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ESR-rahoitus osa kestävän kaupunkikehittämisen 
6Aika-strategian toteuttamista 
•  6Aika-strategian Avoin osallisuus ja asiakkuus –painopisteeseen 

kohdistuvat ESR-hankkeet 
•  Kuutoskaupunkien (Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa) 

alueiden maakunnat osoittavat rahoituksen ESR-hakuihin 
(maakuntien MYR:it päättävät varattavasta rahoituksesta, 
rakennerahasto-ohjelmassa ei ole erikseen korvamerkittyä ESR-
rahoitusosuutta kuten EAKR:ssä) 

•  Hämeen ELY-keskus toimii rahoittavana viranomaisena ja tekee 
päätökset ESR-hankkeiden rahoittamisesta 

•  Kaupunkien edustajat tiivisti mukana ESR-hauissa: esim. hakujen 
sisällöt, 6Aika-spesifien valintakriteerien asettaminen ja pisteytys, 
lausunnot hakemuksista jne. -> 6Aika-strategiatoimisto, 
ohjausryhmä, johtoryhmä 
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Yleiset reunaehdot ESR-hankkeille 

•  Hankkeiden tulee olla sekä rakennerahasto-ohjelman (erityistavoite 
6.1) että 6Aika-strategian (Avoin osallisuus ja asiakkuus -painopiste) 
mukaisia 

•  Hankkeiden kohdistuttava vähintään kahden eri kuutoskaupungin 
alueelle (Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa) 

•  Hankkeiden oltava vähintään kahden eri toteuttajan yhteishankkeita, 
joiden hakijoina on toimijoita vähintään kahden eri kuutoskaupungin 
alueelta 

•  Haettavissa kehittämishankkeita, joissa tulee olla konkreettisia 
toimenpiteitä kohderyhmänä oleville henkilöille ja/tai tahoille 

•  Hankkeet voivat alkaa aikaisintaan syksyllä 2016 ja kestää enintään 
v. 2018 loppuun 

•  Hankkeissa oltava ESR-rahoituksen lisäksi myös muuta rahoitusta 
(tuki enintään 70%), kaikilta hakijoilta oltava omarahoitusta 
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Haettavien 
hankkeiden 

sisällöt  
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Millaisia hankkeita haussa rahoitetaan? 

•  Rakennerahasto-ohjelman toimintalinja 3 erityistavoite 6.1: Nuorten ja 
muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen 

•  Hankkeiden kohderyhmiä voivat olla: työttömät, työttömyysuhan alla olevat 
ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat nuoret ja heikossa työmarkkina-
asemassa olevat, kohderyhmälle palveluja tarjoavat tahot, kohderyhmän 
potentiaaliset työllistäjät – erityisesti mikro- ja pk-yritykset 

•  Haettavien hankkeiden kohderyhmiä haussa ovat erityisesti: nuoret, 
maahanmuuttajat, korkeasti koulutetut työttömät, pitkäaikaistyöttömät sekä 
työttömät, joilla on erittäin vähän tai ei ollenkaan työkokemusta; 
toimenpiteitä voi kohdistaa myös rakennemuutoksista johtuvaan 
työttömyyteen 

•  Hankkeiden tulisi tukea myös 6Aika-strategian Avoin osallisuus ja asiakkuus 
–kärkihankkeen tavoitteita ja palveluinnovaatioiden kehittymistä 
kuutoskaupunkien alueella 
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Toimintalinja 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus  
(Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelma) 
Erityistavoite 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa 
olevien työllistymisen edistäminen: 

§  tuetaan nuorisotakuun toimeenpanoa (mm. nuorille suunnattu ohjaus, 
koulutus ja tukipalvelut) 

§  kehitetään uudenlaisia ratkaisuja heikossa työmarkkina-asemassa 
oleville (ml. pitkäaikaistyöttömät ja osatyökykyiset) kohdennettaviin 
palveluihin (mm. monikanavaisia palveluja ja palveluun ohjausta sekä 
eri toimijoiden verkosto- ja yritysyhteistyötä edistämällä)  

§  kehitetään maahan muuttaneiden työllistymistä tukevia palveluita ja 
tuetaan kotouttamistoimenpiteitä 

 

Kohderyhmät: työttömät, työttömyysuhan alla olevat ja työmarkkinoiden ulkopuolella 
olevat nuoret ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat, kohderyhmälle palveluja 
tarjoavat tahot, kohderyhmän potentiaaliset työllistäjät – erityisesti mikro- ja pk-yritykset.  
Tuensaajat: työvoimapalvelujen tarjoajat ja kehittäjät, kunnat, koulutusorganisaatiot, 
sosiaalipartnerit, järjestöt ja muut toimialaan liittyvät organisaatiot. 
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Tulosindikaattorit: RR-ohjelman toimintalinja 3 
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Toimintalinja Indikaattori Tavoite 2023 

TL 3 Alle 30-vuotiaat osallistujat, jotka ovat työelämässä 
jättäessään toimenpiteen 

30 % 

Yli 54-vuotiaat osallistujat, jotka ovat työelämässä 
jättäessään toimenpiteen 

23 % 

 
 



6Aika-strategian Avoin osallisuus ja asiakkuus 
-kärkihanke 
•  Kärkihankkeen tavoitteet: 
Ø  tuottaa uutta sisällöllistä tai menetelmällistä yhteistyötä asiakaspalvelumallien eri 

osien (esim. asiakkuuksien hallinta, monikanavaisuus, monituottajuus) kehittämiseen 
Ø  hyödyntää kehittämisessä palvelumuotoilua ja yhteiskehittämisen toimintamalleja 
Ø  tuottaa tunnistetuille asiakassegmenteille ratkaisuja, jotka lisäävät palvelujen 

tuottavuutta, luovat uutta yrittäjyyttä ja/tai vähentävät julkisten palvelujen kysyntää 
 
•  Kärkihanketta tukevien pilottihankkeiden tavoitteet: 
Ø  luoda ja kokeilla digitalisaatiota hyödyntäviä uusia toimintamalleja ja –tapoja 

työllistymisen edistämiseksi 
Ø  löytää keinoja eri kohderyhmien osaamisen tunnistamiseen ja tuoda uusia 

menetelmiä työllistymiseen ja yrittäjyyteen 
Ø  hyödyntää eri toimijoiden yhteiskehittämistä 
Ø  saada hankkeiden aikana käyntiin kokemusten ja tulosten levittäminen laaja-alaisesti 

muiden toimijoiden käyttöön  
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Hakemusten 
arviointiperusteet  
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Hankkeiden arviointi ja pisteytys 
I Yleiset valintaperusteet 

 Hankkeen on täytettävä kaikki ehdot, jotta se voidaan rahoittaa. Perustuvat 
EU-asetuksiin, kansalliseen lainsäädäntöön tai oikeuskäytäntöön. 

 
II Erityiset valintaperusteet 

 Erityistavoitekohtaiset valintakriteerit, jotka pisteytetään (%-kohtaiset 
painotukset). 

 
III Hakukohtaiset valintaperusteet 

 Hakukohtaiset 6Aika-spesifit valintakriteerit, jotka pisteytetään (%-kohtaiset 
painotukset). 
  
 Hakemusten yhteenlasketussa pisteytyksessä erityistavoitekohtaisten ja 
6Aika-spesifien valintakriteerien painoarvot ovat yhtä suuret.    
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I yleiset valintaperusteet (1/2) 
 
•  Hakijan toteuttajaorganisaatio ja hankkeen tuettavan toiminnan toimenpiteet 

ovat ohjelman erityistavoitteen mukaisia  
•  Hakija on yksityisoikeudellinen tai julkisoikeudellinen oikeushenkilö.  
•  Hankkeella on tunnistettuun tarpeeseen pohjautuva hankkeen etenemisen 

tarkastelun mahdollistava tavoitteellinen ja konkreettinen suunnitelma  
•  Hakijalla on taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset hankkeen 

toteuttamiseksi. Hakija ei ole konkurssissa tai laiminlyönyt oleellisesti veroja 
tai sosiaaliturvamaksuja, eikä hanketoteuttajan avainhenkilö ole syyllistynyt 
aiemmin rikokseen avustuksia haettaessa tai asetettu liiketoimintakieltoon.  

•  Hankkeelle esitetyt resurssit ovat realistiset hankesuunnitelmassa 
esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi  
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I yleiset valintaperusteet (2/2) 
 •  Hakijalla on edellytykset vastata hankkeella aikaansaadun toiminnan 

jatkuvuudesta hankkeen päättymisen jälkeen, ellei se hankkeen luonteen 
vuoksi ole tarpeetonta  

•  Hakijalla ei ole ERI-rahastoihin (Euroopan maatalouden ohjaus- ja 
tukirahasto, Euroopan sosiaalirahasto ESR, Euroopan aluekehitysrahasto 
EAKR ja Euroopan meri- ja kalatalousrahasto) kohdistuvaa 
täytäntöönpanokelpoista takaisinperintäpäätöstä (esim. pysyvyyssäännön 
rikkominen, aiemman myönnetyn valtiontuen takaisinperintäpäätöksen 
keskeneräisyys), jota ei ole maksettu  

•  Hankkeessa työskentelevillä on toteuttamisen kannalta tarvittava koulutus 
tai osaaminen  

•  Hankkeen saamaa tukea ei käytetä yleisenä toimintatukena  
•  Kehittämishankkeen tulokset ovat yleisesti hyödynnettävissä (ei koske 

investointihankkeita, eikä yksittäisten yritysten kehittämishankkeita)  
•  Hankkeen saamalla tuella on merkittävä vaikutus hankkeen toteutumiseen 
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II Erityiset valintaperusteet 

Erityistavoite 6.1: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa 
olevien työllistymisen edistäminen 
•  Hankkeen toimenpiteillä edistetään työllisyyttä välittömästi tai välillisesti. 

(20%) 
•  Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja tai tuotetaan erityistä 

lisäarvoa olemassa oleviin palveluihin ja/tai toimintamalleihin heikossa 
työmarkkina-asemassa olevien työllisyyden edistämiseksi. (20%) 

•  Hanke vastaa osaltaan tunnistettuihin paikallisiin/alueellisiin 
työvoimatarpeisiin. (10%) 

•  Hanke edistää toimijoiden yhteistyötä ja/tai monialaisten palvelujen 
hyödyntämistä koordinoidusti. (20%) 

•  Hanke kohdistuu erityisesti nuoriin tai ikääntyviin. (10%) 
•  Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa. (5%) 
•  Hanke tukee yhdenvertaisuutta. (5%) 
•  Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita. (5%) 
•  Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa. (5%) 



III Hakukohtaiset valintaperusteet 

 

 

 
Arvioinnissa sovelletaan myös hakukohtaisia 6Aika-spesifejä 
valintakriteerejä 
 

- Tässä haussa pisteytettävät 6Aika-spesifit kriteerit ja 
painotukset: 

 
•  Hankkeen toimenpiteiden tulee tukea uusien 
digitaalisuutta hyödyntävien monikanavaisten 
palvelujen, toimintatapojen ja ratkaisujen syntymistä. 
(50%) 
• Hankesuunnitelmassa on esitetty selkeät toimenpiteet 
tulosten levittämiseen laaja-alaisesti muiden käyttöön. 
(25%) 
•  Hanke toteutetaan yhdessä 6Aika-sidosryhmien 
kanssa. (25%) 

 



EURA 2014 ja 
Katso-tunniste 
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Katso-tunnisteella kirjaudutaan EURA2014-
järjestelmään 

 
Ø  Rahoituksen hakeminen EURA2014 –järjestelmän kautta edellyttää 

verohallinnon Katso-tunnistautumispalvelun käyttöä. 
Ø  Katso-tunnisteen eli pääkäyttäjyyden saa käyttöönsä henkilö, jolla 

kaupparekisteriotteen mukaan on oikeus toimia yrityksen/
organisaation puolesta (nimenkirjoitusoikeus). 

Ø  Pääkäyttäjä voi muodostaa työntekijöille Katso-alitunnisteita, joilla on 
Katso-tunnistetta rajoitetummat oikeudet. Katso-alitunnisteen voi 
myöhemmin muuntaa (vahventaa) Katso-tunnisteeksi. 

Ø  Lisätietoja: http://www.vero.fi/katso ja https://yritys.tunnistus.fi 
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EURA 2014 -järjestelmän Katso-asiointiroolit  
 
Ø   EURA 2014 -asiointiin on Katso-palvelussa kaksi erilaista 

rakennerahastopalveluiden asiointiroolia:  
 

Ø  EURA 2014 -asiointi/nimenkirjoittaja  
 - voi täyttää ja tallentaa hakemuksia sekä jättää ne 
viranomaiskäsittelyyn (vastaa paperihakemuksen allekirjoitusta)  

 

Ø  TEM EURA 2014 -asiointi/valmistelija  
 - voi täyttää ja tallentaa hakemuksia, mutta ei voi jättää niitä 
viranomaiskäsittelyyn  

 

Ø  Katso-pääkäyttäjällä on aina mahdollisuus täyttää hakemuksia ja 
jättää ne viranomaiskäsittelyyn ilman erillistä EURA 2014 
-asiointiroolia  
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Hankehakemuslomakkeen täyttäminen 
EURA 2014:ssa 
Ø  Kirjauduttua EURA 2014:ään Katson –tunnuksen avulla, voi tilata 

hakemusnumeron (ei erillistä tilausta sähköpostiin). 

Ø  Todistusta nimenkirjoitusoikeudesta ei enää tarvita erillisenä 
liitteenä, sillä Katso-tunnistus korvaa tämän. 

Ø  Käyttäjän nimi tulee automaattisesti esim. hakemuslomakkeen 
allekirjoittajaksi. Allekirjoittajia voi olla useita (jokainen kirjautuu 
erikseen hakemukselle Katson kautta ja lisää itsensä 
allekirjoittajaksi). 

Ø  Allekirjoitettuja paperilomakkeita ei viranomaiselle lähetetä 
(sähköinen hakemus EURA-järjestelmässä, jossa myös liitteet). 

Ø  UUTTA: hakija voi merkitä liitteen luottamuksellisia tai salaisia tietoja 
sisältäväksi (esim. henkilö- tai palkkatietoja, liike- tai 
ammattisalaisuuksia) -> vain, jos on todellinen peruste! 
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Katso -tunnistautuminen 
Käytännössä toimitaan seuraavasti: 
-  Ota yhteyttä organisaation pääkäyttäjään ja pyydä perustamaan 

Katso-alitunniste. 
-  Pääkäyttäjä voi perustaa tunnisteen ja antaa käyttäjätunnuksen ja 

väliaikaisen kiinteän salasanan. 
-  Sitten saat Katso-palvelun lähettämän sähköpostiviestin. 
-  Viestissä on linkki, josta pääset vahventamaan alitunnisteen Katso-

tunnisteeksi. 
Tässä yhteydessä tarvitset: 
•  Käyttäjätunnuksen, väliaikaisen kiinteän salasanan ja 
•  Lisäksi tarvitaan henkilökohtaiset verkkopankkitunnuksesi TAI 

sirullisen (HST) henkilökortin.  
Vahventamisen yhteydessä 
-  Tulee keksiä uusi kiinteä salasana (8 merkkiä) 
-  Tulostaa kertakäyttösalasana -lista  
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Uuden hakemuksen avaaminen 
 
 
 

Päästäksesi täyttämään hakemuslomaketta EURA 2014 -järjestelmään, 
tulee sinun ensin tilata järjestelmästä uusi hakemusnumero.  

Katso-kirjautuminen 
•  Siirry osoitteeseen www.eura2014.fi ja klikkaa  
à  Kirjaudu EURA 2014 -palveluihin -painiketta. 
 
 -   Seuraavalla näytöllä klikkaa painiketta  
à  Kirjaudu EURA 2014 palveluun Katso-tunnisteella. 
 
 -   Sitten avautuu näyttö, johon 
à  Kirjoita Katso-käyttäjätunnus ja salasana ja klikkaa Kirjaudu. 
à  Sitten kirjoita kertakäyttösalasanalistasi kertakäyttösalasana 
     ja klikkaa Kirjaudu-painiketta. 
 
à  Sitten avautuu EURA 2014:sta sivu, josta voidaan 
     perustaa uusi hakemus. 
à  Klikkaa Uusi hakemus –painiketta. 

 

 

->Kirjaudu EURA 2014 -järjestelmään Katso-palvelun kautta. 
 

-  -> Klikkaa tämän jälkeen Kirjaudu-painiketta. 
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Uuden hakemuksen perustaminen  
 
 
Perusta uusi hakemus Katso-kirjautumisen jälkeen  
-> Uusi hakemus -painikkeella.  
 
•  Selaimeen avautuu lomake -sivu, jolla uusi hakemus voidaan perustaa. 
•  Lomakkeeseen syötetään hakemusvaiheen yhteyshenkilön sähköposti 

-osoite sekä hakemukselle haluttu salasana.  
•  Katso-tunnistuksen lisäksi tulee käyttää hakemuskohtaista salasanaa 

(8 merkkiä, joista 3 numeroa). 
-  -> Se on tärkeää, koska sitä tarvitaan ESR -henkilö -järjestelmään  
-  tietoja tallennettaessa. 
•  Kun kaikki tiedot on täytetty, klikkaa painiketta Perusta uusi hakemus.  

•  Sitten selaimeen avautuu uusi hakemuslomake. Hakemusnumero 
näkyy lomakkeen oikeassa yläreunassa.   

•  Voit alkaa täyttää hakemusta. 
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ESR-
hankehakemus 
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Hankehakemus 

§  Dynaaminen, hakemus muotoutuu valintojen mukaan 
•  Toimita määräajan puitteissa Hämeen ELY-keskukseen 

(sähköinen hakemus EURA-järjestelmässä): hakemus 
viimeistään 15.4.2016   

•  Hakijan (päätoteuttajan) perustiedot täydentyvät 
 automaattisesti KATSO –tunnistautumisen kautta 

•  Täydennä puuttuvat kohdat 
- Organisaatiotyyppi, osoitetiedot jne. 

•  Valitse onko kyseessä yhden hakijan toteuttama hanke, 
yhteishanke vai tuensiirto => tässä haussa ”Yhteishanke” 
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Hyvän hakemuksen piirteitä 

•  Ohjelman ja haun mukainen  

•  Selkeästi kirjoitettu;  
ü mitä tavoitellaan  
ü mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi 
ü mitä tuloksia saadaan aikaan. 

•  Rajattu kokonaisuus  
ü tässä haussa kesto enintään v. 2018 loppuun. 
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Millainen on hyvä hakemus? 

Hyvällä hankehakemuksella on seuraavia ominaisuuksia: 
•  Hankkeen tarpeelle on selkeät perustelut 
•  Tavoite ja toimenpiteet ovat selkeät ja tarkasti määritellyt 
•  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 (sopivat) ja osaavat henkilöstöresurssit 
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Mitä hankkeessa tehdään - 4T 
 

Tarve Tavoitteet Toimenpiteet Tulokset 

Aito ja tunnistettu 
tarve/ongelma, johon 
haetaan ratkaisua 

Tavoite, joka liittyy 
tarpeeseen, 
ongelman ratkaisuun 

Toimenpiteet, joilla 
tavoite on tarkoitus 
saavuttaa.  

Mitä toimenpiteillä on 
tarkoitus saada 
aikaan. 

Perustelut: 
- Selvitykset 
-  Tutkimukset 
-  Tavoiteohjelmat 

Älä kuitenkaan kirjoita 
kaikkea. Osoita, että 
tunnet asian 

Huomioi: 
Tavoitteet on kuvattava 
selkeästi.  
 
Tavoitteen tulee myös 
olla toteutettavissa 
hankkeen aikana 

Toimenpiteet tulee olla 
myös selkeästi esitetty ja 
niiden on liityttävä 
tavoitteiden 
toteuttamiseen.  
 
Hankkeen taloushallinto 
ei ole toimenpide. 

Mitattavia, määrällisiä tai 
toiminnallisia tuloksia.  
 
Tuloksena tulisi olla 
tavoitteen saavuttaminen 
tai ongelman ratkaisu 

Hakemuksen kohta 
5.1. 

Hakemuksen kohta 
5.2. 

Hakemuksen kohta 
6.1. 

Hakemuksen kohta 
6.2 
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Yhteishanke (1/2) 

•  Yhteishankkeessa kaikki osapuolet ovat hakijoita, ja 
niiden on täytettävä tuensaajalle asetetut vaatimukset 

•  Tuensaajat osallistuvat hankkeen toteutukseen 
hankesuunnitelman ja yhteissopimuksen mukaisesti 

•  Kaikilla tuensaajilla on myös omarahoitusosuutta 
hankkeessa 

•  Kaikki toteuttajat vastaavat hankkeesta 
yhteisvastuullisesti 



Yhteishanke (2/2) 

•  Päätoteuttaja koordinoi koko hanketta sekä toteuttaa 
osan toimenpiteistä 

•  Osatoteuttajalla on oma rajattu kokonaisuutensa 
hankkeesta 
•  selkeästi määritelty osuus tavoitteista ja toimenpiteistä, 

kustannusarviosta ja rahoituksesta 

•  Osatoteuttajan tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset ovat 
osa koko hankkeen sisällöstä ja niiden tulee olla 
löydettävissä koko hankkeen suunnitelmasta 

•  Toteutuksesta on tehtävä sopimus, jossa määritellään 
hankkeen hakija, osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, 
kustannusarviot ja rahoitusosuudet sekä annetaan 
valtuutus päätoteuttajalle 



Hankkeen perustiedot 
 §  Nimi, alkamis- ja päättymispäivä 

§  Toimintalinja ja erityistavoite 
•  Toimintalinja 3 
•  Erityistavoite 6.1 
 

§  Hanketyyppi (henkilöitä kohderyhmänä / henkilöitä ei kohderyhmänä) 
•  Pääsääntöisesti hankkeessa on aina osallistujia 
•  Osallistuja saa suoraan etua ESR-tukitoimista, heidät tulee 

yksilöidä 
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Tiivistelmä 
 •  Tiivistetään hankkeen olennaiset tiedot, max. 3000 merkkiä 

•  Kuvaa lyhyesti hankkeen keskeisimmän sisällön (tarve, 
tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) 

•  Julkaistaan rakennerahastojen tietopalvelussa 
•  Teksti siirtyy automaattisesti EURA2014 –tietopalveluun sekä 

valintaesitykseen, jolla hanke esitellään mm. 6Aika-johtoryhmälle 
•  Lisäksi: 

•  Englanninkielinen nimi 
•  Tiivistelmä englanniksi (täydennetään rahoituspäätöksen 

jälkeen) 
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Hankkeen tarve 

5.1 Mihin tarpeeseen tai ongelmaan haetaan ratkaisua? Miten hanke 
on valmisteltu? Miten huomioitu aiemmat tulokset? 

•  Kuvaa asioiden tila tai ongelma, johon haetaan ratkaisua 
•  Miten tarve on kartoitettu? Ilmoita esim. esiselvitykset, 

ennakointiaineistot, toiset hankkeet, joita on hyödynnetty 
suunnittelussa 

•  Miten aiempien hankkeiden tulokset on huomioitu valmistelussa? 
•  Aiemmin rahoitettua toimintaa ei rahoiteta uudelleen! 
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Hankkeen tavoitteet 

5.2 Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? 
•  Mikä muutos on tarkoitus saada aikaan? 
•  Mitä sellaista hankkeessa voi toteuttaa, mikä ei muuten olisi 

mahdollista? 
•  Tavoitteiden tulee olla mitattavia! 

•  Kuvattava, kuinka tavoitteita mitataan 
•  Lähtötilanne oltava selvillä, jotta muutosta voi mitata 

•  Tavoitteiden tulee edistää valitun erityistavoitteen lisäksi myös 
horisontaalisia painopisteitä 
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Hankkeen kohderyhmät 

5.4 Mitkä ovat hankkeen varsinaiset kohderyhmät? 
•  Henkilöt, joihin hankkeen toimenpiteet ensisijaisesti kohdistuvat.  
•  Kohderyhmän tulee olla toimintalinjan ja erityistavoitteen 

mukainen. 
 
5.5 Mitkä ovat hankkeen välilliset kohderyhmät?  

•  Tahot/henkilöt, jotka hyötyvät hankkeesta välillisesti tai joiden 
toimintaan hankkeen tulokset vaikuttavat, mutta eivät kuulu 
edellä mainittuihin varsinaisiin kohderyhmiin. 
 
 
 



Hankkeen uutuus- tai lisäarvo 

5.3 Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo? Mitä 
toimintatapojen muutosta halutaan saada aikaan?  
 

•  Mikä hankkeessa on uutta tai erilaista kuin aiemmin? 
•  Millaiseen muutokseen pyritään ja miksi? 
•  Uutuus voi liittyä tavoiteltuun tulokseen, työmenetelmiin, 

prosesseihin tai toimintatapaan 

 
Rakennerahastovaroilla ei ole tarkoitus rahoittaa jo asemansa 
vakiinnuttanutta tai muuta hakijan normaalitoiminnaksi luokiteltavaa 
toimintaa, minkä vuoksi hankkeilta edellytetään kehittämisotetta. 
 
 
 
 
 



Hankkeen toteutus ja tulokset                                           

6.1 Mitkä ovat hankkeen konkreettiset toimenpiteet 
tavoitteiden saavuttamiseksi? 
•  Rahoittaja arvioi, ovatko asetetut tavoitteet saavutettavissa 

esitetyin keinoin 
•  Toimenpiteissä tulee näkyä horisontaalisten painopisteiden 

huomioon ottaminen 

6.2 Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan? 
•  Kuvaa ne konkreettiset tulokset, jotka hankkeen toimenpiteillä 

saadaan aikaan (esim. uusi palvelu, toimintamalli, selvitys tai 
opas) 

•  Tulosten tulee tukea asetettuja tavoitteita.  
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Hankkeen toteutus ja tulokset                                        

6.3  Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa 
jatketaan ja tuloksia sekä kokemuksia hyödynnetään 
hankkeen päättymisen jälkeen? 
 

•  Hankerahoitus on toiminnan liikkeellepaneva voima!  
 Kuvattava miten toiminta jatkuu tai miten tuloksia 
hyödynnetään organisaatioiden toiminnassa 

•  Selvitys on edellytys rahoituksen saamiselle 
 Toiminnan luonteen vuoksi (esim. kertaluontoinen tilaisuus, 
tutkimus) ei välttämätön, mutta näissäkin tapauksissa tulee 
kuvata, miten tuloksia ja kokemuksia hyödynnetään 
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Kustannukset ja rahoitus 

7. Hankkeen kustannusarvio 
•  Kustannusarvion rakenne määräytyy käytettävän 

kustannusmallin mukaan.  
•  Kustannusarvion tulee olla realistinen suhteessa hankkeen 

toimenpiteisiin. 
•  Osatoteuttajien omat kustannusarviot taustalomakkeille. 
•  Kaikki kustannukset on perusteltava. 

 
7. Hankkeen rahoitussuunnitelma 

•  Rahoitussuunnitelma täyttää vaadittavat oman rahoituksen ja 
muun rahoituksen vaatimukset. 

•  Myös osatoteuttajat osallistuvat rahoitukseen. 



Hakijan osaaminen ja hankkeen riskiarviointi  
 

11.1 Minkälainen on hakijan osaaminen ja kokemus 
hanketoiminnasta ja hankkeen sisällöstä? 

 

•  Rahoituksen edellytys on, että hakijalla on riittävät edellytykset ja 
osaaminen hankeen toteuttamiseen 

•  Kuvaa millaista osaamista ja kokemusta organisaatiosta löytyy 
•  Hakijan on voitava osoittaa, että hankkeessa työskentelevillä on 

tarvittava koulutus ja osaaminen (tai hakijaorganisaatiolla, jos 
työntekijät eivät tiedossa) 
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11.2 Minkälaisia riskejä hankkeen toteuttamiseen liittyy ja 

miten niitä hallitaan? 
•  Riskillä tarkoitetaan mitä tahansa seikkaa, mikä vaarantaa 

hankkeen tehokkaan ja tuloksellisen toteutuksen 
•  Kuvaa toteuttamiseen liittyvät riskit ja toimet niiden 

hallitsemiseksi 
•  Tiedot riskistä, sen tasosta ja riskin poistamiseen tai sen 

vaikutuksen pienentämiseen liittyvistä toimenpiteistä 
•  Riskiarviointi osoittaa rahoittajalle, että hakija hallitsee hankkeen 

toteutukseen liittyvät riskit ja hakijalla on suunnitelma hankkeen 
riskien toteutumisen varalle 

•  Mahdollisuus rahoittaa myös korkean riskin hankkeita 
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Horisontaaliset periaatteet 

13. Sukupuolten tasa-arvo, kestävä kehitys ja yhdenvertaisuus 
 

•  Tarkastellaan kaikissa hankkeissa sisällöstä riippumatta 

•  Hanke voidaan rahoittaa vain, jos horisontaaliset periaatteet on 
otettu huomioon hankesuunnitelmassa 

•  Hakemuksen tiivistelmässä (kohta 4.1) tulee kuvailla, mitä ko. 
tavoitteiden osalta konkreettisesti tehdään 
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Tasa-arvon kaksoisstrategia RR-ohjelmassa 

1.  Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen kaikkiin hankkeisiin 
•  Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon kaikessa hankkeen 

toiminnassa koko hankkeen ajan 

2.  Erilliset tasa-arvohankkeet 
•  Päätavoitteena sukupuolten tasa-arvon edistäminen 

•  Hankkeen arviointi sukupuolinäkökulmasta tarkoittaa, että hankitaan 
tietoa eri sukupuolista hanketoiminnan pohjaksi. 

•  Tutustu aluksi esim. www.minna.fi (tasa-arvotiedon keskus Minna) 
•  Tasa-arvon valtavirtaistaminen kehittämisohjelmissa ja projekteissa -opas,  

www.tem.fi/valtava 

41 



Toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta 

§  Selvitä esimerkiksi: 
•  Mitä eroja (määrälliset ja laadulliset) sukupuolten välillä on 

tutkimustiedon mukaan hankkeen kohteena olevassa toiminnassa? 
•  Miten erilaiset resurssit ja mahdollisuudet jakautuvat sukupuolten 

välillä hankkeen kohteena olevassa toiminnassa? 
•  Millaisia eroja sukupuolten välillä tarpeissa, ongelmissa, 

elämäntilanteissa ja toiveissa on hankkeen kohteena olevassa 
toiminnassa? 

§  Huomioi saatu tieto hankkeen ongelmanasettelussa ja tavoitteissa 
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Sukupuolinäkökulman huomioiminen hankkeen 
toiminnassa 
 §  Sukupuolineutraalisuus ei ole tavoite! 

§  Sukupuolinäkökulman huomioon ottaminen ei tee hankkeesta 
tasa-arvohanketta 

§  Sukupuolinäkökulman huomioiminen on valtavirtaistamista 
•  Hankesuunnitelmaan tulee kirjoittaa auki näkökulman huomioon 

ottaminen suunnittelusta hankkeen loppuarviointiin 
•  Hankkeen toimenpiteiden suunnittelussa tulee tarkastella niiden 

vaikutusta erikseen naisiin ja miehiin sekä analysoida eroja 
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Kestävä kehitys 
§  Hankkeen vaikutus voi olla välitön tai välillinen 

•  Valitse liukuvalikosta arvioimaasi vaikutuskohtaan ja kirjoita perustelut 
•  Perustelu syventää arviointia ja tunnistaa laajemmin vaikutuksia 

 
Kestävä kehitys jaetaan kolmeen osa-alueeseen: Huom! perustelut 

•  Ekologinen kestävä kehitys  
 ESR-hankkeissa kannattaa huomioida erityisesti välilliset 
vaikutukset, esim. koulutuksen kautta. 

•  Taloudellinen kestävyys  
 ESR-hankkeissa: esim. työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien 
työllistyminen, työurien pidentäminen, työssä jaksaminen, 
paikallisten työvoimaresurssien hyödyntäminen 

•  Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus 
 ESR-hankkeissa: esim. osallisuuden lisääminen, 
syrjäytymisvaarassa olevien työ- ja toimintakyvyn edistäminen, 
moninaisuuden johtaminen työpaikoilla  

44 



Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys, yhdenvertaisuus 
  

§  Hyvinvoinnin edistäminen 
•  Esim. osallisuus, työllisyys, terveys, hyvinvointi 

§  Tasa-arvon edistäminen 
•  Naisten ja miesten taloudellinen ja sosiaalinen tasa-arvo, perinteisten 

sukupuolikäsitysten purkaminen  

§  Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 
•  Esim. eriarvoisuuden vähentäminen, monikulttuurisuus, yhteiskuntaryhmien 

suhteet 

§  Kulttuuriympäristö 
•  Esim. kulttuuriperintö, kaupunkirakenne 

§  Ympäristöosaaminen 
•  Esim. ympäristöosaamisen ja -tietoisuuden vahvistaminen, 

ympäristöjärjestelmien käyttöönotto 
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EU:n Itämeren alueen strategia 

EU:n Itämeri-strategiassa on kolme yleistavoitetta: (1) meren pelastaminen, (2) 
alueen yhdistäminen, (3) vaurauden ja hyvinvoinnin lisääminen 
•  RR-ohjelmassa keskeisin tavoite on vaurauden ja hyvinvoinnin 

lisääminen (esim. yritysten kasvu ja kansainvälistyminen, cleantech-alan 
vahvistaminen, älykkäät liikenne- ja energiaratkaisut) 

•  Keskeinen periaate on ”älykäs erikoistuminen” (smart specialization) eli 
alueiden omien vahvuuksien tunnistaminen ja niiden systemaattinen 
vahvistaminen 

ESR-toiminnassa korostuu strategian sosiaalisen ulottuvuuden 
vahvistaminen 
•  Toteutetaan Itämeren alueen yhteistyönä 
•  Oppilaitosten rajat ylittävä yhteistyö, opiskelijoiden ja työntekijöiden 

liikkuvuuden edistäminen, erilaisten etnisten ryhmien sosiaalinen 
osallisuus ja köyhyyden torjunta, työelämän ja työssä oppimisen 
kehittämishankkeet  
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Kustannusmallit 
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Yksinkertaistetut kustannusmallit 

•  Yksinkertaistetut kustannusmallit perustuvat yleisasetukseen ja 
ESR-asetukseen (EU N:o 1303/2013 ja EU N:o 1304/2013) 

•  Päätöksen hankkeen kustannusmallista tekee tuen myöntävä 
viranomainen (tukikelpoisuusasetus (358/2014) 7 §) 

•  Yksinkertaistetuista kustannusmalleista säädetään 
tukikelpoisuusasetuksessa (II luku, 8–15 §) 

•  Yksinkertaistettujen kustannusmallien käyttäminen on pääsääntö. 
Tosiasiallisesti aiheutuneiden kustannusten mallia voi käyttää vain 
poikkeuksellisesti erityisen painavasta syystä (tukikelpoisuusasetus 
7 §) 

•  Jos hanke saa julkista tukea alle 50.000 euroa, käytetään aina 
yksinkertaistettua kustannusmallia (flat rate 40% tai lump sum) 

48 



Yksinkertaistetut kustannusmallit 
ESR 

•  Prosenttimääräinen korvaus (flat rate) 
•  Flat rate 17% 
•  Flat rate 15% 
•  Flat rate 40 % 

•  Kertakorvaus (lump sum) 

•  Tosiasiallisesti aiheutuneet kustannukset 

• Yksikkökustannukset (standard unit cost) erikseen raportoitavissa kustannuksissa 
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Yksinkertaistetut kustannusmallit 
Flat rate 17 % ESR, pääsääntöisesti käytettävä malli 

Tosiasiallisesti aiheutuvien 
kustannusten mukaan korvattavat 

Flat rate -kustannukset 

•  Palkkakustannukset • 17% Palkkakustannuksista 
• Muut välittömät kustannukset: 

•  Sisällölliseen toteuttamisen 
kuuluvat ostopalvelut (ml. 
palveluihin liittyvät 
matkakustannukset) 
•  Tiedotus- ja viestintäkustannukset 
•  Tilintarkastuskustannukset 
•  Kohderyhmän käyttöön varatut 
tilavuokrat 
•  Kohderyhmän käyttöön tehdyt 
pienhankinnat 

•  Hankkeen matkakustannukset 
•  Toimistokustannukset 
•  Hankehenkilöstön 
osallistumismaksut koulutuksiin ja 
seminaareihin 
•  Hankehenkilöstön 
työterveyskustannukset 
•  Hankehenkilöstön toimitilat, 
koneet ja laitteet 
•  Hankkeen ohjausryhmän 
kustannukset 
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Yksinkertaistetut kustannusmallit 
Flat rate 15 % ESR 
•  Käytössä perustelluissa poikkeustapauksissa, joissa 

hankkeen sisällöstä johtuen erityisen korkeat matkakulut 
–  Erityisperusteluja esimerkiksi kansainvälinen yhteistyö, 

verkostomainen toimintatapa tai pitkät etäisyydet 

•  Erona flat rate 17% -malliin on se, että 
matkakustannukset kuuluvat tosiasiallisesti 
aiheutuneiden kustannusten mukaan korvattaviin 
kustannuksiin 
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Yksinkertaistetut kustannusmallit 
Flat rate 40 % (ESR) 
•  Vain perustellusta syystä käytettävä kustannusmalli 

–  Esim. hankkeissa, joiden julkisen tuen määrä on korkeintaan 
50.000 euroa ja joihin kertakorvaus ei sovellu (julkinen tuki ei 
sisällä hankkeen tuensaajan omarahoitusta) 

–  Kansainvälisen yhteistyön hankkeissa, joissa 17% flat rate ei riitä 
kattamaan matkakuluja 

•  Viranomaisen tulee huomioida, että hankkeessa on riittävästi 
muita kustannuksia palkkakustannusten lisäksi 
Ø Vain hankehenkilöstön palkat 
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ESR:n erikseen raportoitavat kustannukset 
Yksikkökustannusmalli  
•  Tukikelpoisuusasetus (358/2014) 15 § 
•  Vain osallistujien palkkakustannukset, jotka ovat kuntien ja muiden 

julkisten organisaatioiden maksamia, hyväksytään 
•  Erikseen raportoitavien kustannusten rahoitus kerryttää ohjelman 

julkista rahoitusosuutta, josta komissio maksaa osuutensa Suomelle 
 
•  Erikseen raportoitavat kustannukset ovat tukikelpoisia 

hallintoviranomaisen erikseen vahvistaman taulukon mukaan.  
•  Taulukossa yksikkökustannus perustuu ammattialakohtaisiin 

keskimääräisiin tuntipalkkoihin (euroa/tunti).  
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Muuta 
huomioitavaa 
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Hakemuksen liitteet                                            1/2  
Sähköisesti hakemuksen liitteenä pdf –muodossa 

 
- Yhteishankkeen sopimus (tai hakuvaiheessa aiesopimus) 

•  Määrätään kunkin osapuolen osuus hankkeen toteuttamisesta ja 
rahoittamisesta 

•  Määritellään osapuolten oikeudet ja velvollisuudet 
•  Määritellään osapuoli, joka vastaa yhteydenpidosta rahoittajaan 

•  Osatoteuttajien tulee antaa päätoteuttajalle valtuutus 
allekirjoittaa hankehakemus kaikkien hakijoiden puolesta 
(myös maksatushakemukset, seurantaraportit ja muut 
asiakirjat) 

•  Päätoteuttajan tulee  varmistaa, että sopimus sisältää 
selvityksen muiden hakijoiden nimenkirjoitusoikeuksista 
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Hakemuksen liitteet                                             2/2  

- Päätös tai sopimus muista hankkeen  
rahoitussuunnitelmaan sisältyvistä rahoitusosuuksista 
 

•  Kunnan, muun julkisen ja yksityisen rahoituksen osuuksista on 
toimitettava sopimukset tai muut vastaavat sitoumukset ennen 
kuin rahoittaja voi tehdä myönteisen rahoituspäätöksen 

 
- Selvitys arvonlisäverosta (jos sisältyy kustannuksiin) 

•  ALV on tukikelpoinen kustannus vain, jos tuensaaja esittää 
verohallinnolta saadun tai riittävän selvityksen siitä, ettei 
kyseiseen toimintaan ole mahdollista saada arvonlisäveron 
palautusta. 
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Lisätietoa  
 
www.rakennerahastot.fi –> Hakijalle ja Hanketoimijoille –kohdat 
-  Miten haen rahoitusta? 
-  Linkki EURA2014 –järjestelmään (myös hakemuksen täyttöohje) 
-  Hankkeiden yleiset ja erityiset valintaperusteet 
-  Ohjeita tuensaajalle 
-  Lait ja asetukset 
-  Viestintä 

-  Lisätietoja hausta ja hakuilmoitus:  
-  www.rakennerahastot.fi > Ajankohtaista > Hakuajat 
-  www.6aika.fi 
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