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Ajankohtaiset ESR+ kuulumiset 
ja kansalaistoimijalähtöisen 
kehittämisen haun tavoitteet
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Hakuinfo Pohjois-Karjala

• klo 14.00 Ajankohtaiset ESR+ asiat ja haun tavoitteet, Timo Ollila

• klo 14.10 Osallisuuden haasteet ja mahdollisuudet Itä-Suomessa, aluekoordinaattori Teemu 
Leskelä Sokra-hanke

• klo 14.25 Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen painopisteet, rahoitus ja 
hakeminen, rahoitusasiantuntija Sirpa Raassina

• klo 14.40 Haussa käytettävät kustannusmallit ja palkkakustannusmalli, rahoitusasiantuntija 
Kirsi Komppa

• klo 14.50 Kanto hanke kansalaistoimijuuden tukena, projektipäällikkö Teija Sivonen Pohjois-
Karjalan sosiaaliturvayhdistys

• Klo 15.05 Maakunnan tulevaisuusrahasto osana rahoitusta, hyvinvointi ja koulutusasiantuntija 
Mari Nupponen Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

• klo 15.25 Kysymykset ja keskustelu
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ELY-keskuksen hakuajat vuonna 2022

Hakuaika Rahoittaja Erityisteema

12.5.2022 -

20.6.2022

ELY-keskus Työllisyys, osaaminen, 

osallisuus

27.6.2022 -

9.9.2022

ELY-keskus Kansalaistoimijalähtöinen 

kehittäminen

1.9.2022 -

15.10.2022

ELY-keskus Työllisyys, osaaminen, 

osallisuus

Talvi 2023 ELY-keskus Lastensuojelun 

kehittäminen

Aluekehitysrahasto (EAKR) Euroopan sosiaalirahasto (ESR+)

Hakuaika Rahoittaja Erityisteema

12.5.2022 -

20.6.2022

ELY-keskus Toimintalinjan 2 

erityistavoitteet

1.9.2022-

15.10.2022

ELY-keskus Toimintalinjan 2 

erityistavoitteet

1.7.2022 -

30.9.2022

ELY-keskus Saavutettavuus ja 

liikenne

1.9.2022 -

31.10.2022

ELY-keskus Yritysten 

toimintaympäristön 
kehittämisavustus
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ESR rahoituksen tuloksia 2014-2020

• Osallistujien kokonaismäärä ESR-hankkeissa Itä-Suomessa 78 000 henkilöä, joista naisia 54 % ja miehiä 46 %. 
Pohjois-Karjala noin 20 000 osallistujaa  

• Itäsuomalaisten hankkeiden toimenpiteiden tuloksina yli 30 % hankkeisiin osallistuneista nuorista siirtyi 
työelämään (valtakunnan ka. 18 %) ja vastaava osuus yli 54-vuotiaista on ollut 40 % (valtakunnan ka. 31 %).

• Työllisyyden edistämisen hankkeissa toimenpiteet ovat kohdentuneet erityisesti pitkäaikaistyöttömiin ja 
nuoriin. Hankkeissa kohderyhmälle on tarjottu henkilökohtaista tukea työllistymisen edistämiseksi sekä 
koulutukseen tai työllistymistä edistäviin palveluihin ohjautumiseksi. 

• Itäsuomalaisista alle 25 vuotiaista hankkeen kohderyhmästä 30 % oli siirtynyt koulutukseen hankkeiden 
tuloksina, kun valtakunnan tasolla keskiarvo oli 19 %. 

• Kaikista hankkeen osallistuneista 63 % arvioi, että olivat saaneet osuvamman koulutuksen työelämän 
vaatimuksiin (ka. 62 %).  
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Onnistuttu 

parantamaan työ- ja 

toimintakykyä sekä 

lisäämään 

aktivoitumista

Toteutettu 

tuloksellisesti 

asiakaslähtöisiä 

hankkeita

Laadittu 

asunnottomuus-

strategioita 

kaupunkeihin ja 

asumissuunnitelmia 

asunnottomille

Yhteistyö 

viranomaisten, 

järjestöjen ja ESR-

toimijoiden välillä ei 

ole riittävää

Nuorten 

sitouttaminen 

toimintaan on 

haastavaa

Köyhyys ei ole 

vähentynyt
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Miksi oma haku kansalaistoimijalähtöiseen
kehittämiseen?

▪ Hyvä kokemus ohjelmakaudelta 2014-2020

▪ Vahvistetaan erilaisten hanketoimijoiden mahdollisuuksia 

osallistua ohjelman toimeenpanoon

▪ Parannetaan osallisuutta edistävien toimien asiakaslähtöisyyttä 
ja kohderyhmän tuntemusta

▪ Edistetään pienten hankkeiden yhteistyötä ja maakunnallista 
koordinaatiota

▪ Vahvistetaan ESR+ toiminnan vaikuttavuutta ja näkyvyyttä

▪ Vahvistetaan järjestöille menevää viestintää ja ohjausta 
rakennerahastotoiminnasta

▪ Vahvistaa yhteistyötä ja toisilta oppimista


