
 
 

ESR-haku 4.11-18.11.2022 sosiaalisten innovaatioiden 

osaamiskeskuksen valmistelua ja pilotointia varten 

Alkaa: 4.11.2022   

Päättyy: 18.11.2022   
  

Sisältö:  

  
Hämeen ELY-keskus avaa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ESR-haun. 
Haun tarkoituksena on löytää hanke valmistelemaan ja pilotoimaan sosiaalisten innovaatioiden 
osaamiskeskuksen toimintaa. 
  
  
Haussa etsitään hanketta seuraavaan erityistavoitteeseen:  
  
toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta   

Erityistavoite 10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen 
 
 

Taustaa 

Euroopan sosiaalirahasto+ -asetus 2021-2027 edellyttää EU:n jäsenmaiden edistävän sosiaalisten 
innovaatioiden syntymistä. Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskusten haun taustalla on komission 
tavoite rakentaa vuoteen 2027 mennessä EU:n kattava tukirakenne sosiaalisille innovaatioille. Rakenne 
tulee tarjoamaan tukea kansallisten osaamiskeskusten perustamiselle ja niiden toiminnalle, kansainväliselle 
yhteistyölle sekä vuorovaikutteiselle oppimiselle. 

Suomi on toiminut vuodesta 2021 osana monikansallista ”Pan-European Social Innovation Lab” (PEn-CIL)-
konsortiota yhdessä Belgian, Tšekin ja Liettuan kanssa. Projektien tavoitteena on ollut käynnistää 
kansallisten sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskusten toimintaa. Suomen osalta projektista julkaistaan 
loppuraportti, jossa kuvataan sosiaalisten innovaatioiden ekosysteemin edellytyksiä sekä ehdotus 
toimintamallista sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskukselle.  

 

Haun sisältö 

 

 
Haettavan toiminnan ja kohderyhmän tulee olla Kestävää kasvua ja työtä 2012-2020 ohjelma-asiakirjan 
erityistavoitteen 10.1 mukaisia. Kuvaus erityistavoitteen sisällöstä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 



Suomen rakennerahasto-ohjelmassa www.rakennerahastot.fi > Rakennerahastojen verkkosivut 2014-2020 
> Tietoa rakennerahastoista > Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelma. 

 

Tässä haussa haettavan hankkeen tulee hankeajan puitteissa valmistella sosiaalisten innovaatioiden 
osaamiskeskuksen toimintamallia ja pilotoida sitä soveltuvin osin. Sosiaalisten innovaatioiden 
osaamiskeskuksen toimintamalli rakentuu kolmesta alueesta: 1. tieto (tietoisuuden lisääminen siitä mikä 
toimii ja on vaikuttavaa sekä sosiaalisten innovaatioiden tunnettuuden ja näkyvyyden kasvattaminen), 2. 
osaaminen (innovaatiokehittäjien, rahoittajien ja käyttöönottajien kyvykkyyksien ja  toimijuuden 
vahvistaminen yhteisössä sekä yhteisen suunnan rakentaminen)  ja 3. vaikuttaminen (sosiaalisten 
innovaatioiden tunnistaminen osaksi ratkaisuja yhteiskunnan viheliäisiin ongelmiin). 

 

Keskeisiä tehtäviä haettavalle hankkeelle ovat mm. tiedon lisääminen sosiaalisista innovaatioista, pohjan 
luominen sosiaalisten innovaatioiden validointiprosessille, hyvien käytäntöjen näkyväksi tekeminen sekä 
levittäminen, sosiaalisten innovaatioiden rahoittajien yhteistyön tiivistäminen, sosiaalisia innovaatioita 
tukevien verkostojen kokoaminen ja käynnistäminen sekä kansainvälinen yhteistyö muiden EU:n alueen 
sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskustoimintaa kehittävien toimijoiden kanssa.  

Osaamiskeskuksen on tärkeä tehdä yhteistyötä sellaisten jo olemassa olevien toimijoiden kanssa, jotka 
tekevät sen tavoitteiden kanssa linjassa olevaa työtä. Koska Suomessa on jo monia sosiaalisten 
innovaatioiden kehittäjiä tukevia rakenteita, on muodostunut tarve kokonaiskuvan piirtäjälle ja sen 
koordinoijalle. Tämä edellyttää ennakoivaa vuorovaikutusta tahojen suuntaan jo ennen osaamiskeskuksen 
toiminnan käynnistymistä.  

 

Hankkeen toiminta-aika on 31.12.2023 saakka ja ESR -myöntövaltuutta hankkeen rahoitukseen on 
käytettävissä 300 000 euroa. Hakija voi myös osoittaa hankkeella omarahoitusta tai muuta rahoitusta. 

Haussa käytettävä ensisijainen kustannusmalli on flat rate 40%. 

 
Valintakriteerit:   
Hankkeen on oltava Suomen rakennerahasto-ohjelman mukainen. Hankkeiden arvioinnissa käytetään 
seurantakomitean hyväksymiä arviointikriteerejä.  
  
Hankkeiden tulee täyttää kaikki yleiset valintakriteerit.   
  
Erityistavoitekohtaiset valintaperusteet nostavat esiin ne hankkeet, jotka vastaavat parhaiten ohjelma-
asiakirjan painotuksiin.  

 
Erityiset valintaperusteet erityistavoitteessa 10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn 
parantaminen (1-5 pistettä): 
 

- Hankkeen toimenpiteillä edistetään osallistujien etenemistä kohti työelämää.  
- Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja tai tuotetaan erityistä lisäarvoa olemassa 
oleviin työ- ja toimintakykyä lisääviin palveluihin ja/tai toimintamalleihin.  

https://rakennerahastot.soft.ware.fi/web/guest/hankkeiden-yleiset-ja-erityiset-valintaperusteet


- Hanke edistää toimijoiden yhteistyötä ja/tai monialaisten palvelujen hyödyntämistä 
koordinoidusti. 
- Hanke kohdistuu erityisesti ryhmiin, joiden sosiaalinen osallisuus on uhatuin.  
- Hanke vahvistaa kansalaistoimijalähtöisiä toimintatapoja.  
- Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa.  
- Hanke tukee yhdenvertaisuutta.  
- Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita.  
- Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa. 
 

 
Hakemusten toimitustapa:   
Hakemukset täytetään sähköisesti EURA2014-järjestelmän kautta.  Ennen hakemuksen täyttämistä hakijan 
tulee perehtyä tarkoin hakemuksen täyttöohjeisiin.  
  
Hakemukset osoitetaan Hämeen ELY-keskukselle.  
Hankehakemukset jätetään viranomaiskäsittelyyn viimeistään 18.11.2022.   
Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.  
 
EURA 2014:n sähköisiin asiointipalveluihin kirjaudutaan Digi- ja väestöviraston (DVV) Suomi.fi -tunnistuksen 
avulla. Tunnistautumisesta ja valtuutuksista lisätietoa osoitteesta https://www.suomi.fi sekä 
https://www.suomi.fi/valtuudet  
  
  
Toimitusosoite:   
Sähköisesti EURA2014-järjestelmässä.  
  
Lisätiedot:   
 
Yksikön päällikkö Sinikka Kauranen, 0295 025 151, sinikka.kauranen@ely-keskus.fi 
Rahoituspäällikkö Niina Lamberg, 0295 025 153, niina.lamberg@ely-keskus.fi 
 
  
Linkit:   
EURA2014 -järjestelmä  
  
Suomi.fi -tunnistautuminen: https://www.suomi.fi  
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