
Hanke rahoitetaan osana unionin 

Covid-19-pandemian

johdosta toteuttamia toimia. 



UUTTA! hanke

• Loppuu 10/2023

• ESR- rahoitus

• Uudenmaan ja Hämeen alueille

• Kohdennettu matkailu, ravitsemis- ja kulttuurialan yrityksille



Tavoitteet
•Hankkeen tavoitteena on luoda uudenlaista liiketoimintaa 
koronasta kärsineille yrityksille ravintola-, matkailu- ja 
kulttuurialoilla.  

•Toisena tavoitteena on luoda uutta yrittäjyyttä toiminimi- tai 
kevytyrittäjyyden kautta. 

•Keskeinen idea on uudenlainen tapa työllistää ja tuottaa 
palveluja 



Hanke toteuttaa ja kehittää hankkeissa palveluita yrityksille ja niissä 
työskenteleville henkilöille. Esimerkkejä toiminnasta:

Yritysyhteistyön 
rakentaminen ja 
alkukeskustelut 
yritysten kanssa

Yritysten 
verkostoitumisen 
edistäminen, mm. 

tapaamiset ja työpajat

Palvelumuotoilut ja 
fasilitoinnit yrityksille

Henkilöstön 
osaamiskartoitukset, 

osaamisen kehittämisen 
suunnitelmat ja 
koulutusohjaus

Ammatillista osaamista 
täydentävät 

valmennusohjelmat 
yritysten henkilöstölle 



Tavoite 2. Henkilöstön kehittäminen
Yrityksen henkilöstölle tehdään sähköinen osaamiskartoitus avaamaan 

uusien palvelujen tuottamisen potentiaalia. 
Laajan osaamiskartoituksen pohjalta pidetään henkilökohtainen 

keskustelu, jossa henkilölle laaditaan suunnitelma joko uuden palvelun 
tuottamiseen yrityksen palveluksessa tai yrittäjänä. 

Osaamiskartoitukset 

Valmennusohjelmien avulla henkilöstön osaamista kehitetään 
vastaamaan uuden palvelun tuottamiseen tarvittavaa osaamista. 

Palvelun tuottajille suunnattujen valmennusohjelmien kautta tuodaan 
uutta osaamista uuden palvelun käytännön toteutukseen. 

Valmennusohjelmat

 Yrittäjyyteen tukemista teemme keskustelujen, ohjauksen ja valmennusten 
kautta. Yrittäjyyteen tukeminen 
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EU direktiivi EU 2019/1152

• Avoimet ja ennakoivat työehdot

• Vaihtelevassa työajassa olevan työntekijän oikeuksien parantaminen

• Astunut voimaan 1.8.2022
• Ilmoitettava mille aikavälille vähimmäistyötunnit sijoittuvat (esim. ma - pe klo 8-16)

•  muulle ajalle kysyttävä tt:n suostumus

• Työtuntien peruutus myöhemmin kuin 48 tuntia -> kohtuullinen korvaus

• Toteutumaan tarkasteltava vähintään 12 kk välein

• Tt:llä oikeus kaikkeen työnantajan tarjoamaan koulutukseen

• Työnantajan tarjoamat henkilöstöedut kaikille 



EL/ 2021

Uudenlainen työelämä

Henkilöstö

YrittäjyysYhteiskunta

Yritykset, 
Ravintola, Matkailu, 

Kulttuuri, Hoiva, 
Kotityöpalvelu 

Laajentaminen oman 
alan sisällä 

Motivaatio

Tmi yrittäjyys

Markkinointi

Korona-aika

Lait, säännöt, ohjeet

Osaaminen

Vuokratyö

Yrittäjyys?

Kevytyrittäjyys

Osaamisen 
kehittäminen

Alihankinta

Laajentaminen toiselle 
alalle

Motivaatio

PalvelumuotoiluOsaaminen

PESTE

Osaaminen



Hankkeesta lisää

https://careeria.fi/hankkeet-ja-projektit/hankkeet-tyoelamayhteistyo/uudenlainen-t
apa-tyollistaa-ja-tuottaa-palveluja/ 

Osaamiskartoituksista

https://www.tsl.fi/ajankohtaista/aanimerkki-podcast-osaaminen-esiin-osaamiskartoi
tuksella.html 

https://careeria.fi/hankkeet-ja-projektit/hankkeet-tyoelamayhteistyo/uudenlainen-tapa-tyollistaa-ja-tuottaa-palveluja/
https://careeria.fi/hankkeet-ja-projektit/hankkeet-tyoelamayhteistyo/uudenlainen-tapa-tyollistaa-ja-tuottaa-palveluja/
https://www.tsl.fi/ajankohtaista/aanimerkki-podcast-osaaminen-esiin-osaamiskartoituksella.html
https://www.tsl.fi/ajankohtaista/aanimerkki-podcast-osaaminen-esiin-osaamiskartoituksella.html
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