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Euroopan sosiaalirahasto ESR

EU -ohjelman ja Euroopan 

sosiaalirahaston ESR tavoitteena mm.

Ihmisten hyvinvointi-, työ- ja toimintakyky

Osallisuus ja yhteisöllisyys

Työllistyminen

Asukaslähtöinen ja ihmisten lähellä 

tapahtuva toiminta, joka tukee 

osallisuutta ja toimintakykyä.
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ESR-rahoituksen haku 2019-2020

Valtaosa ohjelmakauden rahasta on käytetty

Etelä-Suomessa haku syksyllä 2019, mutta

vain osa teemoista haettavana.

Teemat varmistuvat myöhemmin.

Hakuilmoitus loppukeväällä 

www.rakennerahastot.fi/etela-suomi /Ajankohtaista
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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 toimintakyvyn parantamiseksi

Tavoitteena ihmisen parempi työ- ja toimintakyky, joka 

tukee koulutukseen tai työhön siirtymistä

Järjestöt vahvasti mukana tässä teemassa
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Ohjelmakausi vaihtuu 

• Uusi EU-ohjelmakausi 2021-2027

• Monet painotukset samoja kuin 2014-2020:

– Elinikäinen oppiminen

– Työllisyys

– Aktiivinen osallistaminen/osallistuminen

– Palvelujen, ml. sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja 

yhdenvertainen saatavuus

– Syrjäytymis- ja köyhyysvaarassa olevien 

integroituminen yhteiskuntaan

– Ilmastonmuutoksen hillitseminen
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Järjestöt ja ESR

• Järjestöt voivat toimia hakijoina eli rahoituksen saajina 

kaikissa Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjoissa

• Kehittämisen mahdollisuuksia järjestöille

- omat tavoitteet ja omat vahvuudet pohjana

- hankkeissa voi hyödyntää kertynyttä kokemusta ja 

osaamista sekä omia verkostoja

- omaa rahaa tarvitaan aina, tuki n. 75 %
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Kun idea syntyy…

• Mieti, mistä tarve nousee, kenen hyödyksi, millaiseen 

muutokseen/lopputulokseen pyrit, ketä ovat tekijät ja 

mitä tehdään

• Muista, että vakiintunutta toimintaa ei rahoiteta

• Pohdi, kenen kanssa idean voisi toteuttaa.

• Miettikää yhdessä kohderyhmä, tavoitteet, toimenpiteet 

ja kustannukset ja oma rahoitus

• Miettikää, mikä ulkopuolinen rahoitus sopisi tähän 

parhaiten – ESR, STEA, joku muu

• Kysy ELY-keskuksesta, jos ESR tuntuu sopivalta

Muista, että tässä menee aikaa…
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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

HUOM! 2021 uudella ohjelmakaudella                          

uusittu EURA-järjestelmä

11.2.201910



Tiedon lähteitä

www.rakennerahastot.fi

Alueiden ESR-rahoittajat 2014-2020:

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/etela-suomi

Uuden ohjelmakauden rahoittajat voivat muuttua 

maakuntauudistuksen toteutuessa -> maakunnat
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Hyvinvointia, työtä, osaamista ja 

osallisuutta

• Pienestäkin ideasta 

voi syntyä jotakin 

suurta
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