

Ehdotus valtioneuvoston periaatepäätökseksi
työmarkkinoiden toimivuuden ja
työvoiman tarjonnan turvaamiseksi
sekä

Ehdotus työelämän kehittämisstrategiaksi
vuoteen 2020
Työministeri Lauri Ihalainen
Talousneuvosto
16.5.2012

/LLWH

Valtioneuvoston periaatepäätös
työmarkkinoiden toimivuuden ja
työvoiman tarjonnan turvaamiseksi

Suomen työmarkkinat hyvin dynaamiset
Suomen työmarkkinat ovat
EU-vertailussa 4.
dynaamisimmat.

Arvioiden perusteella
Suomen työmarkkinoiden
toimivuus olisi heikentynyt
pitkällä aikavälillä.

Työikäisen väestön
ikääntyminen yhdistettynä
jatkuvaan voimakkaaseen
elinkeinorakennemuutokseen aiheuttaa suuria
haasteita työmarkkinoiden
toimivuudelle ja työvoiman
tarjonnan turvaamiselle.
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Työvoiman vaihtuvuus (rekrytoinnin erot),
% työllisyydestä v. 2010 EU-27-maissa
16
14

Havainnot
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• Ruotsin ja Tanskan
dynamiikka selvästi
voimakkainta
• Suomen dynamiikka
neljänneksi korkein
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Taustaa periaatepäätöksen laatimiselle:
työmarkkinoiden ja elinkeinoelämän muutokset
Jatkuva
elinkeinorakenteen
muutos

Työmarkkinat ja työelämä
jatkuvassa voimakkaassa
muutoksessa.

Työmarkkinoiden hyvä toimivuus,
työvoiman tarjonnan turvaaminen
ja työn tuottavuus keskeisiä
Suomen talouskasvun,
työllisyyden ja hyvinvoinnin
kannalta.

Lähtökohtana
Suomen
kaksi
päähaastetta
Työikäisen
väestön
väheneminen

Monet muut maat samassa
tilanteessa. Niissä toteutettu
kokonaisvaltaisia
työmarkkinauudistuksia, joista
saatu pääosin hyviä kokemuksia.
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Lähtökohtina hallitusohjelma, raamisopimus,
työurasopimus, rakennepoliittinen kannanotto
Työvoiman tarjonnan turvaaminen,
työmarkkinoiden toimivuus ja työn
tuottavuus –asiat ovat nousseet
keskeiseksi yhteiskuntapolitiikan
painotukseksi. Näitä koskevia linjauksia
tehty hallitusohjelmassa,
työmarkkinajärjestöjen raami- ja
työurasopimuksissa sekä hallituksen
rakennepoliittisessa kannanotossa.

Valmistelu tehdään työministeri
Lauri Ihalaisen johdolla ”Rakennemuutos ja työmarkkinoiden
toimivuus” –strategisessa
ohjelmassa. Se on yksi hallituksen
kärkihanke, sijoituspaikkana TEM.
Mukana keskeiset ministeriöt
(TEM, OKM, STM, VM, VNK),
työmarkkinajärjestöt ja Kuntaliitto.

Noussut tarve
kokonaistarkasteluun ”Suomen mallille” – jonka
oltava enemmän kuin
osiensa summa.

Linjaukset täsmennetään
laajemmaksi työpoliittiseksi
toimintaohjelmaksi, josta hallitus
tekee periaatepäätöksen kesäkuun 2012 loppuun mennessä
(hallituksen rakennepoliittinen
kannanotto 22.3.2012).

Perustuu vahvaan
analyysipohjaan ml.
kansainvälinen
vertailu.
Syksyllä 2012
siirrytään
toimeenpanovaiheeseen.

Seuraava
merkittävä
välietappi on
hallituksen
puoliväliarvio
2013.
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Mitä menestyksellinen työmarkkinauudistus
sisältää?
(Alatalo-Räisänen: kansainvälisen vertailun Ruotsi-Tanska-Saksa-Suomi tuloksia 5.3.2011)

• Käsiteltävä kaikkia keskeisiä työpolitiikan alueita:

• Etuuksien
kesto ja
saantikriteerit

Työttömyysturva ja mahd.
muut etuudet

Julkisen
työvoimapalvelut
rooli ja
organisointi
• Mitä tekee ja
miten, mitä
jätetään muille toimijoille

Keskeiset
kohderyhmät

Aktivointipolitiikka

•
•
•
•
•
•
•

Nuoret
Pitkäaikaistyöttömät
Ikääntyneet
Osatyökykyiset
Maahanmuuttajat
Naiset
Työnantajat

Työvoimapolitiikassa
saavutetaan
parhaita tuloksia
toimilla, jotka
ovat mahdollisimman lähellä
normaalia työtä

• Uudistuksen on oltava sisällöltään laaja-alainen, johdonmukainen eri osien
suhteen sekä uudistumispolitiikan on oltava uskottavaa ja pitkäjänteistä.
• Vuorovaikutus palkanmuodostuksen ja muun talouspolitiikan kanssa tärkeää.
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Suoriutumisen menestysalueet
Tanska

Ruotsi

• Hyvä menestys
nuorten integroinnissa, korkea
yleinen työllisyys,
dynaamiset
työmarkkinat

• Korkea yleinen ja
ikääntyneiden
työllisyys,
dynaamiset
työmarkkinat

Saksa

Suomi

• Vakuuttava edistys
joka alueella

• Ikääntyneiden työllisyyden paraneminen, korkea
naisten työllisyys
• Rakennemuutoksen hallinta,
muutosturva
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Arvio Suomen uudistuspolitiikasta
• Suomessa keskitytty liiaksi kerrallisiin ja kapea-alaisiin uudistuksiin
• Työmarkkinauudistukset ovat vain harvoin muodostaneet jatkumoa, joka
luo uskottavuutta, johdonmukaisuutta ja johon muut sopeuttavat
toimintansa
• Uudistukset yleensä ”toimeenpanouudistuksia”, toteuttavat jo päätettyä
tavoitetta.

• Uudistuksilla ei yleensä työmarkkinateoreettista pohjaa, tutkimuksia
käytetään valitun linjauksen perustelemisessa, eikä suunnan hakemisessa
tai uuden keksimisessä. Uuden tiedon luominen ja tutkimuksellinen
perusta rapautumassa.
• Ajallinen horisontti rajoittunut hallituskausiin, tämä tulisi ajatella uusiksi
• Laajan työpolitiikan tarkastelu nykyisen hallituksen aikana tekee
mahdolliseksi laajoihin uudistuksiin varustautumisen alun. Seuraava askel
olisi investoinnit uuteen tietoon, jota me kukaan emme vielä tiedä.

(Alatalo-Räisänen)
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Mitä voisimme oppia muilta?

Tanskalta voisimme
oppia nuorten
integrointia ja
tasapainoista politiikka
kokonaisuutta (etuudet,
aktivointi, sääntely)

Saksalta voisimme
oppia johdonmukaisen,
laaja-alaisen ja yli
hallituskausien
jatkuvan uudistamisen
tekotapaa, jolla myös
teoreettiset perusteet

Ruotsilta voisimme
oppia mukaanottavista
työmarkkinoista ja
ikääntyneiden
paremmasta
työllisyydestä

Kaikilta kolmelta voisimme oppia politiikan arvioinnin tärkeämpää roolia

(Alatalo-Räisänen)
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Työvoimapolitiikan rakennearvion
havainnot
Kipupisteet ja
suositukset
Rakennearvio painottui
työvoimapolitiikan
suunnittelun, ohjauksen ja
organisaation tosiasiallisen
tilanteen analyysiin ja sen
pohjalta suosituksiin

Suomi kansainvälisesti
muista maista selvästi
poikkeava hallinnoltaan

• Suuri tarve kokonaistarkasteluun =
työpolitiikan linjauksiin, ministeriöiden ja
työmarkkinajärjestöjen keskinäistä yhteistyötä parannettava politiikkatasolla, myös
työ- ja elinkeinopolitiikan tosiasiallista
integraatiota tarpeen parantaa.
• Työvoimapolitiikan ohjausjärjestelmää ja
–rakenteita selkiinnytettävä ja portaita
vähennettävä.
• Palvelujen rajapinnat, kumppanuudet ja
järjestämisvastuut määriteltävä laajaalaisesti.
• Heikommassa työmarkkina-asemassa
olevista vastuutus selkiinnytettävä.
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Työpolitiikan määrittelyä
• Jatkuva tuotantorakenteiden
muutos ilmenee samanaikaisesti
sekä työmarkkinoiden että
työelämän muutoksena
• Työpolitiikalla tuetaan tämän
muutoksen hallintaa niin työelämässä kuin työmarkkinoillakin
• Työpolitiikassa on kaksi toisiaan
tukevaa päätavoitetta:
1. Työn tuottavuuden nostaminen ja
työelämän laatu (työssä syntyy tulosta)

2. Työmarkkinoiden toimivuuden
parantaminen (työ ja tekijät kohtaavat)

Työpolitiikka edistää
tuottavuutta
työelämässä ja
kehittää
työmarkkinoita, joilta
löytyy hyvää työtä ja
osaavia tekijöitä
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Työpolitiikka muutosten hallinnassa
Asema
työmarkkinoilla

Työssä olevat

Työelämän
kehittäminen

Työpaikkaa vaihtavat

Osaamisen
uudistaminen

Nopeasti työllistyvät

Rakennemuutos
palvelut

Toimenpiteitä
tarvitsevat

Sähköiset
palvelut

Vaikeasti työllistyvät
Erittäin vaikeasti
työllistyvät

Henkilökohtaiset
työvoimapalvelut
Osaamisen
nostaminen

Työhön
kykenemättömät

Välityötyömarkkinat

Toimiva työlainsäädäntö

Työn hinta
suhteessa
tuottavuuteen

Kannustava
sosiaaliturva

Eläkeratkaisut
Toimenpiteet
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Periaatepäätöksen elementit

Koko työvoimapotentiaali
käyttöön
• Työurien pidentäminen
• Nuoret
• Osatyökykyiset
• Työkyvyttömyyseläkkeellä olevat
• Maahanmuuttajat
• Alueellinen liikkuvuus

Nopeasti työstä työhön
• Työvoimapolitiikan
vaikuttavuus
• Sosiaaliturvan kannustavuus

Työpolitiikka
Elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden jatkuvan
uusiutumisen ylläpito
•Rakennemuutoksen hallinnan tukeminen
•Työelämän laadun ja yritysten liiketoiminnan
integroitu kehittäminen
•Jouston ja turvan tasapainottava työlainsäädäntö
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Periaatepäätöksen sisältö

1.

• Nopeasti
työstä työhön

2.
3.

• Jatkuvan
uusiutumisen
ylläpito

• Koko
työvoimapotentiaali
käyttöön
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Tavoitteet

1.

Työpolitiikan tavoitteena yhdessä
talous- ja elinkeinopolitiikkalohkojen
kanssa on työllisyysasteen nostaminen 72 prosenttiin ja työttömyyden
aleneminen viiteen prosenttiin vuoteen
2015 mennessä. Pidemmällä aikavälillä
on 75-80 prosentin työllisyysasteen
saavuttaminen, joka olisi maailman
korkeimpia.

2.

Suomen työpolitiikka muodostaa
rakennepoliittisen kokonaisuuden,
jonka tavoitteena on:

• A. Nopeasti työstä työhön –periaatteen tukeminen.
Tähän tarvitaan toimenpidekokonaisuus, johon kuuluu tuloksellinen
ja vaikuttava aktiivinen työvoimapolitiikka, kannustava sosiaaliturva
sekä jouston ja turvan kannalta tasapainoinen työlainsäädäntö.

• B. Elinkeino- ja työelämän jatkuvan uusiutumisen
tukeminen. Tässä keskiössä on elinkeino- ja työpoliittinen
toisiaan tukeva instrumenttivalikoima.

• C. Koko työvoimapotentiaalin käyttöön saaminen.
Tässä keskiössä on työmarkkinoilta syrjäytymisen ehkäiseminen ja
työurien pidentämiseen liittyvät koulutus-, työvoima- ja
sosiaalipoliittiset toimet.
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Työllisyysasteen nostopotentiaali: Suomi
vs. Pohjoismaat
Työllisyysaste ikäryhmittäin eräissä Pohjoismaissa
vuonna 2010
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Lähde: OECD
19.5.2011/VM/KO/UL/ 20763.xls
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I Nopeasti työstä työhön

Tehokas
työnvälitys

Vaikuttavat
aktiivitoimet
Kannustava
sosiaaliturva
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Virrat eri kestoiseen työttömyyteen ja
työttömyydestä ulos vuonna 2011
Prosentit osoittavat virtojen suuruuden suhteessa alkamisvirtaan;

Alkaneet työttömyysjaksot

Muutos edellisvuoteen prosenttiyksiköissä

Työttömyyden
kesto
alle 3 kk

855 000

Työttömyyden
kesto
3 kk – alle 6 kk

Keskim. Varanto
Kk:n lopussa:
102 000 työtöntä
(-9 900 henk.)
(-8,8 %)

47 000
(-5 700)
(-10,8 %)

27,3%
+2,0

21,4%
+0,9

Muut
syyt

Aktiivi
toimenpide
Avoimet
työmarkkinat

26,4%
+0,7

33,2%
-0,8

57,3%
-2,2
Aktiivi
toimenpide

Avoimet
työmarkkinat

1,7%
-0,3

4,2%
+2,0

44,2%
+1,4

31,3%
-1,6

29,4%
-2,1
Muut
syyt

(+40,9%)

2,5 %
+0,7

8,0%
+2,7

45,4%
-0,1

23 000
(+6 700)

5,8 %
-1,3

15,7%
+2,1

Työttömyyden
kesto
24 kk ja yli

37 000
(-3 400)
(-9,2 %)

13,3 %
-2,0

72,0%
+3,8

Työttömyyden
kesto
12 – alle 24 kk

38 000
(-8 600)
(-18,5 %)

28,6 %
-1,9

(-49 700)
-5,5 %

15,4%
+0,1

Työttömyyden
kesto
6 kk – alle 12 kk

Aktiivi
toimenpide
Avoimet
työmarkkinat

50,0%
+3,0

30,7%
+1,9
8,7%
+3,2

18,7%
-1,4
Muut
syyt

Aktiivi
toimenpide

Avoimet
työmarkkinat

60,6%
-5,1

Muut
syyt

Aktiivi
toimenpide

Avoimet
työmarkkinat

Päättymisen syyn prosenttijakauma aktiivisiin toimenpiteisiin, avoimille työmarkkinoille ja muihin syihin

19

I Nopeasti työstä työhön – tavoitteet ja
keinot
Aktivointiaste
30 %

Työttömyysjaksojen
lyhentäminen
14 viikosta ainakin
12 viikkoon
Työvoimapoliittisten aktiivitoimien
vaikuttavuuden ja työttömyysturvan
kannustavuuden integroitu kehittäminen,
otettava huomioon myös toimien
resurssoinnissa

Laajapohjaisen työpoliittisen
palvelurakennearvion
käynnistäminen
• ottaen huomioon myös
kuntarakenneuudistuksen
tarjoamat mahdollisuudet

Tulonsiirtojen,
etuusjärjestelmien sekä
sosiaali- ja terveyspalvelujen
kehittäminen
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II Elinkeino- ja työelämän jatkuvan
uusiutumisen tukeminen
Työelämän
kehittäminen
Rakennemuutoksen
hallinta
Työlainsäädännön
uudistaminen
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Työpaikkojen syntyminen ja tuhoutuminen
yrityssektorilla 1991-2009, %

VM/Sami Napari 11.11.2011
Lähde: Kauhanen & Maliranta (2011)
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Työllisyyden rakenne ja muutokset

Teollisuus

Muu palvelutoiminta yms.

Taiteet, viihde ja virkistys

Terveys- ja sosiaalipalvelut

Koulutus

Julkiset ja yksityset palvelut

Rahoitus- ja vakuutustoiminta

Informaatio ja viestintä

Majoitus- ja ravitsemistoiminta

Kuljetus ja varastointi

Tukku- ja vähittäiskauppa

Rakentaminen

Sähkö-, kaasu-, lämpö- ym.huolto

Lähde: VATT
Maatalous, metsätalous ym.

Toimialat yhteensä

Työllisten määrän ennakoitu kehitys eri
toimialoilla 2011-2025 (perusskenaario)
150 000

100 000

50 000

0

-50 000

-100 000
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Kokonaismuutos:

• + 100 000 työllistä
Muu palvelutoiminta yms.

Taiteet, viihde ja virkistys

Terveys- ja sosiaalipalvelut

Koulutus

Julkiset ja yksityset palvelut

Rahoitus- ja vakuutustoiminta

Informaatio ja viestintä

Majoitus- ja ravitsemistoiminta

Kuljetus ja varastointi

Tukku- ja vähittäiskauppa

Rakentaminen

Sähkö-, kaasu-, lämpö- ym.huolto

Teollisuus

Maatalous, metsätalous ym.

Naisten työllisyyden muutokset ennakoidun
työllisyyskehityksen pohjalta 2011-2025

(naisten osuus toimialoilla säilyy samana kuin vuonna 2011)
120 000

100 000
80 000

60 000

40 000

20 000

0

-20 000

-40 000
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Kokonaismuutos:

• -27 000 työllistä
Muu palvelutoiminta yms.

Taiteet, viihde ja virkistys

Terveys- ja sosiaalipalvelut

Koulutus

Julkiset ja yksityset palvelut

Rahoitus- ja vakuutustoiminta

Informaatio ja viestintä

Majoitus- ja ravitsemistoiminta

Kuljetus ja varastointi

Tukku- ja vähittäiskauppa

Rakentaminen

Sähkö-, kaasu-, lämpö- ym.huolto

Teollisuus

Maatalous, metsätalous ym.

Miesten työllisyyden muutokset ennakoidun
työllisyyskehityksen pohjalta 2011-2025

(miesten osuus toimialoilla säilyy samana kuin vuonna 2011)
20 000

10 000
0

-10 000

-20 000

-30 000

-40 000

-50 000

-60 000

-70 000
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Tuottavuuskasvun pääjuurien pitkä
historia
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Palkansaajien työsuhteen tyyppi
2000-2011
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Työelämän laatu vuosina 2007-2010 kouluarvosanalla
mitattuna.
Eri ulottuvuuksien kouluarvosana asteikolla 4-10 ja neljän ulottuvuuden yleiskeskiarvo
(Työolobarometri, ennakkotiedot 2011)
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Lähde: OECD Social, Employment and Migration Working
Papers 89/2009
Australia
Austria
Belgium
Brazil
Canada
Chile
China
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Ireland
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Italy
Japan
Korea
Luxembourg
Mexico
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland
Portugal
Russian Federation
Slovak Republic
Slovenia
South Africa
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
United Kingdom
United States

Työlainsäädännön joustot OECD-maissa
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II Jatkuvan uusiutumisen ylläpito –
tavoitteet ja keinot
Rakennemuutosten
ennakoinnin
parantaminen

Hitaan
rakennemuutoksen
ennakointimallin
kehittäminen

Äkillisen
rakennemuutoksen
ennakointimallin
kehittäminen

Julkisen sektorin
rakennemuutostilanteet

Varautumissuunnitelmat

Työelämän laadun ja yritysten
liiketoimintaosaamisen
integroitu kehittäminen

Työlainsäädännön
kehittäminen jouston
ja turvan tarpeet
tasapainottaen
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III Koko työvoimapotentiaalin käyttöön
saaminen

Syrjäytymisen
ehkäisy

Ammatillisen
ja alueellisen
liikkuvuuden
edistäminen
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Työllisyysreservit eri väestöryhmissä

(109 000)

(560 000)

(260 000)

(100 000)
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Ulkomaalaisten ja koko väestön
työttömyysasteet 2000-2010
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Ennuste ulkomaisen väestön kehityksestä
Suomessa

III Koko työvoimapotentiaali käyttöön –
tavoitteet ja keinot
Nuorten yhteiskuntatakuun mukaiset toimet
(nuorten ammatillisen koulutuksen
uudelleenkohdentaminen alueellisesti ja
alakohtaisesti, syrjäytymisen vähentämisohjelma,
nuorten aikuisten osaamisohjelma),

Vaikeasti työllistyvien
vastuutus ja heille sopivien
työpaikkojen lisääminen

jatkovalmistelussa erityishuomio vaikeimmin
työllistyviin nuorisoryhmiin

Kotouttamisohjelman
toimeenpanoon
panostaminen,
työperusteinen
maahanmuutto
Kuntoutustoimet,
osatyökykyiset, päihde- ja
mielenterveysongelmien
ehkäisy, sairauspoissaoloilta paluu

Alueellisen
liikkuvuuden
edistäminen

Pätkätyössä
olevien ja
vajaatyöllistettyjen
työtuntien
lisääminen
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Periaatepäätöksen toimeenpano
• Periaatepäätöksen jälkeen laaditaan toimeenpanosuunnitelma
mittareineen, vastuutuksineen ja aikatauluineen.
• Vältetään päällekkäinen työ sellaisten toimenpiteiden osalta,
joista muut hallituksen kärkihankkeet vastaavat.
• Toimeenpanon edetessä valmistellaan tarvittaessa ehdotukset
uusiksi työpoliittisiksi toimiksi. Seuraava etappi hallitusohjelman
väliarviointi.
• Tulevan rakennerahastokauden valmistelussa huomioon tämän
periaatepäätöksen linjaukset.

• TEM:n, OKM:n, STM:n ja VM:n valtiosihteerit ja kansliapäälliköt
toimeenpanevat yhteisvastuullisesti.
• Ministeriöiden, työmarkkinaosapuolten ja kuntien välistä yhteistyötä
vahvistetaan työpolitiikan suunnittelussa ja toimeenpanossa niin
valtakunnan kuin aluetasollakin.
• Työpolitiikan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden kehitetään
uudenlaisia synergioita, kumppanuuksia ja palvelujen tuottamismalleja eri politiikkalohkojen ja toimijoiden välillä.
• RTT-ohjelma on valittu hallituksen tasa-arvo-ohjelman valtavirtaistettavaksi hankkeeksi.
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Työelämän
kehittämisstrategia

Työelämän ja työhyvinvoinnin
kehittäminen
Suomen työelämä
eurooppalaisessa vertailussa:

Eniten kehitettävää

Vahvuudet
Työelämän laatu ja
työhyvinvoinnin
vahvistaminen on yhä
keskeisempi osa työn
houkuttavuuden ja
tuottavuuden
parantumisessa.
Huono tuottavuuden
kasvu heikentää myös
työelämän kehittymisen
edellytyksiä
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Työelämän muutosten suuntia, jotka jo nyt
nähtävissä
Palvelutyövaltaistuminen
Kansainvälistyminen ja
globalisaatio

Tietoyhteiskunnallistuminen
Työntekijän
asema
muutoksessa

Toimintatapojen
joustavoituminen

Verkostoituminen
Työsuhteiden
epätyypillistyminen
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Työelämän kehittämisstrategia
TULEVAISUUDEN
TYÖPAIKAT

Strategian tavoitteena
on parantaa
• Työllisyysastetta
• Työelämän laatua
• Työhyvinvointia
• Työn tuottavuutta

VISIO

INNOVOINTI JA
TUOTTAVUUS

LUOTTAMUS JA
YHTEISTYÖ

Suomen
työelämä

EUROOPAN
PARAS 2020

OSAAVA
TYÖVOIMA

TYÖHYVINVOINTI JA
TERVEYS
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Parempaan elämään työllä! -kansalaiskysely
Runsas 4 600 vastausta

94 % pitää työstä
innostumisen
merkitystä suurena
tai erittäin suurena

Ihannetyöpaikan
perustekijät ovat
hyvin samankaltaisia eri
vastaajaryhmissä
• 1. toisten huomioonottaminen
• 2. avoimuus
• 3. tasapuolinen kohtelu ja
hyvä johtaminen
• 4. myönteinen työilmapiiri ja
innostavat työtehtävät
• 5. vaikutusmahdollisuudet

Huolta herättivät
työpaikan
löytäminen, työelämän kiristynyt
asenneilmapiiri ja
pitkään työttömänä
olevan leimaaminen
työhaluttomaksi
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Työpaikat
1. Hyvä perustaso

• Perusasiat kunnossa, arki ja
velvoitteiden hoitaminen sujuvaa

2. Kehittäjät

• Panostetaan kehittämiseen aluksi
erillisillä hankkeilla, sitten
monipuolisesti ja suunnitelmallisesti

3. Edelläkävijät

• Erinomaiset tai maailmanluokan tuotteet,
palvelut, toimintakonseptit, työyhteisöt
ja niiden jatkuva kehittäminen

Kehittämisen
lähdettävä työpaikan
omista lähtökohdista

Toimintatapojen
parantaminen on
mahdollista kaikilla
työpaikoilla ja aloilla
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Tuki työpaikoille

1. Yhteiskunnan
ja kansallisten
toimijoiden rooli

2. Toimialojen ja
toimialaliittojen rooli

3. Palvelutarjoajien
ja alueellisten
toimijoiden rooli

TYÖELÄMÄN
KEHITTÄMISTALKOOT
KÄYNTIIN!
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Esimerkki työelämän kehittämisestä hyvältä
perustasolta kehittäjätasolle ja edelläkävijäksi
Hyvä perustaso

Kehittäjät

Edelläkävijät

-Työhyvinvointi- ja työtuvallisuustyön vaikuttavuutta arvioidaan ja sille on asetettu
tavoitteet
-Edistetään työntekijöiden liikuntaa, terveyttä
ja työkykyä

-Työhyvinvointi- ja työturvallisuustyöt sekä
työkyvyn johtaminen ovat luonteva osa
työpaikan strategista toimintaa
-Johto seuraa työhyvinvoinnille ja työturvallisuudelle asetettujen tavoitteiden saavuttamista
-Tuottavuutta ja työhyvinvointia kehitetään
samanaikaisesti

Työkuormituksen
ja riskien hallinta

-Tapaturmista, altistumisista fysikaalisille ja
kemiallisille tekijöille sekä liiallisesta kuormituksesta pyritään eroon
-Siisteydestä, järjestyksestä, koneiden ja
laitteiden kunnosta sekä työssä tarvittavista
suojaimista ja välineistä huolehditaan
-Työpaikalla on toteutettu terveyteen ja
työkykyyn vaikuttavien riskien arviointi

-Työt räätälöidään ihmisten erityistarpeiden,
esim. osatyökyvyn mukaan
-Työhyvinvointi, työturvallisuus ja riskien
hallinta otetaan huomioon toiminnan
suunnittelussa, työaikajärjestelyissä ja
investoinneissa

-Organisaatiolla on kehittynyt riskien hallinta- ja
turvallisuuskulttuuri
-Työyhteisö ja johtaminen suojaavat
ylikuormitukselta tulevaisuuden työtehtävissä

Työn mielekkyys
ja voimavarat

-Työllä on tarkoitus ja se ei tylsistytä
tekijäänsä
-Työn tavoitteista keskustellaan
-Työ edistää terveyttä ja tuo sisältöä
elämään

-Työ koetaan mielekkääksi ja palkitsevaksi
-Työn vetovoima- ja voimavaratekijöitä pyritään
järjestelmällisesti vahvistamaan

-Työn imu ja innostus ovat työnteon arkea
-Työnteolle ominaista on tarmokkuus,
omistautuminen ja uppoutuminen työhön

Työhyvinvoinnin
edistäminen

-Työpaikan työolot täyttävät lainsäädännön
vaatimukset
-Kehittämisessä on usein kysymys ongelmien
poistamisesta ja haittojen vähentämisestä
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EUROOPAN
PARAS
TYÖELÄMÄ
2020

STM

TEM
Olemassa olevat toimijat
ja ohjelmat
(paljon resursseja, toimintaa)

ELY

TTL

OKM

AVI

JKV
Tekes

Koulutuksen
järjestäjät

THF
Yksityiset

Työmarkkinajärjestöt

Trio+
TTK
TPP
TSR

Työelämän
kehittämisstrategia
(Koordinoi, kokoaa, kohdistaa)

Hyvä johtaminen
Innovointi ja
tuottavuus

Paikallisesti
kasvavat
yritykset

Erilaiset työpaikat
(segmentointi, erilaiset tarpeet
ja tavoitettavuus)

Luottamus ja
yhteistyö

Kans. välis
kasvavat
yritykset

Työhyvinvointi
ja terveys

Suuryritykset

Osaava
työvoima

Kunta, valtio,
seura-kunta,
3. sektori,…

Hyvä
perustaso
JKV = johtamisen kehittämisverkosto
THF = työhyvinvointifoorumi
TTL = Työterveyslaitos
TTK = Työtuvallisuuskeskus
TPP = Tuottavuuden Pyörä Pöytä
TSR = Työsuojelurahasto

Kehittäjä
Edelläkävijä
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Miten yhteistoimintaa jatketaan?
Hallitusohjelmaan liittyvät
muut, työelämän laatuun ja
työpaikkojen toimintatapojen kehittämiseen
liittyvät toimenpide-esitykset
• Tekesin työorganisaatioiden
kehittämisohjelma
• Johtamisen kehittämisverkosto
• Työhyvinvointifoorumi
Kansallinen yhteistyöhanke
työpaikoille

Työmarkkinajärjestöjen
toimet
• Raamisopimus
• Työurasopimus
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Tekesin työorganisaatioiden kehittämisohjelma
[virallinen käsittely Tekesin johtokunnassa 22.5.2012]
Ohjelman
pääaihealueet
• Johtamisen prosessit sekä
työn organisoinnin ja työnteon
tavat, jotka edistävät henkilöstön osallistumista tuotteiden,
palvelujen ja niiden tuottamisen tapojen uudistamisen
ideointiin ja innovoinnin kautta
syntyvien uusien ratkaisujen
tuottamiseen.
• Uudenlaiset työn organisoinnin
ja työnteon tavat, joissa korostuvat jaettu johtajuus, yksilölliset ratkaisut, verkostoituneisuus, hajautuneisuus ja ICT:n
innovatiivinen soveltaminen.

Ohjelman tavoiteltu
kokonaisbudjetti
Tekesin puolelta

Ohjelma kattaa
kaikki toimialat
(pl. Sosiaali- ja
terveystoimi)
• Ensisijaisena
kohderyhmänä
ovat noin 20–500
hengen kokoiset
yritykset, jotka
hakevat kasvua
innovaatioiden
synnyttämistä
kilpailueduista
liiketoimintaansa.

• 2012-2018

Ohjelman
toteutusaika

• Yhteensä 60-80 milj.
euroa kuutena vuotena
• Ohjelma toteutetaan ja
sitä kehitetään jatkuvasti läheisessä yhteistyössä yritysten, yliopistojen ja työmarkkinajärjestöjen kanssa

Kansallinen yhteistyöhanke
Kansallisia,
mutta myös
kansainvälisiä
verkostoja

Asiakkaina/
kohteina ovat
kaiken kokoiset
työpaikat
Osallistuminen edellyttää
Tavoitteena
Suomeen
Euroopan paras
työelämä
vuoteen 2020
mennessä

• Osallistuvien työpaikkojen
riittävää määrää.
• Kehittämisrahoituksen
saatavuutta.
• Yhteistoiminnan ja rajoja ylittävän toiminnan onnistumista
eri alueilla ja eri toimialoilla.
• Onnistunutta viestintää.

Seuranta- ja
vaikuttavuusmittareiden
rakentaminen
• Väliarvioinnit
mm.2017
• Loppuarviointi 2020
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Mikä olisi eri toimijoiden rooli työelämän
kehittämistalkoissa?
Hyvän perustason
työpaikoille ELY-keskusten
rahoitus- ja osaamispalveluja, TTL:n ja muiden
toimijoiden palveluja yms.
Työturvallisuuskeskus, avit,
oppilaitokset

Kehittäjätyöpaikoille mm.
Tekesin työorganisaatioiden kehittämisohjelma, alueelliset yritysja työpaikkaneuvojapalvelut,
täsmäkoulutukset

Alueellinen toimijoiden
verkosto yhteensovittaisi
kehittämistyötä
asiakkaiden ja alueen
työpaikkojen tarpeiden ja
työelämän kehittämisstrategian mukaisesti

Edelläkävijätyöpaikoille Tekesin
työorganisaatioiden
kehittämisohjelma,
yhteistyö tutkimuslaitosten kanssa

Työmarkkinajärjestöt ja
toimialaliitot toteuttaisivat
monialaisia tavoitteellisia
verkostohankkeita työpaikoilla
tapahtuvan kehittämisen
tueksi toimialan tarpeiden
mukaisesti

Tavoitteena olisi
laajeneva prosessi,
johon yhä useamman
työpaikat ja yhä
useammat toimijat
voisivat tulla mukaan
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Jatkoaskeleet

Organisoidaan toiminta:
Valmistellaan
toimeenpanosuunnitelma,
jossa olennaisena
osana kansallinen
yhteistyöhanke

• Työpaikkoja edustava neuvottelukunta
• Johtoryhmä: Strategian valmistellut
johtoryhmä jatkaa, toimii samalla Tekesin
työorganisaatioiden kehittämisohjelman
neuvottelukuntana
•Työjaosto/sihteeristö
•Projektijohtaja apunaan virkakuntaa
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Globaalitalouden haasteet Suomelle työmarkkinanäkökulma
Markus Lahtinen
16.5.2012

Globaalitalous
• Kansainvälistä taloutta vakauttavien
instituutioiden kehitys ei ole pysynyt talouden
integraation vauhdissa.
• Jos institutionaalisia rakenteita ei pystytä
vahvistamaan, uhkana on talouden kriisien
pysyvä lisääntyminen.
• Myös tuloerojen kasvu lisää kriisien riskiä.

Työmarkkinat
• Työmarkkinoiden murros jatkuu.
• Työmarkkinoiden muutosta on alkanut ohjata
yhä enemmän palveluiden altistuminen
globalisaatiolle ja teknologiselle muutokselle,
minkä takia muutokset työmarkkinoilla voivat
olla nopeita.
• Kansainvälisen talouden suurten haasteiden ja
tuotantorakenteen yhä kasvavan
muutosnopeuden vuoksi kansantalouden ja
yksilöiden muutoskyvyn merkitys kasvaa
entisestään.

Koulutus
• Globalisaatio ja teknologinen murros
painottavat ensinnäkin koulutustason yleistä
nostamista ja toisekseen innovaatiotoimintaan
pystyvien huippuihin panostamista.
• Nykyinen maisterikoulutus ei anna kaikille
opiskelijoille riittävää lisäarvoa.
• Maisteriohjelmien sijaan kandidaattitasolla
valmistuneille opiskelijoille tulisi tarjota
työelämälähtöistä jatkokoulutusta.
• Tämä osaltaan alentaisi opiskelijoiden
valmistumisikää ja pidentäisi näin työuria
alkupäästä.

Työpaikkaa on vaihdettava
• Työmarkkinoiden reagointikykyä pitää lisätä.
• Yksi konkreettinen keino on ansiosidonnaisen
työttömyysturvan keston lyhentäminen.
• Turvaverkko ei saa kuitenkaan rapautua.
• Talouskasvun kannalta on tärkeätä, että
kansalaiset luottavat sekä talouden
instituutioihin että toisiinsa.
• Luottamus ihmisten välillä on tärkeää myös sen
takia, että se auttaa yhteiskuntaa selviytymään
hyvin erilaisista ja yllättävistäkin shokeista.

Asuinpaikkaa on vaihdettava
• Hyvin toimivat työmarkkinat vaativat
onnistumisia monilla politiikkalohkoilla.
• Työvoiman on pystyttävä liikkumaan entistä
kitkattomammin myös paikkakunnalta toiselle.
• Työikäisen väestön siirtyminen paikkakunnalta
toiselle on joustavampaa, jos tarjolla on
riittävästi kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.

Maahanmuutto
• Euroopan integraation syventyminen ja
koulutustason nousu Aasiassa.
• Huippuosaamisen houkuttelemisessa Suomella
syytä keskittyä omiin vahvuuksiinsa.
• Vakaa demokratia, hyvä koulutusjärjestelmä ja
hyvinvointipalvelut houkuttelevat tänne osaajia.
• Verokilpailulla tai tukiaisilla käytävässä
kilpailussa Suomi ei tule pärjäämään.
• Ennusteet työikäisen väestön määrästä ovat
ainakin toistaiseksi olleet alaspäin harhaisia
osin maahanmuuton seurauksena.

