja hyvinvointia edistävää työ- ja elinympäristöä", 
"Tuemme hyvinvointia työn murroksessa" ja "Yhteentoimivat palvelut ja etuudet" on nostettu 
keskeisiksi asiakokonaisuuksiksi meneillään olevan tulossopimuskauden 2016-2019 puitteissa.

STM-konsernin yhteiset viestinnän linjaukset jalkautetaan tukemaan strategisia tavoitteita ja 
strategian viestimistä. TTL osallistuu konserniviestinnän linjausten valmisteluun ja yhteisiksi 
sovittuihin viestinnän hankkeisiin, sopimuskaudelle ajoittuviin mainetutkimukseen ja 
mediabarometriin sekä maku-sote-uudistuksen viestintään sisältövastuidensa puitteissa.

TTL tukee ministeriötä tehtäväalueensa EU- ja kansainvälisissä tehtävissä. TTL tukee STM:n 
hallinnonalan valmistautumista Euroopan unionin puheenjohtajuuteen syksyllä 2019. 
Strategisissa hankkeissa toteutetaan sukupuolivaikutusten arviointi.

TTL varautuu uuden hallitusohjelman mukaisiin avauksiin ja esimerkiksi työkykyohjelman 
valmisteluun.

2. HALLINNONALAN YHTEISKUNNALLISET VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET
Työterveyslaitoksen yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet perustuvat hallitusohjelmassa 
määriteltyihin yhteisiin yhteiskunnallisiin vaikuttavuustavoitteisiin ja sosiaali- ja 
terveysministeriön hallinnonalan yhteisiin vaikuttavuustavoitteisiin. Työterveyslaitoksen 
toiminnalliset tavoitteet tukevat seuraavien STM:n hallinnonalan yhteiskunnallisten 
vaikuttavuustavoitteiden toteutumista (liite 1):

Terveyden edistäminen ja varhainen tuki ovat vahvistuneet poikkihallinnollisesti 
päätöksenteossa, palveluissa ja työelämässä lainsäädäntömuutoksilla sekä paremmalla 
toimeenpanolla. Terveys-ja hyvinvointierot ovat kaventuneet.
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Eri-ikäisten ihmisten vastuuta omasta terveydentilasta sekä elämäntavoista on tuettu. 
Julkinen palvelulupaus on määritelty yhteiskunnan taloudellisen kantokyvyn puitteissa. 
Ihmisten erilaisissa elämäntilanteissa toimivia valintoja on mahdollistettu enemmän.
Lasten ja perheiden hyvinvointi ja omat voimavarat ovat vahvistuneet.
Ikääntyneiden ihmisten kotiin saatavia palveluja on painotettu. Omaishoitoa on 
vahvistettu.
Sosiaali-ja terveydenhuollon uudistus on parantanut peruspalveluja ja tietojärjestelmiä. 
Osatyökykyisten tukeminen työmarkkinoille.

Tavoitteiden saavuttamista kuvaavat seurantaindikaattorit ovat liitteessä 1.

Tulossopimusprosessissa on ensisijaista jatkaa vahvaa dialogia ministeriön kanssa linjauksien 
täsmäohjaamiseksi. Näin myös varmistamme tulosohjauskaudelle sovittujen pitkän aikavälin 
tavoitteiden saavuttamisen. Samalla osallistumme tulevan hallitusohjelman valmisteluun 
kolmessa Työterveyslaitokselle keskeisessä kokonaisuudessa:

1. Digitalisaation ja keinoälyn hyödyntäminen työyhteisöjen kilpailukykyyn ja 
työhyvinvoinnin parantamiseksi (STR-1, STR-4, STR-6 ja STR-7)

2. Sosiaaliturvan uudistaminen työn murroksessa työkykyä ja yhteistä tietopohjaa 
korostamalla (STR-1, STR-2, STR-3, STR-5, STR-6 ja STR-7)

3. SOTE- ja maakuntareformin maaliin saattaminen muutosta tukien sekä 
työterveyshuoltoa kehittämällä (STR-1, STR-3, STR-5 ja STR-7).

Näiden tavoitteiden toteutuksessa Työterveyslaitos painottaa katalysoivia toimenpiteitä, jotka 
parantavat kolmikannan toimivuutta. Lisäksi tavoitteemme on Suomen EU- 
puheenjohtajuuskauden aikana edistää "Nolla tapaturmaa" -ajattelua osana globaalia "Vision 
Zero" -kampanjaa. Tässä lähtökohtamme on Suomen vahva perinne työsuojelun edelläkävijänä 
yhdistettynä modernin teknologian tarjoamiin uusiin mahdollisuuksien nousta työsuojelussa 
seuraavalle, korkeammalle tasolle, sekä viedä suomalaista osaamista kehittyviin maihin 
tuottamalla globaalit eLearning-materiaalit työturvallisuudesta.

Vuonna 2019 tulossopimuskauden kannalta keskeisinä operatiivisina toimina jatkuvat 
työterveyshuollon toiminnalliseen integroimiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon, sote- 
henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseen sekä toimintakäytäntöjen luomiseen siirtyvän henkilöstön 
muutoksen tukeen ja johtamiseen ja Työterveys 2025 -linjausten toimeenpanoon. Näiden lisäksi 
TTL huomioi muuttuvan työelämän tarpeita painottamalla pienyrityksille ja yrittäjille 
suunnattavia palveluja sekä alustatalouden haasteiden ratkaisuja ja suomalaisen työelämän 
parempaa haltuunottoa mm. työelämän tietovarannolla. Sisäilmaongelmien ratkaisemiseen TTL 
tarjoaa osaamisensa mm. valtakunnallisten ohjelmien käyttöön.

3. TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS
Toiminnallinen tuloksellisuus jakautuu tuotokseen ja laadunhallintaan, jonka yhteydessä 
tarkastellaan myös palvelukykyäpä toiminnalliseen tehokkuuteen. Lisäksi luku sisältää henkisten 
voimavarojen hallintaa ja kehittymistä koskevat hallinnonalan yhteiset tavoitteet.
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TLL tekee toiminnassaan selkeät tavoitteet ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hakemisesta, 
seuraa ulkopuolisen tutkimusrahoituksen kehitystä ja läpimenoa rahoitusmuodoittain.

TTL raportoi myös siitä, miten hyvin TTL on onnistunut valtioneuvoston kanslian ja Suomen 
Akatemian uusien rahoitusvälineiden haussa. TTL on aktiivisesti mukana hakemassa Suomen 
Akatemian ja valtioneuvoston kanslian rahoitusta sekä yksin että yhdessä muiden toimijoiden 
kanssa.

Erityisenä tavoitteena vuoden 2019 aikana määritellään uusiksi yleistajuisia julkaisuja kuvaava 
mittari, jonka halutaan kehittyvän some-vetoiseksi sekä kuvaamaan Työterveyslaitoksen 
potentiaalista tavoitettavuutta.

Työterveyslaitoksen 
määrälliset suoritteet

2016
toteuma

2017
toteuma

2018
arvio

2019
tavoite

Tieteelliset julkaisut 200 200 200 200
Yleistajuiset julkaisut 305 350 350 200
Verkkosivulla kävijöiden 
lkm/kk

250 000 250 000 250 000 280 000

Työhygieeniset selvitykset 
ja laboratorioanalyysit

60 000 60 000 400
60 000

400
60 000

Ammattitauti-ja työkyvyn 
arviointitutkimukset

2 000 1 800 1 800 1 800

Koulutettavapäivät 30 000 30 000 30 000 35 000
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3.1 TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA
Tulossopimuskauden 2016-2019 aluksi on sovittu tavoitetila vuodelle 2019. Tavoitetila kuvaa 
sitä, miten TTL:n toimien halutaan vaikuttavan yhteiskuntaan. TTL:n toimenpiteet on 
määritelty vuosittaisiksi tulostavoitteiksi.
Tulostavoitteet jäsentyvät STM:n konsernistrategian mukaisesti ja TTL toteuttaa pääosin ao. 
tavoitteita:

z"

Yhteentoimivat 
palvelut ja—< 

etuudet

Turvallisuutta 
ja hyvinvointia 

edistävä työ-—< 
ja

elinympäristö

,

Tuemme 
hyvinvointia . 

työn
murroksessa

• Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio 
sote-uudistuksessa & alueelliset 
yhteystyökäytännöt ja sote-henkilöstön tuki

• Työterveyshuollon kehittäminen työelämän 
tarpeisiin vastaamiseksi & digitaalisuus

• Fyysinen työympäristö: Nolla-ajattelu 
turvallisuuden edistämisessä, kemikaalit & 
rakennusterveys

• Psykososiaalinen työympäristö:kuormitus, 
perheystävällisyys, epäasiallinen kohtelu ja 
työväkivalta

• Työkyvyn edistäminen eri elämän vaiheissa
• Työn murroksen merkitys
• Työelämän tietovaranto
• Verkostot työelämän kehittämiseksi
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YHTEENTOIMIVAT PALVELUT JA ETUUDET
TTL osallistuu työterveyshuollon roolin ja tehtävien määrittelyyn sote -uudistuksessa sekä tukee 
työterveyshuollon organisoitumista terveydenhuollon palvelujärjestelmän uudistuksessa ja 
työterveyshuollon kattavuuden parantamista maakunnissa
TTL tukee alueellisia toimijoita yhteistyökäytäntöjen rakentamisessa eri maakunnissa työterveyshuollon, 
terveydenhuollon ja kuntoutuksen välille mahdollistamaan sujuvat hoito-ja kuntoutuspolut ja prosessit
TTL seuraa sosiaali-ja terveydenhuollon henkilöstön hyvinvoinnin tilaa sote-uudistuksen aikana 
INDIKAATTORI
Toiminnan alueellinen kattavuus /maakuntien määrä, joissa TTL on edistänyt työterveyshuollon 
organisoitumista v. 2019:18 maakunnassa

Tulostavoite/ toimenpide 2019 Tavoitetila 2019

Työterveyslaitos osallistuu SOTE-MAKU 
uudistuksen valmisteluun ja 
toimeenpanoon terveydenhuollon 
toiminnallisen integraation ja työkyvyn tuen 
näkökulmasta:

1) maakunnissa,

2) työterveyshuoltoa kehittämällä,

3) keräämällä toimintatietoja ja kehittämällä 
raportointijärjestelmää digitaaliseksi ja 
reaaliaikaiseksi

4) toimeenpanemalla kuntoutuskomitean 
ehdotuksia ja

5) seuraamalla henkilöstön hyvinvointia
MK18.

Työterveyshuollon rooli yksilön, työpaikan ja muiden 
terveydenhuollon toimijoiden välisessä koordinaatiossa on 
vahvistunut.

Työterveyshuolto toimii hyvin kaikilla tulevien maakuntien 
alueilla.

Alueelliset yhteistyökäytännöt terveydenhuollon, 
kuntoutuksen ja työterveyshuollon välillä on sovittu, ne 
ovat käytössä ja toimivat oikea-aikaisesti.

Sosiaali-ja terveysalan henkilöstö voi hyvin, työyhteisöt 
ovat toimivia ja johtaminen on laadukasta.



SOSIAALI-JA
TERVEYSMINISTERIÖ

8

TYÖTERVEYS 2025
TTL osallistuu Työterveys 2025 - periaatepäätöksen toimeenpanoon ja indikaattoreiden kehittämiseen.
TTL kehittää työterveyshuoltoa ko. periaatepäätöksen mukaisesti huomioiden sosiaali-ja 
terveydenhuollon integraation ja eri asiakasryhmien tarpeet.
INDIKAATTORIT

• Pientyöpaikkojen työterveyshuollon järjestämisaste nousee
• e-PIRA:n käyttö kasvaa (luvut 2018 ja 2019)
• Laatuportaaliin kuuluvien yksikköjen ja pro-liittymän jäsenten prosentuaalisen osuuden kasvu 

(asiakaspalautteen hyödyntäminen)
• koulutettujen määrä ammatti-ryhmittäin verrattuna tarpeeseen
• koulutettujen tyytyväisyys paranee

Tulostavoite/ toimenpide 2019 Tavoitetila 2019
TTL kehittää/ parantaa työterveyshuollon

1) kattavuutta ja laatua pk-yrityksissä
2) vaikuttavuutta,
3) riskiryhmien huomioimista,
4) digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä
ja
5) osaamisen integroimista sosiaali -ja 
terveydenhuollon sekä kasvupalveluiden 
palvelukokonaisuuksiin.

Lisäksi:
TTL jatkaa työterveyshuoltojen käyttöön 
suunnitellun pientyöpaikkojen riskien 
arviointi-ja työpaikkaselvityspalvelun 
(PIRA™-palvelu) levittämistä ja kehittämistä.

TTL käynnistää ensimmäiset alustaa 
hyödyntävät projektit ja päättää strategisista 
toimenpiteistä.

TTL selvittää rakennusalan työterveyskortin 
digitalisoinnin mahdollisuuksia.

Pienyritysten työterveyshuollon kattavuus on lisääntynyt. 
e-PIRA on käytössä pienissä yrityksissä
Työterveyshuoltojen toiminta työpaikoilla on lisääntynyt ja 
sen fokuksessa ovat tunnistetut riskiryhmät. 
Työterveyspalveluja on digitalisoitu ja niiden avulla 
voidaan tunnistaa riskiryhmät.
Eri asiakasryhmille on tarpeita vastaavia 
työterveyspalveluja saatavissa.
Työterveys 2025 -linjausten toteuttamisesta saatu tieto 
tukee kehittämistoimien toteuttamista.

TTH-koulutuksessa otetaan huomioon 
työelämän muutoksen, maku-sote- 
uudistuksen ja koulutusjärjestelmän 
muutoksen edellyttämät (tth)-toiminnan 
muutostarpeet. Koulutus rakennetaan 
jatkumoksi: peruskoulutus - pätevöittävä 
koulutus - erikoistuminen - 
täydennyskoulutus. Koulutuksessa

Työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden 
osaaminen vastaa työelämän tarpeisiin. Heillä on 
erityisosaamista vastata ajankohtaisiin haasteisiin ja 
työkyvyn tukemiseen.

Työterveyshuollon eri ammattiryhmillä on valmiudet ottaa 
työterveyshuollon koordinointitehtävä haltuun.
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huomioidaan moniammatillisuus ja 
poikkitieteellisyys.

TTL jatkaa työterveyshuollon ja muun 
terveydenhuollon työntekijöiden koulutusta 
työkyvyn arviointiin ja tukeen.

Perusterveydenhuollossa on osaamista työkyvyn 
arviointiin.

TURVALLISUUTTA JA HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ TYÖ-JA ELINYMPÄRISTÖ
TTL vie Nolla Ajattelua työpaikoille: kaikki johdosta työntekijöihin ovat sitoutuneet tavoitteisiin, voidaan ei-toivotut 
tapahtumat estää. Nolla Ajattelu kattaa sekä turvallisuutta tukevan toiminnan, työkalut ja mallit, kuin turvallisuutta 
heikentävät tapahtumat (tapaturmat, altistuminen) mutta myös työväkivallan, epäasiallisen kohtelun ja häirinnän. 
Psykososiaalisen työsuojelun puolella TTL tukee ja kehittää työn voimavaroja edistäviä toimintatapoja työpaikoille.
INDIKAATTORIT
Sairauspoissaoloihin johtaneet tapaturmat ja altistuminen työympäristön haittatekijöille ovat vähentyneet 
(kymmenen vuoden trendi) sekä Nolla Ajatteluun sitoutuneiden yritysten määrä on kasvanut (vertailuun vuodet 2018 
ja 2019)

Tulostavoite/ toimenpide 2019 Tavoitetila 2019

TTL tuottaa työpaikoille turvallisuusjohtamisen 
ennakoivia ja kehittäviä menetelmiä, joilla työn 
inhimillisten tekijöiden hallintaa kehitetään.

TTL toteuttaa kemikaalialtistumisen hallintaa 
tukevia toimenpiteitä.

TTL aloittaa ASA-lainsäädännön uudistamiseen 
ja selvittää ASA-ilmoitusjärjestelmän 
digitalisointia.

TTL osallistuu EU-OSHA:n Terveellinen työ - 
kampanjaan erityisesti viestinnällä ja 
verkostoyhteistyöllä (Dangerous substances 
2018-2019).

TTL kasvattaa voimakkaasti eLearning- 
ratkaisujen volyymiä ja kattavuutta.

TTL kerää ja tuottaa tietoa ja kehittää välineitä, 
joilla työväkivalta saadaan vähenemään eri 
ammattialoilla. TTL jatkaa häirinnän ja 
epäasiallisen kohtelun kitkemiseksi 
tekemäänsä työtä.

TTL tuottaa työpaikoille välineitä ja koulutusta, 
jotka tukevat työpaikkojen varautumista 
kriisitilanteisiin tai muihin ennakoimattomiin 
tilanteisiin.TTL osallistuu Terveellisten tilojen 
vuosikymmen toimenpideohjelmaan THL:n 
terve ihminen terveissä tiloissa ohjelman

Turvallisuus eri ympäristöissä on parantunut.

Työväkivaltatapaukset sekä epäasiallinen kohteluja häirintä 
työpaikoilla on saatu vähenemään.

Työpaikkojen osaaminen varautumisessa on kehittynyt.

Rakennusterveys ja potilaiden hoitokäytännöt ovat parantuneet.
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kautta. TTL kehittää välineitä, jotka parantavat 
voimavaroja työpaikoilla ja psykososiaalisen 
kuormituksen hallintaa.

TTL tukee asiantuntijuudellaan kansallisen 
mielenterveysstrategian valmistelua, jotta 
työelämänäkökulmat otetaan huomioon 
sopivassa suhteessa. Työterveyslaitos tukee 
LAPE-ohjelman/ Viedään käytäntöön 
perheystävällisten työpaikkojen 
toimintamalleja siltausta asiantuntijapalvelun, 
koulutuksen ja ohjauksen kautta.

Työpaikoilla valmius hallita psykososiaalista kuormitusta on 
parantunut ja vaikuttavat hallintakeinot on otettu laajasti 
käyttöön.

Perheystävällisten työpaikkojen toimintamalleja on viety 
käytäntöön

TUEMME HYVINVOINTIA TYÖN MURROKSESSA
TTL tuottaa (ennakoivaa) tietoa työn murroksen vaikutuksista työntekijöihin ja työpaikkoihin ja toimenpide- 
ehdotuksia päätöksentekoon.
TTL kokoaa työelämää, työterveyttä, työympäristöjä työterveyshuoltoa ja työsuojelua koskevan tietokannan eri 
tietovarannoista, arvioi ja analysoi niihin liittyviä trendejä ja tukee suomalaisia työpaikkoja ratkaisemaan 
uudentyyppisistä työnteon tavoista johtuvia haasteita.
TTL osallistuu työkyvyn edistämiseen eri elämän vaiheissa, osatyökykyisten työllistymistä ja osallisuutta tukevan 
palvelujärjestelmän sekä terveydenhuollon ja muiden tukitoimien kehittämiseen sekä kehittää ja toteuttaa 
ratkaisuja työttömien työkyvyn tukemiseen OTE-kärkihankkeen pohjalta. Tavoitteena on viedä toimintamallit 
käyttöön tuleviin maakuntiin.
INDIKAATTORIT

- Keskeiset tilasto-ja rekisterinpitäjät ovat mukana tietovarannon toteuttamisessa
- Työkykykoordinaattorikoulutuksen alueellinen vaikuttavuus: TTL:n koulutusarvioinnin ja muun osallistumisen 
avulla tuetaan ja todennetaan kärkihankkeen tavoitetta osatyökykyisten työllistämisosaamistason nostamisesta 
(lähtötaso - lopputaso)

Tulostavoite/ toimenpide 2019 Tavoitetila 2019

TTL
1) toteuttaa teknisen alustan työelämän 
tietovarannon tarpeisiin,
2) toteuttaa mallin työ-ja toimintakyvyn 
mittaamiseen ja seurantaan SOTE- 
palvelujärjestelmässä (Kykyviisari),
3) kehittää ja seuraa opiskelijoiden ja nuorten 
työ-ja toimintakyvyn (=opiskelukyky) 
edistämistä ja kouluttaa toimijoita tähän,
4) edistää OTE-kärkihankkeen tulosten 
toimeenpanoa osana terveydenhuollon 
toiminnallista integraatiota.

Lisäksi:
TTL tukee sosiaaliturvauudistuksen valmistelua 
seuraavaa hallitusohjelmaa varten erityisesti

Työelämän keskeisistä asioista on saatavissa kaikille 
avoimesti ajantasaista tilastotietoa yhdestä paikasta.

Jokaisella työpaikalla on mahdollisuus päästä työsuojelu-ja 
työterveysasioissa vähintään lakisääteiselle perustasolle 
(Työelämä 2020-kriteerit) ja kehittyä.
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työkykyä ja jatkuvaa oppimista korostamalla 
(osana TOIMI-hanketta).
TTL luo tapoja, joiden avulla suomalaisia 
työyhteisöjä ja johtamista viedään 
digitalisaation ja globalisaation muokkaamaan 
työelämään mm. levittämällä Aivotyön avaimet 
- konseptia, kokeilut käytäntöön - 
ihmislähtöistä arviointimenetelmää sekä 
reflektio-kehittämismenetelmää. TTL tutkii 
työnmuutosta, mm. uusia työn 
organisointimuotoja (erityisesti alustatyötä). TTL 
levittää ja kehittää edelleen päivätyöstä 
poikkeavien työaikojen ergonomisia kriteereitä 
uuden tutkimustyön perusteella. Lisäksi TTL 
tuottaa e-learning materiaalia sote-alalla 
epäsäännöllisiä työaikoja tekeville. TTL kehittää 
myös kuormituksen ja palautumisen 
pitkäaikaiseen arviointiin soveltuvaa konseptia. 
Lisäksi TTL tiedottaa tehokkaasti 
kehittämästään sähköisestä VIRE-työkalusta.
TTL tukee Työelämä 2020-hanketta ja sen työtä 
jatkavia hankkeita.
TTL järjestää Oma linja uraohjaus-ohjelmaa 
kouluissa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi 
ja tutkii ohjelman vaikuttavuutta.
TTL kehittää työpaikoille ja oppilaitoksiin 
nuorten työelämäohjauksen malleja, mm. 
Asennetta työhön- ja Työelämäluotsi - 
hankkeissa.
TTL jatkaa työttömien työkyvyn tukeen liittyvää 
kehittämisyhteistyötä kuntien/maakuntien 
kanssa.

Johtaminen ja osaamisen uudistaminen organisaatioissa on 
kehittynyt.
Työpaikoilla mukautetaan työoloja työntekijän työkyvyn 
mukaan.

Opiskelijat pääsevät tarvitsemaansa hoitoon ja 
kuntoutukseen ja työllistyvät paremmin.

Osatyö ky kyiset ja työttömät pääsevät tarvitsemaansa 
hoitoon ja kuntoutukseen, työllistyvät paremmin ja pysyvät 
työelämässä.
Työterveyshuolto omalta osaltaan ottaa vastuun 
yhteistyöstä muun palvelujärjestelmän kanssa tavoitteena 
löytää asiakkaalle toimivia ratkaisuja.
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3.2 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN
Sosiaali-ja terveysministeriö on asettanut koko hallinnonalalle yhteiset henkisten voimavarojen 
hallintaa ja kehittämistä koskevat tulostavoitteet. Ne ovat:
Tavoite: Toteuma 2018 Tavoite 2019 ja 2016 - 2019
1. Työtyytyväisyysbarometrin 

kokonaisindeksi
3,61 Vähintään 3,5

2. sairauspoissaolojen määrä (pv/htv) 8,5 pv/htv Enintään 7,5 pv/htv
3. eläkkeelle siirtymisen keski-ikä1 (vuotta) 64,1 v Vähintään 64,8 v
4. työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien osuus 

(% henkilöstöstä)
0,2 % Enintään 0,3 %

3.3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS
Sosiaali-ja terveysministeriön koko hallinnonalalle asettamat yhteiset tavoitteet ovat:

Digitalisaatio Indikaattori tai
muu mittari

Tulostavoite/ toimenpide 
2019

Tavoitetila 2019

Julkisia palveluja ja 
hallinnon prosesseja 
digitalisoidaan

Sähköisten 
palveluiden lkm 
ja avattujen 
tietokantojen 
lkm

Digitalisaatiosuunnitelman 
toteutumisen arviointi (sis. 
Vaikuttavuus) /
Digitalisaation
tilannekatsaus
Digitalisaatio-ohjelman 
toimeenpanosuunnitelman 
päivitys vuosille 2019-2020
Tietopoliittisen selonteon
toimeenpanosuunnitelman
toteuttaminen
TTL:n eLearning-ratkaisut 
skaalattu volyymiin.
TTL:n tiedotustoiminnan 
johtamisperusta digitalisoitu. 
Terveellinen työ - 
digikokonaisuuden 
koordinointi ja edistäminen 
Osallistuminen HyteAiroon

Julkiset palvelut ja 
hallinnon prosessit 
digitalisoitu

Digitalisoidaan julkiset 
palvelut

KA-menetelmän ja 
hankesalkun käyttöä 
jatketaan digitalisaation 
toteuttamiseksi.

Digitalisaatio on 
toteutaan KA- 
menetelmällä.

TTL osallistuu 
hallinnonalan 
digitalisaatiolinjausten 
toimeenpanoon

TTL tukee ja osallistuu STM - 
konsernin
digitalisaatiosuunnitelman
toimeenpanoon

1 Sisältää kaikki eläkkeet, myös työkyvyttömyyseläkkeet.
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Terveyden ja 
hyvinvoinnin seurannan 
ja tilastoinnin 
digitalisointi, 
toimipaikkatiedot ja 
tiedolla johtaminen

TTL käynnistää 
nykytilakartoituksen, 
tavoitetilan määrityksen ja 
hankesuunnitelman 
mukaiset toimeenpanot.

Terveyden ja 
hyvinvoinnin seuranta ja 
tilastointi on digitalisoitu, 
toimialan 
toimipaikkatiedot 
uudistettu ja tiedolla 
johtamisen prosessit ja 
tietopalvelut valmiit.

Valmistaudutaan EU-
tietosuoja-asetuksen
vaatimusten
toteuttamiseen

EU-tietosuoja -asetuksen 
vaatimukset on toteutettu ja 
ohjeistettu eri toiminnoille, 
toimitaan vaatimusten 
mukaan.

Hallinnonalan 
yhteiset ICT hankkeet

HA tietohallinnon linjaukset 
2022 toimeenpano 
käynnistettyjä osallistutaan 
yhteishankkeisiin.
Korotetun tietoturvatason 
projektia jatketaan ja tieto-ja 
kyberturvallisuuden 
kehittämisohjelmaa 
toimeenpannaan.
Tiedonhallintalain 
toimeenpano tarvittavilta 
osin.

Hallinnonalan 
tietohallinnon 2017 
linjaukset sekä JulkiCT- 
strategia on 
toimeenpantu. HA:n ja 
Valtorin yhteiset ICT- 
palvelut käytössä 
soveltuvin osin.
Korotettu tietoturvatason 
saavutettu 2017 ja virasto
tuottaa
kybertu rva I lisu uden 
tilannekuvaa.

TTLIlä on valtion 
hankintatoimen 
kehittämishankkeen 
(HANKO) mallin 
mukainen ohje 
laitoksen 
hankintatoimen 
ohjauksesta ja 
organisoinnista. Se 
sisältää erityisesti 
hankintojen 
suunnittelun ja 
valmistelun osana 
toiminnan ja talouden 
suunnittelua.

Kaikki hankinnat toteutuvat 
hankintaohjeistuksen 
mukaisesti ja hankinnat 
sisältyvät kokonaisvaltaisen 
vuosisuunnittelun 
ohjeeseen.

Ohjeen käyttö on 
vakiintunut ja 
hankintojen suunnittelua 
hyödynnetään 
täysimääräisesti osana 
toiminnan ja talouden 
suunnittelua.

Valtion
toimitilastrategian 
mukainen tilatehokkuus
saavutetaan vuoteen
2019 mennessä.

TTL jatkaa tilasuunnitelman 
mukaisia toimenpiteitä, jotta 
laitos pääsee tavoitteeseen.

Toimitilatehokkuudessa 
on toimistotilojen osalta 
päästy 18 
neliöön/henkilö
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4. RAHOITUS
Tulostavoitteet on asetettu siten, että ne on mahdollista saavuttaa Työterveyslaitoksen 
käytettävissä olevalla rahoituksella. Työterveyslaitokselle on vuoden 2019 talousarviossa 
myönnetty 23 222 000 euroa.

Kannattavuus 2017 toteuma 2018 arvio 2019 tavoite

tuotot 1000 € 18 665 18 878 18 278
kustannukset 1000 €

Maksullisen toiminnan kustannus-vastaavuus,
%

100 % 100 % 100 %

rahoitus muilta ministeriöitä/virastoilta 1 228 1 400 2 200

EU-puiteohjelmarahoitus ja muu laadullisesti 
kilpailtu EU-rahoitus 702 600 1 000

EU-rahoitus 1 539 2 000 1 500

muu valtiohallinnon ulkopuolinen rahoitus

rahoitus Suomen Akatemialta 2 291 2 100 1 800
rahoitus Tekesiltä 598 400 600
Kotimaiset yritykset 54 100 100

Kotimaiset yksityiset rahastot ja säätiöt 1 775 2 600 2 000
Kunnat ja kuntainliitot 10 0

yhteisrahoitteisen toiminnan muut tulot 807 100 400
Ulkomaiset rahastot ja säätiöt 0
Ulkomaiset yritykset 34 0
Muu ulkomainen rahoitus 600 400
yhteisrahoitteisen toiminnan 
kustannusvastaavuus, % 50 % 53% 53%

Toimintamenot 2017 toteuma 2018 arvio 2019
suunnitelma

Menot (1 000 euroa) 48 984 52 000 52 500

Toimintamenomomentille nettoutettavat tulot 28 830 28 778 28 278

Nettomenot 20 154 23 222 24 222

Talousarvio/kehys 23 222 23 222 23 222

Siirtomäärärahakannan muutos 1 572 0 -1 000
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5. TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA

Pitkän aikavälin tavoitteiden toteutumisen laajempi arviointi
Tulossopimuskauden kokonaisarviointi käynnistetään loppukaudesta. Ministeriö sopii erikseen 
laitoksen kanssa arviointimenettelystä.

Lyhyen aikavälin tavoitteiden toteutumisen arviointi
Tulossopimuksen budjettivuoden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksessä ja 
siihen kuuluvassa toimintakertomuksessa. Tulossopimuksen toteutumista arvioidaan 
ministeriön antamassa tilinpäätöskannanotossa toimintavuotta seuraavan vuoden kesäkuussa, 
muussa tulosarvioinnissa sekä osapuolten kesken niin sopiessa myös sopimuskauden aikana.

Työterveyslaitoksen tulee Valtiokonttorin määräyksessä mainitussa määräajassa julkaista 
tavoite-ja toteumatietonsa Netra-tulostietojärjestelmässä. Tulossopimus ja muut suunnittelun 
ja seurannan asiakirjat tulee viedä omalle asiakirjasivulle internettiin.

Tulossopimuksen ja siinä asetettujen tulostavoitteiden arvioinnissa käytetään asteikkoa 1-5

1 = Tulostavoitetta ei ole edistetty toimintavuonna,
2 = tulostavoite on osittain toteutunut,
3 = tulostavoite on toteutunut lähes tulossopimuksessa suunnitellun mukaisesti,
4 = tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti ja
5 = tulostavoite on saavutettu ja ylitetty huomattavasti.

Tavoitetason saavuttaminen oikeuttaa arvosanaan neljä (4). Arvosana viisi (5) edellyttää 
tavoitteen merkittävää ylitystä, joka tukee ministeriön strategiaa ja ylityksestä on erityistä 
hyötyä ministeriön strategian toteutuksessa. Yksittäisten tulostavoitteiden arvioinnin lisäksi 
TTL:n toiminnan onnistumista arvioidaan tavoitekokonaisuuksille laadittujen indikaattorien 
avulla. Indikaattorien käyttöä on kokeiltu 2018 ja kehitetään tulevalle sopimuskaudelle. 
Numeerisesti ilmaistuissa tavoitteissa käytetään ministeriön ja laitoksen kanssa yhteisesti 
sovittua vaihteluväliä kullekin arvosanalle.

Ministeriö ohjeistaa raportointia erikseen. Laitoksen resurssien riittävyyttä seurataan 
säännöllisesti vuoden aikana.
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Tätä sopimusta on laadittu kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. 
Helsingissä 1 S.päivänä tammikuuta 2019

Sosiaali-ja terveysministeriö Työterveyslaitos

Päivi Sillanaukee 
Kansliapäällikkö

Jorma Mäkitalo 
Osaamiskeskuksen johtaja
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LIITE 1: Hallitusohjelman seuranta

Hallituskauden strategisen hankkeen 
Hyvinvointi ja terveys tavoite

seurantaindikaattori

Terveyden edistäminen ja varhainen tuki ovat 
vahvistuneet poikkihallinnollisesti 
päätöksenteossa, palveluissa ja työelämässä 
lainsäädäntömuutoksilla sekä paremmalla 
toimeenpanolla. Terveys-ja hyvinvointierot ovat 
kaventuneet.

Eri-ikäisten ihmisten vastuuta omasta 
terveydentilasta sekä elämäntavoista on tuettu. 
Julkinen palvelulupaus on määritelty 
yhteiskunnan taloudellisen kantokyvyn 
puitteissa. Ihmisten erilaisissa elämäntilanteissa 
toimivia valintoja on mahdollistettu enemmän.

Elintapojen kehitys
aikuisten ylipaino j
liikuntaa harrastamattomat aikuiset i
vähän liikuntaa harrastavat nuoret 
ylipainoiset nuoret
psyykkisesti merkittävästi kuormittuneet aikuiset 
aikuisten humalajuominen
tosi humalaan vähintään kuukausittain juovat nuoret

Lähde: THL

Lasten ja perheiden hyvinvointi ja omat 
voimavarat ovat vahvistuneet.

Lapsiperheiden ennalta ehkäisevät palvelut

lastensuojelun tehostettu perhetyö (perheitä)
SHL:n mukainen perhetyö (perheitä)
lastensuojelun kodin-ja lastenhoitopalvelut (perheitä) j
SHL:n mukaiset kodin-ja lastenhoitopalvelut (perheitä)
Erityisen tuen tarpeen mukaiset käynnit äitiys- tai 
lastenneuvolassa tai koulu- tai opiskeluterveydenhuollossa.

Lähde: THL

Ikääntyneiden ihmisten kotiin saatavia palveluja 
on painotettu. Omaishoitoa on vahvistettu.

Ikääntyneiden palvelurakenne % 80 v. täyttäneistä

omaishoidon tuki 
säännöllinen kotihoito 
ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen 
vanhainkodit ja terveyskeskusten vuodeosastot

Lähde: Tilastokeskus ja THL

Sosiaali-ja terveydenhuollon uudistus on 
parantanut peruspalveluja ja tietojärjestelmiä.

Sosiaali-ja terveyspalvelujen kustannukset

käyttökustannus euroa/asukas (deflatoitu).
Lähde: Tilastokeskus ja STM
Sosiaali-ja terveyspalveluiden odotusajat

Perusterveydenhuollossa lääkärille yli 7 päivää odottaneet 
Perusterveydenhuollossa yli 3 päivää hoitajalle odottaneet 
Erkoissairaanhoidossa yli 90 vuorokautta odottaneet 
Lastensuojelun selvitystä yli 3 kuukautta odottaneet

Lähde: THL ;

muut hallinnonalan strategiset tavoitteet

Osatyökykyisten tukeminen työmarkkinoille Kelan kuntoutusrahan saajat
Kokoaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet 
Työeläkekuntoutuksen ajalta kuntoutusrahaa saaneet 
Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet

Lähde: Kela, ETK ja TEM

LIITE 2: Erittely henkilöstöstä
Henkilötyövuosierittely 2016 toteuma 2017 toteuma 2018 arvio 2019 tavoite

Henkilötyövuodet yhteensä, josta 488 463 483 500

maksullinen toiminta 185 153 159

yhteisrahoitteinen toiminta 303 310 324
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LIITE 3: Erittely määrärahoista
Toimintamenot 2016

toteuma
2017
toteuma

2018
arvio

2019
suunnitelma

2020

JTS

2021

JTS

2022

JTS !

Menot (1 000 €)

palkkaukset 29 363 28 652 30 300 30 800

vuokrat 6 976 6 275 5 800 5 600

muut kulutusmenot 10 403 11 272 12 300 12 100

investoinnit 2310 2 785 3 600 4 000

YHTEENSÄ 49 052 48 984 52 000 52 500 52 066 52 642 53 231

Toimintamenomomentille 
nettoutettavat tulot

maksullinen toiminta 19 952 19 792 18 878 18 278

EU-tulot 2 472 2 241 2 600 2 500

tulot Suomen Akatemialta 2 042 2 291 2 100 1 800

yhteisrahoitteinen
toiminta

3 986 4 506 5 200 5 700

YHTEENSÄ 28 452 28 830 28 778 28 278 28 844 29 420 30 009

Nettomenot 20 600 20 154 23 222 24 222

Talousarvio/kehys 25 630 23 222 23 222 23 222 23 222 23 222 23 222

Siirtomäärä rahakannan
muutos

2 703 1 572 0 -1 000

Siirtomäärä rahakehitys 4 646 0 0

siirtynyt edelliseltä 
vuodelta

7 349 7 349 8 921 8 921

siirtynyt/siirtyvä 
seuraavalle vuodelle

7 349 8 921 8 921 7 921


