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Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027
Euroopan sosiaalirahasto plus (2/2)

Tuloksellisuus = lyhyen ja pitkän 
aikavälin vaikutus

• Määriä kuvaavat indikaattorit 
mm. aloittaneiden lukumäärä

• Lyhyen aikavälin indikaattorit 

mm. työttömistä aloittaneista 

työllistynyt lukumäärä

• Pitkän aikavälin vaikuttavuus 

mm. ohjelmatason arviointi

Hakemuksessa kerrottava mm.
• Mitä muutosta nykytilaan hanke 

tuo?
• Mikä on tuen ensisijainen vaikutus 

hankkeen toteuttamiseen?
• Miten välittömät tulokset ja 

pitkän aikavälin vaikutukset 
voidaan laadullisesti todentaa 
ja määrällisesti mitata?
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Indikaattorit henkilöosallistujia
sisältävissä ESR-hankkeissa 

• Jokaiselle erityistavoitteelle on ohjelma-
asiakirjassa määritelty tuotos- ja 
tulosindikaattorit joiden toteutumista 
seurataan

• Tuotosindikaattoreille on asetettu 
välitarkastustavoitteet v. 2024 ja v. 2029

• Osa indikaattoreista ilmoitetaan %, osa 
lukumääränä

• Hakemuksessa kohderyhmä ilmoitetaan 
lukumäärinä jaoteltuna mm.työmarkkina-
aseman ja koulutustaustan mukaan
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Hankkeen kohderyhmä – Määrälliset tavoitteet hankehakemuksessa (1/4)
Tutustu EURA2021 täyttöohjeisiin

Henkilöosallistujat

Hankkeeseen osallistuvilla henkilöillä tarkoitetaan henkilöitä
▪ jotka saavat suoraan etua ESR:n tukitoimesta, 
▪ jotka voidaan tunnistaa, 
▪ joilta voidaan kysyä heidän ominaisuuksistaan ja 
▪ joita varten on varattu erityismäärärahoja. 

Hankkeeseen osallistuvien henkilöiden määrä tulee arvioida mahdollisimman realistisesti. 

ESR + ryhmähankkeessa jokainen toteuttaja kirjaa omat osallistujamäärät. Hakemuksessa avattava ovatko osallistujat
samoja henkilöitä.

Toteutunutta osallistujamäärää verrataan hankkeen toteutuksen aikana hakemuksessa esitettyyn tavoitteeseen.
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Hankkeen kohderyhmä – Määrälliset tavoitteet hankehakemuksessa (2/4)
Tutustu EURA2021 täyttöohjeisiin

Yksi henkilö lasketaan vain kerran hankkeeseen osallistuneeksi, vaikka henkilö osallistuisikin toisistaan 
erillisiin toimenpiteisiin hankkeen sisällä. 

Osallistuviin henkilöihin ei lasketa mukaan 
▪ alle 5 päivää (1 – 4 päivää) osallistuvia henkilöitä
▪ koulutusta tai ohjausta antavaa opettajaa, konsulttia tms. henkilöä 
▪ hankkeen vetäjää tai hankepäällikköä
▪ hankkeen info- tai tiedotustilaisuuksiin, tulosten levittämisseminaareihin tai muihin vastaaviin kertaluonteisiin 
tilaisuuksiin osallistuneita henkilöitä. 

Osallistujatietojen tallennusjärjestelmään tallennetaan osallistujan aloitus- ja lopetuslomakkeet. Tämä ohjeistetaan 
kun tallennusjärjestelmä on käyttövalmis

Osallistujatietojen tallennusjärjestelmään ei tallenneta alle 5 päivän osallistumistietoja
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ESR+ -hankkeeseen 
osallistuvan henkilötietojen 
kerääminen

• Osallistujatietojen tallennusjärjestelmään/ 
Henkilöosallistujan asiointipalveluun 
tallennetaan osallistuvan henkilön aloitus-
ja lopetustietolomake

• Rahoituslaki 50 § ESR+ ja JTF rahastojen 
hankkeisiin osallistuvien henkilöiden 56 §:n 
1 mom. tarkoitetut henkilötiedot 
tallennetaan tietojärjestelmään

• Osallistuja tunnistautuu suomi.fi –palvelun 
kautta

• Tai osallistujan pyynnöstä hanketyöntekijä 
voi tallentaa hänen tietonsa, jolloin 
rahoituslain 56 § mukaan osallistujan tulee 
todentaa henkilöllisyytensä (ei vaadita 
vahvaa tunnistautumista)
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Hankkeen kohderyhmä työmarkkina-aseman mukaan (1/2)
Hankkeen kohderyhmä –määrälliset tavoitteet - EURA2021 täyttöohjeet

Työttömät
Työttömiksi luetaan henkilöt, jotka ovat ilman työtä, työmarkkinoiden käytettävissä ja aktiivisesti etsimässä työtä. 
Päätoimisesti opiskeleva henkilö, vaikka täyttäisikin yllä olevat kriteerit, merkitään opiskelijaksi.

joista pitkäaikaistyöttömiä (yli 12 kk)
Pitkäaikaistyöttömiksi luetaan henkilöt, jotka ovat olleet yhtäjaksoisesti työttömänä 12 kuukautta tai enemmän.

Yleissivistävässä/ ammatillisessa koulutuksessa olevat
Päätoimisesti koulutuksessa tai opiskelemassa olevat henkilöt merkitään tähän. Päätoiminen opiskelu on tutkinnon 
suorittamista yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Lisäksi päätoimisia ovat nuorille suunnatut lukio-opinnot.
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Hankkeen kohderyhmä työmarkkina-aseman mukaan (2/2)
Hankkeen kohderyhmä –määrälliset tavoitteet - EURA2021 täyttöohjeet

Työssä olevat (ml. yrittäjät)
▪ 15 vuotta täyttäneet palkansaajan tai yrittäjän asemassa olevat. 
▪ palkallisella äitiysvapaalla oleva henkilö 
▪ työllistämistuella työllistetty
Varusmiespalvelusta suorittavaa, joka oli ansiotyössä tarkasteluajankohtana, ei merkitä työssä olevaksi, vaan 

työmarkkinoiden ulkopuolella olevaksi.

Työmarkkinoiden ulkopuolella olevat
Henkilöt, jotka eivät ole työssä tai työttömiä. 
Varusmiehet luetaan tähän luokkaan. 
Mukaan ei lueta koulutuksessa olevia, jotka merkitään kohtaan ”Yleissivistävässä/ ammatillisessa koulutuksessa olevat”. 
Kotona täysipäiväisesti lapsia hoitavat merkitään työmarkkinoiden ulkopuolella oleviksi elleivät he täytä työttömän
määritelmää, jonka tulee silloin olla ensisijainen luokittelu. 
Äitiysvapaalla oleva henkilö katsotaan työssä olevaksi.
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Hankkeen kohderyhmä – iän ja koulutustaustan mukaan  
(1/3)

Hankkeeseen osallistuvien henkilöiden koulutustausta
▪ alle 30-vuotiaiden, 
▪ 30–54-vuotiaiden ja 
▪ yli 54-vuotiaiden henkilöiden arvioitu lukumäärä koulutustaustan ja sukupuolen mukaan eriteltyinä.

Osallistujat ilman perusasteen (ISCED 1) koulutusta
ISCED 0 merkitsee, että peruskoulua vastaavaa oppimäärää ei ole suoritettu

Alemman perusasteen (ISCED 1) ja ylemmän perusasteen (ISCED 2) koulutuksen suorittaneet
Alempi perusaste merkitsee peruskoulun vuosiluokkia 1 – 6. Ylempi perusaste merkitsee peruskoulun 
vuosiluokkia 7 – 9 sekä vapaaehtoista 10. luokkaa
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Hankkeen kohderyhmä – koulutustaustan mukaan (2/3)

Keskiasteen (ISCED 3) tai keskiasteen jälkeisen (ISCED 4) koulutuksen suorittaneet
Keskiasteen koulutus merkitsee toisen asteen (lukio, ammatillinen peruskoulutus, ammattitutkinto) tai 
erikoisammattikoulutusasteen (erikoisammattitutkinto) suoritusta. 

Keskiasteen (ISCED 3) koulutus vastaa keskiasteen (toisen asteen) ammatillista koulutusta, johon kuuluvat 
ammatilliset perustutkinnot ja ammattitutkinnot (esimerkiksi lapsi- ja perhetyön perustutkinto, autoalan 
perustutkinto, hierojan ammattitutkinto, floristin ammattitutkinto) sekä lukiota. 

Keskiasteen jälkeinen koulutus (ISCED 4) vastaa erikoisammattitutkintoja (esimerkiksi psykiatrisen hoidon, 
hitsaajamestarin ja johtamisen erikoisammattitutkinnot)
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Hankkeen kohderyhmä – koulutustaustan mukaan (3/3)

Korkea-asteen koulutuksen (ISCED 5–8) suorittaneet
Alin korkea-aste (ISCED 5) vastaa ammatillisen opistoasteen tutkintoa. 

Alempi korkeakouluaste (ISCED 6) vastaa ammattikorkeakoulututkintoa, teknillisissä oppilaitoksissa suoritettuja 
tutkintoja sekä metsätalousinsinöörin ja merikapteenin tutkintoja sekä yliopistojen alempia 
korkeakoulututkintoja. 

Ylempi korkeakouluaste (ISCED 7) vastaa ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja, yliopistojen ylempiä 
korkeakoulututkintoja, erikoislääkäri-, erikoishammaslääkäri- ja erikoiseläinlääkäritutkintoja sekä 
yleisesikuntaupseerin tutkintoa. 

Tutkijakoulutusaste (ISCED 8) vastaa lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja.
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Hankkeen kohderyhmä – Määrälliset tavoitteet hankehakemuksessa (3/4)
Tutustu EURA2021 täyttöohjeisiin

YRITYKSET
Hankkeeseen osallistuvien yritysten arvioitu lukumäärä henkilöstön määrän mukaan
• hankkeeseen osallistuvien yritysten arvioitu lukumäärä jaotellaan yritysluokan mukaan. 
• Luokittelu perustuu EU:n komission suositukseen mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten 
määritelmistä    PK-yritysten määritelmä

Hankkeeseen osallistuvalla yrityksellä tarkoitetaan yritystä,  joka osallistuu konkreettisella tavalla hankkeen 
toimintaan (esim. yritys, jonka henkilöstö osallistuu hankkeessa järjestettävään koulutukseen tai joka on mukana 
hankkeessa kehitettävän menetelmän, palvelun tai tuotteen tms. kehittämistyössä tai yritys osallistuu hankkeen 
rahoittamiseen).

Yksi yritys lasketaan vain kerran hankkeeseen osallistuneeksi, vaikka se osallistuisikin toisistaan erillisiin 
toimenpiteisiin hankkeen sisällä

http://publications.europa.eu/resource/cellar/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0007.01/DOC_1
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Hankkeen kohderyhmä – Määrälliset tavoitteet hankehakemuksessa (4/4)
Tutustu EURA2021 täyttöohjeisiin

Yritystä ei lasketa hankkeeseen osallistuneeksi, 

▪ mikäli hankkeen tuensaaja eli toteuttaja (ryhmähankkeessa voi olla useampi) on yritys
▪ mikäli se ainoastaan myy palveluja tai tuotteita hankkeelle, 
▪ saa pelkästään informaatiota hankkeelta, mutta ei ole muulla tavalla hankkeessa toimivana osapuolena. 
▪ jos yrityksen yksittäinen työntekijä osallistuu hankkeen koulutukseen pelkästään henkilön oman, ammatillisen 

kehittymisen näkökulmasta. 

Osallistuvien yritysten tunnistetiedot (nimi, y-tunnus, yritysluokka) ilmoitetaan hankkeen seurantaraportilla 
seurantakausittain.
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Hankkeen kohderyhmä - Osallistujia koskevat lyhyen aikavälin 
määrälliset tavoitteet (1/3)
Jollei kohdassa mainittu tavoite ole hankkeen tavoite, sen voi jättää tyhjäksi.

Osallistujat, jotka ovat ryhtyneet työnhakuun jättäessään hankkeen
Kirjaa tavoite, kuinka moni hankkeessa aloittaessaan työmarkkinoiden ulkopuolella olevista osallistujista 
(sisältäen myös aloittaessaan opiskelijat ja koulutuksessa olevat) ryhtyy hankkeen toimenpiteiden 
ansiosta työnhakuun. 

Työmarkkinoiden ulkopuolella olevat ovat muita kuin työssä tai työttöminä olleita 
(ks. määritelmä kohdasta ”Työmarkkinoiden ulkopuolella olevat”). 

Työnhakuun ryhtyminen tarkoittaa, että henkilö on työtön ja ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimistoon. 

Tarkoituksena on osoittaa, onko hankkeessa aloittaessaan työmarkkinoiden ulkopuolella tai opiskelemassa 
ollut henkilö ryhtynyt hakemaan työtä viimeistään neljän viikon kuluessa siitä, kun hän lopetti hankkeessa.
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Hankkeen kohderyhmä - Osallistujia koskevat lyhyen aikavälin 
määrälliset tavoitteet (2/3)

Jollei kohdassa mainittu tavoite ole hankkeen tavoite, sen voi jättää tyhjäksi.

Osallistujat, jotka ovat koulutuksessa jättäessään hankkeen
Kirjaa tavoite, kuinka moni osallistuja hankkeen toimenpiteiden ansiosta aloittaa koulutuksen tai 
opiskelun jättäessään hankkeen. Tarkoituksena on kuvata muutosta sellaisen henkilön tilanteessa, 
joka ei ollut opiskelemassa tai koulutuksessa aloittaessaan hankkeessa.

Osallistujat, jotka saavat ammattipätevyyden jättäessään hankkeen
Kirjaa tavoite, kuinka moni osallistuja on saanut ammattipätevyyden hankkeen toimenpiteiden ansiosta 
jättäessään hankkeen. Koulutustasojen sisällöt on määritelty aloitustilanteen tiedoissa. 
Tässä raportoidaan myös suoritetut osatutkinnot. 
Tutkinnon tai ammattipätevyyden saaminen raportoidaan kullekin osallistujalle vain kerran hankkeen aikana. 
Ammattipätevyys tarkoittaa tutkintoa tai muuta suoritusta, joka pätevöittää ammattiin. 

Mukaan ei lueta hygieniapasseja, tulityökortteja tai vastaavia, joiden suorittaminen edellyttää 
hyvin lyhytaikaista hankkeeseen osallistumista.
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Kohderyhmä - Osallistujia 
koskevat lyhyen aikavälin 
määrälliset tavoitteet (3/3)

Jollei kohdassa mainittu tavoite ole hankkeen 
tavoite, sen voi jättää tyhjäksi.

Osallistujat, jotka ovat työelämässä, myös 
itsenäisinä ammatinharjoittajina, jättäessään 
hankkeen
Kirjaa tavoite, kuinka moni hankkeessa 
aloittaessaan työttömänä tai työvoiman 
ulkopuolella olevista
osallistujista (sisältäen myös opiskelijat ja 
koulutuksessa olevat) työllistyy hankkeen
toimenpiteiden 
ansiosta.
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Lisätietoja
www.rakennerahastot.fi sivustolla on tietoa ohjelmasta, ohjeita hankehakijalle ja 
hankkeen toteuttajalle

https://rakennerahastot.fi/lansi-suomi sivustolla on Länsi-Suomen alueen tietoja, 
mm. suunnitellut hakuaikataulut.

Länsi-Suomen alueella on FB-sivut https://www.facebook.com/LSrakennerahastot/
käy tykkäämässä

Seuraava Länsi-Suomen ESR+ hankehaku käynnistyy vuoden 2023 alussa.

Nyt vanhan ohjelman toimintalinjat 3, 5 ja 9 ovat jatkuvassa haussa

http://www.rakennerahastot.fi/
https://rakennerahastot.fi/lansi-suomi
https://www.facebook.com/LSrakennerahastot/
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Kiitos!


