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Täytetään TEMissä 

Tiivis kuvaus konkreettisista tuloksista, valtakunnallisen toiminnan hyödyistä sekä 
kohdatuista haasteista ja kehittämistarpeista.   

STM:n rahoittamista Erityistavoitteen 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin toimenpidekokonaisuus 
Työ, työkyky ja innovaatiot seitsemästä hankkeesta syksyllä 2018 päättyi viisi hanketta. Vuoden 
2018 keväällä päättyneessä hankehaussa valittiin neljä kehityshanketta, jotka ovat valmistelussa ja 
alkavat vuoden 2019 alusta. Loppuvuodesta 2018 avautuu uusi haku. Toimenpidekokonaisuuden 
hankkeissa on paneuduttu erityisesti työhyvinvoinnin parantamiseen eri näkökulmista. Työelämän 
jatkuvan, nopean muutoksen ja työolojen polarisoitumisen vuoksi tarvitaan päätöksenteon tueksi ja 
resurssien sekä toimenpiteiden suuntaamiseksi selvityksiä sekä erilaisia malleja työhyvinvoinnin 
säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. Toimenpidekokonaisuudessa arvioidaan ja kehitetään 
työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmien toimivuutta, johtamista ja vaikutuksia 
työorganisaatioiden toimintaan toimialasektoreittain. Myös työsuojelun ja työterveyshuollon 
yhteistyötä kehitetään pienten työpaikkojen työntekijöiden turvallisuuden, terveyden ja työkyvyn 
edistämiseksi. 

Valmiina työelämään hankkeen konkreettisin tuotos oli valtakunnallisesti toteutettu ja testattu 
koulutusohjelma ja –materiaali työelämävalmiuksista ja työhyvinvoinnista työpaikkojen ja 
oppilaitosten käyttöön hyödyntäen nykyaikaisia oppimisen tapoja kuten pelillistäminen. Hankkeen 
tuotoksista syntyi kirja, jota voi hyödyntää myös oppikirjana.  

Iällä ei ole väliä –hankkeen konkreettinen tuotos on kaksi syntynyttä kirjaa aiheen tiimoilta. 
Kohdeorganisaatiot ovat edelleen hyödyntäneet kokeilujen kautta saatuja malleja, mutta 
valtakunnallisessa levittämisessä on haasteita. Ohjausryhmä tunnisti hankkeiden välisen 
yhteistyön puuttumisen ja yhteistyön. Tilannetta saatiin korjattua järjestämällä pää- ja 
osatoteuttajien yhteinen kahden päivän tilaisuus. Näiden kahden päivän aikana rakennettiin 
hankkeen yhteistä punaista lankaa. 

Työkaari kantaa –hanketta on viety pitkäjänteisesti eteenpäin ja hankeen aikana on syntynyt 
työkaarimallin työkalupakki yritysten käyttöön. Hankkeen etuna oli myös työmarkkinaosapuolien 
osallistuminen hankkeen johtoryhmään, hankkeen ohjaaminen ja tulosten levittäminen. 

TyhyverkostoX Työterveyttä, työturvallisuutta ja työhyvinvointia verkostoituen –hanke onnistui 
rakentamaan alueelliset Työpaikkojen työhyvinvointiverkostot kattaen koko Suomen. 
Työhyvinvointiverkostoilla on yhteydet kansainvälisiin lähialueiden verkostoihin. Haasteena 
hankkeen aikana ja lopuksi muodostui se, että valtakunnallista verkoston kotipesää ei löytynyt. 

Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit TTAvain –hankeen kaksi merkittävintä tulosta 
oli työterveyshuoltoneuvottelujen mallin kehittäminen ja paljon työterveyshuollon sairaanhoidon 
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palveluita käyttävien potilaiden tunnistaminen potilastietojärjestelmien käyntimäärän perusteella. 
Terveyshuoltoneuvottelumallin avulla on pystytty kohdeorganisaatioissa selkeästi pudottamaan 
sairauspoissaolojen määrää. Palveluita paljon käyttävien potilaiden tunnistamisen kautta taas 
pystytään laskemaan potilaiden työkyvyttömyysriskiä. 

Lähes kaikkien hankkeiden haasteena on ollut löytää motivoituneet ja aidosti sitoutuneet yritykset 
mukaan. Talouden kasvussa yrityksiä on jättäytynyt pois kesken hankkeen vedoten 
resurssipulaan. Erityisen vaikeata on löytää mikroyrityksiä. Mikroyrittäjän eivät pysty sitoutumaan 
välillä edes muutamaksi tunniksi yhteisiin tilaisuuksiin.  

Miten toiminta jatkuu hankerahoituksen päättymisen jälkeen? 

Valmiina työelämään -hankkeen valtakunnallinen kouluttaja- ja oppilaitosverkostoyhteistyö jatkuu 
hankkeen päättymisen jälkeenkin. Lisäksi tuotettu oppimateriaali on osiltaan käytössä mukana 
olleissa oppilaitoksissa. Neuvottelut ovat käynnissä liittyen koko koulutusmoduulin saamiseksi 
ainakin alkuvaiheessa Turun yliopiston opintokokonaisuuteen. Myös Iällä ei ole väliä –hankkeen 
tuloksia viedään eteenpäin koulutuksessa ja esimerkiksi kokemusasiantuntijuus on jäänyt käyttöön 
pilottiorganisaatioissa. Molemmissa hankkeissa tuotettuja kirjoja on jaettu hankkeiden 
loppuseminaareissa sekä mukana olleille kohdeorganisaatioille. Kirjat ovat vapaasti ladattavissa 
hankkeiden kotisivuilta. 

Työkaari kantaa –hanke jatkuu edelleen TEM:n rahoittaman kokonaisuuden alla ja nyt päättyneen 
hankkeen tuloksia pyritään edelleen kehittämään ja tuotteistamaan. Mennään 
tuottavuusnäkökulma edellä. 

TyhyverkostoX toiminta jatkuu maakuntiin muodostuneiden verkostojen välityksellä. Hanke käy 
neuvotteluja Työelämä 2020 kanssa siitä, miten saataisiin hankkeen aikana luodot hyvät käytännöt 
jalkautettua muuhun toimintaan mukaan.   

TTAvain -hankkeen tuottaman tiedon implementointi jatkuu edelleen Työterveyslaitoksilla. 
Yliopistojen roolina on saatujen tietojen hyödyntäminen työterveyshuollon opetuksessa. Tähän 
liittyen ollaan suunniteltu työterveyshuollon verkko-oppimisohjelmaa. 

Kuvaus yhteyksistä alueelliseen toimintaan 

Useat hankkeet ovat rakentuneet valtakunnallisesti vahvojen aluetoimijoiden kanssa, jotka vievät 
omalla alueellaan tuloksia eteenpäin. NewWoW –hanke tekee yhteistyötä sekä ELY:n että TEM:n 
rahoittamien hankkeiden kanssa. TYÖKE on onnistunut integroimaan työterveyshuollon toimijat 
kaikkien maakuntien sote-muutostyöryhmiin.  

Valtakunnallisten hankkeiden rooli on tärkeä, koska niissä pystytään vertailemaan eri alueiden 
käytäntöjä ja toisaalta saadaan esille mahdolliset erilaiset tarpeet. Työelämän murros koettelee 
kaikkia alueita. Siten valtakunnallisissa hankkeissa pystytään viemään hyviä käytäntöjä 
laajemmalle joukolle ja ketterästi muuttamaan hyväksi koettuja käytäntöjä alueiden tarpeisiin.  

Linkkejä toimenpidekokonaisuudesta kertoville verkkosivuille 

http://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/tyo-tyokyky-ja-innovaatiot 
http://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/eun-rakennerahastot/valtakunnallinen-teema-tyo-tyokyky-ja-innovaatiot 
 
Toimenpidekokonaisuudesta rahoitettujen hankkeiden lista  

S20577 Valmiina työelämään!, https://valte.fi/,  https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S20577 
S20578 Iällä ei ole väliä, http://www.tyoika.fi/,  https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S20578 
S20639 Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke, http://tyokaari.fi/,  
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S20639 
S20640 Työterveyttä, työturvallisuutta ja työhyvinvointia (TTT) edistävä yhteistyö- ja osaamisverkosto, 
http://www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/tyhyverkostox/Sivut/default.aspx 
http://www.ttl.fi/partner/tyhyverkosto/Sivut/default.aspx 

http://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/tyo-tyokyky-ja-innovaatiot
http://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/eun-rakennerahastot/valtakunnallinen-teema-tyo-tyokyky-ja-innovaatiot
https://valte.fi/
http://www.tyoika.fi/
http://tyokaari.fi/
http://www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/tyhyverkostox/Sivut/default.aspx
http://www.ttl.fi/partner/tyhyverkosto/Sivut/default.aspx
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https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S20640 
S20659 Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit, https://research.uta.fi/ttavain/,  
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S20659 
S21068 TYÖKE – Verkostoilla tehoa soteen, työkyvyn tukeen ja työikäisten terveyteen, 
https://www.ttl.fi/tutkimushanke/tyoke-verkostoilla-tehoa-soteen-tyokyvyn-tukeen-ja-tyoikaisten-terveyteen-2017-2020/, 
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S21068 
S21069 NewWow Crafting -  mobiilin ja monipaikkaisen työn muotoilusta tuottavuutta ja hyvinvointia, 
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/newwow-crafting-mobiilin-ja-monipaikkaisen-
tyon-mu/,  https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S21069 

https://research.uta.fi/ttavain/
https://www.ttl.fi/tutkimushanke/tyoke-verkostoilla-tehoa-soteen-tyokyvyn-tukeen-ja-tyoikaisten-terveyteen-2017-2020/
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/newwow-crafting-mobiilin-ja-monipaikkaisen-tyon-mu/
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/newwow-crafting-mobiilin-ja-monipaikkaisen-tyon-mu/
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