
 

 

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen  
rakennerahastobulletini 

 
EU- rakennerahoitusyksikön sähköinen asiakastiedote 2/2013, kesäkuu 2013 

 
    kuva Pirjo Orava 

 
Jatkuva haku Manner-Suomen ESR-
ohjelman valtakunnallisissa kehittä-
misohjelmissa ajalla 1.5.-31.8.2013 

Hämeen ELY-keskus avaa jatkuvan haun 

Manner-Suomen ESR-ohjelman valtakunnal-

lisen osion seuraaviin kehittämisohjelmiin 

1. Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja 

kansainvälistymisen kehittämisohjelma 

2. Yrittäjyys työvoiman käyttötapana ja työ-

markkinoiden moottorina 

3. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja 

valtavirtaistaminen (Valtava) -

kehittämisohjelma 

 

Tarkemmat hakuohjeet ja painopisteet löyty-

vät tästä. 

 

Kehittämisohjelmista voi hakea kertakor-

vausmallin (lump sum) ja pieniä flat rate -

kustannusmallin mukaisia hankkeita. Kerta-

korvausmallin mukaisissa hankkeissa julkisen 

rahoituksen osuus on enintään 50 000 €. 

Hämeen ELY-keskuksen rahoittamissa hank-

keissa tuki on usein 75 %; korkeammat tuki-

tasot edellyttävät erityisperusteluita. Muu ra-

hoitus voi olla kunta- tai muuta julkista ja/tai 

yksityistä rahoitusta. 

Käynnissä olevien hankkeiden jatkoai-
kojen ja lisärahoitushakemusten haku 
31.8.2013 mennessä 

Jatkoaikahakemukset: Hämeen ELY-
keskuksen meneillään oleville hankkeille (ei 
koske lump sum -mallilla rahoitettuja hankkei-
ta) voidaan myöntää hakemuksesta jatkoai-
koja perusteltuun tarpeeseen hankkeiden 
nykyisen budjetin puitteissa.  
 
Muutoshakemussuunnitelman jättämisestä on 
sovittava rahoittajan yhteyshenkilön kanssa. 
Vapaamuotoinen perusteltu jatkoaikahake-
mus toimitetaan kirjallisesti (esim. sähköpos-
titse) rahoittajalle. Jatkoajan saavat hankkeet 
jättävät varsinaiset muutoshakemukset EU-
RA2007 -järjestelmässä vasta arvioinnin jäl-
keen. 
 
Lisärahoitushakemukset: ESR-ohjelman 
hankkeille voidaan myöntää jatkoajan lisäksi 
myös lisärahoitusta. Lisärahoituksen myön-
täminen edellyttää samaa arviointi- ja käsitte-
lymenettelyä kuin uudet hakemukset. Lisära-
hoitushakemukset arvioidaan yhdessä uusien 
hankehakemusten kanssa, mutta lisärahoi-
tushakemuksilla ei ole uusien hakemusten 
osio- ja kehittämisohjelmarajoituksia. 

http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/EU-asiat/EU-rakennerahastot/ohjelmat/Kehittamisohjelmat/Luovien_alojen_yritystoiminnan_kasvun_ja_kansainvalistymisen_kehittamisohjelma.pdf
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/EU-asiat/EU-rakennerahastot/ohjelmat/Kehittamisohjelmat/Luovien_alojen_yritystoiminnan_kasvun_ja_kansainvalistymisen_kehittamisohjelma.pdf
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/EU-asiat/EU-rakennerahastot/ohjelmat/Kehittamisohjelmat/Luovien_alojen_yritystoiminnan_kasvun_ja_kansainvalistymisen_kehittamisohjelma.pdf
http://www.tem.fi/index.phtml?s=3970
http://www.tem.fi/index.phtml?s=3970
http://www.tem.fi/index.phtml?s=3970
http://www.tem.fi/index.phtml?s=3490
http://www.tem.fi/index.phtml?s=3490
http://www.tem.fi/index.phtml?s=3490
http://www.tem.fi/index.phtml?s=3490
http://www.tem.fi/index.phtml?s=3490
http://www.tem.fi/index.phtml?s=3490
http://www.tem.fi/index.phtml?s=3490
http://www.tem.fi/index.phtml?s=3490
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Etelä-Suomen suuralueen yhteinen 
ESR-hankehaku 

Hämeen, Kaakkois-Suomen, Uudenmaan ja 

Varsinais-Suomen ELY-keskukset järjestävät 

yhteisen koko alueen kattavan ESR-

hankehaun. Hankehaku päättyy 30.9.2013 ja 

hakemus tulee jättää oman alueen ELY-

keskukseen. Haun painopisteillä tuetaan tule-

van ohjelmakauden ESR-investointi-

prioriteetteja. 

1. Nuorisotakuun toteuttamisen tukemi-

nen 

2. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin pa-

rantaminen työelämään kehittävien 

mallien ja toimintatapojen avulla 

3. Lisäksi ELY-keskukset voivat vas-

taanottaa lump sum -hakemuksia alu-

eellisin rajoituksin. 

Tarkemmat hakupainotukset ja yhteystiedot 

www.etela-suomenesr.fi -> hankehaku 

 

Hämeen ELY-keskuksen alkuvuoden 
2013 avoimet haut 

Manner-Suomen ESR-ohjelman alueosion 

haku Kanta- ja Päijät-Hämeen alueilla päättyi 

15.3.2013. Valtakunnallisten kehittämisohjel-

mien jatkuva avoin haku päättyi 31.3.2013. 

Alkuvuoden 2013 aikana olleissa hauissa 

saapui Hämeen ELY-keskukseen noin 50 

uutta hankeideaa. Hakemukset jakaantuivat 

melko tasaisesti toimintalinjojen 1-3 kesken. 

Erityisesti alueohjelma herätti kiinnostusta, 

mutta myös valtakunnallisiin kehittämisohjel-

miin tuli mielenkiintoisia ehdotuksia. Yksinker-

taistetut kustannusmallit kiinnostivat hakijoita 

kiitettävästi. 

ELY-keskuksen arviointiryhmä käsitteli ha-

kemukset huhtikuun alkupuolella ja jatkoneu-

vottelut valittujen hankkeiden kanssa on 

käynnistetty kevään kuluessa. 

 

 

 

          kuva Pirjo Orava 

 

Uusi ohjelmakausi 

 

EU:n rakennerahastojen ohjelmakaudelle 

2014–2020 laaditaan yksi ohjelma-asiakirja, 

joka sisältää sekä Euroopan aluekehitysra-

haston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahas-

ton (ESR) toimet. Toimenpideohjelma laadi-

taan ajalle 1.1.2014–31.12.2020.  

 
Alueellinen suunnitelma valmistellaan kahdel-
la alueella, Itä- ja Pohjois-Suomi yhdessä ja 
Etelä- ja Länsi-Suomi yhdessä. 
 
Ohjelmaesitys valmistuu kesällä 2013. Lopul-
lisen hyväksymispäätöksen tekee EU-
komissio. 
 
Uuden ohjelmakauden 2014-2020 valmiste-
lua voit seurata Työ- ja elinkeinoministeriön 
sivuilla kohdasta alueiden kehittäminen > 
EU:n rakennerahasto-ohjelman valmistelu 
2014-2020.   
 

Myös työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemis-
ta Rakennerahastojen uutiskirjeistä löytyy 
tietoa uudesta ohjelmakaudesta. Edellä mai-
nitusta linkistä löytyy myös tieto, miten voit 
tilata uutiskirjeet sähköpostiisi. Viimeisin 
19.6.2013 ilmestynyt uutiskirje 6-7/13 löytyy 
tästä. 
 

 
 

 

http://www.etela-suomenesr.fi/
http://www.tem.fi/index.phtml?s=4875
http://www.tem.fi/index.phtml?s=4875
http://www.rakennerahastot.fi/rakennerahastot/fi/06_ajankohtaista/03_uutiskirjeet/index.jsp
http://www.rakennerahastot.fi/rakennerahastot/tiedostot/uutiskirjeet/rr_uutiskirje_6_7_19062013.pdf
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Rakennerahastokausi 2014-2020 

Tulevan ohjelmakauden kehys ei ole vielä 

vahvistunut, mutta Talouspoliittisen ministeri-

valiokunnan 28.5.2013 ja  Hallinnon ja alue-

kehittämisen ministerityöryhmän 4.6.2013 

linjausten pohjalta voidaan kuvata tulevaa 

ohjelmakautta. Muutoksia voi tulla edelleen, 

koska lopullisesti ohjelmat muotoutuvat ko-

mission ja Suomen välisten neuvottelujen 

pohjalta. 

Rakennerahastojen määrärahat Suomessa 

jaetaan siten, että EAKR-rahoituksen osuus 

on 61,6 % ja ESR-rahoituksen osuus 38,4 %. 

Määrärahat valmistelualueittain siten, että 

Pohjois- ja Itä-Suomen osuus rahoituksesta 

70,61 % ja Etelä- ja Länsi-Suomen osuus 

28,94 %. Tämä jako tulee suuressa osassa 

Etelä-Suomea tarkoittamaan noin 40 %:n 

pudotusta rakennerahastorahoitukseen. 

Talpol otti kantaa myös toimintalinjoihin. Toi-

mintalinjoja tulee suunnitellun seitsemän si-

jasta viisi. 1: Pk-yritystoiminan kilpailukyvyn 

edistäminen (EAKR) 25 %, TL 2 Uusimman 

tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyn-

täminen (EAKR) 33 %, TL 3 Työllisyys ja liik-

kuvuus (ESR) 18 %, TL 4 Koulutus, ammatti-

taito ja elinikäinen oppiminen (ESR) 13 % ja 

TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden 

torjunta (ESR) 8 %. Lisäksi ohjelmaan sisäl-

tyy hallinnointia varten teknistä tukea 4 % 

ohjelman kehyksestä. 

Vähähiilisen talouden edistämiseen EAKR-

varoista on käytettävä vähintään 25 % ja Kes-

tävän kaupunkikehityksen rahoitusosuus on  

5 % EAKR:stä.  

Ohjelmavalmistelu etenee tässä vaiheessa 

komission kanssa käytävien neuvottelujen 

pohjalta. Komissio on edellyttänyt erillistavoit-

teiden terävöittämistä ja lisäksi komissio edel-

lyttää, että erityistavoitteet eivät voi olla pääl-

lekkäisiä, ts. eri toimintalinjat tulevat olemaan 

todella myös toisistaan poikkeavia. Poikkeuk-

sena on vähähiilisyyden korostaminen, jota  

 

 

 

tulee edistää kaikissa toimintalinjoissa, erityi-

sesti toimintalinjoilla 1 ja 2. Komission mieles-

tä Suomen kaltaisessa kehittyneessä maassa 

ohjelmaan ei voi sisältyä ympäristön suojele-

minen ja luonnonvarojen tehokas käytön pa-

rantaminen –nimistä temaattista tavoitetta, 

joten tulevalla ohjelmakaudella EAKR-varoja 

ei voi käyttää vesistökunnostuksiin  eikä mui-

hin ympäristön tilaa parantaviin hankkeisiin. 

Etelä- ja Länsi-Suomen valmistelu tulevaa 

ohjelmakautta silmälläpitäen etenee siten, 

että alueellista suunnitelmaa täsmennetään 

ohjelman toimintalinjojen ja erityistavoitteiden 

mukaisesti. Lisäksi edessä on määrärahojen 

jako maakunnittain ja hallinnointiin liittyvien 

kysymysten ratkaisu. TEM valmistelee esitys-

tä ELY-keskusten Rakennerahastovarojen 

hallinnoinnin keskittämisestä ja liitoilta toivo-

taan saman suuntaista  esitystä maakuntaliit-

tojen hallinnoinnin osalta. Lisäksi Etelä- ja 

Länsi-Suomen alueella valmistellaan ITI-

ohjelmaa Biotalous-teeman ympärille. ITI 

tulee sanoista Integrated Territorial Invest-

ment. Ajatuksena on rakentaa ohjelmarahat 

ylittävä temaattinen ohjelma, jolle Kestävän 

kaupunkikehittämisen tavoin varattaisiin oma 

määrärahakehys. 

Sinikka Kauranen 

yksikön päällikkö  

 
kuva Hämeen ELY-keskuksen  

valokuvallinen henkilöhakemisto 
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      kuva Pirjo Orava 

Uusi ohjelmakausi kiinnosti hankkeistajia 

 

Hämeen ELY-keskus järjesti 20.3.2013 Hä-
meenlinnassa, Wetterhoffin talon Wanhassa 
kutomossa ’Mitä uusi rakennerahastokausi 
2014-2020 tuo Hämeeseen?’ -tilaisuuden. 
Paikalla oli yli 70 henkilöä; kanta-hämäläisten 
hankkeistajien lisäksi myös rahoittajia sekä 
eri alojen viranomaisasiantuntijoita. 
 
 

 
  kuva Pirjo Orava 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön näkökulman 
asiaan toi neuvotteleva virkamies Merja Nie-
mi ja ympäristöministeriön näkökulman ylitar-
kastaja Mirja Lumiaho-Suomi. Yksikön pääl-
likkö Sinikka Kauranen Hämeen ELY-
keskuksesta kertoi ESR:stä ja kehittämisjoh-
taja Matti Lipsanen Hämeen liitosta EAKR:stä 
sekä Itämeren alueen ohjelmasta. Maaseu-
dun kehittämisen asiantuntija Ari Lindqvist 
kertoi maaseuturahoituksesta 2014-2020. 
 

 
Tilaisuuden lopuksi kuulimme Hämeen ELY-
keskuksen rahoittaja-asiantijoiden kokemuk-
sia. Kokoustila on ahdinkoon asti täynnä, 
mikä kertoi siitä, että uuden ohjelmakauden 
asiat kiinnostivat. 
 

 

 
            kuva Pirjo Orava 
 
Tämän Hämeenlinnan tilaisuuden esitykset 
löytyvät Hämeen ELY-keskuksen uudistuneil-
ta EU-rahoitus -sivuilta.  
 
Jatkossa toteuttavien Hämeen ELY-
keskuksen järjestämien tilaisuuksien materi-
aalit tulevat löytymään uusilta Hämeen ELY-
keskuksen sivuilta kohdasta Ajankohtaista > 
Tapahtumat ja koulutukset. 

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
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-hame?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
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-hame?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
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/tapahtumat-ja-koulutukset?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
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   kuva Pirjo Orava 

 

Rakenerahastokausi 2014-2020 Päijät-Hämeessä 
 
 

Hämeen ELY-keskus järjesti yhdessä Päijät-
Hämeen liiton kanssa EU:n tulevaa rahoitus-
kautta koskevan info- ja keskustelutilaisuuden 
’Rakennerahastokausi 2014-2020 Päijät-
Hämeessä’ Lahdessa Fellmannian Auditori-
ossa 14.3.2013. Tilaisuus oli tarkoitettu kau-
punkien ja kuntien edustajille, kehittämisor-
ganisaatioille sekä järjestöjen, korkeakoulujen 
ja oppilaitosten edustajille. Tilaisuuteen oli 
saapunut puolitoistasataa kuulijaa. 
 
 
 
 

 

 

 

 

  kuva Pirjo Orava 
 
 
 
 

Teollisuusneuvos Heikki Aurasmaa TEMistä 
kertoi uuden ohjelmakauden tämän hetkises-
tä tilanteesta ja aikatauluista; tausta-aineistot 
löytyvät TEMin sivulta 
www.tem.fi/ohjelma2014 .  
 
Ministeriöstä tilaisuudessa oli myös neuvotte-
leva virkamies Tarja Reivonen (Laki alueiden 
kehittämisestä uudistuu). 
 
Muita alustuksia pitivät Päijät-Hämeen liiton 
ohjelmajohtaja Mari Kuparinen (EAKR) ja 
aluekehityspäällikkö Juha Hertsi (mm. INKA-
ohjelma). Hämeen ELY-keskuksesta esiintyi-
vät Sinikka Kauranen (ESR) ja yksikön pääl-
likkö Kari Kivikko (maaseudun kehittämisoh-
jelma). Tilaisuuden avaajana toimi Hämeen 
ELY-keskuksen ylijohtaja Pekka Savolainen. 
 
Tämän Lahden tilaisuuden aineistot löytyvät 
Päijät-Hämeen liiton tiedotteista ja suoraan 
tästä. 
 

http://www.tem.fi/ohjelma2014
http://www.paijat-hame.fi/fi/tiedotteet/?a=viewItem&itemid=299
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Opiskelijat suorittavat Yrittäjyyspolku-tehtävärataa ja vierailevat eri yrittäjyystoimijoiden ständeillä 

(Dyna) hakemassa vastauksia tehtäväkirjasen yrittäjyysaiheisiin kysymyksiin Yrittäjyysgaala-

tapahtumassa Finnkinossa 26.4.2012. Kuva Lasse Häyrynen 

 

Hankkeet hyötykäyttöön! 

 

Ohjelmakausi lähestyy loppuaan ja uuden 

kauden suunnittelu on työn alla. Uuden huu-

massa ei kuitenkaan tule unohtaa vielä käyn-

nissä olevia ja jo päättyneitä hankkeita, eikä 

varsinkaan niiden tuloksia. Jokaisen kannat-

taisi muistaa, että muiden hankkeiden tulok-

sista on hyvä hakea kehittämisideoita myös 

omaan toimintaansa. Toisilta toimijoilta voi 

saada hyviä vinkkejä myös siitä, miten hank-

keissa kehitetyt toimintamallit voisivat jäädä 

elämään. Etelä-Suomen alueella toteutettujen 

ESR-hankkeiden tuloksiin voi tutustua esi-

merkiksi etela-suomenesr.fi  -sivuston me-

nestystarinat -osiossa, josta löytyy mm. 

hankkeiden laatimia pelejä, oppaita sekä ma-

teriaalipankkeja. 

 

Yrittäjyyskasvatuksen uudet tuulet 

 

Lahden ammattikorkeakoulun yrittäjyysope-

tukseen kaivattiin jotain uutta. Tätä tarvetta 

lähdettiin ratkaisemaan Dyna –hankkeen 

avulla, joka rakensi yrittäjyysopetuksen sisäl-

le opiskelijapohjaisen esihautomomallin ja 

oppimisympäristön, joka hyödyntää toimin-

nassaan sosiaalista mediaa sekä tieto-ja 

viestintäteknologian eri muotoja.  

 

Hankkeessa pilotoitiin Lahden ammattikor-

keakoulun esihautomotoiminnan perustaksi 

NY Oma yritys- konsepti.  Sen mukaisesti 

yrittäjyysopinnot voi osin suorittaa opiskelijan 

itsensä kehittämän liikeidean ja siihen poh-

jautuvan yritystoiminnan kautta.  Idea voi 

muuntua saatujen oppimiskokemuksien kaut-

ta varsinaiseksi liiketoiminnaksi opintojen 

aikana tai niiden jälkeen.  

 

Projektipäällikkö Anne Timonen kertoo, että 

tämän lisäksi hankkeessa kehitettiin ja raken-

nettiin uudenlainen verkkopohjainen lii-

keideasivusto, www.dynastart.fi, jonne opis-

kelijat tuottavat liikeideansa videoiden avulla 

ja saavat niiden kehittämiseen tukea sivustol-

la mukana olevilta yritysmentoreilta sekä yrit-

täjyystoimijoilta.  Sivusto soveltuu monimuo-

toisesti opetus- ja oppimistyökaluksi sekä  

http://www.etela-suomenesr.fi/
http://www.etela-suomenesr.fi/fi/hankkeet/menestystarinat/
http://www.etela-suomenesr.fi/fi/hankkeet/menestystarinat/
http://www.dynastart.fi/
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alustaksi koulutusorganisaation ja yrittäjyys-

toimijoiden väliseen yhteistyöhön opiskeli-

jayrittäjyyden edistämisessä.  Dynastart  ja 

NY- Oma yritys -konseptit ovat jatkossakin 

osa ammattikorkeakoulun yrittäjyysopintoja. 

 

Dyna- hankkeen innovatiivinen toimintata-

pa kokosi yhteen eri koulutusalojen ja -

asteiden opiskelijat, opettajat, yrittäjämentorit 

sekä julkiset yrittäjyystoimijat. Esihautomo-

malli luotiin ja toteutettiin yhteistyössä Lahden 

ammattikorkeakoulun, Koulutuskeskus Sal-

pauksen, Tuoterenkaan sekä alueellisten 

yrittäjyystoimijoiden ja viranomaistahojen 

kanssa. 

 
 

Palvelukonseptin kehittämistyötä mindmapin 

muodossa Service Design –hankeen Sami 

Makkulan johdolla. Tämä oli yksi checkpoint 

Yrittäyyspolku-tehtäväradalla. Kuva Lasse 

Häyrynen 

 

 

Pohjavesien ympäristöriskit hallintaan 

 

Hausjärven kunnassa on runsaat pohja-

vesivarat Salpausselän ja siihen liittyvien har-

jujen pohjavesimuodostumissa. Kunnan laa-

joilla I ja II luokan pohjavesialueilla on useita 

mahdollisia pohjaveden ja tekopohjaveden 

ottoon soveltuvia paikkoja. Hausjärveltä toimi-

tetaan laadukasta vettä sekä oman kunnan 

alueelle että naapurikaupunkeihin. Pohja-

vesien laadunhallinta onkin Hausjärven kan-

nalta tärkeä tekijä. 

 

Hausjärven kunta on panostanut voimakkaas-

ti yhdessä Suomen Ympäristöopisto Syklin 

kanssa pohjavesivarojen riskienhallintaan. 

EAKR -rahoitteisessa Happi -hankkeessa 

keskityttiin kunnan riskienhallinnan kehittämi-

seen sekä pilaantumisen ehkäisemiseen yri-

tysten ympäristöriskien hallintaa kehittämällä. 

Pohjavesiriskien selvittäminen on toteutettu 

tutkimalla pohjaveden laatua alueilla, joilla 

sijaitsee pohjavedelle riskiä aiheuttavia toi-

mintoja. Pohjavesiriskikohteille laadittiin myös 

riskienhallintasuunnitelmia. Yritysten ympäris-

töriskien hallinta aloitettiin laatimalla valituissa 

yrityksissä riskianalyysit ja riskienhallintaoh-

jelmat. Lisäksi yrityksiä koulutettiin ympäris-

töasioissa.  

 

Hankkeessa kehitettiin kaksi työkalua; kunti-

en ja pk-yritysten POVERIt.  

Kunta-POVERI on apuväline kunnan pohja-

vesitilanteen kartoittamiseksi. Työkalun avulla 

kartoitetaan lähtötilanne, riskit ja tutkimuspis-

teet, kaavoitus ja vedenhankinta. Työkalu 

soveltuu ympäristö- ja vesihuoltoasioista vas-

taaville kunnan työntekijöille. 

 

Yritysten ympäristöriskien hallintaan tarkoitet-

tu yritys-POVERI soveltuu yrityksille, joiden 

toiminnasta voi aiheutua pohjavesien tai 

maaperän likaantumista.  Työkalun avulla 

selvitetään mm. kemikaalien käsittelyä, jäte- 

ja hulevesiä, henkilöstön osaamista, hätäti-

lanteiden hallintaa sekä kiinteistön historiaan 

liittyviä riskejä. 

 

Lisätietoa hankkeesta ja POVERI-työkalut 

löytyvät: http://www.hausjarvi.fi/Hausjarvi/ > 

Hankkeet  >  HAPPI-hanke 

                                             kuva Hausjärven kunta 

 

http://www.hausjarvi.fi/Hausjarvi/
http://www.hausjarvi.fi/Hausjarvi/Sivut/Hankkeet/Happi/
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                kuva Pirjo Orava 

 

Seurantalomakkeet 31.8.2013 mennes-
sä 
 
Seurantakauden 1.1.-30.6.2013 (kausi 1) 
määräaika EURA2007-järjestelmässä on 
31.8.2013. 
 
Seurantalomakkeen täyttämistä varten kirjau-
dutaan EURA2007-järjestelmään tunnuksilla, 
jotka on alun perin saatu projektihakemuksen 
täyttämistä varten. Seurantatiedot tulee toi-
mittaa kaikilta niiltä seurantakausilta, jotka 
sisältyvät projektisuunnitelman mukaiseen 
projektin toteutusaikaan. Lomake on toimitet-
tava myös sellaisilta seurantakausilta, joille ei 
mahdollisesti ole syntynyt mitään seuranta-
lomakkeilla ilmoitettavia suoritteita. Seuranta-
lomakkeet tulee täyttää ja jättää viranomais-
käsittelyyn kronologisessa järjestyksessä 
projektin alusta alkaen.  
 
Toteuttajan kannattaa tulostaa lomake myös 
ennen viranomaiskäsittelyyn jättämistä, jolloin 
mahdolliset virheet on helppo havaita ja kor-
jausten tekeminen on vielä mahdollista. Lo-
pullinen allekirjoitettava viranomaiselle lähe-
tettävä lomake tulostetaan vasta sen jälkeen, 
kun lomake on järjestelmän välityksellä ensin 
jätetty viranomaiskäsittelyyn. 
 
Käyttöohjeet löytyvät osoitteesta 
www.eura2007.fi  
> Käyttöohjeet 
> Seurantalomakkeiden täyttäminen  
 
EURA2007 -järjestelmän käyttöohjeet -
kohdasta löytyy myös järjestelmän muita 
käyttöohjeita sekä tekniset vaatimukset jär-
jestelmän palveluiden käyttämiselle. 

 
 

 

Sidosryhmäkyselystä 

 

ELY-keskusten toimintaa arvioitiin kevättal-

vella sidosryhmäkyselyn avulla. Sidosryhmien 

kuuleminen on meille tärkeää, koska olemme 

yhdessä keskeisten kumppaneidemme kans-

sa Hämeen hyvinvointia rakentamassa. 

 

Lue tarkemmin 3.6.2013 ilmestyneen uutiskir-

jeen 3/2013 artikkelista ’ELY-keskus kuunte-

lee sidosryhmien ääntä’. 

 
 

Johannan sukunimeksi Jalonen 

Rakennerahastoasiantuntija Johanna Leino-

nen on ottanut käyttöön tyttönimensä ja on 

nyt sukunimeltään Jalonen. Johannan puhe-

linnumero on entinen eli 0295 025 154 ja  

uusi sähköpostiosoite on  

johanna.jalonen(at)ely-keskus.fi.  

 

 
kuva Hämeen ELY-keskuksen  

valokuvallinen henkilöhakemisto 

http://www.eura2007.fi/
https://www.eura2007.fi/eura/public/OpenPDF.do?pdfname=Seurantalomakkeen_tayttaminen
https://www.eura2007.fi/eura/public/helpLayout.jsp
http://ely-hame.mailpv.net/archive/show/352774
http://ely-hame.mailpv.net/archive/show/352774
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/hame/ely-keskus-kuuntelee-sidosryhmien-aanta?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
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/hame/ely-keskus-kuuntelee-sidosryhmien-aanta?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
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                                                 kuva Pirjo Orava 

 
Hämeen ELY-keskuksen EU-
rakennerahoitusyksikön rahoittamat 
käynnissä olevat hankkeet  
 
Mukana ei ole Tuki2000-järjestelmän yritys-
tukiprojekteja eikä teknisen tuen hankkeita. 
Tiedot ovat EURA2007-järjestelmästä 
13.6.2013 tilanteen mukaan.  
 
Tarkempia tietoja hankkeista voi hakea 
rakennerahastotietopalvelusta 
https://www.eura2007.fi/rrtiepa/ 
Projekti löytyy esim. syöttämällä hakukent-
tään projektikoodi. 

 
EAKR 
 
A31327, Hausjärven pohjavesialueiden ris-
kienhallintahanke HAPPI / Hausjärven  
kunta 
A31427, Kiimassuon Envitech-alueen jäte- ja 
hulevesien uudelleenjärjestäminen / Forssan 
vesihuoltoliikelaitos 
A31664, Pohjavesialueiden rakenne- ja poh-
javesiselvitys; Forssa, Jokioinen ja Humppila 
/ Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus 
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 
A3213, Lopen kunnan Kirkonkylän ja Läyliäis-
ten pohjavesialueiden rakenneselvitys / Geo-
logian tutkimuskeskus 
A32146, Uusiomateriaalien ja kalliokiviaines-
ten käytön esteet / Hämeen elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskus 
A32148, Hartolan arvokkaat luontokohteet  
ja perinnemaisemat / Helsingin yliopisto, Kou-
lutus- ja kehittämiskeskus Palmenia 
A32258, Yli-Marola ympäristötaloksi - hanke-
suunnitelman teko / Lahden kaupunki, Tekni-
nen ja ympäristötoimiala, Lahden seudun 
ympäristöpalvelut 
A32263, Salpa-Vesi / Lahden kaupunki,  
Tekninen ja ympäristötoimiala, Lahden seu-
dun 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-vastuualue 
S11040, Forssan seudun aloittavien ja jatka-
vien yritysten neuvontapalvelut / Forssan 
Seudun Kehittämiskeskus Oy 
S11083, Produforum riks / Föreningen  
Luckan i huvudstadsregionen rf. 

https://www.eura2007.fi/rrtiepa/
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S11162, Matka -Matalan kynnyksen työpaja-
toiminnasta alkuun / Päijät-Hämeen koulutus-
konserni -kuntayhtymä / Tuoterengas 
S11244, Dyna- opiskelijapohjainen yrittäjyys-
foorumi & esihautomo / Päijät-Hämeen koulu-
tuskonserni -kuntayhtymä / Lahden ammatti-
korkeakoulu / Innovaatiokeskus 
S11361, Paikantaja - alle 25-vuotiaiden työl-
listymisen tukeminen ammatillisen ohjauksen 
ja seurannan avulla / Hyria koulutus Oy 
S11368, Häme Open Campus -verkoston 
kehittäminen / Hämeen liitto 
S11387, Tienhaara-projekti / Päijät-Hämeen 
sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / 
Peruspalvelukeskus Aava 
S11395, Cleantech-insinöörit / Päijät-Hämeen 
koulutuskonserni-kuntayhtymä, Lahden am-
mattikorkeakoulu 
S11397, UrbanEnviro - kansainvälinen koulu-
tuskokonaisuus / Helsingin yliopisto/Hallinto-
virasto/Lahden yliopistokeskuksen koordinaa-
tioyksikkö 
S11417, Luovien alojen tapahtumatuotannon 
johtajaosaamisen kehittämishanke – JOHDE 
/ Sibelius-Akatemia 
S11445, Kansainvälinen työammatti KT /  
Kiipulasäätiö 
S11477, Innovaatio-osaajat pk-
yritysyhteistyössä (Innobrokerit) / Päijät-
Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä, 
Lahden ammattikorkeakoulu, Innovaatiokes-
kus 
S11488, Alipi-hanke, alueellinen integraa-
tiopalvelupiste / Lahden kaupunki, sosiaali- ja 
terveystoimi 
S11498, EcoMill-ympäristötehokkuuspaja / 
Päijät-Hämeen koulutuskonserni – kunta-
yhtymä, Lahden ammattikorkeakoulu 
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 
S11668, Heinolan seudun matkailun kas-
vuohjelma: Heinola Resort / Heinolan kau-
punki, konsernihallinto 
S11670, Entre akatemia - Tukea yrittäjyyteen 
/ Päijät-Hämeen koulutuskonserni – kunta-
yhtymä, Lahden ammattikorkeakoulu, Inno-
vaatiokeskus 
S11672, Location / Destination Finland /  
Lapin Elämystuotanto Oy 
S11677, Osaattori / Lasipalatsin Mediakeskus 
OY 
S11687, TEKIJÄ - Teattereiden kiertuejärjes-
telmä - Turnénätverk för Teater / Tampereen 
yliopisto, Tutkivan teatterityön keskus 
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 
S11824, Prefix - Ennakkosuunnittelu suoma-
laisen elokuvan kilpailuvalttina / Metropolia 
Ammattikorkeakoulu 
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 
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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 
S11949, Kuntoutuksen hybridi – malli / Kiipu-
lasäätiö / Kiipulan kuntoutuskeskus 
S11950, Forssan seudun toisen asteen kou-
lutusklusteri / Faktia Koulutus Oy 
S11965, f2f  -Action for Employment (Selitys: 
( f2f = face to face )) / Asumispalvelusäätiö 
ASPA 
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  
S12069, TYLI - Yhdessä kiinni tarjouksiin / 
Suomen Yrittäjäopisto 
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 
S12097, Yrittäjävoimaa / Kehittämiskeskus 
Oy Häme 
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 
S12114, Art & Science Lab esiselvitys / Hel-
singin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus 
Palmenia Lahti 
S12118, KORA - Korjausrakentamisen 
Osaamiskeskus Heinolaan / Heinolan kau-
punki, konsernihallinto 
S12122, Heinola Resort 2012 – 2014 / Heino-
lan kaupunki, konsernihallinto 
S12144, Akateeminen yrittäjyys Kanta- ja 
Päijät-Hämeessä - toimintaedellytysten nyky-
tila ja kehittämistarpeet / Helsingin yliopisto, 
Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia 
S12149, Jätehuoltoalan koulutusvienti / Turun 
ammattikorkeakoulu. Tekniikka, ympäristö ja 
talous 
S12156, Summit - koulutus- ja kulttuuriosaa-
misen tuotteistamis- ja vientiverkosto / Metro-
polia Ammattikorkeakoulu Oy 
S12169, Lainalahkeet - pukuvuokrauksen 
kehittämishanke / Hämeenlinnan Seudun 
Työvalmennussäätiö Luotsi 
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 
kaupallistamisosaamisen kehittäminen / 
Päijät-Hämeen koulutuskonserni 
kuntayhtymä, Lahden ammattikorkeakoulu, 
Innovaatiokeskus 
S12252, Yrittäjyysyhteisön JUNA - jauha, 
uskalla, näe, ja aloita yrittäjyyden retki / 
Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen 
kuntayhtymä 
S12254, REFEFEE – Rakennusalan 
puolueeton neuvoja – selvitys / Hämeen 
ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä 
S12345, Seuramentoroinnilla lisää liikettä 
maakuntaan / Päijät-Hämeen Liikunta ja Ur-
heilu ry 
S12346, Prefix / Metropolia Ammattikorkea-
koulu 
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Hämeen ELY-keskuksen EU-
rakennerahoitusyksikön rahoittamat 
käynnissä olevat yritystukihankkeet 
17.6.2013 tilanteen mukaan 
 
EAKR-varoin: 
Envi Grow Park / Forssan Seudun Kehittä-
miskeskus Oy 
Tykkää Tyykikylästä /   Forssan Seudun 
Kehittämiskeskus Oy 
FRC+ / Hämeen ammatillisen korkeakoulu-
tuksen kuntayhtymä 
Nestholma -Imaging start up –kiihdyttämö 
/ Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy 
Russia House II / Lahden Seudun Kehitys 
LADEC Oy 
Protomo Pro / Lahden Seudun Kehitys LA-
DEC Oy 
VIHI - Verkostoitunut innovaatiotoimintaa 
hyödyntävä yhteistyömalli / Lahden Seu-
dun Kehitys LADEC Oy 
Invest in Kujala / Lahden alueen kehittämis-
yhtiö Oy LAKES 
C/O TILA  /   Lahden luovan Talouden ja 
Toiminnan Kehittämisyhd 
Hennan koordinaatiohanke / Orimattilan 
kaupunki 
Novellus-projekti / Suomen Muotoilusäätiö 
 
 
Kansallisin varoin: 
Hämeestä itään / Kehittämiskeskus Oy Hä-
me 
Teollisuuden uudet toimialat Heinolan 
seudun rakennemuutoksessa / Heinolan 
kaupunki 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
                               kuva Pirjo Orava 

 
 
Seuraava bulletini 
 
Seuraava bulletini 3/2013 ilmestyy ensi syk-
synä. 
 
Hämeen ELY-keskus julkaisee myös uutiskir-
jettä, jotka löytyvät tästä. Sivulla on myös 
linkki, jos haluat uutiskirjeen sähköpostilistal-
le. Kesäkuun 2013 alussa ilmestynyt uutiskir-
je 3/2013 löytyy tästä, jossa mm. artikkeli 
’Tulevan EU-ohjelmakauden valmistelu 
edennyt sisällöllisesti hyvässä hengessä’.  
 
Bulletinit tulet löytämään jatkossa myös Dori-
asta. Doria on Kansalliskirjaston ylläpitämä 
julkaisuarkisto, jossa on usean organisaation 
tuottamaa sisältöä. Hämeen ELY-keskuksen 
julkaisut löydät tästä. 

 

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/uutiskirjeet?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
http://ely-hame.mailpv.net/
http://ely-hame.mailpv.net/archive/show/352774
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/hame/tulevan-eu-ohjelmakauden-valmistelu-edennyt-sisallollisesti-hyvassa-hengessa?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
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/hame/tulevan-eu-ohjelmakauden-valmistelu-edennyt-sisallollisesti-hyvassa-hengessa?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
https://www.doria.fi/
https://www.doria.fi/
https://www.doria.fi/search?query=publisher:Hämeen&submit=Ha%20%20e&scope=10024%2F73908
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                                                                                                                                       kuva Pirjo Orava 

 

 

Hämeen ELY-keskuksen  

EU-rakennerahoitusyksikkö ja maksatusyksikkö 

toivottavat kaikille lämmintä kesää.  

Ladataan kesälomalla akkuja  

loppuvuoden koitoksiin sekä  

uuden, alkavan ohjelmakauden haasteisiin. 

 

 

 

 

 
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 (uudistuneet sivut) 
puhelinvaihde 0295 025 000 

bulletinin toimitussihteeri Pirjo Orava, pirjo.orava(at)ely-keskus.fi 
 
 

 

http://www.ely-keskus.fi/hame
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

