ESR eli Euroopan sosiaalirahasto 2014-2020
• Tavoitteena on osaamisen kehittymisen kautta ja avulla:
– Edistää työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamista
– Lisätä työhyvinvointia, tuottavuutta ja tasa-arvoa
– Lisätä kaikkien ikäryhmien mahdollisuuksia jatkuvaan
oppimiseen Huom ! Nuoret
– Heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työ- ja
toimintakyvyn parantaminen

• > Toimenpiteet tähtäävät osallisuuteen ja työhön
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Ja mitä korona teki ja tekee
• Itä-Suomessa keväällä 2020 ”pikahaku”, jonka
tavoitteena oli rohkaista ja tukea yrityksiä haasteellisessa
tilanteessa, jaksaminen, johtaminen, työn organisointi
• Nyt rahoitusta myönnetään kriisistä toipumiseen eli
työpaikkojen suojaamiseksi, vihreän, digitaalisen ja
osallistavan yhteiskunnan ja talouden tukemiseksi
• Esitys maakuntaliittojen ja ELY-keskusten yhteistyössä
on tehty, kuinka alueella käytetään ko. varjoa.
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Uudesta ja vanhasta ohjelmakaudesta
• Tärkeintä on muistaa että resursseja kokonaisuudessa
on Suomessa mm.:
–
–
–
–
–
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Koheesiorahasto 1,47 mrd (EAKR ja ESR 2021- 2027)
React- EU lisärahoitus nykykaudelle 0,16 mrd
JFT 0,38 mrd
Tarkat päätökset alueellisista jaoista on vielä tulematta
Uutta ohjelmakautta valmistellaan parhaillaan, alkaa ehkä vuoden
päästä, siihen asti mennään vanhalla ohjelmalla

Etunimi Sukunimi

12.10.2020

REACT-EU, /ESR 2014–2020
• Lisäresurssit pääasiassa seuraaviin toimenpiteisiin:
– työpaikkojen ylläpitämiseen , myös lyhytaikaiset työt ja itsensä
työllistäminen
– Uudet työpaikat erityisesti heikossa asemassa oleville
– Nuorten erilaiset työllistymistoimet
– Opetus ja koulutus
– Osaamisen kehittäminen, painopisteenä ympäristöystävälliset ja
digitaaliset siirtymät
– Sosiaaliset ja terveydenhoitopalvelut ( myös lapset uutena
kohderyhmänä)
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Nyt suunnitteilla, mietitty miten aktivoida hakijoita
ja mikä olisi hyvää nyt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Tarvitaan rahoituksen kohdentumista elpymistä ja hyvinvointia tukeviin
toimiin
Teemahauilla kohdennetaan tukea ja tilataan tuloksia
Toteutetaan hakuja tarvittaessa useamman maakunnan alueella
Hyödynnetään palautuvat rakennerahastovarat tehokkaasti
Mahdollisia hakuteemoja
Nuorten osallisuutta tukeva työ
Turvallista matkailua tukeva osaaminen
Kasvualojen osaamista kehittävä koulutus
Vientiä tukeva osaamisen kehittäminen
Palvelualojen vientiosaaminen ja verkostot
Mielenterveys – ja päihdetyön edistäminen

Etunimi Sukunimi

12.10.2020

