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TL4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi
• Et 4.a Polkuja töihin

• Työnhakijoiden työllistyminen 
• Työllistymistä tukevien palvelujen kehittäminen

• Et 4.g Uutta osaamista työelämään
• Jatkuva oppiminen ja joustava koulutuspolut
• Palveluiden kehittäminen
• Muutostarpeiden ja osaamisen ennakointi työmarkkinoiden tarpeiden pohjalta
• Työelämän kehittäminen

• Et 4.h Yhdenvertaiseen osallisuuteen
• Yhtäläisten mahdollisuuksien ja osallisuuden edistäminen
• Työllistymismahdollisuuksien parantaminen
• Palveluiden kehittäminen

TL5 Sosiaalisten innovaatioiden Suomi
• Et 5.h Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen

TL6 Aineellista puutetta torjuva Suomi (Ruokavirasto)
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• Tavoitteena kokonaisvaltainen tuki ja palvelut henkilön tarpeiden mukaan

• Tavoitteena on nivoa vähävaraisimmille jaettava aineellinen apu täydentäväksi osaksi 
olemassa olevia monitoimijaisia ja monialaisia yhteistyöverkostoja ja toimintoja, joilla 
tuetaan heikommassa asemassa olevia.

• Liitännäistoimien avulla lisätään kohderyhmän tietoisuutta heidän mahdollisuuksistaan 
hyödyntää erilaisia palveluja ja tukimuotoja kuten sosiaali- ja terveydenhuoltoa, 
työllisyys- ja koulutuspalveluja sekä järjestöjen erilaisia toimintoja

• Esimerkiksi avunsaajien velkaneuvonta, psykologinen tuki ja digiosaamisen 
kehittäminen edistävät heidän pärjäämistään pitkäaikaisesti

• Yhteistyö ESR+ ohjelmassa etenkin Yhdenvertaiseen osallisuuteen -erityistavoitteesta 
rahoitettujen hankkeiden kanssa

• Yhteistyö perusorganisaatioiden ja muun rahoituksen kautta toimivien hankkeiden 
kanssa (kunnat, hyvinvointialueet, seurakunnat, järjestötoimijat, jne.)

Liitännäistoimet ja aineellinen apu



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Yhtäläisten mahdollisuuksien ja osallisuuden edistäminen

• tuetaan monipuolisin keinoin kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden kiinnittymistä yhteiskuntaan, koulutukseen ja 

työmarkkinoille sekä torjutaan huono-osaisuutta ja syrjäytymistä

• yksinäisten ja riippuvuus- ja/tai työ- ja toimintakyvyn haasteiden kanssa kamppailevien hyvinvointia lisätään

• edistetään vammaisten henkilöiden, etnisten vähemmistöjen ja muiden heikommassa asemassa olevien väestöryhmien oikeuksien toteutumista

• kehitetään kansalaistoimijalähtöistä toimintaa ja yhteisöllisiä palveluita sekä edistetään vähemmistö- ja erityisryhmien osallistumista 

päätöksentekoon ja palveluiden suunnitteluun

• hyödynnetään kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntapalveluja osallisuuden, hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisessä

Työllistymismahdollisuuksien parantaminen

• parannetaan heikoimmassa asemassa olevien valmiuksia päästä koulutukseen ja työmarkkinoille

• rakennetaan osallistavia työmarkkinoita, lisätään työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä ja vaikuttavuutta sekä kehitetään 

työtoiminnan sisältöjä

Palveluiden kehittäminen

• kehitetään, levitetään ja juurrutetaan monialaisia, oikea-aikaisia, saavutettavia ja katkeamattomia taide-, kulttuuri-, hyvinvointi-, sosiaali-, terveys-, 

kuntoutus- koulutus- ja työllisyyspalveluita 

• edistetään ammattilaisten, kolmannen ja neljännen sektorin ja viranomaisten välistä kumppanuutta, yhteistyötä ja osaamista 

• kehitetään mm. sosiaalisen kuntoutuksen ja päihdekuntoutuksen toimintamalleja työikäisille samoin kuin työ- ja toimintakyvyn palveluja

• kehitetään sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden osaamista sosiaali- ja terveysalalla, sivistystoimessa sekä työllisyyspalveluissa

Yhdenvertaiseen osallisuuteen (Et 4.h)
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• Pohjois-Suomen ESR+ hankehaku (Pohjois-Pohjanmaa, Lappi ja Kainuu) 16.1. –
20.3.2023

• Itä-Suomen ESR+ hankehaku (Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala) 10.1. –
24.2.2023

• Länsi-Suomen ESR+ hankehaku (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, 
Pirkanmaa, Pohjanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi) 7.2. – 31.3.2023

• Etelä-Suomen ESR+ hankehaku, avoinna vain 4.a ja 4.g (Häme, Kymenlaakso, 
Päijät-Häme, Uusimaa, Etelä-Karjala) 22.2. – 12.4.2023 (et 4.h syksyllä 2023) 

• Valtakunnallisiin teemoihin liittyvät ensimmäiset hankehaut vuoden 2023 aikana

• Seuraavat aluehaut pääsääntöisesti syksyllä 2023, seuraa ilmoittelua 
rakennerahastot.fi -sivustoilta

Käynnissä olevia ja tulevia hankehakuja, 
et 4.h
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• 5.2 Yhteydet muihin hankkeisiin

-> Liittyykö hakemus muihin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista tai muista 
rahoituslähteistä rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin?

Yhteistyö muiden hankkeiden ja toimijoiden kanssa tulisi kuvata 
hankehakemuksissa mahdollisimman selkeästi ja konkreettisesti

Liitännäistoimien kuvaus 
hankehakemuksissa
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Kiitos!

Lisätietoja

www.rakennerahastot.fi

http://www.rakennerahastot.fi/

