
 
Euroopan sosiaalirahasto: sosiaalista ulottuvuutta
vahvistamassa
 
Paranneltu Euroopan sosiaalirahasto plus keskittyy lapsiköyhyyden torjumiseen ja
nuorten työllistämiseen Euroopassa. Katso videoltamme lisää.
 

Parlamentti hyväksyi uudet säännöt nuorisotyöttömyyden ja köyhyyden torjumisesta EU:ssa 8.
kesäkuuta 2021. Uudistettu ja yksinkertaistettu Euroopan sosiaalirahasto on nimeltään
Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+). Rahasto keskittyy tukemaan lapsia ja nuoria.
 
 
 
Rahaston budjetti vuosille 2021-2027 on 88 miljardia euroa. Se auttaa EU-maita ilmaisen
koulutuksen, kunnollisen ruoan ja asumisen järjestämisessä lapsille. Rahasto tukee myös
koulutus- ja harjoittelupaikkojen järjestämistä työttömille nuorille.
 
 
 
Sosiaali- ja työllisyyskysymykset ovat merkittävä huolenaihe eurooppalaisille. ESR+ tarjoaa
ruokaa ja perustukea kaikkein heikoimmissa asemassa oleville. Lisäksi se edistää työttömäksi
jääneiden ja pienituloisten henkilöiden sosiaalista osallisuutta.
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Joustavampaa, yksinkertaisempaa, tehokkaampaa
 
 
 
Uudistettu Euroopan sosiaalirahasto plus yhdistää olemassa olevia rahastoja ja ohjelmia tuoden
näin resurssit tehokkaammin yhteen:
 

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja nuorisotyöllisyysaloite (YEI) 
Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto (FEAD) 
Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva EU-ohjelma
 

Näin voidaan antaa kokonaisvaltaisempaa ja paremmin kohdennettua tukea sosiaali- ja
työllisyysasioissa. Esimerkiksi vähävaraiset voivat saada sosiaalirahasto plussan tukea, jotta he
voivat hyötyä niin materiaalisesta avusta kuin kattavasta sosiaalituestakin.
 
 
 
Järjestelmän ollessa joustavampi ja sääntöjen yksinkertaisempia, on rahoituksen myöntäminen
helmpompaa.
 
 
 
Pääkohdat
 
 
 
ESR+ rahoittaa kolmea pääasiallista aihealuetta: koulutusta ja elinikäistä oppimista; tehokkaita
työmarkkinoita ja yhtäläistä oikeutta laadukkaaseen työhön; sekä syrjäytymisen ehkäisyä,
terveyttä ja köyhyyden estämistä.
 
 
 
Sosiaalirahasto plussasta ohjataan tukea myös työntekijöiden liikkuvuuteen niin
maantieteellisesti kuin ammatillisestikin sekä kouluttatumiseen uusille aloille vihreän ja
digitaalisen siirtymän myötä.
 
 
 

Mikä on Euroopan sosiaalirahasto?
• Euroopan sosiaalirahasto on EU:n vanhin rahoitusinstrumentti, jolla tuetaan ihmisiä,
parannetaan työllistymismahdollisuuksia ja nostetaan elintasoa.

• EU jakaa sosiaalirahastosta varoja jäsenmaille ja alueille, jotka rahoittavat näin erilaisia
ohjelmia ja hankkeita, mm. työllisyyden lisäämiseksi, koulutustason nostamiseksi ja
talouskriisin aiheuttaman köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämiseksi.

• Tukea saavat yleensä yksityishenkilöt, kuten työntekijät, nuoret, työnhakijat tai taloudellisesti
heikossa asemassa ovat, mutta myös yritykset ja järjestöt.
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Lue lisää parlamentin sosiaalipolitiikasta
Töihin paluu sujuvammaksi pitkän sairasloman jälkeen
Euroopan solidaarisuusjoukot tarjoavat mahdollisuuksia nuorille
Nuorisotyöttömyys EU:ssa – mikä neuvoksi?
Erasmus+:n tulevaisuus

Lisätietoa:
Lainsäädäntötietokanta
Parlamentin tutkimuspalvelun briefing: ESF+ (englanniksi)
Komission sivusto: Euroopan sosiaalirahasto
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