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kehittämisen rahoittaja 



Tutkimuksen teemahaku: ”Kun työpaikkaa 
kohtaa poikkeuksellinen ulkoinen kriisi”.
• Työsuojelurahasto avaa 5.12.2022 ylimääräisen tutkimuksen 

teemahaun “Kun työpaikkaa kohtaa poikkeuksellinen ulkoinen 
kriisi”. Hakuaika päättyy 13.1.2023 klo 15.

• Teemahaun keskeinen tavoite on tuottaa tutkimuksen keinoin 
sellaista tietoa, jota voidaan hyödyntää työelämässä tulevien 
kriisien ja poikkeusolojen aikana.

• Tutkimuksen on perustuttava määräaikarajoituksen takia 
rajattuun empiiriseen tutkimusaineistoon, joka voidaan kerätä 
myös hankkeen aikana. 



Tutkimuksen aiheen oltava teeman puitteissa ja 
hyödynnettävissä suomalaisessa työelämässä
• Etsimme tutkimuksen kautta konkreettisia, työpaikoilla 

toteuttamiskelpoisia toimenpidesuosituksia, jotka voivat olla 
toimialatasoisia tai kohdistua laajemmin suomalaiseen 
työelämään sekä sen rakenteisiin ja toimijoihin.

• Emme rajoita tutkimusaiheita, kunhan ne pysyvät teeman 
puitteissa. Tutkimustuloksia on voitava hyödyntää yleisesti 
suomalaisessa työelämässä.



Tutkimuksen on valmistuttava aikataulussa

• Tutkimuksen teemahaussa voivat hakea yksityiset ja julkiset 
kirjanpitovelvolliset organisaatiot, jotka maksavat työtapaturma-
ja ammattitautivakuutusta.

• Hakemus tehdään oma.tsr.fi –palvelussa suomeksi tai ruotsiksi
• Rahoitettujen hankkeiden on valmistuttava niin sisällön kuin 

talouden osalta 1.8.2024 mennessä.
• Työsuojelurahasto ei myönnä lisäaikaa hankkeille.



Hyvä hakemus on tehty huolellisesti sekä omaa 
uutuusarvoa ja innovatiivisuutta
• Hyvä hakemus on tehty huolellisesti, tutkimuksen aihe on teeman 

puitteissa, innovatiivinen ja uutuusarvoa omaava.
• Hyvä hakemus sisältää kaikki tarvittavat liitteet ja 

sitoutumisilmoitukset.
• Hyvä hakemus on sekä henkilö- että talouden resurssien osalta 

realistinen.
• Muistathan, että hakemusta ei voi täydentää lähettämisen 

jälkeen. 



Rahoitusta vain hankkeista aiheutuviin kuluihin

• Rahoitusta voi hakea vain hankkeesta aiheutuviin kuluihin, kuten 
palkka-, ostopalvelu-, matka-, materiaali- ja viestintäkuluihin . 
Rahoituksella ei voi kattaa organisaation normaalin toiminnan 
kuluja.

• Rahoitusta haetaan aina arvonlisäverottomina (alv 0) ja 
Työsuojelurahasto myöntää ne arvonlisäverottomina. 

• Rahasto ei rahoita käynnissä olevia hankkeita. Rahoitusta voi 
hakea vain hakemuksen jättöpäivän jälkeen syntyviin kuluihin. 



Lisätietoa: https://www.tsr.fi/rahoitus-
organisaatioille/tutkimuksen-teemahaku
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