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Syksyn hankehaut päättyneet 
 
Syksyn hankehaut herättivät suurta kiinnos-
tusta niin Hämeen alueella kuin koko Etelä-
Suomessakin. Syyskuun lopussa päättynee-
seen Etelä-Suomen suuralueen eli Hämeen, 
Kaakkois-Suomen, Uudenmaan ja Varsinais-
Suomen ELY-keskusten yhteiseen ESR-
hankehakuun tuli yhteensä yli 150 hakemus-
ta. Haun painopisteillä tuettiin tulevan ohjel-
makauden ESR-investointiprioriteetteja kuten 
nuorisotakuun toteuttamisen tukemista sekä 
tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamista 
työelämää kehittävien mallien ja toimintatapo-
jen avulla (työelämässä olevat yli 54-
vuotiaat). Lisäksi ELYt ottivat vastaan omien 
painopisteiden mukaisesti muita kertakor-
vausmallilla toteutettuja hakemuksia. 
 
Kooltaan isompia ja toiminnaltaan laajempia 
hakemuksia tuli yhteensä 67 kappaletta, loput 
olivat alueellisia kertakorvaushakemuksia. 
Hankkeiden arviointityö on aloitettu. ELYjen  

 
yhteinen arviointiryhmä kokoontuu lokakuus-
sa ja valitsee jatkoneuvotteluun valittavat 
hakemukset. Kertakorvaushankkeet käsitel-
lään alueellisissa arviointiryhmissä ELYjen 
omien aikataulujen mukaan. Hämeen ELY-
keskuksen osalta tietoja jatkoneuvotteluihin 
valittavista hakemuksista on saatavilla mar-
raskuun alkupuolella. 
 
Hämeen ELY-keskus haki alkusyksystä erilli-
sellä haulla uusia hankeideoita myös valta-
kunnallisiin kehittämisohjelmiin. Luovien alo-
jen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälisty-
misen kehittämisohjelmaan tuli 25 uutta han-
keideaa. Yrittäjyys työvoiman käyttötapana ja 
sukupuolten tasa-arvon edistäminen -kehittä-
misohjelmiin tuli yhteensä kuusi hakemusta. 
Myös näiden osalta arviointi ja neuvottelupro-
sessit ovat työn alla. 
 
Hämeen ELY-keskus kiittää hakemuksensa 
jättäneitä. 



 

2 EU:n rakennerahastojen hallinnointi 
uudistuu 
 
Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä 
Halke päätti 18.9.2013, että neljä ELY-
keskusta erikoistuu rakennerahastojen hallin-
toon. Keskittämistä perustellaan EU-tukien 
vähenemisellä ja säästötavoitteilla sekä toi-
minnan virtaviivaistamisella. Uudistuksella 
pyritään yksinkertaisempaan ja selkeämpään 
hallintoon. 
 
Rakennerahastoasioihin erikoistuvat RR-
ELY-keskukset suuralueittain ovat Pohjois-
Suomessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
Oulussa, Itä-Suomessa Etelä-Savon ELY-
keskus Mikkelissä, Länsi-Suomessa Keski-
Suomen ELY-keskus Jyväskylässä ja Etelä-
Suomessa Hämeen ELY-keskus Lahdessa. 
 
RR-ELYt ovat välittäviä toimielimiä, jotka joh-
tavat ja vastaavat hallintoviranomaisen (TEM) 
delegoimana suuralueen rakennerahastopro-
sessista. Kaikki ELYt ovat edelleen aluekehi-
tystoimijoita ja toimivat yhteistyössä RR-
ELYjen kanssa. RR-ELY kuitenkin vastaa 
RR-toiminnasta ja allekirjoittaa kaikki rahoi-
tuspäätökset. Yksi ELY erikoistuu hoitamaan 
takaisinperinnät kaikkien ELYjen puolesta. 
 
Lue lisää Rakennerahastot.fi-sivuilta   
ja syyskuussa ilmestyneestä Rakennerahas-
tojen Uutiskirjeestä 9/2013 
 
 
 

 
          kuva Pirjo Orava 

 
 
 

Uusi ohjelmakausi 2014-2020 
 
Uuden ohjelmakauden 2014-2020 valmiste-
lua voit seurata työ- ja elinkeinoministeriön 
sivulla (alueiden kehittäminen > EU:n raken-
nerahasto-ohjelman valmistelu 2014-2020) 
ohjelma 2014.Sivulta löytyy mm. elokuinen 
luonnos ’Kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen 
rakennerahasto-ohjelma’. Myös työ- ja elin-
keinoministeriön rakennerahastoryhmän jul-
kaisemissa uutiskirjeissä on ajankohtaista 
tietoa valmistelun etenemisestä.  

 
 
ENNAKKOTIEDOTE 
Tule hakemaan askelmerkit, kuinka 
EU-ohjelmakausi 2014-2020 polkais-
taan käyntiin  
  
Uusi rakennerahastokausi saa Etelä- ja Län-
si-Suomessa yhteisen alun, kun keskeiset 
kehittäjät, toimijat ja rahoittajat kokoontuvat 
yhteen Tampere-talolle 16.–17. tammikuuta 
2014. Kehittämisen ajatuksia ja hankeaihioita 
puidaan osallistavassa seminaarissa. Tilai-
suuden kärkiteemat ovat ”Nuorisotakuu”, 
”Vähähiilisyys” ja ”Innovaatiosta liiketoimin-
taan”. Tavoitteena on terävöittää tulevia pai-
notuksia EU-ohjelmatyössä. Mitä on saatu 
aikaiseksi ja mitä uutta on näköpiirissä?  
  
Odotamme tilaisuuteen lähes kahtasataa 
toimijaa: alueiden hankevetäjiä, kehittämisyh-
tiöiden, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 
edustajia, asiantuntijapalveluyrityksiä ja ra-
hoittajia.  
 
Varaa ajankohta kalenteristasi ja tule mukaan 
antamaan oma panoksesi tulevaisuuden ke-
hittämistyön hyväksi. Ilmoittautumisohjeet ja 
ohjelma tulevat myöhemmin. 
 
Tervetulleiksi toivottavat 
Etelä- ja Länsi-Suomen ELY-keskukset 
ja maakuntien liitot  

http://www.rakennerahastot.fi/rakennerahastot/fi/06_ajankohtaista/01_uutiset/20130918-1_hallinnon_uudistus.jsp
http://www.rakennerahastot.fi/rakennerahastot/tiedostot/uutiskirjeet/rr_uutiskirje_9_2013.pdf
http://www.rakennerahastot.fi/rakennerahastot/tiedostot/uutiskirjeet/rr_uutiskirje_9_2013.pdf
http://www.tem.fi/ohjelma2014
http://www.tem.fi/files/37351/Liite_3_RR2014_luonnos_4.pdf
http://www.tem.fi/files/37351/Liite_3_RR2014_luonnos_4.pdf
http://www.rakennerahastot.fi/rakennerahastot/fi/06_ajankohtaista/03_uutiskirjeet/index.jsp
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  Kuva Pirjo Orava 
Kevällä 2012 Lahdessa pidetyn  
EU arjessa –tapahtuman kansalaistilaisuus  
järjestettiin kauppakeskus Triossa.  
 

 
EU arjessa -tapahtuma Hämeenlinnas-
sa 7.3.2014 
 
Kohta päättyvän europarlamenttikauden ai-
kana on järjestetty EU arjessa -tapahtumia 
Suomen eri maakunnissa. Tänä vuonna ta-
pahtumapaikkakuntana on loppuvuodesta 
vielä Mikkeli ja ensi vuoden puolella Jyväsky-
lä ja Hämeenlinna. Lahdessa oli vuoden 2012 
toukokuussa vastaava tilaisuus, jota Hämeen 
ELY-keskuskin oli järjestämässä. 
 
Hämeenlinnan tilaisuuteen 7.3.2014 on lu-
vassa kansalaistilaisuus, avoin seminaari, 
rakennerahastonäyttely, oppilaitos- tai yritys-
vierailuja ym. Tapahtumaan osallistuu mm. 
Euroopan parlamentin jäseniä ja maakuntien 
EU-asiantuntijoita. 
 
Tilaisuuden ohjelma tarkentuu myöhemmin. 
 
Lue lisää EU arjessa -tapahtumista ulkoasi-
ainministeriön Eurooppatiedotus.fi -sivuilta. 
 

 

 

 
            kuva Pirjo Orava 

 
Etelä-Suomen ELY-keskusten ESR-
suuraluetapaaminen 
Kohti uusia tuulia 
 
Etelä-Suomen ELY-keskukset ovat järjestä-
neet kaksi kertaa vuodessa tapaamiset, joihin 
osallistuu ESR-hankkeita käsittelevät rahoit-
tajat ja maksajat Hämeen, Kaakkois-Suomen, 
Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ELY-
keskuksista. Tilaisuuksien tarkoituksena on 
kokoontua keskustelemaan, verkostoitumaan 
ja vahvistamaan yhteistyötä sekä kehittä-
mään ja yhtenäistämään toimintatapoja. 
 
Syyskuussa oli Uudenmaan ELY-keskuksen 
vuoro järjestää tällainen viranomaistapaami-
nen. Tilaisuudessa saimme työyhteisöval-
mennusta ja teimme itsearviointia. Christian 
Råbergh perehdytti meidät ruotsalaisen 
ESF-rådetin toimintaan; Ruotsin tukijärjestel-
mään, ohjelman painopisteisiin sekä saatui-
hin tuloksiin. Lisäksi perehdyimme ja keskus-
telimme ruotsalaisten asiantuntijoiden kanssa 
mm. valtavirtaistamisesta, monikansallisesta 
yhteistyöstä, tulosten ja hyvien käytäntöjen 
arvioinnista ja levittämisestä. 
 

http://www.eurooppatiedotus.fi/public/default.aspx?contentid=271958&contentlan=1&culture=fi-FI
http://www.esf.se/


 

4 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - 
Suomen rakennerahasto-ohjelman ja 
siihen liittyvän ympäristöarvioinnin 
kuulemismenettely 

 
Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee yhdes-
sä alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden 
kanssa EU-osarahoitteista "Kestävää kasvua 
ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahas-
to-ohjelmaa".  
 
Osana ohjelman valmistelua tehdään viran-
omaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäris-
tövaikutusten arvioinnista annetun ns. SOVA-
lain (200/2005) mukainen ympäristöarviointi, 
jossa selvitetään ja arvioidaan ohjelman ja 
tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen 
ympäristövaikutukset ja laaditaan ympäris-
töselostus. SOVA-lain mukaisen ympäristöar-
vioinnin toteuttamisesta ohjelmatasolla vas-
taa työ- ja elinkeinoministeriö. 
 
Yleisöllä on mahdollisuus esittää mielipiteitä 
ohjelmaluonnoksen sekä siitä laaditun ympä-
ristöselostuksen sisällöstä. Kuulemisaineisto 
on nähtävillä työ- ja elinkeinoministeriön in-
ternet-sivuilla osoitteessa 
www.tem.fi/ohjelma2014 . Saatu palaute ote-
taan huomioon valmisteltaessa "Kestävää 
kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen raken-
nerahasto-ohjelmaa".  
 
Ohjelmaluonnoksesta sekä siihen liittyvästä 
ympäristöselostuksesta voi esittää mielipiteitä 
toimittamalla ne 28.10.2013 mennessä  
osoitteeseen:  
Työ- ja elinkeinoministeriö/alueosasto, PL 32, 
00023 Valtioneuvosto tai kirjaamo(at)tem.fi. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Yhteystietojen ylläpito EURA2007-
järjestelmässä 
 
Projektisuunnitelman vastuuhenkilöiden yh-
teystiedot tulee pitää ajan tasalla. Yhteystie-
toja tarvitaan esimerkiksi, kun hakemuksen 
kadonnut salasana tilataan järjestelmästä tai 
kun viranomainen ottaa yhteyttä projektin eri 
vastuuhenkilöihin. Tämän bulletinin jakelu on 
otettu EURA2007-järjestelmästä.  
 
Projektipäälliköksi valittava ei useinkaan ole 
tiedossa projektisuunnitelmaa tehtäessä, jol-
loin suunnitelman kyseinen kohta jää usein 
tyhjäksi. Järjestelmää tulee täydentää tältä 
osin sen jälkeen, kun projektipäällikkö vali-
taan. Samoin tulee muidenkin yhteyshenkilöi-
den yhteystietoja täydentää tai muuttaa, mi-
käli ne eivät enää ole ajan tasalla. 
 
Ohje ’Toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja 
salasanan vaihto’ löytyy EURA2007-
järjestelmän etusivulta kohdasta ’Käyttöoh-
jeet’. Kyseistä käyttöohjeet-kohdasta löytyy 
muistakin projektien hakijoille ja toteuttajille 
tarkoitettuja järjestelmän käyttöohjeita. 
 
 
 

 

 
kuva Pirjo Orava  

http://www.tem.fi/ohjelma2014
https://www.eura2007.fi/hakija/login.jsp
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kuvat MeVEA:n Tero Eskola 

 

SIPE  - simulaattoripedagogiikka  
nostoalalla 
 
Perinteisesti nostoalan koulutuksissa kaikki 
käytännön harjoitukset tehdään oikeilla nosto-
laitteilla. Rakennuskonealalla simulaattorin 
yhteyteen rakennettu virtuaalioppimisympä-
ristö on ensimmäinen laatuaan Suomessa. 
Virtuaalipedagogiikka on lisännyt Faktian 
koulutusosaamista ja näin oppilaitos on vah-
vistanut ja vakiinnuttanut asemansa nosto-
alan koulutuksen valtakunnallisena osaajana.  
 
Projektin tärkein tavoite, oppimisympäristön 
luominen virtuaalimaailmaan ajoneuvo- ja 
torninosturinkuljettajien näkökulmasta sekä 
nostolaitesimulaattorilla annettavan opetuk-
sen integroiminen osaksi nostoalan koulutus-
ta toteutui kokonaisuudessaan. Simulaattorin 
tehtäväkirjasto on valmis ja simulaattoriin on 
asennettu parannetut versiot virtuaalimaail-
man työtehtävistä. Faktian kuljettajakoulutuk-
sen (torni ja ajoneuvo) opetusmateriaali on 
valmistunut Prezi- ympäristöön, torninosturin-
kuljettajakoulutuksen oppikirja on saatettu 
sähköiseksi kirjaksi ja kuusi opetusfilmiä tor-
ninosturinkuljettajakoulutukseen ovat valmii-
na.  
 
Virtuaaliympäristöön sijoitetut koulutusosiot 
on kirjattu omiin kansioihinsa, ne on pisteytet-
ty eri vaikeusasteisiin. Opiskelija voi edetä 
helposta tehtävästä vaikeampaan aina taito-
jensa karttuessa. Simulaattorin avulla on tur-
vallista testata nostoalalle pyrkivän henkilön 

motorisia taitoja.  Muutaman päivän simulaat-
toriharjoittelu paljastaa, onko henkilö alalle 
sopiva. Näin vältytään turhalta koulutukselta 
ja säästetään kustannuksissa. Pyörillä oleva 
simulaattori voidaan myös viedä yrityksen 
tiloihin, missä testaus voidaan tehdä. 
 
Virtuaaliopetusta annetaan koulutuksen alku-
vaiheessa ja simulaattoriin palataan uudel-
leen kertaamaan vaikeimpia tehtäviä koulu-
tuksen edetessä. Virtuaalimaailmassa annet-
tava opetus minimoi tapaturmien ja kalusto-
vahinkojen määrää huomattavasti ja se on 
myös edullisempaa kuin oikeilla koneilla suo-
ritettu harjoittelu. Kestävän kehityksen kan-
nalta simulaattorilla annettava opetus vähen-
tää päästöjä ja jätteitä merkittävissä määrin. 
Oikeiden nostureiden käyttö opetuksessa 
aiheuttaa aina huoltotarpeita, jolloin syntyy 
ongelmajätettä. Myös pakokaasupäästöt ovat 
merkittäviä. Simulaattorin energiankulutus on 
erittäin vähäistä, prosentteina ilmaistuna 
energiankulutus simulaattoriopetuksessa on 
torninosturinkuljettajakoulutuksessa noin 15 
% ja ajoneuvonosturinkuljettajakoulutuksessa 
ainoastaan noin 5 % verrattuna oikeiden ko-
neiden energiakulutukseen. 
 
Virtuaalipedagogiikan opis-
kelu ja simulaattorin käyttö 
ovat lisänneet kouluttajien 
ammattitaitoa. Myös heidän 
työnsä on helpottunut siinä 
mielessä, että simulaattori 
ilmoittaa selkeästi miten 
opiskelijan harjoittelu on su-
junut. Tallennetut harjoitteet 
voidaan käydä läpi ryhmässä 
tai kahden kesken opiskelijan 
kanssa. Havaittuihin virhei-
siin on helppo puuttua ja 
hakea korjausta. Sähköinen 
opetusmateriaali kulkee kä-
tevästi kouluttajan mukana 
eri paikkoihin.  

 
 
 

 



 

6 F2F -Action for Employment 
 
Projektin tarkoituksena oli kerätä vammaisten 
ja osatyökykyisten työllistymismalleja neljästä 
eri maasta sekä levittää näitä malleja alalla 
toimiville ammattilaisille sekä muille sidos-
ryhmille. Kohdemaat olivat Ruotsi, Tanska, 
Viro ja Suomi. Vammaisten työllisyyttä tuke-
via malleja on kehitetty eri tahoilla, tasoilla ja 
organisaatiossa, mutta toimivien mallien levi-
tys ja juurruttaminen on jäänyt vähemmälle 
huomiolle. Projektin ajatuksena oli lähtökoh-
diltaan myös oppiminen muilta, ei ainoastaan 
niin että Suomesta vietäisiin toimivia malleja 
muualle, vaan että suomalaiset toimijat saisi-
vat uusia ajatuksia ja näkökulmia vammaisten 
ja osatyökykyisten työllistämiseen. 
 
Projektissa toteutettiin onnistuneesti kansain-
välisiä workshopeja ja seminaareja sekä ha-
jautettu loppuseminaari neljällä paikkakunnal-
la. Merkittävänä lopputuotoksena syntyi laa-
dukas englannin ja suomenkielinen julkaisu 
vammaisten ja osatyökykyisten työllistymis-
malleista ja onnistuneista työllistymistarinois-
ta, ”Oikeita töitä” -kirja. Kirjaa on saatavilla 
Asumispalvelusäätiö ASPA:lta. 
 
 

 
 kirjankansikuva projektilta 

 
kuvankaappaus Hämeen ELYn EU-rahoitus-
sivusta 
 

Uudistuneita nettisivuja 
 
Etelä-Suomen ESR-sivut uudistuivat alku-
vuodesta, jolloin sivujen tekninen ylläpitäjä 
vaihtui. Sivuja päivittävät Etelä-Suomen neljä 
ELY-keskusta eli Hämeen, Kaakkois-
Suomen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen 
ELY-keskukset. Voit tutustua sivuihin tästä. 
 
Alkukesästä uudistettiin ELY-keskusten sivut. 
Sivujen visuaalista ilmettä ja rakennetta uu-
distettiin. Hämeen ELY-keskuksen sivuille 
pääset valitsemalla oikealta ylhäältä vihreä-
pohjaisesta ’Valitse alue’ -kohdasta Hämeen. 
Hämeen ELY-keskuksen EU-rahoitus-sivu 
löytyy tästä ja sen alasivut löytyvät tuon sivun 
vasemmasta palkista. Sivujen keskipalstalta 
ylhäältä löytyy valtakunnallista tietoa ja alu-
eellinen tieto on sen alapuolelta. 
 
Myös ympäristöhallinnon ymparisto.fi-sivut 
ovat uudistuneet. Sivustolta löytyy ympäristö-
tietoa eri aihealueista, mutta rakennetta on 
muutettu aikaisempaan nähden ja sisältöjä 
kehitetty. 
 
Jos teillä on ollut linkkejä joillekin noista si-
vustoista, niin ne eivät välttämättä enää toimi, 
koska materiaalit ovat nykyisin eri paikassa 
rakenteessa. 
 
Lisäksi TEMin rakennerahastot.fi -sivustoa 
uudistetaan. Uudet sivut avautuvat alkuvuo-
desta 2014. 

http://www.aspasaatio.fi/ajankohtaista/oikeita-t%C3%B6it%C3%A4-kirja-julkaistu
http://www.etela-suomenesr.fi/
http://www.ely-keskus.fi/
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/eu-rahoitus?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14254#.UYzkWEqPdoc
http://www.ymparisto.fi/fi-FI
http://www.rakennerahastot.fi/


 

7 Hämeen ELY-keskuksen EU-
rakennerahoitusyksikön rahoittamat 
käynnissä olevat hankkeet  
 
Mukana ei ole Tuki2000-järjestelmän yritys-
tukiprojekteja eikä teknisen tuen hankkeita. 
Tiedot ovat EURA2007-järjestelmästä 
14.10.2013 tilanteen mukaan.  
 
Tarkempia tietoja hankkeista voi hakea 
rakennerahastotietopalvelusta 
https://www.eura2007.fi/rrtiepa/ 
Projekti löytyy esim. syöttämällä hakukent-
tään projektikoodi. 
 
 
EAKR 
 
A31427, Kiimassuon Envitech-alueen jäte- ja 
hulevesien uudelleenjärjestäminen / Forssan 
vesihuoltoliikelaitos 
A31680, Pohjois-Tammelan vesistöjen vesi-
talouden hallinta ja virkistyskäyttömahdolli-
suuksien parantaminen / Tammelan kunta 
A31706, Kaukjärvi kirkkaammaksi ja Mus-
tialanlammille happea! / Tammelan kunta,  
tekninen osasto 
A31905, Pohjavesitutkimukset Forssan seu-
dun varavesilähteen löytämiseksi / Forssan 
vesihuoltoliikelaitos 
A32088, Tammelan järvien ja kalaston tutki-
mus ja kunnostus -hanke / Tammelan kunta 
A32092, Forssan Kalliomäen linjojen madal-
lus / Forssan kaupunki 
A32121, TANKKI –öljysäiliöriskihanke / Päi-
jät-Hämeen koulutuskonserni - kuntayhtymä, 
Lahden ammattikorkeakoulu 
A32122, Riihimäen seudun jätevesipäästöjen 
vähentäminen kiinteistöneuvonnan ja mallin-
nuksen avulla / Riihimäen vesihuoltoliikelaitos 
A32135, Mekaaniset ja kemialliset kunnos-
tustoimenpiteet järvien tilan parantamisessa 
(MELLI) / Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö 
 

A32258, Yli-Marola ympäristötaloksi - hanke-
suunnitelman teko / Lahden kaupunki, Tekni-
nen ja ympäristötoimiala, Lahden seudun 
ympäristöpalvelut 
A32263, Salpa-Vesi / Lahden kaupunki, Tek-
ninen ja ympäristötoimiala, Lahden seudun 
ympäristöpalvelut 
A32317, Heinolan siunauskappelin ja hauta-
usmaan kulttuuriympäristön kunnostus / Hei-
nolan seurakunta 
A32322, Kirkkolahden kunnostus / Sysmän 
kunta 
A32365, Kärkölän pohjavesialueiden riskien-
hallinta ja kartoitushanke / Kärkölän kunta 
 
 
ESR 
 
S10800, Lean Production Methods – LPM / 
Päijät-Hämeen koulutuskonserni -
kuntayhtymä, Lahden ammattikorkeakoulu 
S10907, VIRVE kehittämisohjelma pk-
yrityksille / Hämeen ELY-keskus, E-vastuu-
alue 
S11040, Forssan seudun aloittavien ja jatka-
vien yritysten neuvontapalvelut / Forssan 
Seudun Kehittämiskeskus Oy 
S11083, Produforum riks / Föreningen  
Luckan i huvudstadsregionen rf. 
S11361, Paikantaja - alle 25-vuotiaiden työl-
listymisen tukeminen ammatillisen ohjauksen 
ja seurannan avulla / Hyria koulutus Oy 
S11368, Häme Open Campus -verkoston 
kehittäminen / Hämeen liitto 
S11417, Luovien alojen tapahtumatuotannon 
johtajaosaamisen kehittämishanke – JOHDE 
/ Sibelius-Akatemia 
S11445, Kansainvälinen työammatti KT / Kii-
pulasäätiö 
S11488, Alipi-hanke, alueellinen integraa-
tiopalvelupiste / Lahden kaupunki, sosiaali- ja 
terveystoimi 
S11498, EcoMill-ympäristötehokkuuspaja / 
Päijät-Hämeen koulutuskonserni – kunta-
yhtymä, Lahden ammattikorkeakoulu 

https://www.eura2007.fi/rrtiepa/


 

8 
S11572, Proaktiivisesti kohti rakennemuutos-
ta (ENNE) / Päijät-Hämeen koulutuskonserni 
-kuntayhtymä, Lahden ammattikorkeakoulu 
S11582, Verkostosta Voimaa- rakennemuu-
toshanke / Hartolan kunta 
S11617, Metsäosuuskunta Evo - metsäalan 
yrittäjyyden oppimisympäristö / Hämeen am-
matillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä 
S11620, Luova Suomi / Aalto-yliopisto kaup-
pakorkeakoulu Pienyrityskeskus 
S11624, Päijät-Hämeen YES-keskus / Päijät-
Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä / 
Koulutuskeskus Salpaus 
S11641, WDC2012 Helsinki – Rovaniemi / 
Rovaniemen Kehitys Oy 
S11644, ePro - kantahämäläisten pk-yritysten 
sähköisen liiketoiminnan kehittäminen / Hä-
meen ammatillisen korkeakoulutuksen kun-
tayhtymä 
S11660, LUOVA POLKU - Luovien alojen 
koulutus- ja kehityshanke / Sähköisen Vies-
tinnän Suunnittelutoimisto Esamedia avoin 
yhtiö 
S11661, Luovan yritystoiminnan kasvuohjel-
ma / Heinolan kaupunki, konsernihallinto 
S11670, Entre akatemia - Tukea yrittäjyyteen 
/ Päijät-Hämeen koulutuskonserni – kunta-
yhtymä, Lahden ammattikorkeakoulu, Inno-
vaatiokeskus 
S11672, Location / Destination Finland / La-
pin Elämystuotanto Oy 
S11677, Osaattori / Lasipalatsin Mediakeskus 
OY 
S11780, Vetovoimainen hyvinvointiala Hä-
meenlinnassa / Kehittämiskeskus Oy Häme 
S11791, ProMetal II / Innopark Programmes 
Oy 
S11795, FORTE - Forssan seudun toimiala-
kehittämisen edistäminen / Forssan Seudun 
Kehittämiskeskus Oy 
S11805, Stude Co. - monialainen yrittä-
jyysympäristö opiskelijoille / Hyria koulutus 
Oy 
 

S11835, TAIVEX² / Teatterin tiedotuskeskus 
ry 
S11844, Kestävää kasvua Hämeeseen  
strategisella ennakoinnilla / Hämeen elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskus 
S11880, Korkeakoulujen ja yritysten verkot-
tunut yhteistyö Itämeren alueen maissa 
(BOAT) / Hämeen ammatillisen korkeakoulu-
tuksen kuntayhtymä 
S11917, Tiedosta toiminnaksi / Kehittämis-
keskus Oy Häme 
S11921, Tools for Environment Product De-
velopment ( EnviTools ) – Ympäristötuoteke-
hitys / Aalto korkeakoulusäätiö/Aalto-yliopisto 
Insinööritieteiden korkeakoulu Lahden keskus 
S11926, Orimattilan kaupungin työllistämis-
malli-yhteiskuntavastuullinen monitoimijaver-
kosto / Orimattilan kaupunki 
S11950, Forssan seudun toisen asteen kou-
lutusklusteri / Faktia Koulutus Oy 
S11967, PAJATSO / Hämeen ammatillisen 
korkeakoulutuksen kuntayhtymä 
S11981, Hämeenlinnan seudun maahan-
muuttajaneuvonta ja -opastusjärjestelmän 
kehittäminen -jatkohanke / Hämeenlinnan 
kaupunki / Kehittämispalvelut 
S12003, EUBIC (European University-
Business Innovation Cooperation) / Helsingin 
yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Pal-
menia 
S12019, VAAHTO - Valtakunnallinen tuottaja- 
ja välittäjähanke / Suomalaisen musiikin tie-
dotuskeskus Fimic ry 
S12055, Nuoret esiin -hanke / Riihimäen 
kaupunki, Tekninen keskus  
S12071, Viva - Terveysliikunnan tutkijayhtei-
sö / Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittä-
miskeskus Palmenia Lahti 
S12079, Taloushallinto-Osaamisen Kehittä-
minen / Hämeen ammatillisen korkeakoulu-
tuksen kuntayhtymä 
S12090, Quo vadis iuvenis 2 - Minne menet 
nuori? –nuorisotyöllisyysprojekti / Forssan 
kaupunki 
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S12107, eTour - Internet- ja mobiilipohjaisten 
palvelujuvalmiuksien parantaminen Hämeen 
pk-matkailuyrityksissä / Hämeen ammatillisen 
korkeakoulutuksen kuntayhtymä 
S12108, Maakunnallinen liikuntaneuvonta / 
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) 
S12111, Opi yrittäjäksi varhain – VARHAIN / 
Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen 
kuntayhtymä 
S12118, KORA - Korjausrakentamisen 
Osaamiskeskus Heinolaan / Heinolan kau-
punki, konsernihallinto 
S12122, Heinola Resort 2012 – 2014 / Heino-
lan kaupunki, konsernihallinto 
S12149, Jätehuoltoalan koulutusvienti / Turun 
ammattikorkeakoulu. Tekniikka, ympäristö ja 
talous 
S12156, Summit - koulutus- ja kulttuuriosaa-
misen tuotteistamis- ja vientiverkosto / Metro-
polia Ammattikorkeakoulu Oy 
S12187, POISTARI - poistotekstiilien materi-
aalipankkiselvitys / Hämeen ammatillisen 
korkeakoulutuksen kuntayhtymä, Hämeen 
ammattikorkeakoulu 
S12224, POP - Pienyrittäjässä on potentiaalia 
/ Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayh-
tymä, Lahden ammattikorkeakoulu, Innovaa-
tiokeskus 
S12243, Mikroyritysten innovaatio- ja kaupal-
listamisosaamisen kehittäminen / Päijät-
Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymä, Lah-
den ammattikorkeakoulu, Innovaatiokeskus 
S12252, Yrittäjyysyhteisön JUNA - jauha, 
uskalla, näe, ja aloita yrittäjyyden retki / Hä-
meen ammatillisen korkeakoulutuksen kun-
tayhtymä 
S12254, REFEREE – Rakennusalan puolu-
eeton neuvoja  -selvitys / Hämeen ammatilli-
sen korkeakoulutuksen kuntayhtymä 
S12345, Seuramentoroinnilla lisää liikettä 
maakuntaan / Päijät-Hämeen Liikunta ja Ur-
heilu ry 
S12346, Prefix / Metropolia Ammattikorkea-
koulu 
 

 
kuva Pirjo Orava 

 
Edellisen eli kesäkuisen bulletinin käynnissä 
olevien hankkeiden tiedot olivat 13.6.2013 
tilanteen mukaan. Sen jälkeen on hyväksytty 
projekteiksi seuraavat 16 uutta ESR-
hanketta: 
 
S12348, Hajautettu oppimisympäristö ohutle-
vyteollisuuteen / Faktia Koulutus Oy 
S12351, VALO vaihtoehtoinen työkokeilu 
Hämeenlinna / Hämeen Sininauha ry 
S12354, Johan nyt on markkinat - vai onko? 
Selvitys kuttuuristen hyvinvointipalveluiden 
asiakasmarkkinasta / Luovien alojen liiketoi-
minnan kehittämisyhdistys Diges ry 
S12357, Jokainen on työn arvoinen, osuus-
kuntatoiminnan kehittäminen työllistämisessä 
/ Kiipulasäätiö 
S12359, Opinpaja / Päijät-Hämeen koulutus-
konserni -kuntayhtymä, Koulutuskeskus Sal-
paus 
S12361, Co-Design Coaching / Lahden Seu-
dun Kehitys Ladec Oy 
S12362, Innoympäristö sähkö- ja automaatio-
osaamiselle INN-SHUT / Hämeen ammatilli-
sen korkeakoulutuksen kuntayhtymä 
S12367, Venäläiset asiakkaina - liiketoimin-
nan mahdollisuudet ja kompastuskivet / Päi-
jät-Hämeen koulutuskonserni –kuntayhtymä 
S12373, Veturi - Luovien tilojen verkostotuot-
tajavalmennus / Suomen Humanistinen Am-
mattikorkeakoulu Oy/Humanistinen Ammatti-
korkeakoulu/HUMAK 
S12374, Luovuus ja liiketoiminta –opaskirja / 
Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu 
Oy/Humanistinen Ammattikorkeakou-
lu/HUMAK 
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S12380, Get employed! / Päijät-Hämeen kou-
lutuskonserni -kuntayhtymä, Lahden ammat-
tikorkeakoulu 
S12381, AVAIN muotoilun maailmaan / Suo-
men Muotoilusäätiö 
S12382, Verkossa työnjohtajaksi VeTy/ Hä-
meen ammatillisen korkeakoulutuksen kun-
tayhtymä 
S12387, 3@ - Hyvinvointimatkailuverkostois-
ta kansainvälistymistä – kehittämistoimenpi-
deohjelma / Vierumäki Country Club Oy 
S12397, TrioPlus Häme/ Innopark Program-
mes Oy 
S12424, HyWeTeam - Yrittäjyyspedagoginen 
malli Hämeen ammattikorkeakoulun hyvin-
vointialalle / Hämeen ammatillisen korkea-
koulutuksen kuntayhtymä 
 
 
 

Seuraava bulletini 
 
Seuraava bulletini 4/2013 ilmestyy loppuvuo-
desta 2013. 
 
Bulletinit lisätään julkaisun jälkeen myös Do-
riaan. Doria on Kansalliskirjaston ylläpitämä 
julkaisuarkisto, jossa on usean organisaation 
tuottamaa sisältöä. Hämeen ELY-keskuksen 
julkaisut löydät tästä. 
 
Hämeen ELY-keskus julkaisee myös 5-6 ker-
taa vuodessa ilmestyvää uutiskirjettä, jotka 
löytyvät tästä. Tuolla sivulla on myös linkki, 
jos haluat uutiskirjeen postituslistalle. Syys-
kuun alussa ilmestyneessä uutiskirjeessä 
4/2013 oli mm. kirjoituksia EU-hankkeista. 
 

 

 
kuva Pirjo Orava 

 

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, EU-rakennerahoitusyksikkö 
Kirkkokatu 12, PL 29, 15141 Lahti ja 

Birger Jaarlin katu 15, PL 131, 13101 Hämeenlinna 
www.ely-keskus.fi/hame / EU-rahoitus (alkukesästä 2013 uudistuneet sivut) 
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