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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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Yritykset osana ESR:n erityistavoitteita
ET 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa
olevien työllistymisen edistäminen
– Tavoitteena kohderyhmän työllistyminen avoimille työmarkkinoille
– Heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille tuetaan
kuntien, valtion, yksityisen ja kolmannen sektorin, yhteistyössä kehittämällä
palveluja, palveluun ohjausta ja eri toimijoiden välistä verkosto- ja
yritysyhteistyötä
– Aktiivisen työvoimapolitiikan (esim. palkkatuki, työvoimakoulutus) keinoja
kohdennetaan tehokkaasti niihin työnhakijoihin, joiden työmarkkinoille
pääsyä voidaan parantaa pääasiassa osaamista ja työmarkkinavalmiuksia
vahvistamalla
– Työperusteisten maahanmuuttajien palveluita kehitetään ja tuetaan yrityksiä
ja muita työnantajia ulkomaisen työvoiman rekrytoinnissa
– Rakennemuutostilanteiden hallitsemiseksi pilotoidaan irtisanottujen ja
lomautettujen työllistymistä edistäviä malleja ja tuetaan yrittäjyyttä
työllistymisen vaihtoehtona
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Yritykset osana ESR:n erityistavoitteita
ET 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
– Kohderyhmänä erityisesti mikro- ja pk-yritykset
– Työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikainen parantaminen yrityksissä
ja organisaatioissa
– Uudistumista ja kilpailukykyä tuetaan kokonaisvaltaisesti kehittämällä
johtamisjärjestelmiä ja työn organisoinnin toimintamalleja,
liiketoimintaprosesseja, henkilöstön osaamista, innovaatiotoimintaa sekä
työhyvinvointia
– Parannetaan yritysten, yrittäjien ja työntekijöiden sopeutumiskykyä erilaisiin
muutostilanteisiin
– Kehitetään monimuotoisuus- ja monikulttuurisuusjohtamista ja vahvistetaan
johdon ja henkilöstön osaamista
– Työuria pidennetään niiden kaikissa vaiheissa, tuetaan työuralta toiselle
siirtymistä
– Kehitetään ikäjohtamista, nuorten ja ikääntyvien työntekijöiden osaamista,
työssä jaksamista sekä ennaltaehkäisevää toimintaa
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Yritykset osana ESR:n erityistavoitteita
ET 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen
eriytymisen lieventäminen
– Tavoitteena on työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen horisontaalisen ja
vertikaalisen eriytymisen lieventäminen
– Naisia ja miehiä rohkaistaan hakeutumaan koulutukseen ja työhön
perinteisistä sukupuoliroolimalleista poiketen
– Naisten yrittäjyyttä ja mahdollisuuksia edetä työuralla tuetaan
– Tarjotaan ohjausta ja koulutusta työllistävillä aloille ottaen huomioon
sukupuolen mukaisen eriytymisen lieventäminen
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Yritykset osana ESR:n erityistavoitteita
ET 9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien
palveluiden parantaminen
– kehitetään ja vahvistetaan koulutuksesta koulutukseen tai työelämään
siirtymistä tukevia menetelmiä ja palveluita
– lisätään koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta mm.
oppisopimuskoulutuksella ja opiskelijoiden työelämävalmiuksia
parantamalla

ET 9.2 Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan
ja laadun parantaminen
– kehitetään ja tuotetaan laadukasta koulutustarjontaa alueen kasvu- ja
rakennemuutosalojen tarpeisiin, parantaen työvoiman osaamista ja
sopeutumiskykyä muuttuvat osaamistarpeet huomioiden
– koulutusorganisaatioiden ja elinkeinoelämän aikaisempaa syvempi
yhteistyö
– tuetaan uuden ammatin hankkimista työpaikkoja tarjoavilta aloilta sekä
työssä olevien miesten ja naisten osaamisen ja ammattitaidon parantamista
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Yritykset osana ESR:n erityistavoitteita
ET 10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn
parantaminen
– Toimenpiteiden kohteena ovat ensisijaisesti väestöryhmät, joiden
sosiaalinen osallisuus on uhatuin ja jotka tarvitsevat työ- ja toimintakyvyn
parantamista ja sosiaalisen osallisuuden tukemista, jotta työllistyminen
avoimille työmarkkinoille olisi mahdollista
– Aktiivista osallisuutta tuetaan monialaisesti ja moniammatillisesti
yhteistyössä julkisen sektorin, työelämän ja kansalaisjärjestöjen kanssa
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Käytettävissä olevat ja varatut ESR-valtuudet
toimintalinjoittain Kainuussa 2014-2020 (M€)
(tilanne 18.5.2016)
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Koko ohjelmakaudella käytettävissä n. 31,4 M€,
tähän mennessä varattu hankkeisiin n. 12,2 M€ (39 %)
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Rahoitetut ESR-hankkeet Kainuussa (tilanne 18.5.2016)
Rahoitettuja hankkeita yhteensä 40 kpl:
• TL3: yht. 12 hanketta
– ET 6.1: yht. 6 hanketta, joista 1 rinnakkaishanke ja 1 ylimaakunnallinen
– ET 7.1: yht. 6 hanketta, joista 1 rinnakkaishanke ja 1 ylimaakunnallinen
– ET 8.1: ei rahoitettuja hankkeita

• TL4: yht. 21 hanketta
– ET 9.1: yht. 11 hanketta, joista 1 rinnakkaishanke ja 1 ylimaakunnallinen
– ET 9.2: yht. 10 hanketta, joista 4 ylimaakunnallista

• TL5: yht. 7 hanketta
– ET 10.1: yht. 7 hanketta, joista 1 rinnakkaishanke ja 1 ylimaakunnallinen

Hylättyjä hakemuksia 6 kpl, peruttuja hakemuksia 12 kpl
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Rahoitetut hankkeet teemoittain Kainuussa
Hankkeen teema
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Köyhyyden torjunta
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Myönnetty ESR-tuki Kainuussa tuensaajittain € (tilanne 18.5.2016)
ELY-keskus, rinnakkaishankkeet (4 kpl hankkeita)

2 979 000

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy (10)

1 640 671

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos (4)

820 376

ELY-keskus, kehittämishankkeet (4)

809 283

Kainuun Etu Oy (2)

794 101

Kuhmon kaupunki (2)

777 049

Kajaanin kaupunki (2)

667 309

Kainuun Nuotta ry (3)

557 253

Oulun Yliopisto (3)

506 461

Koulutusavain Oy (1)

478 874

Kainuun sote-kuntayhtymä (1)

400 000

Sotkamon kunta (2)

394 809

Suomussalmen kunta (1)

372 686

Kajaanin seurakunta (1)

231 000

Arffman Consulting Oy (1)

169 729

Spartak Kajaani ry (1)

156 057

Työtehoseura ry (1)

131 054

Nakertaja- Hetteenmäen kyläyhdistys ry (1)

106 198

Kajaanin Työvoimayhdistys ry (1)

102 061

Teollisuustaito Oy (1)

54 240

MLL:n Kainuun Piiri (1)

22 700

Kainuun Liikunta ry (1)

22 700

Kajaanin 4H-yhdistys ry (1)

22 700

Sotkamon 4H-yhdistys ry (1)

3 710

Ristijärven 4H-yhdistys ry (1)

3 710
0
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Kevään 2016 haun tulokset
• Haku päättyi 5.2.2016
• Pohjois-Suomen alueella saatiin yht. 67 uutta hakemusta
(Pohjois-Pohjanmaa 36 kpl, Lappi 15, Kainuu 8 kpl,
ylimaakunnallisia 8 kpl)
• Maahanmuuttajiin kohdistuvia hakemuksia Kainuussa 5 kpl
• Kainuun osalta haetun tuen määrä oli n. 3,3 M€
• Rahoitukseen päätyi 5 hanketta (myönnetty tuki yht. n. 1,2
M€)
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Syksyn 2016 haku
•
•
•

Seuraava ESR-haku päättyy 3.10.2016
Hakukuulutus julkaistaan kesäkuun alkupuolella
Samanaikaisesti myös kansainvälisen yhteistyön hankkeiden haku
(infotilaisuus 26.5.2016), teemat:
–
–
–
–

•

•
•
13

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

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 rahoittajaan jo suunnitteluvaiheessa!

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: Tuottava ja tuloksellinen työelämä
valtakunnallinen hankehaku, hakuaika päättyy 15.9.2016
– TL3 ET 7.1: haku toteutetaan kaksivaiheisena: ideahaku huhtikuussa,
palaute hakijoille -> varsinainen haku 1.6.-15.9.2016 (hakemukset
osoitetaan Hämeen ELY-keskukseen)

• OKM:n hallinnonalan valtakunnallisten ESRtoimenpidekokonaisuuksien hankehaku; hakuaika päättyy
3.10.2016
– Avoinna olevat teemat tarkentuvat kesäkuussa, kannattaa seuranta
www.rakennerahastot.fi –sivuja -> Ajankohtaista ja Hakuajat
– Hakemukset osoitetaan: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tai Hämeen ELYkeskus (teemasta riippuen)
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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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