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Työturvallisuuskeskus ry

• Voittoa tavoittelematon yhdistys, joka 
tukee työsuojelun yhteistoimintaa ja 
työturvallisuutta työpaikoilla

• Noin puolet rahoituksesta 
työtapaturmavakuutusmaksuista 
Työsuojelurahaston kautta

• Työmarkkinajärjestöjen 
yhteistyöfoorumi

Työturvallisuuskeskus lukuina

• Perustettu 1.4.1970

• Henkilöstöä 36

• Budjetti noin 6 miljoonaa euroa

Toimialueena koko Suomi.

Toimisto Helsingin keskustassa.
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Työsuojelutoimijat Suomessa
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Työsuojeluvaltuutettu

Työsuojelupäällikkö

Työterveyspalvelut

Henkilöstö

Työpaikka
Johto

Tutkimus- ja
palveluorganisaatiot
Työterveyslaitos
VTT
Vakuutusyhtiöt
Yliopistot

• Tutkimus
• Mittaukset
• Lausunnot
• Tieto
• Opetus ja koulutus

Työsuojeluviranomainen
Sosiaali- ja
terveysministeriö sekä viisi
työsuojelun
aluehallintoviranomaista

• Lainsäädäntö
• Toimeenpano
• Tarkastukset
• Neuvonta ja ohjaus

Muut viranomaiset
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Säteilyturvakeskus

ja työmarkkinajärjestöjen
hallinnoimat toimijat

Työsuojelurahasto
Työturvallisuuskeskus

Työmarkkinajärjestöt

• Sopimukset
• Koulutus
• Tieto
• Kehittäminen
• Rahoitus

TS-toimikunta

• Terveysriskit
• Terveystarkastukset
• Tuki



Visio 2022: Kaikilla työpaikoilla 
on osaamista ja intoa jatkuvasti 
parantaa työturvallisuutta

Työturvallisuudella tarkoitamme 
fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia 
työolosuhteita sekä niiden 
vaikutuksia yksilön ja organisaation 
hyvinvointiin.

Työturvallisuuskeskuksen strategia 2018–2022



Työturvallisuuskeskuksen 
tehtävät

• Tuotamme ja välitämme työyhteisöjen 
kehittämisessä tarvittavaa tietoa ja 
osaamista kouluttamalla, tiedottamalla 
sekä kehitys- ja tietopalveluilla.

• Ylläpidämme työsuojeluhenkilörekisteriä.

• Kehitämme yhteistyötä ja työnjakoa 
alalla toimivien yhteisöjen välillä.

• Edistämme työmarkkinajärjestöjen sekä 
työyhteisöjen osapuolten yhteistyötä.

Työturvallisuuskeskus ry:n säännöt 10.4.2018



Työkaluja työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin tueksi
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Kyselytyökalut Työturvallisuusjohtaminen Tiimityön tuki

Lisätietoja: ttk.fi/tyokalut
Tulossa
Psykososiaalisen kuormituksen ja 
voimavarojen arviointi



Työhyvinvoinnin itsearviointityökalut osallistavan 
kehittämisprosessin eri vaiheissa
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Keskeiset työhyvinvoinnin kehittämisalueet

Hyvintoimivien asioiden  esille nostaminen

1. Päätös 
kehittämisestä

2. Analysointi

3. Suunnittelu4. Toteutus

5. ArviointiSeurannan väline



Työhyvinvoinnin itsearviointityökalut

• Työntekijän oma työhyvinvointi 
ja työkyky

• 23 kysymystä
• Terveys ja toimintakyky
• Osaaminen
• Arvot, asenteet ja 

motivaatio
• Työ, työolot ja 

johtaminen
• Perhe ja lähiyhteisö

• Henkilöstökysely; ka. 

• Tulosten 
vertailumahdollisuus

• Työpaikan 
työhyvinvointikäytännöt 

• 16 kysymystä
• Johtamalla 

työhyvinvointia
• Työn vaarojen ja 

kuormituksen 
hallinta

• Toimiva työyhteisö
• Osaamisen 

kehittäminen
• Terveys ja työkyky

• Henkilöstökysely; 
tasotarkastelu

• Työpaikan 
työhyvinvointiohjelmat

• 14 kysymystä
• Työhyvinvoinnin 

johtaminen
• Työhyvinvointi-

toiminnan 
organisointi

• Työterveysriskien 
hallinta

• Vaaroille altistumisen 
seuranta

• Työhyvinvointi ja 
tuottavuus

• Tasotarkastelu; A - D

Yksilötutka Työhyvinvointiarvio Työhyvinvoinnin itsearviointi



Yksilötutka–henkilöstökysely työhyvinvoinnista ja työkyvystä

• Työkykytalo-malli
• 23 + 1-3 omaa kysymystä 
• Fokus: ”Minun tilanteeni”
• Vertailutiedot muihin vastaajiin
• Kielivalikoima: suomi, ruotsi ja englanti

• Maksuton

• Lisätietoa: ttk.fi/yksilotutka

• Rekisteröidy: tyokalut.ttk.fi

• Kokeile kyselyä demoversiolla ja selvitä oma 
työhyvinvointi-indeksi ja työkyky-arvio



Laajat toiminnallisuudet kerätyn kyselyaineiston hyödyntämiseen



Työhyvinvointiarvio – henkilöstökysely työpaikan 
työhyvinvointikäytännöistä 

• Henkilöstöä osallistava työhyvinvointikäytäntöjen 
kehittäminen

• 16 + 3 avointa kysymystä (kehittämisalueet, ratkaisut, hyvin 
toimivat)

• Fokus: Minun näkemykseni työpaikan käytännöistä

• Tasot: aloittava – kehittyvä – taitava 

• Kielivalikoima: suomi, ruotsi ja englanti

• Maksuton

• Lisätietoa: ttk.fi/tyohyvinvointiarvio

• Rekisteröidy: tyokalut.ttk.fi

• Kokeile kyselyä demoversiolla ja selvitä oma työhyvinvointi-
indeksi ja työkyky-arvio
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Esimiestyön kehittäminen (esim.)





Työhyvinvoinnin itsearviointi – ennakoivan työhyvinvointitoiminnan 
kehitystason määrittäminen 

• Työpaikan työhyvinvointiohjelmien kehitystason arvio ja 
pisteytys 

• 14  kysymystä

• Tasot:  edelläkävijä – kehittäjä – suorittaja – aloittelija

• Fokus: vastuuhenkilön arvio työhyvinvointitoiminnan 
systemaattisuudesta

• Maksuton

• Alun perin  julkaissut Iso-Britannian kemianteollisuuden 
järjestö (Chemical Industries Association, CIA) 

• Lisätietoa: Työhyvinvoinnin itsearviointityökalu työpaikoille

• Rekisteröidy: https://register.gimletlms.com/ttkitsearviointi/
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Työhyvinvoinnin itsearviointityökaluilla hankittu tieto toteutus- ja 
suunnitteluvaiheessa
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1. Päätös 
kehittämisestä

2. Analysointi

3. Suunnittelu4. Toteutus

5. Arviointi

Ratkaisuvaihtoehtojen tunnistaminen 
ja osallistava suunnittelu



Kehittämissuunnitelma

Kehittämiskohde:
Mitä kehitetään, mihin 
kehittäminen 
kohdistuu?

Muutostavoite:
Millaista hyvä toiminta 
olisi? Mistä 
tunnistetaan muutos?

Toimenpiteet:
Keskeisiä
asioita/tehtäviä, 
joiden avulla muutos 
pyritään saamaan 
aikaiseksi?

Yhteistyö:
Keiden yhteistyö on 
tärkeää? Millaisilla 
foorumeilla 
kehittämistyötä 
tehdään?
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Työhyvinvointijohtamisen työnjako ja kehittämiskysymykset

Keskeiset 
työhyvinvointikysymykset 
tällä hetkellä

Oma rooli
työhyvinvointijohtami-
sessa

Mitä kehittämistyöllä
tavoitellaan?

Keskeiset yhteistyön
foorumit

Johto

Esimiehet

HR/TYHY-
ammattilaiset

Henkilöstön
edustajat

Koko 
henkilöstö



Turvallisuuskumppani-hanke oppilaitoksille

Vastuuasiantuntija Petri Pakkanen, TTK, 
petri.pakkanen@ttk.fi



Pysy mukana työelämän 
kehityksessä – seuraa meitä!

ttk.fi

Tilaa uutiskirjeemme: ttk.fi/uutiskirje

Työturvallisuuskeskus

@TTK_viestii

Työturvallisuuskeskus

Työturvallisuuskeskus



Materiaaleja työpaikkojen korona-arkeen

Lisätietoa

• Etäjohtaminen

• Psykososiaalisen työkuormituksen hallinta

• Työsuojelun yhteistoiminta

• Kriisitilanteessa toimiminen

• Soittolistat YouTube-kanavalla

• Parempi työ -blogi

• Teema-artikkelit

• In English

• På svenska

31.3.2020Etunimi Sukunimi 20



Kiitos mielenkiinnosta!
Ollaan yhteyksissä
Jarna Savolainen, puh. 040 5612022

Kehittämispäällikkö

Työturvallisuuskeskus

jarna.savolainen@ttk.fi


