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Edessä ohjelman täyden käynnistymisen vuosi
▪ Kauden 2014-2020 rahoitusta haettavana, hyvä vaihtoehto lyhytkestoisille 

toimenpiteille

▪ Avautuva ESR+ haku tarkoitettu pienille hankkeille

▪ Lastensuojelun kehittämishankkeet hakuun kesällä 2023

▪ Ruokavirasto avaa haut aineelliseen apuun liittyviin maksukortteihin keväällä 2023

▪ ELY-keskus avaa haut ruoka-avun liitännäispalveluihin kun maksukorttien jako 
tiedossa

▪ EURA 2021 järjestelmä; Ennakot toimivat- maksatustoiminnat eivät (ennakoidaan 
valmistuvan 2023 jälkipuoliskolla)

▪ EURA 2021 – usein kysytyt kysymykset

https://rakennerahastot.fi/eura-2021-ukk1#:~:text=EURA%202021%20%E2%80%93%20usein%20kysyttyj%C3%A4%20kysymyksi%C3%A4
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ESR+ ja EAKR hakuajat 2023

Hakuaika Rahoittaja Erityisteema

Kesä 2023 ELY-keskus ESR+; Lastensuojelun kehittäminen

10.1.2023 - 17.3.2023 ELY-keskus ESR+; Työllisyys, osaaminen, osallisuus

10.1.2023 – 24.2.2023 ELY-keskus EAKR; Energiatehokkuus, ilmastonmuutoksentorjunta, kiertotalous

8.2.2023-17.3.2023 ELY-keskus EAKR Saavutettavuushankkeet

1.3.2023 - 5.5.2023 ELY-keskus ESR+; Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen

1.7.2023 - 8.9.2023 ELY-keskus ESR+; Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen

1.8.2023 - 29.9.2023 ELY-keskus ESR+; Työllisyys, osaaminen, osallisuus
EAKR; Energiatehokkuus, ilmastonmuutoksentorjunta, kiertotalous

1.8.2023-29.9.2023 ELY-keskus EAKR yritysten toimintaympäristötuki/elinkeinoverkottunut tutkimus

1.8.2023-29.9.2023 ELY-keskus EAKR Saavutettavuushankkeet

Jatkuva haku ELY-keskus JTF ennallistaminen ja ESR tyyppiset toimet
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Tuloksellisuutta kuvaavien tietojen tuottaminen

• Aineistoa keräävä seuranta keskittyy lyhyen aikavälin tietojen tuottamiseen

• Pitkän aikavälin tiedon tuottaminen lakisääteistä arviointia

• Osallistujatietojen tallennusjärjestelmään ei tule tallentaa alle 5 päivää osallistuvien 
lopetusilmoituksia.
− Lyhytkestoisen osallistumisen mittaaminen aiheutti aiemmin turhaa byrokratiaa
− Muutos parempaan tapahtunut pääosin kestoltaan pidemmissä toimenpiteissä

• Kohderyhmään tulisi luoda pitkäkestoinen kontakti muutoksen todentamiseksi

• ESR+ toimenpiteet ovat usein tukemassa olemassa olevien palveluiden saavutettavuutta ja 
laatua

• Hankkeilla tuetaan monialaisen ja moniammatillisen yhteistyön edellytyksiä ja kokeiluja
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ESR+ indikaattorit 
Mitataan muutosta

• Osallistujat, jotka ovat ryhtyneet työnhakuun jättäessään hankkeen; kuinka moni hankkeessa aloittaessaan 
työmarkkinoiden ulkopuolella olevista osallistujista ryhtyy hankkeen toimenpiteiden ansiosta työnhakuun. 

• Osallistujat, jotka ovat koulutuksessa jättäessään hankkeen; 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 on saanut ammattitaitoa tukevan pätevyyden ; kuinka moni osallistuja on saanut 
ammattipätevyyden hankkeen toimenpiteiden ansiosta jättäessään hankkeen. Tässä raportoidaan myös suoritetut 

osatutkinnot. Ammattipätevyys tarkoittaa tutkintoa tai muuta suoritusta, joka pätevöittää ammatissa 
toimimiseen.

− Todistus koulutuksista, osaamismerkit ja osatutkinnot mahdollisia, lyhyemmätkin koulutukset mahdollisia, mutta eivät täytä 
indikaattorin ehtoa

• Osallistujat, jotka ovat työelämässä, myös itsenäisinä ammatinharjoittajina, jättäessään hankkeen; kuinka moni 
hankkeessa aloittaessaan työttömänä tai työvoiman ulkopuolella olevista osallistujista (sisältäen myös opiskelijat ja 
koulutuksessa olevat) työllistyy hankkeen toimenpiteiden ansiosta.
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Seuraa meitä somessa

• Facebook: https://www.facebook.com/puhettarahasta

• Linkedin: https://www.linkedin.com/puhetta-rahasta-ely-keskus

• Koontisivu auki olevista hausta:

• https://rakennerahastot.fi/ita-suomi/hakuajat-ita-suomi

• Hakuaikojen taulukot alla olevalta sivulta

• https://rakennerahastot.fi/ita-suomi/rahoituksen-hakeminen

• sekä erilliset maakuntakohtaiset tulevat hakuajat:

• https://rakennerahastot.fi/ita-suomi/rahoituksen-hakeminen/etela-savon-rahoitushaut

• https://rakennerahastot.fi/ita-suomi/rahoituksen-hakeminen/pohjois-karjalan-rahoitushaut

• https://rakennerahastot.fi/ita-suomi/rahoituksen-hakeminen/pohjois-savon-rahoitushaut

https://www.facebook.com/puhettarahasta
https://www.linkedin.com/puhetta-rahasta-ely-keskus
https://rakennerahastot.fi/ita-suomi/hakuajat-ita-suomi
https://rakennerahastot.fi/ita-suomi/rahoituksen-hakeminen
https://rakennerahastot.fi/ita-suomi/rahoituksen-hakeminen/etela-savon-rahoitushaut
https://rakennerahastot.fi/ita-suomi/rahoituksen-hakeminen/pohjois-karjalan-rahoitushaut
https://rakennerahastot.fi/ita-suomi/rahoituksen-hakeminen/pohjois-savon-rahoitushaut
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