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Kestävän kasvun ja työllisyyden
edistämiseen yhteensä noin
2,6 miljardia euroa
Rakennerahasto-ohjelman EU-rahoitus
kaudelle 2014–2020 on lähes 1,3 miljardia
euroa. Kansallisen vastinrahoituksen
(50 prosenttia) kanssa julkista rahoitusta
on käytössä noin 2,6 miljardia euroa.
Suomen rakennerahasto-ohjelmassa
on viisi toimintalinjaa, joilla tuetaan
erityisesti pk-yritysten kilpailukykyä ja
työllistymistä. Läpileikkaavana teemana
on vähähiilisen talouden edistäminen.
Rakennerahasto-ohjelma toteuttaa
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita.

Hae rahoitusta kestävää
kasvua ja työllisyyttä
tukevaan hankkeeseen
Tietoa rahoituksen hakemisesta saa
rakennerahastotukea myöntäviltä viranomaisilta eli ELY-keskuksilta, maakuntien
liitoilta, Tekesiltä ja sosiaali- ja terveys
ministeriöltä.
www.rakennerahastot.fi

7,7 %

Ohjelman toimilla tavoitellaan:
• uuden liiketoiminnan syntyä,
• yritysten kasvua ja kansainvälistymistä,

• energia- ja materiaalitehokkuuden
lisäämistä,
• nuorten ja heikossa työmarkkina-
asemassa olevien työllistymistä,
• työn tuottavuuden ja työhyvinvoinnin
kasvua,
• koulutuksen ja koulutuspalveluiden
parantumista sekä
• syrjäytymisen torjuntaa.
Ohjelmaa toteutetaan kaikkialla Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

25,3 %

12,6 %
Julkinen
rahoitus
yhteensä

• innovaatio- ja osaamispohjan laajentamista,
• uusiutuvan energian laajempaa
hyödyntämistä,

Rakennerahastot Suomessa

18,0 %

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikalla pyritään kasvattamaan jäsenvaltioi
den taloudellista ja sosiaalista yhteen
kuuluvuutta ja vähentämään alueiden
välisiä kehityseroja.
Suomessa Euroopan aluekehitysrahaston
(EAKR) tuella parannetaan pk-yritysten
kilpailukykyä, edistetään uuden tiedon ja
osaamisen tuottamista ja hyödyntämistä
sekä vähähiilisen talouden kehittämistä.
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella
edistetään työllisyyttä ja hyvää työelämää,
parannetaan osaamista ja ammattitaitoa
sekä lisätään heikoimmassa asemassa
olevien sosiaalista osallisuutta.

33,5 %

TL 1: 656,8 milj. €

TL 4: 328,2 milj. €

TL 2: 869,5 milj. €

TL 5: 198,9 milj. €

TL 3: 467,5 milj. €
EU-rahoitus Kansallinen
EAKR ESR julk. rahoitus

Toimintalinja
TL 1

Pk-yritystoiminnan tukeminen (EAKR)

TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja
hyödyntäminen (EAKR)

328,4

328,4

434,8

434,8

TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)

233,7

233,7

TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)

164,1

164,1

TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

99,5

99,5
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Euroopan
Aluekehitysrahasto (EAKR)

EAKR:n keskeiset painopisteet:
• Pk-yritystoiminnan kilpailukyvyn parantaminen
• Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
• Vähähiilisen talouden edistäminen
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Pk-yritystoiminnan
kilpailukyvyn parantaminen

Uusimman tiedon ja osaamisen
tuottaminen ja hyödyntämien

Vähähiilisen talouden
edistäminen

Kohderyhmä: pk-yritykset

Kohderyhmät: pk-yritykset,
tutkimus- ja koulutusorganisaatiot

Kohderyhmät: pk-yritykset, tutkimusja koulutusorganisaatiot, kunnat

Tavoitteena on vahvistaa vetovoimaisten
tuotekehitys- ja innovaatioympäristöjen
kehittämistä sekä yritysten, tutkimus
laitosten, korkeakoulujen ja ammatillisten
oppilaitosten sekä julkisen ja kolmannen
sektorin yhteistyötä ja alueellisia verkostoja. Yritysrakennetta monipuolistetaan
kehittämällä pk-yritysten tuotteita ja
palveluja sekä ottamalla käyttöön innovaatioperustaa laajentavia toimenpiteitä,
jotka vahvistavat tuottavuuden kasvua.
Panostuksia kohdistetaan maakuntien
kärkitoimialoihin, osaamisalueisiin ja
kehittämiskohteisiin.

Tavoitteena on parantaa pk-yritysten
kilpailukykyä edistämällä muun muassa
uusien ympäristöä vähemmän kuormittavien, energiatehokkaampien teknologioiden ja innovaatioiden käyttöönottoa sekä
vähähiilistä, resurssiviisasta ja kestävää
ympäristöliiketoimintaa. Samalla edistetään uusien energia- ja materiaalitehokkaiden tuotteiden, palveluiden ja tuotantotapojen T&K&I-toiminnan ja uusiutuvien
energiamuotojen käyttöä.

Tavoitteena on monipuolistaa elinkeino
rakennetta, lisätä kasvavien, innovatii
visten ja kansainvälistyvien yritysten
määrää sekä kehittää uutta liiketoimintaa. Panoksia kohdistetaan erityisesti
alueiden vahvojen toimialojen kehittämiseen sekä muutos- ja murrosvaiheessa
olevien toimialojen tunnistamiseen.
Itä- ja Pohjois-Suomessa toimia voidaan
kohdentaa pk-yritysten saavutettavuutta
parantaviin pienimuotoisiin liikenne- ja
logistiikkatoimiin.
Rahoitusta voi saada:
• uusien yritysten käynnistymiseen ja
uuden liiketoiminnan kehittämiseen
• liiketoimintaosaamisen ja kansain
välistymisvalmiuksien parantamiseen
• kasvua, kansainvälistymistä sekä
kilpailukykyisyyttä edistäviin pk-yritysten investointeihin ja kehittämishankkeisiin
• yritysklustereiden, yritysverkostojen
ja muiden yritysten yhteistyömuotojen kehittämiseen
• pk-yritystoimintaa tukeviin liikenne-
ja logistiikkayhteyksiin sekä
älyliikenneratkaisuihin

”Panoksia kohdistetaan
erityisesti alueiden
vahvojen toimialojen
kehittämiseen sekä
muutos- ja murros
vaiheessa olevien toimi
alojen tunnistamiseen. ”

Rahoitusta voi saada:

Rahoitusta voi saada:
• uusien vähähiilisyyttä edistävien
yritysten käynnistymiseen ja uuden
liiketoiminnan kehittämiseen

• alueen elinkeinotoimintaa tukevaan
tutkimus-, kehitys-, ja innovaatio
toiminnan infrastruktuurin parantamiseen

• kasvua, kansainvälistymistä sekä kilpailukykyisyyttä edistäviin pk-yritysten vähähiilisyyttä tukeviin investointeihin ja kehittämishankkeisiin

• tutkimus-, osaamis- ja innovaatio
keskittymien ja T&K&I-ympäristöjen
ja kehitysalustojen kehittämiseen

• materiaali- ja energiavirtojen hyödyntämistä tukeviin yritysverkostoihin ja
muihin yritysten yhteistyömuotoihin

• yliopistojen, korkeakoulujen,
tutkimuslaitosten, ammatillisten
oppilaitosten, julkisyhteisöjen ja
yritysten kansainvälisen T&K&I-
yhteistyön edistämiseen

• vähähiilisten tuotteiden, palveluiden
ja tuotantomenetelmien kehittämiseen, kaupallistamiseen ja uuden
teknologian käyttöönottoon

• pk-yritysten tuotteiden, palveluiden
ja tuotantomenetelmien kehittämiseen, pilotointiin, kaupallistamiseen
ja uuden teknologian käyttöönottoon

• vähähiilisten liikennejärjestelmien
ja liikkumismuotojen sekä asumisen
energiatehokkuuden, innovaatioiden
ja teknologioiden kehittämiseen

• elinkeinoelämää tukevan soveltavan
tutkimuksen edistämiseen sekä
toiminta-, palvelu- ja kaupallistamisprosessien kehittämiseen
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Hankkeita ja tuloksia ohjelmakaudelta 2007–2013

Welcome Office – apua
neuvontakeskuksesta
TARVITSETKO APUA? Pohjanmaan
Welcome Office tarjoaa ohjausta ja
neuvontaa maahanmuuttoon liittyvissä asioissa. Neuvontakeskuksessa
palvellaan maahanmuuttajia, kunnan
toimijoita, yrityksiä, koulutusorganisaa
tioita, kolmannen sektorin toimijoita ja
muita hankkeita. EAKR-rahoitusta saavassa hankkeessa on mukana 12 kuntaa.
Kaikki asiakkaat ja kysymykset ovat
tervetulleita Welcome Officeen. A32008

Kuva: Lapland – The North of Finland

www.welcomeoffice.fi

Matkailumarkkinointi
houkuttelee Suomen Lappiin
Yli maakuntarajojen ulottuva kolmevuotinen Lapland – The North
of Finland -imagomarkkinointihanke on luonut Lapille ja Koillis
maalle vetovoimaa ulkomaisten matkailijoiden keskuudessa.

K

ohderyhmänä on erityisesti modernit humanistit, jotka arvostavat elämisen laatua ja kulttuuria
sekä ainutlaatuisia kokemuksia.

Voit tutustua ohjelmakauden
2007–2013 hankkeisiin
myös rakennerahasto
tietopalvelussa:

www.eura2007.fi/rrtiepa.
Kirjoita hakukenttään
projektikoodi, esim. A30808.
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Matkailuhankkeen tavoitteena on ollut
Suomen Lapin tunnettuuden ja veto
voiman vahvistaminen erityisesti Hollan
nissa, Iso-Britanniassa, Saksassa ja
Venäjällä. Hankkeen rahoitukseen osallistuvat Euroopan aluekehitysrahasto,
Lapin liitto ja Pohjois-Pohjanmaan
liitto, Lapin ja Koillismaan kunnat sekä
Matkailun edistämiskeskus. Matkailuhankkeesta on vastannut Lapin liitto ja
sen markkinointijohtajana on toiminut
Hanna-Mari ”Pyry” Talvensaari.
– Lappi ja pohjoinen Suomi esitellään
ulkomaisille matkailijoille vastakohtien
maana, jollaista ei löydy muualta maailmasta. Perinteisen markkinoinnin sijaan

on keskitytty tekoihin, jotka lunastavat
lupauksen ja antavat mahdollisuuden
kokea Lapin uskomattomat luonnon
ilmiöt myös digitaalisten kanavien
kautta, Talvensaari toteaa.
Lapland – The North of Finland on toteuttanut muun muassa menestyksekkäästi
vaikuttavia markkinointi- ja PR-toimen
piteitä valituilla markkina-alueilla. Tehokas markkinointiviestintä ohjaa kiinnostuneet OnlyInLapland. com-sivustolle,
josta löytyy lisätietoa Lapin eri alueista,
elämyksistä ja matkanjärjestäjistä.
Lisätietoa:
www.OnlyInLapland.com
www.facebook.com/OnlyInLapland
www.youtube.com/OnlyInLapland
www.twitter.com/OnlyInLapland
www.instagram.com/onlyinlapland#

Hankkeita ja tuloksia ohjelmakaudelta 2007–2013

Valkeakoski Campus
– osaamista vahvistamalla
innovaatioympäristöä
rakentamassa

Langaton teknologia tuo
tehokkuutta kasvihuoneeseen

VALKEAKOSKI CAMPUS on monipuolinen innovaatioympäristö, jonka alueella
eri alojen ja asteiden koulutustarjonta
yhdistyy paikallisen elinkeinoelämän
tarpeisiin. Valkeakoski Campuksen toiminta-ajatus on yksinkertainen: luoda
siltaa koulutuksen ja tutkimuksen sekä
elinkeinoelämän toimintaedellytyksien
välille. Samanaikaisesti vahvistetaan
elinkeinoelämän ja julkisten organisaatioiden välistä yhteistyötä.

Greenhouse-projektissa (2011–2013) on kehitetty kasvihuone
ympäristöön soveltuva, langattomaan teknologiaan
perustuva kosteuden mittausjärjestelmä josta on syntynyt
kaupallinen tuote.

www.valkeakoskicampus.fi
Campus-hankkeet
• Kasvu yrittäjyyteen S10152
• Campus Trimola A31563
• ROBOLA A31562

Pumppu – kansalaislähtöisiä
hyvinvointipalveluita
TARVE UUDISTAA hyvinvointipalveluja
on ilmeinen: hyvinvointipalveluiden
käyttäjäjoukko kasvaa, ja on tarve
turvata palvelujen saatavuus kaikille.
Pumppu-hanke edistää ja kehittää
kansalaislähtöisiä hyvinvointipalveluita
neljän maakunnan alueella. Pumppu-
hankkeen tavoitteena on kehittää
monituottajuuden toimintatapoja
ja kansalaislähtöisesti suunniteltujen palvelukonseptien syntymistä ja
saumattomuutta. Pumppu-hankkeen
avulla vahvistetaan kansalaisen roolia ja
tarvelähtöisyyttä palveluprosesseissa.
A31860
Hankeblogi:
pumppu-hanke.blogspot.fi

E

AKR-hankkeessa Kokkolan yli
opistokeskus on tehnyt yhteis
työtä Kannuksen kauppapuu
tarhan kanssa.
Kaksiosaisessa projektissa IT-tutkijat
ovat kehittäneet antureita kasvualustan kosteuden mittaamiseen, ja kemis
titovat testanneet mahdollisuuksia
parantaa kasvihuoneiden energiatehok
kuutta sekä edistää uusiutuvan ener
gian käyttöönottoa.
Hankkeessa mukana ollut automaatio
järjestelmiin erikoistunut Itumic Oy on
onnistunut kehittämään kasvualustojen ravinne- ja kosteuspitoisuuksien
mittaukseen automaatiojärjestelmän,
jolla yrittäjä voi valvoa kaikkia mitta
reita samalta näytöltä. Langattomassa,
paristokäyttöisissä sensoreissa riittää
virtaa useammaksi vuodeksi, ja ne muodostavat automaattisesti langattoman
verkon. Anturit voi sijoittaa kasvualustalla vapaasti.
Hankkeen toisessa osassa tutkittiin
mahdollisuutta hyödyntää puuhakkeen kaasutusta lämmön ja sähkön
tuottamiseksi kasvihuoneisiin. Lisäksi
biomassan kaasutusprosessissa,
palamisen sivutuotteena, syntyvä
hiilidioksidi on otettu talteen ja pyritty
puhdistamaan katalysaattoritekniikan
avulla kasvihuonekäyttöön sopivaksi.

Kasvihuoneen olosuhteiden säätäminen vaikuttaa sadon
määrään. Langaton teknologia helpottaa mittaustulosten
keräämistä.

www.chydenius.fi/tutkimus/
informaatioteknologia/projektit/
greenhouse
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Euroopan
Sosiaalirahasto (ESR)

ESR:n keskeiset painopisteet:
• Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
• Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
• Sosiaalinen osallisuus

Työllisyys ja työvoiman
liikkuvuus
Kohderyhmät: muun muassa työttömät
ja työssä käyvät, erityisesti nuoret,
ikääntyvät ja muut heikossa työ
markkina-asemassa olevat
Jotta työvoiman kysyntä ja tarjonta kohtaisi paremmin, lisätään ESR:lla nuorten

8 | Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelma

ja muiden työelämään kiinnittymisessä
tukea tarvitsevien työllistymisvalmiuksia
sekä työllistymistä edistäviä palveluja.
Tukea kohdistetaan nopean työelämään
kiinnittymisen mahdollistaviin joustaviin
toimenpiteisiin, uusien toimintamallien
löytämiseen sekä eri toimijoiden yhteistyöhön, ml. yritysyhteistyö. Maahanmuuttajien työllistymiseksi kehitetään

kotoutumista edistäviä toimintamalleja ja
tarvelähtöisiä palveluita. Työvoiman tarjon
nan lisäämiseksi tasa-arvoisesti lisätään
naisten työllistymistä miesvaltaisille aloille
ja miesten työllistymistä naisvaltaisille
aloille. Työurien pidentämiseksi kehitetään
työn tuottavuutta ja työhyvinvointia edistäviä toimintatapoja pk-yrityksissä ja muissa
työorganisaatioissa.

Rahoitusta voi saada:
• nuorten ja heikossa työmarkkina-
asemassaolevien työelämään
ohjaukseen, valmentamiseen ja muuhun työllistymistä edistävään tukeen
• nuorten ja heikossa työmarkkina-
asemassa olevien kanssa toimivien
tahojen välisen yhteistyön ja verkostojen kehittämiseen sekä yritysyhteis
työhön
• työhyvinvointia ja työssä jaksamista
edistävien toimintatapojen sekä
niihin liittyvien asiantuntijapalveluiden kehittämiseen, levittämiseen ja
käyttöön ottamiseen
• yritysten ja organisaatioiden tuotta
vuutta ja kilpailukykyä edistävien
johtamisen ja työn organisoinnin
toimintamallien kehittämiseen, levittämiseen ja käyttöön ottamiseen
• sukupuolten välisiä osaamis- ja
työllistymiseroja (muun muassa
yrittäjyydessä) vähentäviin toimenpiteisiin, esimerkiksi koulutukseen,
ohjaukseen ja mentorointiin

Koulutus, ammattitaito ja
elinikäinen oppiminen

muassa tieto-, n
 euvonta-ja ohjauspalvelut, opetusjärjestelyt, opintoprosessit).
Lisäksi vahvistetaan koulutuksen ja
työelämän vuorovaikutusta sekä lisätään
opiskelijoiden työelämävalmiuksia erilaisin
toimenpitein, muun muassa oppisopimus
koulutuksella, työpajoilla ja yrittäjyys
kasvatuksella. Teknologian kehitykseen ja
talouden rakenteellisiin muutoksiin sopeutumiseksi ESR:n tuella lisätään kasvu- ja
rakennemuutosalojen osaamistarpeisiin
vastaavaa koulutustarjontaa ja sen laatua.
Samalla parannetaan erityisesti aikuis
väestön ammattitaitoa ja osaamista.
Rahoitusta voi saada:
• erityisesti nuorten koulutuksesta
koulutukseen tai työelämään siirty
misen tukemiseen ja tehostamiseen
• koulutuksen ja työelämän vuoro
vaikutusta lisäävien menetelmien
ml. oppisopimus¬koulutuksen kehittämiseen
• aikuisten ja erityisryhmien (ml.
maahanmuuttajat, romanit, vammaiset henkilöt, osatyökykyiset
ja erilaiset oppijat) perustaitojen,
ammattitaidon ja erilaisten koulutusvaihtoehtojen lisäämiseen

Kohderyhmät: muun muassa työttömät
ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat
henkilöt mukaan lukien opiskelijat ja
työssä olevat; erilaiset koulutusorganisaatiot; ohjaus- ja koulutuspalveluiden
asiantuntijat

• alueiden älykkääseen erikoistumiseen
liittyvät osaamistarpeet sekä kasvuja rakennemuutosalojen tarpeet
huomioon ottavan koulutustarjonnan
lisäämiseen ja koulutuksen osuvuuden parantamiseen

Osaavan työvoiman varmistamiseksi
nyt ja tulevaisuudessa ESR-rahoituksella edistetään yhä useamman nuoren
pääsyä suorittamaan ammatti- tai
korkeakoulututkintoa sekä nopeampaa
työmarkkinoille kiinnittymistä. Erityisenä
kehittämiskohteena ovat koulutus- ja
työurien siirtymävaiheet sekä niitä
tukevat menetelmät ja palvelut (muun

”Työurien pidentämiseksi
kehitetään työn tuotta
vuutta ja työhyvinvointia
edistäviä toimintatapoja
pk-yrityksissä ja muissa
työorganisaatioissa.”

Sosiaalinen osallisuus
Kohderyhmät: muun muassa
syrjäytymisriskissä olevat työttömät ja
työmarkkinoiden ulkopuolella olevat
(erityisesti nuoret, maahanmuuttajataustaiset, romanit, vammaiset henkilöt, vajaakuntoiset, pitkäaikaissairaat
ja ikääntyvät), työllisyys-, sosiaali-,
terveys- ja kuntoutuspalvelujen tarjoajat
Eriarvoistumisen ja köyhyyden torjumi
seksi ESR:n tuella parannetaan syrjäy
tymisvaarassa olevien henkilöiden työ- ja
toimintakykyä kehittämällä sosiaali-,
terveys- ja kuntoutuspalveluita, sektorirajat ylittävää yhteistyötä ja palvelujen
asiakaslähtöisyyttä. Työllisyyspolulle
pääsemiseksi tarjotaan yksilöityjä
palveluratkaisuja, joihin voi sisältyä
terveydenhuollon tai päihdepalvelun
toimenpiteitä. Toimenpiteillä tuetaan
myös omien voimavarojen vahvistamista
myös vertaistuen tai omaehtoisen toiminnan kautta. Toimissa otetaan huomioon
naisten ja miesten erilaiset lähtökohdat
ja tarpeet. Lisäksi vahvistetaan yhteisöl
lisyyttä ja kolmannen sektorin roolia
syrjäytymisen ehkäisyssä.
Rahoitusta voi saada:
• heikoimmassa asemassa olevien
sosiaalisen osallisuuden ja työelämä
valmiuksien vahvistamiseen sekä
erityisesti nuorten, ikääntyvien ja osatyökykyisten syrjäytymistä ehkäisevien toimenpiteiden kehittämiseen
• eri toimijoiden välisen yhteistyön ja
moniammatillisten palvelujen kehittämiseen sekä toimintaan liittyvän
osaamisen kehittämiseen
• sosiaalista osallisuutta vahvistavien
yhteisöllisten ja asukaslähtöisten
toimintatapojen ja palveluiden kehittämiseen
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Hankkeita ja tuloksia ohjelmakaudelta 2007–2013

mEnOliPPu – Eteenpäin
Opintiellä, perusopetus
päätökseen

Kuva: Tiina Rantakoski
Luovakas-hankkeessa järjestettiin seminaareja, verkostotapaamisia ja työpajoja luovien alojen yrittäjille.

Luovaa yrittäjyyttä
Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevan Teuvan aikuiskoulutuskeskuksen
TEAKin vuosina 2011–2013 toteuttaman Luovakas-hankkeen
tavoitteena oli liittää yrittäjyyskasvatus osaksi aikuiskoulutusta.

U

usia tapoja kehitettiin erilaisin
kokeiluin yhdessä opettajien,
opiskelijoiden ja yrittäjien kanssa.
Hanketta rahoittivat Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskus ja TEAK, ja se rahoitettiin
Manner-Suomen ESR-ohjelmasta.

keskuksen pääkoulutusaloihin kuuluvat
muun muassa puu-, sisustus-, verhoiluja vaatetusalojen koulutus. Kyseisillä
aloilla oman yrityksen perustaminen on
ollut perinteisesti matalammalla kuin
monella muulla.

– Hanke oli suunnattu erityisesti luovien
alojen yrittäjille. Sen aikana järjestimme
erilaisia verkostotapaamisia, seminaareja ja työpajoja. Kokonaisuuteen kuului
myös muun muassa romaninaisille
erikseen suunnattu yrittäjyyskoulutus
ohjelma sekä Startti yrittäjyyteen
-opintokokonaisuus, TEAKin rehtori
Ari Maunuksela kertoo.

– Projekti onnistui hyvin. Se loi valmiudet
kehittää edelleen yrittäjyyskoulutuksia
osana ammatillista aikuiskoulutusta.
Hankkeen tuloksena syntyi koulutusmalleja ja toimintatapoja yrittäjyyden edistämiseen ja yrittäjyyden kouluttamiseen.

Yrittäjyyskoulutuksen kehittäminen
soveltuu hänen mukaansa TEAKin toimintaan erityisen hyvin. Aikuiskoulutus10 | Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelma

– Huomasimme, että aloittava yrittäjä
tarvitsee tukea ja neuvoja monesta eri
suunnasta. Projektin aikana vaikutim
mekin välillisesti peräti 24 uuden yrityksen käynnistysvaiheeseen, Maunuksela
iloitsee.

HANKE TARJOAA mahdollisuuden
17–25-vuotiaille vantaalaisille nuorille
suorittaa keskeneräiset peruskoulu
opinnot päätökseen sekä saada päättötodistuksen. Toiminta soveltuu nuorille,
jotka tarvitsevat erityistä ja päivittäistä
tukea opiskelulleen. Nuorten ohjauspalveluita kehitetään ja edistetään nuorten
sijoittumista peruskoulun jälkeen.
Hanke toteutetaan monialaisena yhteistyönä Vantaan kaupungin nuorisopalveluiden, sivistystoimen, sosiaali- ja
terveystoimen sekä Vantaan TE-toimiston kanssa. Tuloksena 80 nuorta saa
peruskoulun päättötodistuksen saantiin
tarvittavaa opetusta sekä ohjausta
jatko-opintoihin. S11346
www.vantaa.fi/fi/nuorille/_nuorten_
tyopajatoiminta/ peruskoulu_paatokseen_-_menolippu-hanke

Työmieli – työvoimaa
kuntoutujista
TYÖMIELI-HANKE (S11038) toimi Satakunnassa 2009–2012. Sen avulla autettiin
työnantajia löytämään kuntoutujat
kiinnostavana työvoimapotentiaalina.
Erityisesti kerrottiin suurimmasta
kuntoutujaryhmästä eli mielenterveys
kuntoutujista. Työnantajan palveluohjaus
-malli kehitettiin tekemään kuntoutujan
työllistäminen yrityksille mahdollisimman helpoksi ja vaivattomaksi. Työurat
pitenevät kun kuntoutujia palkataan
WIN-WIN-periaatteella. Kaikki voittavat – myös yhteinen taloutemme. Nyt
kansainvälinen jatkohanke Mood For
Work (S12037) levittää mallia Euroopassa.
www.tyomieli.fi

Hankkeita ja tuloksia ohjelmakaudelta 2007–2013

Korkeakoulusta työelämään
Korkeakoulutettujen työtehtävistä löytyy vain hajanaisesti
konkreettista tietoa. Tämä voi hidastaa opintoja, heikentää
opiskelumotivaatiota ja opintojen jälkeistä työllistymistä.
Tiedon puute voi myös johtaa vääriin valintoihin ja keskeytyksiin.

H

elsingin ja Turun yliopistojen
yhteisessä Koutsihankkeessa
kehitetään verkkopalveluja, joilla
tuetaan korkeakouluopiskelijoiden valmistumista ja sijoittumista työelämään.

– Töissä.fi-sivusto on tehty korkeakouluissa jo opiskeleville, mutta se
sopii hyvin myös tulevaisuuttaan
pohtiville toisen asteen opiskelijoille,
alaa vaihtaville ja kaikille ohjausalan
ammattilaisille. Palvelussa yhdistetään
korkeakoulujen keräämää sijoittumistietoa valmistuneiden kokemuksiin
työelämästä, Koutsi-hankkeen projektipäällikkö Merja Ukkola kertoo.

Korkeakoulusta.fi on puolestaan ESR-
hankkeiden tuotteita kokoava sivusto,
joka palvelee erityisesti korkeakouluissa ohjaus- ja työelämäyhteistyötä
tekeviä henkilöitä Kohderyhmiltä
saadun palautteen perusteella sivustoja pidetään erittäin tarpeellisina.
Euroopan sosiaalirahaston tuella vuosina 2011–2013 toteutettavaa Koutsi-
hanketta halutaankin jatkaa.
– En tiedä, olisiko verkkosivustoja
koskaan pystytty tekemään ilman
ESR-tukea. Tarkoituksemme on hakea
hankkeelle myös jatkorahoitusta,
Ukkola toteaa.

Adelante
– terveydenhoitoalalle
maahanmuuttajia
MAAKUNNALLINEN ADELANTE-HANKE
kartoittaa, testaa ja luo uusia terveyden
hoitoalalle sopivia työperäisen maahanmuuton rekrytointimalleja. Projektiin
osallistuu espanjalaisia terveydenhoito
alan ammattilaisia, jotka ovat kiinnostuneita muuttamaan työn takia Etelä-
Pohjanmaalle. Projektissa mukana olevat
espanjalaiset sairaanhoitajat saavat jo
lähtömaassaan viiden kuukauden pitui
sen koulutuksen: perehdytyksen Suomen
terveydenhuoltoon ja kulttuuriin sekä
suomen kieleen. Myös Suomessa
järjestetään tarpeen mukaan erilaisia
tilaisuuksia ja koulutuksia esimerkiksi
suomen kielen taidon parantamiseksi.
Hanke on suunnittelusta toteutukseen
ollut yhteistyötä mukana olevien kun
tien, sairaanhoitopiirien ja TE-toimistojen sekä muiden vastaavien ESR-hankkeiden kesken. S12170

Voit tutustua ohjelmakauden
2007–2013 hankkeisiin
myös rakennerahasto
tietopalvelussa:

www.eura2007.fi/rrtiepa.
Kirjoita hakukenttään
projektikoodi, esim. A30808.
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