LIITE 1
KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 RAKENNERAHASTO-OHJELMA
VALTAKUNNALLISEN TOIMINNAN KATSAUS 1.10.2015-31.3.2016
Toteutuskatsauksen päivittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota tarkastelujaksolla
tapahtuneeseen toimintaan ja tarkentuneisiin suunnitelmiin seuraavan kahden vuoden
aikana. Tavoitteiden saavuttamista tulee kuvata myös kumulatiivisesti.

Valtakunnallinen
toimenpidekokonaisuus
Yhteyshenkilö (koordinaatio tms.
hankkeen yhteyshenkilö ja
rahoittajan vastuuhenkilö)
Vastuullinen hallinnonala ja
ministeriön vastuuhenkilön
yhteystiedot
Toteutusaika
Julkinen rahoituskehys ja
toteutuneet hyväksytyt
kustannukset (EU+valtio+kunta ja
muu julkinen rahoitus sekä
yksityinen rahoitus)1

Erityistavoite 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin
parantaminen
Toimenpidekokonaisuus: Työ, työkyky ja innovaatiot
Hannu Stålhammar, STM
Ritva Partinen, STM
STM: Siru Nylén-Karo
2014-2022
EU+valtio 23 milj.euroa
sidottu
2 544 098,00 euroa

1) Tiivis kuvaus toiminnan sisällöstä ja toimenpidekokonaisuudessa rahoitettujen
hankkeiden lukumäärä
Toimenpidekokonaisuus: Työ, työkyky ja innovaatiot
Työkyvyttömyyttä ehkäisemällä vaikutetaan työurien pidentymiseen. Kehittämällä menetelmiä ja
toimintamalleja työpaikkojen ja työterveyshuoltojen käyttöön voidaan tukea osatyökykyisten
varhaista tukemista, työssä pysymistä ja työhön paluuta. Osittaista työkykyä hyödynnetään
mukauttamalla työtehtäviä tai olosuhteita, täydentämällä ammatillista osaamista tai kouluttamalla
uudelleen sekä kuntouttamalla. Toimenpiteiden vaikuttavuutta ja kustannushyödyllisyyttä
selvitetään. Tavoitteena on vaikuttaa myös asenteisiin. Lisäksi selvitetään osatyökykyisten työssä
jatkamista koskevien lainsäädäntöhankkeiden vaikuttavuutta. Osatyökykyisten työssä jatkamisen
edistäminen on tärkeää kestävän talouskasvun lisäksi myös köyhyyden, eriarvoisuuden ja
syrjäytymisen vähentämisen näkökulmasta. Tavoitteiden kannalta on tärkeää selvittää
toimenpiteitä, joilla poistetaan osatyökykyisten työnteon esteet, lisätään työn teon kannustavuutta
sekä turvataan saumaton palvelujen ketju työssä jatkamisen tai työllistymisen tukena.
Työelämän jatkuvan, nopean muutoksen ja työolojen polarisoitumisen vaikutuksia selvitetään
päätöksenteon tueksi ja resurssien sekä toimenpiteiden suuntaamiseksi. Arvioidaan ja kehitetään
työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmien toimivuutta, johtamista ja vaikutuksia
työorganisaatioiden toimintaan toimialasektoreittain. Työsuojelun ja työterveyshuollon yhteistyötä
kehitetään pienten työpaikkojen työntekijöiden turvallisuuden, terveyden ja työkyvyn edistämiseksi.
1

toimenpidekokonaisuudelle suunniteltu rahoituskehys (seurantakomitea 6/2014), sidottu rahoitus ja maksettu
rahoitus

Hankkeiden lukumäärä: 5
2) Kuvaus konkreettisesta toiminnasta tarkastelujaksolla (1.10.2015-31.3.2016)
Ensimmäinen hankehaku toimenpidekokonaisuudessa oli keväällä 2015. Hyväksyttiin viisi
hanketta, jotka käynnistyivät loppuvuodesta 2015.
3) Arvio kehittämisohjelmalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta tarkastelujaksolla
Ohjelman toteuttaminen alkoi myöhässä mutta etenee suunnitelmien mukaisesti.
4) Kuvaus seuraavan kahden vuoden aikana toteutettavasta toiminnasta ja suunnitteluista
painotuksista (esim. hakuihin liittyen) vuosittain ilmoitettuna
Hankehakuja tullaan järjestämään vuosittain.
5) Kuvaus yhteyksistä alueelliseen toimintaan

Valtakunnalliset hankkeet sisältävät useita osahankkeita eri puolilla maata ja toimivat usein
yhteistyössä alueilta rahoitettujen hankkeiden kanssa.
6) Linkkejä toimenpidekokonaisuudesta kertoville verkkosivuille
http://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/tyo-tyokyky-jainnovaatiot#.VyMn2zHmO90
7) Toimenpidekokonaisuudesta rahoitettujen hankkeiden lista erillisenä liitteenä


Valmiina työelämään!, https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S20577,
http://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/valte-valmiinatyoelamaan/



Iällä ei ole väliä, https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S20578
http://www.takk.fi/takk/hanketoiminta/kaeynnissae_olevat_hankkeet/iaellae_ei_ole_vaelia
e.html



Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke,
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S20639
http://tyokaari.fi/



Työterveyttä, työturvallisuutta ja työhyvinvointia (TTT) edistävä yhteistyö- ja
osaamisverkosto, https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S20640
http://www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/tyhyverkostox/Sivut/default.aspx
http://www.ttl.fi/partner/tyhyverkosto/Sivut/default.aspx



Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit,
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S20659
http://www.uta.fi/hes/tutkimus/tutkimusryhmat/Tyoterveys/tyoterveystoiminnan_vaikuttavu
us/vaikuttavuus-indikaattorit-hanke.html
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