
 
 

 
 
Hankehaku seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuutta edistävään  
kokonaisuuteen 
 
Hakuaika:  
 
Seutukaupungeille kohdennettu rahoitushaku järjestetään 14.6.2021–31.8.2021. Hakemusta voi tar-
vittaessa täydentää 15.9.2021 saakka mm. kuntien sitoumusten osalta.  
 
Tausta: 
 
Vuosina 2019–2021 on toteutettu seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuutta edistävää hanke-
kokonaisuutta, jossa teemoina ovat olleet  
 

1. Joustavat koulutusmallit koulutuksen saavutettavuuden ja osuvuuden edistämiseksi 
2. Työllistämisen tukeminen julkisten palveluntarjoajien ja yritysten yhteistyöllä 
3. Ulkomaisen työvoiman/kansainvälisten osaajien rekrytointi  
4. Seutukaupunkien yritysverkostojen yhteistyö. 

 
Em. teemoihin kytkeytyvien hankkeiden ohella on toteutettu koordinaatio-osiota, jonka tehtävänä 
on ollut vastata kaikkien teemahankkeiden välisestä kokemusten ja tiedon vaihdosta, viestinnästä ja 
tulosten levittämisestä koko seutukaupunkiverkostoon. 
 
Hankekokonaisuuden tarpeen taustana on ollut väestön keskittyminen suurimpiin kaupunkeihin ja 
toisaalta ikääntyminen. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa pienempien kaupunkien eli ns. seutu-
kaupunkien yritykset eivät löydä riittävästi osaavaa ja ammattitaitoista työvoimaa. Samaan aikaan 
rakennetyöttömyys on pysynyt melko korkealla tasolla. Työvoimapulan helpottamiseksi tarvitaan 
toimia työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannon parantamiseksi, seutukaupunkien ja korkea-
koulujen sekä koulutuksen järjestäjien yhteistyön lisäämiseksi sekä kansainvälisten osaajien rekry-
toimiseksi. Työvoiman saatavuuden haasteet koskettavat seutukaupunkeja laajalti, joten rahoitetta-
vissa hankkeissa tavoitellaan seutukaupunkien ja yritysverkostojen laajaa, maakuntien rajat ylittä-
vää yhteistyötä.  
 
Haku kytkeytyy Seutukaupunkiohjelman toimeenpano-ohjelman 2020–2022 linjauksiin. 
 
Sisältö ja tavoitteet: 
 
Seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuutta edistävällä kokonaisuudella tähdätään vuosina 
2019–2021 toteutetun työn jatkamiseen fokusoiden asioihin, jotka ovat jääneet katveeseen tai auk-
kopaikoiksi, sekä uusiin lisäarvoa tuoviin avauksiin huomioiden teemaan liittyvä muu toiminta ja 
kehittämistyö. Hankkeissa tulee ottaa huomioon mm. TE-hallinnon työllisyyttä ja yrittäjyyttä tuke-
vat toimet ml. kuntakokeilut ja työllisyyden pysyvien palvelurakenteiden valmistelu, Talent Boost -
toimenpideohjelman toimet, ESR:n hanketoiminta, jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukes-
kus, jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus sekä Sitran Osaamisen aika – Elinikäi-
sestä oppimisesta kilpailukykyä ja hyvinvointia -hankkeen toimet. Hankkeet eivät saa olla päällek-
käisiä em. toimien kanssa, vaan niiden tulee olla niitä täydentäviä ja lisäarvoa tuovia. Kansainvälis-
ten osaajien rekrytoinnin osalta kehittämistoiminnan tulee olla mm. koulutuspoliittisten linjausten 
mukaista, sekä niissä tulee ottaa huomioon hallituksen puoliväliriihessä mainittu työ- ja koulutuspo-
liittisen maahanmuuton tiekarttavalmistelu. Hankkeissa kehitetyille malleille tulee suunnitella han-
ketoimijoiden kesken pysyvän toiminnan resursointi ja vastuutus, implementointi käytäntöön. 
Hankkeisiin ei saa sisältyä elementtejä, joita rahoitetaan muualta. Erityisesti nuorten huomioiminen 
hankkeissa on tärkeää, samoin korkeakoulutetun työvoiman pulaan haettavat ratkaisut.  

https://www.seutukaupunkiosaajat.fi/
https://www.seutukaupunkiosaajat.fi/
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-509-6
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Hankkeiden pääasiallisena tavoitteena on osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen seutu-
kaupungeissa.  
 
Teemahankkeiden ohella rahoitusta voi hakea koordinaatio-osioon, jonka tehtävänä on aiempaan 
tapaan vastata kaikkien teemahankkeiden välisestä kokemusten ja tiedon vaihdosta, viestinnästä ja 
tulosten levittämisestä koko seutukaupunkiverkostoon. Koordinaation rahoitusta on mahdollista 
hakea vain jonkin teemahankkeen yhteydessä. Koordinaatio-osio toimii teemahankkeiden raja-
pintana sekä rahoittajan että työ- ja elinkeinoministeriön suuntaan. Hanketeknisesti koordinaatio-
osio haetaan erillisenä hankkeena. 
 
Hankkeiden kohdentuminen ja toteuttajat: 
 
Seutukaupungit ovat maakunnan sisällä olevien toiminnallisten alueiden keskuksia ja palveluiden ja 
teollisuuden keskittymiä. Ne eivät ole maakuntien hallinnollisia, taloudellisia tai kulttuurisia kes-
kuksia eivätkä niiden välittömässä läheisyydessä. Hankkeissa voi olla mukana osaamista ja toimi-
joita myös seutukaupunkien ulkopuolelta.  
 
Rahoitus:  
 
Hankkeisiin on varattu valtion vuoden 2020 talousarviossa yhteensä 1,5 miljoonan euron määräraha 
(alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen, AKKE). Rahoitus edellyttää valtioneuvoston 
päätöstä määrärahan alueellisesta jaosta rahoittavana viranomaisena toimivalle Etelä-Pohjanmaan 
liitolle.  
 
Hakijana voi olla julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen oikeushenkilö. Tukea voidaan myön-
tää myös useammalle kuin yhdelle tuensaajalle yhteisesti. Hankkeissa edellytetään vähintään 30 
prosentin omarahoitusta (pl. koordinaatio-osio, jonka rahoitus voi olla 100 prosenttia). Omarahoi-
tukseksi ei voida lukea työpanosta.  
 
Hankkeiden rahoittamisessa ja hallinnoinnissa noudatetaan lakia alueiden kehittämisestä ja rakenne-
rahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014) sekä lakia alueiden kehittämisen ja rakennerahastohank-
keiden rahoituksesta (8/2014).  
 
Toteutusaika: 
 
Hankkeiden tulee päättyä 31.12.2023 mennessä.  
 
Maksatus ja raportointi: 

 
Hankkeen maksatus tehdään maksatushakemusta vastaan. Loppumaksatus tehdään loppuraportin 
hyväksymisen jälkeen.   
 
Valintakriteerit: 
 

- Hanke on vaikuttavuudeltaan laaja ja verkostomainen ja siinä on toteuttajina seutukaupunki-
toimijoita vähintään kolmesta maakunnasta. Koordinaatio-osiolla voi olla yksi toteuttaja 
mutta sen kohderyhmänä tulee olla koko seutukaupunkiverkosto. 
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- Hankkeen toteuttamissuunnitelma vastaa osaavan työvoiman saatavuuden edistämiseen seu-
tukaupungeissa ja on laadukas ja realistinen. 

- Hankkeen toimenpiteet täydentävät ja tuovat lisäarvoa olemassa oleviin toimiin. Arvioin-
nissa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, ettei sisällöissä ole päällekkäisyyttä muiden 
käynnissä olevien toimien kanssa. Hakijan tulee lausunnoilla tai muutoin osoittaa, että TE-
toimiston ja ELY-keskuksen edustajat ovat osallistuneet hankkeen valmisteluun.  

- Hakija/-t ovat sitoutuneet vähintään 30 % omarahoitusosuuteen, pl. koordinaatiohanke 
- Hanke on käynnistettävissä nopealla aikataululla 
- Hankkeen tulokset ovat julkisia ja yleisesti käytettävissä. Hankkeen tulee esittää suunni-

telma hankkeen viestinnästä ja tulosten levittämisestä.  
 
Arviointiryhmä, jossa on mukana arvioitsijat rahoittavasta viranomaisesta, opetus- ja kulttuuriminis-
teriöstä sekä työ- ja elinkeinoministeriöstä, arvioi hankehakemukset valintakriteerien pohjalta. Mah-
dollisten täydennysten ja korjausten jälkeen rahoittava viranomainen myöntää valituille hankkeille 
rahoituksen oman rahoitusprosessinsa mukaisesti.  
 
Indikaattorit:  
 

- Edistää osaavan työvoiman tai koulutuksen saatavuutta seutukaupungeissa 
- Edistää kansainvälisten osaajien sijoittumista seutukaupunkeihin 
- Parantaa yritysten ja työnhakijoiden käytettävissä olevia työllisyys- ja elinkeinopalveluja  
- Vahvistaa seutukaupunkien yritysten verkostoyhteistyötä 
- Vakiinnuttaa kehitettyjä toimintamalleja ja verkostoja 

 
Hakemukset: 
 
Rahoitusta haetaan lomakkeella, joka julkaistaan liitteineen 14.6.2021 mennessä osoitteessa 
www.epliitto.fi/seutuakke 
 
Allekirjoitettu hakemus liitteineen tulee toimittaa Etelä-Pohjanmaan liittoon 31.8.2021 klo 15 men-
nessä osoitteeseen  
 

Etelä-Pohjanmaan liitto 
Kirjaamo 
PL 109 
60101 Seinäjoki 
 
tai sähköisesti skannattuna osoitteeseen 
kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi  

 
Lisätietoja: 
 
Haun ohjeistus ja hakuun liittyvät kysymykset: 
 
 Sanna Puumala (tavoitettavissa 14.6.–2.7., 11.8.–31.8.) 
 sanna.puumala@etela-pohjanmaa.fi  
 040 509 4420 
 
 Outi Mäki (tavoitettavissa 14.6.–18.6, 28.6.–8.7, 16.8.–31.8.) 

http://www.epliitto.fi/seutuakke
mailto:kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi
mailto:sanna.puumala@etela-pohjanmaa.fi
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 outi.maki@etela-pohjanmaa.fi  
 050 353 8388 
 
Sisällölliset kysymykset: 
 

Hanna-Mari Kuhmonen, TEM (tavoitettavissa 14.6.–7.7., 12.–16.7., 11.–31.8.) 
 hanna-mari.kuhmonen@tem.fi  
 029 504 7008 

 
Katja Palonen, TEM (tavoitettavissa 14.–30.6., 12.–31.8.) 
katja.palonen@tem.fi 

 029 504 7071 

mailto:outi.maki@etela-pohjanmaa.fi
mailto:hanna-mari.kuhmonen@tem.fi
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