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Uudistuva ja osaava Suomi
2021−2027

1  YLEISTÄ
Maakuntavaltuuston hyväksymä maakuntaohjelma ohjaa aluekehitystyötä maakuntatasolla.
Osana Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) hakemusten valintamenettelyä Hämeen ELY-
keskus varmistaa, että rahoituksen piiriin hyväksyttävät hankkeet ovat EU-ohjelman mukaisia ja
toteuttavat omalta osaltaan ohjelman tavoitteita. Lisäksi maakuntien yhteistyöryhmät voivat aset-
taa alueellisia painotuksia ja tarkentaa hauissa käytettävän alueellisen valintaperusteiden sisäl-
töä.

Maakuntien strategioita ja erityisesti älykkään erikoistumisen painotuksia käytetään myös ESR+
kehittämishankkeiden arvioinnissa.

2  ALUEHAKUJEN AIKATAULU JA AVOINNA OLEVAT ERITYISTAVOITTEET
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3  KÄYTETTÄVÄT VALINTAPERUSTEET ERITYISTAVOITTEITTAIN
Polkuja töihin (kevään haku)
- Hankkeen toimenpiteillä edistetään työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien työllisyyttä

välittömästi tai välillisesti.
- Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja tai tuotetaan erityistä lisäarvoa olemassa ole-

viin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja syrjinnän ehkäisemiseksi.
- Hankkeessa edistetään kohtaantoa ja ammatillista liikkuvuutta.
- Hankkeessa edistetään erilaisia työmahdollisuuksien räätälöintejä yhteistyössä rekrytoivien

työnantajien kanssa
- Hanke edistää toimijoiden osaamista, yhteistyötä ja/tai monialaisten palvelujen hyödyntä-

mistä koordinoidusti.
- Hanke tuottaa lisäarvoa olemassa oleviin palveluihin
- Hanke vastaa osaltaan tunnistettuihin paikallisiin/alueellisiin työvoimatarpeisiin
- Hanke edistää sukupuolten tasa-arvoa
- Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa
- Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita ml. yhdenvertaisuutta, syrjimättö-

myyttä ja esteettömyyttä
- Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa
- Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa

Uutta osaamista työelämään (kevään haku)
- Hankkeessa kehitetään uudenlaisia koulutuksen ratkaisuja, edistetään ennakoivaa lähesty-

mistapaa tai tuotetaan erityistä lisäarvoa olemassa oleviin toimenpiteisiin.
- Hankkeen toimenpiteillä edistetään koulutuksessa aliedustettuihin ryhmiin kuuluvien osaa-

mista ja sitä kautta työllistymismahdollisuuksia.
- Hankkeen toimenpiteillä edistetään välittömästi tai välillisesti koulutuksesta koulutukseen tai

työelämään siirtymistä tai muita siirtymiä työelämän muutosvaiheissa.
- Hanke edistää koulutuksen tarjoajien ja työnantajien yhteistyötä sekä edistetään kohtaantoa

ja ammatillista liikkuvuutta
- Hanke edistää toimijoiden osaamista, yhteistyötä ja/tai monialaisten palvelujen hyödyntä-

mistä koordinoidusti.
- Hankkeen toimenpiteillä edistetään työhyvinvointia ja/tai työn tuottavuutta välittömästi tai vä-

lillisesti.
- Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja tai tuotetaan erityistä lisäarvoa olemassa ole-

viin toimenpiteisiin yritysten ja organisaatioiden uudistumisen ja kilpailukyvyn edistämiseksi.
- Hankkeessa edistetään tukea muutostilanteissa sekä yrityksille että yksilöille.
- Hanke edistää sukupuolten tasa-arvoa
- Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa
- Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita ml. yhdenvertaisuutta, syrjimättö-

myyttä ja esteettömyyttä
- Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa
- Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa

Yhdenvertaiseen osallisuuteen (syksyn haku)
- Hankkeen toimenpiteillä edistetään osallistujien pärjäävyyttä etenemistä kohti koulutusta

ja/tai työelämää.
- Hankkeella edistetään syrjimättömyyttä ja palvelujen saavutettavuutta
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- Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja tai tuotetaan erityistä lisäarvoa olemassa ole-
viin työ- ja toimintakykyä lisääviin palveluihin ja/tai toimintamalleihin.

- Hanke vahvistaa kansalaistoimijalähtöisiä toimintatapoja.
- Hanke auttaa torjumaan eriarvoisuutta ja syrjäytymistä.
- Hanke kohdistuu erityisesti ryhmiin, joiden sosiaalinen osallisuus on uhatuin.
- Hankkeessa edistetään heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien oikeuksien toteutu-

mista ja osallistumista päätöksentekoon
- Hanke edistää toimijoiden yhteistyötä ja/tai monialaisten palvelujen hyödyntämistä koordi-

noidusti.
- Hanke edistää sukupuolten tasa-arvoa
- Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa
- Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita ml. yhdenvertaisuutta, syrjimättö-

myyttä ja esteettömyyttä
- Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa
- Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa

Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen (syksyn haku)
- Hankkeen toimenpiteiden tuloksena syntyy levitettäviä sosiaalisia innovaatioita
- Hankkeen toimenpiteillä edistetään lastensuojelun rakenteellista kehittämistä sekä palvelujen

saatavuutta ja laatua.
- Hankkeessa kehitetään vaativan sijaishuollon palveluja ja niiden vaikuttavuutta
- Hankkeessa kehitetään lastensuojelun jälkihuoltoa kohti moninaista aikuistumisen tukea
- Hanke edistää toimijoiden osaamista, yhteistyötä ja/tai monialaisten palvelujen hyödyntä-

mistä koordinoidusti
- Hankkeessa kehitetään oppimisvaikeuksista kärsiville tukitoimenpiteitä (prosessit ja palvelut),

joissa huomioidaan opintojen ohella työelämään siirtyminen ja mallinnetaan ne sopivaksi
myös aikuisten palveluihin

- Hankkeessa kehitetään lasten ja nuorten tarpeista lähteviä, paikallisesti monitoimijaverkos-
toissa tuotettuja palveluja

- Hanke edistää sukupuolten tasa-arvoa
- Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa
- Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita ml. yhdenvertaisuutta, syrjimättö-

myyttä ja esteettömyyttä
- Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa
- Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa
- Hanke kohdistuu valtakunnallisen teeman sisällöissä tunnistettuihin painotuksiin

4  MAAKUNTAKOHTAISET PAINOTUKSET JA MAAKUNNAN STRATEGIAAN PERUSTUVAT
VALINTAPERUSTEET

ESR+ kehittämishankkeiden valintaperusteena voidaan ohjelman toimintalinjassa 3 käyttää
edellä mainittujen lisäksi maakunnan maakuntien strategioiden (erityisesti älykkään erikoitumisen
strategia) mukaisuutta. Lisätiedot maakuntien älykkään erikoitumisen strategiasta löytyvät maa-
kuntien liittojen nettisivuilta. Strategia voi sisältyä myös maakuntaohjelmaan.

4.1  Etelä-Karjala
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4.2  Kanta-Häme

4.3  Kymenlaakso

4.4  Päijät-Häme
Maakuntakohtainen valintaperuste:
- Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa (erityisesti älykkään erikoistumisen strategia) tun-

nistettuihin kärkialoihin tai kehittämiskohteisiin

Painotuksen sisältönä ESR+ rahaston näkökulmasta:
- Vieraskielisen työvoiman rekrytointiin ja kotoutumiseen liittyvien haasteiden ratkaiseminen.
- Toimenpiteet vastavalmistuneiden työllistymisen tukemiseen
- Työelämälähtöisten työttömien palvelujen kehittäminen ja palveluiden laadun parantaminen
- Itsensä työllistämistä tukevien ratkaisujen ja palveluiden kehittäminen
- Älykkään erikoitumisen strategian mukaiset uusien toimialojen työvoima- ja työvoiman osaa-

mistarpeet
- Osaamistarpeiden ennakointi ja tunnistaminen
- Työyhteisöjen moninaisuus tukeminen ml. maahanmuuttajien työllistyminen ja ulkomaisen

työvoiman vastaanottavuus
- Työnantajien rekrytointiosaamisen lisääminen

4.5  Uusimaa


