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kuva Pirjo Orava 

 
Hämeen ELY-keskuksen EU-rakennerahoitusyksikkö ja maksatusyksikkö toivottavat  
teille ja läheisillenne rauhaisaa joulunaikaa ja kaikkea hyvää alkavalle vuodelle 2014. 

Ladataan joululomalla akkuja uuden, alkavan ohjelmakauden  
sekä muuttuvan rakennerahastojen hallinnoinnin tuomiin haasteisiin. 

 

 

ELY-keskus kartoittaa hankeideoita lop-
pukaudeksi 

Ohjelmakausi 2007-2013 lähenee loppuaan, 
ja viimeisiä rahoituspäätöksiä tehdään alku-
vuodesta 2014. Siltä varalta, että määräraho-
ja jää vielä pieniä määriä käyttämättä, 

 

kartoitetaan ohjelma-asiakirjanmukaisia han-
keideoita Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Hakijat 
voivat ottaa yhteyttä rahoittajaan keskustel-
lakseen hankeidean soveltuvuudesta rahoi-
tettavaksi. Hakijalla tulee olla valmius käyn-
nistää ja toteuttaa hanke tiiviissä aikataulus-
sa.
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Valoa kohti 

 
Kulunut vuosi 2013 on taantuman jatkumises-
ta johtuen ollut erityisesti työllisyys- ja yritys-
asioiden hoidon kannalta odotettua vaikeam-
pi. Vielä vuosi sitten uskoimme uuden vuoden 
tuovan helpotusta tilanteeseen, mutta toisin 
kävi. Työttömyys on jatkanut kasvuaan ja 
nuorisotakuuseen liittyvä nuorten työllisyyden 
parantaminen ei onnistunut täysin toivotulla 
tavalla. Uudistan nyt vuoden takaisen toivee-
ni, että tilanne vuoden 2014 aikana lähtisi 
korjautumaan. Uskoa paremmasta tukee se, 
että Euroopan velkakriisin hoito on saatu koh-
tuudella hallintaan ja viennin osaltakin on 
varovaista optimismia ja kasvua jo havaitta-
vissa. 
 
Työttömyystilanne pysyi vaikeana 
 
Työllisyyden hoidon kannalta haasteita on 
riittänyt. Irtisanomisia ja lomautuksia on esiin-
tynyt runsaasti ja joitakin konkurssejakin on 
alueella toteutunut. Olemme vuoden aikana 
menettäneet erityisesti perinteisestä teolli-
suudestamme yli tuhat työpaikkaa. Kehitys on 
johtanut työttömyyden kasvun kiihtymiseen ja 
työttömyysjaksojen pitkittymiseen. Nuoriso-
työttömyyden hoitoon keskittyvän nuorisota-
kuun toteutus on saatu käyntiin, mutta kasva-
vaan nuorten työttömyyteen ei ole pystytty 
riittävästi vastaamaan. Kun samaan hetkeen 
liittyi vielä uuden TE-toimiston käynnistymi-
nen, työvoimapolitiikan hoitoon liittyvän lain-
säädännön uudistuminen sekä tarve vähen-
tää henkilökuntaa, niin haasteita on riittänyt. 
Joitakin merkkejä tilanteen vakiintumisesta on 
kuitenkin vuoden jälkipuoliskolla havaittavissa 
mm. työttömien aktivoinnin osalta. Tie kohti 
merkittävästi parempaa työllisyystilannetta on 
kuitenkin pitkä ja kivinen, mutta uskon tilan-
teen tulevana vuonna kehittyvän ainakin hie-
man positiivisempaan suuntaan. Tavoitteena 
on koota mm. vahvaa yhteisrintamaa yhdes-
sä yrittäjäjärjestöjen kanssa nuorten työpaik-
katarjonnan lisäämiseksi. 
 

 
 
Yritysten kehittämisaktiivisuus säilyi hyvänä 
 
Yritystoiminnan kehittämisen painopisteenä 
on vuoden 2013 aikana ollut kasvuyrittäjyy-
den ja yritysten kansainvälistymisen tukemi-
nen. Olemme tiivistäneet rivejämme kasvu-, 
kansainvälistymis- ja muutosvaiheessa olevi-
en yritysten tunnistamiseksi ja tukemiseksi 
mm. yhteistyössä alueemme elinkeinoyhtiöi-
den kanssa. Myös valtakunnallisesti lansee-
rattu Team Finland -toimintamalli on jalkautet-
tu Hämeeseen ja seudullisten yrityspalvelujen 
kehittämistyötä on jatkettu Yritys-Suomi -
tavaramerkin alla. Vuonna 2014 tavoitteena 
on entisestään tehostaa toimintaa ja tarjota 
yrityksille käytännön työkaluja ja tukea vienti- 
ja kansainvälistymistoiminnan käynnistämi-
seksi mm. uudistuvien konsultointipalvelujen 
muodossa. 
 
Yritysten investointi- ja kehittämishalu ja siitä 
johtuva rahoituskysyntä säilyi vuoden 2013 
aikana hyvänä ja esim. kaikki Päijät-Hämeen 
EU-varat saatiin sidottua kokonaan yritysten 
investointi- ja kehittämishankkeisiin. Joulupu-
kin toivotaan tuovan lisää varoja käsittelyssä 
olevien hankkeiden rahoittamiseen, mistä 
lupauksiakin on jo saatu. 
 
Lisäarvoa synergioista 
 
Kuluneen vuoden aikana olemme panosta-
neet ELY-keskuksen sisäisten synergioiden 
hyödyntämiseen alueellemme tärkeiden asi-
oiden edistämiseksi. Kehittämiskohteiksi on 
tässä vaiheessa valittu tulevaisuuden kasvu-
yrittäjyys, biotalous ja uusiutuva energia, ve-
siosaaminen sekä voimavarojen kohdentami-
nen alueen keskeisten maankäytön, elinkei-
noelämän ja liikenteen kehittämistarpeiden 
yhteen sovittamista edellyttävien isojen hank-
keiden edistämiseen. Yhteistyötä näiden 
teemojen osalta on kehitetty myös keskeisten 
sidosryhmiemme kanssa. Tavoitteena on 
samalla hioa valmiuksia hoitaa vuoden 2014 
aikana käynnistyvä uusi rakennerahastokausi  
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ja sen hankkeistaminen entistäkin määrätie-
toisemmin ja suunnata voimavarat harvem-
piin, mutta samalla alueen kannalta tärkeim-
piin teemoihin yhteistyössä maakuntaliittojen 
kanssa. 
 
Ympäristöriskien valvonnan ja seurannan 
tarve korostui 
 
Hyvä ja turvallinen ympäristö on keskeinen 
vetovoimatekijämme sekä uusien asukkaiden 
että uusien yritysten hankkimiseksi Hämee-
seen. Tässä onnistuminen edellyttää huomi-
on kiinnittämistä vesistöjen tilan parantami-
seen ja suojelemiseen, maa- ja metsätalou-
den, haja-asutuksen ja turvetuotannon ravin-
nekuormituksen vähentämiseen, pohjavesien 
tilan turvaamiseen sekä maa-ainesten järke-
vään käyttöön.  
 
Vuoden 2013 aikana toiminnassamme koros-
tuivat mm. ympäristöriskien torjunta ja ennal-
ta ehkäisy. Taantuman seurauksena yritys-
toiminnan ongelma- ja konkurssitilanteet li-
sääntyivät ja tällöin myös ympäristöasioiden 
hoito saattaa jäädä retuperälle. Olemme yh-
dessä meitä ohjaavien ministeriöiden ja alu-
eellisten pelastusviranomaisten kanssa ha-
keneet ja löytäneetkin ratkaisuja näiden on-
gelmatilananteiden hoitamiseksi pois päivä-
järjestyksestä. Tältä osin lainsäädäntöä olisi 
kuitenkin tiukennettava tulevien riskien ja 
yhteiskunnan korvausvastuun minimoimisek-
si. 
 
ELY-keskuksemme vastuut kasvavat 
 
Ensi vuoden alussa Hämeen ELY-keskus 
ottaa hoitaakseen Etelä-Suomen rakennera-
hastohankkeiden käytännön toteutuksen Hä-
meen, Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan 
ELY-keskusten alueilla. Tulemme hoitamaan 
tehtävää tiiviissä yhteistyössä, jotta osaisim-
me suunnata ohjelmatoimintaa kaikkia osa-
puolia ja alueita hyödyttävällä ja hallinnon 
kustannuksia minimoivalla tavalla. 
 
Keskeistä tässä työssä on tuottavuuden pa-
rantamisen ohella rahoituksen suuntaaminen 

entistä fokusoidummin yhteiskuntamme suu-
rimpiin kipukohtiin, joista mainittakoon kasvu-
yrittäjyyden ja kestävän kasvun edistäminen, 
viennin ja kansainvälistymisen edistäminen, 
nuorisotakuun hoito, työelämän kehittäminen, 
syrjäytymisen ehkäisy, maahanmuuttajien 
työllisyystilanteen parantaminen sekä läpi-
leikkaavana teemana pyrkimys kohti hiilineut-
raalia yhteiskuntaa ilmaston muutoksen tor-
jumiseksi.  
 
Yksin emme edellä todetuista haasteista sel-
viä. Tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan 
yhteisrintamaa, jossa ovat mukana alueen 
ihmiset, yritykset ja kunnat sekä Te hyvät 
yhteistyökumppanimme, koska tavoitteet ovat 
meille yhteisiä. Haluamme luoda Hämeen 
maakuntiin kestävää kasvua ja ihmisille hy-
vinvointia.  
 
Kiitän asiakkaitamme ja yhteistyökumppanei-
tamme hyvästä yhteistyöstä ja toivotan Teille 
kaikille hyvää Joulua ja menestystä tulevan 
vuoden haasteisiin. 
 
 

 
                                  kuva Pirjo Orava 

 
Pekka Savolainen 
Ylijohtaja
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                                                kuva Pirjo Orava 

 

Vuodelle 2014 
 
Etelä-Suomen rakennerahastotoiminnot kes-
kitetään Hämeen ELY-keskukseen vuoden 
2014 alusta. Muutoksen odotetaan olevan 
asiakkaiden suuntaan ystävällinen siten, että 
Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-
keskuksissa rakennerahastohankkeita hoita-
nut henkilöstö siirtyy pääosin vuoden vaih-
teessa Hämeen ELY-keskuksen palkkalistoil-
le. Hämeessä henkilöstö on myös pysymässä 
nykyisissä tehtävissään. 
 
2007 – 2013 ohjelmakausi on siis tarkoitus 
hoitaa vanhoin eväin. Muutokset tulevat nä-
kymään uuden ohjelmakauden aikana. Etelä-
Suomessa muutos ei välttämättä ole mullista-
va: Etelä-Suomen RR-ELYn keskeisenä teh-
tävänä on hakujen järjestäminen, päätöksen-
teko ja maksatukset. Yhteisistä hauista Kaak-
kois-Suomen, Hämeen ja Uudenmaan alueel-
la on pitkä kokemus: niitähän on järjestetty jo 
lähes koko 2000-luvun ajan. Viime syksynä 
Etelä-Suomi sai esimakua tulevasta: koko 
alueen kattava hakuteema ja arviointi yhteis-
työssä. Syksyn haku vastasi kaikkien alueen 
maakuntien kehittämisteemoihin, joten hank-
keet ovat edenneet maakuntien sihteeristöis-
sä myönteisessä hengessä. Ensimmäiset 
päätöksetkin on jo tehty. 

 
Samalla linjalla on tarkoitus jatkaa. Yhteiset 
hakuajat ja hakuteemat ovat tulevaisuuden 
arkea. Maakunnalliset teemat voivat tuoda eri 
puolille Etelä-Suomea erilaisia painotuksia, 
mutta varsinkin ESR:n osalta alue on hyvin 
yhtenäinen: huoli nuorista, koulutuksen osu-
vuudesta ja syrjäytymiskehityksestä on yhtei-
nen. 
 
Uutta tulevalla ohjelmakaudella tulevat ole-
maan rahastojen yhteistyötä korostavat han-
kehaut. Todennäköisesti Etelä-Suomi tulee 
myös osallistumaan eurooppalaisiin hakuihin. 
Ensimainituista vahvimmin on toistaiseksi 
noussut esiin biotalous, josta on kaavailtu 
eteläisen Suomen ITI-teemaa.  Eurooppalai-
sia hakuja on odotettavissa sekä komission 
piiristä että eurooppalaisista temaattisista 
ryhmistä. Komissio on suunnitellut tulevalle 
ohjelmakaudelle kahta yleiseurooppalaista 
temaattista hakua sosiaalirahaston eri osa-
alueilta. Eurooppalaiset temaattiset ryhmät 
ovat suunnitelleet hakuja mm. syrjäytymisen 
ehkäisyyn ja tasa-arvoon. Temaattisten ryh-
mien ajatuksille on tyypillistä kohdealueiden 
rajautuminen esimerkiksi Itämeren aluee-
seen. 
 
Euroopan aluekehitysrahastojen yritystuet 
tulevat myös kokemaan muutoksia vuonna 
2014. Mutta niihin palataan myöhemmin, kun 
asioista on sovittu valtakunnallisesti. 
 
Jotain uutta on siis lupa odottaa. Jotain van-
haakin löytyy, koska yhteyshenkilöt pysyne-
vät samoina myös tulevalla ohjelmakaudella. 
 
Hyvää uutta vuotta 2014 odotellessa ja onne-
kasta joulua toivotellen 
 
Hämeen EU-rakennerahoitusyksikön 
päällikkö 
Sinikka Kauranen 
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TEMin uutinen 18.12.2013: 
 

Uuden rakennerahasto-ohjelman toi-
meenpano käynnistyy toukokuussa 
2014 
 
Suomen tulevan kauden rakennerahasto-
ohjelman toimeenpano käynnistyy näillä nä-
kymin toukokuussa 2014. Ohjelma hyväksyt-
täneen valtioneuvostossa vuoden vaihteessa, 
jonka jälkeen tarvitaan vielä Euroopan komis-
sion lopullinen hyväksyntä. Ohjelman nimi on 
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020. 
 
Kaikki ELY-keskukset palvelevat rakenne-
rahastoasioissa  
 
Kaikissa ELY-keskuksissa palvellaan raken-
nerahastohankkeiden hakijoita ja tuensaajia. 
Hakija ottaa yhteyttä lähimpään ELY-
keskukseen.  
 
ELY-keskusten lisäksi rakennerahastotukea 
ohjelmakaudella 2014–2020 myöntävät maa-
kunnan liitot, Tekes sekä sosiaali- ja terve-
ysministeriö.  
 
Rakennerahastohallinto uudistuu 2014  
 
Rakennerahastohallinto uudistuu vuonna 
2014. Hallinnollinen uudistus ei vaikuta asi-
akkaan asiointiin ELY-keskuksessa. Kun 
esimerkiksi turkulainen hakija tekee hake-
muksen Varsinais-Suomessa toteutettavasta 
hankkeesta, hän saa hakemukseen liittyvää 
palvelua edelleenkin Varsinais-Suomen ELY-
keskuksesta Turusta. Päätös valmistellaan 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa Keski-
Suomen ELY-keskuksen päätettäväksi, jonne 
myös hakemus tietojärjestelmässä osoite-
taan.    
 
Hallinnollisesti rakennerahastohankkeiden 
hanke- ja maksatuspäätökset tehdään jatkos-
sa neljässä ELY-keskuksessa: Pohjois-
Suomessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskuksessa Oulussa, Itä-Suomessa Etelä-
Savon ELY-keskuksessa Mikkelissä, Länsi-

Suomessa Keski-Suomen ELY-keskuksessa 
Jyväskylässä ja Etelä-Suomessa Hämeen 
ELY-keskuksessa Lahdessa.  
 
Muutos koskee vuoden 2014 alusta alkaen 
myös ohjelmakautta 2007–2013. Poikkeuk-
sena ovat yritystuet, joiden osalta uuteen 
hallintomalliin siirrytään 1.7.2014 alkaen.  
 
Hankehallinto toimii jatkossa kokonaan 
sähköisesti  
 
Kun ohjelmakauden toimeenpano käynnistyy 
5.5.2014 alkaen, hankehakemuksia on mah-
dollista jättää uudessa EURA 2014 -
järjestelmässä. Lisätietoja hankehakujen al-
kamisesta saa edellä mainituilta rakennera-
hastotukea myöntäviltä viranomaisilta. Hank-
keen kustannusten tukikelpoisuus voi alkaa 
aikaisintaan päivänä, jolloin hakemus on tullut 
vireille uudessa järjestelmässä.   
 
EURA 2014 -tietojärjestelmässä siirrytään 
täysin sähköiseen hankehallintoon. Tuen ha-
keminen edellyttää hakijalta verohallinnon 
Katso-tunnistautumispalvelun käyttöä. Hake-
muksia ei enää voi toimittaa paperilomakkeil-
la. 
 
Sähköiseen menettelyyn siirtyminen keventää 
hankehallinnointia hakijan kannalta, sillä vi-
ranomaiselle lähetettävien liitteiden määrä 
vähenee. Lisäksi hakemusten vireille tulo 
nopeutuu, koska erillisiä allekirjoitettuja pape-
rihakemuksia ei enää käytetä.  
 
Suurella osalla rakennerahastohankkeiden 
hakijoista on jo nykyisin olemassa Katso-
tunniste. Hakijoiden on hyvä selvittää hyvissä 
ajoin oman organisaation tilanne. Katso-
tunnisteen käyttö on maksutonta. Lisätietoja 
Katso-tunnistautumispalvelusta löytyy osoit-
teesta: www.vero.fi/katso  
 
Samma på svenska. 

 

http://www.tem.fi/sv/aktuellt/nyheter/genomforandet_av_det_nya_strukturfondsprogrammet_borjar_i_maj_2014.113048.news
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Luovien alojen yritystoimintaa 

Hämeen ELY-keskus on koko toimintansa 
ajan hallinnoinut valtakunnallista ESR -
kehittämisohjelmaa, jonka tavoitteena on luo-
vien alojen yritystoiminnan kasvu ja kansain-
välistyminen. 

Kehittämisohjelmasta rahoitetaan valtakun-
nallisesti merkittäviä tai valtakunnallisesti 
toimivia hankkeita, joilla edistetään kulttuurin 
ja luovien alojen liiketoimintaa. 

ESR -ohjelmakauden ollessa loppusuoralla, 
alkavat myös kehittämisohjelman rahat olla 
lopussa ja uusia hankehakuja ei enää laajasti 
avata. Viime kesän ja alkusyksyn avoimessa 
haussa saatiin kuitenkin lähes kolmekym-
mentä uutta hankehakemusta. Näiden hake-
musten osalta voidaan vielä käynnistää 
kymmenen uutta hanketta. 

Seitsemän vuoden aikana kehittämisohjel-
masta on rahoitettu 28 hanketta ja valmiste-
lussa on vielä kymmenen hanketta. Rahoitus-
ta on kohdistettu taiteen välittäjäammattien 
kehittämiseen eli tuottaja- ja manageritaitojen 
lisäämiseen, liiketoiminta- ja yrittäjäosaami-
sen kehittämiseen sekä tuotekehitys- ja inno-
vaatiotoiminnan kehittämiseen. Myös Hä-
meen ELY-keskuksen toimialueen toimijat 
ovat hyötyneet valtakunnallisesta kehittämis-
ohjelmasta. 

Ohjelmasta on rahoitettu kolme hanketta, 
joiden toteuttaja on Päijät- tai Kanta-
Hämeestä.  Merkittävää on myös se, että 
alueen yrittäjiä ja yrittäjäksi aikovia on ollut 
mukana hankkeiden kohderyhmissä. Kehit-
tämisohjelman hallinnoimisen myötä luovan 
talouden edistämisen osaaminen on lisäänty-
nyt myös Hämeen ELY-keskuksessa ja 
olemmekin onnistuneet profiloitumaan ESR-
toiminnassa valtakunnallisesti luovan talou-
den osalta erityisesti rahoittajana toimimises-
sa. Hämeen ELY-keskus on myös jatkossa 
kiinnostunut tämän osaamisen hyödyntämi-
sestä ja kasvattamisesta. Tämä tukee var-

masti myös alueellisesti Hämeen maakuntien 
tavoitteita innovaatiotoiminnan ja muotoilun 
edistämisessä. 

 

Lisätiedot: 
Rakennerahastoasiantuntija Valtteri Karhu, 
puh. 0295 025 149, 
valtteri.karhu(at)ely-keskus.fi 

 

Hämeen ELY-keskus rahoittaa alueellisia 
luovien alojen hankkeita 

Valtakunnallisen toiminnan lisäksi Hämeen 
ELY-keskus on ollut aktiivinen luovien alojen 
ja luovan talouden hankkeiden rahoittaja. 
Rahoitusta hankkeille on kohdistettu erityises-
ti rakennerahastovaroista. Viimeisen vuoden 
aikana on käynnistynyt useampi luovaa 
osaamista hyödyntävä hanke. Näistä esi-
merkkinä Co-Design Coaching -hanke Päijät-
Hämeessä ja MADE. Muotoilun avoimen tuo-
tekehitysympäristön mallintaminen -hanke 

Kanta-Hämeessä. 

Co-Desingn Coaching -hanke on Lahden 
Seudun Kehitys LADEC Oy:n hallinnoima 
hanke, jolla vahvistetaan Lahden seutua val-
takunnallisena muotoiluosaamisen edelläkä-
vijänä. Käytännössä hanke tarjoaa pienille 
muotoilualan yrityksille mahdollisuuden ver-
kottua keskenään ja kehittää yhteistyössä  
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toimintamalleja, joissa myös pienet toimijat 
voivat osallistua tai jopa johtaa merkittäviä 
toimeksiantajien tuotekehitysprosesseja. 

MADE. Muotoilun avoimen tuotekehitysympä-
ristön mallintaminen -hankkeessa kehitetään 
Hämeen ammattikorkeakoulussa toimivien 
muotoilun tuotekehitysyksiköiden toimintaa 
avoimiksi tuotekehitysympäristöiksi, jotka 
hyödyttävät jatkossa entistä paremmin myös 
aloittavia ja toiminnassa olevia yrityksiä. Tuo-
tekehitysympäristöjen toimintaan liittyvät kes-
keisesti myös liiketaloudelliset yrityshauto-
mopalvelut. 

Näillä ja muilla luovaa osaamista ja kulttuu-
riyrittäjyyttä edistävillä hankkeilla pyritään 
luomaan uutta yrittäjyyttä, uusia työpaikkoja 
ja käyttäjälähtöisiä palveluita ja tuotteita alu-
een elinkeinoelämän ja asukkaiden käyttöön. 

Lisätiedot: 
Rakennerahastoasiantuntija Valtteri Karhu, 
puh. 0295 025 149, 
valtteri.karhu(at)ely-keskus.fi 

 

 

                                                            kuva Pirjo Orava 

 
 
 
 

EU-ohjelmakauden 2014-2020 askelmerkit 
Tampereella 
 
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. 
 
Tilaisuuden kärkiteemat ovat "Nuorisotakuu", 
"Vähähiilisyys" ja "Innovaatiosta liiketoimin-
taan". Tavoitteena on vahvistaa tapahtuman 
kärkiteemojen painopisteitä, törmäyttää ihmi-
siä ja tiedottaa tulevasta toimintakaudesta. 
Tarkoituksena on saada aikaan vähemmällä 
enemmän ja synnyttää mainioita hankeideoi-
ta. 
 
Tilaisuuteen on ilmoittautunut yli kaksisataa 
alueellista toimijaa: hankevetäjiä, kehittämis-
yhtiöiden, yliopistojen ja ammattikorkeakoulu-
jen edustajia, asiantuntijapalveluyrityksiä ja 
rahoittajia. 
 
Voit osallistua keskusteluun Länsi-Suomen 
Helmet –portaalissa www.lshelmet.fi > ELSA 
ennakkokeskusteluryhmä. Täältä löydät myös 
blogikirjoituksia aiheesta. 
 
Tilaisuutta on mahdollisuus seurata webcas-
tingin kautta kumpanakin päivänä. Linkki ja 
ohjelma ilmoitetaan myöhemmin. 
 
 
Tervetulleiksi toivottavat 
Etelä- ja Länsi-Suomen ELY-keskukset ja 
maakuntien liitot 

 

http://www.lshelmet.fi/
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                                                                       kuvat Pirjo Orava 
 
 
ERS-seurantakomitea kokoontui 
joulukuussa Lahdessa 
 
Manner-Suomen ESR-ohjelman seurantako-
mitea kokoontui puheenjohtajansa Heikki 
Aurasmaan (TEM) johdolla Lahteen 12.-
13.12.2013. 
 
Hämeen ELY-keskuksen ylijohtaja Pekka 
Savolainen piti komitealle tervetulopuheen. 
Sirpa Liljeström (TEM) esitteli ohjelman toteu-
tuskatsauksen ja Sinikka Kauranen (Hämeen 
ELY-keskus) kertoi Etelä-Suomen suuralueen 
toteutuksesta. Lippe Koivuneva (TEM), Merja 
Niemi (OKM) ja Lars Kolttola (STM) esittelivät 
valtakunnallisilla kehittämisohjelmilla saavute-
tut tulokset ja lisäarvon kansalliseen toimin-
taan.  
 
 

 
 
 

ESR-ohjelman toimivuuden arviointiin liittyen 
Sari Eskola (TEM) kertoi arviointisuunnitel-
man toteutumisesta sekä Mikko Valtakari 
(Tempo Economics) ja Henrik Pekkala (Ram-
boll) kertoivat arviointituloksista, joka aihe 
herätti paljon kiinnostusta ja keskustelua.  
 
Toisena kokouspäivänä Sirpa Liljeström 
(TEM) esitteli päättyvän ohjelmakauden sul-
kemista sekä toi tiedoksi maaseutuohjelman 
toteutumatilanteen. Jaana Valkokallio (TEM) 
esitteli EAKR-ohjelmien toteumatilanteen ja 
uuden ohjelmakauden valmistelutilanteen 
sekä tulevan hallintomallin. Päivän lopuksi 
Sari Wessman toi vielä Euroopan komission 
terveiset. 
 
 

 
 
Seurantakomitealle esiteltiin kaksi ESR-
hanketta: Maakunnallinen liikuntaneuvonta -
hankkeessa (S12108) pyritään mm. kaven-
tamaan päijäthämäläisen väestön terveysero-
ja. Alipi-hanke (S11488) vuorostaan tarjoaa 
maahanmuuttoon liittyviä ohjaus-, neuvonta- 
ja asiantuntijapalveluja, josta voi lukea lisää 
http://www.alipi.fi/ 
 
Lue tästä sekä joulukuun tiiviistä kokousput-
kesta tarkemmin Rakennerahastojen uutiskir-
jeestä 19.12.2013, 12/13.  
 
 

https://www.eura2007.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S12108
https://www.eura2007.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S11488
http://www.alipi.fi/
http://www.rakennerahastot.fi/rakennerahastot/tiedostot/uutiskirjeet/rr_uutiskirje_12_2013.pdf
http://www.rakennerahastot.fi/rakennerahastot/tiedostot/uutiskirjeet/rr_uutiskirje_12_2013.pdf


 

9 

Seurantalomakkeet 31.1.2014 mennes-
sä 
 
Seurantakauden 1.7.-31.12.2013 (kausi 2) 
määräaika EURA2007-järjestelmässä on 
31.1.2014. 
 
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 jätetty 
viranomaiskäsittelyyn. 
 
Käyttöohjeet löytyvät osoitteesta 
www.eura2007.fi  > Käyttöohjeet 
> Seurantalomakkeiden täyttäminen  
 
Huomioithan, että EURA2007-järjestelmä on 
vuodenvaihteessa suljettuna normaalia pi-
dempään 20.12.2013 klo 10 alkaen ja enin-
tään 15.1.2014 klo 8 saakka. 

 

 
                                           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 
18.12.2013 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 

http://www.eura2007.fi/
https://www.eura2007.fi/eura/public/OpenPDF.do?pdfname=Seurantalomakkeen_tayttaminen
https://www.eura2007.fi/rrtiepa/
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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 
 
Edellisen eli lokakuisen bulletinin käynnissä 
olevien hankkeiden tiedot olivat 14.10.2013 
tilanteen mukaan. Sen jälkeen on hyväksytty 
projekteiksi seuraava uusi EAKR-hanke: 
 
A32680, Myllyojan kunnostuskokonaisuus 
koillisella Vesijärvellä / Päijät-Hämeen Vesi-
järvisäätiö 
 
 
ESR 
 
S10800, Lean Production Methods – LPM / 
Päijät-Hämeen koulutuskonserni -
kuntayhtymä, Lahden ammattikorkeakoulu 
S10907, VIRVE kehittämisohjelma pk-
yrityksille / Hämeen ELY-keskus,  
E-vastuualue 
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 

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 
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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 
S12107, eTour - Internet- ja mobiilipohjaisten 
palvelujuvalmiuksien parantaminen Hämeen 
pk-matkailuyrityksissä / Hämeen ammatillisen 
korkeakoulutuksen kuntayhtymä 
S12108, Maakunnallinen liikuntaneuvonta / 
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) 
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 
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 
maakuntaa / Päijät-Hämeen Liikunta ja Urhei-
lu ry 
S12346, Prefix / Metropolia Ammattikorkea-
koulu 
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-
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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 
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 
 
Edellisen eli lokakuisen bulletinin käynnissä 
olevien hankkeiden tiedot olivat 14.10.2013 
tilanteen mukaan. Sen jälkeen on hyväksytty 
projekteiksi seuraavat 8 uutta ESR-hanketta 

(loppuvuodesta tullaan hyväksymään näiden 
lisäksi vielä muutamia uusia hankkeita): 
 
S12428, Saumaton hautomopolku / Hämeen 
ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä 
S12430, Let Learning Lead *) / Päijät-
Hämeen koulutuskonserni - kuntayhtymä, 
Lahden ammattikorkeakoulu 
S12436, MADE. Muotoilun avoimen tuoteke-
hitysympäristön mallintaminen / Hämeen 
ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhty-
mä, Hämeen ammattikorkeakoulu 
S12441, Opiskelijan työelämäyhteydet kun-
toon / Hämeen ammatillisen korkeakoulutuk-
sen kuntayhtymä 
S12445, Askeleet kohti työelämää - hanke 
2014 *)  / Päijät-Hämeen Klubitalot ry 
S12446, Sävellystyöpajat tukemaan nuorten 
työllistymistä ja yhteistyötaitojen kehittymistä / 
Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämis-
keskus Palmenia 
S12448, URAKETJU - Ketju kuntoon, uraoh-
jauspalveluiden nykytilan selvitys / Helsingin 
yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Pal-
menia 
S12491, KohtaAmo- matkalla osaajaksi *) / 
Päijät-Hämeen koulutuskonserni -
kuntayhtymä, Koulutuskeskus Salpaus 
 
*) nämä kolme hanketta aloittavat 1.1.2014 
 

 
 

Uutiskirjeistä 
 
Bulletinit lisätään julkaisun jälkeen myös Doriaan. Doria on Kansalliskirjaston ylläpitämä julkaisuar-
kisto, jossa on usean organisaation tuottamaa sisältöä. Hämeen ELY-keskuksen julkaisut löydät 
tästä. 
 
Ensi vuoden alusta toteuttava EU:n rakennerahastojen hallinnoinnin muutos muuttaa myös Hä-
meen ELY-keskuksen bulletinia, koska Hämeen RR-ELYssä (rakennerahasto-ELY) on tuon jäl-
keen Hämeen lisäksi myös Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan rakennerahastoasioita hoitavat hen-
kilöt. 
 
Hämeen ELY-keskus julkaisee myös 5-7 kertaa vuodessa ilmestyvää uutiskirjettä, jotka löytyvät 
tästä. Tuolla sivulla on myös linkki, jos haluat uutiskirjeen postituslistalle.  
 
Työ- ja elinkeinoministeriön rakennerahastopolitiikkaryhmä julkaisee uutiskirjettä, jotka löytyvät 
tästä. Tuolta sivulta löytyy linkki, josta pääset tilaamaan uutiskirjeet sähköpostiisi. 

https://www.doria.fi/
https://www.doria.fi/search?query=publisher:H%C3%A4meen&submit=Ha%20%20e&scope=10024%2F73908
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/uutiskirjeet;jsessionid=F4760C7A46BD91D1B224C2B8D5190EA3
http://www.rakennerahastot.fi/rakennerahastot/fi/06_ajankohtaista/03_uutiskirjeet/index.jsp
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Talvista ruuhka-Suomea, kuva Pirjo Orava 
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