Ajankohtaista ESR-hankkeissa
Työllisyystoimijoiden hankekahvit
Kajaani
Verna Mustonen 19.11.2015

Alueellinen ESR-rahoitus Kainuussa
ohjelmakaudella 2014-2020, kehys n. 31,4 M€

6,2 M€
20 %
TL 3 Työllisyys ja työvoiman
liikkuvuus
14,8 M€
47 %

10,4 M€
33 %

2

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

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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Ajankohtaista hankkeiden toteutukseen liittyen
• ESR Henkilö -järjestelmä: käyttöönotto 17.11.2015
–
–
–
–
–

–
–
–
–
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Kirjautuminen EURA2014-järjestelmän kautta
Tuensaaja kerää osallistujilta aloitus- ja lopetusilmoitukset
Tiedot tallennetaan ajantasaisesti
Aloitusilmoituksista kerätään tuotosindikaattoritietoja
Lopetusilmoituksista kerätään tulosindikaattoritietoja, kun
arvioidaan hankkeen toimenpiteiden vaikuttavuutta suhteessa
aloitusajankohdan tilanteeseen
Osallistujan aloitus- ja lopetusilmoitukset kerätään kirjallisesti
Lopetusilmoituksia voi yhdellä osallistujalla olla useita
Lopetusilmoitusten tiedot kertovat tilanteesta korkeintaan neljä
viikkoa osallistumisen päättymisestä
Materiaalipankki mm. päivitetyt lomakkeet, rekisteriseloste,
kirjautumisohjeet yms.

Ajankohtaista hankkeiden toteutukseen liittyen
• Seurantaraportit (=tiivistelmä maksatuskauden toiminnasta)
käyttöönotto vkolla 50?
• Loppuraportointi v. 2016 puolella
• Maksatushakemukset:
– Mitään henkilötietoja (mm. henkilöiden nimiä) ei saa merkitä
maksatushakemuksen tietokenttiin, käytettävä tehtävänimikkeitä.
EURA2014 ei ole henkilörekisteri!
– Henkilötietoja sisältäville liitteille tulossa toiminto v. 2015 loppuun
mennessä, jonka avulla voi merkitä liitteen luottamuksellisia tai
salaisia tietoja sisältäväksi (mm. työajanseurannat,
palkkatietolomakkeet, matkalaskut, yms.)
– Kaikki lisätiedot ja tarkennukset järjestelmän kautta:
maksatushakemus palautetaan joko täydennettäväksi tai tietopyyntö
Lisätiedot-toiminnon kautta, ei erillisiä sähköposteja
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Tuleva haku, mitä hankkeilta edellytetään?
•
•
•

Haku päättyy 1.3.2016
Hakuilmoitus julkaistaan joulukuun alkupuolella, ilmoitukset lehdissä
Koko Pohjois-Suomen alueella erityisenä painotuksena maahanmuuttajat
sekä kotoutuminen
–

•
•
•
•
•
•
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Henkilön tulee olla laillisesti työmarkkinoiden käytettävissä:
3 kk kuluttua rekisteröitymisestä mikäli passi tms. henkilöllisyystodistus; 6 kk kuluttua
rekisteröitymisestä mikäli ei henkilöllisyyspapereita
Mikäli henkilöillä ei ole oleskelulupaa em. edellytykset tulee pystyä osoittamaan
hankeosallistujilta

Kainuussa auki todennäköisesti kaikki toimintalinjat ja erityistavoitteet (pl. 7.1)
Ylimaakunnallisia hankkeita haetaan mahdollisista alueellisista rajauksista
huolimatta 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
Yhteys myös rahoittajaan jo suunnitteluvaiheessa
SOKRA-hankkeen (TL5) apu käytettävissä

Tuleva haku, mitä hankkeilta edellytetään?
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

7

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 kovenee ja
odotukset hankkeiden sisällölle kasvavat - 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
Hankkeelle on varattu riittävät ja osaavat henkilöstöresurssit
Ohjelman yleiset ja erityiset valintaperusteet esim. kustannustehokkuus, innovatiivisuus ei toimintatuki

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
–
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Käytetään monipuolisesti asiakkaan tilannetta edistäviä keinoja. Hankkeisiin
sisällytetään osaamista vahvistavia elementtejä lisäksi ohjataan ja motivoidaan
koulutukseen tai valmennukseen. Työvoimapoliittiseen rinnakkaishankkeeseen voidaan
sisällyttää työvoimakoulutusta, valmennuksia, palkkatukea.

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.

Työllisyyshankkeiden painotukset maakunnan
toimeenpanosuunnitelmassa (TOPSUssa)
• Hyvinvoiva Kainuu:
– Työllisyys ja toimeentulo:
• Otetaan käyttöön osaamista vahvistavat/koulutuksellisia elementtejä
sisältävät työllisyydenhoidon toimenpiteet huomioiden erilaiset
oppimisen tavat

– Terveyden ja toimintakyvyn ylläpito:
• Työllistymispolun (erityisesti nuorten) alkuvaiheen palveluiden
kehittäminen työ- ja toimintakykyä vahvistavilla toimenpiteillä
• Kuntien yhteiset ja omat toimenpiteet pitkäaikaistyöttömyyden ja
nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi

– Osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittäminen:
• Työllistymispolun (erityisesti nuorten) alkuvaiheen palveluiden
kehittäminen sosiaalista osallisuutta vahvistavilla toimenpiteillä

Taantuman kampittamisen TOPSU
9

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!

Rahoitetut hankkeet TL3
•

ET 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien
työllistymisen edistäminen
– S20177 Kajaanin välityömarkkinoiden kehittämishanke (Kajaanin kaupunki,
Kainuun Nuotta ry, Spartak Kajaani ry, Kajaanin työvoimayhdistys ry, NakertajaHetteenmäen kyläyhdistys ry) 1.3.2015-28.2.2017 + rinnakkaishanke palkkatuille ja
työvoimakoulutukselle
– S20193 Kainuun TYPO-koordinaatio (Kainuun ELY-keskus) 1.4.2015-31.3.2017
– S20240 Osaava ohjaaja (Kainuun ELY-keskus) 1.8.2015-31.7.2017

•

ET 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
– S20026 Työhyvinvoinnin ja työntuottavuuden toimintamallit rakennemuutoksessa
(Teollisuustaito Oy) 1.10.2014-30.9.2015
– S20048 Kasvua Kainuuseen - Johdon ja henkilöstön kehittäminen (Kainuun Etu
Oy) 1.1.2015-31.12.2017 + rinnakkaishanke työvoimakoulutukselle
– S20178 Tyhy & tuottavuus; Työhyvinvointi ja tuottavuus Kainuussa
kehittämishanke (KoulutusAvain Oy) 1.1.2015-30.9.2017
– S20385 Työ Unelmatyöksi - tuottavuutta ja työhyvinvointia Kainuu sotessa
(Kainuun sote -kuntayhtymä) 1.9.2015-31.8.2018
– S20425 Tuottavuutta ja laatua yhteistyöllä Pohjois-Suomen yrityksiin (Lapin ELYkeskus) 3.8.2015-30.4.2018, ylimaakunnallinen hanke
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Rahoitetut hankkeet TL4
•

ET 9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien
palveluiden parantaminen
– S20025 Amisyrityksessä oppiminen -hanke (KAO) 1.11.2014-31.10.2016
– S20165 InnovaPro (Kajaanin ammattikorkeakoulu) 1.3.2015-28.2.2017
– S20191 NYVI - tukipalveluita ja aktivointia yrittäjyyteen (Kainuun Nuotta ry)
1.1.2015-31.10.2015
– S20225 Kotokoulutuksen kehittäminen (Arffman Consulting Oy) 1.3.201531.12.2016 + rinnakkaishanke työvoimakoulutukseen
– S20332 Lohiba buttijatta - Kainuun romanihanke (AIKOPA) 1.8.2015-30.9.2016
– S20382 NISU Nivelvaiheiden sujuvoittaminen (KAO) 1.9.2015-31.8.2017
– S20435 eMentoroinnin kehittäminen ammattikorkeakouluopintojen ja työelämän
rajapinnassa (KAMK, Centria-ammattikorkeakoulu, Kymenlaakson
Ammattikorkeakoulu Oy) 1.8.2015-30.6.2017, ylimaakunnallinen hanke
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Rahoitetut hankkeet TL4
•

ET 9.2 Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja
laadun parantaminen
– S20002 RestoRus- matkailun ammattikorkeakoulututkinto venäjää äidinkielenään
tai toisena kielenään puhuville (KAMK) 1.1.2015-31.12.2017
– S20087 SIMPPELI - Simulaattori- ja peliosaaminen opetuksen kehittämisessä
(KAMK) 1.1.2015-31.12.2017
– S20229 Vesienhallinta kaivoksessa (AIKOPA, Oulun yliopisto, Kainuun Etu Oy)
17.11.2014-30.4.2016
– S20383 Koulutusmoduleilla osaamistase kilpailukykyiseksi - Kajaani Lab (Oulun
yliopisto / Cemis-Oulu) 1.9.2015-31.12.2017
– S20384 RunkoPES ja CLT koulutuksessa (Kuhmon kaupunki / Woodpolis & KAO)
1.9.2015-31.8.2017
– S20330 Kaivi - Kaivosalan virtuaalinen oppimisympäristö (Lapin amk & KAMK)
1.6.2015-31.5.2018, ylimaakunnallinen hanke
– S20482 PUUNET – Puurakentamisen verkko-osaamiskeskus (Työtehoseura ry,
Lappia, Koillis-Suomen Aikuiskoulutuskeskus) 1.9.2015-31.12.2017,
ylimaakunnallinen hanke
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Rahoitetut hankkeet TL5
•

ET 10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn
parantaminen
– S20004 Väliasema-raide tulevaisuuteen (Sotkamon kunta) 1.1.2015-31.12.2017
– S20049 Kuhmon Green Care (Kuhmon kaupunki) 1.2.2015-31.1.2018 +
rinnakkaishanke palkkatukiin
– S20480 Monialaisten yhteispalveluverkostojen luominen pitkäaikaistyöttömille
Pohjois-Suomeen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus) 1.12.2015-30.11.2017,
ylimaakunnallinen hanke

Lisätietoa kaikista rahoitetuista hankkeista rakennerahastotietopalvelusta:
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/
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Lisätietoa
www.rakennerahastot.fi
www.tem.fi/ohjelma2014
www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa > EU-rahoitus
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