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Työsuojeluviranomaiset tehostavat kunta-alan valvontaa
Työsuojeluhallinto käynnistää neljä vuotta (2012 – 2015) kestävän valtakunnallisen kunta-alan työsuojelun 
valvontahankkeen ”Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015”.  Valvontahankkeen keskeisenä 
tavoitteena on kunta-alan työpaikkojen turvallisuusjohtamisen ja työturvallisuuden hallinnan 
parantaminen. Työturvallisuuden hallinnassa korostuu johdon sitoutuminen, joten hankkeessa kiinnitetään 
erityistä huomiota työpaikan johdon vaikutusmahdollisuuksiin turvallisen ja terveellisen työn ja 
työolosuhteiden turvaamiseksi. Työpaikkojen oma-aloitteisuus on tärkeää, sillä uusien menetelmien ja 
välineiden luominen työolojen parantamiseksi tapahtuu aina työpaikalla ja työyhteisössä.  

Hankkeen tarkastuksilla valvotaan, että  
o työpaikan työsuojelun yhteistoiminta on organisoitua ja suunnitelmallista ja että se tukee ja 

kehittää turvallisuusjohtamista 
o työpaikan työterveyshuolto on järjestetty lainsäädännön mukaisella tavalla ja työnantaja 

hyödyntää työterveyshuollon tekemät johtopäätökset työolojen terveydellisestä merkityksestä 
o työpaikalla on toimivat käytännöt keskeisten työturvallisuusriskien hallintaan. 

 
Laajamittainen valvonta käynnistyy syksyllä 2012 

Valvontatoimenpiteet käynnistyvät kunnissa ja kuntayhtymissä laajamittaisesti syksyllä 2012. Joitakin 
tarkastuksia tehdään myös jo kevään aikana. Valvontaa kohdistetaan kunnan koko organisaatioon eli 
ylimpään johtoon, toimialan/tulosalueen johtoon sekä toimialan/tulosalueen eri työpaikkoihin. Valvonnan 
suuntaamisessa huomioidaan alueelliset tarpeet, joiden perusteella kunkin aluehallintoviraston (AVI) 
työsuojelun vastuualue päättää valvonnan suuntaamisesta kunta-alan eri toimialoille. Vuonna 2012 
valvontaa suunnataan valtakunnallisesti sosiaali- ja terveysalalle ja koulutukseen sekä vastuualuekohtaisen 
valinnan mukaisesti myös muille toimialoille. Kaikissa kunnissa ja kuntayhtymissä tai kaikilla toimialoilla 
valvonta ei käynnisty heti, vaan valvontaa laajennetaan seuraavina vuosina.     

Johtotason tarkastuksilla valvonta kohdistuu työturvallisuuden hallintajärjestelmiin.  Tarkastuksilla 
valvotaan, että työnantaja on järjestänyt tai laatinut lainsäädännön mukaisella tavalla 

o työsuojelun yhteistoiminnan 
o työn vaarojen selvittämisen ja arvioinnin sekä työsuojelun toimintaohjelman 
o työterveyshuollon. 

 
Työpaikkatarkastuksilla valvotaan työoloja eli hallintajärjestelmien toimivuutta keskeisten 
työturvallisuusriskien hallinnassa. Tarkastuksilla valvotaan ainakin, että 

o työpaikan työn vaarat on selvitetty ja arvioitu järjestelmällisesti ja kattavasti 
o työpaikalla on ajantasainen työterveyshuollon työpaikkaselvitys, joka sisältää 

terveystarkastustarpeen määrittämisen ja toteuttamisen 
o työpaikalla on toimivat käytännöt kosteus- ja homeongelmien sekä työn psykososiaalisen 

kuormituksen hallintaan. 
 
Työpaikkatarkastuksen asialistalle voidaan lisätä esimerkiksi toimialasta riippuen myös muita tarkastettavia 
asioita. Valvonnassa käytetään työsuojeluhallinnon mittareista ainakin turvallisuusjohtamisen tasoa 
arvioivaa Halmeri menetelmää sekä työntekijöille suunnattua, työpaikan työoloja kartoittavaa Valmeri-
kyselyä. Mittareihin voi tutustua työsuojeluhallinnon verkkopalvelussa 
http://www.tyosuojelu.fi/fi/olosuhdemittarit 

http://www.tyosuojelu.fi/fi/olosuhdemittarit


  Muistio 23.4.2012  
 

 
Yhteistyössä sidosryhmien kanssa 

Hankkeen toteutusta seuraavat myös Työturvallisuuskeskuksen Kuntaryhmä, KT Kuntatyönantajat sekä 
kunta-alan pääsopijajärjestöt. Työsuojelun vastuualueet toteuttavat valvontatoimenpiteet ja edellä 
mainitut sidosryhmät tiedottavat hankkeesta sekä kehittävät ja toteuttavat kunta-alan koulutus-, julkaisu- 
ja tiedotustoimintaa. 

Valtakunnallinen hankeryhmä koordinoi  

Valvontahankkeen valtakunnallisesta koordinoinnista ja raportoinnista huolehtii valtakunnallinen 
hankeryhmä, jossa on edustajat jokaiselta työsuojelun vastuualueelta sekä Sosiaali- ja terveysministeriön 
työsuojeluosastosta (TSO). Hankeryhmään kuuluvat Sari Roivainen (koordinaattori)/Etelä-Suomen AVI, Auli 
Tukiainen/Itä-Suomen AVI, Marja Tereska-Korhonen/Lounais-Suomen AVI, Tuija Rönnholm/Länsi- ja Sisä-
Suomen AVI, Jari Toivonen/Pohjois-Suomen AVI, Tarja Nupponen/TSO ja Silja Särkijärvi/TSO.  

Yhteystiedot: valtakunnallisesti Sari Roivainen, Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue, 
PL 46, 00531 Helsinki, puh: 040-758 1151. 
Työsuojelun vastuualue: etunimi.sukunimi@avi.fi 
Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto: etunimi.sukunimi@stm.fi 

Lisätietoa valvontahankkeesta löytyy työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta 
http://www.tyosuojelu.fi/fi/valvontahankkeet2012 
Hankkeen verkkosivuston materiaalia täydennetään hankkeen edetessä. 
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