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Millaisia hankkeita voidaan rahoittaa?
Hämeen ELY-keskus avaa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahastoohjelman ESR- haun Etelä-Suomen alueella. Hankkeita voidaan toteuttaa paikallisina tai
ylimaakunnallisina Hämeen, Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan alueilla.

Haettavien hankkeiden painotukset
Hankkeiden tulee kohdistua Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 -rakennerahasto-ohjelman
toimintalinjoille 3, 4 tai 5. Haettavan toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelma-asiakirjan
erityistavoitteen mukaisia. Kuvaus erityistavoitteiden sisällöistä Kestävää kasvua ja työtä 20142020 Suomen rakennerahasto-ohjelmassa www.rakennerahastot.fi > Tietoa rakennerahastoista >
Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 -ohjelma.
Rakennerahasto-ohjelman toimintalinjoille ja niiden erityistavoitteille on asetettu tulos- ja
tuotosindikaattoreita, jotka on esitetty ohjelma-asiakirjan liitteissä 2 ja 3. Rahoitettavilta hankkeilta
edellytetään, että ne tuottavat mitattavia tuloksia ja edistävät erityistavoitekohtaisten tulos- ja
tuotosindikaattoreiden saavuttamista.
Hankkeiden tulee vastata alueiden selviytymissuunnitelmissa nostettuihin teemoihin.
Selviytymissuunnitelmat ovat luettavissa www.rakennerahastot.fi > Etelä-Suomi > Kehittämisen
painopisteet
Kaikissa maakunnissa (Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa) on
auki erityistavoitteet 9.1. ja 10.1. Erityisenä painotuksena Covid-19 koronavirusepidemian
aiheuttamat haasteet nuorten opiskeluun sekä nuorten syrjäytymisvaara.
toimintalinja 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen.
Erityistavoite 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien
palveluiden parantaminen
Hankkeissa voidaan kehittää ja vahvistaa koulutuksesta koulutukseen tai työelämään
siirtymistä ja koulutuksen suorittamista tukevia menetelmiä ja palveluita sekä lisätä
koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta. Tavoitteena on ehkäistä opintojen
keskeytymistä ja syrjäytymistä koulutus- ja työuriin liittyvissä siirtymävaiheissa sekä
opintojen aikana.
Mahdolliset kohderyhmät
Opiskelijat ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat; erilaiset koulutusorganisaatiot;
opinto-ohjaajat, uraneuvojat ja muut ohjaus- ja koulutuspalveluiden asiantuntijat;
hankkeiden toimintaan liittyvät työnantajat
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toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta.
Erityistavoite 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn
parantaminen
Hankkeissa voidaan parantaa erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien nuorten
palveluita kehittämällä osallisuutta vahvistavia kokonaisvaltaisia palveluita, erityisesti
työelämävalmiuksien näkökulmasta. Hankkeissa voidaan vahvistaa monialaista ja ammatillista yhteistyötä sekä parantaa siihen liittyvää osaamista sekä tarjota nuorten
syrjäytymistä ehkäiseviä toimenpiteitä.
Mahdolliset kohderyhmät
Työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat − erityisesti nuoret,
maahanmuuttajataustaiset, romanit, vammaiset henkilöt ja vajaakuntoiset;
työllisyys-, sosiaali-, terveys-, ja kuntoutuspalvelujen tarjoajat, toiminnassa mukana
olevat työnantajat
Lisäksi Uudellamaalla on auki erityistavoitteet 6.1. ja 7.1. Haku on kohdistettu hankkeille, jotka
vastaavat ajankohtaisesta koronavirusepidemiasta aiheutuneisiin työllisyyshaasteisiin. Hankkeet,
joita ei voitu rahoittaa kevään 2020 ESR -haussa, voivat myös osallistua hakuun uudella,
täydennetyllä hakemuksella.
Toimintalinja 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien
työllistymisen edistäminen
Hankkeissa voidaan parantaa nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa
olevien työllistymistä. Työllisyysasteen nostoa tukemaan tarvitaan erityisen tarkoin
kohdennettuja keinoja sekä kuntien, valtion, yksityisen ja kolmannen sektorin
tuloksellista yhteistyötä työllisyyden hoitamiseksi.
Mahdolliset kohderyhmät
työttömät, työttömyysuhan alla olevat ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat nuoret ja
heikossa työmarkkina-asemassa olevat (mm. ikääntyvät, pitkäaikais- ja
toistuvaistyöttömät, osatyökykyiset ja vammaiset henkilöt sekä maahanmuuttajat ja
etniset vähemmistöt); kohderyhmälle palveluja tarjoavat tahot; kohderyhmän
potentiaaliset työllistäjät – erityisesti mikro- ja pk-yritykset
Mikäli hankkeeseen suunnitellaan osallistujiksi työttömiä, hakijan on keskusteltava
TE-toimiston kanssa hankkeen toimenpiteistä.
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Erityistavoite 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
Hankkeissa voidaan tukea yritysten ja muiden työorganisaatioiden parempaa
sopeutumista muutostilanteisiin. Hankkeissa tavoitellaan parantunutta ja
työhyvinvointia ja samalla tuottavuutta osallistuvissa yrityksissä. Hankkeita voidaan
toteuttaa yrityksille suunnattuina neuvontahankkeina.
Mahdolliset kohderyhmät
mikro- ja pk-yritysten henkilöstö ja johto, ml yrittäjät; kohderyhmälle palveluja
tarjoavat tahot; erilaisten työvoima- ja yrityspalvelujen kehittäjät ja tarjoajat; julkiset
työorganisaatiot
Lisäksi Päijät-Hämeessä on auki erityistavoite 9.2. Erityisenä painotuksena sähköalan koulutuksen
kehittäminen vastaamaan alueen muuttuvia tarpeita.
toimintalinja 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen.
Erityistavoite 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja
laadun parantaminen
Tavoitteena on tarjota paremmin kasvu- ja rakennemuutosalojen tarpeisiin vastaavaa
koulutusta. Samalla parannetaan hankkeisiin osallistuneiden työelämässä olevien tai
työttöminä olleiden miesten ja naisten osaamista ja sopeutumiskykyä muuttuviin
osaamistarpeisiin sekä vahvistetaan oppilaitosten, korkeakoulujen ja työelämän
systemaattista yhteistyötä.
Mahdolliset kohderyhmät
opiskelijat, työntekijät (ml. yrittäjät), työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella
olevat naiset ja miehet; erilaiset koulutusorganisaatiot; hankkeiden toimintaan liittyvät
työnantajat
Käytettävissä oleva rahoitus vaihtelee maakunnittain. Hankeidean kanssa kannattaa olla
yhteydessä rahoitusasiantuntijaan sen selvittämiseksi, minkälaiset mahdollisuudet kussakin
maakunnassa on rahoittaa hankkeita.

Kuka voi hakea?
Rahoitusta voivat hakea Etelä-Suomen maakuntien alueella toimivat yhteisöt (esim. kunnat,
koulutus- ja kehittämisorganisaatiot, yritykset, säätiöt ja yhdistykset).
Muuta huomioitavaa
Hankkeiden suositeltava toteutusaika on enintään 2 vuotta. Hankkeiden tulee päättyä viimeistään
31.3.2023. Hankkeet voivat alkaa aikaisintaan 1.2.2021.
Kaikissa hankkeissa tulee olla ELY-keskuksen rahoituksen lisäksi muuta rahoitusta.
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ELY-keskuksen tuki on pääsääntöisesti 75-80 %; korkeammat tukitasot edellyttävät
erityisperusteluita. Muu rahoitus voi olla kunta- tai muuta julkista ja/tai yksityistä rahoitusta. Hakijan
tulee osallistua myös itse hankkeen rahoittamiseen.
Hankkeen henkilöstökustannuksissa voi olla vain hankkeen kannalta olennaista työpanosta
tekevien henkilöiden palkkakustannuksia. Pienemmät (alle 20 %) työosuudet tulee
kustannusarviossa merkitä muihin kustannuksiin sisäisinä asiantuntijapalveluina. Rahoittaja voi
vain erityisistä perustelluista syistä hyväksyä alle 20 % työaikaa tekevien palkkakustannukset
henkilöstökustannuksiin.

Hankkeissa käytetään pääsääntöisesti 17 % flat rate -kustannusmallia.
Perustellusta syystä voidaan myös käyttää:
• Flat rate 15 % kustannusmallia
• Flat rate 40 % kustannusmallia
• Lump sum -kustannusmallia.
Alle 50 000 € hankkeissa ovat käytössä vain lump sum ja flat rate 40 % -mallit.
Lisätietoja käytettävissä olevista kustannusmalleista on EURA2014-järjestelmässä hakemuksen
täyttöohjeissa sekä www.rakennerahastot.fi >Hanketoimijalle > Ohjeita tuensaajalle >
Yksinkertaistetut kustannusmallit.

Hakemuksen jättäminen
Hakemukset täytetään sähköisesti EURA2014-järjestelmän kautta. Ennen hakemuksen
täyttämistä hakijan tulee perehtyä tarkoin hakemuksen täyttöohjeisiin.
Hakemukset osoitetaan Hämeen ELY-keskukselle.
Kanta-Hämeeseen, Kymenlaaksoon, Päijät-Hämeeseen ja Uudellemaalle kohdistuvat sekä
ylimaakunnalliset hankehakemukset jätetään viranomaiskäsittelyyn viimeistään 30.11.2020.
Ainoastaan Etelä-Karjalaan kohdistuvat hakemukset tulee jättää käsittelyyn viimeistään
15.12.2020.
Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.
EURA 2014 -järjestelmän hakijan palvelujen käyttäminen muuttui vuodenvaihteessa 2019-2020.
EURA 2014 -järjestelmän sähköisiin asiointipalveluihin kirjaudutaan vuoden 2020 alusta lukien
Digi-ja väestötietoviraston vahvaa Suomi.fi-tunnistusta käyttäen. Järjestelmään kirjautumiseen
vaaditaan henkilökohtainen vahva tunniste:
-henkilökohtaiset pankkitunnukset
-mobiilivarmenne
-varmennekortti.
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Pankkitunnisteista saat lisätietoa omasta pankistasi, mobiilivarmenteesta puhelinoperaattorilta ja
osoitteesta https://mobiilivarmenne.fi/ ja varmennekorteista Digi-ja väestötietovirastosta sekä
poliisin sivuilta.
Itse tunnistuksen lisäksi muutos koskee myös Katso-rooleja EURA 2014 -järjestelmän
käyttämiseksi. Katso-roolien tilalle tulee Suomi.fi-valtuudet. Muutos on vaiheittainen.
Kaupparekisterissä olevien organisaatioiden (esim. yritykset) nimenkirjoitusoikeudelliset henkilöt
käyvät myöntämässä EURA 2014-järjestelmään hakemusta tekeville uudet EURA-valtuudet.
Valtuuksia ovat:
-rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu,
-rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu ja käsittelyyn jättäminen
-rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu, käsittelyyn jättäminen ja tietojen
hallinnointi.
Niiden organisaatioiden, jotka eivät ole kaupparekisterissä (esim. julkiset organisaatiot) Katso-roolit
tarkastetaan EURA 2014 -järjestelmään kirjautumisen yhteydessä siirtymävaiheessa (vuosi 2020)
vielä Katso-hallinnasta eli heillä pitää olla organisaationsa nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön
Katso-palvelussa (https://yritys.tunnistus.fi/) myöntämä Katso-rooli (EURA 2014 asiointi/valmistelija tai EURA 2014 -asiointi/nimenkirjoittaja) EURA 2014-järjestelmän käyttöön.
DVV ja Vero ovat toteuttaneet virkailijavaltuuttamispalvelun, jonka avulla nämä organisaatiot voivat
hakea asiointipalvelukohtaista valtuutusoikeutta jollekin työntekijälleen jo siirtymävaiheessa.
Valtuutusoikeuden saanut työntekijä voi tämän jälkeen myöntää omassa organisaatiossaan
EURA2014 - asiointipalvelun edellyttämiä valtuuksia muille työntekijöille. Organisaatioiden on
otettava Suomi.fi -valtuudet käyttöön vuoden 2020 aikana, koska kirjautuminen EURA2014 palveluun ei onnistu ilman Suomi.fi valtuuksia enää vuonna 2021.
Lisätietoa asiasta ja mm. ohjeet organisaation kaupparekisteritiedon tarkistamiseksi ja
virkailijavaltuuttamiseen löydät www.rakennerahastot.fi-sivuilta > Hakijalle > Katso-palvelu päättyy
-tilalle Suomi.fi-palvelu
Hakemuksen liitteet
•
•
•

Päätös tai sopimus muusta rahoituksesta
Yhteishankkeiden yhteistyösopimukset (aiesopimus)
Selvitys organisaation arvonlisäverokohtelusta ko. hankkeessa, mikäli arvonlisäverokulut
sisältyvät hankkeen kustannuksiin. Kuntaorganisaatioiden ALV ei uusissa hankkeissa ole
enää tukikelpoinen.

Valintakriteerit
Hankkeen on oltava Suomen rakennerahasto-ohjelman mukainen ja siinä tulee ottaa huomioon
maakuntien kehittämisen painopisteet. Hankkeiden arvioinnissa käytetään seurantakomitean
hyväksymiä arviointikriteerejä, jotka löytyvät www.rakennerahastot.fi >Hakijalle >Hankkeiden
yleiset ja erityiset valintakriteerit.
Hankkeiden tulee täyttää kaikki yleiset valintakriteerit. Erityistavoitekohtaiset valintaperusteet
nostavat esiin ne hankkeet, jotka vastaavat parhaiten ohjelma-asiakirjan painotuksiin. Lisäksi
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arvioinnissa käytetään alueellisia tarkentavia valintaperusteita. Hankkeet saavat pisteitä
maakunnan selviytymissuunnitelman mukaisuudesta (1-5) ja ajankohtaiseen epidemiatilanteeseen
vastaamisesta (1-5).

Horisontaaliset periaatteet
Horisontaalisia periaatteita tarkastellaan kaikissa hankehakemuksissa. Rakennerahasto-ohjelman
horisontaalisia periaatteita ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys. Hanke voidaan
valita rahoitettavaksi vain, jos horisontaaliset periaatteet on otettu huomioon hankesuunnitelmassa.
Lisätietoa horisontaalisista periaatteista: www.rakennerahastot.fi >Tietoa rakennerahastoista
>Ohjelman erityisteemat

Lisätietoa ja yhteydenotot
www.rakennerahastot.fi > Etelä-Suomi > Yhteystiedot > ELY-keskus

