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Kohti Pohjoismaiden  
parhaimpia työmarkkinoita
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Ami-säätiö:  
Kuka, mitä ja miksi?

Me Ami-säätiössä visioimme, että tulevaisuudessa 
Pohjoismaiden parhaat osaajat ja työmarkkinat 
löytyisivät Suomen pääkaupunkiseudulta.

Miten työmarkkinoista sitten tehdään entistä paremmat?

Ohjelmajulistuksessamme on esitelty kolme teemaa, 
joiden avulla haluamme edistää visiomme toteutu-
mista. Nämä ovat osaaminen ja kohtaannossa onnis-
tuminen, monimuotoisuus työmarkkinoilla sekä työhy-
vinvointi ja työssä jaksaminen, ja ne toimivat jatkossa 
tienviittoina yhteistyöllemme eri tahojen kanssa.

Teemat ovat valikoituneet sidosryhmiemme kanssa 
käydyistä keskusteluista, kun olemme yhdessä pohti-
neet niitä kipukohtia, joiden ratkaiseminen auttaisi 
pääkaupunkiseudun työmarkkinoiden kehittämi-

sessä. Nämä teemat ovat kuitenkin ymmärryk-
semme mukaan tärkeitä muuallakin Suomessa. 

Haluamme tällä ohjelmatyöllä kutsua sinut,  
hyvä lukija, mukaan työn ja talouden muutokseen koko 
Suomessa ja tekemään yhdessä parempia työmark-
kinoita. Kiitos, että saamme tehdä tämän yhdessä!

1
1.1 Ami-säätiön teemat ja kutsu yhteistyöhön
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Uuden visiomme ja missiomme hahmottaminen 
vaatii muutaman sanan historiasta.  

Olimme pitkään Amiedun kautta Suomen suurin amma-
tillisen aikuiskoulutuksen järjestäjä sekä työvoimakoulu-
tuksen ja työelämän kehittämispalveluiden tuottaja. 
Pääkaupunkiseudun kunnat perustivat Ami-säätiön jo 
vuonna 1974 edistämään Helsingin seudun kilpailukykyä, 
työmarkkinoiden toimivuutta ja seudun yksilöiden ja yhtei-
söjen edellytyksiä menestyä työelämän muutoksessa. 

Vuonna 2019 yhdistimme voimamme 
Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr:n kanssa ja perus-
timme Suomen johtavan ammatilliseen aikuiskoulutukseen 
erikoistuneen ja keskittyneen valtakunnallisen toimijan 
AEL-Amiedu Oy:n, joka tunnetaan myös nimellä Taitotalo. 

Siirryttyämme ammatillisen koulutuksen järjestäjästä 
Taitotalon omistajaohjaajaksi käynnistimme toimintamal-
limme kehittämisen kohti uudenlaista Ami-säätiötä.  
Nyt missionamme on auttaa koulutus- ja kehitys-

toimijoita tuntemaan pääkaupunkiseudun tule-
vaisuuden kehityssuuntia ja työmarkkinoita sekä 
ratkaisemaan niihin liittyviä kysymyksiä.

1.2 Ami-säätiön tausta, tarkoitus, missio ja visio
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Työn ja  
talouden  
muutos

Moderni suomalainen yhteiskunta on rakentunut poikkeuk-
sellisen voimakkaasti mallille, jossa palkkatyö on ihmisten 
tärkein tapa olla mukana yhteiskunnassa. Tämä tarjoaa 
vahvan perustelun talouskasvun tärkeydelle − kasvavassa 
taloudessa ihmisille on töitä ja näin myös hyvinvointia. 
Kansalaisille tämä on näyttäytynyt lupauksena siitä, että 
kouluttautumalla ja töitä tekemällä omaa elämää voi suun-
nitella luottavaisin mielin ja jopa nousujohteisin odotuksin.

Talous ja työ ovat kuitenkin tänä päivänä monessa 
mielessä varsin erilaisia ilmiöitä kuin vain yksi suku-
polvi sitten. Talouden viitekehyksen siirtyminen kansalli-
sesta globaaliin tarkoittaa aiempaa nopeampaa muutos-
ten tahtia: Toimintatavat ja käytännöt leviävät paikasta 
ja organisaatiosta toiseen ja tuotantoa, arvoverk-
koja ja työtehtäviä on yhä helpompi muuntaa ja siir-
tää toisaalle. Digitalisaatio on mahdollistanut työn orga-
nisoinnin uudella tavalla, auttanut korvaamaan ihmis-
työtä koneilla ja algoritmeilla ja tuonut talouteen kokonaan 
uuden tason palveluineen ja alustoineen. 1) Samaan 
aikaan tarve yhteiskunnan perusinfrastruktuurin raken-
tajille ja ylläpitäjille, kuten sairaanhoitajille ja raken-
nusalan ammattilaisille, ei ole kadonnut minnekään.

Tunnistamme entistä paremmin planeettamme ekologiset 
reunaehdot ja myös taloudellisen toiminnan negatiiviset 
vaikutukset ilmastolle, elonkirjolle ja ihmisten terveydelle. 
Tämän seurauksena joudumme arvioimaan uudesta näkö-
kulmasta työn ja talouden eri muotojen 

 yhteiskunnallista arvoa: Millaista on kestävä työ, jota 
on mahdollista tehdä planetaaristen rajojen puitteissa? 
Minkälaista osaamista ja kykyjä näissä oloissa tarvitaan?

Ihmisen näkökulmasta tilanne on monimutkaisempi kuin 
ennen: Ei riitä, että kouluttautuu ammattiin ja ylläpitää 
siinä tarvittavia taitoja. On oltava jatkuvasti valmis oppi-
maan uutta ja omaksumaan kokonaan uudenlaisia näkö-
kulmia maailmaan. Aiempi lupaus liittyen työhön, koulu-
tukseen ja talouteen on muuttanut muotoaan, ja meidän 
on tärkeää rakentaa uutta lupausta, joka ylläpitää halua 
oppia ja kehittyä. Sen tueksi tarvitsemme kuitenkin luot-
tamusta siihen, että uudessa ajassa oikeudenmukai-
suus voi toteutua ja että suuriin, yhteiskunnallisiin ja 
globaaleihin haasteisiin on löydettävissä ratkaisuja.

Tässä tilanteessa tarvitsemme uutta kulttuuria ja malleja, 
joilla erilaisista koulutus- ja työhistorioista tulevat ihmi-
set voisivat kehittää taitojaan monipuolisesti ja jatku-
vasti läpi työuran. Meidän on pystyttävä luomaan työpaik-
koja, ammatteja ja tehtäviä, jotka vastaavat aikamme 
suuriin murroksellisiin ilmiöihin. Jotta tähän päästään, 
on samanaikaisesti kohdattava ja ratkaistava paikal-
lisen työmarkkinan haasteita, joiksi olemme tässä 
ohjelmatyössä identifioineet osaamisen ja kohtaan-
nossa onnistumisen, monimuotoisuuden työmarkki-
noilla sekä työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen.

2
2.1 Työn ja talouden muutos ilmiönä

https://www.sitra.fi/app/uploads/2017/02/Millainen_on_tyon_ja_tyomarkkinoiden_tulevaisuus.pdf
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Pääkaupunkiseutu on tärkeänä kasvukeskuksena 
monessa asiassa talouden ja työn murroksen eturinta-
massa. Seudulla asuu noin 22 prosenttia Suomen väes-
töstä, ja viisi Suomen neljästätoista yliopistosta ja useim-
mat suuryritysten pääkonttorit sijaitsevat pääkaupun-
kiseudulla. 2) Monet toimialamme ovat jo läpikäyneet 
merkittäviä muutoksia, ihmisten osaamisten ja taito-
jen elinikäisen kehittämisen tarve on tunnistettu ja katse 
on vahvasti globaalien viheliäisten ongelmien ratkaise-
misessa niin koulutuksessa, tutkimuksessa kuin yritys-
toiminnassakin. Pääkaupunkiseutu tarjoaakin ikku-
nan työn ja talouden muutoksen tulevaisuuteen.

Vuonna 2021 Suomen väestöstä oli ulkomaalaistaustai-
sia noin 8,5 prosenttia, mutta samaan aikaan heidän osuu-
tensa Helsingissä oli 18, Espoossa 20 ja Vantaalla 23 
prosenttia. Koko maan vieraskielisestä väestöstä puolet 
asuu tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla, ja kaupun-
kien ennusteiden mukaan vieraskielisten osuus kasvaa 
vuoteen 2035 mennessä Kauniaista lukuun ottamatta 
26–34 prosenttiin. 3) Myös puhuttujen vieraiden kiel-
ten määrän ennustetaan kasvavan, joten voidaan olettaa, 
että myös maahanmuuttajataustainen väestö moninais-
tuu. Pääkaupunkiseudulle muutetaan suoraan ulkomailta, 
mutta seutu vetää puoleensa myös paljon niitä, jotka ovat 
ensin asettuneet jonnekin muualle Suomessa. 4) 

Näiden ennusteiden pohjalta on selvää, ettei työelämän 
monimuotoistumista voi enää sivuuttaa tai jarrutella.

Pääkaupunkiseudun työpaikat lisääntyvät kaikilla toimi-
aloilla pois lukien alkutuotannon ja kaupan sekä majoi-
tus- ja ravitsemisalan toimialat. Erityisen voimakasta 

suhteellinen kasvu on ennusteen mukaan teollisuu-
dessa, jossa työpaikkojen lukumäärän ennustetaan 
kasvavan noin 50 prosenttia. Tähän lukuun sisältyy 
kaupunkiseudun infrastruktuurin rakentamiseen ja yllä-
pitoon liittyviä toimialoja, kuten sähkö-, vesi- ja jäte-
huolto sekä maaperän ja vesistöjen kunnostus. Eniten 
työpaikkoja on kuitenkin nyt ja tulevaisuudessa liike-elä-
män palveluiden, informaatioalojen ja rahoituksen 
sekä julkisen hallinnon ja hyvinvointipalveluiden toimi-
aloilla. 5) Kun työpaikat painottuvat enenevässä määrin 
palveluihin, tarvitaan myös osaamisen kehittymistä. 

Mitä työllisyyteen tulee syyskuussa 2022 pääkaupun-
kiseudun työttömyysaste oli 9,6 prosenttia. Työttömistä 
työnhakijoista alle 29-vuotiaita oli 18, pitkäaikaistyöttömiä  
44 ja yli 50-vuotiaita 35 prosenttia. Avoimia työpaik-
koja oli 20 877 ja työttömiä työnhakijoita 59 225. 6) 
Mielenterveyden sairaudet ovat edelleen yleisin syy hakea 
työkyvyttömyyseläkettä koko Suomessa. 7)  
Tätä taustaa vasten on tärkeää ymmärtää työhyvinvoinnin 
ja työssä jaksamisen tematiikkaa aiempaa syvällisemmin.

Osaaminen ja kohtaanto, monimuotoisuus työmarkki-
noilla sekä työhyvinvointi ja työssä jaksaminen näyttäy-
tyvät tätä pääkaupunkiseudun lähtötilannetta ja tule-
vaisuuden ennustetta vasten olennaisilta teemoilta 
edistettäviksi, jotta visiomme Pohjoismaiden parhaim-
pien osaajien ja työmarkkinoiden löytymisestä 
jatkossa Suomen pääkaupunkiseudulta toteutuisi.

2.2 Työn ja talouden  
muutos pääkaupunkiseudulla

https://fi.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4%C3%A4kaupunkiseutu
https://www.kvartti.fi/fi/artikkelit/tyoperusteisen-maahanmuuton-edistaminen-helsingin-tavoite-suomen-maahanmuuton
https://www.sttinfo.fi/tiedote/uusien-tyokyvyttomyyselakkeiden-maara-laski-7-prosenttia-vuonna-2021-mielenterveyden-sairaudet-korostuivat-alle-44-vuotiaiden-keskuudessa?publisherId=10482080&releaseId=69929839
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Tavoitteemme:  
Pohjoismaiden  
parhaimmat  
työmarkkinat
Ami-säätiö haluaa nähdä työmarkkinat, joilla osaa-
minen ja työelämän tarpeet kohtaavat, monimuo-
toisuus lisää mahdollisuuksia osaamisen laajem-
malle käytölle ja me ihmiset koemme, että osaa-
misemme on hyödyksi ja olemme arvostettuja 
yhteiskuntamme ja yhteisömme jäseniä.

Työn ja talouden muutoksen keskellä näiden tavoittei-
den toteutuminen ei ole mitenkään itsestään selvää. 
Siksi tarvitsemme päättäväistä uudelleenajattelua, terä-
vämpiä kysymyksiä ja rohkeita ehdotuksia tavoittei-
den saavuttamiseksi. Ekologisesti ja sosiaalisesti kestä-
vät, Pohjoismaiden parhaimmat työmarkkinat edellyt-
tävät osaamistaan jatkuvasti kehittäviä yksilöitä sekä 
muutosvalmiita yrityksiä. Lisäksi tarvitaan työelä-

män resilienssiä sekä kyvykkyyksiä, jotka vahvista-
vat tunnetta jaksamisesta ja luovat hyvinvointia. 

Onnistuaksemme tässä toimintaamme ohjaavat-
kin seuraavina vuosina nämä ohjelmalliset teemat:

• Osaaminen ja kohtaannossa onnistuminen

• Monimuotoisuus työmarkkinoilla

• Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen

Näissä teemoissa onnistuminen on ponnahduslauta 
Pohjoismaiden parhaimmille työmarkkinoille. 
Jokaiseen näistä meillä on myös tahtotila, jonka 
toivomme jakavamme kanssanne. Mutta niistä 
enemmän teemaosiossa − jatka siis lukemista.

3
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Teemat, joihin  
keskitymme
4.1 Osaaminen ja kohtaannossa onnistuminen

Tahtotilamme on,  
että oppiminen on  
mahdollista läpi elämän.
Kohtaannon haasteet ovat keskeinen työmarkkinoi-
den ongelma. Ne nähdään kuitenkin usein varsin meka-
nistisena kysynnän ja tarjonnan epätasapainotilana tai 
työttömyyden ja työvoimapulan samanaikaisuutena. 

Me haluamme tuoda keskusteluun vahvasti mukaan 
osaamisen ja oppimisen näkökulman. Osaamiseen ja 
jatkuvaan oppimiseen sitoutuneet työntekijät ja työn-
antajat löytävät toisensa helpommin murroksessakin 
olevassa työmarkkinassa. Tämä sitoutuminen ei kuiten-
kaan synny tyhjästä vaan se edellyttää koko koulutus-
toiminnan ja -toimijoiden aktiivista otetta osaamisen 
kehittämiseen. Me uskomme, että siinä korostuu tule-
vaisuudessa markkina- ja asiakaslähtöisyys sekä eri toimi-
joiden siiloja ja organisaatiorajoja ylittävä yhteistyö.

Pääkaupunkiseutu ja tätä myötä koko Suomi kasvaa, 
kehittyy ja tiivistyy yhä kilpailukykyisemmäksi pohjois-
maiseksi ja eurooppalaiseksi alueeksi. Toimivat työmark-
kinat ovat tämän kehityksen edellytys ja siinä onnistu-
minen vaatii sekä uudelleenajattelua että tulevaisuu-
den tekemistä siihen ajautumisen sijaan. Tarvitsemme 

rohkeitakin kysymyksiä siitä, mitä voimme odottaa yksi-
löiltä, työpaikoilta, koulutustoimijoilta ja rahoittajilta.

“Oppiminen jatkuu läpi elämän” on tulevaisuuden 
asenne. Vain tämän ajatuksen omaksumalla ja sen 
käytännön toteutuksen mahdollistavilla toimenpiteillä 
pidämme huolta siitä, että osaaminen kohtaa todelli-
set tarpeet olivat ne tulevaisuudessa mitkä tahansa. 
Päästäksemme lähemmäs tavoitettamme etsimme 
yhdessä tulevien yhteistyökumppaniemme kanssa 
vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

Kukaan meistä ei osaa tarkkaan ennakoida, mitä taitoja 
tarvitsemme kymmenen vuoden päästä tai minkälai-
siin ammatteihin osaajat revitään silloin käsistä. Mutta 
miten voimme tehdä osaamistarpeiden ennakoinnista 
uuden työelämätaidon sekä yksilöille että organisaati-
oille? Entä miten varmistamme, että oppiminen ja lisä-
kouluttautuminen on joustavaa ja mahdollista työn-
teon ohessa ja siihen kannustetaan ja palkitaan? Mikä on 
arkioppimisen rooli ja arvo tutkintotodistusten rinnalla? 
Miten tuemme käytännössä “oppiminen jatkuu läpi 
elämän” - ajattelua? Ovatko koulutustoimijat, yritykset 
ja rahoittajat sekä julkinen sektori valmiita uusin yhteis-
työmalleihin, joissa kaikkien menestys mitataan yksi-
lön menestyksellä työmarkkinoilla? Mitä menestys 
työmarkkinoilla ylipäätään tarkoittaa? Ja miten varmiste-
taan, että yhteiskunnan panostukset koulutukseen ovat 
aidosti osaamista ja hyvinvointia tuottavia sekä kohdis-
tuvat ihmisille, jotka ovat eniten niiden tarpeessa?

4
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Tahtotilamme on,  
ettei kenenkään tarvitse  
olla töissä joku muu. 
Monimuotoisilla työmarkkinoilla erilaisilla yksi-
löillä on mahdollisuus osallistua ja edetä esimer-
kiksi ikään, sukupuoleen, kansallisuuteen, äidinkieleen, 
perhetilanteeseen, seksuaaliseen suuntautuneisuu-
teen tai muihin näkyviin tai näkymättömiin ominai-
suuksiin katsomatta. Tällaiset työmarkkinat kumpua-
vat yhteisöistä ja yhteiskunnasta, jossa yksilöiden ja 
ryhmien erilaisuus ymmärretään sekä itseisarvona 
että keskeisenä toimivien työmarkkinoiden pilarina.

Monimuotoiset ja syrjimättömät työmarkkinat ovat 
kansallisesti tärkeä tavoite Suomelle. Sitä turva-
taan myös lainsäädännöllä. 8) Suomalaiset työyhteisöt 
ovat jo monimuotoistuneet esimerkiksi muuttoliikkeen 
ja monikulttuuristumisen myötä. 9) Monimuotoisuuden 
mahdollisuudet ja ratkaistavat haasteet ovat kuiten-
kin erityisen näkyviä pääkaupunkiseudulla, missä 
monen muun kaupunkialueen tavoin väestön moni-
naistuminen on jo pidempään ollut nykypäivää.

Meidän on helppo ymmärtää, miksi yhteiskunnassa jokai-
sen mahdollisuus kokea osallisuutta ja merkitykselli-
syyttä on tärkeää. Työyhteisön monimuotoisuudella on 
erilaisia hyötyjä myös työantajalle esimerkiksi kasva-
vana innovatiivisuutena ja luovuutena. Erityisesti etni-
syyteen ja sukupuoleen liittyvän moninaisuuden on osoi-
tettu olevan yhteydessä myös taloudelliseen tulokselli-
suuteen. 10) Työyhteisöissä ratkaistavat haasteet liittyvät 

erityisesti vuorovaikutukseen ja kielitaitoon sekä hitaam-
min kehittyvään luottamukseen ja yhteisöllisyyteen.

Viimeisimmän väestöennusteen mukaan pitkittyvä 
matala syntyvyys näkyisi suomalaisen työikäisen väes-
tön määrässä 2040-luvulta eteenpäin ja heijastuisi myös 
väestölliseen huoltosuhteeseen. 11) Jos kehitys jatkuu 
tuon ennusteen mukaisesti, Suomella on edessä nykyis-
täkin vakavampi työvoimapula, jota ei kyetä ratkaise-
maan kotimaisen työvoiman keinoin. Jos emme onnistu 
maahanmuuttajien integroitumisessa nykyistä parem-
min, ei työ- ja osaamisperusteinen maahanmuutto vält-
tämättä ratkaise työvoimapulaamme. Monimuotoinen 
työelämä on yksi tekijä integroitumisen onnistumisessa.

Meidän on yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa olen-
naista kysyä esimerkiksi, onko Suomi jatkossa kiinnostava 
maahanmuuton kohde ja mitä tulisi tehdä, jotta se olisi? 
Entä saako jokainen taustastaan riippumatta olla oma 
itsensä tahtotilamme mukaisesti, ja miten voidaan varmis-
taa, ettei kenenkään tarvitse olla joku muu, vaan jokai-
nen voi menestyä suomalaisessa työelämässä omana 
itsenään? Työ- ja osaamisperusteista maahanmuuttoa 
laajemmin meidän tulisi tarkastella sitä, millaiseen ihmis-
kuvaan pääkaupunkiseudun ja koko Suomen työmarkki-
nat perustuvat. Onko siinä tilaa sekä työntekijöiden ajat-
telun, osaamisen että muiden ominaisuuksien monimuo-
toisuudelle? Keiden ja mitä tulisi tehdä toisin, jotta tätä 
tilaa olisi jatkossa enemmän? Vastaukset muun muassa 
näihin kysymyksiin määrittelevät hyvin pitkälle sitä, kuinka 
suureksi työmarkkinan elinvoimaisuutta ja kilpailuky-
kyä lisääväksi tekijäksi monimuotoisuus voi muodostua.

4.2 Monimuotoisuus työmarkkinoilla

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325
https://www.julkari.fi/handle/10024/140584
https://www.julkari.fi/handle/10024/140584
https://www.stat.fi/til/vaenn/2021/vaenn_2021_2021-09-30_tie_001_fi.html
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4.3 Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen

Tahtotilamme on,  
että kaikki voivat hyvin 
myös töissä. 
Negatiivinen puhe työelämästä, jaksamis- ja uupumison-
gelmiin liittyvät tutkimukset ja muiden työelämähaas-
teiden korostaminen näkyvät ja kuuluvat tällä hetkellä 
sekä puheissa että mediassa. Puhutaan suuresta jouk-
koirtisanoutumisesta 12), hiljaisesta lopputilin ottami-
sesta 13) ja muista ilmiöistä, jotka ovat johtaneet ihmis-
ten sekä henkiseen että fyysiseen vetäytymiseen työpai-
koilta. Erään tutkimuksen mukaan yli puolet työvoimasta 
viettää aikaansa työssä, joka ei ole yhteensopiva heidän 
persoonallisuutensa kanssa, mikä johtaa huonom-
paan työssä viihtymiseen ja siihen sitoutumiseen. 14) 
Nämä ilmiöt eivät ole täysin uusia, sillä esimerkiksi hiljai-
sen lopettamisen konsepti on luotu jo vuonna 2009. 

Jatkuva ongelmista ja oireista keskustelu ja ääripäiden 
korostaminen antavat kuitenkin hyvin vähän tilaa juuri-
syiden etsimiselle ja osaamis- ja voimavarakeskeiselle 
lähestymistavalle. Suomella yleisesti ja pääkaupunki-
seudulla erityisesti ei ole varaa menettää työntekijöitä 
työmarkkinoilta tarvittavien työelämätaitojen tai muun 
osaamisen puutteen vuoksi. Tulevaisuudessa työhyvin-
voinnista ja työssä jaksamisesta puhuttaessa meidän 
tulee ottaa enenevässä määrin huomioon sekä yksi-

lön osaaminen ja hyvinvointi että yhteiskunnan kehit-
tyminen ja kilpailukyky. Ilman yhtä ei ole toista.

Tahdomme, että töissä voitaisiin hyvin ja itse työ vahvis-
taisi koettua hyvinvointia. Päästäksemme lähemmäs 
tätä etsimme yhdessä tulevien yhteistyökumppaniemme 
kanssa vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

Miten ymmärtäisimme paremmin ihmisen potentiaalia 
ja sitä, miten saamme sitä rakentavasti käyttöön? Mitä 
muutoksia tämä tarkoittaa työn tekemisen tavoissa ja 
johtamiskäytännöissä? Mitä työn merkityksellisyys tarkoit-
taa erilaisille työntekijäryhmille ja miten osaaminen vaikut-
taa tähän? Esiintyykö työn imua kaikissa ammattiryh-
missä ja miten sitä voidaan lisätä? Millaisia motivaatio-
tekijöitä eri väestöryhmillä on työn tekemistä kohtaan ja 
miten noihin tekijöihin voidaan vaikuttaa? Miten uutta 
tietoa työhyvinvoinnista saadaan paremmin konkreetti-
sesti käyttöön työpaikoilla? Miten osaaminen ja sen kehit-
täminen lisäävät työssä viihtymistä ja jaksamista?

Työhyvinnoinnissa ja jaksamisessa ei ole kysymys pingis-
pöydistä tai after work -tilaisuuksista vaan ennen kaik-
kea työstä, joka antaa mahdollisuuden omaan toimijuu-
teen, vahvistaa tunnetta positiivisesta tulevaisuudesta 
ja voidaan järjestää eri tavoin. Jotta pääkaupunkiseu-
dun työmarkkina kehittyisi entisestään, meidän tulee 
jatkossa kiinnittää vielä enemmän huomiota työhyvinvoin-
tiin ja työssä jaksamiseen, koska ne edistävät kilpailuky-
kyistä ja tasapainoista työkulttuuria nyt ja tulevaisuudessa.

https://www.weforum.org/agenda/2022/06/the-great-resignation-is-not-over/
https://en.wikipedia.org/wiki/Quiet_quitting
https://ideas.repec.org/p/pra/mprapa/113346.html
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Kuinka voimme 
työskennellä yhdessä?
Kutsumme pääkaupunkiseudun työmarkkinoiden ja osaa-
misen kehittämisestä kiinnostuneita tahoja yhteistyö-
hön kanssamme. Säätiömme toimintaa suuntaavat ja 
ohjaavat tässä ohjelmajulistuksessa esitellyt teemat:

• Osaaminen ja kohtaannossa onnistuminen

• Monimuotoisuus työmarkkinoilla

• Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen

Ovatko nämä teemat myös sinulle tärkeitä? Teetkö jo 
töitä niiden parissa? Saisimmeko yhdessä enemmän 
aikaan? Me teemme mielellämme yhteistyötä esimerkiksi 
hankkeissa ja kokeiluissa. Lisäksi meitä kiinnostaa tutki-
mus- ja selvitysaloitteet sekä muunlainen näitä teemoja 
eteenpäin vievä tiedontuotanto ja ymmärryksen syven-
täminen. Ohjelmamme painopisteet ovat yksi kannan-

otto työmarkkinoiden toimivuuteen, ja keskustelemme 
mielellämme myös muista relevanteista näkökulmista.

Käytännössä rahoitamme ja ohjaamme tutkimusta, 
joka vie meitä lähemmäs visiotamme siitä, että 
Pohjoismaiden parhaat osaajat ja työmarkkinat löyty-
vät jatkossa Suomen pääkaupunkiseudulta. Rahoitamme 
ja ohjaamme myös kokeiluja, joissa tietoa sovelle-
taan konkreettiseen toimintaan ja opitaan ymmärtä-
mään näin esimerkiksi toiminnan vaikuttavuutta.

Jaamme sekä henkilökohtaisia apurahoja että hankea-
vustuksia. Hankeavustukset ovat jatkuvassa haussa, 
ja henkilökohtaisia apurahoja voi hakea 1–2 kertaa 
vuodessa. Tarkemmat tiedot ja hakuohjeet julkais-
taan loppuvuodesta 2022. Meillä on myös omaa 
toimintaa, josta löytyy erilaisia yhteistyön paikkoja.

Mikäli teemat puhuttelevat, olethan yhteydessä. 
Etsitään yhdessä sopivin tapa edistää niitä!

5
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