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ESR-PROJEKTIHAKU
Hämeen ELY-keskus avaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -rakennerahasto-ohjelman
ESR-haun koskien kestävän kaupunkikehittämisen 6Aika-strategian painopistettä Avoin
osallisuus ja asiakkuus. Hakemuksia voi jättää toimintalinjalle 3 erityistavoitteeseen 6.1,
toimintalinjalle 4 erityistavoitteisiin 9.1 ja 9.2 sekä toimintalinjalle 5 erityistavoitteeseen 10.1.
Haku tapahtuu sähköisesti internetissä osoitteessa http://www.eura2014.fi/.
Hakemukset jätetään EURA -järjestelmässä käsittelyyn viimeistään 16.3.2018. Hakemus
osoitetaan Hämeen ELY-keskukselle.
EURA 2014:n sähköisiin asiointipalveluihin kirjaudutaan Verohallinnon tarjoaman
maksuttoman Katso -tunnistautumispalvelun kautta. Palvelun käyttäjä tarvitsee EURA 2014 järjestelmän asiointi -roolin Katso-tunnisteet, jotka myöntää oman organisaation Katsopääkäyttäjä. Myös Katso-pääkäyttäjäroolilla voidaan täyttää hakemuksia ja jättää ne
viranomaiskäsittelyyn, sillä Katso-pääkäyttäjällä on aina organisaation nimenkirjoitusoikeus.
Järjestelmä on täysin sähköinen, viranomaiselle ei lähetetä allekirjoitettuja
paperihakemuksia. Katso-tunnisteesta saat lisätietoa osoitteesta https://yritys.tunnistus.fi
sekä Verohallinnon sivuilta http://www.vero.fi

Kuka voi hakea
Hankerahoitusta voivat hakea kuutoskaupunkien omat organisaatiot sekä sellaiset
kuutoskaupunkien alueella toimivat tahot, jotka on määritelty mahdollisiksi tuensaajiksi
rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteissa 6.1, 9.1, 9.2 ja 10.1.
Erityistavoitteen 6.1 hankkeissa rahoitusta voivat hakea työvoimapalvelujen tarjoajat ja
kehittäjät, kunnat, koulutusorganisaatiot, sosiaalipartnerit, järjestöt ja muut toimialaan liittyvät
organisaatiot.
Erityistavoitteiden 9.1 ja 9.2 hankkeissa rahoitusta voivat hakea tutkimus- ja
koulutusorganisaatiot, kunnat ja kuntayhtymät, sosiaalipartnerit ja muut toimintaan liittyvät
järjestöt, säätiöt ja yritykset.
Erityistavoitteen 10.1 hankkeissa rahoitusta voivat hakea kunnat; työllisyys-, sosiaali- ja
kuntoutuspalvelujen tarjoajat; tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kansalaisjärjestöt,
sosiaalipartnerit ja muut toimialaan liittyvät järjestöt, säätiöt ja yritykset.

Millaisia hankkeita voidaan rahoittaa
Toimintalinja 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
-

Erityistavoite 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien
työllistymisen edistäminen

Toimintalinja 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
-

Erityistavoite 9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluluiden
parantaminen
Erityistavoite 9.2 Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun
parantaminen

Toimintalinja 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
-

Erityistavoite 10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Hankkeen tulee kohdistua johonkin haettavissa olevaan erityistavoitteeseen. Rahoitettavaksi
haetaan Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 –rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteen
6.1, 9.1, 9.2 tai 10.1 mukaisia sekä 6Aika-strategian Avoin osallisuus ja asiakkuus painopisteeseen kohdistuvia ESR-hankkeita. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla sekä
rakennerahasto-ohjelman että 6Aika-strategian mukaisia.
Rahoitettavien hankkeiden tulee olla vähintään kahden eri toteuttajan yhteishankkeita,
joissa on toteuttajia vähintään kahden eri kuutoskaupungin alueelta (Espoo, Helsinki,
Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa). Hankkeiden vaikutusten tulee kohdistua vähintään kahden
eri kuutoskaupungin alueelle.
6Aika-johtoryhmän linjauksen mukaisesti toteuttajilla tulee olla kiinteä toimipaikka (verottajan
määritelmän mukainen) kuutoskaupunkien alueella ja toiminnan tulee kohdistua
kuutoskaupunkien alueelle. Hankehakemuksessa tulee kuvata, minkä kuutoskaupunkien
alueelle hankkeen toiminta kohdentuu.
6Aika-strategian mukaisesti hankkeissa tulee edistää yhteistyötä eri sidosryhmien välillä
(esim. kaupungit, yritykset, julkishallinto, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kolmas sektori ja
palvelujen loppukäyttäjät).
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.

Kuvaukset erityistavoitteiden 6.1, 9.1, 9.2 ja 10.1 sisällöistä löytyvät rakennerahasto ohjelmasta www.rakennerahastot.fi -> Tietoa rakennerahastoista -> Kestävää kasvua ja työtä
2014–2020 -ohjelma.
Lisätietoa 6Aika-strategiasta löytyy 6Aika-verkkosivuilta: https://6aika.fi

Haettavien hankkeiden tarkemmat sisällöt ja kohderyhmäpainotukset
Rahoitusta hakevien hankkeiden on toteutettava rakennerahasto-ohjelman erityistavoitetta
6.1 (Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen),
erityistavoitetta 9.1 (Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden
parantaminen), erityistavoitetta 9.2 (Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja
laadun parantaminen) tai erityistavoitetta 10.1 (Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja
toimintakyvyn parantaminen).
Haku keskittyy positiivisen rakennemuutoksen tuomiin mahdollisuuksiin.
Hankehakemusten toivotaan painottuvan johonkin seuraavista aihealueista:
● korkeaan teknologiaan ja digitalisaatioon liittyvän osaamisen aktivointi ja lisääminen
(esim. automaatio, tekoäly, data-analytiikka, kyberturvallisuus),
● kasvavien alojen yritysten työvoimatarpeeseen ja osaajapulaan vastaaminen,
● uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittäminen heikossa työmarkkina-asemassa
olevien työllistymisvalmiuksien vahvistamiseksi ja työvoiman saatavuuden
turvaamiseksi matalan työllistymiskynnyksen tehtäviin.
Hyvä hanke hyödyntää jo aiemmin 6Aika-strategian hankkeissa kehitettyjä tuloksia, malleja
ja kokeiluja. Hankehakemuksessa esitetään selkeästi hankkeen toimenpiteet, hankkeen
tuottamat hyödyt ja sen tavoittelema vaikuttavuus.
Haussa haetaan kehittämishankkeita, joiden toimenpiteet perustuvat kohderyhminä olevien
potentiaalisten yritystyönantajien tunnistettuihin rekrytointi- ja osaamistarpeisiin.
Erityistavoitekohtaisista kohderyhmistä kuutoskaupungit painottavat tässä haussa erityisesti
seuraavia:
● Erityistavoite 6.1: työttömät, työttömyysuhan alla olevat ja työmarkkinoiden
ulkopuolella olevat nuoret ja muut työnhakijat; kohderyhmän potentiaaliset työllistäjät
– erityisesti mikro- ja pk-yritykset
● Erityistavoitteet 9.1 ja 9.2: opiskelijat, työntekijät (ml. yrittäjät), työttömät ja
työmarkkinoiden ulkopuolella olevat henkilöt; hankkeiden toimintaan liittyvät
työnantajat
● Erityistavoite 10.1: työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat henkilöt;
toiminnassa mukana olevat työnantajat

Hankehakemuksessa tulee esittää konkreettiset toimenpiteet, jotka kohdistetaan
kohderyhmänä oleville henkilöille ja/tai tahoille.

Hankesparraus:
Hankehakijoiden on mahdollista saada kuutoskaupungeilta sparrausta hankehakemuksensa
valmisteluun. Sparrausta järjestetään 20.2., 28.2. ja 8.3.2018. Sparrausaikoja voi varata
kyseisiltä päiviltä ottamalla yhteyttä 6Aika-toimistoon (info@6aika.fi). Sparrausajat täytetään
varausjärjestyksessä. Sparrauksessa kuutoskaupunkien edustajat sekä 6Aikastrategiatoimisto auttavat hakijoita kiteyttämään ja konkretisoimaan hankeideaa.

Muuta huomioitavaa
Hankkeiden toteutusaika voi olla enintään kolme vuotta.
Kaikissa hankkeissa tulee olla ELY-keskuksen rahoituksen lisäksi muuta rahoitusta. ELYkeskuksen tuki on pääsääntöisesti enintään 70 %; korkeammat tukitasot edellyttävät
erityisperusteluita. Muu rahoitus voi olla kunta- tai muuta julkista ja/tai yksityistä rahoitusta.
Hakijoiden tulee myös itse osallistua hankkeen rahoittamiseen.
Hankkeissa käytetään pääsääntöisesti 17 % flat rate -kustannusmallia. Perustellusta
syystä voidaan myös käyttää 15 %:n ja 40 %:n flat rate –kustannusmalleja. Lisätietoja
käytettävissä olevista kustannusmalleista EURA2014 –järjestelmässä sekä
www.rakennerahastot.fi -> Hanketoimijalle -> Ohjeita tuensaajalle -> Yksinkertaistetut
kustannusmallit.

Valintakriteerit
Hankkeen on oltava Suomen rakennerahasto-ohjelman mukainen ja sen tulee tukea
hakupainotuksia. Hankkeiden arvioinnissa käytetään seurantakomitean hyväksymiä
arviointikriteerejä sekä hakukohtaisia 6Aika-spesifejä arviointikriteerejä. Seurantakomitean
hyväksymät arviointikriteerit löytyvät www.rakennerahastot.fi -> Hakijalle -> Hankkeiden
yleiset ja erityiset valintaperusteet.

Kaikkien hankkeiden tulee täyttää kaikki yleiset valintakriteerit. Erityistavoitekohtaiset
valintaperusteet nostavat esiin ne hankkeet, jotka vastaavat parhaiten ohjelma-asiakirjan
sisältöihin. Hankkeiden arvioinnissa käytetään painotettuja erityistavoitekohtaisia
valintakriteerejä sekä painotettuja 6Aika-spesifejä valintakriteerejä.
Hankkeiden arvioinnissa sovellettavat 6Aika-spesifit valintakriteerit ja niiden painoarvot:
- Hanke toteuttaa 6Aika-strategiaa tunnistamalla ja ratkaisemalla konkreettisesti
työllisyyteen liittyviä haasteita ja yritysten työvoimatarpeita. (30 %)
- Hanke mahdollistaa korkeaan teknologiaan ja digitalisaatioon liittyvän osaamisen
aktivoinnin ja lisäämisen. (30 %)
- Hankkeessa kehitetään uusia ja innovatiivisia ratkaisuja erityisesti yritysten osaamisja rekrytointitarpeisiin. (20 %)
- Hankkeen toimenpiteet, budjetti ja toteuttajakonsortio ovat tarkoituksenmukaiset. (20
%)
Hankkeiden arvioinnissa sovellettavat erityistavoitekohtaiset valintakriteerit ja niiden
painoarvot:
Erityistavoite 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen
edistäminen
- Hankkeen toimenpiteillä edistetään työllisyyttä välittömästi tai välillisesti. (20 %)
- Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja tai tuotetaan erityistä lisäarvoa
olemassa oleviin palveluihin ja/tai toimintamalleihin heikossa työmarkkinaasemassa olevien työllisyyden edistämiseksi. (20 %)
- Hanke vastaa osaltaan tunnistettuihin paikallisiin/alueellisiin työvoimatarpeisiin.
(10 %)
- Hanke edistää toimijoiden yhteistyötä ja/tai monialaisten palvelujen hyödyntämistä
koordinoidusti. (20 %)
- Hanke kohdistuu erityisesti nuoriin tai ikääntyviin. (10 %)
- Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa. (5 %)
- Hanke tukee yhdenvertaisuutta. (5 %)
- Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita. (5 %)
- Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa. (5 %)
Erityistavoite 9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden
parantaminen

-

-

-

Hankkeen toimenpiteillä edistetään välittömästi tai välillisesti koulutuksesta
koulutukseen tai työelämään siirtymistä tai muita siirtymiä työelämän
muutosvaiheissa. (20 %)
Hankkeen toimenpiteillä edistetään koulutuksessa aliedustettuihin ryhmiin
kuuluvien osaamista ja sitä kautta työllistymismahdollisuuksia. (10 %)
Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja, edistetään ennakoivaa
lähestymistapaa tai tuotetaan erityistä lisäarvoa olemassa oleviin toimenpiteisiin.
(20 %)
Hanke edistää toimijoiden yhteistyötä. (20 %)
Hanke kohdistuu erityisesti nuoriin. (10 %)
Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa. (5 %)
Hanke tukee yhdenvertaisuutta. (5 %)
Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita. (5 %)
Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa. (5 %)

Erityistavoite 9.2 Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun
parantaminen
- Hankkeen toimenpiteillä lisätään paikallisten, alueellisten tai kansallisten kasvutai rakennemuutosalojen tarvitseman koulutuksen tarjontaa, laatua ja osuvuutta.
(20 %)
- Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja tai tuotetaan erityistä lisäarvoa
olemassa oleviin toimenpiteisiin. (20 %)
- Hanke vastaa osaltaan paikallisiin/alueellisiin tai kansallisiin työvoiman
osaamistarpeisiin ja edistää siten työllisyyttä. (20 %)
- Hanke edistää koulutuksen tarjoajien ja työnantajien yhteistyötä. (20 %)
- Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja erityisesti vähähiilisen talouden
edistämistä. (5 %)
- Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa. (5 %)
- Hanke tukee yhdenvertaisuutta. (5 %)
- Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa. (5 %)
Erityistavoite 10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen
- Hankkeen toimenpiteillä edistetään osallistujien etenemistä kohti työelämää. (20
%)
- Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja tai tuotetaan erityistä lisäarvoa
olemassa oleviin työ- ja toimintakykyä lisääviin palveluihin ja/tai toimintamalleihin.
(20 %)

-

Hanke edistää toimijoiden yhteistyötä ja/tai monialaisten palvelujen hyödyntämistä
koordinoidusti. (20 %)
Hanke kohdistuu erityisesti ryhmiin, joiden sosiaalinen osallisuus on uhatuin. (10
%)
Hanke vahvistaa kansalaistoimijalähtöisiä toimintatapoja. (10 %)
Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa. (5 %)
Hanke tukee yhdenvertaisuutta. (5 %)
Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita. (5 %)
Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa. (5 %)

Hankkeiden yhteenlasketuissa pisteissä 6Aika-valintakriteerien ja erityistavoitekohtaisten
valintakriteerien painoarvot ovat yhtä suuret.

Horisontaaliset periaatteet
Horisontaalisia periaatteita tarkastellaan kaikissa hankehakemuksissa. Rakennerahastoohjelman horisontaalisia periaatteita ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys;
horisontaalisissa teemoissa huomioidaan myös EU:n Itämeren alueen strategia. Hanke
voidaan valita rahoitettavaksi vain, jos horisontaaliset periaatteet on otettu huomioon
hankesuunnitelmassa.
Lisätietoa horisontaalisista periaatteista: www.rakennerahastot.fi -> Tietoa
rakennerahastoista ->Ohjelman erityisteemat

Hakemuksen jättäminen
Hakemukset täytetään sähköisesti EURA2014-järjestelmän kautta. Ennen hakemuksen
täyttämistä hakijan tulee perehtyä tarkoin hakemuksen täyttöohjeisiin.
Hakemus osoitetaan Hämeen ELY-keskukselle ja jätetään viranomaiskäsittelyyn
viimeistään 16.3.2018.
EURA 2014:n sähköisiin asiointipalveluihin kirjaudutaan Verohallinnon tarjoaman
maksuttoman Katso -tunnistautumispalvelun kautta, joka tarjoaa kaksi erilaista työ- ja
elinkeinoministeriön palveluihin kuuluvaa roolia:

1. TEM EURA 2014 –asiointi/nimenkirjoittajat voi täyttää ja tallentaa hakemuksia
sekä jättää ne viranomaiskäsittelyyn (henkilö, joka allekirjoittaa hakemuksen)
2. TEM EURA 2014 –asiointi/valmistelija voi täyttää ja tallentaa hakemuksia, mutta ei
voi jättää niitä viranomaiskäsittelyyn.
Lisäksi Katso -pääkäyttäjällä on aina mahdollisuus täyttää hakemuksia ja jättää ne
viranomaiskäsittelyyn ilman erillistä EURA 2014 –asiointiroolia.
Katso-tunnisteesta saat lisätietoa osoitteesta https://yritys.tunnistus.fi sekä Verohallinnon
sivuilta: http://www.vero.fi

Hakemuksen liitteet




Päätös tai sopimus muusta rahoituksesta
Yhteishankkeen yhteistyösopimus (aiesopimus)
ALV-selvitys (selvitys organisaation arvonlisäverokohtelusta ko. hankkeessa, mikäli
arvonlisäverokulut sisältyvät sen kustannuksiin)

Lisätietoja ja yhteydenotot
6Aika-kaupunkien kaupunkikoordinaattorit:
https://6aika.fi/yhteys/
Hämeen ELY-keskus (ESR):
Jukka Anttila, rahoitusasiantuntija
puh. 0295 021 241
jukka.anttila@ely-keskus.fi

