Työvoiman kohtaanto-teeman koordinaatiohankkeen hakuinfo - Q&A
Miten voi hakea alahankkeeksi?
Vastaus: Työvoiman kohtaanto -teemaan haetaan myöhemmin näitä alahankkeita. Koordinointihanke
käynnistyy ensin.

Voisiko esimerkin kautta valaista vielä hankekäsitteitä, kun hanketta käytetään niin monessa
merkityksessä. Mikä voisi olla koordinaatiohanke? Entä sen alahanke? Mitä tarkoitetaan
ryhmähankkeella, johon tämä rahoitus ei kohdennu?
Koordinaatiohanke on yksi hanke/hanketoteuttaja, joka ohjaa valtakunnallisen kohtaanto teeman
toteutusta koko ohjelmakauden ajan. Valtakunnallisen toiminnan joustavan suuntaamisen vuoksi teema
organisoidaan koordinaatiohankkeen lisäksi alahankkeiksi alue- ja toimialakohtaisen kehittämistoiminnan
tukemiseksi.
Koordinaatiohanke tulee miettimään yhdessä kohtaanto teeman johtoryhmän ja ohjaavan ministeriön
(TEM) kanssa mahdollisia teeman alahankkeita. Alahankkeet tulevat hakuun omina hakuilmoituksina.
Alahankkeiden hankehaut voivat olla alue- tai toimialapainotuksella ja alahankkeita toivotaan toteutettavan
koko Suomen alueella. Näiden alahankkeiden toteutus voidaan toteuttaa myös ryhmähankkeina.
Ryhmähankkeella tarkoitetaan monen eri osatoteuttajan yhdessä toteuttamaa hanketta. Valtakunnallisen
työmarkkinoiden kohtaanto teeman koordinaatiohankkeeksi ei toivota ryhmähanketta (eli useamman eri
toteuttajan hanketta) koordinaatiohankkeen sujuvan toteuttamisen turvaamiseksi.

Itse mukana alustavassa valmistelussa 15 amkin ja 2 yliopiston yhteisessä hankke, joka
kohdentuisi lähinnä 4.2 erityistavoitteeseen. Olisiko tässä kyse koordinaatiohankkeesta? Voiko
alahanke olla ikään kuin koordinaatiohankkeen työpaketti? Mikä tällaisen koko hankkeen
kustannusarvio voisi maksimissaan olla? (kysyn, kun en hahmottanut, mitä tarkoitti n. 5 milj. €
raami)
Ko. tapauksessa ei ole kyse valtakunnallisesta kohtaanto teeman koordinaatiohankkeesta, vaan kyseessä on
monen osatoteuttajan muodostama ryhmähanke.
Alahanke ei voi olla koordinaatiohankkeen työpaketti, vaan jokainen alahanke on itsenäinen kokonaisuus.
Tässä teemassa alahankkeita koordinoi nyt haettava koordinaatiohanke.
5 miljoonan euron raami tarkoittaa valtakunnalliselle koordinaatiohankkeelle varattua rahoitusta koko
ohjelmakauden ajalle.

Yllä olevaan kysymykseen vielä jatkoksi, että onko ajatus, että kaikki ohjelmakauden et 4a
hankkeet toimivat koordinaatiohankkeen alahankkeina, vai ovatko alahankkeet jokin rajatumpi
hankejoukko?
Tätä tämä ei tarkoita. Koordinaatiohanke koordinoi vaan valtakunnallista Työmarkkinoiden kohtaantoteeman kokonaisuuta ja sen alle avattavia alahankkeita.

Voivatko alueelliset ESR+ 4.1 ja 4.2 hankkeet olla mukana alahankkeina?
Valtakunnallisen teeman alahankkeita voivat olla vain ne hankkeet, joita haetaan valtakunnallisen teeman
hankehauissa koordinaatiohankkeen valinnan jälkeen. Nämä alahankkeet voivat ET 4.1 ja 4.2

Milloin hakuaika päättyy? Ymmärsin, että alkaisi ensi viikolla….
Valtakunnallisen koordinaatiohankkeen haku avataan maanantaina 16.5.2022. Haku päättyy 18.8.2022.

Milloin alahankkeiden hakuaika on? Sijoittuuko syksyyn 2022?
Alahankkeiden 1. hakukierros pyritään käynnistämään mahdollisimman pian sen jälkeen kun
valtakunnallinen koordinaatiohanke on aloittanut toimintansa. Eli syksyllä 2022.

Eli onko koordinaatiohanke aina vain yhden organisaation hanke? Ei verkosto?
Kts. vastaus ylempää. Valtakunnallisen koordinaatiohankkeen toteuttajaksi toivotaan vain yhtä toteuttajaa
eli ryhmähankkeita ei toivota sujuvan toteutuksen turvaamiseksi.

Voiko alahanke olla myös valtakunnallinen, jos kyse esim. monilaisen yhteistyön osaamisesta?
Alahankkeet voivat olla ylimaakunnallisia, eli toteutus on useamman maakunnan alueella.

Mikä on nyt avautumassa olevien alueellisesti haettavien 4.a. hankkeiden suhde
koordinaatiohankkeeseen?
Kts. aiempi vastaus yllä: Valtakunnallisen teeman alahankkeita voivat olla vain ne hankkeet, joita haetaan
valtakunnallisen teeman hankehauissa koordinaatiohankkeen valinnan jälkeen. Nämä alahankkeet voivat
ET 4.1 ja 4.2. ESR + valtakunnallinen toiminta täydentää ja laajentaa alueellisin varoin rahoitettavaa
kehitystyötä.

On epäselvää, ovatko koordinaatiohankkeet muita hankkeita koordinoivia hankkeita
(sateenvarjohanke), vai "tavallisia" valtakunnallisia hankkeita, joilla on asian suhteen
koordinatiivinen tarkoitus (perinteisempi valtakunnallinen hanke). Tarkoitetaanko
pilottihankkeilla koordinaatiohankkeiden sisällä toteutettavia hankkeita vai ihan erillisiä
hankkeita (eli tavallinen hanke koordinaatiohankkeen "ohjauksessa")?
Kohtaanto teemassa on vain yksi valtakunnallinen koordinaatiohanke, joka suunnittelee yhdessä kohtaanto
teeman johtoryhmän ja ohjaavan ministeriön kanssa mahdollisia kohtaanto-teemaan liittyviä alahankkeita.
Koordinaatiohankkeen yhtenä tehtävänä on muun muassa tukea ja ohjata alahankkeiden toteutusta ja
fasilitoida alahankkeiden keskinäistä yhteistyötä.
ESR+ valtakunnallinen toiminta täydentää ja laajentaa alueellisin varoin rahoitettavaa kehitystyötä ja
kansallisin työllisyysmäärärahoin rahoitettavia palveluita toimimalla kehitysinstrumenttina mm. kokeilujen
ja pilottien avulla. Teeman hankkeissa kehitetään palveluita ja tuetaan eri toimijoiden ja toimialojen välistä
yhteistyötä. Tämä tapahtuu esim. pilotoimalla uusia toimintamalleja kohtaannon lisäämiseksi. Teeman
tavoitteena on kehittää valtakunnallinen toimintamalli työvoimaa rekrytoivien ja irtisanovien yritysten
tarpeiden yhdistämiseksi, jota pilotoidaan eri toimijoiden kanssa ja tuetaan digitaalisten palvelujen avulla.

Pitkäaikaistyöttömien maahan muuttaneiden työllistä/y/minen -> miten selätämme edelleen
olemassaolevat kohtaannon haasteet työnantajien ja em. kohderyhmän välillä? Toiveita tuleviin
hankkeisiin mm.koulutuksen/ palvelujen järjestäjiltä?
Kts. vastaus yllä. Valtakunnallinen koordinaatiohanke suunnittelee yhdessä kohtaanto teeman johtoryhmän
ja ohjaavan ministeriön kanssa mahdollisia kohtaanto-teemaan liittyviä alahankkeita.

Elintarvikealalla lähes kaikki toimijat jalostavan teollisuuden parissa painivat saman ongelman
kanssa - tekijöitä yrityksen ydintoimintoihin on vaikea saada. Ydintoiminnoilla tarkoitan
esimerkiksi leipomossa teollista leipien leivontaa, liha-alan laitoksessa lihanleikkaajia ja
"makkarantekijöitä", kala-alan laitoksessa pulaa on perkaajista, fileoijista ja perustyön
tekijöistä. Elintarvikealan toimivat näkevät yhtenä haasteena alan markkinoinnin. Median
antama kuva esimerkiksi leipuri-kondiittorin työstä (tv-ohjelman ja kilpailut mm.) on täysin
erilainen kuin mitä työ käytännössä on. Aikaiset aamut, yötyö ja teollinen prosessityö eivät
houkuta, eikä työ motivoi tämän päivän nuoria. Samaan aikaan yrittäjiä tarvittaisiin, mutta
yrittäjäasenteiden ja kokeilevan kulttuurin edistäminen ja siihen kannustaminen ovat ehkä osin
epäonnistuneet, koska tekijöistä on myös yrittäjäpuolella jatkuva pula. Yrityksen
liiketoimintojen saaminen sille tasolle, että maksuvalmius mahdollistaa ulkopuolisen työvoiman
käytön, edellyttää yrittäjältä myös kykyä asettua "johtajan asemaan", jossa vastuuta yrityksen
toiminnoista siirretään muille osaajille. Ettei pyritä itse hallitsemaan ja pitämään omissa
näpeissään kaikkea likakaivon tyhjennyksestä tutteen pakkaamiseen saakka. Tällaisia ajatuksia
tässä kohtaa, ehkä webinaarin aikana tulee näitä vielä lisää.
Kts. vastaus yllä. Valtakunnallinen koordinaatiohanke suunnittelee yhdessä kohtaanto teeman johtoryhmän
ja ohjaavan ministeriön kanssa mahdollisia kohtaanto-teemaan liittyviä alahankkeita.

Haun sisällöllisten painotusten lisäksi olisi tärkeä hahmottaa, miten osatoteuttajien
hallinnollinen rooli käytännössä muuttuu .
Valtakunnalliseen koordinaatiohankkeeseen ei toivota osatoteuttajia.

Voisitteko tehdä tallenteen?
Tilaisuudesta ei tehdä tallenneta saavutettavuusvaatimusten vuoksi. Materiaalit ovat noudettavissa
valtakunnallisten teemojen materiaalipankista.

Onko hakuun mahdollista sisällyttää 50+ osaajat sekä työurien pidentämisen / ikäjohtamisen
teemoja?
Kts. vastaus yllä. Valtakunnallinen koordinaatiohanke suunnittelee yhdessä kohtaanto teeman johtoryhmän
ja ohjaavan ministeriön kanssa mahdollisia kohtaanto-teemaan liittyviä alahankkeita.

