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Sosiaalirahastoon liittyvät toimintalinjat

• Toimintalinja 4: Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi
- Polkuja töihin
- Uutta osaamista työelämään
- Yhdenvertaiseen osallisuuteen

• Toimintalinja 5: Sosiaalisten innovaatioiden Suomi
- Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen

• Toimintalinja 6: Aineellista puutetta torjuva Suomi
- Eväitä elämään
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Mikä muuttuu?

• Rahaston nimenä ESR+ ja ohjelman nimi ’Uudistuva ja osaava Suomi 2021-
2027’

• Ei enää työvoimapoliittisia toimenpiteitä (esim. palkkatuet,
yhteishankinnat ja työvoimakoulutukset)

• Henkilöosallistujia koskevien indikaattoritietojen uusi keräämistapa (mm
osittain arviopohjainen ja ESR-hlö järjestelmä täysin sähköinen)

• Suuremmat odotukset vaikuttavuudelle
• Suuremmat odotukset yhteistyölle, verkostoitumiselle,

moniammatillisuudelle
• Pakollinen toimintalinja sosiaalisille innovaatioille
• Aineellinen apu (ruoka-apu ja liitännäistoimet)
• Sosiaalisen osallisuuden painoarvo kasvaa
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Euroopan sosiaalirahastotoiminnan
kehittämiskohteet(1/2)

• ohjelman tuloksellisuus ja vahvempi muutoksen tavoittelu. Kohderyhmän
työmarkkinatilanteeseen pyritään saamaan muutosta osaamis-, neuvonta- ja
työllisyyspalvelujen kautta. Kohderyhmän osallistumisen hankkeisiin täytyy olla kestoltaan
riittävän pitkäaikaista, sillä vaikuttavuus paranee toimenpiteiden keston kasvaessa.
Muutoksen seuraaminen vaatii myös hyvää kohderyhmän tuntemusta ja yhteydenpitoa
heidän kanssaan.

• Työvoimapoliittisten toimenpiteiden päättyessä ESR:n osalta on kansallisiin palveluihin
ohjautuminen iso tavoite, ja työn tekemisen eri tapojen yhdistämistä pyritään
tukemaan. Jatkuva oppiminen nousee keskeiseksi osaamisen kehittämisessä ja
työikäisen väestön osaamisen päivittämisessä. Yksilölliset opintopolut mahdollistavat
työssä olevien kouluttautumisen entistä paremmin.

• Työ- ja koulutusperäiset maahanmuuton tavoitteet nousevat ohjelmassa
esiin, samoin ns. puolisotyöpaikat. Työvoima- ja osaajapulaan voidaan aidosti
hakea ratkaisuja sekä edistää alueen ja erityisesti työpaikkojen vetovoimaisuutta
ja elinvoimaa. Eri väestöryhmien vuorovaikutuksen lisääminen otetaan
ohjelmassa myös tavoitteeksi.

10.9.2021Etunimi Sukunimi5



Euroopan sosiaalirahastotoiminnan kehittämiskohteet
(2/2)

• Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen sisällöt palaavat ohjelmaan
aiempaa keskeisemmin ja mahdollistavat yritysten muutoskyvykkyyden ja
kasvun edistämisen.

• ESR-sisällöissä keskeisiä uudistuksia ovat myös lapsiperheiden palveluiden
kehittämistavoitteiden sisällyttäminen ohjelmaan ja lastensuojelun palvelujen
kehittämistavoitteet. Samoin uudistuva ruoka-aputyö tulee osaksi ESR-
ohjelmaa.

• Toimenpiteet hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen työllisyyden
parantamiseksi ovat ohjelmassa hyvin esillä. Kansalaisjärjestöjen rooli
ohjelmassa säilyy merkittävänä ja kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen tuki
laajenee koko ohjelma-alueelle
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Kiitos
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