LIITE 1
KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 RAKENNERAHASTO-OHJELMA
VALTAKUNNALLISEN TOIMINNAN KATSAUS 1.10.2015-31.3.2016
Toteutuskatsauksen päivittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota tarkastelujaksolla
tapahtuneeseen toimintaan ja tarkentuneisiin suunnitelmiin seuraavan kahden vuoden
aikana. Tavoitteiden saavuttamista tulee kuvata myös kumulatiivisesti.

Valtakunnallinen
toimenpidekokonaisuus
Yhteyshenkilö (koordinaatio tms.
hankkeen yhteyshenkilö ja
rahoittajan vastuuhenkilö)
Vastuullinen hallinnonala ja
ministeriön vastuuhenkilön
yhteystiedot
Toteutusaika
Julkinen rahoituskehys ja
toteutuneet hyväksytyt
kustannukset (EU+valtio+kunta ja
muu julkinen rahoitus sekä
yksityinen rahoitus)1

Erityistavoite: 10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työja toimintakyvyn parantaminen
Toimenpidekokonaisuus: Heikoimmassa työmarkkinaasemassa olevien sosiaalisen osallisuuden tukeminen
Eveliina Pöyhönen, STM

STM: Kati Herranen-Haapaniemi, Irmeli Järvenpää
2014-2022
EU+valtio 25 milj.euroa
sidottu
4 501 980 euroa

1) Tiivis kuvaus toiminnan sisällöstä ja toimenpidekokonaisuudessa rahoitettujen
hankkeiden lukumäärä
Toimenpidekokonaisuus: Heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien sosiaalisen
osallisuuden tukeminen
Toimenpidekokonaisuudella edistetään heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien sosiaalista
osallisuutta ja toimintakykyä kehittämällä heille suunnattuja sosiaali-, terveys- ja
kuntoutuspalveluita. Kehittämisen kohteena ovat erityisesti pitkäaikaistyöttömiä, ikääntyneitä
työttömiä ja osatyökykyisiä henkilöitä tukevat palvelujärjestelmät ja toimintamallit. Erityistä
huomiota kiinnitetään matalan kynnyksen palvelumallien kehittämiseen, palvelutarpeiden
tunnistamiseen, palveluihin pääsyn nopeuttamiseen sekä monialaisen yhteistyön vahvistamiseen
eri toimijoiden välillä. Kehittämistyö tukee sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallista
uudistamista ja kuntoutuksen palvelujärjestelmän arviointia.
Hankkeiden lukumäärä: 6 + 2 ehdollisesti hyväksyttyä
2) Kuvaus konkreettisesta toiminnasta tarkastelujaksolla (1.10.2015-31.3.2016)

1

toimenpidekokonaisuudelle suunniteltu rahoituskehys (seurantakomitea 6/2014), sidottu rahoitus ja maksettu
rahoitus

Toimenpidekokonaisuudesta on rahoitettu kaksi toimintalinjan 5 koordinaatiohanketta. Nämä
aloittivat toimintansa vuoden 2014 loppupuolella ja ovat siitä lähtien aktiivisesti edistäneet
hankkeiden kehittämistä ja toteuttamista koko maassa. Vuonna 2015 valitut neljä muuta
valtakunnallista hanketta käynnistyivät viimeistään tarkastelujakson aikana.

3) Arvio kehittämisohjelmalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta tarkastelujaksolla
Koordinaatiohankkeet ovat levittäneet tietoa Osallisuus-teeman tavoitteista ja sisällöstä niin
valtakunnallisesti kuin alueillakin. Kehittämisohjelma on lähtenyt hyvin käyntiin ja
hankehakemuksia on tullut runsaasti.
4) Kuvaus seuraavan kahden vuoden aikana toteutettavasta toiminnasta ja suunnitteluista
painotuksista (esim. hakuihin liittyen) vuosittain ilmoitettuna
3.11.2015 päättyneessä toimintalinjan 5 hankehaussa saatiin runsaasti hakemuksia. Ehdollisesti
hyväksytyistä hakemuksista kaksi kohdistui tähän toimenpidekokonaisuuteen. Seuraava haku
järjestetään vuoden 2016 loppupuolella.
5) Kuvaus yhteyksistä alueelliseen toimintaan

Koordinaatiohankkeet palvelevat myös aluilla rahoitettuja hankkeita sekä kokoavat yhteen ja
välittävät tietoa valtakunnallisten ja alueellisten hankkeiden ja rahoittajien välillä. Valtakunnalliset
hankkeet sisältävät useita osahankkeita eri puolilla maata ja toimivat usein yhteistyössä alueilta
rahoitettujen hankkeiden kanssa.
6) Linkkejä toimenpidekokonaisuudesta kertoville verkkosivuille
http://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/heikoimmassa-asemassaolevien-sosiaalisen-osallisuuden-ja-tyoelamavalmiuksien-vahvistaminen#.VyMJJDHmO90
7) Toimenpidekokonaisuudesta rahoitettujen hankkeiden lista erillisenä liitteenä






Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke SOKRA,
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S202
20, https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-jaohjelmat/sokra
Sosiaalinen osallisuus ja työ- ja toimintakyvyn muutos (Solmu)
- koordinaatiohanke 2014-2017,
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S202
37,
http://www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/tyoura/solmu/Sivut/default.
aspx
Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke
(SOSKU-hanke),
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S205
06, https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja2









ohjelmat/sosku
PARTY Parempaa työ- ja toimintakykyä -projekti,
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S205
19, http://www.rauma.fi/tietoa-kaupungista/hankkeet/partyhankekokonaisuus
Osallisuutta osuuskunnista,
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S203
95, http://www.kiipula.fi/fi/kehittamishankkeet/tyoelamayhteistyo
Polkuja työelämään (TEMPO) - osatyökykyisen työnhakijan
tukemisen mallien ja käytäntöjen kehittäminen sekä
levittäminen,
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S205
00, http://hankkeet.kuntoutussaatio.fi/tempo/
lisäksi kaksi ehdollisesti hyväksyttyä hanketta valmistelussa
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