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Rahoitusta uusille hankkeille, joilla toimialat kehittävät
työelämää poikkeusoloista toipumiseksi
Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma avaa 15.6.2020 valtakunnallisen hankehaun uusille
toimialahankkeille, joiden toivotaan edistävän alan selviytymistä ja nousua koronaviruksen
aiheuttamista poikkeusoloista.
Nyt rahoitettavien toimialahankkeiden tarkoituksena on kehittää ja innovoida alan työpaikoille uudenlaisia
toimintatapoja ja uudistaa työelämää erityisesti digitaalitekniikan mahdollisuuksia hyödyntäen. Toiminnan
periaatteina ovat toimialatason vuoropuhelu työmarkkinaosapuolten kesken sekä tuottavuuden ja
työhyvinvoinnin samanaikainen kehittäminen työpaikkatasolla yhteistyössä johdon ja henkilöstön kesken.
Lähtökohtana toimialahankkeille ovat kunkin toimialan omat tarpeet. Hanke voi sisältää esimerkiksi
koronakriisin aikaisten kekseliäiden ratkaisujen, kokemusten ja oppien kokoamista ja toisilta oppimista.
Toimialahankkeet 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 työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen
yhteiset kehittämishankkeet
Toimialahankkeet ovat työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteisiä kehittämishankkeita. Hankehakuun
osallistuvat toimialajärjestöt laativat keskenään yhteistyösopimuksen, jossa sovitaan, mikä niistä toimii
kaikkien osapuolten puolesta hakijana ja miten hanketta hallinnoidaan.
Tarkemmat kuvaukset rahoituksen kohteista ja kriteereistä julkaistaan 15.6.2020 mennessä
Työterveyslaitoksen nettisivuilla osoitteessa https://www.ttl.fi/tutkimushanke/tyon-ja-tyohyvinvoinninkehittamisohjelma-2020-2023/.
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 10 000 – 100 000 euroa.

Hakuajat ja hakumenettely
Tänä vuonna hakemuksen voi jättää ainakin 15.7. tai 30.9. mennessä. Valmiin hakemuksen sijasta hakijoilla
on mahdollisuus lähettää myös lyhyempi hankeideapaperi kommentoitavaksi 15.7. haussa.
Hakemukset tulee toimittaa sähköisesti ja hakijan edustajan sähköisellä allekirjoituksella varustettuna
jompaankumpaan määräpäivään mennessä osoitteeseen tyoterveyslaitos@ttl.fi.
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Neuvontaa hakemuksen laatimiseen
Työterveyslaitos järjestää maanantaina 15.6.2020 klo 12.30 kaikille toimialahankehausta kiinnostuneille
info-webinaarin otsikolla Rohkeita askeleita kohti tulevaisuuden työelämää ja poikkeusoloista toipumista.
Webinaarissa kuullaan Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelman ohjelmajohtajan ja muiden ohjelmassa
mukana olevien Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden neuvonnan ja opastuksen lisäksi mm. työnantaja- ja
työntekijäjärjestöjen edustajien puheenvuoroja sekä kokemuksia Tuottavuutta yhdessä -hankkeesta ja
Finanssialan työmarkkinaosapuolten yhteistyöstä. Webinaari tallennetaan, ja tallenne tulee myöhemmin
saataville Työterveyslaitoksen verkkosivustolle osoitteeseen https://www.ttl.fi/tutkimushanke/tyon-jatyohyvinvoinnin-kehittamisohjelma-2020-2023/.
Tutustu webinaarin tarkempaan ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa:
https://koulutus.ttl.fi/Koulutukset/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/6492
Työterveyslaitos antaa lisäksi hakusparrausta halukkaille seuraavasti:
• Sparrauswebinaari 25.6. klo 13-15. Webinaarissa keskustellaan keskeisistä haussa esille
tulleista kysymyksistä yhdessä.
• Yhteisen sparraustilaisuuden lisäksi on mahdollisuus varata 1-3h hakijakohtaista
sparrausaikaa 26.6.-15.7. Tätä sparrausta annetaan korkeintaan kaksi kertaa hakijaa kohti.
Syksyn haku avataan webinaarilla elokuun puolessa välissä. Syksyn haussa avoin sparrauswebinaari on 1.9.
ja mahdollisuus varata hakijakohtaisia sparrausaikoja haun loppuun asti (30.9.).

Lisätiedot
Hankehausta yleisesti:
tutkimusprofessori Tuomo Alasoini 25.6. saakka, tuomo.alasoini@ttl.fi, puh. 050 564 6140
ohjelmajohtaja Terttu Pakarinen 15.7. saakka, terttu.pakarinen@ttl.fi, puh. 050 518 9603
Sparrauksesta:
Sparrausta hakemiseen antaa vanhempi konsultti Anna Tienhaara Työterveyslaitokselta. Mikäli olette
kiinnostuneita sparrauksesta, ottakaa suoraan yhteys Anna Tienhaaraan: sähköposti anna.tienhaara@ttl.fi,
puhelin 043 824 2337.
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.

