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1. Yleistä ESR-hausta
Keski-Suomen ELY-keskus avaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankehaun LänsiSuomen alueella. Länsi-Suomen alueeseen kuuluvat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen,
Pirkanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat. Länsi-Suomen
alueeseen luetaan tässä haussa myös Keski-Pohjanmaan maakunta.
Hankkeita voidaan toteuttaa yhden maakunnan alueella tai ylimaakunnallisina.
Tämä haku on viimeinen vakiintuneen aikataulun mukainen alueellinen ESR-haku Länsi-Suomessa ohjelmakaudella 2014-2020. Rahoitustilanteen mukaan tämän haun jälkeen Länsi-Suomen alueella mahdollisesti toteutettavista hauista ilmoitetaan erikseen www.rakennerahstot.fi sivustolla.
Tähän hakuun on mahdollista jättää hankehakemuksia, joilla edistetään covid-19 -epidemian Suomen työmarkkinoille aiheuttamista häiriöistä toipumista. Hankehakemuksia laadittaessa on otettava huomioon tämän hakuohjeen kohdassa 4 esitetyt mahdolliset maakuntakohtaiset rajoitukset sekä maakunnalliset painotukset. Lisäksi hankehakemusten valmistelussa
on otettava huomioon covid-19 -epidemian aiheuttamien poikkeusolojen perusteella valtion lisätalousarvioiden kautta mahdollisesti tuleva kansallinen rahoitus, jolla esimerkiksi tuetaan koulutuksen suorittamista eri koulutusasteilla ja/tai lomautettujen ja työttömien työllistymistä.

Millaisia hankkeita voidaan rahoittaa?
Rahoitettavien hankkeiden on oltava Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman mukaisia. Ohjelma-asiakirja löytyy osoitteesta www.rakennerahastot.fi
> Tietoa rakennerahastoista > Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - ohjelma. Rahoitettavien
hankkeiden toivotaan tukevan myös hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamista.
Rakennerahasto-ohjelman vastaavuuden lisäksi hankehakemusten odotetaan olevan tarvelähtöisiä ja konkreettisia. Hakemuksessa on konkreettisesti kuvattava paikalliset/alueelliset toimintaympäristöstä esiin nousevat hankkeen kohderyhmien tarpeet, joihin hakemuksella
halutaan vastata. Hankkeelle on asetettava tarpeita vastaavat selkeät ja konkreettiset, sekä
sisällölliset että määrälliset, tavoitteet. Hakemuksessa on kuvattava niin ikään selkeästi ja
konkreettisesti ne toimenpiteet, joilla asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Hakijan on pystyttävä hakemuksessa myös selkeästi osoittamaan kehitettävien ratkaisujen uutuusarvo jo olemassa oleviin palveluihin ja toimintamalleihin nähden. Useamman toteuttajan yhteishankkeessa on tärkeää huomioida, että hanketoimijoiden välinen työnjako on mietitty ja kuvattu
selkeästi hankehakemuksessa. Muiden hakemuksessa mainittujen yhteistyötahojen, jotka eivät saa tukea haettavasta hankkeesta, kanssa on neuvoteltava ennen hakemuksen jättämistä
ja niiden rooli hankkeen toteutuksessa on tuotava hakemuksessa selkeästi esiin (esimerkiksi
ELY-keskukset, TE-toimistot, kunnat ja muut viranomaiset sekä muut alueelliset toimijat, kuten maakunnan liitto, kauppakamari, yrittäjäjärjestöt tai kolmannen sektorin toimijat).
On hyvä muistaa, että ESR-rahoitus taipuu kevennettyjen kustannusmallien myötä myös pieniin ja nopeakestoisiin kokeiluhankkeisiin. Kannustamme hakijoita myös tällaisten riskipitoisempien ja konkreettisten kokeiluhankkeiden suunnitteluun ja hakemiseen.

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.
Koska kyse on alueellisesta rahoituksesta, hankkeiden on tuettava myös toimintaalueensa maakuntien maakuntaohjelmiin kirjattuja tavoitteita ja painotuksia. Tietoa maakuntaohjelmista löytyy osoitteesta www.rakennerahastot.fi > Länsi-Suomi (aluekartta sivun oikeassa laidassa) > Kehittämisen painopisteet, josta löytyvät linkit maakuntien sivuille.
Rahoitettavien hankkeiden toteutusaika on enintään kolme vuotta. Ohjelmakaudella 2014-2020
rahoitettavat hankkeet voivat jatkua enintään 31.8.2023 asti.
Rahoittaja voi harkintansa mukaan keskustella hanketoimijoiden kanssa myös erillisten
hanke-esitysten tarkoituksenmukaisesta yhdistämisestä.
ESR-hankkeissa voidaan toteuttaa myös kansainvälistä yhteistyötä muiden EU-maissa
toimivien kehittäjätahojen kanssa muun muassa toimintojen kehittämisessä ja hyvien käytänteiden levittämisessä. Lisätietoa kansainvälisestä yhteistyöstä ESR-hankkeissa antaa
rahoitusasiantuntija Mika Villa, mika.villa@ely-keskus.fi, puh. 0295 022 776.

Kuka voi hakea?
Rahoituksen hakijoina (tuensaajat) voivat olla erilaiset yhteisöt, esimerkiksi kunnat, koulutus- ja kehittämisorganisaatiot, yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Mahdolliset tuensaajat vaihtelevat erityistavoitteittain; tarkemmat tiedot löytyvät rakennerahasto-ohjelmasta.

Minkä verran rahoitusta voi hakea?
ELY-keskuksen tuki voi yleisesti olla 50-80 % hankkeen kustannuksista. Tässä haussa ELYkeskus voi myöntää hankkeelle tukea enintään 80 % hankkeen kustannuksista. Lopullinen
tukitaso määräytyy rahoituspäätöstä edeltävissä rahoitusneuvotteluissa. Kaikissa hankkeissa
on oltava ELY-keskuksen myöntämän ESR- ja valtion vastinrahoituksen lisäksi myös muuta rahoitusta. Hakijan (ja mahdollisten osatoteuttajien) on osallistuttava myös itse hankkeen rahoittamiseen (omarahoitusosuus).
ESR-hankkeen omarahoituksessa voidaan tietyin edellytyksin käyttää Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) myöntämää avustusta, mikäli hankkeen toiminnalla on
yhtymäpintoja STEA:n avustuslinjausten kanssa. STEA-avustusta voidaan kohdentaa vain
STEA-avustuskelpoisten järjestöjen toteuttamien hankkeiden omarahoitusosuuteen. Lisätietoja STEA:n avustuksista saa osoitteesta www.stea.fi .
ESR- ja valtion rahoitus maksetaan hanketoteuttajalle toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen. Tietyin edellytyksin hanketoteuttajalle voidaan maksaa osa rahoituksesta ennakkona, lisätietoa: www.rakennerahastot.fi > Hanketoimijalle > Ohjeita tuensaajalle > Maksatuksen hakeminen.

Miten rahoitusta haetaan?
Rahoitusta haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake EURA2014-järjestelmässä osoitteessa https://www.eura2014.fi/hakija. Hakemusta täytettäessä hakijan on tärkeää perehtyä tarkoin järjestelmästä löytyviin hakemuksen täyttöohjeisiin.
Hakemus osoitetaan Keski-Suomen ELY-keskukselle ja jätetään EURA2014 - järjestelmässä viranomaiskäsittelyyn viimeistään 1.10.2020.
Hakemuksen viranomaiskäsittelyyn jättämisessä kannattaa huomioida, että EURA2014 -järjestelmä estää virheellisesti täytetyn hakemuksen jättämisen viranomaiskäsittelyyn. Hakemuksen mahdollisia puutteita voi tarkastella koko hakemuksen täyttöprosessin ajan ”Tarkista”-toiminnon avulla.
Tarkemmat ohjeet hakemuksen laatimisesta löytyvät tämän ohjeen kohdasta 3 ”Ohjeita
hakemuksen laatimiseen”. Lisätietoja antavat tarvittaessa myös ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijat (ESR). Yhteystiedot löytyvät rakennerahastot.fi -sivustolta:
http://www.rakennerahastot.fi/web/lansi-suomen-suuralue/ely

Miten hankkeet arvioidaan?
Hankkeiden arvioinnissa käytetään rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean hyväksymiä
arviointiperusteita, jotka löytyvät osoitteesta www.rakennerahastot.fi > Hakijalle > Hankkeiden
yleiset ja erityiset valintaperusteet.
Hankkeiden on täytettävä kaikki ohjelman yleiset valintaperusteet tullakseen valituiksi.
Erityiset valintaperusteet ovat erityistavoitekohtaisia ja nostavat esille ne hakemukset, jotka
vastaavat parhaiten ohjelma-asiakirjan erityistavoitteiden sisältöä sekä ohjelmassa määriteltyjä horisontaalisia periaatteita (tasa-arvo, yhdenvertaisuus, kestävä kehitys ja EU:n Itämeren
alueen strategian tukeminen). Erityiset valintaperusteet pisteytetään asteikolla 1-5, minkä lisäksi niille on määritelty painoarvot. Tähän hakuun asetetut erityisten valintaperusteiden
painoarvot löytyvät hakuohjeen liitteenä olevista taulukoista.
Rahoittava viranomainen on lisäksi määritellyt yhden alueellisen valintaperusteen: ”Hanke
tukee toteutusalueen maakuntaohjelmien tavoitteita”. Tämä valintaperuste pisteytetään asteikolla 1-5.
Hakemuksen on arvioinnissa saatava vähintään puolet sekä erityisten että alueellisten valintaperusteiden painotetuista pisteistä, jotta sitä voidaan harkita rahoitettavaksi.
Rahoittavan viranomaisen lisäksi hakemukset käsitellään kunkin maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä (MYRS) ja maakunnan mukaan tarvittaessa myös maakunnan
yhteistyöryhmässä (MYR).

2. Erityistavoitekohtaiset täsmennykset
Kohderyhmien osalta rahoituksen myöntämistä täsmennetään rakennerahasto-ohjelmassa
määriteltyyn seuraavasti:
-

Erityistavoitteen 7.1 (Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen) kohderyhmänä
eivät tässä haussa ole julkiset työorganisaatiot.
Erityistavoitteen 9.2 (Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun
parantaminen) kohdalla rahoitettavien hankkeiden varsinaisiin kohderyhmiin tulee sisältyä mikro- ja pk-yritykset.

Näitä erityistavoitteita koskevissa hankkeissa on jo hakemusvaiheessa oltava tiedossa riittävä
määrä hankkeisiin sitoutuneita yrityksiä. Yritykset on sitoutettava hankkeeseen hakemusvaiheessa esimerkiksi aiesopimuksin tai aiesitoumuksin tai muulla todennettavissa olevalla tavalla.
Erityisesti toimintalinjan 3 ja osin myös toimintalinjan 5 osalta hankehakemusten valmistelussa
on huomioitava tulevat työllisyydenhoidon kuntakokeilut.
Erityisesti toimintalinjan 5 hankehakemuksissa on huomioitava tarvittavilta osin kansallisesti tuettu valtionavustustoiminta. Käynnistymässä ovat tulevaisuuden sotekeskus-hankkeet, jotka on
tärkeää huomioida hankevalmistelussa, esimerkiksi Työkykyohjelman toimeenpanon hankkeet.
Lisätietoa STM:stä haettavana olevasta valtionavustuksesta: https://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/valtionavustukset/kevaan-2020-valtionavustushaut. Lisäksi on huomioitava Mielenterveysstrategian 2020-2030 toimeenpano: https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uusi-mielenterveysstrategia-ryhdistaa-tulevaisuuden-mielenterveyspolitiikkaa.

3. Ohjeita hakemuksen laatimiseen
Kustannusmallit
Hankkeissa käytetään pääsääntöisesti Flat rate 17 % -kustannusmallia.
Perustellusta syystä voidaan myös käyttää:
• Flat rate 15% -kustannusmallia
• Flat rate 40% - kustannusmallia
• Lump sum (kertakorvaus) -kustannusmallia.
Lump sum –kertakorvausmalli sopii pienille hankkeille, joiden tulokset/toimenpiteet voidaan yksiselitteisesti ja selvästi määritellä jo hakemusvaiheessa ja joissa tulosten saavuttamiseen liittyvä riski on vähäinen. Tällaisia hankkeita voivat olla esimerkiksi hankkeet, joissa on yksi tavoite sekä hankkeet, jotka perustuvat kertaluonteisen toimenpiteen toteuttamiseen. Kertakorvausmallin mukaisissa hankkeissa julkisen rahoituksen (EU/valtio + kuntaraha + muu julkinen
rahoitus) määrä voi olla korkeintaan 100 000 €. Julkisen tuen lisäksi hankkeen rahoituksessa
voi olla mukana myös yksityistä rahoitusta.
Kertakorvaukseen perustuvan hankkeen suunnittelussa on otettava huomioon, että hankehakemuksessa hakijan on kuvattava hankkeensa tavoitteet/tulokset, toimenpiteet, toiminnan kohderyhmä sekä hankkeen kustannusarvio realistisesti, yksilöidysti sekä yksiselitteisesti. Hankkeen

tulosten määrittelemistä varten hankkeessa on tuotettava aineistoa, jolla hankepäätöksessä hyväksytyt tulokset/toimenpiteet voidaan todentaa. Kertakorvausmallin soveltamiseen perustuvien
hankehakemusten käsittelyssä noudatetaan normaaleja tukijärjestelmäkohtaisia säädöksiä mm.
rahoitukseen vaadittavista omarahoitusosuuksista, myönnettävän tuen enimmäismääristä, kustannusten tukikelpoisuudesta sekä tuettavan toiminnan pysyvyydestä. Tämän lisäksi hankehakemusten arvioinnissa sovelletaan ohjelma-asiakirjaa Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020
Suomen rakennerahasto-ohjelma sekä seurantakomitean asettamia yleisiä ja erityisiä valintakriteereitä kuten muidenkin hankehakemusten arvioinnissa. Kertakorvausrahoitusta ei voida
myöntää hankkeisiin, joiden valintamenettely perustuu kansallisen hankintalain (348/2007) mukaiseen julkiseen hankintaan.
Lisätietoja käytettävissä olevista kustannusmalleista löytyy osoitteesta www.rakennerahastot.fi
>Hanketoimijalle > Ohjeita tuensaajalle > Yksinkertaistetut kustannusmallit. Tietoa löytyy myös
EURA2014-järjestelmästä. Vaihtoehtoisen kustannusmallin käyttämisestä on hyvä olla jo hakemusvaiheessa yhteydessä rahoittajaan.

Osallistujat ESR-hankkeissa
Mikäli kehittämishankkeen toiminta kohdistuu työttömiin henkilöihin, on hankkeen toimenpiteistä ja yhteistyöstä (esimerkiksi asiakasohjaus) keskusteltava TE-toimiston kanssa
ennen rahoituksen hakemista. Yhteistyön sisältö tulee kuvata hakemuslomakkeessa.
Asiakasohjaus hankkeeseen on kuitenkin hankkeen toteuttajien vastuulla.
Mikro- ja pk-yrityksiin kohdistuvissa hankkeissa on oltava tiedossa riittävä määrä niihin sitoutuneita yrityksiä ja yritykset tulee sitouttaa hankkeeseen jo hakemusvaiheessa aiesopimuksin tai aiesitoumuksin tai muulla todennettavissa olevalla tavalla. Rahoittajaan kannattaa olla yhteydessä, mikäli on epävarmuutta siitä, missä tapauksissa
yrityssitoumukset tarvitaan hakemuksen liitteeksi.
Julkiset työvoimapalvelut ESR-hankkeissa
Työ- ja elinkeinoministeriön hallintoviranomaisena antaman ohjeistuksen mukaan julkisia työvoimapalveluja on voinut toteuttaa ESR-rahoituksella palkkatuen osalta 31.5.2020 saakka ja
voidaan toteuttaa työvoimakoulutuksen ja valmennuksen osalta 30.9.2020 saakka. Edellä mainittujen aikataulujen takia ESR-rahoitusta ei enää voida myöntää palkkatukea, työvoimakoulutusta tai valmennusta sisältäville rinnakkaishankkeille. Hankehakijoiden on oltava yhteydessä
oman alueensa TE-toimistoihin sen varmistamiseksi, että hankkeisiin osallistuvilla on tarvittaessa mahdollisuus osallistua kansallisella rahoituksella rahoitettaviin julkisiin työvoimapalveluihin.

Mitä ennen hanketta ja mitä sen jälkeen?
Hakemuksessa on selvitettävä, miten suunnittelussa on huomioitu hankkeen kannalta
merkityksellisten aiempien hankkeiden tulokset tai muu alan kehittämistyö. Lisäksi on
selvitettävä, miten toimintaa jatketaan tai tuloksia hyödynnetään hankkeen päättymisen jälkeen.
Tukea ei saa käyttää yleisenä toimintatukena. Tuensaajalla on oltava riittävät taloudelliset ja
muut edellytykset toteuttaa hanke. Tuensaajalla on myös oltava valmiudet vastata toiminnan

jatkuvuudesta hankkeen päättymisen jälkeen tai toiminnan on oltava siirrettävissä jonkun muun
nimetyn tahon vastuulle. Kehittämishankkeen tulosten on oltava yleisesti hyödynnettävissä.
Hakemuslomakkeeseen, rakennerahasto-ohjelmaan sekä EURA2014-järjestelmässä
oleviin ohjeisiin on tutustuttava huolellisesti. Hanketta suunniteltaessa on etukäteen
harkittava, mihin rakennerahasto-ohjelman toimintalinjoista ja erityistavoitteista hanke kuuluu. On tärkeää valita oikea toimintalinja, koska hakemuksen muut sisällöt muotoutuvat sen
mukaisesti. Hakemusta voi muokata aina siihen asti, kunnes jättää sen viranomaiskäsittelyyn.
Yhteishankkeessa vain päätoteuttaja käyttää EURA2014 -järjestelmää. Toteuttajien välillä on
oltava sopimus, jolla päätoteuttaja valtuutetaan edustamaan osatoteuttajia. Sopimus toimitetaan hakemuksen liitteenä.

Hakemuksen jättäminen
EURA 2014 -järjestelmän sähköisiin asiointipalveluihin kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston vahvaa Suomi.fi-tunnistusta käyttäen. Järjestelmään kirjautumiseen vaaditaan henkilökohtainen vahva tunniste, joita ovat henkilökohtaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenne ja varmennekortti. Hankehakija voi itse valita haluamansa tavan. Pankkitunnisteista saa lisätietoa omasta pankista, mobiilivarmenteesta puhelinoperaattorilta ja
osoitteesta https://mobiilivarmenne.fi/ ja varmennekorteista Digi- ja väestötietoviraston
sekä poliisin sivuilta.
Tunnistautumisen lisäksi EURA 2014 -järjestelmän käyttämiseksi tarvitaan Suomi.fivaltuudet. EURA 2014 -asiointipalvelun käyttö edellyttää, että hankehakijan organisaation nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö myöntää hänelle valtuuden palvelun käyttöön
Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa. Palvelussa on kolme valtuutta, joita organisaation nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö voi myöntää organisaationsa EURA 2014 -käyttäjille:
• rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu,
• rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu ja käsittelyyn jättäminen sekä
• rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu, käsittelyyn jättäminen ja tietojen
hallinnointi).
Lisätietoa asiasta löytyy www.rakennerahastot.fi -sivuilta > Hakijalle > Katso-palvelu päättyy - tilalle Suomi.fi-palvelu.

Hakemuksen liitteet
•
•
•
•

Päätös tai sopimus (vähintään aiesopimus) muusta ulkopuolisesta rahoituksesta (ei
tarvita päähakijan/osatoteuttajien omarahoituksesta).
Yhteishankkeissa päähakijan ja osatoteuttajien väliset aiesopimukset
hankeyhteistyöstä.
Mikro- ja pk-yrityksiin kohdistuvien hankkeiden osalta hankkeeseen osallistuvien yritysten kanssa tehdyt aiesopimukset tai yrityksiltä saadut aiesitoumukset tai muut yritysten
sitoutumisen todentavat dokumentit.
Verottajan tai muu vastaava selvitys päähakijan ja osatoteuttajien arvonlisäveromenettelystä hankkeessa, mikäli arvonlisäverokulut sisältyvät hankkeen kus-

tannuksiin. Selvitys arvonlisäveromenettelystä pyydetään viimeistään siinä vaiheessa, kun hanke on päätetty rahoittaa.

4. Maakuntakohtaiset painotukset
Länsi-Suomen alueellinen ESR-rahoitus jakaantuu maakuntakohtaisiin kehyksiin ja
ESR-rahoituksen määrä vaihtelee maakunnittain ja toimintalinjoittain. Alla on mainittu
mahdolliset maakuntakohtaiset painotukset, joihin hankehakemusten toivotaan tässä
haussa erityisesti vastaavan.

ETELÄ-POHJANMAA
Kaikki toimintalinjat ja erityistavoitteet ovat haussa mukana.
Etelä-Pohjanmaalla hakijoita kannustetaan valmistelemaan erityisesti
•

oppilaitoksista valmistuvien ja työnhakijoiden osaamisen ja yritysten rekrytointitarpeiden
osuvuuden parantamiseen tähtääviä hankkeita.

•

ammattikouluttamattomien alle 30-v nuorten koulutukseen hakeutumiseen ja opintojen
loppuunsaattamiseen tähtääviä hankkeita.

•

nuorten ja aikuisten työelämäosallisuutta, työkyvyn parantamista ja työkykyiseksi kuntoutumista edistäviä hankkeita.

Hankkeissa toivotaan huomioitavan digitaalisuuden sekä etä- ja verkko-opiskelun mahdollisuudet. Hankkeissa on huomioitava kohderyhmään kuuluvat maahanmuuttajataustaiset asiakkaat
ja heidän tarpeensa.

KESKI-SUOMI
Kaikki toimintalinjat ja erityistavoitteet ovat haussa mukana.
Keski-Suomessa hakijoita kannustetaan valmistelemaan hankkeita, joilla pyritään löytämään
ratkaisuja koronan aiheuttamiin haasteisiin maakunnassa, esimerkiksi etätyön johtaminen ja
työhyvinvointi sekä erilaiset osaamiskapeikot sähköisissä työympäristöissä.
Lisäksi Keski-Suomessa toivotaan hankkeita etenkin Saarijärvi-Viitasaari seudulle.

KESKI-POHJANMAA
Kaikki toimintalinjat ja erityistavoitteet ovat haussa mukana.
Toimintalinja 3

Haetaan työllisyyden kuntakokeilun toimeenpanoa maakunnassa tukevia innovatiivisia - kuten
esimerkiksi digitaalisia ratkaisuja hyödyntäviä - hankkeita nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämiseksi. Tässä hankehaussa otetaan myös huomioon haun aikana lomautettuna olevien henkilöiden työmarkkina-aseman vahvistamiseen tähtäävät hankkeet toimintalinjan kolme erityistavoitteiden investointiprioriteettien mukaisesti.
Toimintalinja 4
Hankehaussa priorisoidaan kasvu- ja rakennemuutosaloille suunnatun koulutuksen tarjonnan
sekä laadun kehittämiseen tähtääviä hankkeita. Rahoitettavissa hankkeissa kiinnitetään erityistä huomiota maakunnan työikäisen väestön työssään tarvitseman osaamisen päivittämiseen
mielekkäiden työurien sekä hyvän työllisyyskehityksen samoin kuin yritysten kilpailukuvun edistämiseksi.
Toimintalinja 5
Toimintalinjassa ei ole tässä haussa erityistä painotusta.
Tässä hankehaussa otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan myös muut ohjelma-asiakirjan Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 toimintalinjojen 3, 4 ja 5 erityistavoitteiden investointiprioriteettien mukaiset hankehakemukset.
Mikäli hankkeen rahoitukseen aiotaan hakea kunnilta ulkopuolista kuntarahoitusta, hakijoita pyydetään jättämään kuntarahahakemukset KPKuntaraha.fi -sivustolle samalla, kun ESRhankehakemus jätetään viranomaiskäsittelyyn EURA:ssa.

PIRKANMAA
Kaikki toimintalinjat ja erityistavoitteet ovat haussa mukana.
Arvostamme hanke-esityksissä erityisesti laajaa yhteistyötä, konkretiaa sekä osaamisen ennakkoluulotonta yhdistelyä. Koronapandemia on tuonut esiin myös uusia kehittämistarpeita – toivomme yritysten vahvistumista, työllisyyttä, koulutuksen osuvuutta ja sujuvuutta sekä paikallisja aluetaloutta tukevaa monipuolista ideointia ja ratkaisuesityksiä. Ilmastonmuutos edellyttää
resurssiviisautta ja toimintatapojen sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämistä. Hankkeet voivat
edelleen olla nopeita kokeiluja tai monivuotisia kehittämishankkeita.
Hakijoita kannustetaan valmistelemaan kehittämishankkeita toimintalinjoissa 3 (Työllisyys ja
työvoiman liikkuvuus) ja 4 (Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen) erityisesti seuraaviin teemoihin:
Työllisyyttä ja työhyvinvoinnilla tuottavuutta. Työssä jaksamisen ja tuottavuuden lisääminen työhyvinvoinnin keinoin mikro- ja pk-yrityksissä toimialariippumattomasti. Viisas (etä)esimiestyö, (etä)työn organisointi, ohjaus ja johtaminen tukevat tuottavuutta. Työkyvyn merkityksen ennakoiva huomioiminen ja ylläpidon kehittäminen. Maahanmuuttajayrittäjät haasteellisten
ryhmien työllistäjinä. Kuinka purkaa puutteelliseen kielitaitoon liittyviä ennakkoluuloja työllistämisessä ja ulkomaalaisten opiskelijoiden rekrytoitumisessa? Yritysten henkilöstön digityökaluosaaminen? Uudet työllistymisen keinot ja palvelut - kuinka kehittää mm. yksinyrittäjille ja
keikka- sekä vuokratyöntekijöille perinteisesti työpaikoilla tarjottua tukea, työhyvinvointia, verkostoja, osaamisen jatkuvaa päivittämistä?
Toimialojen uudistumisen ja kehityksen tukeminen rakennemuutoksissa ja kasvussa.

Valmistava ja vientiteollisuus, digitalisaatio ml. tietoturva, tekoälyn hyödyntäminen, robotiikka ja
konenäkö. Resurssitehokkuuden ja kiertotalouden edistäminen, ml. suljetut materiaaliketjut, rakentamisen laatutekijät, materiaalitehokkuus ja päästöjä minimoiva logistiikka. Kuinka varmistamme hiiltä sitovien ratkaisujen edellyttämän osaamisen alueella? Tampereen seudun MALsopimus nostaa tähän liittyen erityisesti esille puurakentamisen merkityksen. Kuinka suunnittelemme jätteen pois, systeemiset ratkaisut ja näiden edellyttämä osaaminen? Millaisia toimintaympäristön ja markkinoiden ennakoinnin, riskien hallinnan ja tiedolla johtamisen malleja
kasvu- ja rakennemuutosalojen yritykset voisivat hyödyntää nopeissa ja yllättävissä muutostilanteissa? Kuinka turvaamme toimialojen osaamisen muutoksissa, erityisesti henkilöstön täydentävä koulutus? Kuinka eriasteinen koulutustarjonta saadaan mahdollisimman hyvin yritysten
käyttöön, koulutusbrokeroinnin kehittäminen? Mikro- ja pk-yritysten sähköisen liiketoiminnan
monipuolinen kehittäminen – koronatilanne on paljastanut suuria puutteita osaamisessa ja sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä.
Toimialojen sukupuolittuneisuuden purkaminen ja työtehtävien imagon päivittäminen
osaavan työvoiman ja alojen koulutukseen hakeutumisen turvaamiseksi. Esimerkiksi toisen asteen oppilaitosten (ml. lukiot) yhteisin ja pysyviksi toimintatavoiksi tähtäävin yrityksiin, toimialoille ja koulutukseen kohdistuvin tutustumisen ohjausmenettelyin.
Ammatillisen toisen asteen koulutusuudistuksen tukeminen. Maakunnassa on käynnistymässä laaja ammatillisen koulutuksen sekä yrittäjäjärjestöjen yhteishanke ja käynnissä olevassa haussa mahdollistetaan tämän hankkeen täydentäminen sisarhankkeella puuttuvien toimijoiden osalta. Hankkeiden yhteistyö ja toimenpiteiden yhteensovitus on oleellista näille asetettujen tavoitteiden toteutumiseksi.
Opintojen jälkeinen suuntautuminen työelämään ja jatkokoulutukseen, tuki myös täydentävän koulutuksen kautta.
Toimintalinjassa 5 (Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta) kannustetaan erityisesti laajoihin kehittämishankkeisiin tai kokeiluihin, jotka tukevat seuraavia painotuksia:
Keskeisten toimijoiden ennaltaehkäisevää ja monialaista yhteistyötä integroivan asiakastyön vaikuttavuuden lisäämisessä. Olemassa olevien mallien konkreettiset kokeilut alueella. Varhainen puuttuminen ja matalan kynnyksen palvelut. Kuinka osallisuutta tukevat lähi- ja
arkipalvelut voitaisiin tuottaa tulevaisuudessa? Kuinka näissä palveluissa asioimista ja toisaalta
palveluihin vaikuttavaa osallisuutta voitaisiin tukea ja asiakkaat tavoittaa? Kuinka katkaista periytyvää heikko-osaisuutta, työmarkkinoiden ja koulutuksen ulkopuolelle jäämistä? Kuinka tehokkaammin havaita pitkittyneessä työttömyydessä terveyden ja toimintakyvyn tila sekä tukea
näitä? Osaamisen kehittäminen palveluiden tarjoajissa osana kehittämisratkaisuja.
Yhteisöllisyys ja osallisuus sähköisessä maailmassa. Kuinka tukea yhtäläisiä mahdollisuuksia ja palveluiden saavutettavuutta? Mihin ja miten sähköiset palvelut voisivat tarjota täydentäviä ratkaisuja? Kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä. Ammattihenkilökunnan osaamisen tuki näissä.
Koronan vaikutukset haavoittuviin ryhmiin ja näiden ratkaisuesitykset sekä palvelujärjestelmien riskienhallinta ja vaihtoehtoiset palveluiden toteuttamistavat, toisin sanoen osallisuuden
huoltovarmuus. Työn ja opintojen ulkopuolella oleville arjen tukea, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn
vahvistamista. Heikoimpien heikentyminen poikkeusolosuhteissa ja tuki ulos vaikeuksista, esimerkiksi taloussosiaalityön uudet hankeideat. Liikunta ja kulttuuri osana tukitoimintaa.

POHJANMAA
Rahoitustilanteen takia Pohjanmaalle ei tällä hakukierrokselta haeta uusia hankkeita mihinkään
Suomen rakennerahasto-ohjelman ESR-rahoitteisista toimintalinjoista.

SATAKUNTA
Kaikki toimintalinjat ja erityistavoitteet ovat haussa mukana.
Satakunnassa korostetaan COVID19 –kriisistä selviytymiseen ja elpymiseen tähtääviä hankkeita, sekä henkilöasiakkaille että yrityksille.
Korona-kriisi on lisännyt etäopiskelua ja –ohjausta merkittävästi ja osa opetuksesta ja ohjauksesta toteutetaan jatkossakin digitaalisesti. Tähän ei kaikilla työnhakijaryhmillä ole valmiuksia
tai niissä on puutteita, mikä luo tarvetta digiosaamisen kehittämiselle ja vahvistamiselle.
•

Digitaalisten oppimisympäristöjen, ratkaisujen ja sovellusten käytön vahvistaminen ja
laajentaminen osaamisen vahvistamisessa, tavoitteena osaamisen ja ammattitaidon
laajentaminen, täydentäminen ja uusintaminen.

•

Nuorten työttömyyden vähentämiseen työelämävalmiuksia vahvistamalla tähtäävät kehittämishankkeet.

•

Hankkeet, jotka tukevat lomautuksen ja työttömyyden pitkittyessä vaihtoehtoa itsensä
työllistämisestä ammatinharjoittajana tai muun yritystoiminnan kautta.

•

Hankkeet, jotka tukevat ammattitaidon uusintamista tai kouluttautumista uudelle alalle
esim. COVID19-kriisin aiheuttamasta työttömyydestä johtuen.

•

Mikro- ja pk-yritysten toiminnan jatkuvuuden turvaaminen
- yrittäjien jaksaminen ja hyvinvointi
- digitaalisten valmiuksien ja palveluiden kehittäminen
- liiketoimintaosaaminen
- kasvu ja kansainvälistyminen

VARSINAIS-SUOMI
Kaikki toimintalinjat ja erityistavoitteet ovat haussa mukana. Hakuun toivotaan erityisesti hankehakemuksia, jotka vastaavat alla mainittuihin painotuksiin.
Covid-19 -epidemian työmarkkinoille aiheuttamista häiriöistä palautuminen
Hankehakemusten valmistelussa on otettava huomioon covid-19 -epidemian aiheuttamien poikkeusolojen perusteella valtion lisätalousarvioiden kautta mahdollisesti myönnettävä kansallinen
rahoitus, jolla esimerkiksi tuetaan koulutuksen suorittamista eri koulutusasteilla ja/tai lomautettujen ja työttömien työllistymistä.

•

Alueen elinkeinoelämän eri toimialoilta koronatilanteen vuoksi työttömiksi joutuneiden ja
lomautettujen aktiivisuuden ja työmarkkinakelpoisuuden ylläpitäminen sekä tarvittaessa
vaihtoehtoisten työllistymismahdollisuuksien selvittäminen ja työllistymistä edistäviin palveluihin ohjaaminen.

•

Toisen asteen ammatillisen ja korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden, joiden työllistyminen on vaarassa pitkittyä muun muassa koronatilanteen vuoksi, tilanteen ja mahdollisuuksien kartoittaminen sekä tarvittaessa vaihtoehtoisiin työllistymismahdollisuuksiin
tai ammattitaitoa täydentävään koulutukseen ohjaaminen.

•

Kotouttamisajan ohittaneiden ja erityisesti koronatilanteen vuoksi työttömiksi tai lomautetuiksi joutuneiden maahanmuuttajien tilanteen ja mahdollisuuksien kartoittaminen
sekä vaihtoehtoisiin työllistymis- tai koulutusmahdollisuuksiin ohjaaminen. Tarvittaessa
työmarkkinoilla yleisesti tarvittavien tai ammatillisten valmiuksien kehittäminen sekä työllistymistä tukevaan kielikoulutukseen ohjaaminen.

Kansalaistoimijalähtöinen paikallinen kehittäminen kaupunkialueilla
•

Varsinais-Suomessa haetaan tässä haussa myös hankehakemuksia, joilla edistetään
kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä kaupunkialueilla. Hakemukset kohdennetaan Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjaan 5 ”Sosiaalinen osallisuus ja
köyhyyden torjunta” ja sen erityistavoitteeseen 10.1 ”Työelämän ulkopuolella olevien
työ- ja toimintakyvyn parantaminen”. Toimintalinjan 5 tähän tarkoitukseen varattua ESRja valtion rahoitusta on jäljellä noin 240 000 euroa. Kansalaistoimijalähtöisen paikallisen
kehittämisen toteutusalueena Varsinais-Suomessa ovat Kaarinan, Raision, Salon ja Turun kaupunkimaiset keskusta-alueet. Toteutuksessa on oltava mukana paikallisia kolmannen sektorin toimijoita, joilla on oltava omarahoitusosuus hankkeessa. Hankkeen
pää- ja osatoteuttajien (tai tuen siirron saajien) on oltava tiedossa jo hankehakemusta
jätettäessä. Hanketoimenpiteillä on pyrittävä edistämään syrjäytymisvaarassa olevien
ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan sekä työmarkkinoilla kaikkein heikoimmassa asemassa olevien etenemistä kohti työmarkkinoita.

Tässä hankehaussa otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan myös muut ohjelma-asiakirjan Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 toimintalinjojen 3, 4 ja 5 erityistavoitteiden investointiprioriteettien mukaiset hankehakemukset.

LISÄTIETOA JA YHTEYDENOTOT
Lisätietoja antavat ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijat (ESR). Yhteystiedot löytyvät
rakennerahastot.fi -sivustolta:
http://www.rakennerahastot.fi/web/lansi-suomen-suuralue/ely

ESR-valintaperusteet /Keski-Suomen ELY-keskus
Erityiset valintaperusteet painotuksineen (1.10.2020 päättyvä haku)

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

Painotus %

- Hankkeen toimenpiteillä edistetään työllisyyttä välittömästi tai välillisesti.

15

- Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja tai tuotetaan erityistä
lisäarvoa olemassa oleviin palveluihin ja/tai toimintamalleihin heikossa
työmarkkina-asemassa olevien työllisyyden edistämiseksi.

20

- Hanke

vastaa osaltaan tunnistettuihin paikallisiin/alueellisiin
työvoimatarpeisiin.

15

- 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.
Yhteensä

5
100

Alueelliset valintaperusteet (pisteet 1-5):
Hanke tukee toteutusalueen maakuntaohjelmien tavoitteita.
Yhteensä

Painotus %
100
100

Erityistavoite 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Painotus %

- Hankkeen toimenpiteillä edistetään työhyvinvointia ja/tai työn tuottavuutta välittömästi tai välillisesti.

25

- Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja tai tuotetaan erityistä
lisäarvoa olemassa oleviin toimenpiteisiin yritysten ja organisaatioiden
uudistumisen ja kilpailukyvyn edistämiseksi.

25

- Hanke edistää toimijoiden verkottumista ja/tai erilaisia yhteistyön muotoja.

15

- Hanke edistää - erityisesti ikääntyvien - työurien pidentämistä ja työllisyyttä.

10

- Hankkeen toimenpiteet edistävät vähähiilistä taloutta.

5

- Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa.

5

- Hanke tukee yhdenvertaisuutta.

5

- Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita.

5

- Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa.
Yhteensä

5
100

Alueelliset valintaperusteet (pisteet 1-5):
Hanke tukee toteutusalueen maakuntaohjelmien tavoitteita.
Yhteensä

Painotus %
100
100

Erityistavoite 8.1 Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen
eriytymisen lieventäminen

Painotus %

- Hankkeen toimenpiteillä edistetään naisten ja miesten työllistymistä välittömästi tai välillisesti aloille tai tehtäviin, joissa he ovat vähemmistösukupuolen edustajia.

15

- Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja tai tuotetaan erityistä lisäarvoa olemassa oleviin toimenpiteisiin sukupuolten välisen tasa-arvon
edistämiseksi.

20

- Hankkeessa syntyy tasa-arvoa edistäviä konkreettisia tuloksia.

15

- Hanke edistää toimijoiden yhteistyötä.

10

- Hanke kohdistuu erityisesti yrittäjinä toimiviin naisiin tai syrjäytymisvaarassa oleviin miehiin.

15

- Hanke vastaa osaltaan paikallisiin/alueellisiin työvoimatarpeisiin.

10

- Hanke tukee yhdenvertaisuutta.

5

- Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita.

5

- Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa.
Yhteensä

5
100

Alueelliset valintaperusteet (pisteet 1-5):
Hanke tukee toteutusalueen maakuntaohjelmien tavoitteita.
Yhteensä

Painotus %
100
100

Erityistavoite 9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa
tukevien palveluiden parantaminen

Painotus %

- Hankkeen toimenpiteillä edistetään välittömästi tai välillisesti koulutuksesta koulutukseen tai työelämään siirtymistä tai muita siirtymiä työelämän muutosvaiheissa.

20

- Hankkeessa 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.
Yhteensä

5
100

Alueelliset valintaperusteet (pisteet 1-5):
Hanke tukee toteutusalueen maakuntaohjelmien tavoitteita.
Yhteensä

Painotus %
100
100

Erityistavoite 9.2 Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen
tarjonnan ja laadun parantaminen

Painotus %

- Hankkeen toimenpiteillä lisätään paikallisten, alueellisten tai kansallisten kasvu- tai rakennemuutosalojen tarvitseman koulutuksen tarjontaa, laatua ja osuvuutta.

25

- 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.

10

- Hanke edistää koulutuksen tarjoajien ja työnantajien yhteistyötä.

25

- 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.
Yhteensä
Alueelliset valintaperusteet (pisteet 1-5):
Hanke tukee toteutusalueen maakuntaohjelmien tavoitteita.
Yhteensä

5
100
Painotus %
100
100

Erityistavoite 10.1: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja
toimintakyvyn parantaminen

Painotus %

- 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.

15

- Hanke kohdistuu erityisesti ryhmiin, joiden sosiaalinen osallisuus on
uhatuin.
- Hanke vahvistaa kansalaistoimijalähtöisiä toimintatapoja.

15
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.
Yhteensä

5
100

Alueelliset valintaperusteet (pisteet 1-5):
Hanke tukee toteutusalueen maakuntaohjelmien tavoitteita.
Yhteensä

Painotus %
100
100

