Ajankohtaista ESR-hankkeissa
Työllisyystoimijoiden hankekahvit
Kajaani
Verna Mustonen 7.9.2016

ESR:n toimintalinjat ja erityistavoitteet
• TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (47 %)
– ET 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien
työllistymisen edistäminen
– ET 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
– ET 8.1 Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen
lieventäminen

• TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (33 %)
– ET 9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien
palveluiden parantaminen
– ET 9.2 Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja
laadun parantaminen

• TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (20 %)
– ET 10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn
parantaminen
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Käytettävissä olevat ja varatut ESR-valtuudet
toimintalinjoittain Kainuussa 2014-2020 (M€) (tilanne
7.9.2016)
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Koko ohjelmakaudella käytettävissä n. 31,4 M€,
tähän mennessä varattu hankkeisiin n. 12,6 M€ (40 %)
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Painotukset ESR-rahoitteisissa työllisyyshankkeissa
Kainuussa
• Kohderyhmät ja toimenpiteet:
•

TL3: Kohderyhmänä ne, joilla on mahdollisuus aktiivisen työvoimapolitiikan keinoin
päästä avoimille työmarkkinoille
–

•

TL4: Kohderyhmänä mm. nuoret, koulutuksen ulkopuolelle jääneet tai keskeyttäneet,
koulutuksessa aliedustetut ryhmät, erityistä tukea tarvitsevat
–

•

Siirtymät koulutuksesta koulutukseen tai työelämään, koulutuksen ja työelämän
vuorovaikutus, erityisryhmien koulutusvaihtoehtojen kehittäminen, uuden ammatin
hankkimisen tukeminen, osaamisen ja ammattitaidon parantaminen.

TL5: Kohderyhmänä heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevat
–

4

Käytetään monipuolisesti asiakkaan tilannetta edistäviä keinoja. Hankkeisiin sisällytetään
osaamista vahvistavia elementtejä lisäksi ohjataan ja motivoidaan koulutukseen tai
valmennukseen.

Työ- ja toimintakykyä ylläpitävät ja kehittävät toimenpiteet, osallisuuden lisääminen.
Työllisyys kuitenkin taustalla olevana tavoitteena, vaikka aina ei heti realistista. Palvelujen
kehittäminen myös ennaltaehkäisevästi. Sekä asiakastyö että rakenteet.

Ohjelman tuotos- ja tulosindikaattorit
Hankkeiden tuotosindikaattorit, jotka vaikuttavat suoritusvaraukseen:
• TL3 ET 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien
työllistymisen edistäminen:
–
–

•

TL4 ET 9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden
parantaminen
–
–

•

Työttömät ja työelämän ulkopuolella olevat alle 30-vuotiaat osallistujat
Yli 54-vuotiaat osallistujat
-> alle 30-v. tai yli 54-v. osallistujat, jotka ovat työelämässä jättäessään toimen (TULOS)

Henkilöt, joilla vain alemman tai ylemmän perusasteen koulutus
Osallistuvat opinto-ohjaajat, uraneuvojat ja muut ohjauspalveluiden asiantuntijat
-> Alle 25-.v osallistujat, jotka ovat koulutuksessa jättäessään toimen (TULOS)
-> Osallistujille osuvampi koulutus työelämän vaatimuksiin (TULOS)

TL5 ET 10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn
parantaminen
–
–

Työelämän ulkopuolella olevat, jotka eivät ole koulutuksessa
Pitkäaikaistyöttömät
-> Osallistujien parantunut työ- ja toimintakyky (TULOS)

=> ESR-henkilöjärjestelmä!
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Rahoitetut hankkeet teemoittain Kainuussa
Hankkeen teema

Rahoitettujen
hankkeiden lukumäärä

Nuorisotakuu

15

Pk-yritysten kilpailukyky

9

Ikääntyneiden työllisyys

7

Pitkäaikaistyöttömät

6

Maahanmuuttajien kotouttaminen

4

Köyhyyden torjunta

3

Rahoitettuja hankkeita yhteensä 42 kpl, joista 8 ylimaakunnallista ja 5
työvoimapoliittista rinnakkaishanketta.
Hylättyjä hakemuksia 6 kpl, peruttuja hakemuksia 15 kpl
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Myönnetty ESR-tuki Kainuussa tuensaajittain € (tilanne 7.9.2016)
Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy (10)
Kuhmon kaupunki (3)
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos (4)
ELY-keskus, kehittämishankkeet (4)
Kainuun Etu Oy (2)
Kajaanin kaupunki (2)
Kainuun Nuotta ry (3)
Oulun Yliopisto (3)
Koulutusavain Oy (1)
Kainuun sote-kuntayhtymä (1)
Sotkamon kunta (2)
Suomussalmen kunta (1)
Kajaanin seurakunta (1)
Arffman Consulting Oy (1)
Spartak Kajaani ry (1)
Työtehoseura ry (1)
Nakertaja- Hetteenmäen kyläyhdistys ry (1)
Kajaanin Työvoimayhdistys ry (1)
Teollisuustaito Oy (1)
Kuhmon Työvire ry (1)
MLL:n Kainuun Piiri (1)
Kainuun Liikunta ry (1)
Kajaanin 4H-yhdistys ry (1)
Sotkamon 4H-yhdistys ry (1)
Ristijärven 4H-yhdistys ry (1)

1 640 671
1 015 404
820 376
809 283
794 101
667 309
557 253
506 461
478 874
400 000
394 809
372 686
231 000
169 729
156 057
131 054
106 198
102 061
54 240
29 900
22 700
22 700
22 700
3 710
3 710
0
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Rinnakkaishankkeiden kautta varattu työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin n. 3,2 M€ (yht. 5 hanketta)
7

Tuleva haku, mitä hankkeilta toivotaan?
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Haku päättyy 3.10.2016 (seuraava alustavasti 17.2.2017)
Hankkeen tarpeelle on selkeät perustelut: tulee toteuttaa Kainuu-ohjelmaa ja rr-ohjelmaa
Hyvässä hankkeessa on selkeä ongelma, syy tai tarve, mikä hankkeella halutaan
ratkaista
Tavoite ja toimenpiteet ovat selkeät ja tarkasti määritellyt. Kilpailu rahasta kovaa ja
odotukset hankkeiden sisällölle korkeat - vähemmillä resursseilla on kuitenkin
saavutettava entistä parempia tuloksia ja vaikuttavuutta
Kohderyhmä on selkeästi määritelty ja rajattu
Hankkeen kannalta tarpeelliset kumppanit ovat sitoutuneet mukaan
Kustannusarvio suhteessa hankkeen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin on perusteltu ja
kohtuullinen
Hankkeella on suunnitelma toiminnan jatkumisesta ja vakiinnuttamisesta sekä tulosten
levittämisestä
Hankkeen toteuttaja on sopinut hankkeelle tulevasta muusta rahoituksesta ja sitoutunut
omarahoitusosuuteensa (maksimituki 80 %)
Hankkeelle on varattu riittävät ja osaavat henkilöstöresurssit
Ohjelman yleiset ja erityiset valintaperusteet esim. kustannustehokkuus, innovatiivisuus ei toimintatuki

Tuleva haku, mitä hankkeilta edellytetään?
•
•

Kainuussa auki kaikki toimintalinjat ja erityistavoitteet
Samanaikaisesti myös kansainvälisen yhteistyön hankkeiden haku, teemat:
–
–
–
–

•
•
•

•
•
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Työllisyys (Employment)
Nuorten työllisyys (Youth employment)
Koulutus ja ammattitaito (Learning and skills)
Sosiaalinen osallisuus (Social inclusion)

Ylimaakunnallisia hankkeita haetaan kaikkiin erityistavoitteisiin
Hankkeiden suunnittelussa yhteistyö erittäin tärkeää, työllisyyshankkeiden
osalta yhteys erityisesti TE-toimistoon ja TYP:iin jo hyvissä ajoin!
Julkisia työvoimapalveluita (palkkatuki, työvoimakoulutus, valmennus)
sisältävien hankkeiden osalta TYPO-koordinaatio -hanke auttaa; (huom.
työvoimakoulutuksen muutokset ja maakuntauudistus – rajauksia
käyttöaikatauluun)
Yhteys rahoittajaan jo suunnitteluvaiheessa
SOKRA-hankkeen (TL5) apu käytettävissä

Työmarkkinoilta syrjäytymisen tunnusmerkkejä?
•
•
•
•
•
•

Työmarkkinoiden tarpeita vastaamaton koulutus
Korkea ikä (yli 55 v.)
Pitkä työttömyys
Ei työhistoriaa
Työkokemus taantuvalta alalta
Koti taantuvalla alueella

•
•
•

Yli puolella työttömistä tulee ruksi yhteen tai kahteen kohtaan
Neljä ruksia (n. 6 % työttömistä) -> ei työllisty, vaikka tulisi minkälainen nousukausi
Vain 60 000 työttömälle ei tule yhtään ruksia -> työllistyvät helpoimmin

Lähde: yliaktuaari Topias Pyykkönen Tilastokeskus ja asiantuntija Jussi Pyykkönen KELA – HS 20.10.2014
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Mikä helpottaa mm. pienten toimijoiden ESRhankkeiden toteuttamista
1) Yksinkertaistetut kustannusmallit
- Flat rate 17 % (pääsääntö) tai 15 %
- Flat rate 40 % (< 50 000 €): vain palkkakustannukset todennetaan
- Kertakorvaus (<100 000 €): vain projektisuunnitelman mukainen tulos todennetaan (esim.
esiselvitysraportti tai muu yksilöitävissä oleva toimenpide)
2) Ennakko
- Max 30 % hankkeen ensimmäisestä rahoituspäätöksestä
- Pääsääntöisesti pienille (3. sektorin) toimijoille, ei julkisorganisaatioille
3) Yhteishanke tai tuen siirto
- Tuki voidaan myöntää useammalle hakijalle yhteisesti, jolloin kaikki vastaavat
yhteisvastuullisesti hankkeesta
- Tuen saaja voi myös siirtää osan hankkeen toteuttamisesta toiselle tukikelpoiselle
toteuttajalle
- Esim. tuen saaja on kunta, joka siirtää osan tuesta pienille 3. sektorin toimijoille
- Yhteishanketta tai tuen siirtoa haetaan hakemusvaiheessa
- Rahoittaja harkitsee menettelyn tarkoituksenmukaisuuden
- Edellyttää sopimusmenettelyjä
- Helpottaa pienen toimijan hallinnollista taakkaa
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Valtakunnallinen ESR-rahoitus
•

•

25 % Suomen ESR-rahoituksesta käytetään valtakunnallisten teemojen
toteutukseen: TEM 75,9 M€, OKM 89,868 M€, STM 82,884 M€ (EU +
kansallinen julkinen, ml. kuntaraha)
3 teemaa:
– Työllisyys (TEM & STM)
– Osaaminen (OKM)
– Osallisuus (STM)

•

•
•
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Kaikkien valtakunnallisten teemojen ja niihin liittyvien
toimenpidekokonaisuuksien hakuilmoitukset julkaistaan osoitteessa:
www.rakennerahastot.fi -> Ajankohtaista -> Hakuajat
Saman sivuston oikeasta palstasta -> Valtakunnalliset teemat, löytyy tarkempaa
tietoa em. teemojen toimenpidekokonaisuuksista
Valtakunnallinen rahoitus myös kainuulaisten toimijoiden haettavissa!

Valtakunnallinen ESR-rahoitus, lähiaikojen hakuja
• TEM:n hallinnonala, hakuaika päättyy 15.9.2016
– TL 3 ET 7.1 ”Tuottava ja tuloksellinen työelämä”: ideahaku huhtikuussa 2016,
palaute hakijoille -> varsinainen haku 1.6.-15.9.2016 (hakemukset osoitetaan
Hämeen ELY-keskukseen)

• OKM:n hallinnonala: hakuaika päättyy 3.10.2016
– TL 4 ET 9.1 ”Osuvaa osaamista”, ”Kotona Suomessa” ja ”ESR-nuorisotakuu”
(hakemukset osoitetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen)
– TL 4 ET 9.2 ”Uusilla kasvualoilla ja rakennemuutoksessa tarvittavan
osaamisen vahvistaminen” (hakemukset osoitetaan Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskukseen)

• OKM:n hallinnonala, hakuaika päättyy 30.11.2016
– TL 4 ET 9.2 ”Luovaa osaamista”: ideahaku ajalla 23.5.–15.9.2016,
varsinainen haku 15.10.–30.11.2016 (hakemukset osoitetaan Hämeen ELYkeskukseen)

• STM:n hallinnonala, hakuaika päättyy 4.11.2016
– TL 3 ET 7.1 ”Työ, työkyky ja innovaatiot”, hakuaika on 5.9.-4.11.2016
(hakemukset osoitetaan sosiaali- ja terveysministeriölle)
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Lisätietoa
www.rakennerahastot.fi
www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa > EU-rahoitus

ESR-yhteyshenkilö Kainuussa:
Rahoitusasiantuntija Verna Mustonen
Käyntiosoite: Kalliokatu 4, 87100 Kajaani
P. 0295 023 573
s-posti: verna.mustonen[at]ely-keskus.fi
Twitter: @VernaMustonen
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