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1. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintakertomuskannanotto Työter
veyslaitoksen toiminnasta vuodelta 2017

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) antaa valtion talousarvioasetuksen
(1243/1992) 66 i §:n edellyttämän toimintakertomuskannanottonsa Työterveys
laitoksen (TTL) toiminnasta vuodelta 2017 sekä tulosohjauskaudelta 2016-2019
ja niistä toimenpiteistä, joihin toimintakertomus ja muut selvitykset antavat ai
hetta.
2. Yleisarvio ja valmistelu

Vuoden 2017 tulostavoitteiden toteutumista on sosiaali-ja terveysministeriössä
arvioitu hieman edellisvuosista poiketen. Arvioinnissa on käytetty samaa 1-5asteikkoa kuten aiemminkin, mutta koko asteikko on ollut aidosti käytössä. Ko
konaislukujen lisäksi on voinut käyttää puolikkaita numeroita. Arvioinnissa on
painotettu entistä selvemmin keskeisiä ja merkittäviä tavoitteita, samalla mer
kitykseltään pienemmät tavoitteet ovat saaneet pienemmän painon. Jos joku
merkittävä tavoite ei ole toteutunut, voi kokonaisarvosana olla enintään 3 Vi.
Toisaalta, jos toteutumatta on jäänyt vähäiseksi arvioitu tavoite, voi kokonaisar
vosana olla edelleen 4 tai 41/2.
Vuonna 2017 Työterveyslaitos osallistui aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskuste
luun suomalaisen työelämän kehittämiseksi, teki strategiansa mukaisia avauk
sia ja kehitti omaa organisaatiotaan ja toimintaa tukevia menettelyjään hyvin.
TTL on ottanut aktiivisen ja osallistuvan roolin konsernissa ja tukenut hallinnon
alan strategisten tavoitteiden saavuttamista.
TTL:n taloudellinen tulos oli hyvä ja TTL:n henkilöstön työhyvinvointia mittaavan VMBaro-henkilöstökyselyn tulokset pysyivät hyvällä tasolla ja sairauspoissaolot maltillisina.Tulokset viittaavat siihen, että tutkimuslaitosten toimintamenosäästöistä johtuneet muutokset on saatu hallitusti toteutettua.
Tulossopimuksen keskeiset tavoitteet toteutuivat suunnitellusti, poikkeamia
ilmeni yksittäisten toimenpiteiden osalta.
Kokonaisuudessaan Työterveyslaitos saavutti vuoden 2017 tulostavoitteet ar
vosanalla hyvä (arvosana 4). Arviointiasteikko 5-1; 1 = Tulostavoitetta ei ole
edistetty toimintavuonna, 2 = Tulostavoite on osittain toteutunut, 3 = Tulosta
voite on toteutunut lähes tulossopimuksessa suunnitellun mukaisesti, 4 = Tu
lostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti, 5 = Tulostavoite on saavutettu
ja ylitetty huomattavasti.
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Kannanotto on valmisteltu sosiaali-ja terveysministeriön sisäisessä tulosohjauk
sen valmisteluryhmässä. Kannanotto on käsitelty työ-ja tasa-arvo-osaston joh
toryhmässä, ministeriön virkamiesjohtoryhmässä, konsernin johtoryhmässä ja
Työterveyslaitos on antanut siitä palautteen. Perhe-ja peruspalveluministeri on
tehnyt päätöksen kannanotosta kansliapäällikön esittelystä. Valmistelu on pe
rustunut ministeriön sisäiseen ohjeeseen sekä Työterveyslaitoksen toimintaker
tomukseen.

3. Tulossopimuksen toteutuminen

3.1 Arvio yhteiskunnallisen vaikuttavuuden toteutumisesta

Sosiaali-ja terveysministeriön hallinnonalan strategisten tavoitteiden toteutu
minen ja vaikuttavuus on arvioitu valtiovarainministeriölle annetussa hallin
nonalan tuloksellisuuskertomuksessa hyväksi (asteikko: erinomainen, hyvä, tyy
dyttävä, välttävä).
Yhteiskunnallisessa osallistumisessa TTL on sekä tarjonnut asiantuntijaosaamistaan päätöksenteon tueksi, sekä panostanut näkyvämpiin kampanjoihin, kuten
"Nuoret vakaavat Työterveyslaitoksen", "Satasella mukaan" työhyvinvoinnin
joulukalenteria unohtamatta. Näkyvyydessä TTL onnistui hyvin ja se näkyy mediaosumissa, nettisivujen käytössä ja some-seuraajien määrän kasvussa.
Lainvalmistelun ja päätöksenteon tuki
TTL on ollut mukana sote-uudistuksen ja kuntoutuskomitean valmistelussa ja
työaikalain uudistamisessa (TEM) ja tukenut STM:ää asiantuntemuksellaan mm.
kemikaaleihin liittyen.
EU-ja kansainväliset asiat
Tulossopimuksessa määritellysti TTL:n on tukenut ministeriötä tehtäväalueensa
EU- ja kansainvälisissä tehtävissä muun muassa osallistumalla kansainvälisiin
YK:n alaisten järjestöjen ja Pohjoismaiden ja Baltian maiden väliseen yhteistyö
hön ja EU-OSHA viraston toimintaan.
Sukupuolten välinen tasa-arvo
Tulossopimuksessa määritellysti TTLn tulee toteuttaa strategisissa hankkeissa
sukupuolivaikutusten arviointi. TTL ei toimintakertomuksessaan ota kantaa toi
minnan sukupuolivaikutuksiin tai niiden arviointiin.
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Määrälliset suoritteet
Työterveyslaitokselle tulossopimuksessa asetetut määrälliset tavoitteet saavu
tettiin muutoin paitsi yleistajuisten julkaisujen määrä oli alhainen eivätkä kou
lutuspäivä määrätkään yltäneet tavoitteeseen. Verkkosivuilla kävijöiden toteu
tuma (248 000 kävijää / kk) oli lähellä asetettua tavoitetta (250 000 kävijää /kk).
Työhygieenisiä selvityksiä ja laboratorioanalyysejä koskevat tavoitteet ylitet
tiin.

3.2 Arvio toiminnallisen tulostavoitteiden toteutumisesta

3.2.1 Tuotokset ja laadunhallinta

STM:n hallinnonalan toiminnan suunnittelu ja seuranta jäsennetään hallitusoh
jelman ja hallituksen toimintasuunnitelman linjausten mukaisesti. Seuraavassa
on arvioitu Työterveyslaitoksen toimintaa STM:n hallinnon toimeenpanosuun
nitelman ja siitä tulossopimuksessa erityisesti Työterveyslaitosta koskeviksi
määriteltyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden kautta.
Toimintavuonna 2017 TTL panosti hallitusohjelman ja ministeriön toiminta
suunnitelman mukaisiin painopisteisiin: sote-uudistukseen, osatyökykyisyyden
kokonaisuuteen ja työn murrokseen.
Hallituksen sote-uudistuksessa TTL on tuottanut asiantuntijaosaamista valmis
teluun, osallistunut maakuntakiertueisiin sekä hankkein edistänyt työterveys
huollon toiminnallista integraatiota sosiaali-ja terveydenhuoltoon. Sote-uudistusta tukee myös valtioneuvoston periaatepäätös Työterveys 2025 mukaiset
TTL:n toimenpiteet. Näitä ovat mm. toiminnallisen integraation kehittäminen
alueellisten kokeilujen kautta ja työterveyshuollon kattavuuden parantamiseksi
tehdyt kehittämistoimet, kuten uudet hankinta-ja organisointimuotojen kokei
lut. Tämän lisäksi TTL on tukenut sote-henkilöstön työhyvinvointia muutok
sessa ja suunnitellut MK18-kyselyä tulevien maakuntien strategisen työhyvinvoinnin työkaluksi. TTL on toiminut osakokonaisuuden edistämiseksi hyvin.
TTL toteutti hallituksen kärkihanketta Osatyökykyisille tie työelämään (OTE-kärkihanke) ollen mukana työkykykoordinaattorikoulutuksessa ja sen arvioinnissa
ja rakentamassa toimintamalleja työkyvyttömyydestä hoitoon ja kuntoutuk
seen. Osatyökykyisyyden vähentämiseksi TTL oli aktiivisesti mukana Kuntoutuskomitean työssä työikäisen väestön kuntoutuksen kehittämiseksi. Lisäksi
TTL:ssä on käynnissä hankkeita, joissa arvioidaan ja kehitetään työkyvyn edistä
misen menetelmiä mm. työterveysneuvottelujen, työkykyjohtamisen ja työter
veyshuollon yhteistoiminta käytäntöjen vaikuttavuutta tutkimalla. Toiminta on
ollut mimsteriötä strategisia tavoitteita tukevaa.
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Keskusteluun työn murroksesta TTL on osallistunut laajasti niin ministeriön stra
tegiatyön puitteissa kuin vuonna 2017 käynnistyneessä TOIMI-hankkeessa.
Vuonna 2017 TTL aloitti kunnianhimoisen projektin työelämän big datan (työ
elämän tietokanta) kokoamisesta. TTL vastaa ministeriön digitalisaatiolinjausten osa-alueesta terveellinen työ. Työ on aluillaan ja tosiasiallisia saavutuksia
voidaan arvioida vasta myöhemmin.
Hallitusohjelman mukaiseen LAPE-kärkihankkeeseen TTL on tuottanut ja tuke
nut perhemyönteisten käytäntöjen edistämistä. Rakennusterveyden edistä
miseksi TTL on tuottanut sovitusti tietoa ja tukenut sen käytäntöön vientiä mm.
kouluttamalla sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen. Tämän lisäksi TTL toimi
aktiivisesti kansallisen sisäilmaohjelman (THL) ja Terveiden tilojen vuosikym
men 2018-2028 valmistelussa.
TTL:n toiminnassa on muutamia tulostavoitteiden poikkeuksia. Näistä keskei
simpinä huomioina ministeriö odottaa ePIRA eli PIRA-rnallin digitalisoinnin ete
nemistä työpaikkojen käyttöön. Samoin TTLrllä voisi olla enemmän annettavaa
nuorten työkyvyn ja toimintakyvyn tukemiseen ja siten syrjäytymisen ja eriar
voisuuden ehkäisemiseen kuin tulossopimuksen raportointi antaa ymmärtää.
Koulutuspäivien ja yleistajuisten julkaisujen määrä on saatava tukemaan suo
malaisen työelämän kehittämistä.

3.2.2 Toiminnallinen tehokkuus

TTL on edistänyt toiminnallista tehokkuutta niin hallinnonalan yhteisten tavoit
teiden kuin laajemmin digitalisaatio-tavoitteiden toteuttamisen myötä. STM:n
tietoryhmän on osaltaan arvioinut TTL:n toimet arvosanaltaan hyväksi, mutta
kokonaisarkkitehtuurikokonaisuudessa on vielä työstettävää. Kokonaisuudes
saan vuonna 2017 TTL on edistänyt näitä asioita huomattavasti aikaisempaa pa
remmin.TTLon laatinut oman digitalisaatiosuunnitelmansa ja vastaa konsernin
digitalisaatiolinjausten terveellinen työ osa-alueesta.
Tulossopimustavoitteen mukaisesti TTL on laatinut hankintojen ohjausta ja or
ganisointia koskevan toimintaohjeen, joka on otettu käyttöön. Samoin toimiti
lojen käytön tehostamisen osalta TTLon laatinut valtion toimitilastrategian mu
kaisen suunnitelman, jonka toteutus on meneillään.
TTL:n vuoden 2017 toiminnan osalta maksullisen toiminnan kustannusvastaa
vuustavoitteeseen (100 %) päästiin, maksullisen toiminnan tuottojen jäädessä
hieman alle tavoitteen. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuusta
voite (54 %) jäi toteutumatta, toteuman ollessa 50 %.
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3.3 Arvio henkisten voimavarojen kehittämisestä

TTL kiinnitti vuonna 2017 huomiota työhyvinvoinnin parantamiseen kehittä
mällä mm. työaikajoustoja ja lähiesimiestyötä. TTLssä toteutetun työtyytyväisyysbarometrin tulos saavutti tavoitteen (kokonaisindeksi 3,53 tavoitteen ol
lessa 3,5). Sairauspoissaolojen osalta tulos oli tavoiteltua selkeästi parempi. Sairauspoissaolojen määrä oli 5,1 pv/h tv, tavoitteen ollessa enintään 7,5 pv/htv.
Eläkkeelle siirtymisen keski-ikä oli hieman tavoiteltua matalampi. Vuonna 2017
eläköitymisen keski-ikä pysyi 64 vuodessa tavoitteen ollessa vähintään 64,8
vuotta.

4 Valtiotalouden tarkastusviraston ja muiden tarkastusten huo
miot
KPMG Oy Ab on antanut 23.4.2018 tarkastuskertomuksen Työterveyslaitoksen
toiminnasta. Sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta täyttivät sille ase
tetut tavoitteet vuonna 2017. Talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä
on noudatettu, mutta TTL:n on syytä ottaa huomioon tarkastuskertomuksessa
esitetyt toimenpiteet.

5 Toimenpiteet
5.1 Työterveyslaitokselle ehdotetut toimenpiteet
Toimintakertomuksessa on syytä kiinnittää huomiota tulostavoitteiden to
teuman ja kehityssuunnan kuvaamiseen.
TTL:n on syytä tehdä tulossopimuskaudella 2016-2019 vähintään yksi sukupuolivaikutusten arviointi, joko kohdistuen strategiseen hankkeeseen tai TTL:n toi
mintaan työelämän kehittäjänä. Keskeiset tulokset arvioinnista/-neista toivo
taan kirjattavan toimintakertomukseen.
Työterveyslaitoksen tehtävään vastuualueensa tiedon välittäjänä on edelleen
kiinnitettävä huomiota. Ministeriö edellyttää, että TTL selvittää pysyvien tieto
jen ja yleistajuisten julkaisujen, kuten oppaiden, välittämisen nykytilan, haas
teet ja tulevaisuuden suunnitelmat.

5.2 Sosiaali-ja terveysministeriön toimenpiteet
Tulosohjauksen kehittämistä entistä strategisemmaksi jatketaan ja yhteistyötä
TTL:n välillä tehostetaan tulossopimuskauden aikana. Vuonna 2018 STM ja TTL
kehittävät seuraavan tulossopimuskauden menettelyjä ja asiakirjoja tukemaan
____________strategistajatetta--------------------------------------------------------------------------------- —
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Helsingissä 12.6.2018

Perhe-ja peruspalveluministeri

Kansliapäällikkö

JAKELU

Ministeriön osastot
Tulossopimusten valmisteluryhmien puheenjohtajat ja sihteerit

TIEDOKSI

Valtiovarainministeriö
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Valtiokonttori (Netra)
Sosiaali-ja terveysministeri
Tarkastuspäällikkö Niina Sipiläinen
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