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VALINTAPERUSTEET 
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma 
 
 
 
I YLEISET VALINTAPERUSTEET 
Merkitään rastilla täyttyvät kriteerit. Hankkeen on täytettävä kaikki ehdot, jotta se voidaan rahoittaa. 
 

- Hakijan (tai tuen siirronsaajan) toteuttajaorganisaatio ja hankkeen tuettavan toiminnan 
toimenpiteet ovat ohjelman erityistavoitteen mukaisia  

- Hakija (tai tuen siirron saaja) on yksityisoikeudellinen tai julkisoikeudellinen oikeushenkilö. 
- Hankkeella on tunnistettuun tarpeeseen pohjautuva tavoitteellinen ja konkreettinen 

suunnitelma  
- Hakijalla (tai tuen siirronsaajalla) on taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset hankkeen 

toteuttamiseksi. Hakija (tai tuen siirronsaaja) ei ole konkurssissa tai laiminlyönyt oleellisesti 
veroja tai sosiaaliturvamaksuja, eikä hanketoteuttajan avainhenkilö ole syyllistynyt 
aiemmin rikokseen avustuksia haettaessa tai asetettu kilpailukieltoon. 

- Hankkeelle esitetyt resurssit ovat realistiset hankesuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden 
saavuttamiseksi 

- Hakijalla (tai tuen siirronsaajalla) on edellytykset vastata hankkeella aikaansaadun 
toiminnan jatkuvuudesta hankkeen päättymisen jälkeen, ellei se hankkeen luonteen vuoksi 
ole tarpeetonta 

- Hakijalla (tai tuen siirronsaajalla) ei ole ERI-rahastoihin kohdistuvaa 
täytäntöönpanokelpoista takaisinperintäpäätöstä (esim. pysyvyyssäännön rikkominen, 
aiemman myönnetyn valtiontuen takaisinperintäpäätöksen keskeneräisyys), jota ei ole 
maksettu 

- Hankkeessa työskentelevillä on toteuttamisen kannalta tarvittava koulutus tai osaaminen 
- Hankkeen saamaa tukea ei käytetä yleisenä toimintatukena 
- Kehittämishankkeen tulokset ovat yleisesti hyödynnettävissä (ei koske investointihankkeita, 

eikä yksittäisten yritysten kehittämishankkeita) 
- Hankkeen saamalla tuella on merkittävä vaikutus hankkeen toteutumiseen 

 

  



2 
 

II ERITYISET VALINTAPERUSTEET 
Merkitään hankeen pisteet ja painotukset perusteluineen kunkin erityistavoitekohtaisen arviointiperusteen 
kohdalle. Pisteytysasteikko on 1-5. Hankevalinnassa voidaan valintaperusteita painottaa haun tavoitteiden 
mukaisesti. Nämä tavoitteet ja painotukset on hyvä ilmoittaa hakijalle hakuilmoituksessa. Painotukset 
ilmaistaan prosentteina ja kokonaisarvoksi on tultava 100. 
 
 
Erityistavoite 1.1 Uuden liiketoiminnan luominen 

- Hanke tukee uuden yrityksen/yritysten tai uuden liiketoiminnan syntymistä. 
- Hanke tukee uusia innovaatioita, joilla parannetaan yrityksen tuotantoprosessien 

tuottavuutta, tuotteita tai palveluita. 
- Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa tunnistettuihin kärkialoihin tai 

kehittämiskohteisiin. 
- Hanke tukee kokonaan uudentyyppisen liiketoiminnan syntymistä (toimialalla) 
- Hanke kohdistuu kasvuhakuiseen ja työllistävään yritystoimintaan tai hanke edistää 

kasvuhakuista ja työllistävää yritystoimintaa. 
- Hanke tukee pk-yrityksen kansainvälistymistä. 
- Hanke edistää nuorten yrittäjien yrittäjyyspotentiaalin tunnistamista ja käyttöönottoa. 
- Hanke edistää pk-yritysten yhteistyötä ja verkottumista. 
- Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa. 
- Hanke tukee yhdenvertaisuutta. 
- Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita. 
- Hanke tukee Itämeri-strategiaa. 
 

Erityistavoite 1.2 Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen (vain Itä- ja 
Pohjois-Suomessa) 

- Hanke parantaa pk-yritysten saavutettavuutta ja toimintaedellytyksiä  
- Hanke vähentää pk-yritysten liikkumisen tarvetta (CO2-päästöjä).  
- Hanke edistää yritysinvestointeja. 
- Hanke vähentää pk-yritysten logistiikkakustannuksia. 
- Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita. 
- Hanke tukee Itämeri-strategiaa. 

 
Erityistavoite 1.3 Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen 

- Hanke tukee pk-yritysten kestävää kasvua ja uudistumista. 
- Hanke kohdistuu osaamisintensiiviseen pk-yritykseen. 
- Hanke kohdistuu kasvuhakuiseen ja työllistävään yritystoimintaan tai hanke edistää 

kasvuhakuista ja työllistävää yritystoimintaa. 
- Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa tunnistettuihin kärkialoihin tai 

kehittämiskohteisiin. 
- Hanke tukee pk-yrityksen kansainvälistymistä. 
- Hanke edistää nuorten henkilöiden yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. 
- Hanke edistää pk-yritysten yhteistyötä ja verkottumista. 
- Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa. 
- Hanke tukee yhdenvertaisuutta. 
- Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita. 
- Hanke tukee Itämeri-strategiaa. 
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Erityistavoite 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen 
- Hanke tukee uuden vähähiilisen yrityksen/yritysten tai vähähiilisemmän liiketoiminnan 

syntymistä. 
- Hanke tukee kokonaan uudentyyppisen liiketoiminnan syntymistä (toimialalla).  
- Hanke tukee uusia vähähiilisiä innovaatioita, joilla parannetaan yrityksen 

tuotantoprosessien tuottavuutta, tuotteita tai palveluita. 
- Hanke tukee pk-yritysten vähähiilistä kasvua ja uudistumista. 
- Hanke kohdistuu kasvuhakuiseen ja työllistävään yritystoimintaan tai hanke edistää 

kasvuhakuista ja työllistävää yritystoimintaa. 
- Hanke tukee pk-yrityksen kansainvälistymistä. 
- Hanke edistää nuorten henkilöiden yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. 
- Hanke edistää yritysten yhteistyötä ja verkottumista vähähiilisyyden edistämiseksi. 
- Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa. 
- Hanke tukee yhdenvertaisuutta. 
- Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita. 
- Hanke tukee Itämeri-strategiaa. 

 
Erityistavoite 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien 
pohjalta 

- Hanke parantaa alueen valmiuksia tutkimuksen ja innovoinnin osaamisen kehittämiseen ja 
teknologiseen muutokseen. 

- Hanke luo valmiuksia uusien ratkaisujen kaupalliseen hyödyntämiseen. 
- Hanke toteutetaan yritysten ja tutkimus- koulutus tai kehittämisorganisaatioiden 

yhteistyönä. 
- Hanke hyödyntää älykästä erikoistumista yhdistämällä uudella tavalla eri osaamisalueita. 
- Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa tunnistettuihin kärkialoihin tai 

kehittämiskohteisiin. 
- Hanke kohdistuu osaamisintensiiviselle ja työllistävälle toimialalle. 
- Hanke edistää kansainvälistymistä tai verkostoihin osallistumista. 
- Hanke tukee vähähiilisen talouden edistämistä. 
- Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa. 
- Hanke tukee yhdenvertaisuutta. 
- Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita. 
- Hanke tukee Itämeri-strategiaa. 
 

Erityistavoite 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen 
- Hanke tukee pk-yrityksen t&k-toimintaa uusien tuotteiden, prosessien tai palveluiden 

kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. 
- Hanke tukee pk-yritysten tiivistä yhteistyötä tutkimus- koulutus- tai 

kehittämisorganisaatioiden kanssa. 
- Hanke luo valmiuksia uuden yrityksen t&k-toiminnan käynnistymiselle. 
- Hanke tukee vähähiilisen liiketoiminnan kehittämistä. 
- Hanke hyödyntää älykästä erikoistumista yhdistämällä uudella tavalla eri osaamisalueita. 
- Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa tunnistettuihin kärkialoihin tai 

kehittämiskohteisiin. 
- Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa. 
- Hanke tukee yhdenvertaisuutta. 
- Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita. 
- Hanke tukee Itämeri-strategiaa. 
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Erityistavoite 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen 

- Hanke tukee uusiutuvaan energiaan liittyvää t&k-toimintaa uusien tuotteiden, prosessien 
tai palveluiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. 

- Hanke tukee energia- tai materiaalitehokkuuteen lisäämiseen liittyvää t&k-toimintaa 
uusien tuotteiden, prosessien tai palveluiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. 

- Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa tunnistettuihin kärkialoihin tai 
kehittämiskohteisiin. 

- Hanke tukee yhdyskuntien (yritysten ja kansalaisten) vähähiilisiä, uusia ratkaisuja. 
- Hanke hyödyntää älykästä erikoistumista yhdistämällä uudella tavalla eri osaamisalueita. 
- Hanke lisää yritysten vähähiilisyyttä. 
- Hanke tukee alueellisia materiaali- ja energiavirtojen hyödyntämistä koskevia verkostoja ja 

yhteistyömuotoja. 
- Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa. 
- Hanke tukee yhdenvertaisuutta. 
- Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita. 
- Hanke tukee Itämeri-strategiaa. 

 
Erityistavoite 6.1  Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen 

- Hankkeen toimenpiteillä edistetään työllisyyttä välittömästi tai välillisesti. 
- Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja tai tuotetaan erityistä lisäarvoa olemassa 

oleviin palveluihin ja/tai toimintamalleihin heikossa työmarkkina-asemassa olevien 
työllisyyden edistämiseksi. 

- Hanke vastaa osaltaan tunnistettuihin paikallisiin/alueellisiin työvoimatarpeisiin. 
- Hanke edistää toimijoiden yhteistyötä ja/tai monialaisten palvelujen hyödyntämistä 

koordinoidusti. 
- Hanke kohdistuu erityisesti nuoriin tai ikääntyviin. 
- Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa. 
- hanke tukee yhdenvertaisuutta. 
- Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita. 
- Hanke tukee Itämeri-strategiaa. 

 

Erityistavoite 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen 
- Hankkeen toimenpiteillä edistetään työhyvinvointia ja/tai työn tuottavuutta välittömästi tai 

välillisesti. 
- Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja tai tuotetaan erityistä lisäarvoa olemassa 

oleviin toimenpiteisiin yritysten ja organisaatioiden uudistumisen ja kilpailukyvyn 
edistämiseksi. 

- Hanke edistää toimijoiden verkottumista ja/tai erilaisia yhteistyön muotoja. 
- Hanke edistää - erityisesti ikääntyvien - työurien pidentämistä. 
- Hankkeen toimenpiteet edistävät vähähiilistä taloutta 
- hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa 
- hanke tukee yhdenvertaisuutta 
- Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita 
- Hanke tukee Itämeri-strategiaa. 
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Erityistavoite 8.1 Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen 
- Hankkeen toimenpiteillä edistetään naisten ja miesten työllistymistä välittömästi tai 

välillisesti aloille tai tehtäviin, joissa he ovat vähemmistösukupuolen edustajia. 
- Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja tai tuotetaan erityistä lisäarvoa olemassa 

oleviin toimenpiteisiin sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi. 
- Hankkeessa syntyy tasa-arvoa edistäviä konkreettisia tuotoksia. 
- Hanke edistää toimijoiden yhteistyötä 
- Hanke kohdistuu erityisesti yrittäjinä toimiviin naisiin tai syrjäytymisvaarassa oleviin 

miehiin. 
- Hanke vastaa osaltaan paikallisiin/alueellisiin työvoimatarpeisiin 
- hanke tukee yhdenvertaisuutta 
- Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita  
- Hanke tukee Itämeri-strategiaa. 

 

Erityistavoite 9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen 
- Hankkeen toimenpiteillä edistetään välittömästi tai välillisesti koulutuksesta koulutukseen 

tai työelämään siirtymistä tai muita siirtymiä työelämän muutosvaiheissa. 
- Hankkeessa toimenpiteillä edistetään koulutuksessa aliedustettuihin ryhmiin kuuluvien 

osaamista.  
- Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja, edistetään ennakoivaa lähestymistapaa tai 

tuotetaan erityistä lisäarvoa olemassa oleviin toimenpiteisiin. 
- Hanke edistää toimijoiden yhteistyötä. 
- Hanke kohdistuu erityisesti nuoriin. 
- Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa. 
- Hanke tukee yhdenvertaisuutta. 
- Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita. 
- Hanke tukee Itämeri-strategiaa. 

 

Erityistavoite 9.2 Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen 
- Hankkeen toimenpiteillä lisätään paikallisten, alueellisten tai kansallisten kasvu- tai 

rakennemuutosalojen tarvitseman koulutuksen tarjontaa, laatua ja osuvuutta. 
- Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja tai tuotetaan erityistä lisäarvoa olemassa 

oleviin toimenpiteisiin. 
- Hanke vastaa osaltaan paikallisiin/alueellisiin tai kansallisiin työvoiman osaamistarpeisiin. 
- Hanke edistää koulutuksen tarjoajien ja työnantajien yhteistyötä. 
- Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja erityisesti vähähiilisen talouden 

edistämistä.  
- Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa. 
- Hanke tukee yhdenvertaisuutta. 
- Hanke tukee Itämeri-strategiaa. 

 
Erityistavoite 10.1: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen 

- Hankkeen toimenpiteillä edistetään osallistujien etenemistä kohti työelämää. 
- Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja tai tuotetaan erityistä lisäarvoa olemassa 

oleviin työ- ja toimintakykyä lisääviin palveluihin ja/tai toimintamalleihin. 
- Hanke edistää toimijoiden yhteistyötä ja/tai monialaisten palvelujen hyödyntämistä 

koordinoidusti. 
- Hanke kohdistuu erityisesti ryhmiin, joiden sosiaalinen osallisuus on uhatuin. 
- Hanke vahvistaa kansalaistoimijalähtöisiä toimintatapoja. 
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- Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa. 
- Hanke tukee yhdenvertaisuutta. 
- Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita. 
- hanke tukee Itämeri-strategiaa. 

 

III Alueelliset ja valtakunnalliset arviointiperusteet 
 
Rahoittaja voi asettaa haussa lisäksi myös omia, erityisiä valintaperusteita erityistavoitteille. Ne eivät 
kuitenkaan voi olla ristiriidassa muiden kriteerien kanssa. Käytettävistä omista, erityisistä valintakriteereistä 
on ilmoitettava hallintoviranomaiselle ennen haun avaamista (sähköpostilla). 
 


