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4.1 Polkuja töihin

• Tuetaan työnantajaosaamisen kehittymistä työntekijän rekrytoinnissa huomioiden erityisesti 
mikroyrittäjät

• Edistetään työvoiman kohtaannon parantamista muutos- ja täydennyskoulutuksilla

• Tuetaan nuorten ja töihin palaavien mm. osatyökykyisten työllistymistä 

• Lisätään rekrytointivaikeuksista kärsivien alojen ja työnantajien tunnettavuutta sekä 
työpaikkojen vetovoimaa

• Tuetaan työllisyyden palvelupolkujen saumattomuutta ja työllisyyden ekosysteemin 
kehittymistä
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4.1 Polkuja töihin, tavoite 2029

Työttömät, mukaan 
lukien 
pitkäaikaistyöttömät

11520

Kansallisella, 
alueellisella tai 
paikallisella
tasolla tuettujen 
viranomaisten tai 
julkisten palvelujen 
lukumäärä

17

Osallistujat, jotka ovat 
koulutuksessa 
jättäessään toimen

15 %

Osallistujat, jotka ovat 
työelämässä, myös 
itsenäisinä 
ammatinharjoittajina, 
jättäessään toimen

40 %

Palvelun laatu 4,5

Tuotosindikaattorit Tulosindikaattorit
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4.2 Uutta osaamista työelämään

• Edistetään jatkuvan oppimisen ratkaisuja työelämässä ja tuetaan erityisesti yksinyrittäjien 

koulutusmahdollisuuksia

• Vahvistetaan yrittäjyyttä osana koulutusta ja työelämää

• Tuetaan työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuton edistämistä osaajapulan ratkaisemiseksi

• Kehitetään uusia tapoja koulutukseen ja työelämään siirtymisen tukemiseksi huomioiden erityisesti koulutuksessa 

aliedustetut ryhmät 

• Edistetään matkailu- ja tapahtumatuotantoalojen kasvua ja osaamista 

• Edistetään luovan alan osaamisen hyödyntämistä elinkeinorakenteen monipuolistamisessa

• Parannetaan työssä jaksamista ja johtamista moninaistuvassa työelämässä huomioiden etätyö, lähityö, osa-

aikatyö

• Vahvistetaan ja kokeillaan työllisyyttä edistävien osaamistilien ja yksilöllisten osaamisratkaisujen toteutumista
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4.2 Uutta osaamista työelämään, 
tavoite 2029

Työelämän ulkopuolella olevat 212

Työlliset, mukaan lukien 
itsenäiset ammatinharjoittajat

4940

Alle 30-vuotiaat 8700

Kansallisella, alueellisella tai 
paikallisella tasolla 
tuettujen viranomaisten tai 
julkisten palvelujen lukumäärä

46

Osallistujat, jotka 
saavat 
ammattipätevyyden 
jättäessään toimen

10 %

Osallistujat, jotka ovat 
työelämässä, myös 
itsenäisinä 
ammatinharjoittajina, 
jättäessään toimen

25 %

Palvelun laatu 4,5

Tuotosindikaattorit Tulosindikaattorit
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4.3 Yhdenvertaiseen osallisuuteen

• Kehitetään monialaisia, moniammatillisia ja monikanavaisia ohjaus- ja 
neuvontapalveluita

• Kehitetään perhe- ja nuorisotyön asiakaslähtöisiä palveluita 

• Torjutaan nuorten syrjäytymistä ja tuetaan nuorten koulutukseen ohjautumista 

• Haetaan ratkaisuja työikäisten mielenterveysongelmien kasvun selättämiseksi ja 
ennakoivia matalan kynnyksen palveluita

• Edistetään vammaisten ja muiden heikossa asemassa olevien osallisuuden ja 
toimintakyvyn toteutumista 

• Edistetään kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntapalvelujen hyödyntämistä osallisuuden, 
hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisessä 
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4.3 Yhdenvertaiseen osallisuuteen, tavoite 2029

Pitkäaikaistyöttömät 7150

Työelämän ulkopuolella olevat 4900

Ulkomaalaistaustaiset henkilöt 5060

Kansallisella, alueellisella tai 
paikallisella tasolla tuettujen 
viranomaisten tai julkisten 
palvelujen lukumäärä

25

Osallistujat, jotka ovat 
ryhtyneet työnhakuun 
jättäessään toimen

10 %

Osallistujat, jotka ovat 
koulutuksessa jättäessään 
toimen

10 %

Osallistujat, jotka ovat 
työelämässä, myös 
itsenäisinä 
ammatinharjoittajina, 
jättäessään toimen

15 %

Palvelun laatu 4,5

Tuotosindikaattorit Tulosindikaattorit
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Hakeminen

• Hakuaika 10.1.-24.2.2023

• Hakemukset jätetään EURA 2021 –järjestelmässä https://eura2021.fi/

• ESAELY-024 Etelä-Savon ESR+ -hankehaku 

• ESAELY-025 Pohjois-Savon ESR+ -hankehaku

• ESAELY-026 Pohjois-Karjalan ESR+ -hankehaku 

• Viranomaiskäsittelyyn jätettyjä hakemuksia ei voi siirtää toiseen hakuun eikä toiselle 
rahoittajalle

• Hakijan ja toteuttajan palveluissa käyttäjällä oltava Suomi.fi:ssä myönnetty valtuus EURA 
2021:n käyttöön

https://www.suomi.fi/valtuudet

https://eura2021.fi/
https://www.suomi.fi/valtuudet
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Hakeminen

• Hakemus tulee jättää ennen hankkeen aloittamista

• Hanketta ei suositella aloitettavan ennen myönteistä päätöstä

• Ryhmähankkeiden hakijoiden laadittava yhteistyösopimus; aiesopimus 
liitteeksi jo rahoitushakemukseen

• Hankkeet voivat olla ylimaakunnallisia (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-
Savo) - Huom. mahdollisesti erillinen haku, tarkentuu.

• Jos toteutus ylialueellinen eli mukana muitakin maakuntia, rahoitusta 
hankkeelle kohdennuttava myös näiltä alueilta - Huom. mahdollisesti erillinen 
haku, tarkentuu.
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Rahoitus

• Tukitaso pääsääntöisesti 80 % kokonaiskustannuksista

• Tuen hakijan itse osallistuttava omarahoitusosuudella

• Hankkeessa voi olla myös ulkopuolista kunta-, muuta julkista tai yksityistä rahoitusta, 
sitoumukset rahoitushakemuksen liitteeksi

• Varauduttu rahoittamaan hankkeita tässä ESR+ -haussa maakunnittain enintään 8 
miljoonalla eurolla vuosien 2021-2023 valtuuksista, sekä rahoittamaan hankkeiden 
loppujaksoja tarvittaessa vuosien 2024-2025 valtuuksilla enintään 5 miljoonalla eurolla 
valtion talousarvioon otettujen määrärahojen puitteissa 
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Hakemusten arvioinnista

• Määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset arvioidaan hakuajan 
päätyttyä

• Rahoituskelpoisten hankkeiden on täytettävä yleiset valintaperusteet
• Esim. konkreettinen hankesuunnitelma ja hankkeen etenemisen seuraaminen sekä 

tarkoituksenmukaiset resurssit  

• Hankkeet arvioidaan, pisteytetään ja asetetaan etusijajärjestykseen erityisten 
valintaperusteiden mukaan; sisällölliset erityiset valintaperusteet ovat 
erityistavoitekohtaisia ja niiden avulla arvioidaan ohjelman toteutumista

• Hyväksyttyjen hakemusten tulee saavuttaa 50 % maksimipistemäärästä

• Valintaperusteet löytyvät hakukuulutuksesta

• Huomiota kiinnitetään indikaattoreihin (väh. 5 pv hankkeen toimenpiteissä) 
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Hakemuksen liitteet:

• Ryhmähankkeen yhteistyösopimus 

• Sitoumukset ulkopuolisesta rahoituksesta 

• Yritysten osallistumissitoumukset 

• ALV-selvitys flat rate 7% kustannusmallin hankkeissa

• Mahdolliset muut kumppanuussopimukset 

• Ei ylimääräisiä liitteitä, rahoitushakemuksesta käytävä ilmi kaikki olennainen
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Yhteys rahoittajaan ennen hakemuksen jättämistä 
ja ideapaperi

• Ennen hakemuksen jättämistä suositeltavaa olla yhteydessä rahoittajaan, lähettää 
ideapaperi ja sitten esitellä rahoitukseen jätettävää hanketta

• Ideapaperi:
• Hankkeen tarve kohderyhmälähtöisesti sekä tavoiteltu muutos
• Kohderyhmä ja miten ohjautuu hankkeen toimenpiteisiin
• Toimenpiteet ja tulokset konkreettisella tasolla sekä budjettiarvio
• Toiminnan jatkuminen ja tulosten hyödyntäminen jatkossa
• Miten hanke kytkeytyy suurempiin kokonaisuuksiin ja aiemmin kehitettyyn, erityisesti 

huomioitava vielä käynnissä olevat ja vasta päättyneet hankkeet
• Verkosto, jossa kehittämistyötä tehdään
• Hankkeen kohdentuminen ESR+ -ohjelman sisältöihin ja erityistavoitteen 

indikaattoreihin



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Linkkejä

• Lisätietoa

https://rakennerahastot.fi/etusivu

• Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelma

https://rakennerahastot.fi/uudistuva-ja-osaava-suomi-2021-2027

• Linkki videoihin, joissa kerrotaan hankkeiden suunnittelusta, hausta ja muusta tärkeästä

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyZsJGvjrPnjGWo_a7Su35Eyhx6LrqIUl

• Rahoituskaudella 2014-2020 rahoitetut hankkeet

https://www.eura2014.fi/rrtiepa/

https://rakennerahastot.fi/etusivu
https://rakennerahastot.fi/uudistuva-ja-osaava-suomi-2021-2027
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyZsJGvjrPnjGWo_a7Su35Eyhx6LrqIUl
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/
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ELY-keskus yhteystiedot, ESR+ -hankkeet
Rahoituspäällikkö

Timo Ollila, puh. 0295 026 695

timo.ollila(at)ely-keskus.fi

Valtakunnalliset teemat

Tiina Arpola, puh. 0295 026 131

tiina.arpola(at)ely-keskus.fi

Joensuu

Kimmo Kettunen, puh. 0295 026 161

kimmo.kettunen(at)ely-keskus.fi

Sirpa Raassina, puh. 0295 026 159 

sirpa.raassina(at)ely-keskus.fi

Anne-Marie Mutanen puh. 0295 026 157

anne-marie.mutanen(at)ely-keskus.fi

Kuopio

Niina Suorsa, puh. 0295 026 606

niina.suorsa(at)ely-keskus.fi

Sari Lappi puh. 0295 024 003

sari.lappi(at)ely-keskus.fi

Sari Marttila, puh. 0295 026 693

Sari.marttila(at)ely-keskus.fi

Mikkeli

Kirsi Komppa, puh. 0295 024 154

kirsi.komppa(at)ely-keskus.fi

Pia Pirskanen, puh. 0295 024 160

Pia.pirskanen(at)ely-keskus.fi
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