Koulutus EU:n hankerahoituksesta ja sen
hakemisesta Keski-Pohjanmaalla 12.1.2022
Rahoitettavat erityistavoitteet rahastoittain

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat
erityistavoitteet (EAKR aluekehitystuki) ohjelmakaudella
2021-2027
TL 1 Innovatiivinen Suomi
- 1.1 TKI (ÄES)
- 1.2 Digitalisaatio

TL 2 Hiilineutraali Suomi

• Tarkempi toimintalinjojen ja
erityistavoitteiden esittely 10.9.2021
pidetyssä tilaisuudessa. Tilaisuuden
tallenne ja materiaalit saatavilla: linkki
Keski-Pohjanmaan liiton sivuille
• Ensimmäinen haku aukeaa helmikuun
alussa ja hakuilmoitus julkaistaan
tammikuussa

- 2.1 Energiatehokkuus

- 2.2 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
- 2.3 Kiertotalous

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2017
EAKR yritysrahoitus
info 12.1.2022

Irma Liedes
12.1.2022 |
Keski-Suomen ELY-keskus I Rahoitusyksikkö

Länsi-Suomi 2021-2027
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Varsinais-Suomi
41404 188
27211 269
-

8.11.2021 | Jaakko Ryymin

Satakunta
21353 219
34095 315
26913 025

Pohjanmaa
12525 103
16452 192
19046 276

Pirkanmaa
42307 861
25268 736
4312 362

Keski-Suomi
28215 205
36534 367
47523 909

Keski-Pohjanmaa
14943 409
32173 335
19688 086

Etelä-Pohjanmaa
16301 436
55452 795
41108 138

EAKR yritysrahoitus

- EAKR-rahoituksella edistetään TKItoimintaa, digitalisaatiota, pk-yritysten
kasvua ja kilpailukykyä,
energiatehokkuutta,
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja
kiertotaloutta

6

12.1.2022 | Irma Liedes

Rahoitettavat erityistavoitteet
EAKR yritysrahoitus
Keski-Pohjanmaa
1 Innovatiivinen Suomi
1.2. Digitalisaatio
1.3. PK-yritykset
2 Hiilineutraali Suomi
2.1. Energiatehokkuus

2.3. Kiertotalous
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1.3. Pk-yritysten kasvun ja
kilpailukyvyn parantaminen
• Tuotekehitys-, kansainvälistymis- tai investointihanke
• Pk-yritysten tuotteiden, palveluiden tai
tuotantomenetelmien kehittäminen & kaupallistaminen
• Kehitetään yritysneuvontaan uusia toimintamalleja,
joilla edistetään mm. yritysten jatkuvuutta ja
omistajanvaihdoksia ja verkostoitumista uudella tavalla
• Yrityskiihdyttämö- ja hautomomallit, ekosysteemit,
osaamiskeskittymät ja verkostot sekä muut
yhteistyömuodot
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1.3. Pk-yritysten kasvun ja
kilpailukyvyn parantaminen
• aktiivisten innovaatiotoimintaa edistävien prosessien käyttöönotto
yrityksissä
• kestävien uusien toimintatapojen, teknologioiden ja ratkaisujen
soveltaminen yrityksissä sekä datan hyödyntäminen ja niihin liittyvä
yritystoiminta

• hiilineutraaliin talouteen liittyvä liiketoiminta- ja markkinaosaaminen ja
uudet tuote- ja palvelukonseptit
• pk-yritysten valmiudet luovan osaamisen hyödyntämiseen (esim. uudet
digitaaliset tuotteet, palvelut ja liiketoimintamallit, muotoiluosaaminen)
• hiilineutraalisuus/vähähiilisyystavoitteiden mukainen toiminta (ml.
cleantech)
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2.1. Energia- ja materiaalitehokkuuden
edistäminen
• Kehitetään uusia, innovatiivisia, nopeasti käyttöön otettavia
energia- ja materiaalitehokkuutta merkittävästi parantavia
tuotteita, palveluja tai menetelmiä, toimintatapoja,
teknologioita
• Tehostetaan pk-yrityksen toimintaa merkittävästi
investoimalla uusinta, ympäristöä vähemmän kuormittavaan
energia- ja materiaalitehokkaaseen teknologiaan
• Esim. teollisuuden prosessit ja koneiden sähköistäminen,
energia- ja materiaalitehokkuuden kehittäminen,
kiertotalouden ja digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto
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2.3. Kiertotalouteen siirtymisen
edistäminen
• Kiertotalouteen ja korkean jalostusasteen
biotalouteen liittyvä liiketoiminta- ja
markkinaosaaminen; uudet tuote- ja
palvelukonseptit ja niiden edellyttämät investoinnit.
• Rahoitettavat toimet voivat liittyä esim. teollisuuden
sivuvirtojen ja jätteiden hyödyntämiseen sekä
kierrätykseen.
• Biotaloudessa esim. biopohjaisten tuotteiden
kehittämiseen.
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1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen
• Uusien teknologioiden ja digitaalisten työkalujen ja
tuotteiden, palvelujen ja liiketoimintamallien ja –
prosessien kehittäminen, soveltaminen ja käyttöönotto
yritysten, palvelujen ja ratkaisujen kehittämisessä
• Kyber- ja tietoturvavalmiuksien vahvistaminen

• Automaatioasteen nostaminen ja robotisaatio
• Valmiudet digitalisaatioon
• Sähköisen liiketoiminnan, asiakaspalvelun ja
teknologisen osaamisen kehittäminen
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Yleiset valintaperusteet
Erityiset valintaperusteet
• Hankkeella arvioidaan olevan merkittävä
vaikutus yrityksen;
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1.

Kasvuun tai uudistamiseen;

2.

Kansainvälistymiseen;

3.

Innovaatiotoimintaan tai osaamisen
vahvistamiseen;

4.

Tuottavuuteen;

5.

Digitaaliseen liiketoimintaan; taikka

6.

Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen,
hiilineutraaliuden edistämiseen tai energiatai materiaalitehokkuuteen
12.1.2022 | Irma Liedes

Summa summarum EAKR-hankkeet
Syntyy uutta/merkittävästi uudistuvaa liiketoimintaa,
liikevaihdon kasvu, työllistävä vaikutus, panostaa
kansainvälistymisselvityksiin ja käynnistää viennin,
kehittää & ottaa käyttöön uutta teknologiaa, tuottavuus
lisääntyy, vähentää ympäristövaikutuksia, materiaalin- ja
energian säästö, osaamisen parantaminen osana
liiketoiminnan kehittämistä, vahvistaa hakijayrityksen
asiakkaiden kilpailukykyä, edistää yritysten
verkostoitumista ja hanke on merkittävä yrityksen
toimialalla, alihankintaketjussa tai yritysverkostossa,
Kysyntä vs resurssit
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Summa summarum EAKR-hankkeet

• Hanke kohdistuu maakunnan älykkään erikoistumisen
strategian kärkikehittämiskohteisiin (ÄES) ja
• Länsi-Suomen Yritysrahoitusstrategiaan
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Uusi ohjelmakausi 2021-27 (ESR+)
Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 ohjelma
(sisältää myös valintaperusteet esityksen lopussa)

Keski-Suomen ELY-keskus
Marko Muotio (Jouni Kytösaari)
Keski-Pohjanmaa
12.1.2022

Yleisrakenne
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Mikä muuttuu (pääasiat)?
• Rahaston nimenä ESR+ ja ohjelman nimi ’Uudistuva ja osaava Suomi 20212027’
• Ei enää työvoimapoliittisia toimenpiteitä (esim. palkkatuet,
yhteishankinnat ja työvoimakoulutukset)
• Henkilöosallistujia koskevien indikaattoritietojen uusi keräämistapa (mm
osittain arviopohjainen ja ESR-hlö järjestelmä täysin sähköinen)
• Suuremmat odotukset vaikuttavuudelle
• Suuremmat odotukset yhteistyölle, verkostoitumiselle,
moniammatillisuudelle
• Pakollinen toimintalinja sosiaalisille innovaatioille
• Aineellinen apu (ruoka-apu ja liitännäistoimet)
• Sosiaalisen osallisuuden painoarvo kasvaa
• Eura-järjestelmässä yhteishanke jatkossa ryhmähanke
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ESR => ESR+ päättyvästä ohjelmasta alkavaan ohjelmaan
Kestävää kasvua ja työtä Suomen
rakennerahasto-ohjelma 2014-2020
TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen
oppiminen
TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027
EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma

TL 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi
Et 4a Polkuja töihin
Et 4.g Uutta osaamista työelämään
Et 4.h Yhdenvertaiseen osallisuuteen

TL 5 Sosiaalisten innovaatioiden Suomi
Et 5.h Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen

TL 9 REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

TL 6 Aineellista puutetta torjuva Suomi
Et 6.m Eväitä elämään

Uusi viestintäilme ESR+:

Määrärahat ohjelmakaudelle 2021-2027 (Länsi-Suomi)

Huom. Keski-Pohjanmaalla ESR-määrärahat pienenevät
n. 4,4 miljoona euroa verrattuna vanhaan kauteen (19,3>14,9 milj.)
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Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi (Tl 4)
Polkuja töihin (Erityistavoite 4.a)
– Osaavan työvoiman saatavuus on merkittävä yritysten
kasvun este.
– Työn murros, digitaalisuuden lisääntyminen ja ekologiset
haasteet edellyttävät osaamisen päivittämistä työvoiman
kysynnän ja tarjonnan kohtaannon parantamiseksi.
– Suomen eri alueiden ja yritysten elinvoimaisuuden sekä
ihmisten hyvinvoinnin varmistamiseksi on koko
työvoimapotentiaali saatava käyttöön.
– Työttömille, työvoiman ulkopuolella oleville ja työmarkkinoille
heikosti integroituneille tarvitaan monialaisia palveluita.
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Polkuja töihin (Erityistavoite 4.a esimerkkejä toimista)
1) Työttömien työllistäminen
– edistetään kohderyhmiin kuuluvien henkilöiden pääsyä avoimille
työmarkkinoille, mm laadukkaisiin ja riittävän toimeentulon
mahdollistaviin työpaikkoihin, yrittäjäksi ja itsenäiseen
ammatinharjoittamiseen tai koulutukseen
– erilaisten työn tekemisen tapojen tarjoamia vaihtoehtoja
huomioiden työn- ja perhe-elämän yhdistämisen mahdollisuudet
– yhteistyössä yritysten ja muiden työnantajien kanssa räätälöidään
etenkin sekä edistetään tehtävien muokkaamisen ja osittamisen
edellytyksiä osatyökykyisille ja maahanmuuttajataustaisille
työmahdollisuuksia iä uusien työmahdollisuuksien kehittämiseksi
– tuetaan sukupuolten tasa-arvoa ja segregaation
vähentämistä koulutus- ja työelämässä
2) Työllistymistä tukevien palvelujen kehittäminen

Polkuja töihin (Erityistavoite 4.a) kohderyhmät
Tärkeimmät kohderyhmät
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•

Työnhakijat, työttömät, työssä olevat ja työvoiman ulkopuolella olevat sekä
työmarkkinoille heikosti integroituneiksi tunnistettavat
henkilöt/henkilöryhmät kuten nuoret, ikääntyneet, koulupudokkaat, itsensä
työllistäjät, maahanmuuttajataustaiset, romanit ja osatyökykyiset

•

Järjestöt, työmarkkinaosapuolet, yhdistykset, säätiöt, kunnat,
koulutusorganisaatiot sekä yhteiskunnalliset ja muut yritykset ja yrittäjät.
Työllisyyttä ja yrittäjyyttä edistävät ja kehittävät organisaatiot mukaan
lukien rahoittajat sekä niiden johto ja henkilöstö, joiden osaamista
kehitetään osana palvelujen ja rakenteiden kehittämistä.

•

Kohderyhmät voidaan tarvittaessa rajata tarkemmin alueellisten
erityispiirteitten tai valtakunnallisten tarpeitten mukaisesti.

13.1.2022

Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi (Tl 4)
Uutta osaamista työelämään (Erityistavoite 4.g)
•
•
•

Vaikka Suomessa on toimiva koulutusjärjestelmä, ovat koulutustulokset heikentyneet,
osaamistaso on laskenut, erot eri ryhmien välillä ovat kasvaneet, koulunkäynnin
keskeyttäneiden osuus on noussut ja monilla on puutteita perustaidoissa.
Muuttuvan työelämän vaatimukset lisäävät jokaisen oman osaamisen päivittämisen ja
olemassa olevan osaamisen todentamisen merkitystä.
Jatkuva oppiminen helpottaa osaavan työvoiman saatavuutta, lisää työvoiman
tuottavuutta ja parantaa organisaatioiden johtamista ja työelämän kehittämistä. (*

*) Huom. Muutos aiempaan ohjelmaan 2014-2020 (TL3>TL4)
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Uutta osaamista työelämään (Erityistavoite 4.g) – esimerkkejä toimista
Jatkuva oppiminen ja joustavat koulutuspolut
– Lisätään yksilöllisten, monimuotoisten ajasta ja paikasta
riippumattomien jatkuvan oppimisen koulutuskokonaisuuksien tarjontaa
ja tuetaan uusien toimintatapojen ja digitalisaation hyödyntämistä
Palvelujen kehittäminen
– kehitetään, levitetään ja juurrutetaan monialaisia ja monikanavaisia
ohjaus- ja neuvontapalveluita koulutuksessa ja työelämässä
Muutostarpeiden ja osaamisen ennakointi työmarkkinoiden tarpeiden
pohjalta
Työelämän kehittäminen
– edistetään mikro- ja pk-yritysten digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä
sekä lisä- ja uudelleenkouluttautumis mahdollisuuksia, jotka parantavat
samanaikaisesti tuottavuutta ja tuloksellista työn tekemistä sekä
työhyvinvointia

Uutta osaamista työelämään
(Erityistavoite 4.g) – kohderyhmät
– Työikäinen väestö, niin työssä olevat, työttömät kuin työvoiman
ulkopuolellakin olevat kuten opiskelijat. Henkilöryhmiä ovat mm.
nuoret, ikääntyneet, koulupudokkaat, itsensä työllistäjät, yksinyrittäjät,
maahanmuuttajataustaiset, romanit ja osatyökykyiset.
– Yrityksissä ja organisaatioissa työskentelevät työntekijät ja johtajat
yksityisellä ja julkisella sektorilla, erilaisissa muutostilanteessa olevat
työnantajat ja työntekijät sekä sellaiset työssä olevat henkilöt, joiden
tämän hetkinen osaaminen tarvitsee päivitystä tai joiden työelämässä
pitempään pysymistä turvataan.
– Järjestöt, työmarkkinaosapuolet, yhdistykset, säätiöt, kunnat, kasvatusja koulutusorganisaatiot, tutkimuslaitokset, taide- ja kulttuurilaitokset ja
muut työelämän ja palveluiden kehittäjät ja niiden henkilökunta.

Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi (Tl 4)
Yhdenvertaiseen osallisuuteen (Erityistavoite
4.h)
– Suomen väestön keskuudessa tapahtuu polarisaatiota,
huono-osaisuus ja köyhyys kasautuu ja periytyy.
– Köyhyys kytkeytyy nuorten erilaisiin ongelmiin ja
syrjäytymiseen sekä 16-24- vuotiaiden
työkyvyttömyyseläkkeisiin.
– Työllisyysasteen nostamisen ja ihmisten hyvinvoinnin,
osallisuuden ja yhtäläisten mahdollisuuksien edistämisen
kannalta on tärkeää saada työelämän ulkopuolella olevia
työelämään ja parantaa heikossa työmarkkina-asemassa
olevien työllistymisedellytyksiä.

Yhdenvertaiseen osallisuuteen
(Erityistavoite 4.h) – esimerkkejä toimista
Yhtäläisten mahdollisuuksien ja osallisuuden edistäminen
• tuetaan monipuolisin keinoin kaikkein heikoimmassa työmarkkinaasemassa olevien henkilöiden kiinnittymistä yhteiskuntaan,
koulutukseen ja työmarkkinoille sekä torjutaan huono-osaisuutta ja
syrjäytymistä
Työllistymismahdollisuuksien parantaminen
• parannetaan heikoimmassa asemassa olevien valmiuksia päästä
koulutukseen ja työmarkkinoille sekä rakennetaan osallistavia
työmarkkinoita, lisätään työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen
menetelmien käyttöä ja vaikuttavuutta sekä kehitetään työtoiminnan
sisältöjä
Palveluiden kehittäminen
• kehitetään, levitetään ja juurrutetaan monialaisia, oikea-aikaisia
saavutettavia ja katkeamattomia taide-, kulttuuri-, hyvinvointi-, sosiaali-,
terveys-, kuntoutus-, koulutus- ja työllisyyspalveluita ja kehitetään mm.
perhe- ja nuorisotyön menetelmiä ja verkostomaista työote

Yhdenvertaiseen osallisuuteen
(Erityistavoite 4.h) – kohderyhmät
•

•
•

•

Työmarkkinoiden näkökulmasta heikoimmassa asemassa olevat
henkilöt, sisältäen vähemmistöt ja erityisryhmät, joiden yhteiskunnallista
osallisuutta halutaan edistää.
Työmarkkinoille heikosti integroituneiksi tunnistettavat henkilöryhmät
kuten nuoret, ikääntyneet, koulupudokkaat, maahanmuuttajataustaiset,
romanit ja osatyökykyiset.
Syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt riippumatta heidän aiemmasta
koulutus- ja työhistoriastaan tai sen puutteesta ja välillisesti myös esim.
heidän läheisensä.
Monialaisten taide-, hyvinvointi-, sosiaali-, terveys- ja kuntoutus- sekä
koulutus- ja neuvontapalveluiden tarjoajat ja niiden johto ja henkilöstö,
joiden yhteistyötä ja osaamista halutaan kehittää.

Sosiaalisten innovaatioiden Suomi (Tl 5)
Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen (Et 5.h)
– Erityistavoitteessa tuetaan lastensuojelun asiakkaana olevien sekä
erityisesti kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten elämäntilannetta ja
pärjäämistä
– Monet sijaishuollossa olevista lapsista ja nuorista eivät saa suoritetuksi
peruskoulua loppuun tai hankituksi toisen asteen tutkintoa, eivätkä kaikki
sijoitettuna olevat lapset ja nuoret saa tarvitsemaansa tukea tai hoitoa
– Lisää oikea-aikaisia, huostaanottoja ennalta ehkäiseviä palveluja
tarvitaan.
– Toimilla tuetaan komission vuonna 2021 hyväksymää lasten oikeuksia
koskevan EU-strategian toimeenpanoa erityisesti edistämällä vaikeassa
asemassa olevien lasten ja nuorten yhtäläisiä mahdollisuuksia.

Aineellista puutetta torjuva Suomi (Tl 6)
Eväitä elämään (Et 6.m)
– Työttömille vähävaraisille henkilöille ja heidän kotitalouteensa kuuluville
henkilöille suunnataan aineellista apua sekä
liitännäistoimina ohjausta ja neuvontaa.
– Kohderyhmiä voivat olla esimerkiksi yksinhuoltajaperheet ja
maahanmuuttajat.
– Aineellista apua voidaan kohdentaa demografisten tai sosio-ekonomisten
tekijöiden avulla. Apu tarjotaan kohderyhmälle maksukortteina
elintarvikkeiden ja perushyödykkeiden hankintaan. Näin pyritään
vastaamaan avunsaajien yksilöllisiin tarpeisiin ja huomioimaan kestävä
kehitys erityisesti elintarvikkeiden osalta.
– Liitännäistoimina kohderyhmälle suunnataan heitä hyödyttäviin palveluihin
ohjaamista ja palveluihin liittyvää neuvontaa

Euroopan sosiaalirahastotoiminnan
kehittämiskohteet(1/2)
• ohjelman tuloksellisuus ja vahvempi muutoksen tavoittelu. Kohderyhmän
työmarkkinatilanteeseen pyritään saamaan muutosta osaamis-, neuvonta- ja
työllisyyspalvelujen kautta. Kohderyhmän osallistumisen hankkeisiin täytyy olla kestoltaan
riittävän pitkäaikaista, sillä vaikuttavuus paranee toimenpiteiden keston kasvaessa.
Muutoksen seuraaminen vaatii myös hyvää kohderyhmän tuntemusta ja yhteydenpitoa
heidän kanssaan.
•

Työvoimapoliittisten toimenpiteiden päättyessä ESR:n osalta on kansallisiin palveluihin

ohjautuminen iso tavoite, ja työn tekemisen eri tapojen yhdistämistä pyritään
tukemaan. Jatkuva oppiminen nousee keskeiseksi osaamisen kehittämisessä ja
työikäisen väestön osaamisen päivittämisessä. Yksilölliset opintopolut mahdollistavat
työssä olevien kouluttautumisen entistä paremmin.

• Työ- ja koulutusperäiset maahanmuuton tavoitteet nousevat ohjelmassa
esiin, samoin ns. puolisotyöpaikat. Työvoima- ja osaajapulaan voidaan aidosti
hakea ratkaisuja sekä edistää alueen ja erityisesti työpaikkojen vetovoimaisuutta
ja elinvoimaa. Eri väestöryhmien vuorovaikutuksen lisääminen otetaan
ohjelmassa myös tavoitteeksi.
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Euroopan sosiaalirahastotoiminnan kehittämiskohteet (2/2)
• Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen sisällöt palaavat ohjelmaan aiempaa keskeisemmin ja
•

mahdollistavat yritysten muutoskyvykkyyden ja kasvun edistämisen.
ESR-sisällöissä keskeisiä uudistuksia ovat myös lapsiperheiden palveluiden kehittämistavoitteiden
sisällyttäminen ohjelmaan ja lastensuojelun palvelujen kehittämistavoitteet. Samoin uudistuva ruokaaputyö tulee osaksi ESR-ohjelmaa.

• Toimenpiteet hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen työllisyyden parantamiseksi ovat ohjelmassa
hyvin esillä. Kansalaisjärjestöjen rooli ohjelmassa säilyy merkittävänä ja kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen
tuki laajenee koko ohjelma-alueelle
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Kiitos
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