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Ajankohtaista STM:stä

▪ Ajankohtaisen tiedon löytäminen

▪ STM-konsernin strategia

▪ STM:n toimintasuunnitelman mukaiset toimenpiteet 2022

▪ STM:n strategiaan tarkentava työympäristön ja 

työhyvinvoinnin linjausten toimeenpanosuunnitelma 2022-

2023

▪ Ohjelmien ja EU:n rahoitusinstumenttien painotukset

▪ Ajankohtainen kysely

▪ Muu ajankohtainen aineisto



Ajankohtainen tieto löytyy 

STM:stä vastuualueittain

▪ Hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen

▪ Sosiaali- ja terveyspalvelut

▪ Toimeentulo

▪ Vakuutusasiat

▪ Työelämä

▪ Tasa-arvo

▪ EU ja kansainväliset asiat

▪ Rahoitus- ja avustukset

Lisätietoa: STM
Kuva: STM kuvapankki, 2022

https://stm.fi/hyvinvoinnin-edistaminen
https://stm.fi/sotepalvelut
https://stm.fi/toimeentulo
https://stm.fi/vakuutusasiat
https://stm.fi/tyoelama
https://stm.fi/tasa-arvo
https://stm.fi/ministerio/kansainvaliset-asiat
https://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset
https://stm.fi/etusivu




STM:n toimintasuunnitelman 

mukaiset toimenpiteet 

painopisteittäin (2022)

▪ Korona, palvelut, toimintakyky, toimeentulo

▪ Horisontaaliset toimenpiteet

▪ STM:n toimintasuunnitelmaan liittyy kiinteänä 

osana lainsäädäntösuunnitelma 

▪ STM:n kv-asioissa painottuvat 

▪ horisontaaliset kokonaisuudet, 

▪ erityisesti hyvinvointitalous, 

▪ digitaalisuus ja innovaatiot sekä 

▪ sukupuolten tasa-arvo ja naisten oikeudet. 

Lisätietoa toimenpiteistä STM suunnitelun asiakirjoissa , STM toimintasuunnitelma 2020-2023, toimenpiteet vuodelle 2022)
Lisätietoa Hallituksen lainsäädäntösuunnitelma , sisältää hallituksen arvioidut esitykset kevät- ja syysistuntokaudella ja VN:n selonteot 2022. 

https://stm.fi/talous-ja-toiminta/suunnittelu-ja-seuranta/suunnittelun-asiakirjat
https://valtioneuvosto.fi/julkaisut/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-00-8460-8
https://valtioneuvosto.fi/lainsaadantosuunnitelma


Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 

2030. Toimeenpanosuunnitelma vuosille 2022–2023 

▪ Työsuojelua, työturvallisuutta ja työhyvinvointia koskevat tulevaisuuden haasteet, 

toimenpiteinä esim.

▪ kehitetään tiedon analysointia, ennakointia sekä tiedon jakamista

▪ Turvalliset ja terveelliset työolo toimenpiteinä, esim. 

▪ työ ja työolojen psykososiaalisen kuormituksen hallinta, toimenpiteet 

työpaikoilla.

▪ Toiminta- ja työkyvyn sekä  Työllistymiskyvyn edistäminen toimenpiteinä, esim.

▪ vahvistetaan toimintatapojen uudistamista, uuden teknologian 

hyödyntämistä, yhteistoimintaan ja luottamukseen perustuvaa työkulttuuria 

työpaikoilla, osaamistarpeiden tunnistamista ja ennakoivaa osaamisen 

kehittämistä. 
Lisätietoa: Turvallisia ja terveellisiä työoloja sekä työkykyä kaikille : Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 
2030. Toimeenpanosuunnitelma vuosille 2022–2023, STM, Mattila, Piia (2022-03-02).

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163885


Sannan Marinin hallitusohjelman 
työelämäohjelmat (2019-2022) 

▪ Työkykyohjelma

▪ Työelämän mielenterveysohjelma

▪ Työkalut

▪ TYÖ2030 –ohjelma

▪ Työn, terveyden ja työkyvyn tutkimus-
ja kehittämisohjelma

Euroopan työterveys- ja 
työturvallisuusviraston toiminta:

▪ 2020-2022: Tavoite: Työperäisten 
tuki- ja liikuntaelinsairauksien 
ehkäisyn vahvistamien

▪ 2023-2024  Tavoite: Terveellinen ja 
turvallinen työ digitaalisella 
aikakaudella

Ohjelmien ja EU:n rahoitusinstrumenttien 

painotukset

EU:n rahoitusinstrumentit

▪ Suomen kestävän kasvun ohjelma

(RRP)

▪ ESR+ (2021-2027), Rakennerahastot.fi

▪ Esim. Työelämän kehittäminen -

teeman koordinoivan hankkeen 

haku on avattu

▪ Kestävää kasvua ja työtä 2014 -2020 -

Suomen rakennerahasto-ohjelma, 

jossa STM:n rahoittamia hankkeita, 

päättyy 2024. (RR-tietopalvelu)

https://stm.fi/tyokykyohjelma
https://stm.fi/tyoelaman-mielenterveysohjelma
https://hyvatyo.ttl.fi/mielityo/tyokalut
https://stm.fi/tyo2030
https://osha.europa.eu/fi
https://healthy-workplaces.eu/fi
https://stm.fi/kestavan-kasvun-ohjelma
https://rakennerahastot.fi/etusivu
https://rakennerahastot.fi/-/valtakunnallisen-tyoelaman-kehittaminen-teeman-koordinoivan-hankkeen-haku-on-avattu
https://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/eun-rakennerahastot
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/


Ajankohtaista: Työpaikan altisteet eli kemialliset, 

biologiset ja fysikaaliset tekijät työpaikalla

Vaikuta vastaamalla kyselyyn kemiallisista, 
biologisista ja fysikaalisista tekijöistä työpaikan 
altisteista. 

Tuloksia hyödynnetään toiminnan ja valvonnan 
suunnittelussa sekä lainsäädännön 
tarkentamisessa.

Kysely, Työpaikan altisteet eli kemialliset, 
biologiset ja fysikaaliset tekijät työpaikalla, 
Tekijät, STM, 2022, Kyrkkö Kirsi, Leppilampi 
Mari

https://survey.zef.fi/l68bxszy/index.html


Muuta ajankohtaista aineistoa

Työsuojeluvalvonnan valvontatiedot Työelämätietopalvelussa julkaistu (2022-05-

04).

Työelämän ja työmarkkinoiden muutos : Haasteita ja kehittämistarpeita 

sosiaaliturvan uudistamiselle, VN, Alasoini, Tuomo et al (2022-04-07)

Kansallinen kemikaaliohjelma 2022-2035. YM. (2022-4-21)

Nanomateriaalit osana yhteiskuntaa : Kohti turvallista nanoteknologian 

tulevaisuutta, STM, Aimonen, Kukka et al (2022-05-31)

Ihminen työn ja työympäristön suunnittelussa, (2021), STM:n rahoittama, tekijä 

Sitowise Oy, STM:n rahoittama hanke.

Julkisen hallinnon strategia. VM (2020)

Työterveyshuollon neuvottelukunta ja Työsuojeluneuvottelukunta.

https://www.tyoelamatieto.fi/fi/dashboards/occupational-safety-and-health-inspections
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163973
https://ym.fi/documents/1410903/42733297/Kansallinen+kemikaaliohjelma+2022-2035.pdf/c56d77c1-4f8e-fc4b-b372-3c781c65a2be/Kansallinen+kemikaaliohjelma+2022-2035.pdf?t=1650538447608
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164177
https://www.sitowise.com/fi/referenssit/ihminen-tyon-ja-tyoympariston-suunnittelussa-kasikirja
https://vm.fi/julkisen-hallinnon-strategia
https://stm.fi/hanke?tunnus=STM167:00/2020
https://stm.fi/hanke?tunnus=STM082:00/2021


Yhdessä kohti maailman 

parasta työelämää!

stm.fi › 

@STM_Uutiset › 


