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Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2018
• V. 2018 lopussa Kainuun työttömyysaste oli 11,5 % (3 770 henkilöä)
– Koko maan työttömyysaste 9,7 %
• Vuositasolla työttömyys on laskenut Kainuussa yhtäjaksoisesti
elokuusta 2015 lähtien ja pitkäaikaistyöttömyys lokakuusta 2016
• Kainuun työttömyys laski edellisestä vuodesta 19 %. Tätä nopeampaa
lasku oli vain Pirkanmaalla
• Yli 1 v. työttömänä 765 henkilöä ja yli 2 v. työttömänä 341 henkilöä
• Pitkäaikaistyöttömyys laskee nopeimmin vanhimmissa ikäryhmissä
• TE-toimistoon ilmoitettiin uusia avoimia työpaikkoja koko vuoden
aikana 8 149
• Joulukuun 2018 työllisyyskatsaus
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Työttömyys on laskenut kaikissa ikäryhmissä, nuorten työttömyys
kaikkein nopeimmin
Työttömistä työnhakijoista yli 50-vuotiaita on 46 %

Työllisyysaste eri maakunnissa vuonna 2018

Työmarkkinoiden ulkopuolella olevia työikäisiä on mm. eläkkeellä
huomattavan paljon -> Miten voidaan ennaltaehkäistä valumaa pois
työmarkkinoilta ja toisaalta kuntouttaa takaisin työmarkkinoille?
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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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Käytettävissä olevat ja varatut ESR-valtuudet toimintalinjoittain
Kainuussa 2014-2020 (M€) (tilanne 31.1.2019)
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Koko ohjelmakaudella käytettävissä n. 30,8 M€.
Tähän mennessä varattu hankkeisiin n. 21,9 M€ (71 %).
- josta työvoimakoulutukseen ja palkkatukeen n. 3,3 M€ (n. 15 %)

Rahoitettuja hankkeita yht. 77 kpl, joista 13 ylimaakunnallista.
Päättyneitä hankkeita 39 kpl, käynnissä 38 kpl.
Odottaa rahoituspäätöstä 6 hanketta.
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ESR-rahoituksen kohdentuminen Kainuussa
erityistavoitteittain € (tilanne 31.1.2019)
TL3 ET 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkinaasemassa olevien työllistymisen edistäminen

6 524 510

TL3 ET 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin
parantaminen

3 581 625

TL3 ET 8.1 Työ- ja koulutusurien
sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen

179 138

TL4 ET 9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasaarvoa tukevien palveluiden parantaminen

2 474 895

TL4 ET 9.2 Kasvu- ja rakennemuutosalojen
koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

5 057 165

TL5 ET 10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja
toimintakyvyn parantaminen

4 063 694
0
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Tuleva haku, mitä odotetaan?
•

Haku päättyy 1.3.2019, Kainuussa toivotaan hakemuksia erityisesti
siltasopimuksen mukaisiin teemoihin. Lisäksi toivotaan hankkeita seuraaviin
teemoihin:
•
•

•

Maahanmuuttajien, ikääntyvien ja osatyökykyisten työllistymisen
edistäminen yhteistyössä yritysten ja muiden työnantajien kanssa
Hankkeet, joilla edistetään koulutukseen hakeutumista tai parannetaan
osaamistasoa henkilöiltä, joilta puuttuu perusasteen jälkeinen tutkinto, joilla
on oppimisvaikeuksia tai jotka tarvitsevat erityistä tukea opintojen
suorittamiseen
Sosiaalista osallisuutta lisäävät hankkeet erityisesti työelämävalmiuksien
paranemisen näkökulmasta

Kainuussa ovat auki kaikki toimintalinjat ja erityistavoitteet!
Katso tarkemmin hakuilmoituksesta!
Seuraava haku syksyllä 2019, päättyy syys-lokakuun vaihteessa.
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Huomioitavia asioita
•

ESR-ohjelmassa kuvattu kohderyhmät erityistavoitteittain ja asetettu tietyille
ryhmille määrälliset tavoitteet esim.
– alle 30-v. tai yli 54-v. työttömät,
– henkilöt joilla pelkkä perusasteen tutkinto,
– pitkäaikaistyöttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat

•
•

•
•

•
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Hankkeiden suunnittelussa yhteistyö erittäin tärkeää, työllisyyshankkeiden
osalta yhteys erityisesti TE-toimistoon ja TYP:iin jo hyvissä ajoin!
Julkisia työvoimapalveluita (palkkatuki, ei-tutkintotavoitteinen
työvoimakoulutus, valmennus) sisältävien hankkeiden osalta käytön takaraja:
palkkatuki 31.12.2019, työvoimakoulutus & valmennus 30.4.2020
Yhteys rahoittajaan jo suunnitteluvaiheessa
Maksimituki hankkeissa 80 %, mutta käytännössä suurimmalla osalla
rahoitetuista hankkeista tuki 70 – 75 % -> osoittaa sitoutumisen hankkeeseen;
kilpailu rahoituksesta kovaa
Hankkeet voivat jatkua v. 2023 puoliväliin, kokonaiskesto max. 3 vuotta

Lisätietoa
www.rakennerahastot.fi
www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa > EU-rahoitus
www.eura2014.fi/rrtiepa
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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