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Sammanlagt cirka 2,6 miljarder
euro för främjande av hållbar
tillväxt och sysselsättning
EU-finansieringen för strukturfondsprogrammet för perioden 2014-2020 uppgår
till nästan 1,3 miljarder euro. Tillsammans
med den nationella medfinansieringen
(50 procent) står cirka 2,6 miljarder euro i
offentlig finansiering till förfogande.
I Finlands strukturfondsprogram finns
fem åtgärdsområden som har som mål att
stöda speciellt konkurrenskraften i små och
medelstora företag. Ett genomgripande
tema är främjande av koldioxidsnål
ekonomi. Strukturfondsprogrammet
uppfyller målen i Europa 2020-strategin.

Sök finansiering för projekt
som stöder hållbar tillväxt
och sysselsättning
Information om hur man söker
finansiering fås från de myndigheter som
beviljar strukturfondsstöd, d.v.s. NTMcentralerna, landskapsförbunden, Tekes
samt social- och hälsovårdsministeriet.
www.strukturfonder.fi

7,7 %

Åtgärderna i programmet syftar till:
• att ny affärsverksamhet ska uppstå,
• att företagen ska växa och
internationaliseras,

Offentlig
finansiering
sammanlagt

• en utvidgning av innovations- och
kompetensbasen,
• ett mer omfattande utnyttjande av
förnybar energi,
• ökad energi- och materialeffektivitet,
• sysselsättning av ungdomar och
personer som har en svag ställning
på arbetsmarknaden,

25,3 %

12,6 %

18,0 %

Strukturfonderna i Finland
Syftet med Europeiska unionens region- och
strukturpolitik är att öka medlemsstaternas
ekonomiska och sociala samhörighet och
minska utvecklingsskillnaderna mellan
regionerna.
I Finland används stöd från Europeiska
regionala utvecklingsfonden (ERUF) till
att förbättra små och medelstora företags
konkurrenskraft, främja produktion och
utnyttjande av ny information och kunskap
samt utveckla en koldioxidsnål ekonomi.
Stöd från Europeiska socialfonden (ESF)
används till att främja sysselsättning och
ett bra arbetsliv, förbättra kunnandet och
yrkesskickligheten samt öka den sociala
delaktigheten för de personer som har
den svagaste ställningen.

33,5 %

VL 1: 656,8 milj. €

VL 4: 328,2 milj. €

VL 2: 869,5 milj. €

VL 5: 198,9 milj. €

VL 3: 467,5 milj. €
EU-finansiering Nationell off.
finansiering
EAKR ESR

Verksamhetslinje
VL 1 Stöd till små- och medelstora företags
verksamhet (ERUF)

328,4

328,4

• att förbättra utbildningen och
utbildningstjänsterna samt

VL 2 Produktion och användning av den nyaste
informationen och kunskapen (ERUF)

434,8

434,8

• att bekämpa marginalisering.

VL 3 Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet (ESF)

233,7

233,7

VL 4 Utbildning, yrkeskunskap och livslångt lärande (ESF)

164,1

164,1

VL 5 Social delaktighet och bekämpning av fattigdom (ESF)

99,5

99,5

• att förbättra arbetets produktivitet
och arbetshälsan,

Programmet genomförs i hela Finland
med undantag för Åland.
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Europeiska regionala
utvecklingsfonden (ERUF)

ERUF:s centrala tyngdpunktsområden:
• Förbättrande av små och medelstora företags konkurrenskraft
• Produktion och användning av ny information och kunskap
• Främjande av koldioxidsnål ekonomi

4 | Programmet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020

Förbättrande av små
och medelstora företags
konkurrenskraft

Produktion och användning
av den nyaste informationen
och kunskapen

Målgrupp: små och medelstora företag

Målgrupper: små och medelstora
företag, forsknings- och
utbildningsorganisationer

Målet är att göra näringsstrukturen
mångsidigare, öka antalet växande och
innovativa företag som håller på att
internationaliseras samt utveckla ny
affärsverksamhet. Satsningarna riktas
i synnerhet till utveckling av starka
branscher inom regionerna samt till
identifiering av branscher som genomgår
en förändrings- eller brytningsfas. I Östra
och Norra Finland kan åtgärderna riktas
till småskaliga trafik- och logistikåtgärder
som förbättrar små och medelstora
företags tillgänglighet.
Finansiering kan beviljas för:
• att starta nya företag och utveckla ny
affärsverksamhet
• att förbättra affärsverksamhetskunnandet och internationaliseringsberedskapen
• små och medelstora företags
investeringar och utvecklingsprojekt
som främjar tillväxten, internationaliseringen och konkurrenskraften
• utveckling av företagskluster,
företagsnätverk och andra
samarbetsformer för företag
• trafik- och logistikförbindelser samt
smarta trafiklösningar som stöder små
och medelstora företags verksamhet

”Satsningarna riktas i synnerhet
till utveckling av starka
branscher inom regionerna
samt till identifiering av
branscher som genomgår en
förändrings- eller brytningsfas.”

Målet är att stärka utvecklingen av
attraktiva produktutvecklings- och
innovationsmiljöer samt samarbetet och
de regionala nätverken mellan företag,
forskningsanstalter, högskolor och
yrkesläroanstalter och den offentliga och
tredje sektorn. Företagsstrukturen görs
mångsidigare genom att utveckla de små
och medelstora företagens produkter
och tjänster samt ta i bruk åtgärder som
utvidgar innovationsbasen och stärker
ökningen av produktiviteten. Satsningarna
riktas till landskapens spetsbranscher,
kompetensområden och utvecklingsobjekt.
Finansiering kan beviljas för:
• förbättrande av infrastrukturen
för forsknings-, utvecklings- och
innovationsverksamhet som stöder
regionens näringsverksamhet
• utveckling av forsknings-, kompetensoch innovationskluster samt F&U&Imiljöer och utvecklingsplattformer
• främjande av universitetens,
högskolornas, forskningsanstalternas,
yrkesläroanstalternas, de offentliga
samfundens och företagens
internationella F&U&I-samarbete
• utveckling, pilottestning och
kommersialisering av små och
medelstora företags produkter,
tjänster och produktionsmetoder
samt ibruktagande av ny teknologi

Främjande av
koldioxidsnål ekonomi
Målgrupper: små och medelstora
företag, forsknings- och utbildningsorganisationer, kommuner
Målet är att förbättra små och medelstora
företags konkurrenskraft genom att främja
bland annat ibruktagandet av nya tekniker
och innovationer som belastar miljön
mindre och är energieffektivare samt
koldioxidsnål, resurssmart och hållbar
miljöaffärsverksamhet. Samtidigt främjas
F&U&I-verksamheten för nya energi- och
materialeffektiva produkter, tjänster och
produktionsmetoder samt användningen
av förnybara energiformer.
Finansiering kan beviljas för:
• att starta nya företag som främjar
koldioxidsnålhet och utveckla ny
affärsverksamhet
• små och medelstora företags
investeringar och utvecklingsprojekt
som stöder koldioxidsnålhet
och främjar tillväxten,
internationaliseringen och
konkurrenskraften
• företagsnätverk och andra
företagssamarbetsformer som
stöder utnyttjandet av materialoch energiströmmar
• utveckling och kommersialisering av
koldioxidsnåla produkter, tjänster
och produktionsmetoder samt
ibruktagande av ny teknologi
• utveckling av koldioxidsnåla
trafiksystem och trafikformer
samt boende, energieffektivitet,
innovationer och teknologi

• främjande av tillämpad forskning som
stöder näringslivet samt utveckling
av verksamhets-, service- och
kommersialiseringsprocesser
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Projekt och resultat under programperioden 2007–2013

Welcome Office – hjälp av
ett rådgivningscenter
BEHÖVER DU HJÄLP? Österbottens
Welcome Office tillhandahåller handledning och rådgivning i ärenden som
gäller invandring. Rådgivningscentret
betjänar invandrare, kommunala aktörer, företag, utbildningsorganisationer,
aktörer inom tredje sektorn och andra
projekt. I det ERUF-finansierade projektet deltar 12 kommuner. Alla kunder
och frågor är välkomna till Welcome
Office. A32008
www.welcomeoffice.fi

Bild: Lapland – The North of Finland

Turismmarknadsföring lockar
besökare till finska Lappland
Det treåriga imagemarknadsföringsprojektet Lapland - The North
of Finland, som sträcker sig över landskapsgränserna, har skapat
dragningskraft för Lappland och Nordöstra Österbotten bland
utländska turister.

M

ålgruppen är i synnerhet
moderna humanister, som
värdesätter livskvalitet och
kultur samt unika upplevelser.

Du kan också bekanta
dig med projekten för
programperioden 2007–2013
via strukturfondernas
informationstjänst

www.eura2007.fi/rrtiepa.
Skriv in projektkoden i
sökfältet, t.ex. . A30808.
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Målet med turismprojektet har varit
att göra finska Lappland mer känt
och attraktivt i synnerhet i Holland,
Storbritannien, Tyskland och Ryssland.
Projektet finansieras av Europeiska
regionala utvecklingsfonden, Lapplands
förbund och Norra Österbottens
förbund, Kommunerna i Lappland och
Nordöstra Österbotten samt Centralen
för turistfrämjande. Lapplands förbund
har ansvarat för turismprojektet och
Hanna-Mari ”Pyry” Talvensaari har
fungerat som marknadsföringsdirektör.
– Lappland och norra Finland
presenteras för utländska turister som
ett kontrasternas land, som inte existerar
någon annanstans i världen. I stället

för traditionell marknadsföring har man
koncentrerat sig på handlingar som infriar
ett löfte och gör det möjligt att uppleva
Lapplands fantastiska naturfenomen även
via digitala kanaler, konstaterar Talvensaari.
Lapland – The North of Finland har bland
annat framgångsrikt genomfört effektiva
marknadsförings- och PR-åtgärder på
utvalda marknadsområden. Den effektiva
marknadsföringskommunikationen
styr intresserade till webbplatsen
OnlyInLapland.com, där de hittar mer
information om olika områden, upplevelser och researrangörer i Lappland.
Mer information:
www.OnlyInLapland.com
www.facebook.com/OnlyInLapland
www.youtube.com/OnlyInLapland
www.twitter.com/OnlyInLapland
www.instagram.com/onlyinlapland#

Projekt och resultat under programperioden 2007–2013

Valkeakoski Campus
– bygger en innovationsmiljö
genom att stärka kunnandet
VALKEAKOSKI CAMPUS är en mångsidig innovationsmiljö där utbildningsutbud inom olika områden och på
olika nivåer kombineras för det lokala
näringslivets behov. Valkeakoski Campus verksamhetsidé är enkel: att skapa
en bro mellan utbildning och forskning
och näringslivets verksamhetsförutsättningar. Samtidigt stärks samarbetet
mellan näringslivet och de offentliga
organisationerna.
www.valkeakoskicampus.fi
Campus-projekt
• Kasvu yrittäjyyteen S10152
• Campus Trimola A31563
• ROBOLA A31562

Pumppu – välfärdstjänster
som utgår från medborgaren
BEHOVET ATT FÖRNYA välfärdstjänsterna är uppenbart: allt fler använder
välfärdstjänsterna och det finns ett
behov att trygga tjänsternas tillgänglighet för alla. Pumppu-projektet främjar
och utvecklar välfärdstjänster som
utgår från medborgaren i fyra landskap.
Målet med Pumppu-projektet är att
utveckla tillvägagångssätt med flera
producenter samt uppkomsten av
och smidigheten hos servicekoncept
som har planerats ur medborgarens
perspektiv. Pumppu-projektet bidrar
till att stärka medborgarens roll och
behovsfokuseringen i serviceprocesserna. A31860
Projektblogg:
pumppu-hanke.blogspot.fi

Trådlös teknik gör
växthuset effektivt
I Greenhouse-projektet (2011-2013) utvecklades ett system
för fuktighetsmätning som baserar sig på trådlös teknik
och lämpar sig för växthusmiljön. Systemet har blivit en
kommersiell produkt.

E

RUF-projektet har genomförts
som ett samarbete mellan
Karleby universitetscenter och
handelsträdgården Kannuksen kauppapuutarha.
Inom ramarna för det tvådelade
projektet har IT-forskarna utvecklat
sensorer för att mäta växtunderlagets
fuktighet och kemisterna har testat
möjligheterna att förbättra växthusens
energieffektivitet samt främja
ibruktagandet av förnybar energi.
I projektet deltog även Itumic Oy, som
är specialiserat på automationssystem.
Företaget har lyckats utveckla ett
automationssystem för mätning av
närings- och fukthalten i växtunderlag,
med vilket företagaren kan övervaka alla
mätare på samma skärm.Strömmen i
de trådlösa, batteridrivna sensorerna
räcker i flera år och de bildar automatiskt
ett trådlöst nätverk. Sensorerna kan
placeras ut fritt i växtunderlaget.
I den andra delen av projektet
undersöktes möjligheten att utnyttja
förgasning av träflis för att producera
värme och elektricitet i växthus.
Dessutom har man tagit tillvara den
koldioxid som uppstår som en biprodukt
av förbränningen under förgasningsprocessen och försökt rena den med
hjälp av katalysatorteknik så att den
lämpar sig för användning i växthus.

Justeringen av förhållandena i växthuset påverkar
skördens omfattning. Trådlös teknik underlättar
insamlingen av mätresultat.

www.chydenius.fi/tutkimus/
informaatioteknologia/projektit/
greenhouse
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Europeiska
socialfonden (ESF)

ESF:s centrala tyngdpunktsområden:
• Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet
• Utbildning, yrkeskunskap och livslångt lärande
• Social delaktighet

Sysselsättning och
arbetskraftens rörlighet
Målgrupper: bland annat arbetslösa och
förvärvsarbetande, i synnerhet ungdomar, äldre och andra personer som har
en svag ställning på arbetsmarknaden
För att efterfrågan och utbudet på
arbetskraft ska mötas bättre, ökar ESF
sysselsättningsberedskapen och de
8 | Programmet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020

sysselsättningsfrämjande tjänsterna för
ungdomar och andra som behöver stöd
för att komma in i arbetslivet. Stödet
riktas till flexibla åtgärder som möjliggör
en snabb etablering i arbetslivet, till att
hitta nya verksamhetsmodeller samt
till samarbete mellan olika aktörer,
inklusive företagssamarbete. För att
sysselsätta invandrarna utvecklas
integrationsfrämjande verksamhets-

modeller och behovsfokuserade tjänster.
För att öka utbudet på arbetskraft på ett
jämlikt sätt ökas kvinnors sysselsättning
inom mansdominerade branscher och mäns
sysselsättning inom kvinnodominerade
branscher. För att förlänga yrkeskarriärerna
utvecklas tillvägagångssätt som främjar
arbetets produktivitet och arbetshälsan
i små och medelstora företag och andra
arbetsorganisationer.

Finansiering kan beviljas för:
• stöd för arbetslivshandledning,
arbetsträning och övrigt främjande
av sysselsättning för ungdomar och
andra personer som har en svag
ställning på arbetsmarknaden
• utveckling av samarbete och nätverk
mellan aktörer som arbetar med ungdomar och personer som har en svag
ställning på arbetsmarknaden samt
för företagssamarbete
• utveckling, spridning och införande
av verksamhetssätt som främjar
arbetshälsan och arbetsorken samt
experttjänster relaterade till dessa
• utveckling, spridning och införande av
verksamhetsmodeller för ledarskap
och arbetsorganisering som främjar
företagens och organisationernas
produktivitet och konkurrenskraft
• åtgärder som minskar kompetensoch sysselsättningsskillnaderna
mellan könen (bland annat vad gäller
företagande), till exempel utbildning,
handledning och mentorverksamhet

Utbildning, yrkeskompetens
och livslångt lärande
Målgrupper: bland annat arbetslösa
och personer som står utanför arbetsmarknaden, inklusive studerande och
förvärvsarbetande; olika utbildningsorganisationer; experter inom handlednings- och utbildningstjänster
För att trygga en kompetent arbetskraft
nu och i framtiden används ESF-finansiering för att främja en yrkes- eller högskoleexamen för allt fler ungdomar samt
en snabbare etablering på arbetsmarknaden. Ett särskilt utvecklingsobjekt är
övergångsfaserna under utbildnings- och
yrkeskarriären samt metoder och tjänster
som stöder dem (bland annat informations-, rådgivnings- och handlednings-

tjänster, utbildningsarrangemang, studieprocesser). Dessutom stärks växelverkan
mellan utbildningen och arbetslivet samt
ökas studerandenas arbetslivsberedskap
genom olika åtgärder, bland annat läroavtalsutbildning, verkstäder och företagarfostran. För att främja en anpassning till
den tekniska utvecklingen och de förändrade ekonomiska strukturerna används
ESF:s stöd för att öka utbildningsutbudet
som motsvarar kompetensbehoven inom
tillväxt- och strukturförändringsbranscher
samt utbildningens kvalitet. Samtidigt
förbättras i synnerhet den vuxna befolkningens yrkeskompetens och kunnande.
Finansiering kan beviljas för:
• utbildning av i synnerhet ungdomar
för att stöda och effektivera övergången till utbildning eller arbetslivet
• utveckling av metoder som ökar
växelverkan mellan utbildning och
arbetslivet, inklusive läroavtalsutbildning
• att öka vuxnas och specialgruppers
(inkl. invandrare, romer, handikappade,
delvis arbetsförmögna och olika
studerande) baskunskaper, yrkeskompetens och olika utbildningsalternativ
• att öka det utbildningsutbud i
regionerna som beaktar kompetensbehoven förknippade med intelligent
specialisering och behoven inom
tillväxt- och strukturförändringsbranscherna samt förbättra utbildningens träffsäkerhet

”För att förlänga
yrkeskarriärerna utvecklas
tillvägagångssätt som
främjar arbetets produktivitet
och arbetshälsan i små och
medelstora företag och andra
arbetsorganisationer.”

Social delaktighet
Målgrupper: bland annat arbetslösa
och personer utanför arbetsmarknaden
som riskerar att marginaliseras
(i synnerhet ungdomar, personer
med invandrarbakgrund, romer,
handikappade, personer med nedsatt
funktionsförmåga, långtidssjuka och
äldre), aktörer som tillhandahåller
sysselsättnings-, social-, hälso- och
rehabiliteringstjänster
För att bekämpa ojämlikhet och fattigdom används ESF:s stöd till att förbättra
arbets- och funktionsförmågan för personer
som riskerar att marginaliseras genom att
utveckla social-, hälso- och rehabiliteringstjänster, samarbete över sektorgränserna
samt tjänsternas kundfokusering. För att
komma in på sysselsättningsvägen erbjuds
individualiserade servicelösningar som kan
inkludera åtgärder inom hälsovård eller
missbrukarservice. Med åtgärderna stöds
även stärkandet av de egna resurserna
genom kamratstöd eller verksamhet på
eget initiativ. I åtgärderna beaktas kvinnors
och mäns olika utgångslägen och behov.
Dessutom stärks samhällsgemenskapen
och tredje sektorns roll i att förebygga
marginalisering.
Finansiering kan beviljas för:
• att stärka den sociala delaktigheten
och arbetslivsberedskapen för dem som
har den svagaste ställningen samt utveckla åtgärder för att förebygga marginalisering av i synnerhet ungdomar,
äldre och delvis arbetsförmögna
• att utveckla samarbetet mellan olika
aktörer och multiprofessionella tjänster
samt utveckla den verksamhetsrelaterade kompetensen
• att utveckla tillvägagångssätt och
tjänster som stärker den sociala delaktigheten och utgår från samhället och
invånaren
Programmet
Hållbarjatillväxt
och jobb 2014–2020
Kestävää kasvua
työtä 2014–2020
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Projekt och resultat under programperioden 2007–2013

mEnOliPPu – Eteenpäin
Opintiellä, perusopetus
päätökseen (”Framåt på
utbildningsvägen, slutförd
grundläggande utbildning”)

Bild: Tiina Rantakoski
I projektet Luovukas ordnades seminarier, nätverksträffar och verkstäder för företagare inom kreativa branscher.

Kreativt företagande
Målet med projektet Luovakas som genomfördes av
vuxenutbildningscentret TEAK i Östermark i Södra Österbotten
åren 2011-2013 var att göra företagarfostran till en del av
vuxenutbildningen.

N

ya metoder utvecklades med
hjälp av olika experiment till
sammans med lärare, studerande
och företagare. Projektet finansierades
av Södra Österbottens NTM-central och
TEAK samt via ESF-programmet i Fastlandsfinland.

ningscentret huvudsakliga utbildningsområden hör bland annat utbildning
inom trä-, inrednings-, möbelbeklädnads- och beklädnadsbranschen. Inom
dessa branscher har tröskeln att starta
eget traditionellt varit lägre än inom
många andra branscher.

– Projektet var riktat till i synnerhet
företagare inom kreativa branscher.
Under projektets gång ordnade vi olika
nätverksträffar, seminarier och verkstäder. I helheten ingick också bland annat
ett företagarutbildningsprogram riktat
särskilt till romer och en utbildningshelhet i att starta eget, berättar TEAK:s
rektor Ari Maunuksela.

– Projektet lyckades bra. Det gav beredskap att vidareutveckla företagarutbildningarna som en del av den yrkesinriktade
vuxenutbildningen. Som ett resultat av
projektet uppstod utbildningsmodeller
och tillvägagångssätt för att främja företagande och utbilda företagare.

Han anser att utvecklandet av företagarutbildningen passar in särskilt väl i
TEAK:s verksamhet. Till vuxenutbild10 | Programmet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020

– Vi upptäckte att en ny företagare behöver stöd och råd från många olika håll.
Under projektet var vi indirekt med och
påverkade så många som 24 nya företag
i startfasen, säger Maunuksela glatt.

PROJEKTET GER 17-25 år gamla vandabor
en möjlighet att slutföra oavslutade grundskolestudier och få ett avgångsbetyg.
Verksamheten lämpar sig för ungdomar
som behöver särskilt och dagligt stöd i sina
studier. Handledningstjänsten för ungdomar utvecklar och främjar ungdomars vidare placering efter grundskolan. Projektet
genomförs som ett branschövergripande
samarbete mellan Vanda stad, ungdomstjänsterna, bildningsväsendet, social- och
hälsoväsendet samt arbets- och näringsbyrån. Resultatet är att 80 ungdomar får
den undervisning som behövs för att få
ett avgångsbetyg från grundskolan samt
handledning inför fortsatta studier. S11346
www.vantaa.fi/fi/nuorille/_nuorten_
tyopajatoiminta/ peruskoulu_
paatokseen_-_menolippu-hanke

Työmieli – rehabiliterade blir
arbetskraft
PROJEKTET TYÖMIELI (S11038) var verksamt
i Satakunda 2009–2012. Med hjälp av projektet fick arbetsgivare hjälp att hitta rehabiliterade och se den som en intressant arbetskraftspotential. Projektet fokuserade särskilt
på den största gruppen rehabiliterade, d.v.s.
personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering. En modell med servicestyrning för
arbetsgivaren utvecklades för att göra det så
lätt och bekvämt som möjligt för företag att
sysselsätta en rehabiliterad. Yrkeskarriärerna
förlängs när rehabiliterade anställs enligt
WIN-WIN-principen. Alla vinner – även
vår gemensamma ekonomi. Nu sprider det
internationella fortsatta projektet Mood For
Work (S12037) modellen i Europa.
www.tyomieli.fi

Projekt och resultat under programperioden 2007–2013

Från högskolan till arbetslivet

Adelante – invandrare
in i hälsovårdsbranschen

Det finns endast sporadisk konkret information om högutbildades
arbetsuppgifter. Detta kan göra studierna långsammare, försämra
studiemotivationen och sysselsättningen efter studierna. Bristen
på information kan också leda till fel val och avbrutna studier.

PROJEKTET ADELANTE, som genomförs på landskapsnivå, testar och skapar
nya rekryteringsmodeller för arbets
relaterad invandring som lämpar sig
för hälsovårdsbranschen. I projektet
deltar spanjorer som är verksamma
inom hälsovårdsbranschen och är
intresserade av att flytta till Södra
Österbotten för att arbeta. De spanska
sjukskötarna som deltar i projektet fick
redan i hemlandet en fem månader lång
utbildning: en introduktion till hälso
vården i Finland och den finländska
kulturen samt det finska språket. Även
i Finland ordnas olika evenemang och
utbildningar enligt behov, till exempel
för att förbättra kunskaperna i finska.
Projektet har från planering till genomförande genomförts som ett samarbete
mellan de deltagande kommunerna,
sjukvårdsdistrikten och arbets- och näringsbyråerna samt andra motsvarande
ESF-projekt. S12170

I

projektet Koutsi, som genomförs
gemensamt av Helsingfors och Åbo
universitet, utvecklas webbtjänster
som stöder högskolestuderandenas
utexaminering och etablering i arbetslivet.
– Webbplatsen Töissä.fi har utformats
för personer som redan studerar vid
en högskola, men lämpar sig också väl
för studerande på andra stadiet som
funderar på sin framtid, personer som vill
byta bransch och alla som är verksamma
inom handledning. I tjänsten kombineras högskolarnas insamlade information
om etablering med utexaminerades
upplevelser av arbetslivet, berättar Koutsiprojektets projektchef Merja Ukkola.

Korkeakoulusta.fi är å sin sida en
webbplats som samlar produkterna av
ESF-projekt. Webbplatsen betjänar i
synnerhet personer som arbetar inom
handlednings- och arbetslivssamarbete
vid högskolorna. På basis av responsen
från målgrupperna upplevs webbplatserna som ytterst nödvändiga. Man vill
också se en fortsättning på Koutsi-projektet, som genomfördes åren 2011-2013
med stöd från Europeiska socialfonden.
– Jag vet inte om vi någonsin hade
kunnat göra webbplatserna utan
ESF-stöd. Vi har för avsikt att även
söka fortsatt finansiering för projektet,
konstaterar Ukkola.

Du kan också bekanta
dig med projekten för
programperioden 2007–2013
via strukturfondernas
informationstjänst

www.eura2007.fi/rrtiepa.
Skriv in projektkoden i
sökfältet, t.ex. . A30808.
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