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Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Keskeisiä tavoitteita

• Älykkään erikoistumisen vahvistaminen

• TKI-toimijoiden sekä yritys- ja julkisen sektorin yhteistyö
• Innovaatioiden käyttöön oton ja elinkeinojen uudistumisen vauhdittaminen
• Green Deal ja digitaalisuus (kaksoissiirtymä)

• Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen (vähintään 35 % rahoituksesta)
• Kiertotalous, Uusiutuva energia ja energiatehokkuus
• Tulosperusteisuus ja vaikuttavuus
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ESR+
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Euroopan sosiaalirahasto (ESR+)
• ESR+ toimenpiteillä kehitetään ihmisten työllisyyttä, osaamista ja osallisuutta
• Keskeinen tavoite korkea työllisyysaste, jota tuetaan mm.
•
•
•
•

Koulutuksella, valmennuksella
Palveluiden kehittämisellä
Osallisuuden edistämisellä
Työelämän kehittämisellä jne.

• Työikäinen väestö kohderyhmänä
• Hankkeilla ja toimenpiteillä tavoitellaan muutosta ja vaikuttavuutta
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Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027
TL 1 Innovatiivinen Suomi (EAKR)
TL 2 Hiilineutraali Suomi (EAKR)
TL 3 Saavutettavampi Suomi (EAKR)
TL 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi (ESR) 17,250 / 9,269 / 7,540 milj.€
Et 4.1 Polkuja töihin 35 %
Et 4.2 Uutta osaamista työelämään 35 %
Et 4.3 Yhdenvertaiseen osallisuuteen 30 %

TL 5 Sosiaalisten innovaatioiden Suomi (ESR) 0,899 / 0,482 / 0,393 milj.€
Et 5.1 Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen

EU+valt.

TL 6 Aineellista puutetta torjuva Suomi (ESR) rahoittajana Ruokavirasto
Et 6.1 Eväitä elämään
Ohjelma löytyy: Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelma
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EU+valt. (vv.2021-2022)

Hankehakemusta ja -valintaa ohjaa mm.
1. Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 –ohjelma-asiakirja
2. Kunkin maakunnan maakuntaohjelma ja painotukset
3. ELY-keskuksen strategia
4. Älykkään erikoistumisen strategia
5. Toimintaympäristön ja alueen haasteet ja tarpeet

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksen ESR- ja EAKR -kehittämishankkeiden käsittelyprosessi
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Saapuneiden hakemusten listaus

VALINTAESITYS JA
HAKEMUKSEN MAHDOLLINEN
TÄYDENTÄMINEN

MYR -sihteeristön käsittely

Käsittelijän valinta
Hakijan kuuleminen
tarvittaessa käsittelyn eri
vaiheissa

Rahoitusyksikön
ESR- ja ymp. EAKR
EURA-rahoitusryhmän kanta

Muiden viranomaisten
näkemykset ja lausunnot*
• yhteensovitus maakuntaliiton
kanssa
• muut yhteistyötahot (OKM, AVI,
STEA, ELYjen asiantuntijat)

Hankkeen arviointi, pisteytys
sekä valintaesitys
Hakemuksessa kuvatun
toiminnan tukikelpoisuuden ja
sisällön arviointi
- Hakemuksen pisteytys
- Valintaesityksen laatiminen
PerusELY:n käsittely
(teema-/hankeryhmät) **

MYR-KÄSITTELY MAAKUNNISSA

· Sihteeristö

käsittelee kaikki

hankkeet
- Ylimaakunnallinen hanke
käsitellään kunkin
toteutusalueen sihteeristöissä
ja tarvittaessa myös MYReissä
(kunkin MYRrin työjärj. mukaan)

Hakemuksen täydentäminen
valmistelun eri vaiheissa ja
neuvottelut hakijan kanssa
tarvittaessa.

MYR –käsittely
Maakunnan yhteistyöryhmä
käsittelee maakunnan kannalta
merkittävimmät hankkeet
kunkin maakunnan
työjärjestyksen mukaisesti.

Valintaesitys maakuntien
yhteistyöryhmille

*ELYjen asiantuntijoiden käsittely tässä vaiheessa (ml. Lapissa sihteeristön työryhmä), Kainuussa varsinainen ELYn kanta MYR:n sihteeristössä
**Lapissa teemaryhmät käsittelevät vain merkittävimmät hankkeet, Pohjois-Pohjanmaalla käsitellään kaikki hankkeet teemaryhmissä
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Valtakunnalliset ESR+ teemat - rahoituskehys yht. 184 M€
1. Työmarkkinoiden kohtaanto. (14 M€ )
2. Uusia työmahdollisuuksia työpaikkoja
kehittämällä (1,4 M€)
3. Maahanmuuttaneiden toimiva arki Suomessa: työ,
osaaminen ja osallisuus (14 M€)
4. Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten
parantaminen (9,9 M€)

vv. 2021-2027

7. Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaaminen (13,6 M€)
8. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen ja
hyvinvoinnin edistäminen kohti yhdenvertaisuutta (23 M€)

9. Vaikeasti työllistyvien tukeminen (13 M€)
10. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen, huonoosaisuuden torjunta (16 M€)

5. Työelämän kehittäminen (27,7 M€ )

11. Osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja
yhdenvertaisuuden tuki ja koordinaatio Euroopan
sosiaalirahastotyössä 2021-2027 (8,6 M€)

6. Jatkuva oppiminen (38,8 M€)

12. Sosiaalisten innovaatioiden koordinaatiohanke (4,0 M€)
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YM:n valtakunnalliset teemat TL 2 Hiilineutraali Suomi
• et 2.1 Energiatehokkuus ja kasvihuonepäästöjen vähentäminen
• Välittävä toimielin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
• Rahoituskehys 11,5 M€

• et 2.2 Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen
• Välittävä toimielin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
• Rahoituskehys 4,0 M€
• et 2.3 Kiertotalouden edistäminen
• Välittävä toimielin Hämeen ELY-keskus
• Rahoituskehys 11,5 M€
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ESR+ -toimintalinja 4: Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi
Erityistavoite 4a: Polkuja töihin (1/5)
Työnhakijoiden työllistyminen
• Edistetään henkilöiden pääsyä avoimille työmarkkinoille tai yrittäjäksi ja itsenäiseen
ammatinharjoittamiseen tai koulutukseen

• Hyödynnetään monipaikkaisuuden ja erilaisten työn tekemisen tapojen tarjoamia vaihtoehtoja
huomioiden työ- ja perhe-elämän yhdistämisen mahdollisuudet
• Yhteistyössä yritysten ja muiden työnantajien kanssa räätälöidään etenkin osatyökykyisille ja
maahanmuuttajataustaisille työmahdollisuuksia
• Edistetään työvoiman ammatillista ja alueellista liikkuvuutta myös yhteistyössä rekrytoivien
työnantajien kanssa luomalla näihin kannusteita ja käytäntöjä
• Tuetaan mukana muuttavien puolisoiden työllistymistä
• Ohjataan työnhakijoita rekrytointivaikeuksista kärsiville aloille

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

ESR+ -toimintalinja 4: Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi
Erityistavoite 4a: Polkuja töihin (2/5)
Työllistymistä tukevien palveluiden kehittäminen

• Edistetään sesonkityyppisillä aloilla työskentelevien työllistymistä ympärivuotisesti ja
tuetaan alityöllistettyjä heidän työuransa kehittymisessä
• Kehitetään yritysten, alueiden ja toimialojen välisiä yhteistyömalleja ja rekrytointitoimia sekä
lisätään rekrytointivaikeuksista kärsivien alojen ja työnantajien tunnettuutta, vetovoimaa ja
mainekuvaa
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ESR+ -toimintalinja 4: Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi
Erityistavoite 4a: Polkuja töihin (3/5)
Pohjoisen harvan asutuksen alueen
erillisrahoitus (NSPA), painotukset
- digiosaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen
työllisyyden edistämisessä
- työllisyyttä edistävien osaamistilien ja yksilöllisten
osaamisratkaisujen edistäminen
- työn eri muotojen yhdistäminen ja työvoiman
liikkuvuuden tukeminen

- työllisyyttä tukevien palvelujen saavutettavuuden
edistäminen pitkien etäisyyksien,
laajakaistapalvelujen ja digitaitojen puutteiden
korjaamiseksi
- työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuton
edistäminen ja puolisoiden työllisyyden edistäminen
yritysten osaamis- ja työvoimatarpeen täyttämiseksi
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ESR+ -toimintalinja 4: Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi
Erityistavoite 4a: Polkuja töihin (4/5)
Erityiset valintaperusteet
• Hankkeen toimenpiteillä edistetään työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien työllistymistä välillisesti tai
välittömästi
• Hankkeen toimenpiteillä tuotetaan uudenlaisia ratkaisuja tai erityistä lisäarvoa olemassa oleviin toimenpiteisiin
yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja syrjinnän ehkäisemiseksi
• Hankkeessa edistetään kohtaantoa ja ammatillista liikkuvuutta
• Hankkeessa edistetään erilaisia työmahdollisuuksien räätälöintejä yhteistyössä rekrytoivien työnantajien kanssa
• Hanke edistää toimijoiden osaamista, yhteistyötä ja/tai monialaisten palvelujen hyödyntämistä koordinoidusti.
• Hanke tuottaa lisäarvoa olemassa oleviin palveluihin
• Hanke vastaa osaltaan tunnistettuihin alueellisiin/paikallisiin työvoimatarpeisiin
• Hanke edistää sukupuolten tasa-arvoa.
Horisontaaliset valintaperusteet:
• Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa, EU:n perusoikeuskirjan periaatteita (ml. yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä ja
esteettömyyttä), kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa sekä EU:n Itämeren alueen strategiaa
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ESR+ -toimintalinja 4: Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi
Erityistavoite 4a: Polkuja töihin (5/5)
TUOTOSINDIKAATTORIT

TULOSINDIKAATTORIT

Työttömät, ml. pitkäaikaistyöttömät

Osallistujat, jotka ovat koulutuksessa jättäessään
toimen

Kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla
tuettujen viranomaisten tai julkisten palvelujen
lukumäärä

Osallistujat, jotka ovat työelämässä, myös itsenäisinä
ammatinharjoittajina, jättäessään toimen

Palvelun laatu
Kohderyhmiä ovat työnhakijat, työttömät, työssäolevat ja työvoiman ulkopuolella olevat sekä työmarkkinoille heikosti
integroituneiksi tunnistettavat henkilöt/henkilöryhmät kuten nuoret, ikääntyneet, koulupudokkaat, itsensä työllistäjät,
maahanmuuttajataustaiset, romanit ja osatyökykyiset. Kohderyhmänä ovat järjestöt, työmarkkinaosapuolet, yhdistykset,
säätiöt, kunnat, koulutusorganisaatiot sekä yhteiskunnalliset ja muut yritykset ja yrittäjät, työllisyyttä ja yrittäjyyttä
edistävät ja kehittävät organisaatiot.
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ESR+ -toimintalinja 4: Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi
Erityistavoite 4g: Uutta osaamista työelämään (1/5)
Jatkuva oppiminen ja joustavat koulutuspolut
• lisätään yksilöllisten, monimuotoisten, ajasta ja paikasta riippumattomien jatkuvan oppimisen
koulutuskokonaisuuksien tarjontaa

• kehitetään jatkuvan oppimisen mahdollistavia koulutusrakenteita ja oppimisympäristöjä sekä oppimista
tukevaa pedagogiikkaa
• tuetaan jatkuvan oppimisen avulla luovan ja muiden alojen osaamisen hyödyntämistä elinkeinorakenteen
monipuolistamisessa
• kehitetään koulutuksen laatua ja tarjontaa mm. älykkään erikoistumisen ja kasvu- ja rakennemuutosalojen
tarpeisiin
• tuetaan uusien toimintatapojen ja digitalisaation hyödyntämistä sekä niihin liittyvän osaamisen
kehittämistä työpaikoilla
• edistetään yrittäjyyttä ja liiketoimintaosaamista osana koulutusta ja työelämää

Palveluiden kehittäminen
• edistetään kansainvälisten osaajien rekrytointia Suomeen ja integroidaan jo maassa olevia osaajia
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ESR+ -toimintalinja 4: Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi
Erityistavoite 4g: Uutta osaamista työelämään (2/5)
Työelämän kehittäminen
• edistetään osaamista ja toimintatapoja, jotka
parantavat samanaikaisesti tuottavuutta ja
tuloksellista työn tekemistä sekä työhyvinvointia
• kehitetään mikro- ja pk-yritysten ja muiden
organisaatioiden osaamista, erityisesti ikäjohtamisen
ja osaamisen johtamisen alueilla
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ESR+ -toimintalinja 4: Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi
Erityistavoite 4g: Uutta osaamista työelämään (3/5)
Pohjoisen harvan asutuksen alueen
erillisrahoitus (NSPA), painotukset
• koulutus- ja työperusteisen maahanmuuton
toimivuuden edistäminen
• koulutuksen saavutettavuuden kehittäminen
erityisesti
• työssä olevan väestön ja vaikeasti työllistyvien
ihmisten tavoittamisen näkökulmasta
• innovaatiopotentiaalin kasvattamisen ja
yrittäjyyden toimintaedellytysten parantamisen
näkökulmasta

•

matkailu- ja tapahtumatuotantoalojen
vahvistaminen edistämällä osaamista,
verkostoitumista ja työvoiman saantia

•

luovien alojen ja muiden toimialojen välinen
yhteistyö

•

digitaaliset palvelut
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ESR+ -toimintalinja 4: Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi
Erityistavoite 4g: Uutta osaamista työelämään (4/5)
Erityiset valintaperusteet
• Hankkeessa kehitetään uudenlaisia koulutuksen ratkaisuja, edistetään ennakoivaa lähestymistapaa tai tuotetaan
erityistä lisäarvoa olemassa oleviin toimenpiteisiin.
• Hankkeen toimenpiteillä edistetään koulutuksessa aliedustettuihin ryhmiin kuuluvien osaamista ja sitä kautta
työllistymismahdollisuuksia.
• Hankkeen toimenpiteillä edistetään välittömästi tai välillisesti koulutuksesta koulutukseen tai työelämään siirtymistä
tai muita siirtymiä työelämän muutosvaiheissa.
• Hanke edistää koulutuksen tarjoajien ja työnantajien yhteistyötä sekä edistetään kohtaantoa ja ammatillista
liikkuvuutta.
• Hanke edistää toimijoiden osaamista, yhteistyötä ja/tai monialaisten palvelujen hyödyntämistä koordinoidusti.
• Hankkeen toimenpiteillä edistetään työhyvinvointia ja/tai työn tuottavuutta välittömästi tai välillisesti.
• Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja tai tuotetaan erityistä lisäarvoa olemassa oleviin toimenpiteisiin
yritysten ja organisaatioiden uudistumisen ja kilpailukyvyn edistämiseksi.
• Hankkeessa edistetään tukea muutostilanteissa sekä yrityksille että yksilöille.
• Hanke edistää sukupuolten tasa-arvoa.
Horisontaaliset valintaperusteet:
• Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa, EU:n perusoikeuskirjan periaatteita (ml. yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä ja
esteettömyyttä), kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa sekä EU:n Itämeren alueen strategiaa
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ESR+ -toimintalinja 4: Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi
Erityistavoite 4g: Uutta osaamista työelämään (5/5)
TUOTOSINDIKAATTORIT

TULOSINDIKAATTORIT

Työelämän ulkopuolella olevat

Osallistujat, jotka saavat ammattipätevyyden
jättäessään toimen

Työlliset, mukaan lukien itsenäiset
ammatinharjoittajat

Osallistujat, jotka ovat työelämässä, myös itsenäisinä
ammatinharjoittajina, jättäessään toimen

Alle 30-vuotiaat

Palvelun laatu

Kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla
tuettujen viranomaisten tai julkisten palvelujen
lukumäärä
Kohderyhminä: työikäinen väestö kuten työssä olevat, työttömät, työvoiman ulkopuolella olevat, opiskelijat, nuoret,
ikääntyneet, koulupudokkaat, itsensä työllistäjät, yksinyrittäjät, maahanmuuttajataustaiset, romanit, osatyökykyiset, yritysten ja
organisaatioiden työntekijät ja johtajat, muutostilanteissa olevat työnantajat ja työntekijät, järjestöt, yhdistykset, säätiöt, kunnat,
kasvatus- ja koulutusorganisaatiot, tutkimuslaitokset, taide- ja kulttuurilaitokset ja muut työelämän ja palveluiden kehittäjät.
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ESR+ -toimintalinja 4: Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi
Erityistavoite 4h: Yhdenvertaiseen osallisuuteen (1/4)
Yhtäläisten mahdollisuuksien ja osallisuuden edistämisen tavoitteet
• tuetaan monipuolisin keinoin kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden
kiinnittymistä yhteiskuntaan, koulutukseen ja työmarkkinoille sekä torjutaan huono-osaisuutta ja
syrjäytymistä
• lisätään työ- ja toimintakyvyn haasteiden kanssa kamppailevien hyvinvointia mm. yhteisöllisin ja
kuntouttavin toimenpitein
• kehitetään kansalaistoimijalähtöistä toimintaa ja yhteisöllisiä palveluita

Työllistymismahdollisuuksien parantaminen
• rakennetaan osallistavia työmarkkinoita, lisätään työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä
ja vaikuttavuutta sekä kehitetään työtoiminnan sisältöjä
Palveluiden kehittäminen
• edistetään ammattilaisten, kolmannen ja neljännen sektorin ja viranomaisten välistä kumppanuutta,
yhteistyötä ja osaamista heikoimmassa asemassa olevien ryhmien palveluiden ja yhteiskuntaan
kiinnittymisen parantamiseksi
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ESR+ -toimintalinja 4: Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi
Erityistavoite 4h: Yhdenvertaiseen osallisuuteen (2/4)
Pohjoisen harvan asutuksen alueen erillisrahoitus (NSPA), painotukset
• huomioidaan erityisesti terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen työ- ja opiskelukykyisyyden
edistämiseksi
• osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen nuorille ja perheille hyödyntäen monialaista osaamista ja
mm. luovia menetelmiä alueen vetovoimaisuuden ja osallisuuden parantamiseksi
• palveluiden saavutettavuuden edistäminen (digitaaliset palvelut ja innovatiiviset toimet)
• nuorisotyön ja perheiden auttamisen vahvistaminen
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ESR+ -toimintalinja 4: Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi
Erityistavoite 4h: Yhdenvertaiseen osallisuuteen (3/4)
Erityiset valintaperusteet
• Hankkeen toimenpiteillä edistetään osallistujien pärjäävyyttä ja etenemistä kohti koulutusta ja/tai työelämää.
• Hankkeella edistetään syrjimättömyyttä ja palvelujen saavutettavuutta

• Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja tai tuotetaan erityistä lisäarvoa olemassa oleviin työ- ja toimintakykyä
lisääviin palveluihin ja/tai toimintamalleihin.
• Hanke vahvistaa kansalaistoimijalähtöisiä toimintatapoja.

• Hanke auttaa torjumaan eriarvoisuutta ja syrjäytymistä.
• Hanke kohdistuu erityisesti ryhmiin, joiden sosiaalinen osallisuus on uhatuin.

• Hankkeessa edistetään heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien oikeuksien toteutumista ja osallistumista
päätöksentekoon
• Hanke edistää toimijoiden yhteistyötä ja/tai monialaisten palvelujen hyödyntämistä koordinoidusti.
• Hanke edistää sukupuolten tasa-arvoa
Horisontaaliset valintaperusteet:
• Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa, EU:n perusoikeuskirjan periaatteita (ml. yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä ja esteettömyyttä),
kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa sekä EU:n Itämeren alueen strategiaa
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ESR+ -toimintalinja 4: Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi
Erityistavoite 4h: Yhdenvertaiseen osallisuuteen (4/4)
TUOTOSINDIKAATTORIT

TULOSINDIKAATTORIT

Pitkäaikaistyöttömät

Osallistujat, jotka ovat ryhtyneet työnhakuun
jättäessään toimen

Työelämän ulkopuolella olevat

Osallistujat, jotka ovat koulutuksessa jättäessään
toimen

Ulkomaalaistaustaiset henkilöt

Osallistujat, jotka ovat työelämässä, myös itsenäisinä
ammatinharjoittajina, jättäessään toimen

Kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla
tuettujen viranomaisten tai julkisten palvelujen
lukumäärä

Palvelun laatu

Kohderyhminä työmarkkinoiden näkökulmasta heikoimmassa asemassa olevat henkilöt, sis. vähemmistöt ja erityisryhmät, joiden
yhteiskunnallista osallisuutta halutaan edistää; työmarkkinoille heikosti integroituneiksi tunnistettavat henkilöryhmät kuten nuoret,
ikääntyneet, koulupudokkaat, maahanmuuttajataustaiset, romanit ja osatyökykyiset; syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt riippumatta
heidän aiemmasta koulutus- ja työhistoriastaan tai sen puutteesta ja välillisesti myös esim. heidän läheisensä; monialaisten taide-,
hyvinvointi-, sosiaali-, terveys- ja kuntoutus- sekä koulutus- ja neuvontapalveluiden tarjoajat ja niiden johto ja henkilöstö, joiden
yhteistyötä ja osaamista halutaan kehittää.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

2.5. ESR+ toimintalinja 5: Sosiaalisten innovaatioiden Suomi
Erityistavoite 5h: Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen (1/3)
Erityistavoitteen pääasiallinen sisältö
• kehitetään lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon sisältöjä ja rakenteita palvelujen laadun, monialaisuuden,
henkilöstön osaamisen ml. digitaalisuus ja toimijoiden osallisuuden edistämiseksi
• kehitetään vaativan sijaishuollon palveluja ja niiden monialaisuutta
• kehitetään oppimisvaikeuksista ja neuropsykiatrisista ongelmista kärsiville lapsille ja nuorille tukitoimenpiteitä, joissa
huomioidaan opintojen ohella työelämään siirtyminen
• kehitetään lasten ja nuorten tarpeista lähteviä, helposti ja nopeasti saavutettavia palveluja ja tukitoimia, joita
tuotetaan paikallisesti monitoimijaverkostoissa lasten ja nuorten tarpeita kuunnellen. Näitä palveluja voivat olla
esim. mielenterveys- ja päihdepalvelut, sujuvat terveydenhuollon prosessit, osallisuuden ja harrastustoiminnan
tukeminen mm. kulttuuri- ja liikuntatoiminnalla, tuki opinnoissa ja opintoihin hakeutumisessa, tuki arjessa,
asumisessa ja kodinhoidossa selviytymisessä sekä tuki työllistymisessä ja työelämään siirtymisessä
• edistetään soveltavaa tutkimusta ja toiminnan vaikuttavuutta,
• levitetään ja juurrutetaan parhaat mallit pysyviksi käytännöiksi
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ESR+ -toimintalinja 5: Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi
Erityistavoite 5h: Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen (2/3)
Erityiset valintaperusteet
- Hankkeen toimenpiteiden tuloksena syntyy levitettäviä sosiaalisia innovaatioita
- Hankkeen toimenpiteillä edistetään lastensuojelun rakenteellista kehittämistä sekä palvelujen saatavuutta ja laatua.

- Hankkeessa kehitetään vaativan sijaishuollon palveluja ja niiden vaikuttavuutta
- Hankkeessa kehitetään lastensuojelun jälkihuoltoa kohti moninaista aikuistumisen tukea

- Hanke edistää toimijoiden osaamista, yhteistyötä ja/tai monialaisten palvelujen hyödyntämistä koordinoidusti
- Hankkeessa kehitetään oppimisvaikeuksista kärsiville tukitoimenpiteitä (prosessit ja palvelut), joissa huomioidaan opintojen
ohella työelämään siirtyminen ja mallinnetaan ne sopivaksi myös aikuisten palveluihin
- Hankkeessa kehitetään lasten ja nuorten tarpeista lähteviä, paikallisesti monitoimijaverkostoissa tuotettuja palveluja
- Hanke edistää sukupuolten tasa-arvoa
Horisontaaliset valintaperusteet:
• Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa, EU:n perusoikeuskirjan periaatteita (ml. yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä ja
esteettömyyttä), kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa sekä EU:n Itämeren alueen strategiaa
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ESR+ -toimintalinja 5: Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi
Erityistavoite 5h: Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen (3/3)

TUOTOSINDIKAATTORIT

TULOSINDIKAATTORIT

Sijaishuoltoyksiköiden lukumäärä

Palvelun laatu

Kohderyhminä lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon toimijat. Kohderyhmään kuuluvat myös lastensuojelun
yhteistyöverkoston toimijat, esim. koulut ja oppilaitokset sekä korkeakoulut, sosiaali- ja terveystoimi, nuorten palvelut, TEpalvelut, kunnan työllisyyspalvelut, Ohjaamot, päihde- ja mielenterveyspalvelut sekä järjestöt.
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Euroopan sosiaalirahasto
ESR+
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ympäristö EAKR
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Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Keskeisiä tavoitteita
• Älykäs erikoistumisen vahvistaminen
• TKI-toimijoiden sekä yritys- ja julkisensektorin yhteistyö
• Innovaatioiden käyttöön oton ja elinkeinojen uudistumisen vauhdittaminen
• Green Deal ja digitaalisuus (kaksoissiirtymä)
• Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen (vähintään 35 % rahoituksesta)
• Kiertotalous, Uusiutuva energia ja energiatehokkuus
• Tulosperusteisuus ja vaikuttavuus
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Ympäristö EAKR –toimintalinjat ja
erityistavoitteet
TL 1 Innovatiivinen Suomi (EAKR)
• Et 1.1.Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden
käyttöönoton parantaminen (Älykäs erikoistuminen 100%) (Lappi ja
Kainuu)
TL 2 Hiilineutraali Suomi (EAKR)
• Et 2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen (Lappi)
• Et 2.2. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen (Lappi, Kainuu ja PohjoisPohjanmaa)
• Et 2.3.Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen (Lappi, Kainuu ja PohjoisPohjanmaa)

Tärkeimmät kohderyhmät: yritykset, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, toisen asteen
koulutuksen järjestäjät, kehittämisyhtiöt, valtion viranomaiset, kunnat ja kuntayhtymät
ja niiden verkostot ja innovaatioekosysteemit, yhdistykset ja säätiöt
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TL 1 Innovatiivinen Suomi, Et 1.1: Tutkimus- ja innovointivalmiuksien
ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen (1/3)
Haettavissa oleva rahoitus: Lappi 0,643 MEUR, Kainuu 0,500 MEUR
ET 1.1: 100% Älykkään erikoistumisen mukaiset hankkeet
TKI-toiminta

• Edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä ja jalostusasteen nostoon liittyvää
TKI-toimintaa
• Kehitetään ja pilotoidaan elinkeinotoiminnan ympäristöhaittojen ja –riskien vähentämiseen
liittyviä ratkaisuja ja innovaatioita
• Vihreää siirtymää tukeva TKI-toiminta
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TL 1 Innovatiivinen Suomi, Et 1.1: Tutkimus- ja innovointivalmiuksien
ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen (2/3)

ET:n keskeisiä tavoitteita/tuloksia mm.:
➢ TKI-toiminta vastaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarpeita ja mm. ilmastonmuutoksen
ympäristöhaittojen ja –riskien vähentämiseen on syntynyt innovaatioita
➢ TKI- yhteistyö on lisääntynyt ja tulosten käyttöönotto on tehokasta
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TL 1 Innovatiivinen Suomi, Et 1.1: Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja
kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen (3/3)
Erityiset, horisontaaliset ja tarkentavat valintaperusteet (ET1.1)
Erityiset valintaperusteet

Horisontaaliset valintaperusteet

• Hanke vahvistaa osaamista, ennakointi- ja
innovointitoimintaa tai uusien
teknologioiden kehittämistä

• Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa, EU:n
perusoikeuskirjan periaatteita, kestävän kehityksen
periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa sekä
EU:n Itämeren alueen strategiaa

• Hanke tukee elinkeinoelämän tarpeista
lähtevää TKI-toimintaa
• Hanke edistää oppi- ja tutkimuslaitosten
sekä elinkeinoelämän välistä yhteistyötä

Tarkentavat valintaperusteet (alueelliset)
• Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa
(erityisesti älykkään erikoistumisen strategia)
tunnistettuihin kärkialoihin tai kehittämiskohteisiin
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TL 2 Vähähiilinen Suomi, Et 2.1: Energiatehokkuustoimenpiteiden
edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen (1/3)
Haettavissa oleva rahoitus: Lappi 0,262 MEUR
Energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä edistävä TKI-toiminta
• edistetään ja tuetaan energiatehokkuuteen, puhtaisiin energialähteisiin ja
hajautettuun monipuoliseen energiantuotantoon liittyvää TKI- työtä

Energia- ja materiaalitehokkuuden edistäminen yritystoiminnassa
• lisätään alueiden ja elinkeinoelämän tietämystä energiaratkaisuista ja –
tehokkuudesta
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TL 2 Vähähiilinen Suomi, Et 2.1: Energiatehokkuustoimenpiteiden
edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen (2/3)

Tavoitteena hiilineutraalius ja
kasvuhuonekaasupäästöjen
vähentäminen
• edistetään elinkeinoelämäverkottunutta
tutkimusta, yhteiskehittämistä
• kehitetään työkaluja
hiilineutraalisuustavoitteiden
monitorointiin ja seurantaan osana
kilpailukykyisten tuotteiden, palvelujen
ja ratkaisujen kehittämistä sekä
elinkeinoelämälähtöistä tutkimusta

• kehitetään kunnille ja yrityksille keinoja
hyödyntää vertailukelpoista päästödataa ja
tietoa erilaisten toimenpiteiden potentiaalisista
päästövähennyksistä, kustannuksista ja hyödyistä
erityisesti energia-asioissa

ET:n keskeisiä tavoitteita/tuloksia mm.:
➢ Kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet ja
➢ Uusiutuvien energiamuotojen hyödyntäminen on
lisääntynyt ja monipuolistunut
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TL 2 Vähähiilinen Suomi, Et 2.1: Energiatehokkuustoimenpiteiden
edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen (3/3)
Erityiset, horisontaaliset ja tarkentavat valintaperusteet (ET2.1)
Erityiset valintaperusteet
• Hanke edistää uusiutuviin
energialähteisiin ja energiatuotannon
monipuolistamiseen liittyvää ja
energiatehokkuutta lisäävää tutkimusja kehitystyötä

• Hanke edistää
elinkeinoelämäverkottunutta tutkimusta,
yhteiskehittämistä tai julkisia
innovatiivisia hankintoja energiansäästön
tai energiatehokkuuden parantamiseksi

• Hanke kehittää työkaluja
hiilineutraalisuustavoitteiden monitorointiin
ja seurantaan osana kilpailukykyisten
tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen
kehittämistä sekä elinkeinoelämälähtöistä
tutkimusta
• Hanke on kansallisen ilmasto- ja
energiastrategian (NCEP) mukainen
• Hanke edistää energiatehokkuutta
koskevaa yhteistyötä eri toimijoiden
välillä
Horisontaaliset valintaperusteet
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TL 2 Vähähiilinen Suomi, Et 2.2: Ilmastonmuutokseen sopeutumisen,
riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja palautuvuuden edistäminen
Haettavissa oleva rahoitus: Lappi 0,595 MEUR, Kainuu 0,200 MEUR, Pohjois-Pohjanmaa 0,942 MEUR
Ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen ja siihen sopeutumiseen liittyvä TKItoiminta, suunnittelu, toimeenpano ja tiedotus

• tuetaan alueellisten ja paikallisten sopeutumisstrategioiden sekä -suunnitelmien

valmistelua huomioiden ilmastonmuutoksen vaikutusten ja sopeutumistarpeiden alueelliset
erot (mm. elinkeinorakenne)
• kehitetään suunnittelun työvälineitä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja
riskienhallintaan
• kehitetään menetelmiä ja teknologioita, joiden avulla edistetään sopeutumista
ilmastonmuutokseen ja varautumista sään ääri-ilmiöihin
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TL 2 Vähähiilinen Suomi, Et 2.2: Ilmastonmuutokseen sopeutumisen,
riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja palautuvuuden
edistäminen
•kehitetään menetelmiä vähentää ilmastonmuutoksen seurauksena syntyviä tai
voimistuvia elinkeinotoiminnan ympäristöhaittoja ja -riskejä
•vahvistetaan monihyötyisten viherrakenteiden ja luontopohjaisten ratkaisujen
kehittämistä ja käyttöönottoa ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi hyödyntäen
esimerkiksi erilaisia luonnonympäristöjä elinkeinojen ja rakennetun ympäristön
ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

ET:n keskeisiä tavoitteita/tuloksia mm.:
➢ vahvistunut elinkeinojen ja erit. vesihuollon infrastruktuurin ja rakennetun
ympäristön ilmastokestävyys
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Erityiset, horisontaaliset ja tarkentavat valintaperusteet (ET2.2)
Erityiset valintaperusteet
• Hanke tukee ilmastoresilienssin
vahvistamista ilmastonmuutokseen
sopeutumiseksi
• Hankkeessa kehitetään työvälineitä
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja
riskienhallintaan liittyvien
suunnittelukäytäntöjen ja -prosessien
kehittämiseen

• Hankkeessa kehitetään innovatiivisia
menetelmiä, teknologioita tai tuotteita,
joiden avulla edistetään sopeutumista
ilmastonmuutokseen

• Hanke tukee elinkeinojen sopeutumista
ilmastonmuutokseen
• Hanke tukee ilmastokestävyyden vahvistamista

• Hanke on linjassa kansallinen
ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman

Horisontaaliset valintaperusteet
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TL 2 Vähähiilinen Suomi, Et 2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen
Haettavissa oleva rahoitus: Lappi 0,881 MEUR, Kainuu 0,200 MEUR, Pohjois-Pohjanmaa 0,350 MEUR

Kiertotalouden ja kiertotaloutta tukevan korkean jalostusasteen biotalouden TKItoiminta
•
•
•
•
•

kehitetään toimintamalleja jätteen synnyn ehkäisyyn ja uudelleenkäyttöön sekä
tuotteita korvaavien palvelujen kehittämiseen
kehitetään älykästä materiaalien hallintaa, jossa hyödynnetään kierrätysmateriaaleja ja
sivuvirtoja sekä kehitetään aiempaa laajempaa yhteistyötä
kehitetään luonnonvara-alan kestävyyttä ja nostetaan luonnonvarojen ja teollisuuden
sivutuotteiden jalostusastetta
tuetaan ravinnekiertoon liittyvää TKI-toimintaa
tuetaan kiertotalouden ja biotalouden tiekarttojen valmistelua
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TL 2 Vähähiilinen Suomi, Et 2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen
ET:n keskeisiä tavoitteita/tuloksia mm.:
➢ Parantunut materiaalitehokkuus/jätteen määrän vähentyminen,
kiertotalouden prosessien ja tuotteiden turvallisuus ympäristölle ja käyttäjille
➢ Luonnonvarojen käytön kestävyys
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Erityiset, horisontaaliset ja tarkentavat valintaperusteet (ET2.3)
Erityiset valintaperusteet

• Hanke tukee kiertotalouteen ja korkean
jalostusasteen biotalouteen, cleantechiin sekä
hiilenkiertoon liittyvää TKI-toimintaa

• Hanke on linjassa valtakunnallinen
jätesuunnitelman kanssa

• Hanke tukee kiertotalouden tiekarttojen
valmistelua
• Hankkeessa kehitetään älykästä materiaalien
hallintaa ja hillitään jätteiden syntyä

Horisontaaliset valintaperusteet

• Hankkeella kehitetään luonnonvara-alan
kestävyyttä ja nostetaan luonnonvarojen ja
teollisuuden sivutuotteiden jalostusastetta

Tarkentavat valintaperusteet

(alueelliset)
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Ympäristö EAKR -toimintalinja 1 ja 2
Erityistavoitteet 1.1,2.1,2.2,2.3 (esimerkkejä tyypillisimmistä indeistä)
TUOTOSINDIKAATTORIT

TULOSINDIKAATTORIT

Muuta kuin rahoitustukea saaneet yritykset (1.1, 2.1,
2.2, 2.3)

Verkostojen ja innovaatioekosysteemien kehittämät
innovaatiot, tuotteet ja palvelu (1.1, 2.1, 2.2, 2.3)

Yritykset yhteistyössä tutkimusorganisaatioiden kanssa
(1.1, 2.1, 2.2, 2.3)

Päästövähennyksiä edistävät uudet ratkaisut (2.1.)

Yhteiskehittämistä tukevat uudet alustat ja verkostot
(2.1, 2.2, 2.3)

Päästövähennyksiä, energiatehokkuutta tai UE
edistävät demonstraatiot (2.1)

Yhteiskehittämiseen osallistuvat yritykset (2.1, 2.3)

Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tehdyt uudet
ratkaisut (2.2)
Kiertotaloutta tai korkean jalostusasteen biotaloutta
edistävät demonstraatiot (2.3)
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Hankevalmistelussa tärkeää…
…varmistaa

• A) haun sisältö (maakunnittain mikä TL:t ja et:t, haun
painotukset ja valintakriteerit)
• B) oikea viranomainen (Ympäristö EAKR)
=> neuvottelut rahoittajien kanssa jo etukäteen oikean
haun ja rahoittajan valitsemiseksi
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INFO II

Rahoituksen hakeminen ja hakemuksen laatiminen
Ajankohta: ke 30.3.2022 klo 13-15
Ohjelma:
Kustannusmallit
Palkkamallit
De minimis
Ryhmähankkeet
EURA2021-järjestelmä
Osallistujatietojen kerääminen ESR-hankkeissa

Linkki tilaisuuteen »
Pyydämme jakamaan kutsua tarpeen mukaan eteenpäin omassa organisaatiossasi ja/tai verkostossasi.
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Lisätietoja
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijat
Oulussa
Päivi Jaakola, p. 0295 038 225
Ville Mehtälä, p. 0295 038 230
Henri Helander, p. 0295 038 221 (valtakunnalliset ESR-hankkeet)
Anne-Maaria Kurvinen, p. 0295 038 228 (valtakunnalliset ESR-hankkeet)
Taina Viitasalo, p. 0295 038 219
Kajaanissa
Annukka Koskelo, p. 0295 023 691
Verna Piirainen, p. 0295 023 573
Rovaniemellä
Liisa Irri, p. 0295 037 052
Marika Lindroth, p. 0295 037 082 (valtakunnalliset ESR-hankkeet)
Tytti Kurtti, p. 0295 037 333
Tanja Raappana, p. 0295 037 065
Paula Alho, p. 0295 037 284 (EAKR-hankkeet)
Kaikki alueet rahoituspäällikkö Riitta Ilola p. 0295 038 224

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
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Kiitos!
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