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Keski-Suomen ELY-keskus avaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) täydentävän hankehaun
Länsi-Suomen alueella. Haun tarkoituksena on myöntää ELY-keskuksen vielä käytettävissä oleva
ESR:n ohjelmakauden 2014–2020 alueellinen sekä REACT-EU-rahoitus mahdollisimman
täysimääräisesti toteutuskelpoisten ESR-hankkeiden rahoittamiseen.
ESR:n REACT-EU- rahoitus on tarkoitettu erityisesti nopeaan reagoimiseen koronapandemian
työmarkkinoilla aiheuttamiin häiriöihin ja haasteisiin. Hakemusten laadinnassa on huomioitava, että
ohjelmakauden 2014–2020 rahoituksella rahoitettavien hankkeiden suositeltu päättymispäivä-
määrä on 31.8.2023. On mahdollista, että rakennerahasto-ohjelman hallintoviranomaisena toimiva
työ- ja elinkeinoministeriö jatkaa hankkeiden toteutusaikaa 31.12.2023 asti. Hankkeet voivat
hakea toteutusaikaa 31.12.2023 saakka vain perustelluista syistä.

Haettavissa oleva rahoitus

Ohjelmakauden päättyessä Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämän alueellisen ESR-
rahoituksen tilanne vaihtelee Länsi-Suomen seitsemän maakunnan kesken.
 Joidenkin maakuntien alueellisessa rahoituskehyksessä on edelleen jäljellä ESR- rahoitusta

toimintalinjoissa 3,4 ja 5.
 Kaikkien maakuntien alueellisessa rahoituskehyksessä on vielä jäljellä ESR:n REACT-EU

rahoitusta toimintalinjassa 9.

Tarkemmat tiedot maakuntakohtaisista rahoitusmahdollisuuksista on esitetty hakuohjeen koh-
dassa 4 Maakuntakohtaiset painotukset.

Haettavat hankkeet

Tässä hankehaussa ESR-rahoitusta voidaan myöntää:

1. Uusille hankkeille, jotka toteutusajan puitteissa painottuvat alueellisen tarpeen pohjalta valitulle
kohderyhmälle toteutettaviin konkreettisiin työmarkkinoille pääsyä tai työmarkkinoilla pysymistä
edistäviin toimenpiteisiin. Pääasiassa toimintamallien kehittämiseen ja/tai yhteistyöverkostojen
luomiseen keskittyviä hankkeita ei rahoiteta.

2. Alueellisiin tarpeisiin perustuville nopeille innovatiivisille kokeiluhankkeille, joiden kesto on
enintään 12 kk. Rahoitus voidaan rahoittajan harkinnan mukaan myöntää kertakorvaus (lump
sum) -kustannusmallia käyttäen.

3. Käynnissä oleville hankkeille lisärahoitusta (ja -aikaa) täydentäviin osiin, jotka tuovat selkeää
lisäarvoa olemassa olevaan hankkeeseen Keski-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa ja Satakunnassa.

Hankkeita voidaan toteuttaa yhden maakunnan alueella tai ylimaakunnallisina Länsi-Suomen alueella.

Avoinna olevassa haussa toivotaan erityisesti hankkeita, joilla voidaan vastata koronapandemian
(COVID 19) aiheuttamiin haasteisiin ja vaikutuksiin toimintaympäristössä. Lisäksi hakijan
kannattaa tutustua aluekohtaisten painotusten yhteydessä ko. alueen selviytymissuunnitelman
sisältöön.

REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe)

ESR:n REACT-EU-rahoitus on tarkoitettu erityisesti nopeaan reagoimiseen koronapandemian
työmarkkinoilla aiheuttamiin häiriöihin ja haasteisiin. REACT-EU tuo lisärahoitusta

1. Yleistä täydentävästä ESR-hausta



Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 -rakennerahasto-ohjelmaan koronaviruspandemian
aiheuttamasta kriisistä elpymiseksi.

REACT-EU rahoituksella tuetaan COVID-19 pandemian aiheuttamien taloudellisten vahinkojen
korjaamista sekä luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle
elpymiselle. ESR:n tavoitteena on erityisesti työllisyyden edistämisen.

Millaisia hankkeita voidaan rahoittaa?

Rahoitettavien hankkeiden on oltava Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakenne-
rahasto-ohjelman erityistavoitteiden mukaisia. Ohjelma-asiakirja löytyy osoitteesta
www.rakennerahastot.fi > Rakennerahastojen verkkosivusto 2014-2020 > Tietoa
rakennerahastoista > Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 - ohjelma. Rahoitettavien hankkei-
den toivotaan tukevan myös hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamista.

REACT-EU rahoitus

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma koostuu seuraavista
toimintalinjoista ja erityistavoitteista ja hakijan on osoitettava hakemuksensa johonkin mainituista
toimintalinjoista ja erityistavoitteista. Kohdentamisessa on huomioitava hakuohjeen kohdan 4
maakuntakohtaiset painotukset ja mahdolliset rajaukset.

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjat ja erityista-
voitteet
Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (toimintalinja 3)

 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
(erityistavoite 6.1)

 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen (erityistavoite 7.1)
 Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen (erityistavoite

8.1)

Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (toimintalinja 4)

 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palvelujen parantaminen (erityistavoite 9.1)
 Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

(erityistavoite 9.2)

Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (toimintalinja 5)

 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen (erityistavoite 10.1)

REACT-EU (toimintalinja 9)

 Digitaalisten taitojen parantaminen (erityistavoite 12.3)
 Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden lisääminen (erityistavoite 12.4)

http://www.rakennerahastot.fi/
http://www.rakennerahastot.fi/
https://rakennerahastot.soft.ware.fi/documents/10179/4019883/2+REACT-EU+-ohjelmanmuutos+120421.pdf/13d830b7-ab08-4b2c-b2bf-d92aed44de25


Tarve hankkeelle, tavoitteet ja uutuusarvo

Rakennerahasto-ohjelman vastaavuuden lisäksi hankehakemusten odotetaan olevan tar-
velähtöisiä ja konkreettisia. Hakemuksessa on konkreettisesti kuvattava paikalliset/ alueel-
liset toimintaympäristöstä esiin nousevat hankkeen kohderyhmien tarpeet, joihin
hakemuksella halutaan vastata. Hankkeelle on asetettava tarpeita vastaavat selkeät ja konk-
reettiset, 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 mainit-
tujen 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 kol-
mannen sektorin toimijat).

On hyvä muistaa, että ESR-rahoitus taipuu kevennettyjen kustannusmallien myötä myös pie-
niin ja nopeakestoisiin kokeiluhankkeisiin. Kannustamme hakijoita myös tällaisten riskipitoi-
sempien ja konkreettisten kokeiluhankkeiden suunnitteluun ja hakemiseen.

Rakennerahasto-ohjelman toimintalinjoille ja niiden erityistavoitteille on asetettu tulos- ja tuo-
tosindikaattoreita, jotka on esitetty ohjelma-asiakirjan liitteissä 2 ja 3 sekä REACT-EU:ta kos-
kevassa ohjelmanmuutoksessa. Rahoitettavilta hankkeilta edellytetään, että ne tuottavat
mitattavia tuloksia ja edistävät erityistavoitekohtaisten tulos- ja tuotosindikaattoreiden
saavuttamista.

ESR:n alueellisen rahoituksen osalta hankkeiden on tuettava myös toiminta-alueensa
maakuntien maakuntaohjelmiin kirjattuja tavoitteita ja painotuksia. Tietoa
maakuntaohjelmista löytyy osoitteesta www.rakennerahastot.fi > Rakennerahastojen
verkkosivusto 2014-2020 > Länsi-Suomi > Kehittämisen painopisteet, josta löytyvät linkit
maakuntien sivuille. REACT-EU-rahoituksen osalta hankkeiden on lisäksi tuettava
maakunnallisia selviytymissuunnitelmia, joiden linkit löytyvät hakuohjeen kohdasta 4
kunkin maakunnan kohdalta.

Kuka voi hakea?

Rahoituksen hakijoina (tuensaajat) voivat olla erilaiset yhteisöt, esimerkiksi kunnat, koulutus- ja
kehittämisorganisaatiot, yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Mahdolliset tuensaajat vaihtelevat eri-
tyistavoitteittain. Tarkemmat tiedot löytyvät rakennerahasto-ohjelman ja REACT-EU ohjelma-
muutoksen toimintalinjojen erityistavoitekohtaisista kuvauksista.

Minkä verran rahoitusta voi hakea?

Tässä haussa ELY- keskus voi myöntää hankkeelle tukea enintään 80 % hankkeen
kustannuksista. Lopullinen tukitaso määräytyy rahoituspäätöstä edeltävissä rahoitus-
neuvotteluissa. 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).

http://www.rakennerahastot.fi/
http://www.rakennerahastot.fi/


ESR- ja valtion rahoitus maksetaan hanketoteuttajalle toteutuneiden kustannusten perusteella
jälkikäteen. Tietyin edellytyksin hanketoteuttajalle voidaan maksaa osa rahoituksesta ennakko-
na, lisätietoa: www.rakennerahastot.fi > Rakennerahastojen verkkosivusto 2014-2020>
Hanketoimijalle > Ohjeita tuensaajalle > Maksatuksen hakeminen.

Miten rahoitusta haetaan?

Uudet hankkeet

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 - järjestel-
mässä viranomaiskäsittelyyn viimeistään 9.5.2022.

Hakemuksen viranomaiskäsittelyyn jättämisessä kannattaa huomioida, että EURA2014 -
järjestelmä estää virheellisesti täytetyn hakemuksen jättämisen viranomaiskäsittelyyn. Hake-
muksen mahdollisia puutteita voi tarkastella koko hakemuksen täyttöprosessin ajan ”Tarkista”-
toiminnon avulla.

Tarkemmat ohjeet hakemuksen laatimisesta löytyvät tämän ohjeen kohdasta 3 ”Ohjeita hake-
muksen laatimiseen”. Lisätietoja antavat tarvittaessa myös ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijat
(ESR). Yhteystiedot löytyvät rakennerahastot.fi -sivustolta
https://rakennerahastot.fi/lansi-suomi/ely-keskus

Lisärahoituksen hakeminen käynnissä olevalle hankkeelle (huom! vain Keski-Suomi, Keski-
Pohjanmaa ja Satakunta)

Lisärahoituksen hakeminen edellyttää yhteydenottoa hankkeen yhteyshenkilöön Keski-Suomen
ELY -keskuksessa. Käynnissä olevan hankkeen toteuttaja laatii vapaamuotoisen perustellun
hakemuksen, jossa kertoo myös hankkeen nykyisen toteutuksen tilanteen sekä tulokset ja arvioi
määrärahojen riittävyyden.

Lisärahoitushakemuksesta tulee käydä ilmi:
− Mihin tarpeeseen lisärahoituksella vastattaisiin ja miten tarve on todettu
− Mitä lisärahoituksella tavoitellaan (tavoitteet, tulokset ja tuotosindikaattorit)
− Mitä toimenpiteitä lisärahoituksella tehtäisiin
− Perustelut voimassa olevan hankesuunnitelman tavoitteiden/toimenpiteiden/tulosten
näkökulmasta
− Lisärahoituksen kustannusarvio- ja rahoitussuunnitelma.
− EU- rahoituksen määrän tulee olla voimassa olevan hankepäätöksen %-osuuden mu-
kainen
− Hankkeen nykyinen ja suunniteltu uusi päättymispäivämäärä

Hankkeen rahoittajan yhteyshenkilö vapauttaa EURA:ssa hankehakemuksen täydennettäväksi ja
toteuttaja liittää siihen vapaamuotoisen muutoshakemuksen ja jättää muutoshakemuksen
käsittelyyn EURA:ssa. Tässä vaiheessa ei EURA:ssa muuteta hankesuunnitelman sisältöä.
Muutoshakemus arvioidaan kuten muutkin hakemukset.

Miten hankkeet arvioidaan?

Hankkeiden arvioinnissa käytetään rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean hyväksymiä
arviointiperusteita, jotka löytyvät osoitteesta www.rakennerahastot.fi > Rakennerahastojen
verkkosivusto 2014-2020 > Hakijalle > Hankkeiden  yleiset ja erityiset valintaperusteet.

http://www.rakennerahastot.fi/
http://www.rakennerahastot.fi/
https://www.eura2014.fi/hakija
https://www.eura2014.fi/hakija
http://www.rakennerahastot.fi/web/lansi-suomen-suuralue/ely
https://rakennerahastot.fi/lansi-suomi/ely-keskus
http://www.rakennerahastot.fi/
http://www.rakennerahastot.fi/


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 alu-
een 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 toimintalinja 3, 4 ja 5 hankkeille yhden alueelli-
sen valintaperusteen: ”Hanke tukee toteutusalueen maakunnan maakuntaohjelmien tavoitteita”.
Tämä valintaperuste pisteytetään asteikolla 1–5.

Toimintalinja 9 REACT-EU hankkeissa on kaksi alueellista valintaperustetta: “Hanke tukee
toteutusalueen maakunnan maakuntaohjelmien tavoitteita” sekä “Hanke tukee toteutusalueen
selviytymissuunnitelman tavoitteita”.  Kummatkin valintaperusteet pisteytetään erikseen asteikolla
1–5.

Hakemuksen on arvioinnissa saatava vähintään puolet sekä erityisten että alueellisten va-
lintaperusteiden 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

 Erityistavoitteen 7.1 (Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen) kohderyhmänä voivat
olla sekä yritykset että julkisen sektorin työorganisaatiot

 Erityistavoitteen 9.2 (Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun paran-
taminen) kohdalla rahoitettavien hankkeiden varsinaisiin kohderyhmiin tulee sisältyä
mikro- ja pk-yritykset.

Erityisesti toimintalinjan 3 ja osin myös toimintalinjan 5 osalta hankehakemusten valmistelussa on
huomioitava alueella toteutettavat työllisyydenhoidon kuntakokeilut sekä kokeilujen asiakas-
ryhmien että toimivaltaisten viranomaisten alueelliset muutokset. Hakijan on kuultava kuntako-
keilua toteuttavia viranomaisia hankkeensa suunnitelmasta ennen hakemuksen jättämistä
hakuun, mikäli hankkeen toteuttaminen edellyttää kuntakokeilujen piiriin kuuluvien kohderyhmien
asiakasohjausta tai toteuttaa tähän kohderyhmään kohdistuvia muita toimenpiteitä.

Erityisesti toimintalinjan 5 hankehakemuksissa on huomioitava kansalliset strategiat (esim.
kansallinen mielenterveysstrategia), kansallisesti tuettu valtionavustustoiminta sekä jo aikai-
semmissa hankkeissa tehty työ ja niiden tulokset. Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordi-
naatiohanke Sokran kokoamat ja tarjoamat työkalut ja mallit on tarpeen huomioida jo hakemusta
valmisteltaessa. Lisätietoa STM:stä haettavana olevasta valtionavustuksesta: Sosiaali- ja
terveysministeriö – rahoitus ja avustukset. Tietoa sosiaalisen osallisuuden koordinaatiohanke
Sokran tukemista sosiaalisen osallisuuden hankkeista: Heikoimmassa asemassa olevien osalli-
suus - Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen - THL.

Kohderyhmien osalta rahoituksen myöntämistä täsmennetään rakennerahasto-ohjelmassa
määriteltyyn seuraavasti:

https://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset
https://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus


Toimintalinja 9 REACT-EU

ESR:n REACT-EU-rahoitus on tarkoitettu erityisesti nopeaan  reagoimiseen koronapandemian
työmarkkinoilla aiheuttamiin häiriöihin ja haasteisiin. REACT EU- rahoituksessa ESR:llä kiinni-
tetään huomiota yleisesti digitalisaatioon liittyviin koulutustarpeisiin, joilla parannetaan palveluja ja
niiden hyödynnettävyyttä, opiskelu- ja työskentelymahdollisuuksia ja ehkäistään syrjäytymistä.
Yritysten osalta ESR:n toimenpiteiden tulee kohdistua erityisesti henkilökunnan osaamisen ja
johtajien johtamistaitojen sekä muutoskyvykkyyden ja innovoinnin kehittämiseen.

REACT EU rahoitus

Erityistavoite 12.3 Digitaalisten taitojen parantaminen

Erityistavoitteen tuloksena toimenpiteisiin osallistuneiden henkilöiden digitaaliset taidot ovat
parantuneet. Niin julkiset kuin yksityiset palvelujen tarjoajat ja palveluja tuottavat tahot pystyvät
tehokkaammin hyödyntämään erilaisia digitaalisia alustoja, tarjoamiaan palveluja helpommin
saavutettavaksi, auttamaan asiakkaitaan tai kohderyhmäänsä ja kehittämään toimintaansa
kilpailukykyisemmäksi.

Rahoitettavissa hankkeissa toteutetaan pääsääntöisesti alla mainittuja toimenpiteitä:

 Parannetaan digitaalista osaamista vastauksena yhteiskunnassa nopeasti tapahtumassa olevaan
digiloikkaan

 Kehitetään digitaalisia palveluita ja mm. digitaalisia oppimisympäristöjä (pl. investoinnit laitteisiin)

Kohderyhmät: työssä olevat, työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat, opiskelijat, nuoret,
maahanmuuttajat, osatyökykyiset ja muut vaikeassa työmarkkina-asemassa  olevat henkilöt;
työllisyys-, koulutus-, sosiaali-, terveys-, kuntoutus-, kulttuuri- ja liikuntapalvelujen tarjoajat,
toiminnassa mukana olevat työnantajat ja itsensä työllistäjät

Tuensaajat: kunnat; työllisyys-, koulutus-, sosiaali-, kuntoutus- ja kulttuuripalvelujen tarjoajat;
tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kansalaisjärjestöt, sosiaalipartnerit ja muut toimialaan liittyvät
järjestöt, säätiöt ja yritykset

Erityistavoite 12.4 Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden lisääminen

Erityistavoitteen tuloksena on toimenpiteisiin osallistuneiden pk-yritysten ja niiden henkilökunnan
kyvykkyys sopeutua, mukautua ja hyödyntää toimintaympäristössä tapahtuvia nopeita ja  jopa
ennakoimattomia muutoksia parantunut. Myös keinot ja osaaminen yllättävän muutoksen
aiheuttamasta kriisistä selviytymiseen ovat parantuneet.

Rahoitettavissa hankkeissa toteutetaan pääsääntöisesti alla mainittuja toimenpiteitä:

 Tarjotaan koulutusta, neuvontaa, ohjausta ja vertaisoppimista, joilla edistetään yritysten ja
niiden henkilöstön valmiuksia, osaamista (pl. digitaidot) ja muutoskyvykkyyttä nopeasti
muuttuvan toimintaympäristön hyödyntämiseksi

 Parannetaan yritysten johdon osaamista kriisitilanteiden vastuullisessa johtamisessa
 Tarjotaan keinoja niin johtajien kuin henkilöstön, yksinyrittäjien ja itsensä työllistäjien työhyvinvointiin

uudenlaisissa tai epävarmoissa tilanteissa

Tuetaan valmiuksia, joilla edistetään yritysten vihreää siirtymistä ja innovointia





https://rakennerahastot.soft.ware.fi/web/guest/react-eu
https://rakennerahastot.soft.ware.fi/documents/10179/4019883/2+REACT-EU+-ohjelmanmuutos+120421.pdf/13d830b7-ab08-4b2c-b2bf-d92aed44de25


Kohderyhmät: mikro- ja pk-yritysten henkilöstö ja johto, ml yrittäjät ja itsensä työllistäjät sekä
irtisanomisuhanalaiset; kohderyhmälle palveluja tarjoavat tahot; erilaisten työvoima- ja yrityspalvelujen
kehittäjät ja tarjoajat;

Tuensaajat: yritykset, työvoima- ja yrityspalvelujen kehittäjät ja tarjoajat, kunnat, tutkimus- ja
koulutusorganisaatiot, sosiaalipartnerit ja muut toimialaan liittyvät järjestöt ja säätiöt

3. Ohjeita hakemuksen laatimiseen

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 yk-
siselitteisesti 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 rahoi-
tuksessa voi olla mukana myös yksityistä rahoitusta.

Kertakorvaukseen perustuvan hankkeen suunnittelussa on otettava huomioon, että hankeha-
kemuksessa hakijan on kuvattava hankkeensa tavoitteet/tulokset, toimenpiteet, toiminnan koh-
deryhmä sekä hankkeen kustannusarvio realistisesti, yksilöidysti sekä yksiselitteisesti. Hank-
keen tulosten määrittelemistä varten hankkeessa on tuotettava aineistoa, jolla hankepäätök-
sessä hyväksytyt tulokset/toimenpiteet voidaan todentaa.

Kertakorvausmallin soveltamiseen perustuvien hankehakemusten käsittelyssä noudatetaan
normaaleja tukijärjestelmäkohtaisia säädöksiä mm. rahoitukseen vaadittavista omarahoitus-
osuuksista, myönnettävän tuen enimmäismääristä, kustannusten tukikelpoisuudesta sekä tuet-
tavan toiminnan pysyvyydestä. Tämän lisäksi hankehakemusten arvioinnissa sovelletaan oh-
jelma-asiakirjaa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma sekä
seurantakomitean asettamia yleisiä ja erityisiä valintakriteereitä. Kertakorvausrahoitusta ei voi-
da myöntää hankkeisiin, joiden valintamenettely perustuu kansallisen hankintalain (348/2007)
mukaiseen julkiseen hankintaan.

Lisätietoja käytettävissä olevista kustannusmalleista löytyy osoitteesta www.rakennerahastot.fi  >
Rakennerahastojen verkkosivusto 2014-2020 > Hanketoimijalle > Ohjeita tuensaajalle >
Yksinkertaistetut kustannusmallit. Tietoa löytyy myös EURA2014-järjestelmästä. Vaihtoehtoisen
kustannusmallin käyttämisestä on hyvä olla jo hakemusvaiheessa yhteydessä rahoittajaan.

Kustannusmallit

http://www.rakennerahastot.fi/
http://www.rakennerahastot.fi/


Osallistujat ESR-hankkeissa

Mikäli kehittämishankkeen toiminta kohdistuu työttömiin henkilöihin, on hankkeen toimen-
piteistä 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 sekä muihin työorganisaatioihin kohdistuvissa hankkeissa edellyte-
tään hankkeeseen sitoutuneita osallistuvia yrityksiä ja muita työorganisaatioita.
Hakemuksen  liitteenä on hyvä toimittaa mahdollisimman monen osallistuvan yrityksen /
työorganisaation osalta aiesopimus, aiesitoumus tai muu todennettavissa oleva yrityksen /
työorganisaation osallistumishalukkuutta osoittava dokumentti. Hankkeiden rajallisesta
toteutusajasta johtuen on tärkeää, että hankkeen kohderyhmä on sitoutettu mukaan
hankkeeseen jo hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Mitä ennen hanketta ja mitä sen jälkeen?

Hakemuksessa on selvitettävä, miten suunnittelussa on huomioitu hankkeen kannalta merki-
tyksellisten 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 ole-
viin ohjeisiin on tutustuttava huolellisesti hakemusta laadittaessa. Hanketta suunnitelta-
essa on etukäteen harkittava, mihin rakennerahasto-ohjelman toimintalinjoista ja erityistavoit-
teista hanke kuuluu. On tärkeää valita oikea toimintalinja, koska hakemuksen muut sisällöt
muotoutuvat sen mukaisesti.  Hakemusta käsittelevä viranomainen voi hakemuksen arviointi-
vaiheessa harkintansa mukaan kuitenkin vaihtaa hakemuksessa ilmoitetun toimintalinjan ja
erityistavoitteen kuultuaan asiassa ensin hakijaa.

Yhteishankkeessa vain päätoteuttaja käyttää EURA2014 -järjestelmää. Toteuttajien välillä on
oltava sopimus, jolla päätoteuttaja valtuutetaan edustamaan osatoteuttajia. Sopimus toimite-
taan hakemuksen liitteenä.

Hakemuksen jättäminen

Hakemukset täytetään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmän kautta. Ennen hakemuksen täyt-
tämistä hakijan tulee perehtyä tarkoin hakemuksen täyttöohjeisiin.

EURA 2014 -järjestelmän sähköisiin asiointipalveluihin kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston
vahvaa Suomi.fi-tunnistusta käyttäen. Järjestelmään kirjautumiseen vaaditaan henkilö-
kohtainen vahva tunniste:

 henkilökohtaiset pankkitunnukset
 mobiilivarmenne
 varmennekortti

Hankehakija voi itse valita haluamansa tavan. Pankkitunnisteista saa lisätietoa omasta pankista,
mobiilivarmenteesta puhelinoperaattorilta ja osoitteesta https://mobiilivarmenne.fi/ ja var-
mennekorteista Digi- ja väestötietoviraston sekä poliisin sivuilta.

https://mobiilivarmenne.fi/
https://mobiilivarmenne.fi/




Tunnistautumisen lisäksi EURA 2014 -järjestelmän käyttämiseksi tarvitaan Suomi.fi-valtuudet.
EURA 2014 -asiointipalvelun käyttö edellyttää, että hankehakijan organisaation nimenkirjoitus-
oikeudellinen henkilö myöntää hänelle valtuuden palvelun käyttöön Suomi.fi:n Valtuudet-
palvelussa. Palvelussa on kolme valtuutta, joita organisaation nimenkirjoitusoikeudellinen hen-
kilö voi myöntää organisaationsa EURA 2014 -käyttäjille:

 rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu,
 rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu ja käsittelyyn jättäminen sekä
 rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu, käsittelyyn jättäminen ja tietojen hallinnointi.

Hakemuksen liitteet

 Päätös tai sopimus (vähintään aiesopimus) muusta ulkopuolisesta rahoituksesta (ei
tarvita päähakijan/osatoteuttajien omarahoituksesta).

 Yhteishankkeissa päähakijan ja osatoteuttajien väliset (aie)sopimukset 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 kustannuksiin. Selvitys
arvonlisäveromenettelystä pyydetään viimeistään siinä vaiheessa, kun hanke on päätetty
rahoittaa.

Länsi-Suomen alueellinen ESR- rahoitus jakaantuu maakuntakohtaisiin kehyksiin ja REACT- EU-
rahoitukseen. ESR-rahoituksen määrä vaihtelee maakunnittain ja toimintalinjoittain. Alla on
mainittu mahdolliset maakuntakohtaiset painotukset, joihin hankehakemusten toivotaan tässä
haussa erityisesti vastaavan.
Maakuntaliitot uudistavat parhaillaan maakuntastrategioita sekä vuosien 2022–2025 maakun-
taohjelmia. Alla esitettyjen maakuntakohtaisten painotusten jälkeen on linkki uuteen maakunta-
strategiaan tai -ohjelmaan, mikäli se on jo maakunnassa hyväksytty. Mikäli linkkiä maakunta-
strategiaan tai -ohjelmaan ei ole, hakijaa pyydetään tarkistamaan kyseisen maakunnan nettisi-
vuilta maakuntastrategian ja/tai maakuntaohjelman valmistelun tilanne.

Lisäksi kunkin maakunnan kohdalla on linkki alueelliseen selviytymissuunnitelmaan.

ETELÄ-POHJANMAA

Etelä-Pohjanmaalla haetaan uusia hankkeita rakennerahasto-ohjelman toimintalinjaan 9  REACT-
EU ja sen erityistavoitteisiin 12.3 (Digitaalisten taitojen parantaminen) ja  12.4 (Yritysten  ja
yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden lisääminen).

Etelä-Pohjanmaa koronasta eteenpäin

4. Maakuntakohtaiset painotukset

https://epliitto.fi/wp-content/uploads/2021/02/B_95_EPKE_paivitys_helmikuu2021_final_S.pdf


KESKI-SUOMI

Keski-Suomessa ovat haussa mukana kaikki toimintalinjat ja niiden erityistavoitteet:
 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (toimintalinja 3)
 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (toimintalinja 4)
 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (toimintalinja 5)
 REACT -EU (toimintalinja 9)

Hakijoita kannustetaan valmistelemaan maakunnallisten tarpeiden mukaisia hankkeita koko
Keski-Suomen alueelle.
Hankkeiden toteutusaika on lyhyt, joten kannustamme ketterästi aloitettaviin hankkeisiin, joiden
toimenpiteet ovat konkreettisia ja tiiviitä ja joilla on odotettavissa selkeät, hankkeen
toteutusaikana saavutettavissa olevat tulokset.

Käynnissä olevat ESR hankkeet voivat hakea lisärahoitusta ja -aikaa hankkeita täydentäville uusille
toimenpiteille. Hankkeen uusien osien tulisi tuoda selkeää lisäarvoa alkuperäisen suunnitelman
toteutukseen ja tuloksiin.

Lisärahoituksen hakeminen edellyttää yhteydenottoa hankkeen yhteyshenkilöön Keski-Suomen
ELY:ssä. Käynnissä olevan hankkeen toteuttaja laatii vapaamuotoisen perustellun hakemuksen,
jossa kertoo myös hankkeen nykyisen toteutuksen tilanteen sekä tulokset ja arvioi määrärahojen
riittävyyden. Hankkeen yhteyshenkilö vapauttaa EURA:ssa hankehakemuksen täydennettäväksi ja
toteuttaja liittää siihen vapaamuotoisen muutoshakemuksen ja jättää muutoshakemuksen
käsittelyyn EURA:ssa. Tässä vaiheessa ei EURA:ssa muuteta hankesuunnitelman  sisältöä.
Muutoshakemus arvioidaan kuten muutkin hakemukset.  Katso kohta 2 Rahoituksen haku, jossa
tarkemmat ohjeet lisärahoituksen hakemiseen.

Keski-Suomen strategia 2025–2050

Keski-Suomen selviytymissuunnitelma

KESKI-POHJANMAA

Keski-Pohjanmaalla ovat haussa mukana kaikki toimintalinjat ja niiden erityistavoitteet:
 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (toimintalinja 3)
 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (toimintalinja 4)
 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (toimintalinja 5)
 REACT-EU (toimintalinja 9)

Rakennerahasto-ohjelman toimintalinjoista 3,4 ja 5 rahoitettavien uusien hankkeiden tulee edistää
toimintalinjojen ja niiden erityistavoitteiden mukaisia tavoitteita sekä maakunnan eri
kehittämisstrategioiden tavoitteiden toteuttamista. Hankkeiden toteutusaika on lyhyt, joten
kannustamme ketterästi aloitettaviin hankkeisiin, joiden toimenpiteet ovat konkreettisia ja tiiviitä ja
joilla on odotettavissa selkeät, hankkeen toteutusaikana saavutettavissa olevat tulokset.
Hankkeiden suunnittelussa kannattaa harkita flat rate -kustannusmallien ohella myös
kertakorvaus (lump sum) -kustannusmallin soveltamista hankkeeseen.

Lisäksi käynnissä olevat ESR hankkeet voivat hakea lisärahoitusta ja -aikaa hankkeita täydentäville
uusille toimenpiteille. Hankkeen uusien osien tulisi tuoda selkeää lisäarvoa alkuperäisen
suunnitelman toteutukseen ja tuloksiin.

https://strategia.keskisuomi.fi/
https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/2020/11/KS-selviytymissuunnitelma-30092020.pdf
https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/2020/11/KS-selviytymissuunnitelma-30092020.pdf


Lisärahoituksen hakeminen edellyttää yhteydenottoa hankkeen yhteyshenkilöön Keski-Suomen
ELY:ssä. Käynnissä olevan hankkeen toteuttaja laatii vapaamuotoisen perustellun hakemuksen,
jossa kertoo myös hankkeen nykyisen toteutuksen tilanteen sekä tulokset ja arvioi määrärahojen
riittävyyden. Hankkeen yhteyshenkilö vapauttaa EURA:ssa hankehakemuksen täydennettäväksi ja
toteuttaja liittää siihen vapaamuotoisen muutoshakemuksen ja jättää muutoshakemuksen
käsittelyyn EURA:ssa. Tässä vaiheessa ei EURA:ssa muuteta hankesuunnitelman sisältöä. Katso
kohta 2 Rahoituksen haku, jossa tarkemmat ohjeet lisärahoituksen hakemiseen.
Muutoshakemus arvioidaan kuten muutkin hakemukset.

Rahoitettaville hankkeille voidaan tehdä hankepäätökset sen jälkeen, kun maakunnan
yhteistyöryhmä on hyväksynyt rakennerahastovarojen uudelleen allokoinnin toimintalinjoittain
maakunnan yhteistyöasiakirjassa.

Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2022–2025

Keski-Pohjanmaan selviytymissuunnitelma

PIRKANMAA

Pirkanmaalla on haussa toimintalinja 9 REACT-EU ja sen erityistavoitteet 12.3 (Digitaalisten
taitojen parantaminen) ja 12.4 (Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden lisääminen).

Kannustamme konkreettiseen ja jo lyhyellä tähtäimellä vaikuttavaan hankeideointiin, kokeile-
vaan otteeseen ja toimijoiden tarkoituksenmukaisen ja pysyvän yhteistyön rakentamiseen.
Hankkeiden toteutusaika on lyhyt, joten niiden vaikuttavuutta voi lisätä toiminnan volyymillä,
hyvälle työnjaolle rakennetulla toteutus- ja yhteistyöverkostolla sekä tehokkaalla kytkennällä
muuhun toiminnan kehittämiseen. Ohjelman laajoihin digitalisaatiotavoitteisiin liittyen on huomi-
oitava myös tieto- ja kyberturvallisuuden kehittäminen mm. yritysten huolto/liiketoiminnan uudis-
tamisen ja kehittämisen yhteydessä.

Pirkanmaan maakuntaohjelma 2022-2025

Pirkanmaan selviytymissuunnitelma

POHJANMAA

Pohjanmaalla on haussa toimintalinja 9 REACT-EU ja sen erityistavoitteet 12.3 (Digitaalisten
taitojen parantaminen) ja 12.4 (Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden lisääminen).
Haussa haetaan monipuolisesti hankkeita edistämään REACT-EU –toimintalinjojen tavoitteita.

Alueellinen elpymissuunnitelma

https://www.keski-pohjanmaa.fi/dl/905/457354/KP%20maakuntastrategia%202040%20ja%20maakuntaohjelma%202022-2025%2029.11.2021%20%28ID%2012899%29.pdf
https://www.keski-pohjanmaa.fi/dl/513/576931/Keski-Pohjanmaan_liiton_koronaselviytymissuunnitelma__ID_11204___ID_11207_.pdf
https://pirkanmaa.mediafiles.fi/catalog/Pirkanmaa/r/1900/viewmode=previewview
https://pirkanmaa.mediafiles.fi/catalog/Pirkanmaa/r/1795/viewmode=previewview
https://www.obotnia.fi/assets/Sidor/1/39/Pohjanmaan-selviytymissuunnitelma.pdf


SATAKUNTA

Satakunnassa ovat haussa mukana kaikki rakennerahasto-ohjelman toimintalinjat ja niiden
erityistavoitteet:
 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (toimintalinja 3)
 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (toimintalinja 4)
 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (toimintalinja 5)
 REACT-EU (toimintalinja 9)

Kaikkiin edellä mainittuihin toimintalinjoihin voi tässä haussa jättää uusia hankehakemuksia.

Lisäksi käynnissä olevat ESR hankkeet voivat hakea lisärahoitusta ja -aikaa hankkeita täydentäville
uusille toimenpiteille. Hankkeen uusien osien tulisi tuoda selkeää lisäarvoa alkuperäisen
suunnitelman toteutukseen ja tuloksiin.

Lisärahoituksen hakeminen edellyttää yhteydenottoa hankkeen yhteyshenkilöön Keski-Suomen
ELY:ssä. Käynnissä olevan hankkeen toteuttaja laatii vapaamuotoisen perustellun hakemuksen,
jossa kertoo myös hankkeen nykyisen toteutuksen tilanteen sekä tulokset ja arvioi määrärahojen
riittävyyden. Hankkeen yhteyshenkilö vapauttaa EURA:ssa hankehakemuksen täydennettäväksi ja
toteuttaja liittää siihen vapaamuotoisen muutoshakemuksen ja jättää muutoshakemuksen
käsittelyyn EURA:ssa. Tässä vaiheessa ei EURA:ssa muuteta hankesuunnitelman sisältöä.
Muutoshakemus arvioidaan kuten muutkin hakemukset.  Katso kohta 2 Rahoituksen haku, jossa
tarkemmat ohjeet lisärahoituksen hakemiseen.

Satakunta strategia

Satakunnan kasvun mahdollisuus

VARSINAIS-SUOMI

Varsinais-Suomessa on haussa toimintalinja 9 REACT-EU ja sen erityistavoitteet 12.3 (Digitaa-
listen taitojen parantaminen) ja 12.4 (Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden lisäämi-
nen). Haussa haetaan monipuolisesti hankkeita edistämään REACT-EU –toimintalinjojen tavoit-
teita.

Varsinais-Suomen alueellinen selviytymissuunnitelma

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

LISÄTIETOA JA YHTEYDENOTOT

https://satakunta.fi/wp-content/uploads/2021/12/Satakunta-strategia-1.pdf
https://satakunta.fi/wp-content/uploads/2020/11/Satakunnan-kasvun-mahdollisuus-loppuraportti-MH-21.12.2020.pdf
https://varsinais-suomi.fi/wp-content/uploads/2021/11/Varsinais-Suomen-alueellinen-selviytymissuunnitelma.pdf
https://varsinais-suomi.fi/wp-content/uploads/2021/11/Varsinais-Suomen-alueellinen-selviytymissuunnitelma.pdf
http://www.rakennerahastot.fi/web/lansi-suomen-suuralue/ely
http://www.rakennerahastot.fi/web/lansi-suomen-suuralue/ely
https://rakennerahastot.fi/lansi-suomi/yhteystiedot


ESR-valintaperusteet /Keski-Suomen ELY-keskus
Erityiset valintaperusteet painotuksineen (9.5.2022 päättyvä haku)

Erityistavoite 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa
olevien työllistymisen edistäminen Painotus %
- Hankkeen toimenpiteillä edistetään työllisyyttä välittömästi tai välilli-
sesti. 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. 5
Yhteensä 100

Alueelliset valintaperusteet (pisteet 1-5): Painotus %
Hanke tukee toteutusalueen maakuntaohjelmien tavoitteita. 100
Yhteensä 100



Erityistavoite 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen Painotus %

- Hankkeen toimenpiteillä edistetään työhyvinvointia ja/tai työn tuotta-
vuutta 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 muo-
toja. 15

- Hanke edistää - erityisesti ikääntyvien - työurien pidentämistä ja työlli-
syyttä. 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. 5
Yhteensä 100

Alueelliset valintaperusteet (pisteet 1-5): Painotus %
Hanke tukee toteutusalueen maakuntaohjelmien tavoitteita. 100
Yhteensä 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 vähemmis-
tösukupuolen 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 syrjäytymis-
vaarassa 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. 5
Yhteensä 100

Alueelliset valintaperusteet (pisteet 1-5): Painotus %
Hanke tukee toteutusalueen maakuntaohjelmien tavoitteita. 100
Yhteensä 100



Erityistavoite 9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa
tukevien palveluiden parantaminen Painotus %

- Hankkeen toimenpiteillä edistetään välittömästi tai välillisesti koulutuk-
sesta koulutukseen tai työelämään siirtymistä tai muita siirtymiä työelä-
män 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 toi-
menpiteisiin. 20

- Hanke edistää toimijoiden yhteistyötä. 20

- Hanke kohdistuu erityisesti nuoriin. 10

- Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa. 5

- Hanke tukee yhdenvertaisuutta. 5

- Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita. 5

- Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa. 5
Yhteensä 100

Alueelliset valintaperusteet (pisteet 1-5): Painotus %
Hanke tukee toteutusalueen maakuntaohjelmien tavoitteita. 100
Yhteensä 100



Erityistavoite 9.2 Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen
tarjonnan ja laadun parantaminen Painotus %

- Hankkeen toimenpiteillä lisätään paikallisten, alueellisten tai kansal-
listen kasvu- tai rakennemuutosalojen tarvitseman koulutuksen tar-
jontaa, 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. 5
Yhteensä 100

Alueelliset valintaperusteet (pisteet 1-5): Painotus %
Hanke tukee toteutusalueen maakuntaohjelmien tavoitteita. 100
Yhteensä 100



Erityistavoite 10.1: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja
toimintakyvyn parantaminen Painotus %

- Hankkeen toimenpiteillä edistetään osallistujien etenemistä kohti työ-
elämää. 20

- Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja tai tuotetaan erityistä lisä-
arvoa 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. 15
- Hanke vahvistaa kansalaistoimijalähtöisiä toimintatapoja. 10

- Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa. 5

- Hanke tukee yhdenvertaisuutta. 5

- Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita. 5

- Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa. 5
Yhteensä 100

Alueelliset valintaperusteet (pisteet 1-5): Painotus %
Hanke tukee toteutusalueen maakuntaohjelmien tavoitteita. 100
Yhteensä 100



Erityistavoite 12.3 Digitaalisten taitojen parantaminen Painotus %

Hanke kohdistuu henkilöihin tai organisaatioihin, joiden tilanne koronapandemi-
asta seuranneen digiloikan vuoksi on muodostunut haasteelliseksi 20
Hankkeen toimenpiteillä edistetään työllisyyttä välittömästi tai välillisesti. 5

Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja tai tuotetaan erityistä lisäarvoa
olemassa oleviin palveluihin ja/tai toimintamalleihin hyödyntämällä digitaalisia
ratkaisuja 20

Hankkeessa parannetaan osallistujien digitaalisia taitoja heidän työmarkkina-
asemansa parantamiseksi ja yhteiskunnan toimintaan osallistumisensa ja hyvin-
vointinsa edistämiseksi 20
Hanke vahvistaa kansalaistoimija- ja asiakaslähtöisiä toimintatapoja. 5
Hanke edistää toimijoiden yhteistyötä 5

Hanke on do no significant harm -periaatteen mukainen ja tukee Suomen hiili-
neutraalius 2035-tavoitteen toteumista 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 5
Yhteensä 100

Alueellinen valintaperuste (pisteet 1-5):

Hanke tukee toteutusalueen maakuntaohjelmien tavoitteita. 50
Hanke tukee toteutusalueen selviytymissuunnitelman tavoitteita. 50
Yhteensä 100

 Painotus %



Erityistavoite 12.4 Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden Painotus %
edistäminen

Hanke kohdistuu yrityksiin ja niiden henkilöstöön, joihin koronapandemi- an
seurauksena muuttunut toimintaympäristö on vaikuttanut haitallisesti 20
Hankkeen toimenpiteillä edistetään työllisyyttä välittömästi tai välillisesti. 10

Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja tai tuotetaan erityistä lisäar-
voa olemassa oleviin toimenpiteisiin yritysten ja organisaatioiden uudis-
tumisen ja kilpailukyvyn edistämiseksi. 15

Hanke edistää toimijoiden verkottumista ja/tai erilaisia yhteistyön muoto-
ja. 5

Hankkeen toimenpiteillä edistetään työhyvinvointia ja/tai työn tuotta-
vuutta koronapandemiasta aiheutuneesta kriisistä selviytymiseksi 15

Hanke on do no significant harm -periaatteen mukainen ja tukee Suomen
hiilineutraalius 2035 -tavoitteen toteumista 15
Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa 5
Hanke tukee yhdenvertaisuutta 5
Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita. 5
Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa. 5
Yhteensä 100

Alueellinen valintaperuste (pisteet 1-5): Painotus %
Hanke tukee toteutusalueen maakuntaohjelmien tavoitteita. 50
Hanke tukee toteutusalueen selviytymissuunnitelman tavoitteita. 50
Yhteensä 100


