HAKUILMOITUS
Hankehaku aluepiloteille
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Rahoitusta uusille hankkeille, joilla alueet kehittävät
työelämän kehittämisen toimintamallia työpaikoille
Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma avaa 29.6.2020 valtakunnallisen hankehaun uusille

aluepiloteille, joiden tarkoituksena on kokeilla erilaisia ja uudenlaisia tapoja edistää työelämän
kehittämistä alueidensa työpaikoilla

Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelman aluepilotit ovat yhden tai useamman ELY-keskuksen
yhdessä koordinoimia kehittämishankkeita. Niiden tarkoituksena on kokeilla erilaisia ja uudenlaisia
tapoja edistää työelämän kehittämistä alueidensa työpaikoilla sekä vahvistaa alueellista työelämän
kehittämisosaamista ja tätä tukevaa alueen työelämätoimijoiden välistä yhteistyötä vastattaessa
poikkeusolojen ja työn murroksen haasteisiin. Aluepiloteilla tuetaan alueiden yritysten ja muiden
työorganisaatioiden, oppi- ja tutkimuslaitosten, työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöjen sekä viranomais- ja
välittäjäorganisaatioiden yhteistyötä ja hyödynnetään alueellisia ja valtakunnallisia verkostoja mm.
vertaisoppimisessa.
Aluepilotit toteutetaan osana Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmaa, jonka tavoitteena
hallitusohjelmassa on vauhdittaa toimintatapojen uudistamista ja uuden teknologian hyödyntämistä
työpaikoilla, vahvistaa yhteistoimintaan ja luottamukseen perustuvaa työkulttuuria sekä nostaa Suomi
digiaikakauden johtavaksi työelämäinnovaatioiden kehittäjäksi ja työhyvinvointi Suomessa maailman
parhaaksi vuoteen 2030 mennessä. Koronakriisistä selviytyminen ja siitä toipuminen ovat nostaneet nämä
tavoitteet vielä entistä tärkeämmiksi ja ajankohtaisiksi.

Hankehakuun voivat osallistua ELY-keskukset
Aluepilotteja rahoitetaan enintään kolme. Vähintään yhdessä pilotissa toivotaan kokeiltavaksi myös
aikaisempia kokemuksia hyödyntäen osa-aikaisia työelämävalmentajia koskeva toimintamalli ja
tuotettavaksi näkemykset toimintamallin levittämiseksi ja käyttöönottamiseksi. Liitteenä on osa-aikaista
työelämävalmentajaa koskeva kuvaus.
Hanke voi ELY-keskuksen sisällä kohdistua perustelluista syistä myös erikseen rajatulla suppeammalle
alueelle. Aluepilottien kokemusten pohjalta ohjelman on tarkoitus luoda laajemmin levitettävissä oleva
alueellisen työelämän kehittämistoiminnan malli ohjelman toiminnan tueksi.

Tarkemmat kuvaukset rahoituksen kohteista ja kriteereistä julkaistaan 29.6.2020 mennessä
Työterveyslaitoksen nettisivuilla osoitteessa https://www.ttl.fi/tutkimushanke/tyon-ja-tyohyvinvoinninkehittamisohjelma-2020-2023/.
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Rahoitus myönnetään tässä haussa vuosille 2020-2021. Koska kyse on valtionosuudesta myönnettävästä
rahoituksesta, täytyy hakijan varmistaa, että se noudattaa organisaatiotaan koskevin osin lakia julkisista
hankinnoista ja muita hankintaohjeita. Rahoitusta voi hakea 30 000 – 100 000 euroa.

Hakuajat ja hakumenettely
Tänä vuonna hakemuksen voi jättää 31.8. mennessä.
Hakemukset tulee toimittaa sähköisesti ja hakijan edustajan sähköisellä allekirjoituksella varustettuna
osoitteeseen tyoterveyslaitos@ttl.fi.

Neuvontaa hakemuksen laatimiseen
tutkimusprofessori Tuomo Alasoini 27.7. lähtien, tuomo.alasoini@ttl.fi, puh. 050 564 6140
ohjelmajohtaja Terttu Pakarinen 15.7. saakka ja 1.8. lähtien, terttu.pakarinen@ttl.fi, puh. 050 518 9603
projektipäällikkö, vastaava lakimies Aija Kuurne 10.7. saakka ja 10.8. alkaen aija.kuurne@ttl.fi 043 825 6346
Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma
Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaa. Ohjelmassa kehitetään
uudenlaisia toimintatapoja yhdessä työpaikkojen, toimialojen ja asiantuntijoiden kanssa ja kannustetaan kokeiluihin.
Ohjelmassa hyödynnetään aiempien työelämän kehittämisohjelmien kokemuksia ja tietoa tulevaisuuden työelämästä. Lisäksi
se tuottaa tietoa työelämän selviytymiseen koronakriisistä.
Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa ohjelman yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön sekä työmarkkinajärjestöjen ja
muiden työelämän toimijoiden kanssa. Ohjelman operatiivisesta toteutuksesta vastaa Työterveyslaitos.

