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Insatsområde 4 Ett sysselsättande, kunnigt och inkluderande Finland
• Sm 4.a Vägar till arbete

• Sysselsättning av arbetssökande 
• Utveckling av tjänster som stöder sysselsättningen

• Sm 4.g Ny kompetens för arbetslivet
• Kontinuerligt lärande och flexibla utbildningsvägar
• Utveckling av tjänster
• Prognostisering av förändringsbehov och kompetens utifrån arbetsmarknadens behov
• Utveckling av arbetslivet

• Sm 4.h Jämlik delaktighet
• Främja lika möjligheter och delaktighet
• Förbättra sysselsättningsmöjligheterna
• Utveckling av tjänster

Insatsområde 5 Finland av sociala innovationer
• Sm 5.h Skyddsnät för ungdomars framtid

Insatsområde 6 Finland motarbetar materiell fattigdom (Livsmedelsverket)

Ett förnybart och kompetent Finland 
2021–2027
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• Målet är övergripande stöd och tjänster enligt personens behov

• Målet är att göra det materiella bistånd som delas ut till dem som har det sämst ställt 
till en kompletterande del av befintliga samarbetsnätverk och verksamheter som 
omfattar flera aktörer och som stöder dem som har det sämst ställt.

• De kompletterande åtgärderna ökar målgruppens medvetenhet om deras möjligheter 
att utnyttja olika tjänster och stödformer, såsom social- och hälsovården, 
sysselsättnings- och utbildningstjänster samt organisationernas olika funktioner.

• Till exempel skuldrådgivning för hjälpmottagare, psykologiskt stöd och utveckling av 
digital kompetens främjar deras förmåga att klara sig på lång sikt

• Samarbete inom ESF+-programmet i synnerhet med projekt som finansierats ur det 
specifika målet Jämlik delaktighet

• Samarbete med basorganisationer och projekt som verkar genom annan finansiering 
(kommuner, välfärdsområden, församlingar, organisationsaktörer osv.)

Kompletterande åtgärder och materiell hjälp
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Främja lika möjligheter och delaktighet

• Stödja på många olika sätt integrationen av de mest utsatta på arbetsmarknaden i samhället, utbildningen och arbetsmarknaden samt bekämpa social utslagning och 

utanförskap.

• Öka välståndet för ensamstående och personer med missbruksproblematik och/eller nedsatt arbets- och funktionsförmåga bland annat genom sociala åtgärder och 

rehabilitering.

• Främja att funktionshindrade personers, etniska minoriteters och andra missgynnade befolkningsgruppers rättigheter tillgodoses

• Utveckla medborgaraktivism och kollektiva tjänster samt främja minoriteters och specialgruppers deltagande i beslutsfattandet och planeringen av tjänsterna

• Utnyttja biblioteks-, kultur- och idrottstjänster för att främja delaktighet, välfärd och sysselsättning

Förbättra möjligheterna till sysselsättning

• Förbättra de mest utsattas förmåga att få tillgång till utbildning och inträde på arbetsmarknaden

• Bygga upp en inkluderande arbetsmarknad, öka användningen av och effektiviteten hos metoder för stöd av arbetsförmågan och stödd sysselsättning samt utveckla 

innehållet i arbetsverksamhet.

Utveckla tjänster

• Utveckla, sprida och förankra sektorsövergripande, lägliga, tillgängliga och sammanhängande tjänster inom konst, kultur, välfärd, socialservice, hälso- och sjukvård, 

rehabilitering, utbildning och sysselsättning. 

• Främja partnerskap, samarbete och kompetens mellan yrkesutbildade, tredje och fjärde sektorn och myndigheterna. 

• Ta fram resultatgivande modeller för bland annat social rehabilitering och missbrukarrehabilitering för personer i arbetsför ålder samt tjänster riktade på arbets- och 

funktionsförmågan.

• Utveckla kompetensen inom jämställdhet och jämlikhet inom social- och hälsovården, bildningsväsendet och sysselsättningstjänsterna.

Jämlik delaktighet (Sm 4.h)
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• ESF+-projektansökan för Norra Finland (Norra Österbotten, Lappland och Kajanaland) 16.1 
–20.3.2023

• ESF+-projektansökan för Östra Finland (Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen) 
10.1 –24.2.2023

• ESF+-projektansökan för Västra Finland (Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, 
Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Satakunta och Egentliga Finland) 7.2 –31.3.2023

• ESF+-projektansökan för Södra Finland, endast 4.a och 4.g öppna (Tavastland, 
Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland, Nyland, Södra Karelen) 22.2. –12.4.2023 (sm 4.h 
hösten 2023) 

• De första projektansökningarna med anknytning till riksomfattande teman under 2023

• Följande regionala ansökningar i regel hösten 2023, följ annonseringen på webbplatsen 
rakennerahastot.fi

Pågående och kommande 
projektansökningar, sm 4.h
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• 5.2 Kontakter till andra projekt

-> Anknyter ansökan till andra projekt eller projekthelheter som finansieras 
från regional- och strukturpolitiska fonder eller andra finansieringskällor?

Samarbetet med andra projekt och aktörer bör beskrivas så tydligt och 
konkret som möjligt i projektansökningarna

Beskrivning av kompletterande åtgärder 
i projektansökningarna
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Mer information

www.rakennerahastot.fi

Tack!

http://www.rakennerahastot.fi/

