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TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKEJATKUMO
- Tutkimusmääräraha: uuden työelämätiedon tuottamiseen,
”kilpailluin tuote”, hyväksymisprosentti 20–30
- Tuotteistusmääräraha: olemassa olevan tutkimus- ja kokemustiedon
konseptointiin, jatkuva haku, lopullinen hyväksymisprosentti yli 90
- Kehittämisavustus 50/50: työyhteisöjen innovatiiviseen
kehittämiseen, lopullinen hyväksymisprosentti yli 90
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KEHITTÄMISAVUSTUSTA ON MYÖNNETTY
-

Työturvallisuuden ja työterveyden kehittämiseen

-

Työpaikkojen yhteisöllisyyden ja työkulttuurin kehittämiseen

-

Tuottavuuden sekä esimies- ja strategiatyön kehittämiseen

-

Työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen

-

Myönnetyt summat pääsääntöisesti 10 000–35 000 euroa (suurin 91 000 €)

TYÖSUOJELURAHASTON KEHITTÄMISAVUSTUS
- Jatkuva (sähköinen) haku
- Hakijaorganisaation oltava tapaturmavakuutusvelvollinen työnantaja,
so. yritys, kunta tai yhteisö
- Toteuttajan oltava hakijasta riippumaton ulkopuolinen asiantuntija
- Päätöstieto hakijalle 3-6 viikkoa hakemuksen jättämisestä
- Hankkeella oltava innovatiivisuutta ja uutuusarvoa:
- hakijalle
- toteuttajalle (asiantuntija tai konsultti)
- toimialalle / suomalaiselle työelämälle
- uusi menetelmä/malli/konsepti/sovellus
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TYÖSUOJELURAHASTON KEHITTÄMISAVUSTUS
- Rahoitus 50/50 -periaatteella toteuttajan palkkio- ja matkakustannuksista
- Hankkeen toteuttajina voi olla useita asiantuntijatahoja
- Hakija ensisijainen kohde ja hyödyn saaja
- Toteuttajalle syntyy pilotista mahdollinen palvelukonsepti
- Hakemuksen rakenne ja liitteet:
- hakukentät: hakijan kuvaus ongelmasta ja sen ratkaisemisesta
- liitteinä toteuttajan tarjous, sovellettava tutkimustieto tai menetelmä
- toteuttajan CV
- osoitus kaikkien henkilöstöryhmien sitoutumisesta hankkeeseen
- Myönnetty yhteensä jo noin 1300 kpl, yli 15 miljoonaa euroa
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OLETTEKO JO POHTINEET
KEHITTÄMISHANKETTA?
-

Onko työpaikallanne jokin vaativampi ongelma tai haaste,
jonka haluaisitte ratkaista?

-

Keskustelkaa siitä laaja-alaisesti työyhteisössänne: on tärkeää,
että kaikki sitoutuvat mahdolliseen kehityshankkeeseen

-

Tunnetteko kehittäjätahon, joka voisi tarjota
asiantuntijapalveluja tuon ongelman ratkaisemiseen?
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NÄIN KÄYNTIIN
-

Olkaa alustavasti yhteydessä Työsuojelurahastoon
ja tiedustelkaa, voiko hankkeeseen hakea
kehittämisavustusta

-

Pyytäkää yhteistyökumppaniltanne tarjous
kehityshankkeesta

-

Käynnistäkää hakuprosessi verkkosivuiltamme
(www.trs.fi)

HYVÄ HAKEMUS
- Osoittaa sekä hakijan että asiantuntijan/konsultin sitoutumista
- Tehty yhteiskehityksellisesti
- Selkeä ja tiivis projektisuunnitelma
- Tutkimuksellinen tausta olemassa
- Innovatiivinen ja haastava
- Mukana kaikki tarvittavat liitteet
- On käynyt esiluettavana ja hakijaa neuvottu myös ennalta suullisesti
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