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Tuki ammatillista koulutusta ja taitojen
hankkimista koskeville toimille
ELY-keskusten kautta rahoitettavat:
•

Yritysten johtamiseen ja kehittämiseen, markkinointiin, ympäristöön,
vesienhoitoon ja energiatehokkuuteen liittyvää osaamista ja
omaehtoista ammattiosaamisen ajan tasalla pitämistä sekä
tietopohjan vahvistamista.

•

Tieteellisen tiedon, innovaatioiden ja muun osaamisen saattamista
viljelijöiden, metsänomistajien, elintarvikealalla toimivien henkilöiden
ja maaseudun pk-yritysten ja muiden toimijoiden käyttöön.

→ Innovatiivisen yritystoiminnan kehittyminen
→ Kilpailukyvyn ja resurssitehokkuuden parantaminen

Tuki ammatillista koulutusta ja taitojen hankkimista
koskeville toimille
•

Koulutushanke on tarjottava ryhmälle (vrt. neuvontatoimenpide)
- Toteutetaan perinteisten koulutuskurssien lisäksi esim.
esittelytoimintana, verkkokoulutuksena, työpajoina, valmennuksena

•

Enintään puolet koulutuksesta voidaan järjestää vierailuina
tiloilla/yrityksissä

•

Koulutuksen laajuus
- Vähintään 20x45 min oppituntia (tai vastaava määrä)
- Enintään 45 opintopistettä (tai vastaava määrä)
- Koulutuksen kesto voi olla lyhyempi, jos koulutustoimenpide
toteutetaan osana muuta hanketta

Tuki ammatillista koulutusta ja taitojen hankkimista
koskeville toimille

•

Täydentää käytännön kokemusta ja oppivelvollisuuteen perustuvaa
koulutusta, keskiasteen tutkintoa tai yliopisto- tai korkeakoulututkintoa

•

Ei saa kuulua perus- tai jatkokoulutustutkintoon

•

Laatuun ja laajuuteen nähden ammattitaitoinen kouluttaja/toteuttaja
• Hankkeen toteuttavan organisaation on varmistuttava pätevästä
henkilöstöstä
• Tuensaajan on tarvittaessa voitava osoittaa, että hankkeessa
työskentelevillä on hankkeen toteuttamisen kannalta tarvittava
koulutus tai osaaminen

Koulutushankkeeseen myönnettävän tuen
määrä (muu julkinen rahoitus mukaan lukien)
1. Tuki koulutukseen, joka ei kohdistu tietylle toimialalle tai
toimijajoukolle: 90 % hyväksyttävistä kustannuksista.
2. Tuki koulutukseen, joka kohdistuu maatalouden
alkutuotannon tai maataloustuotteiden jalostuksen tai
kaupan pitämisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille
yrityksille: 90 % hyväksyttävistä kustannuksista.
3. Tuki koulutukseen, joka kohdistuu metsätalousalalle: 90 %
hyväksyttävistä kustannuksista.
4. Tuki koulutukseen, joka kohdistuu muille kuin 2 ja 3 kohdissa
mainituille mikro- ja pienyrityksille: 70 % hyväksyttävistä
kustannuksista.
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Koulutushankkeeseen myönnettävän tuen
määrä (muu julkinen rahoitus mukaan lukien),
jatkoa
5. Jos koulutus kohdistuu rajattuun joukkoon muita yrityksiä
kuin maa- ja metsätalousyrityksiä, tuki voidaan myöntää
yritysryhmälle niin, että tuki kohdennetaan
vähämerkityksisenä tukena osallistujayrityksille. Tuki: 75 %
hyväksyttävistä kustannuksista.
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Tuki esittelytoimintaan ja tiedotustoimiin
• Välitetään tietoa
- uusista tuotanto-, markkinointi- tai palvelumenetelmistä
- muista liiketoiminnan olennaista parantamista koskevista
menetelmistä
- energia-, ympäristö- ja maaseututietoutta.

• Voidaan toteuttaa mm. verkkotiedotusta, näyttelyitä,
demonstraatioita, tilaisuuksia, esitteitä ja esittelyitä.
• Tarpeelliset kohtuulliset investoinnit ovat tukikelpoisia.

Tiedonvälityshankkeeseen myönnettävän tuen
määrä (muu julkinen rahoitus mukaan lukien)
• Tukea voidaan myöntää 100 % hyväksyttävistä kustannuksista.
• Tukea tiedonvälityshankkeiden esittelytoimiin liittyviin investointeihin
voidaan myöntää:
- 60 % hyväksyttävistä kustannuksista, tai
- jos tuen hakijana on julkisoikeudellinen yhteisö 100 %
hyväksyttävistä kustannuksista.
• Julkisoikeudelliselle yhteisölle voidaan myöntää tukea vain, jos
muun julkisen rahoituksen osuus julkisesta rahoituksesta on
vähintään 40 prosenttia.
- Komissio lähtee demoinvestointien osalta siitä, että niiden pitäisi
pysyä sellaisessa käytössä, että niitä voidaan hyödyntää
demonstraatioihin jatkossakin. Investointi ei voisi siis siirtyä
kaupalliseen käyttöön hankkeen jälkeen.

Koulutushankkeen valintakriteerit
1. Missä määrin hanke edistää maaseutuohjelman ja suunnitelman
strategian ja tavoitteiden toteutumista? (30 %)
2. Millainen on hankesuunnitelman laatu, kustannustehokkuus,
vaikuttavuus ja toteutettavuus? (30 %)
3. Missä määrin hanke kykenee lisäämään osaamista? (20 %)
4. Kohderyhmän ja tavoitteiden selkeys ja johdonmukaisuus (20 %)
Jokaisesta kriteerikohdasta hanke voi saada 0–3 pistettä. Hankkeen
tulee vähintään kahdesta kohdasta saada vähintään yksi piste, jotta se
pääsee valintakäsittelyyn.
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Tiedonvälityshankkeen valintakriteerit
1. Missä määrin hanke edistää maaseutuohjelman ja suunnitelman
strategian ja tavoitteiden toteutumista? (30 %)
2. Millainen on hankesuunnitelman laatu, kustannustehokkuus,
vaikuttavuus ja toteutettavuus? (30 %)
3. Missä määrin hanke lisää tietoa ja edistää tiedon ja osaamisen
tehokasta hyödyntämistä? (20 %)
4. Kohderyhmän ja tavoitteiden selkeys ja johdonmukaisuus (20 %)
Jokaisesta kriteerikohdasta hanke voi saada 0–3 pistettä. Hankkeen
tulee vähintään kahdesta kohdasta saada vähintään yksi piste, jotta
se pääsee valintakäsittelyyn.
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Kysymyksiä ja tämänhetkisen tiedon perusteella
annettuja vastauksia.
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Etukäteiskysymyksiä
Milloin hanke on koulutus- ja milloin tiedotushanke?
VASTAUS:
• Koulutus on lähtökohtaisesti tietylle ryhmälle suunnattua
monimuotokoulutusta ja sen tarkoituksena on
ensisijaisesti ammatillisen osaamisen lisääminen. Sen
voidaan katsoa olevan tietty tavoitteellinen kokonaisuus.
• Tiedonvälityshankkeessa välitetään tietoa laajemmalle
kohderyhmälle, jolloin sen kohteena olevia ei voida
henkilö henkilöltä luetella. Tiedonvälitys on
lähtökohtaisesti yleisempää ja lyhytkestoisempaa kuin
koulutus.
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Etukäteiskysymyksiä liittyen koulutus- ja
tiedonvälityshankkeisiin
• Onko tukiprosentti tasan 90 tai 100 (ei tältä väliltä)?
• Voiko hankkeeseen yhdistää eri tukitason toimenpiteitä
ja miten tämä vaikuttaa rahoitukseen?
VASTAUS: Tukitaso on kiinteä. Samaan hankkeeseen ei
voi yhdistää eri tukitason toimenpiteitä (poikkeus:
kehittäminen ja investointi voidaan sisällyttää samaan
hankkeeseen omina osioinaan). Jos kehittämishankkeessa
on kahden eri tukitason toimenpiteitä, ne voidaan
sisällyttää samaan hankkeeseen, mutta tukitaso on tällöin
alimman toimenpiteen tukitason mukainen.
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Etukäteiskysymyksiä liittyen koulutus- ja
tiedonvälityshankkeisiin
Tiedonvälityshanke: jos järjestetään kampanja, yleinen
viestintämateriaali ja imagoviestintä lienee ok hankkeelle voiko samaan kampanjaan osallistua teemahankkeiden
(koulutus, kehittämis) kautta yritykset (esim. esittelypisteen
vuokra, yrityskohtainen materiaali jne.)?
VASTAUS: Yleinen tiedotus on ok. Yritykset eivät voi
osallistua kampanjaan siltä osin kun on kyse yritysten
tuotteiden markkinoinnista eikä yleisestä tiedonvälityksestä.
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Etukäteiskysymyksiä liittyen koulutus- ja
tiedonvälityshankkeisiin
Tiedonvälityshanke: voiko hankkeessa toteuttaa
pilotoinnin? Entä tiedonvälitystä pelillistämisen kautta?
VASTAUS: Pilotointi on eri asia kuin tiedonvälitys, joten
sellaista ei voida toteuttaa tiedonvälityshankkeessa.
Pelillistäminen on mahdollista, jos sen kautta välitetään
yleistä tietoa, jota ei ole kohdistettu esim. tietylle
toimijajoukolle.
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Etukäteiskysymyksiä liittyen koulutus- ja
tiedonvälityshankkeisiin
Tiedonvälityshanke: Maaseutugaala ja Maaseudun Talvipäivät
(pääaihe esim. työhyvinvointi) lienevät sopivia tähän? tilaisuuksien koordinointi, viestintä/markkinointi, puhujat,
materiaalit, tilavuokrat jne. - tasapuolinen mahdollisuus kaikilla
Keski-Suomen ruokaketjun yrityksillä osallistua. Keski-Suomi
esittäytyy - Senaatintorin pääjärjestelyt?
VASTAUS: Maaseutugaala ok. Talvipäivät? Onko perinteinen
tapahtuma? Jos on, ei periaatteessa voi hankkeistaa, mutta jos
siinä on jokin uusi/erityinen teema, niin voisi kuitenkin olla
mahdollista. Kysymyksessä mainitut kustannukset ok, jos
tilaisuus on yleistä tiedonvälitystä. Yrityskohtaista markkinointia
ei hyväksytä. Senaatintori –tapahtuman hyväksyttävyys riippuu
tapahtuman luonteesta (pääasiassa myyntitapahtuma vai yleistä
tiedottamista; ehkä osittain tukikelpoista?).
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Etukäteiskysymyksiä liittyen koulutus- ja
tiedonvälityshankkeisiin
Onko koulutus- ja kehittämishankkeille eri tukitasot - voiko näitä
yhdistää samaan hankkeeseen? Tavoitteena yrityskohtaiset
toimenpiteet (koulutus, valmennus, liiketoiminnan kehittäminen,
matkat, benchmarking, yhteisesiintymiset (WMW, HeSu,
Senaatintori).
VASTAUS: Koulutuksella ja kehittämisellä eri tukitasot. Samaan
hankkeeseen ei voi sisällyttää eri tukitasojen osioita, mutta
hankkeessa voi olla eri tukitason toimenpiteitä sillä
edellytyksellä, että koko hanke rahoitetaan alimman tukitason
mukaisena. Kysymyksessä mainitut yrityskohtaiset toimenpiteet
ovat mahdollisia yritysryhmähankkeessa.
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