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Esityksen sisältö

• Rakennerahastoista lyhyesti

• Ajankohtaista
– Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelma päättymässä.

– REACT-EU –haku käynnissä

– Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 ESR+

• Miten toimia ESR-hankerahoitusta suunnitellessa
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Rakennerahastojen hallinnon tasot

3

Tuensaajat

Välittävät toimielimet (max. 25)

4 ELY-keskusta 4-18 maakunnan liittoa TEKES STM & TEM 

Hallintoviranomainen 
(TEM)

Todentamisviranomainen 
(TEM) 

Tarkastusviranomainen 
(VVC) 

Euroopan komissio  

Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasiain pääosasto 



Rakennerahastot

Suomi saa EU:lta tukea kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta 

(EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR).

• Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä 
alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Ohjelmien avulla työllisyyttä pyritään parantamaan 
erityisesti maamme heikommin työllistyvillä alueilla.

• Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee työllisyyden lisäämiseksi esimerkiksi

• työvoiman saatavuusongelman helpottamista

• rakennemuutoksen vuoksi työttömäksi joutuneita henkilöitä työllistymään

• nuorten työllistymistä

• työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistämistä

• nuorten koulutuksen keskeyttämisen alentamiseen pyrkiviä toimenpiteitä

• työvoiman ikääntymisen vaikutuksiin varautumista

• henkilöstön osaamisen ja työorganisaatioiden kehittämistä

• pk-yritysten ja henkilöstön valmiuksien lisäämistä globalisaation kohtaamiseen

• koulutuksen työelämävastaavuutta ja työelämään siirtymistä

• työperäistä maahanmuuttoa.
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https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi/sheet/95/euroopan-aluekehitysrahasto-eakr-
https://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=fi


Euroopan Unioni Aluekehitysrahasto Euroopan 

sosiaalirahasto (ESR)

• Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoite on tukea työllisyyttä ja 

työllistymisedellytyksiä osaamista ja palvelurakenteita kehittämällä.

• Euroopan sosiaalirahaston tuella voidaan edistää tasa-arvoa, ehkäistä 

syrjäytymistä, kehittää osaamista, työoloja ja henkilöstön hyvinvointia tai 

kehittää järjestelmiä, jotka helpottavat työmarkkinoiden toimintaa sekä 

aktivoivat ihmisiä osallistumaan ja tekemään työtä.

REACT-EU -väline on

– osa Euroopan unionin Next Generation EU –elpymispakettia, 

– tuo lisää rahoitusta Suomen "Kestävää kasvua ja työtä" –

rakennerahasto-ohjelmaan 2014-2020.
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REACT-EU (ESR)

REACT-EU:n ESR-toimenpiteet
(hankkeiden toiminta tulee päättyä 31.8.2023)

12.3 Digitaalisten taitojen parantaminen

– Rahoitettavien hankkeiden tuloksena niihin osallistuneiden henkilöiden digitaaliset 

taidot ovat parantuneet. Niin julkiset kuin yksityiset palvelujen tarjoajat ja palveluja 

tuottavat tahot pystyvät tehokkaammin hyödyntämään erilaisia digitaalisia alustoja, 

tarjoamiaan palveluja helpommin saavutettavaksi, auttamaan asiakkaitaan tai 

kohderyhmäänsä ja kehittämään toimintaansa kilpailukykyisemmäksi.

– Osallistuneiden henkilöiden kyvyt hyödyntää digitaalisia palveluita ja omia digitaalisia 

taitojaan parantavat heidän mahdollisuuksiaan päästä työmarkkinoille, pärjätä 

työssään ja opinnoissaan sekä ehkäisevät heidän syrjäytymistään ja vahvistavat 

osallisuutta. Toimet edistävät osaltaan sosiaalisesti kestävää ja vihreää kasvua.

– Kohderyhmät: työssä olevat, työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat, 

opiskelijat, nuoret, maahanmuuttajat, osatyökykyiset ja muut vaikeassa työmarkkina-

asemassa olevat henkilöt; työllisyys-, koulutus-, sosiaali-, terveys-, kuntoutus-, 

kulttuuri- ja liikuntapalvelujen tarjoajat, toiminnassa mukana olevat työnantajat ja 

itsensä työllistäjät

– Tuensaajat: kunnat; työllisyys-, koulutus-, sosiaali-, kuntoutus- ja kulttuuripalvelujen 

tarjoajat; tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kansalaisjärjestöt, sosiaalipartnerit ja muut 

toimialaan liittyvät järjestöt, säätiöt ja yritykset
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REACT-EU (ESR)

REACT-EU:n ESR-toimenpiteet 
(hankkeiden toiminta tulee päättyä 31.8.2023)

12.4 Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden edistäminen

– Äkilliset ja odottamattomat COVID-19- pandemian kaltaiset toimintaympäristön muutokset 

asettavat yritysten kilpailukyvyn koetukselle. Toisaalta muuttunut toimintaympäristö voi 

avata uusia mahdollisuuksia joko lyhyellä tai pitkällä tähtäimellä jo toimiville yrityksille, 

myös omistajanvaihdostilanteissa. Toimintaympäristön nopeasta muutoksesta syntyvät 

innovaatiot tarjoavat mahdollisuuksia uuteen tai muokattuun liiketoimintaan. Vihreää 

siirtymistä tukevilla ratkaisuilla, esimerkiksi GreenCare -osaamisen tai kiertotalouden 

hyödyntämisen lisäämisellä, voivat yritykset löytää toiminnalleen uutta suuntaa.

– REACT-EU-lisärahoituksen avulla kehitetään ja otetaan käyttöön keinoja vastata nopeasti 

yritysten työvoima- ja osaamistarpeisiin. Yritysten työntekijöille tarjotaan niiden tarvitsemaa 

koulutusta, ohjausta, neuvontaa ja valmennusta nopeista muutoksista selviytymiseksi ja 

oman ammattitaidon ja osaamisen parantamiseksi.

– Kohderyhmät: mikro- ja pk-yritysten henkilöstö ja johto, ml yrittäjät ja itsensä työllistäjät 

sekä irtisanomisuhanalaiset; kohderyhmälle palveluja tarjoavat tahot; erilaisten työvoima-

ja yrityspalvelujen kehittäjät ja tarjoajat,

– Tuensaajat: yritykset, työvoima- ja yrityspalvelujen kehittäjät ja tarjoajat, kunnat, tutkimus-

ja koulutusorganisaatiot, sosiaalipartnerit ja muut toimialaan liittyvät järjestöt ja säätiöt
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Euroopan Unioni Aluekehitysrahasto Euroopan 

sosiaalirahasto (ESR)

ESR+ 2021-2027 ohjelmassa:

• edistetään myös sosiaalisemman Euroopan tavoitetta 

mm. työelämään pääsyn parantamisen, jatkuvan 

oppimisen ja aktiivisen osallistamisen tukemisen kautta,

• ohjelmaan sisältyy myös vähävaraisimmille tarkoitettu 

ruoka-apu ja lastensuojelun kehittämiseksi tehtävät 

sosiaaliset innovaatiot.
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Avoinna olevat hankehaut (Etelä-Suomi):

Etelä-Suomen ESR-lisähaku REACT-EU -ohjelman 

hankkeille avoinna 16.8.-24.9.2021

• Hämeen ELY-keskus avaa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman 

ESR-haun Etelä-Suomen alueella. Hankkeet rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta 
toteuttamia toimia. Hankkeita voidaan toteuttaa paikallisina tai ylimaakunnallisina Päijät-Hämeen, 

Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Uudenmaan alueilla. 

• Haussa etsitään hankkeita REACT-EU (ESR) erityistavoitteisiin 12.3. Digitaalisten taitojen 

parantaminen sekä 12.4. Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden edistäminen.

• Haettavien hankkeiden tavoitteena on Covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen 

korjaamisen tukeminen sekä pohjan luominen talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä 
tukevalle elpymiselle. ESR:n tavoitteena on erityisesti työllisyyden edistäminen. Hankkeissa tulee 

syntyä konkreettisia tuloksia, jotka ovat jatkohyödynnettävissä ja levitettävissä.

• Haun painotus on vihreässä siirtymässä ja vähähiilisessä taloudessa

Lisätietoja hausta löydät hakuilmoituksesta sekä hakuohjeesta (pdf).
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https://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue/hakuajat/-/asset_publisher/KIxeBI6edBz6/content/esr-lisahaku-react-eu-ohjelman-hankkeille-16-8-24-9-2021/maximized?redirect=https%3A%2F%2Fwww.rakennerahastot.fi%2Fweb%2Fetela-suomen-suuralue%2Fhakuajat%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_KIxeBI6edBz6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3%26_101_INSTANCE_KIxeBI6edBz6_currentURL%3D%252Fweb%252Fetela-suomen-suuralue%252Fhakuajat%26_101_INSTANCE_KIxeBI6edBz6_portletAjaxable%3D1
https://www.rakennerahastot.fi/documents/13596/4600248/Hakijan+ohje+ESR-haku+16.8.-24.9.+%28REACT-EU%29/00e9f549-6781-44d7-a258-3cb4e9fe59f1


Avoinna olevat hankehaut (Etelä-Suomi)

ESR-haku avoinna Kymenlaaksossa ja Kanta-

Hämeessä 16.8.-24.9.2021 

• Hämeen ELY-keskus avaa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen 

rakennerahasto-ohjelman ESR-haun Kymenlaakson ja Kanta-Hämeen 

maakunnissa. Huom! REACT-EU -haku erillisellä hakuilmoituksella.

• Kymenlaaksossa haussa on hankkeita toimintalinjalle 3. Työllisyys ja 
työvoiman liikkuvuus sekä toimintalinjalle 5. Sosiaalinen osallisuus ja 

köyhyyden torjunta. Kanta-Hämeessä on avoinna haku toimintalinjalle 4. 

Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen: haussa on erityisesti 

osaamisen ja koulutuksen kehittäminen robotiikan aloilla.
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https://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue/hakuajat/-/asset_publisher/KIxeBI6edBz6/content/esr-lisahaku-react-eu-ohjelman-hankkeille-16-8-24-9-2021/maximized?redirect=https%3A%2F%2Fwww.rakennerahastot.fi%2Fweb%2Fetela-suomen-suuralue%2Fhakuajat%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_KIxeBI6edBz6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3%26_101_INSTANCE_KIxeBI6edBz6_currentURL%3D%252Fweb%252Fetela-suomen-suuralue%252Fhakuajat%26_101_INSTANCE_KIxeBI6edBz6_portletAjaxable%3D1


Uudistuva ja osaava Suomi 2021 -2027
• http://www.rakennerahastot.fi/ohjelmakausi2021_2027

• Ohjelmassa on EAKR:n ja ESR:n osarahoittamana yhteensä kuusi toimintalinjaa
– Innovatiivinen Suomi

– Hiilineutraali Suomi

– Saavutettavampi Suomi

– Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi

– Sosiaalisten innovaatioiden Suomi

– Aineellista puutetta torjuva Suomi.

• Ohjelma-asiakirja on vielä käsittelyssä. Ohjelmaehdotuksen sisältö löytyy täältä:
– https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=02dea020-f63d-4417-ace3-

019d3a88745b&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744

• Seuraa tiedotusta vuoden 2021 
lopulla osoitteessa: www.rakennerahastot.fi /Ajankohtaista

• Tilaa Uutiskirje
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http://www.rakennerahastot.fi/ohjelmakausi2021_2027
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=02dea020-f63d-4417-ace3-019d3a88745b&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744
http://www.rakennerahastot.fi/
https://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue/uutiskirjeen-tilaus


Miten toimin ESR-hankerahoituksen hakua 

suunnitellessa:

• http://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue/tietoa-hakemisesta

• Tietoa tiivistetysti Etelä-Suomen aluetta koskien.

• http://www.rakennerahastot.fi/hakijalle

Sivulle koottu tietoa mm. seuraavista asioista:
• Millainen hanke voi saada rahoitusta?

• Kuka voi hakea rahoitusta?

• Millainen on hyvä hanke?

• Miten haen rahoitusta?

• Hankkeiden yleiset ja erityiset valintaperusteet

• Tietoa hakemuksen käsittelyn etenemisestä

• Kootusti tietoa Oikopolut -kentän linkkien kautta mm. Kestävää kasvua ja työtä 2014-
2020 ohjelmasta, Etelä-Suomen maakuntien kehittämisen alueellisista painopisteistä

• Sähköisestä asioinnista

• Asiantuntijoiden yhteystiedot
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http://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue/tietoa-hakemisesta
http://www.rakennerahastot.fi/hakijalle


Yhteystiedot http://www.rakennerahastot.fi

/web/etela-suomen-

suuralue/ely-keskus
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http://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue/ely-keskus


KIITOS!
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