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2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013           

•väliarviointi  

• eri toimijoiden yhteistyötapojen kehittäminen 

• toiminnan vaikuttavuuden  
varmistaminen  

• ohjausvaikutusten 
vahvistaminen 
 

• hankerakenteiden luominen 

•päätökset rakenne-, 
rahoitus- ja toiminta- 
tapamuutoksista 

•loppuraportti 
Visio = Suomen työelämä Euroopan paras  

•erillisselvitykset  
2020 

• kokeilut uusiksi 
toimintatavoiksi 
 
 

• tulosten 
vakiinnuttaminen 
olemassa oleviin  
rakenteisiin 
 
 

Hankkeen elinkaari 
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Hankesuunnitelma kaudelle 2016-19  

 Hankkeen päämääränä on saada työpaikat kehittymän omista lähtökohdistaan 
strategian kaikilla painopistealueilla vähintään hyvälle perustasolle, siitä edelleen 
kehittäjätasolle ja lopulta edelläkävijäksi.  

 

 Hanke: 
• kannustaa ja innostaa työpaikkoja työelämän laadun ja tuottavuuden 

samanaikaiseen kehittämiseen 
• vahvistaa työelämätoimijoiden verkostoyhteistyötä ja mahdollisuuksia tukea 

työpaikkojen siirtymistä kehitysvaiheesta toiselle 
• rohkaista työpaikkoja tekemään erilaisia johtamiseen, toimintatapoihin, osaamiseen 

ja toimintakulttuuriin liittyviä kokeiluja sekä jakamaan kokemuksiaan muille 
• tukea työpaikkoja niiden kehittämistyössään tarjoamalla työpaikoille tietoa, 

palveluita, työkaluja ja vertaistukea. 
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Suomen työelämä Euroopan parhaaksi  
vuoteen 2020 

 
Edellä-   
kävijät 

Kehittäjät  

Hyvää perustasoa 

  

Polut työpaikkojen tavoittamiseksi 

Innostaminen ja kannustaminen 
työelämätiedon ja -palveluiden lähteille 

Johtaminen Toiminta-
tavat  

Osaaminen  
Toiminta- 
kulttuuri 

Kokeilu 
Digitalisaatio  

Uudistumisen ajurit 

Verkkopalvelut 
www.tyoelama2020.fi  
www.yrityssuomi.fi  

http://www.tyoelama2020.fi/
http://www.yrityssuomi.fi/
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Innovointi ja 
tuottavuus 

Työhyvinvointi 
ja terveys 

Osaava 
työvoima 

Luottamus 
ja 

yhteistyö 

Johtaminen 
Toimintatavat 

Osaaminen 
Toimintakulttuuri 
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Sisällöllinen viitekehys 
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Työpaikkojen kehitystasot 

 
•Perusasiat kunnossa, 
arki ja velvoitteiden 
hoitaminen sujuvaa 

Hyvä 
perustaso 

•Panostetaan 
kehittämiseen aluksi 
erillisillä hankkeilla, 
sitten monipuolisesti ja 
suunnitelmallisesti 

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

Edelläkävijät  

Omatoimiset 
työpaikat 

Passiiviset 
työpaikat 

Palveluita ja tukea 
tarvitsevat työpaikat 

Tiedon helppo 
saatavuus 

Tarpeen ja tarjonnan 
kohtaaminen 

Löytäminen ja 
innostaminen 

Esimerkkeinä 
muille 

Mukana 
piloteissa 

Mukana 
verkostoissa, 
tilaisuuksissa 

Palvelujen 
käyttäjinä 

Eri 
kohde- 
ryhmiä 

Työpaikat 
hankkeessa 
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Seurantajärjestelmän viitekehys 

Tempo Economics Oy, tammikuu 2013 
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Seuraa meitä! 

• Twitter 
• Facebook 
• LinkedIn 
• Slideshare 
• Instagram 
 

 

www.tyoelama2020.fi 
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