Hämeen ELY-keskuksen ESR+ infotilaisuus 1.2.2022 Q&A
Avautuisiko ESR REACT EU-haku siis myös Uudellamaalla diassa olevilla teemoilla (digitaalisten taitojen
parantaminen ja yritysten sekä yrittäjien muutoskyvykkyyden edistäminen)?
VASTAUS: REACT EU-haun avautumisesta ja kohdentumisesta maakuntiin tullaan tiedottamaan tarkemmin
kevään 2022 aikana.

Karkeasti arvioiden, milloin päätöksiä syksyn osallisuushaussa olisi saatavilla?
VASTAUS: Tässä vaiheessa syksyn aikataulua ei pystytä arvioimaan tarkkaan. Tämä tarkentuu myöhemmin
ko. hakuun liittyvässä infossa syksyllä.

Mitkä kohdat ESR rahoitushakemuslomakkeessa muuttuvat erityisesti viime vuodesta? Aloitimme jo
hankehakemuksen kirjoittamisen vanhaan pohjaan, jotta saadaan jo työtä eteenpäin
VASTAUS: Rahoitushakemuksen täyttämiseen liittyvä osio löytyy infon esityksestä alkaen diasta 78.

Onko rajoituksia kuinka montaa hanketta sama organisaatio voi hakea samalla hakukierroksella?
VASTAUS: Laissa tai asetuksessa ei ole säädetty enimmäismäärää haettaville hankkeille per organisaatio.
Hyvä on kuitenkin huomioida, että hankkeiden suunnittelu vie aikaa, joten suuri määrä voi joskus vaikuttaa
puolestaan laatuun heikentävästi. Kannattaa siis mieluummin satsata tärkeimmiksi katsottuihin hankkeisiin
ja jättää tarvittaessa ideoita hautumaan myös tuleviin hakuihin.

Miten työllistyminen määritellään esim. tuntityössä tai osa-aikaisuuden osalta? Kysymys nousee
osatyökykyisten työllistymisestä - täyspäiväisyys ei välttämättä onnistu, mutta pienikin keikkatyö on
merkittävä yksilön ja myöhemmin yhteiskunnankin kannalta.
VASTAUS:Työllistyminen määritellään muun lainsäädännön perusteella mm. työsopimuslaki, laki julkisesta
työvoima- ja yrityspalvelusta, työttömyysturvalaki. Hankkeissa työllistymistä tulee tarkastella/arvioida
voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Siitä miten työllistymistä seuraavaa indikaattoritietoa kerätään
ohjelmakaudella 2021–2027, tullaan tiedottamaan tarkemmin ohjelmakauden edetessä.

Onko tällä kaudella sama tavoite Polkuja töihin -linjassa, että osallistujista joka 3. työllistyy/saa
opiskelupaikan hankkeeseen osallistumisen jälkeen?
VASTAUS: Tulosindikaattorin (Osallistujat, jotka ovat työelämässä (ml. itsenäiset ammatinharjoittajat)
jättäessään toimen) tavoitteeksi Polkuja töihin erityistavoitteessa on asetettu 35-40 % osallistujista.

Onko tulosindikaattoriin "palvelun laatu" yhteinen mittari tai miten se määritellään?

VASTAUS: Tuloindikaattorin osalta tämä määrittely tarkentuu myöhemmin.
Yleisesti tässä vaiheessa voi todeta, että palvelun laatua arvioidaan hankkeesta annettujen laadullisten
arvioiden perusteelta (esim. kohderyhmän palaute tai toteutettu kysely (anonyymi vastaukset)).
Indikaattorin avulla arvioidaan hankkeen kykyä parantaa palvelun laatua.
Palvelun laatu –indikaattorin tavoite on 4,5 = keskiarvo hankkeen laadusta annetuista arvioista.

Milloin hanke voi alkaa, jos kevään hakemus saa myönteisen päätöksen? Miten pitkiä hankkeita
rahoitetaan? Alkupäivämäärä ja kesto pitäisi kuitenkin kirjata jo hakuvaiheessa. Euromääräisesti kuinka
suuriin hankkeisiin rahoitusta myönnetään?
VASTAUS: Aloituspäivämäärä: hankeneuvottelu ym. huomioiden aloitus kannattaa ajoittaa syksylle 2022.
Hankkeiden realistinen aloitusaika voisi olla vasta kesän jälkeen, jos haku päättyy huhtikuun lopussa, jonka
jälkeen tehdään kaikki hakemusarvioinnit, maakuntien käsittelyt ja hankeneuvottelut. Hankkeiden
suositeltu enimmäiskesto on kolme vuotta.
Rahoituksen suuruuteen ja kestoon vaikuttaa hankkeen sisällölliset toimet, kohderyhmä, alue.

Avataanko vain flat rate 40%-malli, ei muita, esim. flat rate 7%?
VASTAUS: Kevään ESR+-haussa käytettävä kustannusmalli on Flat rate 40 %, ei avata muita
kustannusmalleja.

Miten mahdolliseen palkkatukeen oikeutetun hankehenkilöstön kustannukset huomioidaan?
VASTAUS: Aiempaan ohjelmakauteen viitaten, ei tukien päällekkäisyyden vuoksi ole mahdollinen.
Tarkennetaan myöhemmin, mikäli muuttuu.

Ymmärsinkö oikein, että jatkossa täytetään työajanseurantalomaketta hankkeen aikana (kaikki
työntekijät, eikä vain osa-aikaiset)?
VASTAUS: Työaikakirjanpito tarvitaan kaikilta hankkeen työntekijöiltä.

Varmistuksena vielä: onko tässä haussa siis käytössä vain tuntipalkkamalli?
VASTAUS: Hankehaussa on palkkakustannusten osalta käytössä vain palkkojen yksikkökustannusmalli eli
"tuntitaksa".

Ovatko siis myös kokoaikaisesti hankkeessa työskentelevät tuntitaksamallissa?
VASTAUS: Kyllä ovat.

Mihin kulukategoriaan kuuluu "tietojärjestelmätoimittaja"? Miten tämä alihankkija on kuvattava
hakemuksessa ja kuinka suuri sen osuus saa olla koko hankkeen budjetista?
VASTAUS: Mikäli palvelua hankitaan ulkopuolelta, kyseessä on ostopalvelu. Flat rate 40% kustannusmallissa
ostopalvelut kuuluvat flat raten alla katettaviksi kustannuksiksi. Hankesuunnitelmassa kuvataan
toiminta/toimenpiteet, jonka toteuttamisesta kustannuksia aiheutuu. Ostoissa ja hankinnoissa tulee
noudattaa hankintalakia. Suuret investoinnit eivät ole ESR-hanke toimintaa.

Saammeko nämä slidet tai mistä ne löytyisivät. Meillä on tästä oppilaitoksen hankekokous tämän
tilaisuuden jälkeen. Slidet auttaisivat asian käsittelyssä.
VASTAUS: Diat eivät vielä 1.2 järjestetyn infon aikaan ole julkisessa jaossa. Materiaali tullaan toimittamaan
infoon ilmoittautuneille sähköpostitse viikon 5 aikana ja myöhemmin ne lisätään myös rakennerahastot.fi
sivustolle.

Eura2021-käyttöohjeessa lukee, että tiivistelmä saa olla max 3000 merkkiä. Onko muissa kentissä
merkkimäärärajoitteita?
VASTAUS: Asia kannattaa tarkistaa EURA2021 –hankehakemuksen täyttöohjeista, joita on kussakin
kysymyskohdassa. Myös muissa kentissä saattaa olla merkkimäärärajoitteita. Varmaa tietoa ei vielä ole,
koska hakemusten täyttöominaisuus ei vielä käytössä.

Millä tarkkuudella työajanseuranta tehdään?
VASTAUS: Hankkeelle työtä tekevien henkilöiden on pidettävä työaikakirjanpitoa, josta ilmenee hankkeen
toteuttamiseksi tehty työ tunteina.

Onko oletuksena, että lähtökohtaisesti kaikki hankkeeseen mukaan tulevat yritykset pitäisi olla
hakemusvaiheessa - ja vain poikkeustapauksissa täydennetään myöhemmin?
VASTAUS: Mikäli kyseessä on de minimis tuen kohteena olevat yritykset, tavoitteena on se, että yritykset
olisivat tiedossa ja listattuna jo hankesuunnitelmassa. Rahoituspäätöksen jälkeen tehtävät lisäykset ja
muutokset tehdään muutospäätösten kautta.

Jos hankkeeseen liittyy yhteistyökumppaneita, riittääkö aiesopimus tai pitääkö olla tarkemmin tehty
yhteistyösopimus heidän kanssaan?
VASTAUS: Ryhmähankkeen osalta aiesopimus hakemusvaiheessa. Yhteistyösopimus toimitettava ennen
rahoituspäätöstä.

Jos joku ryhmähankkeen toteuttajista eli hankepartnereista ei saakaan myönteistä rahoituspäätöstä,
tarkoittaako se kielteistä rahoituspäätöstä koko hakemukselle?

VASTAUS: Tämä ei automaattisesti tarkoita kielteistä rahoituspäätöstä, vaan tilanne ja hankkeen
toteutusmahdollisuudet arvioidaan tapauskohtaisesti.

Miten hankkeeseen mukana tulevat yritykset viedään järjestelmään ryhmähankkeissa? Miten
seurantatiedot kerrytetään, kun kohderyhmä toteuttajilla on sama?
VASTAUS: Osallistujaseurannan ja indikaattoritietojen kerryttämisen osalta ohjeistusta ei ole vielä
saatavilla. Tästä tullaan tiedottamaan myöhemmässä vaiheessa, kun järjestelmä saadaan käyttöön.

Tarvitaanko hakemukseen sekä aiesopimus että erikseen yhteistyösopimus vielä rahoituspäätöksen
näyttäessä vihreää valoa - vai onko mahdollista edetä ryhmähankkeessa yhdellä sopimuksella
hakuvaiheessa?
VASTAUS: Menettely riippuu siitä, minkälainen tehty sopimus on. Mikäli kyseessä on aiesopimus, joka
kattaa ainoastaan yhteistyön hankkeen suunnittelun ajalta ja aiesopimuksessa edellytetään erillistä
yhteistyösopimusta ennen rahoituspäätöksen voimaantuloa, tulee tällöin toimittaa erillinen
yhteistyösopimus ennen rahoituspäätöstä.
Mikäli kyseessä on sopimus, jossa jo tarkemmin sovitaan vastuista ja velvollisuuksista koko hankkeen ajalle
ja allekirjoittajat tähän sitoutuvat allekirjoittaessaan sopimuksen, ei välttämättä uutta sopimusta tarvita.
Rahoitusneuvottelussa käydään tarkemmin läpi yhteistyö ja toimitetut sopimukset.

Entä aiesopimus mukaan tulevilta yrityksiltä?
VASTAUS: Aiesopimukset ovat hyvä tapa osoittaa yhteistyökumppaneiden sitoutumista hankkeeseen.

Eikös vahva panostus hankkeen suunnitteluun ole hukkaan mennyttä työaikaa, jos hanke ei tulekaan
rahoitetuksi?
VASTAUS: Hankesuunniteluun liittyy aina riski siitä, että rahoitusta ei hankkeelle mahdollisesti
myönnetäkään. Tämän riskin suunnitteleva organisaatio ottaa ja kantaa itse. Hyvin valmistellulla
hankesuunnitelmalla on kuitenkin paremmat mahdollisuudet pärjätä arvioinnissa ja saada rahoitusta. Tästä
syystä monet organisaatiot haluavat suunnitteluun käyttää työaikaa.

Miten ostopalvelut kirjataan hankkeeseen flat rate 40% mallissa - ovat flat raten sisässä?
VASTAUS: Flat rate 40 % kustannusmallissa myös ostopalvelut korvataan prosenttimääräisenä osuutena
eikä niitä erikseen merkitä kustannusarvioon. Merkittävimmät ostopalvelut mukaan lukien hankkeen
viestintätoimenpiteet tulee hakemuksessa kuitenkin kuvata hankkeen sisällöllisessä kuvauksessa.

Hankkeessa kohderyhmän perustamat mikroyritykset, jotka saavat hankkeesta hyötyä. Miten ne
ennakoidaan hankehakemuksessa ja hankkeen kuluessa?

VASTAUS: Kysymyksen perusteella vaikuttaa siltä, että kyseessä on hankkeen tavoite / tulos. Hankkeen
suunnitellut tulokset kuvataan hankesuunnitelmassa.
Mikäli perustettu mikroyritys saa rahanarvoisen edun hankkeeseen osallistumisesta esim. ilmainen tai
alihinnoiteltu palvelu tai muu hyöty, jolle on mahdollista määrittää markkinahinta, niin mukaan tulleesta
yrityksestä tulee ilmoittaa hankkeen toteutuksen aikana muutoshakemuksella. Saatu tuki katsotaan tällöin
yritykselle de minimis tueksi.

Ryhmähankeasia jäi epäselväksi. Hetki sitten juuri todettiin, että ryhmähankkeita suositaan. Onko siis
ryhmähanke juurikin entisen mallin mukainen normaali yhteishanke, jossa on konsortio, joista jokainen
osatoteuttaja (partneri) tuo yhteiseen haasteeseen oman työpakettinsa ja tekemisensä ja jonka
hakemuksen pääkoordinaattori sitten jättää rahoittajalle. Mikä sitten on ryhmähankkeen rinnalla toinen
vaihtoehto - sekö, että yksittäinen toimija hakee yksin rahoitusta johonkin projektiin / hankkeeseen. Vai
tarkoitetaanko ryhmähankkeella (ent. yhteishanke) ylimaakunnallista hanketta?
VASTAUS: Ryhmähankkeeksi ohjelmakaudella 2021–2027 kutsutaan hankkeita, joissa on mukana useita
toteuttajia (ohjelmakaudella 2014–2020 nimellä yhteishanke). Ryhmähankkeen vaihtoehto on hanke, jossa
on mukana yksi toimija, joka vastaa itse hankkeen koko toteutuksesta. Ylimaakunnallisiksi hankkeiksi
kutsutaan hankkeita, joiden toteutusalue on Etelä-Suomen alueella useammassa kuin yhdessä
maakunnassa (esimerkiksi hanke, joka toimii Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa). Ylialueellisiksi hankkeiksi
puolestaan kutsutaan hankkeita, jotka toimivat useammalla suuralueella esimerkiksi Etelä-Suomen ja
Pohjois-Suomen alueella.

Maakuntien painotuksessa Työhyvinvoinnin kehittäminen menee Kymenlaaksoon. Onko siis ryhmähanke
sijoittuen Kymenlaakson kanssa edellytys hankkeen läpimenolle, jos hakija toimii Kanta-Hämeessä ja
hankeidea on kehkeytynyt nimenomaan Työelämän kehittämiseen/et 4.2.?
VASTAUS: Maakuntien painopisteet ovat yksi tarkentavista valintakriteereistä, josta voi arvioinnissa saada
0–5 pistettä. Hankkeen tulee tukea vähintään yhtä maakunnallista painopistettä saadakseen tästä kohdasta
pisteitä. Mikäli omassa maakunnassa ei ole mainittuna omalle hankkeelle keskeistä painopistettä, se ei
tarkoita sitä, että tämän takia tulisi toimintaa laajentaa toisen maakunnan alueelle.

VASTAUKSET ENNAKKOKYSYMYKSIIN
Voivatko korkeakouluopiskelijat olla kohderyhmänä ESR- hankkeissa/ missä
toimintalinjoissa/erityistavoitteissa tämä on luontevinta?
VASTAUS: Tässä haussa korkeakouluopiskelijat voivat olla kohderyhmää erityistavoitteessa 4.2 Uutta
osaamista työelämään, jossa halutaan lisätä mm. osaamista paremmin työelämän ja yhteiskunnan
tarpeisiin.

Voivatko lukiolaiset olla kohderyhmää ”Uutta osaamista työelämään” -erityistavoitteessa?
VASTAUS: Erityistavoitteessa 4.2 kohderyhmänä voi olla opiskelijoita. 2. asteen opiskelijoiden osalta
toimenpiteitä voi olla osaamisen lisäämiseen, mutta myös esimerkiksi siirtymävaiheiden tukeen
peruskoulusta 2. asteelle tai 2. asteelta 3. asteelle tai työelämään.

Miten haku ja hakulomakkeen täyttö konkreettisesti tapahtuu ja millä sivustolla? Löytyykö tarkempi
opas tai malli mitä mihinkin kohtaan pitää täyttää?
VASTAUS: Haku ja hakeminen tapahtuu kokonaan sähköisesti EURA2021-järjestelmässä osoitteessa
https://eura2021.fi/. Tarkemmat käyttöohjeet järjestelmään löytyy etusivulta kohdasta ”Käyttöohjeet”.
Ohjeita myös hakemuslomakkeen sisällä.

Voivatko pk-yritykset voi osallistua tähän hankkeeseen? Jos pk-yritykset voivat osallistua, niin miten?
Onko kriteereitä ja jos on, niin minkälaiset ne ovat?
VASTAUS: PK-yritykset voivat olla ESR-hankkeiden kohderyhmää tässä haussa erityisesti et. 4.2 Uutta
osaamista työelämään. Yritys voi olla tuensaaja/osatoteuttaja ryhmähankkeessa, mutta nämä tapaukset
ovat harvinaisempia. Tämä johtuu siitä, että kehittämishankkeiden tulosten tulee olla yleisesti
hyödynnettävissä ja tämä ei yleensä ole yritysten liiketoiminnan näkökulmasta kannattavaa. Mutta yritys
tietenkin punnitsee tämän asian itse. Eli osatoteuttajana toimiva yritys ei voi kehittää ESR+ hankkeessa vain
omaa liiketoimintaansa, eikä järjestelyllä voi kiertää hankintalain menettelyjä.

Onko mahdollista, että hankkeen kehittämistyön toteuttamisessa / osatoteuttajana olisi mukana esim.
toiminimi, palveluiden ostona?
VASTAUS: Toiminimi ei voi olla hankkeessa osatoteuttaja, koska luonnollinen henkilö ei
yksityisoikeudellinen oikeushenkilö. Hakijan tulee olla julkisoikeudellinen yhteisö tai yksityisoikeudellinen
oikeushenkilö. Palveluita on mahdollista ostaa hankesuunnitelman mukaisesti myös toiminimellä
toimivalta, mutta kuten kaikissa hankinnoissa, myös näissä tulee muistaa noudattaa kilpailuttamiseen
liittyviä ohjeita sekä hankintalainsäädäntöä.

Mitkä ovat ESR+ eri toimintalinjojen hakuaikataulut? Eri alueilta on kuultu tästä eri aikomuksia, mutta
missään ei ole selkeästi asiasta tietoa.
VASTAUS: Etelä-Suomen alueen osalta vuoden 2022 ensimmäinen haku sijoittuu maalis-huhtikuulle
erityistavoitteiden 4.1 ja 4.2 osalta. Syksyllä aukeaa toinen haku erityistavoitteille 4.3 Yhdenvertaiseen
osallisuuteen ja 5.1 Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen. Hakujen osalta kannattaa seurata EURA2021järjestelmää, jossa kaikki koko valtakunnan hakuilmoitukset julkaistaan.

Voiko hakea rahoitusta useamman alueen yhteisiin ryhmähankkeisiin vai tuleeko hakea itsenäisesti omat
hankkeet ja tehdä vain yhteistyötä verkostojen muodossa muiden hankkeiden kanssa?
VASTAUS: Ryhmähankkeet ovat tämänhetkisen tiedon mukaan mahdollisia jo ensimmäisessä haussa.
Hakuilmoituksessa julkaistaan haun tarkat reunaehdot ja viimeistään sieltä löytyy tieto ryhmähankkeiden
mahdollisuudesta. Jos ei teknisesti ei mahdollista, tästä ohjeistetaan erikseen hakuilmoituksessa.

Ovatko kaikki erityistavoitteet kytketty työllistymisten edistämiseen? Voivatko yhdenvertaiseen
osallisuuteen ja eväitä elämään tavoitteet kohdentua muuhunkin kohderyhmään, esim. ikääntyneisiin,
jotka eivät ole enää työelämässä?
VASTAUS: Kaikissa erityistavoitteissa on jollain tasolla kytkös työllistymisen edistämiseen. Hankkeiden
kohderyhmää eivät siis pääsääntöisesti ole vanhusväestöön kuuluvat vaan heidän osallisuuttaan edistävälle
toiminnalle tulisi hyödyntää muita rahoituslähteitä.

Voidaanko rahoitusta myöntää toimenpiteisiin, joita tarjotaan ei vielä oleskeluluvan saaneille kvosaajille?
VASTAUS: Suomen työmarkkinoiden käytettävissä olevat voivat olla kohderyhmää ESR+ -hankkeissa.
Rahoitusta ei kuitenkaan voida käyttää esim. ulkomailla tapahtuvaan toimintaan.

