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Paikallinen kehittäminen ja ESR

• Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä 
eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä 
kaupunkialueilla

• Toimintamalli ei ole sama kuin Leader –toiminnassa
– Normaali ESR-haku ja ESR-valintakriteerit

• Tukea voi saada esimerkiksi:
- asukaslähtöisten toimintatapojen ja palveluiden 
kehittämiseen osallisuuden lisäämisessä   

- syrjäytymisen ehkäisemiseen 
- työ- ja toimintakyvyn parantamiseen
- työllisyyden edistämiseen
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Kansalaistoimija-/asukaslähtöinen kehittäminen

Rahoitus 
1. Erikseen korvamerkitystä kansalaistoimijalähtöisen 
kaupunkikehittämisen rahasta

– Alueen toimijoiden kehittämissuunnitelma pohjana

2. Rahoitus mistä tahansa ESR-ohjelmaan varatusta 
maakunnallisesta tai valtakunnallisesta rahasta

• Paikallista kehittämistä
• Asukas- ja kansalaislähtöisyys hankeideoiden pohjalta
• Kansalaisjärjestöt pääsääntöisesti toteuttajina
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Kansalaistoimijalähtöisyys ESR-ohjelmassa

Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla
• Paikallinen kehittäminen isoissa kaupungeissa ja yli 23 000 

asukkaan kuntien keskusta-alueilla
• Toteuttaa ohjelman tavoitteita
• Omaehtoista, alhaalta ylöspäin suuntautuvaa, paikallista 

kehittämistoimintaa, joka perustuu yhteiseen strategiaan
• Päätavoitteina työllistymis- ja ansaintamahdollisuuksien 

edistäminen sekä sosiaalisen pääoman ja yhteisöllisyyden 
lisääminen

• Toiminta on avointa, laaja-alaista, osallistavaa
• Erikseen varattava maakuntakohtainen rahoitus valittuun 

erityistavoitteeseen (ei kaikissa maakunnissa)
• Kunnat osallistuvat rahoitukseen

4



Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakenne-
rahasto-ohjelman toimintalinjat ja erityistavoittee t  (julk €)

3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (439 milj. €)
• Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen 

edistäminen
• Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
• Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen

4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (308 milj. €)
• Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
• Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (18 7 milj. €)
• Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen
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Hankkeiden lukumääriä ja teemoja

Koko Suomessa kansalaistoimijalähtöisiä kaupunkikehittämisen 
hankkeita 69
Etelä-Suomessa 13, Itä-Suomessa 36, Länsi-Suomessa 7, Pohjois-
Suomessa 12 ja 
Sosiaali- ja terveysministeriöllä 1
Lähde: RR-tietopalvelu hakusanalla ”kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen 
kaupunkialueilla”

Teemoina: osallisuuden tukeminen ja kansalaisten aktiivisuuden ja 
vaikuttamismahdollisuuksien lisääntyminen, syrjäytymisen ehkäisy, 
työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyky, työllistymisen 
edistäminen

Lisäksi huomattava määrä erilaisten järjestöjen hankkeita.
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Varattu julkinen rahoitus toimintalinjoittain 
Kaikki ESR-hankkeet

607 milj. €
(1 324 kpl)

Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen 
kaupunkialueilla

15 milj. €
(69 kpl)
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www.rakennerahastot.fi


