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ESR -hankkeilla edistetään 

- työllisyyttä

- työhyvinvointia ja työn tuottavuutta

- naisten ja miesten työllistymistä aloille ja tehtäviin , joissa he ovat 

vähemmistösukupuolen edustajia

- koulutuksesta koulutukseen tai työelämään siirtymiä

- muita siirtymiä työelämän muutosvaiheissa

- lisätään kasvu- ja rakennemuutosalojen tarvitseman koulutuksen 

tarjontaa, laatua ja osuvuutta

- osallistujien etenemistä kohti työelämää

- kehitetään uudenlaisia ratkaisuja tai tuotetaan lisäarvoa 

olemassa oleviin toimenpiteisiin

- toimijoiden yhteistyötä 
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Rakennerahasto-ohjelman ESR-painopisteet

Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (toimintalinja 3)

• Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa 

olevien työllistymisen edistäminen (erityistavoite 6.1)

• Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen (erityistavoite 

7.1)

• Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen 

lieventäminen (erityistavoite 8.1)

Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (tl 4)

• Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien 

palvelujen parantaminen (erityistavoite 9.1)

• Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja 

laadun parantaminen (erityistavoite 9.2)

Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (tl 5)

• Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn 

parantaminen (erityistavoite 10.1)
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• Hakemusten on oltava Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen 

rakennerahasto-ohjelman, kunkin maakunnan maakuntaohjelmien 

painotusten sekä hakuohjeen painotusten mukaisia. Hakemuksissa tulee 

huomioida myös erityistavoitteille asetetut tulos- ja tuotosindikaattorit.

• Hankkeiden toteutusaika on enintään kolme vuotta mutta kaikkien 

kehittämishankkeiden toteuttamiseen ei tarvita maksimiaikaa.

• Kuluvan ohjelmakauden hankkeita voi toteuttaa elokuun loppuun 2023.

• ELY –keskuksen tuki pääsääntöisesti enintään 75%, 

• Toteuttajien omarahoitus

• Rahoitusta haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake EURA2014 –

järjestelmässä.  

• Jokainen hakemus arvioidaan yleisten valintaperusteiden mukaisesti. Ne 

hakemukset jotka täyttävät yleiset valintaperusteet, arvioidaan 

erityistavoitekohtaisten ja alueellisten valintaperusteiden mukaisesti.
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• Hakemus jätetään siihen ELYyn jonka alueella päätoteuttaja hankkeessa 

toimii.

• Osatoteuttajia voi olla useita

• Toteuttajien väliset vastuut ja työnjako sovitaan yhteistyösopimuksella

• Mitä tehdään, miten tehdään, kenelle tehdään ja 

miksi tehdään
• Lisäarvo jo olemassa olevaan toimintaan nähden
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Rahoituskelpoisen ESR-hankkeen suunnittelussa 

huomioon otettavat seikat

1. Hyvä ESR-hanke vastaa johonkin havaittuun alueelliseen  tarpeeseen tai ongelmaan 

2. Hankkeen ohjelma-asiakirjanmukaisuus on kaiken perusta!

3. Varmista, että hanke tukee myös maakunnan strategisten tavoitteiden saavuttamista

4. Hyvässä hankesuunnitelmassa hankkeen tavoitteet, toimenpiteet ja kohderyhmä on 

rajattu

5. Hyvä ESR-hanke on kustannustehokas

6. Hakijan on osallistuttava myös itse hankkeen kustannusten rahoittamiseen

7. Yhteistyötahojen sitouttaminen hankkeeseen jo hakuvaiheessa on tärkeää!

8. Hankkeen toiminnan jatkuvuus on varmistettava myös sen jälkeen kun hanke päättyy 
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TOIMINTALINJA 3: TYÖLLISYYS JA 

TYÖVOIMAN LIIKKUVUUS
Erityistavoite 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-

asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Pääsääntöisesti ohjelma-asiakirjan mukaan hankkeissa rahoitettavat

toimenpiteet:

- nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämään 

ohjaus, valmentaminen ja muu työllistymistä edistävä toiminta

- nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien kanssa toimivien 

tahojen välisen yhteistyön ja verkostojen kehittäminen sekä 

yritysyhteistyö
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Erityiset valintaperusteet  ET 6.1

Erityiset valintaperusteet (kukin arviointiperuste arvioidaan asteikolla 1-5, suluissa 

painoarvoprosentti):

• Hankkeen toimenpiteillä edistetään työllisyyttä välittömästi tai välillisesti  (15%)

• Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja tai tuotetaan erityistä lisäarvoa 

olemassa oleviin palveluihin ja/tai toimintamalleihin heikossa työmarkkina-

asemassa olevien työllisyyden edistämiseksi. (20%)

• Hanke vastaa osaltaan tunnistettuihin paikallisiin/alueellisiin 

työvoimatarpeisiin. (15%)

• Hanke edistää toimijoiden yhteistyötä ja/tai monialaisten palvelujen 

hyödyntämistä koordinoidusti.  (20%)

• Hanke kohdistuu erityisesti nuoriin tai ikääntyviin. (10%)

• Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa. ( 5%)

• Hanke tukee yhdenvertaisuutta.  (5%)

• Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita.  (5%)

• Hanke tukee EU:n Itämeren  alueen strategiaa.  (5%)
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TOIMINTALINJA 5: SOSIAALINEN OSALLISUUS JA 

KÖYHYYDEN TORJUNTA 
Erityistavoite 10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja

toimintakyvyn parantaminen 

• Heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevat

• Työllisyys taustalla olevana tavoitteena, vaikka ei heti realistista

• Palvelujen kehittäminen myös ennaltaehkäisevästi

• Kansalaistoimijalähtöiset toimenpiteet

• Hakijoita sparraa STMn rahoittama ESR hanke Sosiaalisen 

osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokra

Hanketta toteuttaa Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos
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Erityiset valintaperusteet ET 10.1

Kukin arviointiperuste arvioidaan asteikolla 1-5 (arviointiperusteen painoarvo %)

• Hankkeen toimenpiteillä edistetään osallistujien etenemistä kohti 

työelämää  (20 %)

• Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja tai tuotetaan erityistä 

lisäarvoa olemassa oleviin työ- ja toimintakykyä lisääviin palveluihin 

ja/tai toimintamalleihin (20 %)

• Hanke edistää toimijoiden yhteistyötä ja/tai monialaisten palvelujen 

hyödyntämistä koordinoidusti (15 %)

• Hanke kohdistuu erityisesti ryhmiin, joiden sosiaalinen osallisuus on 

uhatuin (15 %)

• Hanke vahvistaa kansalaistoimijalähtöisiä toimintatapoja (10 %)

• Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa (5 %)

• Hanke tukee yhdenvertaisuutta (5 %)

• Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita (5 %)

• Hanke tukee Itämeri-strategiaa (5 %)
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Rakennerahasto-ohjelman horisontaaliset 

periaatteet

Hankesuunnitelmassa pitää huomioida: 

Kestävä kehitys

http://www.rakennerahastot.fi/kestava-kehitys#.VLNxE1Q8KUk

- ekologinen ( ympäristöllinen), taloudellinen sekä sosiaalinen ja 

kulttuurinen ulottuvuus

Yhdenvertaisuus

http://www.rakennerahastot.fi/yhdenvertaisuus#.VLNvwlQ8KUk

- ketään ei saa syrjiä sukupuolen, iän, etnisen tai kansallisen 

alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, 

mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen 

suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Tasa-arvo

http://www.rakennerahastot.fi/sukupuolten-tasa-arvo#.VLNw3FQ8KUk

- tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa ja poistaa 

sukupuolesta johtuvaa syrjintää
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ESR-hankehakemuksessa

• Tarvelähtöisyys

• Lisäarvo, ei tueta perustoimintaa

• Kohderyhmä on selkeästi määritelty ja rajattu

• Realistiset tavoitteet

• Konkreettiset toimenpiteet

• Yhteistyö, kumppanuus ja verkostot toteutuksessa, sitoutuminen

• Kustannusarvio suhteessa hankkeen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin on 

perusteltu ja kohtuullinen

• Riittävät ja osaavat henkilöresurssit

• Sitoumukset hankkeelle tulevasta muusta rahoituksesta ja 

omarahoitusosuuksista

• Uutuusarvo, uudet avaukset

• Tuloshakuisuus

• Toiminnan jatkuminen ja vakiinnuttaminen

• Tulosten levittäminen

17.2.2020Etunimi Sukunimi12



www.rakennerahastot.fi  sivustolta löytyy

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

• Kansalliset ja EU- tason lait ja asetukset

• Ajankohtaista tietoa rakennerahastoista

• Ohjeita hakijalle ja hanketoimijalle, mm tietoa ESR Henkilö järjestelmään 

kerättävistä osallistujien tiedoista

• Tietoa hakuajoista

• Viestintäohjeet

• Linkki EURA 2014 järjestelmään

• Uutiskirjeet: TEM toimittaa valtakunnallisen uutiskirjeen

• Linkki rakennerahastojen alueellisiin osioihin

• Tietoa ohjelman horisontaalisista erityisteemoista
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Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020
Suomen rakennerahasto-ohjelma

• https://www.eura2014.fi/rrtiepa/ ohjelmakauden RR-tietopalvelu

Rakennerahastojen viestintäkanavat:

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

• Facebook:, Twitter

• Tilaa uutiskirje
– https://www.rakennerahastot.fi/uutiskirjeen-tilaus, 
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