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Yhdistykset hyvinvointia luomassa

EU -ohjelman ja Euroopan 

sosiaalirahaston ESR tavoitteena mm.

Ihmisten hyvinvointi-, työ- ja toimintakyky

Osallisuus ja yhteisöllisyys

Työllistyminen

Asukaslähtöinen ja

ihmisten lähellä tapahtuva toiminta.
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Suomessa ESR tukee

1. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

- nuorten ohjaaminen koulutukseen ja töihin

- nuorten työelämätaitojen parantaminen

- pitkäaikaistyöttömien, maahanmuuttajien ja 

muiden vaikeasti työllistyvien tukeminen

- kotouttaminen

- työhyvinvoinnin parantaminen

- sukupuolten tasa-arvo työelämässä

Tavoitteena työllistyminen
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Suomessa ESR tukee

2. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

- koulutuksesta koulutukseen ja koulutuksesta 

työelämään siirtyminen

- työelämävalmiuksien parantaminen

- kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutus ja laatu

Tavoitteena työllistyminen tai koulutukseen pääsy sekä 

paremmin työtä vastaava koulutus
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Suomessa ESR tukee

3. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

- työelämän ulkopuolella olevien työ- ja 

toimintakyvyn parantaminen

- syrjäytymisen ehkäisy

- asukaslähtöiset toimintatavat ja osallisuuden 

tukeminen

Tavoitteena ihmisen parempi työ- ja toimintakyky

Järjestöt vahvasti mukana tässä teemassa
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Järjestöt ja ESR

• Paljon mahdollisuuksia hyödyntää järjestöjen osaamista

- omat tavoitteet ja omat vahvuudet

• Järjestöt voivat toimia hakijoina eli tuen saajina kaikissa 

Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjoissa

• Järjestöt jaetaan kolmeen ryhmään:

Kansalaisjärjestöt, työmarkkinajärjestöt ja 

muut  järjestöt
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Hyväksyttyjen hankkeiden sisältöjä - esimerkki

• Kaupunginosayhdistysten ja alueella toimivien muiden 

yhdistysten toiminnan aktivoiminen mm. toimijoita 

kouluttamalla ja verkottamalla ja vapaaehtoisvaihdon 

avulla

• Erilaisten kansalaisryhmien mukaan saaminen oman 

alueen kehittämiseen

• Erilaisten tapahtumien ideoinnin tukeminen 

• Yhteyksien luominen toimijoiden ja kaupungin välille

• Tiedottamisen tukeminen

• Tavoitteena osallisuuden lisääntyminen
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Järjestöjen hankkeita

• Järjestöjen omien vahvuuksien mukaisia hankkeita, 

esimerkkinä Martat ja nuorten tukeminen 

elämänhallinnassa ruokakurssien ja ohjauksen avulla

• Mielenterveysjärjestöjen hankkeet syrjäytymisvaarassa 

olevien auttamiseksi erilaisten ihmisiä voimaannuttavien 

toimien avulla

• Työttömien yhdistysten hankkeet työkyvyn ylläpitämiseen

Tärkeää saada hankkeisiin kohderyhmäksi ohjelman mukaisia 

kohderyhmiä kuten yli 54-vuotiaita ja alle 25-vuotiaita 

pitkäaikaistyöttömiä, työelämän tai koulutuksen ulkopuolelle 

jääneitä alle 30-vuotiaita
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Kun idea syttyy…

• Kääntele, vääntele, mieti tarve, ihmiset, tavoitteet, tekijät  

ja tekemiset

• Muista, että vakiintunutta toimintaa ei rahoiteta

• Pohdi, kenen kanssa idean voisi toteuttaa.

• Miettikää yhdessä kohderyhmä, tavoitteet, tekemiset ja 

kustannukset

• Miettikää, mikä rahoitus sopisi tähän parhaiten – ESR, 

RAY, Cimo, joku muu

• Tulkaa juttelemaan ELY-keskukseen, jos ESR tuntuu 

sopivalta

Muista, että tässä menee aikaa…

19.4.20169



Kun idea on jalostunut

Tutustu EURA2014-järjestelmään, hanki Katso-tunnisteet

Osallistu rahoittajan hakuinfoon

- noin 2 kuukautta ennen haun päättymistä

Tutustu hankehakemukseen ja pohdi vastaukset kaikkiin 

kysymyksiin

Varmista rahoitus ja hankkeen toteuttajan maksuvalmius, 

sillä tuki tulee jälkikäteen 

Jätä hakemus ajoissa
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Hakemus - millainen sen pitää olla?

Hakemuksessa neljä Teetä ja yksi Ärrä: tarve, tavoitteet, 

toimenpiteet ja tulokset loogisesti toisiinsa liittyen sekä 

resurssit

• T1. Mihin tarpeeseen 

• T2. Miten asiat muuttuvat, mikä on tavoite

• T3. Mitä tehdään, millä käytännön toimenpiteillä tavoite  

toteutuu

• T4. Mitä syntyi: uusi tapa tehdä asioita, uusi porukka   

tekemään asioita, opaskirja, nettisivu

• R    Mitä maksaa, ketkä/kuka tekee, kuka rahoittaa

Ja paljon muitakin kohtia….
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Milloin voi hakea? Kuka voi hakea?

• Haut auki kaksi kertaa vuodessa

• Voi olla erilaisia hakupainotuksia

• Hakijan pitää olla juridinen henkilö

• Hakijalla pitää olla Y-tunnus ja Katso –tunniste

• Hakemus tehdään sähköisesti EURA2014-

järjestelmässä

• Tutustu hakemukseen hyvissä ajoin etukäteen

• Varaa riittävästi aikaa 
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Tiedon lähteitä

www.rakennerahastot.fi

Alueiden ESR-rahoittajat:

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

- yhteystiedot www.rakennerahastot.fi

- merja.rossi@ely-keskus.fi p. 0295 029 153
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Tervetuloa ESR-joukkoon

- tehdään Suomesta ihmisille vielä        

parempi paikka

• Pienestäkin ideasta 

voi syntyä jotakin 

suurta
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