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Taito-ohjelma yleisesti ja alkavan haun 
erityiskysymykset

Taito-hakuinfo
Tieteiden talo 13.1.2016

Päivi Bosquet
Marika Lindroth

Taito-ohjelma

• Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 –Suomen rakennerahasto-
ohjelma

• Toimintalinja: TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
• Erityistavoite: 9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa 

tukevien palveluiden parantaminen
• OKM:n valtakunnallinen Osuvaa osaamista -toimenpidekokonaisuus
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Tausta ja tavoitteet

• Tausta-aineistoa: Kansainvälinen aikuistutkimus PIAAC
• Lukutaito, numerotaito sekä tieto- ja viestintätekniikkataidot ovat 

nyky-yhteiskunnan perustaitoja, jotka ovat edellytys 
täysipainoiselle työelämään osallistumiselle ja perusta 
elinikäiselle oppimiselle

• Kehitetään ja juurrutetaan työhön ja työtaitoihin sekä 
koulutukseen pääsemiseen ja koulutuksessa pysymiseen 
kytkeytyviä toimintamalleja heikot perustaidot omaavien 
aikuisten taitojen parantamiseksi 

• Kohderyhmänä sellaiset väestöryhmät, joiden perustaitojen 
hallinta on niin heikkotasoista, että heillä on vaikeuksia toimia 
täysipainoisesti työssä ja arjessa

• Rahoitus n. 10,6 M€
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Seuraava haku: Kaikille hankkeille yleiset 
valintaperusteet
• Mikäli jokin yleisistä valintaperusteista ei täyty, hanke ei voi saada rahoitusta.
• Hakijan (tai tuen siirronsaajan) toteuttajaorganisaatio ja hankkeen tuettavan toiminnan 

toimenpiteet ovat ohjelman erityistavoitteen mukaisia. 
• Hakija (tai tuen siirron saaja) on yksityisoikeudellinen tai julkisoikeudellinen oikeushenkilö. 
• Hankkeella on tunnistettuun tarpeeseen pohjautuva hankkeen etenemisen tarkastelun 

mahdollistava tavoitteellinen ja konkreettinen suunnitelma. 
• Hakijalla (tai tuen siirronsaajalla) on taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset hankkeen 

toteuttamiseksi. Hakija (tai tuen siirronsaaja) ei ole konkurssissa tai laiminlyönyt oleellisesti veroja 
tai sosiaaliturvamaksuja, eikä hanketoteuttajan avainhenkilö ole syyllistynyt aiemmin rikokseen 
avustuksia haettaessa tai asetettu liiketoimintakieltoon. 

• Hankkeelle esitetyt resurssit ovat realistiset hankesuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden 
saavuttamiseksi. 

• Hakijalla (tai tuen siirronsaajalla) on edellytykset vastata hankkeella aikaansaadun toiminnan 
jatkuvuudesta hankkeen päättymisen jälkeen, ellei se hankkeen luonteen vuoksi ole tarpeetonta. 

• Hakijalla (tai tuen siirronsaajalla) ei ole ERI-rahastoihin kohdistuvaa täytäntöönpanokelpoista 
takaisinperintäpäätöstä (esim. pysyvyyssäännön rikkominen, aiemman myönnetyn valtiontuen 
takaisinperintäpäätöksen keskeneräisyys), jota ei ole maksettu. 

• Hankkeessa työskentelevillä on toteuttamisen kannalta tarvittava koulutus tai osaaminen.
• Hankkeen saamaa tukea ei käytetä yleisenä toimintatukena. 
• Kehittämishankkeen tulokset ovat yleisesti hyödynnettävissä (ei koske investointihankkeita, eikä 

yksittäisten yritysten kehittämishankkeita).
• Hankkeen saamalla tuella on merkittävä vaikutus hankkeen toteutumiseen. 21.1.20164
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Seuraava haku: Erityistavoitekohtaiset 
valintaperusteet, erityistavoite 9.1.

• Kolmesta ensimmäisestä kohdasta pitää saada vähintään kolme pistettä 
kustakin, jotta hanketta voidaan harkita rahoitettavaksi Taito-ohjelmassa. 

– Hankkeen toimenpiteillä edistetään välittömästi tai välillisesti koulutuksesta 
koulutukseen tai työelämään siirtymistä tai muita siirtymiä työelämän 
muutosvaiheissa. (18%)

– Hankkeen toimenpiteillä edistetään koulutuksessa aliedustettuihin ryhmiin 
kuuluvien osaamista ja sitä kautta työllistymismahdollisuuksia. (31 %).

– Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja, edistetään ennakoivaa 
lähestymistapaa tai tuotetaan erityistä lisäarvoa olemassa oleviin toimenpiteisiin. 
(18 %)

– Hanke edistää toimijoiden yhteistyötä. (12 %)
– Hanke kohdistuu erityisesti nuoriin. (1 %)
– Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa. (6 %)
– Hanke tukee yhdenvertaisuutta. (6 %)
– Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita. (4 %)
– Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa. (4 %)
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Seuraavan haun painotus

• Haetaan hankkeita, jotka kohdistuvat erityisesti puutteellisimmat 
taidot omaavan aikuisväestön työelämässä tarvitseman luku- ja 
numerotaidon parantamiseen. 

21.1.20166



21.1.2016

4

Seuraavan haun tarkentavat valintaperusteet

• Hankesuunnitelma noudattaa OKM:n valtakunnallisten ESR-
teemojen toteutussuunnitelman toimenpidekokonaisuuden Osuvaa 
osaamista osiota Taito-ohjelma. Hakemuksen on saatava tästä 
kohdasta vähintään kolme pistettä, jotta sen rahoittamista voidaan 
harkita. (20 %)

• Hankesuunnitelma on haun painopisteen mukainen (30 %)
• Hanke toteuttaa hakijan oman organisaation toiminnan ja 

toimintaympäristön kehittämistä. (10 %)
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Seuraavan haun tarkentavat valintaperusteet 
(jatkuu)

• Hankesuunnitelmasta käy selkeästi ilmi mihin taitoihin ja millaiseen 
toimintamalliin hankkeen toteutus kohdistuu, myös hankkeen 
kohderyhmä ja sen tavoittaminen on kuvattu selkeästi. (20 %)

• Hankesuunnitelmassa osoitetaan että hakijalla tai osatoteuttajalla on 
tavoitteiden mukaista pedagogista osaamista ja suunnitelmassa 
määritellyn kohderyhmän tuntemusta. (20 %)
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Valtakunnallisuus

• Hankkeita tulee toteuttaa valtakunnallisesti (hanketta 
toteutetaan usealla alueella tai sen toimenpiteisiin on 
mahdollisuus osallistua koko maassa) tai niiden tulee 
olla valtakunnallisesti merkittäviä.

• Tyypillistä verkostomainen toteutustapa.
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Rahoitus

• Tuki on enintään 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista.
• Muu rahoitus voi olla kunta- tai muuta julkista ja/tai yksityistä 

rahoitusta. 
• Hakijan on osallistuttava hankkeen kustannuksiin myös 

omarahoitusosuudella.
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Hakeminen

• Haku päättyy 1.3.2016
• Hakuaineisto: www.rakennerahastot.fi, ajankohtaista, hakuajat
• Haku tapahtuu sähköisesti internetissä osoitteessa www.eura2014.fi.
• Hakemukset osoitetaan Pohjois-Pohjoismaan ELY-keskukselle
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Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus:
-Marika Lindroth, s-posti: marika.lindroth@ely-

keskus.fi, puh. 0295 037 082

Opetus- ja kulttuuriministeriö: 
- Päivi Bosquet, s-posti: paivi.bosquet@minedu.fi,

puh. 0295 3 30375
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