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EMPOWER on eurooppalainen hanke, jonka tavoitteena on 
vähentää mielenterveyden ongelmia työpaikoilla. Hanketta 
rahoittaa EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 
Horisontti 2020 (Sopimus nro 848180).

EMPOWER on tutkimus- ja innovaatiohanke, johon sisältyy 
toteutusta koskeva pilottihanke. Sen tavoitteena on kehittää 
ja toteuttaa uudenlainen kustannustehokas digitaalinen 
terveysalusta, jonka avulla edistetään mielenterveyttä 
työpaikoilla monin menetelmin. Kyseessä on yhteistyöhanke, 
jossa on mukana eri alojen tutkijoita, kuten psykologeja, 
lääkäreitä, sosiologeja, julkisen terveydenhuollon edustajia, 
taloustieteilijöitä, etiikan asiantuntijoita, oikeustieteilijöitä ja 
tieto- ja viestintäteknologian edustajia, sekä sidosryhmiä, kuten 
työnantajien ja työntekijöiden edustajia, vakuutusyhtiöitä, 
henkilöitä, joilla on mielenterveyden ongelmia, ammattiliittoja 
ja päättäjiä. Digitaalisessa terveysalustassa hyödynnetään 
kumppanien aiempia kansallisia ja kansainvälisiä tutkimus- 
ja innovointitoimia, ja se kytkeytyy muihin tämänhetkisiin 
hankkeisiin.

Digitaalisen terveysalustan ohjelmin ja toimenpitein ehkäistään 
mielenterveyshaittoja kolmella tasolla:

1. Ennaltaehkäisy (primaaripreventio): toimenpiteet, joilla 
lisätään tietämystä ja estetään leimautumista, vähennetään 
psykososiaalisia riskitekijöitä ja mahdollistetaan 
mielenterveysongelmien varhainen tunnistaminen.

2. Sekundaariset ehkäisemisohjelmat (sekundaaripreventio): 
toimenpiteet, joilla parannetaan hyvinvointia, vähennetään 
henkistä ahdistusta ja edistetään terveitä elämäntapoja. 
Digitaalisen alustan yksilölliset toimenpiteet perustuvat 
seuraaviin osa-alueisiin:

•	 koulutuksellinen	materiaali
•	 haasteet
•	 seuranta

3. Tertiäärinen ehkäisemisohjelma (tertiääripreventio): työhön 
paluun helpottaminen.

Hankkeessa nojaudutaan tiiviiseen vuoropuheluun eri 
sidosryhmien kanssa. Vahvan yhteistyöstrategian turvin on 
mahdollista ylittää monia tunnistettuja esteitä aiempien 
interventioiden onnistumisessa. EMPOWER-hankkeen 
tavoitteena on vähentää mielenterveysongelmien aiheuttamaa 
kasvavaa kuormitusta työpaikoilla ja parantaa mielenterveyttä 
EU:n työssäkäyvän väestön parissa sekä siten parantaa myös 
tuottavuutta. Yhteistyöhankkeen osapuolet tulevat Suomen 
lisäksi Espanjasta, Italiasta, Alankomaista, Puolasta, Isosta-
Britanniasta, Sveitsistä, Belgiasta ja Australiasta

Tavoitteet

EMPOWER-hankkeen tavoitteena on edistää työntekijöiden 
terveyttä ja hyvinvointia työpaikoilla. Hankkeen tarkoituksena 
on kehittää, pilotoida ja arvioida digitaalista terveysalustaa, 
johon kotaan toimet terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämiseksi sekä mielenterveysongelmien ehkäisemiseksi. 
Apuna käytetään erilaisia strategioita, jotka lievittävät 
mielenterveysongelmien negatiivisia vaikutuksia työpaikoilla. 
EMPOWER-hankkeen erityistavoitteet ovat seuraavat:

Tavoite 1

Kehittää yhteistyössä kaikkien sidosryhmien kanssa 
kulttuuriset ja sukupuolten väliset erot huomioiva 
monimuotoinen digitaalinen terveysalusta. Siihen kotaan 
Euroopassa saatavilla olevat toimivimmat lyhytkestoiset 
ja kustannustehokkaat toimet terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämiseksi, yleisten mielenterveysongelmien 
ehkäisemiseksi ja mielenterveysongelmien vaikutusten 
pienentämiseksi työpaikoilla ottaen huomioon sekä 
yleiset että yksilölliset tekijät, kuten samanaikaiset 
sairaudet. 

Tavoite 2

Pilotoida digitaalisen terveysalustan käyttöönottoa 
satunnaistetulla kontrolloidulla kokeella, joka 
suunnataan PK-yritysten sekä julkisen sektorin 
työntekijöille ja työnantajille. Hanke toteutetaan 
kolmessa Euroopan maassa, jotka edustavat erilaisia 
kulttuuriympäristöjä. Mukana on myös työpaikkoja, 
joilla hyödynnetään uusia työnteon muotoja, kuten 
etätöitä. 

Tavoite 3

Arvioida digitaalisen terveysalustan ja sen eri osien 
tarkoituksenmukaisuutta, kustannustehokkuutta, 
hyötyjä ja mahdollisia yhteiskunnallisia vaikutuksia sekä 
tekijöitä, jotka kannustavat alustan käyttöönottoon.

Tavoite 4

Varmistaa yhteistyössä ulkopuolisen eettisen 
komitean kanssa, että jokainen EMPOWER-
hankkeessa toteutettu toimenpide ja panostus 
noudattaa kaikkia lakisääteisiä ja eettisiä vaatimuksia, 
sekä analysoida mielenterveyttä ja hyvinvointia 
koskevaa työlainsäädäntöä ja direktiivejä, jotka 
voisivat helpottaa EMPOWER-alustan käyttöönottoa.

Tavoite 5

Tutkia tehokkaimpia digitaalisen alustan 
käyttöönottoon kannustavia menetelmiä ja määritellä 
sidosryhmiltä saadun palautteen avulla hankkeelle 
tarkoituksenmukaisin strategia.
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