ESR+ infotilaisuus 8.2.2022 Q&A
Nyt kun kevään haut myöhästyy jälleen ajatellusta, pitääkö tässä kuviossa kuvattu ESR+ hakuaikataulu
paikkaansa syksyn osalta?
VASTAUS: Pyrimme siihen, että syksyn haku päästäisiin avaamaan suunnitelman mukaisesti syksyn 2022
aikana. Kannattaa kuitenkin seurailla ilmoitteluamme tämän osalta

Kuinka pitkä käyttöaika tuolle REACT rahoitukselle olisi?
VASTAUS: Tämä tarkentuu ReactEU-haun avautumisen yhteydessä. Uusia ReactEU -hankkeita voi näillä
näkymin toteuttaa v. 2023 loppuun asti.

Mikä on ollut keskimääräinen myönnetty rahoitus/toimija ESR- ohjelmissa?
VASTAUS: Koska hankkeet ovat hyvin erilaisia keskenään, keskimääräistä rahoitusta on vaikea määrittää ja
osittain se voi antaa myös harhaanjohtavan kuvan. Rahoituksen suuruuteen ja hankkeen kestoon vaikuttaa
hankkeen sisällölliset toimet, kohderyhmä, alueellinen laajuus yms. Erilaisiin toteutettuihin hankkeisiin voi
käydä tutustumassa aiemman ohjelmakauden RR-tietopalvelussa: https://www.eura2014.fi/rrtiepa/

Edellisessä puheenvuorossa mainittiin EAKR-ESR+-hankeparit. Missä määrin rinnakkaishankkeiden eroja
tulisi tuoda hakemuksissa ilmi ja taas missä määrin eroja eritellä? Temaattinen yhteys saa siis
hankkeiden välillä olla? Tästä aiheesta olisi kiinnostavaa kuulla lisää.
Edellisessä kysymyksessäni oli tarkoitus olla "rinnakkaishankkeiden yhtäläisyyksien ilmituonti" ja "erojen
erittely". Ajatuskatkos tuli kirjoittaessa.
VASTAUS: EAKR-ESR –hankeparit ovat mahdollisia tässä haussa ja peruslähtökohta on tuoda esille se
lisäarvo, mitä hankkeista voisi toisillensa olla. Useinhan on esim. niin, että EAKR ei mahdollista tiettyjä
toimenpiteitä, jotka ovat mahdollisia ESR:ssä (tai päinvastoin) ja siksi voi olla perusteita kahdelle erilliselle,
mutta kuitenkin vahvaa yhteistyötä tekevälle hankkeelle. Hakemukset käydään alueilla aina läpi siten, että
liitot ja elyt pitävät toisensa tietoisina mm. tällaisista esityksistä. Jos hankepari tyyppinen toiminta on
suunnitteilla, on tärkeää, että se osuu molempien rahoitusmuotojen avoinna olevie n hakujen tavoitteisiin.

En löytänyt tästä toimintaa vastaamaan työperäisen maahanmuuton haasteeseen?
VASTAUS: Kannattaa peilata suunnitellun hankkeen toimintaa suhteessa ohjelma-asiakirjaan.
Mahdollisuuksia myös tähän liittyvän toiminnan osalta löytyy ja molemmissa haussa auki olevissa
erityistavoitteissa kohderyhmänä on mainittu maahanmuuttajat. ESR –ohjelmassa toimenpiteet
kohdistuvat Suomen työmarkkinoiden käytössä oleviin henkilöihin ja toimenpiteet toteutetaan Suomessa,
ei lähtömaassa.

Oliko maahanmuuttotaustaisia koskevissa hankkeissa mahdollista olla turvapaikanhakijoita
kohderyhmässä?
VASTAUS: Suomen työmarkkinoiden käytettävissä nyt tai lähitulevaisuudessa olevat voivat olla
kohderyhmää ESR+-hankkeissa. Rahoitusta ei kuitenkaan voida käyttää esim. ulkomailla tapahtuvaan
toimintaan. Turvapaikanhakijoiden ollessa kohderyhmänä on hyvä ensisijaisesti selvittää myös EUsisäasioiden rahastojen kehittämishankkeiden mahdollisuudet ko. kohderyhmän tilanteen edistämiseksi.

Miten hankkeisiin osallistuvien asiakkaiden toimeentulo, jos ei ole töissä? Voiko hankkeelle tulla
työkokeiluun ja saada siis siihen liittyviä korvauksia?
VASTAUS: Hankkeen suunnitteluvaiheessa on tärkeä huomioida, miten hankkeeseen ohjaudutaan ja millä
statuksella. Hankkeen osallistujan etuus määräytyy voimassa olevan etuuslainsäädännön mukaisesti.
Työttömiin kohdentuvissa hankkeissa on erittäin tärkeää neuvotella jo suunnitteluvaiheessa paikallisen TEtoimiston ja/tai kuntakokeilun kanssa, jotta vaikutukset esim. osallistujien etuuksiin voidaan huomioida.

Millä aloilla on eniten kohtaanto-ongelmaa?
VASTAUS: Työvoiman saatavuutta koskevaa ajankohtaista tilannetta voi tarkastella työllisyyskatsauksista
https://tem.fi/tyollisyyskatsaus . Sivulla on myös linkkejä muuhun tilastotietoon. Lähitulevaisuuden osalta
tilannetta voi tarkastella mm. Ammattibarometrin avulla https://www.ammattibarometri.fi/ .
Hankesuunnittelussa voi hyödyntää tämän osalta myös ELY-keskusten tuottamaa tietoa alueen tila ja
näkymät -sivustolta https://www.ely-keskus.fi/alueen-tila-ja-nakymat .

Flat Rate 40 % kattaa siis myös toimintakulut ja asiakaskulut?
VASTAUS: Kyllä, flat rate 40% kattaa hankkeen kaikki muut kulut paitsi palkkakulut.

Kun aikanaan jätetään maksatushakemusta, niin toimitetaanko kirjanpidon otteet palkkakuluista? Siis
jos on vain palkat + flat rate.
VASTAUS: Tuntitaksamallissa hankehenkilöstön tosiasiallisia palkkoja ei todenneta hankkeen kirjanpidon
otteella. Tuntitaksa määritellään hankehakemuksessa. Myöskään flat ratella korvattavista
prosenttimääräisistä kustannuksista ei toimiteta dokumentteja.

Mistä näkisi käytössä olevat lomakkeet?
VASTAUS: Tällä hetkellä lomakkeet eivät ole vielä käytettävissä, mutta esitysmateriaalista näkee
hankehakemuksen sisällön pääpiirteittäin (dia 86).

Millä tavalla uusi/pieni toimija voisi olla ryhmähankkeessa mukana (ja saada oman osansa hankkeen
budjetista)? Siis esimerkiksi maahan muuttaneiden työllistymiseen tähtäävässä hankkeessa "varsinaisten
hyödynsaajien" oma järjestö, jolla vakavaraisuuden ehdot eivät vielä täyty.

VASTAUS: Erilaisia toimijoita on hyvä saada ESR-toimintaan mukaan. Toimijan ja hankkeen tulee kuitenkin
täyttää yleiset valintaperusteet, jotta hanke voidaan hyväksyä.
Oman rahoitusosuuden kattamiseksi voi kartoittaa mahdollista muuta rahoitusta, jota voi käyttää
omarahoitusosuuden kattamiseksi esim. kuntien avustukset tai sote-sektorilla toimivat järjestöt voivat
hakea STEA:lta rahoitusta rahoitusosuuden kattamiseen.

Onko se ryhmähanke, jos 2 ihmistä hakee yhdessä yhteen projektiin?
VASTAUS: Tämä ei ole ryhmähanke. Ryhmähankkeessa tulee olla enemmän kuin yksi toteuttajaorganisaatio
toteuttamassa hanketta eli päätoteuttaja ja osatoteuttaja (t). Tuen hakijan tulee olla julkisoikeudellinen
yhteisö tai yksityisoikeudellinen oikeushenkilö. Ryhmähankkeen kaikkien hakijoiden tulee täyttää
tuensaajalle asetetut edellytykset.

Voiko RY olla hakijana?
VASTAUS: Rekisteröity yhdistys voi olla hakijana. Tuen hakijan tulee olla julkisoikeudellinen yhteisö tai
yksityisoikeudellinen oikeushenkilö. Yksityisoikeudellisia oikeushenkilöitä ovat esim. ay, ky, oy, osuuskunta,
yhdistys ja useimmat säätiöt.

Voiko kunta tai sen organisaation osa olla hankepartnerina?
VASTAUS: Kuntaorganisaatiot voivat olla hankkeissa päätoteuttajan ja osatoteuttajan rooleissa sekä myös
muuten yhteistyökumppaneina.

De minimis on siis osa rahoitusta. Onko se siis osa sitä 25 % omarahoitusosuutta (jos tuki on 75 %)?
VASTAUS: Kun osallistuva yritys saa rahanarvoisen edun osallistumisesta hankkeeseen ( esim. ilmainen tai
alihinnoiteltu palvelu), on kyseessä de minimis tuki. Ohjelmakaudella 2021-2027 yritykset, jotka osallistuvat
de minimis tukena myönnettyyn toimenpiteeseen ja maksavat osallistumisesta toteuttajalle, kerryttävät
hankkeen yksityistä rahoitusta. Yksityisen rahoituksen määrä puolestaan pienentää toteuttajan
omarahoituksen määrää vastaavasti.

Mikä on pakollinen muu rahoitusosuus ja mitä lasketaan rahoitukseksi (jäsenmaksuja,
osallistujamaksuja, muut julkiset tuet ja yksityistaholta saadut tuet)? Ja mitä tapahtuu, jos muu haettu
rahoitus ei saada?
VASTAUS: Hankkeille ei ole pakollista muuta rahoitusosuutta, vaan hankkeen tulee kattaa EU - ja valtiontuen
ylittävä osuus (yleensä 25%) omarahoitteisesti tai hankkimalla muuta rahoitusta kuten kuntarahoitusta tai
yksityistä rahoitusta. Mikäli muuta rahoitusta hankkeelle ei saada, toteuttaja vastaa rahoituksesta itse
omarahoituksena.

Äsken viitattiin, että vanhusväestölle on suunnattu muita sopivia rahoituskanavia - voisiko tähän mainita
muutaman, vai tarkoitettiinko ihan muiden rahoittajien tarjoamia avustuksia?

VASTAUS: ESR+ ei ole tarkoitettu vanhusväestöön kohdistuvien hankkeiden rahoittamiseen. Mahdollisia
rahoituslähteitä vanhuksiin kohdistuviin hankkeisiin voivat olla esim. STEA ja yksityisten säätiöiden
apurahat.

Saapuneet ennakkokysymykset vastauksineen
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 ke hittää 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 eikä
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 mahdollista, tästä ohjeistetaan erikseen hakuilmoituksessa. Mikäli
suunnitteilla on ylialueellisia hankkeita (suuralueet ylittävät hankkeet esim. Etelä- ja Pohjois-Suomessa),
hankkeen käsittelyprosessi on ensimmäisessä haussa todennäköisesti normaalia hitaampi.

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. Rahoitusta ei
kuitenkaan voi käyttää esim. ulkomailla tapahtuvaan toimintaan.

Olisi mukava kuulla myös ESR+ valtakunnallisten teemojen valmistelutilanteesta ja hakujen
aukeamisajoista.
VASTAUS: Valtakunnallisten teemojen osalta valmistelu etenee koko ajan. Ensin hakuun tulevat
koordinaatiohankkeet sellaisten teemojen osalta, joissa koordinaatiohankkeita on. Näitä hakuja pyritään
järjestämään kevään 2022 aikana. Valtakunnallisten teemojen osalta tarkempaa tietoa päivittyy niiden
omaan osioon https://rakennerahastot.fi/valtakunnalliset-teemat ja haut tulevat auki EURA2021järjestelmään.

