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Yleiset valintaperusteet (soveltuvin osin)       1/3

1. Hakemuksessa kuvatun hankkeen toimenpiteet kuuluvat sen rahaston 

säädösten soveltamisalan piiriin, josta tukea haetaan. Hankkeen toimenpiteet 

voidaan kohdentaa yleisasetuksen liitteessä mainittuun tukitoimityyppiin ja 

tuettava toiminta on ohjelman erityistavoitteen mukaista. 

2. Tuen hakija on julkisoikeudellinen yhteisö tai yksityisoikeudellinen 

oikeushenkilö. Ryhmähankkeen kaikki hakijat täyttävät tuensaajalle asetetut 

edellytykset. Yritystukilain mukaisissa yrityksen kehittämisavustusta koskevissa 

hankkeissa hakijana voi olla myös yksityinen elinkeinonharjoittaja. 

3. Hankkeella on konkreettinen hankesuunnitelma, joka pohjautuu 

tunnistettuun tarpeeseen ja joka edistää Euroopan unionin alue- ja 

rakennepolitiikan ohjelman erityistavoitteen tavoitteiden tuloksellista 

toteutumista. Hankkeen eteneminen on seurattavissa ja todennettavissa 

hankesuunnitelman perusteella. 

4. Tuen hakijalla on riittävät taloudelliset ja muut edellytykset hankkeen 

toteuttamiseksi. Tuen hakijaa ei ole asetettu konkurssiin tai selvitystilaan. 

. 
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5. Hankkeelle on hakemuksessa esitetty tarkoituksenmukaiset resurssit. Tuen 

hakijalla on tarvittava osaaminen hankesuunnitelmassa asetettujen 

tavoitteiden saavuttamiseksi. 

6. Tuen hakijalla on riittävät edellytykset vastata hankkeella aikaansaadun 

toiminnan jatkuvuudesta hankkeen päättymisen jälkeen, jollei tämä ole 

hankkeen luonteen vuoksi tarpeetonta. 

7. Tuen hakijalla ei ole aiemmin myönnetyn, ryhmäpoikkeusasetuksen (EU) N:o 

651/2014 muut. 1084/2017 mukaista, valtiontuen takaisinperintäpäätökseen 

perustuvaa maksamatonta täytäntöönpanokelpoista saatavaa.(Koskee yrityksiä)

8. Hankesuunnitelman mukaan hanke ei sisällä toimintaa, joka on ollut osa 

sellaista aiempaa toimea (johon myönnetty tukea).

9. Hanke ei sisällä toimintaa, josta komissio on antanut toimintaan suoraan 

kohdistuvan perustellun lausunnon SEUT-sopimuksen 258 artiklassa tarkoitetusta 

rikkomisesta, joka vaarantaa menojen laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden tai 

toimien toteuttamisen. 

10. Tukea ei myönnetä yleisenä toimintatukena. 
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11. Haettavalla tuella on merkittävä vaikutus tuen käytön kohteena olevan 

toiminnan toteuttamiseksi. 

12. Kehittämishankkeen tulokset ovat yleisesti hyödynnettävissä. 

13. Tuen hakijalla on riittävät toimintaedellytykset ja tarvittavat taloudelliset 

resurssit käyttö- ja ylläpitokustannusten kattamiseksi hankkeessa, jossa on 

infrastruktuuri- tai tuotannollisia investointeja. Kyllä / Ei / Ei koske hanketta 

14. Ympäristövaikutusten arviointi on tehty hankkeelle, jolla on merkittäviä 

ympäristövaikutuksia. Kyllä / Ei / Ei koske hanketta 

15. Hankkeen infrastruktuuri-investoinnille, jonka odotettu elinkaari on vähintään 

viisi vuotta, on tehty ilmastokestävyyden arviointi. Ei koske hanketta –vaihtoehto 

valitaan, kun kyse on yrityksen kehittämisavustushakemuksesta tai ESR –

hakemuksesta. 

16. Hakemuksen mukainen toiminta on alueen älykkään erikoistumisen strategian 

painopisteiden mukaista. (vain erityistavoite 1.1.-hankkeet)
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Erityistavoite 4.1: Polkuja töihin (4.a) 

• Hankkeen toimenpiteillä edistetään työttömien ja työelämän 

ulkopuolella olevien työllisyyttä välittömästi tai välillisesti. 

• Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja tai tuotetaan erityistä 

lisäarvoa olemassa oleviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden edistämiseksi 

ja syrjinnän ehkäisemiseksi. 

• Hankkeessa edistetään kohtaantoa ja ammatillista liikkuvuutta. 

• Hankkeessa edistetään erilaisia työmahdollisuuksien räätälöintejä 

yhteistyössä rekrytoivien työnantajien kanssa 

• Hanke edistää toimijoiden osaamista, yhteistyötä ja/tai monialaisten 

palvelujen hyödyntämistä koordinoidusti. 

• Hanke tuottaa lisäarvoa olemassa oleviin palveluihin 

• Hanke vastaa osaltaan tunnistettuihin paikallisiin/alueellisiin 

työvoimatarpeisiin 

• Hanke edistää sukupuolten tasa-arvoa 
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4.1. Polkuja työhön jatkuu..      2/2

• Horisontaaliset valintaperusteet: 

• - Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa 

• - Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita ml. yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä ja esteettömyyttä 

• - Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa 

• - Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa 

• Tarkentavat valintaperusteet: 

• Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa (erityisesti älykkään erikoistumisen strategia) tunnistettuihin kärkialoihin 

tai kehittämiskohteisiin 

• Hanke kohdistuu valtakunnallisen teeman sisällöissä tunnistettuihin painotuksiin 

• Hanke on kaupungin ja valtion välisen innovaatioekosysteemisopimuksen mukainen 
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Huom. Samat perusteet tällä sivulla 

toistuvat muissa erityistavoitteissa 

(eli 4g ja 4h)



Erityistavoite 4.2: Uutta osaamista työelämään (4.g) 

• Hankkeessa kehitetään uudenlaisia koulutuksen ratkaisuja, edistetään 

ennakoivaa lähestymistapaa tai tuotetaan erityistä lisäarvoa olemassa oleviin 

toimenpiteisiin. 

• Hankkeen toimenpiteillä edistetään koulutuksessa aliedustettuihin ryhmiin 

kuuluvien osaamista ja sitä kautta työllistymismahdollisuuksia. 

• Hankkeen toimenpiteillä edistetään välittömästi tai välillisesti koulutuksesta 

koulutukseen tai työelämään siirtymistä tai muita siirtymiä työelämän 

muutosvaiheissa. 

• Hanke edistää koulutuksen tarjoajien ja työnantajien yhteistyötä sekä edistetään 

kohtaantoa ja ammatillista liikkuvuutta 

• Hanke edistää toimijoiden osaamista, yhteistyötä ja/tai monialaisten palvelujen 

hyödyntämistä koordinoidusti. 

• 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. 

• Hankkeessa edistetään tukea muutostilanteissa sekä yrityksille että yksilöille. 

• Hanke edistää sukupuolten tasa-arvoa 
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Erityistavoite 4.3: Yhdenvertaiseen osallisuuteen (4.h) 

• Hankkeen toimenpiteillä edistetään osallistujien pärjäävyyttä 

etenemistä kohti koulutusta ja/tai työelämää. 

• Hankkeella edistetään syrjimättömyyttä ja palvelujen saavutettavuutta 

• Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja tai tuotetaan erityistä 

lisäarvoa olemassa oleviin työ- ja toimintakykyä lisääviin palveluihin 

ja/tai toimintamalleihin. 

• Hanke vahvistaa kansalaistoimijalähtöisiä toimintatapoja. 

• Hanke auttaa torjumaan eriarvoisuutta ja syrjäytymistä. 

• Hanke kohdistuu erityisesti ryhmiin, joiden sosiaalinen osallisuus on 

uhatuin. 

• Hankkeessa edistetään heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien 

oikeuksien toteutumista ja osallistumista päätöksentekoon 

• Hanke edistää toimijoiden yhteistyötä ja/tai monialaisten palvelujen 

hyödyntämistä koordinoidusti. 

• Hanke edistää sukupuolten tasa-arvoa 

Tummat kohdat = pisteet painottunevat näihin

13.1.2022Etunimi Sukunimi8



ESR+ -toimintalinja 5: Sosiaalisten innovaatioiden Suomi 

Erityistavoite 5.1: Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen (5.h) 

• Hankkeen toimenpiteiden tuloksena syntyy levitettäviä sosiaalisia 

innovaatioita 

• Hankkeen toimenpiteillä edistetään lastensuojelun rakenteellista 

kehittämistä sekä palvelujen saatavuutta ja laatua. 

• Hankkeessa kehitetään vaativan sijaishuollon palveluja ja niiden 

vaikuttavuutta 

• Hankkeessa kehitetään lastensuojelun jälkihuoltoa kohti moninaista 

aikuistumisen tukea 

• Hanke edistää toimijoiden osaamista, yhteistyötä ja/tai monialaisten 

palvelujen hyödyntämistä koordinoidusti 

• Hankkeessa kehitetään oppimisvaikeuksista kärsiville tukitoimenpiteitä 

(prosessit ja palvelut), joissa huomioidaan opintojen ohella työelämään 

siirtyminen ja mallinnetaan ne sopivaksi myös aikuisten palveluihin 

• Hankkeessa kehitetään lasten ja nuorten tarpeista lähteviä, paikallisesti 

monitoimijaverkostoissa tuotettuja palveluja 

• Hanke edistää sukupuolten tasa-arvoa 
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5.1. jatkuu

Horisontaaliset valintaperusteet: 

• Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa 

• Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita ml. yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä ja 

esteettömyyttä 

• Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa 

• Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa 

Tarkentavat valintaperusteet: 

• Hanke kohdistuu valtakunnallisen teeman sisällöissä tunnistettuihin painotuksiin 
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ESR+ -toimintalinja 6: Aineellista puutetta torjuva Suomi 

Erityistavoite 6.1: Eväitä elämään (6.m) 

• Hanke tavoittaa aineellista apua tarvitsevaa kohderyhmää ja toimenpiteet vastaavat heidän akuuttiin 

tarpeeseensa saada terveellistä ruokaa ja/tai perushyödykkeitä 

• Hanke ohjaa aineellisen avun saajia myös muiden palvelujen piiriin ja siten edistää heidän työllistymis-

ja opiskelumahdollisuuksiaan tai muuta yhteiskuntaan integroitumista 

• Hanke mahdollistaa apua saavien mahdollisuudet selvitä aiempaa paremmin arkielämään liittyvistä 

haasteista ja köyhyyden negatiiviset vaikutukset vähenevät 

• Hanke edistää sukupuolten tasa-arvoa 

Horisontaaliset valintaperusteet (samat kuin aiemmat ET 4-5): 

Ei tarkentavia valintaperusteita
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