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EAKR –erityistavoitteissa hakijoilta kerättävät indikaattoritiedot –
muut kuin yrityksen kehittämisavustukset
Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantatiedoista
Hakemusvaiheessa ilmoitettavat hankekohtaiset seurantatiedot ovat arvioita siitä, kuinka paljon hankkeen tuloksena syntyy tuotoksia ja tuloksia. Tuotoksen voi pelkistetysti määritellä kuvaavan määriä
eli toiminnan volyymia. Tuloksen voi määritellä kuvaavan toiminnan välittömiä aikaansaannoksia.
Tuotoksia ja tuloksia seurataan tuotos- ja tulosindikaattoreiden avulla. Niiden kertymistä seurataan
koko hankkeen ajan seurantaraportilla. Seurannan avulla arvioidaan myös hankkeen sisällöllistä toteutumista. Sisällöllinen toteutuminen merkitsee, että hankkeen toteutuksessa noudatetaan hankesuunnitelmaa ja että toimenpiteillä on yhteys hankkeen tavoitteisiin. Hankkeessa syntyvät tuotokset
tulee siten arvioida huolellisesti ja realistisesti jo hakemusvaiheessa.
Tuotos- ja tulosindikaattoreiden kerääminen tapahtuu ajallisesti hankkeen toteutusaikana ja välittömästi sen jälkeen. Niiden ei ole tarkoitus kuvata pidemmän aikavälin vaikutuksia. Tästä syystä tuotosja tulosindikaattoreiden osalta ei edellytetä jälkikäteisseurantaa.
Indikaattoreihin lasketaan mukaan hakijan omassa ja muissa organisaatioissa hankkeen toimenpiteiden seurauksena syntyvät ja todennettavissa olevat tuotokset ja tulokset. Hankkeen voidaan katsoa
aikaansaaneen tuotoksen tai tuloksen, kun niiden syntymiseen on vaikuttanut jokin konkreettinen
hankkeen tarjoama kehityspanos.
Jo hakemusvaiheessa on huomioitava, miten hankkeeseen osallistuva yritys tai muu organisaatio
määritellään. Esimerkiksi yksittäisessä seminaarissa tai yksittäisissä neuvonta- tai ohjauspuheluissa
mukana oleva yritys/organisaatio ei ole seurannan näkökulmasta osallistuva. Näitä yrityksiä/organisaatioita ei merkitä hakemusvaiheen tavoitelukuihin eikä toteutusvaiheessa täytettävään seurantaraporttiin.
Osallistumisen määrittää yrityksen/organisaation sitoutumisen aste hankkeen toimenpiteisiin, joilla
on hankesuunnitelman mukaiset tavoitteet. Tavoitteet ovat lähtökohtaisesti johdettavissa indikaattoreiden nimistä tai määritelmistä. Jos yritys/organisaatio voisi potentiaalisesti saavuttaa yhdessä tai
useammassa indikaattorissa asetetun tavoitteen, niin silloin yritys/organisaatio täyttää osallistumisen
määritelmän.
Hankkeen hakuvaiheessa hakija arvioi ja kirjaa hakemukseen indikaattoreita koskevat tavoitteet,
paljonko hankkeeseen tulee osallistumaan yrityksiä/organisaatioita, jotka voisivat potentiaalisesti
saavuttaa yhdessä tai useammassa indikaattorissa asetetun tavoitteen. Hanketta toteutuksen seurantavaiheessa tuensaaja merkitsee seurantaraportille sekä omat että osallistuvan yrityksen/organisaation perustiedot tietojärjestelmään.
Jos yritys/organisaatio saavuttaa indikaattorissa asetetun tavoitteen, tuensaaja merkitsee sen seurannassa indikaattoritietoihin. Mikäli tavoitteita ei saavuteta, säilyvät yrityksen/organisaation perustiedot edelleen hankkeen seurantatiedoissa, mutta indikaattoritietoja ei merkitä. Osallistumisen määrittely on siten huomioitava jo hakuvaiheessa, koska hakuvaiheessa asetettuja tavoitteita verrataan hankkeen seurantaraportissa antamiin toteumatietoihin.
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Tuotos- ja tulosindikaattorit
Hakemusvaiheessa ilmoitettavat määrälliset seurantatiedot ovat arvioita siitä, kuinka paljon hankkeen tuloksena syntyy tuotoksia ja tuloksia. Seurantavaiheessa tuotosten ja tulosten kertymistä seurataan hankkeen toteutuksen ajan seurantaraportilla. Tuotokset ja tulokset liittyvät kiinteästi hankkeen sisällölliseen toteutumiseen. Hankkeissa edellytetään, että toteutuksessa noudatetaan hankesuunnitelmaa ja että toimenpiteillä on suora yhteys hankkeen tavoitteisiin. Hankkeessa tavoiteltaviin
tuotoksiin ja tuloksiin tulee siten kiinnittää erityistä huomiota jo hakemusvaiheessa. Indikaattorien
tavoitteiden saavuttaminen kertoo hankkeen onnistumisesta.
Jos jonkin indikaattorin toteuttaminen ei kuulu hankkeen sisällöllisiin tavoitteisiin, ei kyseiseen kohtaan merkitä tavoitelukemaa.
Voit merkitä saman yrityksen useamman indikaattorin tavoitelukemiin silloin, jos yritys osallistuu
sellaisiin toimenpiteisiin, joilla useampia tuotosindikaattorin tavoitteita on mahdollista saavuttaa. Esimerkiksi, voit merkitä saman pk-yrityksen yhteen tai useampaan tavoitelukuun indikaattoreiden ”Pkyritys, joka aloittaa uuden liiketoiminnan” ja ”Uudet tuella aikaansaadut työpaikat” kohdalla, mikäli
pk-yritys osallistuu hankkeessa toimenpiteisiin, joilla useampi tuotos tai tulos on mahdollista saavuttaa.
Tuotosten ja tulosten todennettavuus
Hankkeen tuotosten ja tulosten tulee olla todennettavissa hankkeen toimenpiteillä aikaansaaduiksi.
Koska hankkeet ovat erilaisia, korostuu tuotosten kirjaamisessa aina hankkeen tuensaajan ja rahoittavan viranomaisen yhteinen näkemys. Tuensaajalla ja rahoittajalla on parhaat edellytykset arvioida
hankkeen toimenpiteistä syntyvät tuotokset ja tulokset.
Voit merkitä hankkeen tuotoksiksi ja tuloksiksi voidaan merkitä myös sellaiset, jotka eivät ole vielä
toteutuneet ennen hankkeen päättymistä. Näissä tapauksissa niiden on toteuduttava viimeistään viimeisen maksatushakemuksen yhteydessä toimitettavien seurantatietojen toimittamiseen mennessä,
jotka on toimitettava viimeistään 4 kuukauden kuluessa hankkeen päättymispäivämäärästä. Olennaista on, että tuotoksen tai tuloksen voi todeta liittyvän suoraan hankkeen toimenpiteisiin. Esimerkiksi uusi liiketoiminta ei välttämättä ole käynnistynyt hankkeen toimenpiteiden päättymisen yhteydessä, mutta mikäli näin käy viimeisen maksatushakemuksen yhteydessä toimitettavien seurantatietojen toimittamiseen mennessä, voi uuden liiketoiminnan merkitä indikaattoritietoihin. Vastaavasti
esimerkiksi yritykselle uuden tuotteen ei tarvitse vielä olla markkinoilla, mutta sen tulee olla valmis
lanseeraukseen viimeistään viimeisen maksatushakemuksen yhteydessä toimitettavien seurantatietojen toimittamiseen mennessä.
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Toimintalinja 1 Innovatiivinen Suomi
Erityistavoite 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen
Tuotosindikaattorit
RCO04 De minimis -tukea saaneet yritykset
Indikaattori valitaan vain, jos hankepäätöksellä on hyväksytty de minimis -tukea yritykselle.
Merkitse de minimis –tukea eli muuta tukea kuin rahoitustukea saavien yritysten lukumäärä. Mukaan lasketaan hankkeen kohderyhmään kuuluvat, hankkeen hyödynsaajana olevat osallistuvat yritykset, jotka saavat rahanarvoisen edun hankkeeseen osallistumisesta. Kyseessä ei ole osallistuvalle
yritykselle maksettava rahasuoritus, vaan ilmainen tai alihinnoiteltu palvelu tai muu vastaava hyöty,
jolle on mahdollista määrittää markkinahinta. Palvelun tai hyödyn arvo, josta on vähennetty yrityksen maksuosuus, on de minimis -tukea osallistuvalle yritykselle. Tuen arvo ja saatu palvelu todetaan
hankepäätöksessä. Tarjottu tuki tulee dokumentoida.
Osallistuvan yrityksen määritelmä tässä yhteydessä: yritys saa edellä kuvatulla tavalla rahanarvoisen edun hankkeeseen osallistumisesta. Kertaluonteiset yhteydenotot (esimerkiksi yksittäinen konsultoiva puhelu) eivät sisälly osallistuvan yrityksen määritelmään. Ks. yrityksen määritelmä jäljempänä.
De minimis -tuella eli vähämerkityksisellä tuella tarkoitetaan EU:n toiminnasta annetun sopimuksen
107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetussa komission asetuksessa
(EU) N:o 1407/2013 tarkoitettua tukea.
Yrityksen määritelmä:
De minimis -tuen osalta yrityksiksi katsotaan niiden oikeudellisesta muodosta riippumatta kaikki
yksiköt, jotka harjoittavat taloudellista toimintaa. Taloudellista toimintaa on kaikki toiminta, jossa
tavaroita tai palveluja tarjotaan markkinoilla.
RCO07 Yhteisiin tutkimushankkeisiin osallistuvat tutkimusorganisaatiot
Merkitse yhteiseen tutkimushankkeeseen osallistuvien tutkimusorganisaatioiden tavoiteltu lukumäärä. Yhteiseen tutkimushankkeeseen osallistuu vähintään yksi tutkimusorganisaatio ja vähintään
yksi kumppaniorganisaatio (yritys, toinen tutkimusorganisaatio tms.). Yhteistyö TK-toiminnassa voi
olla uutta tai olemassa olevaa ja sen tulisi kestää ainakin hankkeen keston ajan. Indikaattori kattaa
aktiivisen osallistumisen tutkimushankkeeseen. Se ei kata sopimuksellisia järjestelyjä, joihin ei sisälly aktiivista yhteistyötä hankkeessa.
Tutkimusorganisaatioiksi luokitellaan lähtökohtaisesti yliopistot, korkeakoulut ml. AMK:t, ja tutkimuslaitokset. Tutkimusorganisaatioksi voi lukea myös valtion viranomaisen, kunnan elinkeinoyhtiön, muun julkisoikeudellisen oikeushenkilön tai säätiön, mikäli se täyttää seuraavan määritelmän.
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Tutkimusorganisaatio on organisaatio, jonka ensisijainen tavoite on
harjoittaa itsenäisesti perustutkimusta, teollista tutkimusta, tai soveltavaa tutkimusta ja siihen
liittyvää kehittämistä,
sekä
levittää niistä saatuja tuloksia kouluttamalla, julkaisuin ja muilla tavoin tietoa ja osaamista siirtämällä.
RCO10 Yritykset yhteistyössä tutkimuslaitosten kanssa
Merkitse tavoiteltu yritysten lukumäärä hankkeessa, jossa hakijana on tutkimusorganisaatio. Tutkimusorganisaatioiksi luokitellaan lähtökohtaisesti yliopistot, korkeakoulut ml. AMK:t, ja tutkimuslaitokset. Tutkimusorganisaatioksi voi lukea myös valtion viranomaisen, kunnan elinkeinoyhtiön,
muun julkisoikeudellisen oikeushenkilön tai säätiön, mikäli se täyttää seuraavan määritelmän.
Tutkimusorganisaatio on organisaatio, jonka ensisijainen tavoite on
- harjoittaa itsenäisesti perustutkimusta, teollista tutkimusta, tai soveltavaa tutkimusta ja siihen liittyvää kehittämistä, sekä
levittää niistä saatuja tuloksia kouluttamalla, julkaisuin ja muilla tavoin tietoa ja osaamista
siirtämällä.
Yhteistyö voi olla uutta tai olemassa olevaa ja sen tulisi kestää ainakin hankkeen toiminnan ajan.
Yhteistyöllä tarkoitetaan aktiivista osallistumista tutkimukseen ja siihen liittyvään kehittämiseen.
Huomioi hankkeen toteutusvaiheessa, että merkitsemäsi tavoiteluku on seurantaraporteilla seurattava luku siinä tapauksessa, että rahoittava viranomainen luokittelee hakemuksesi käsittelyvaiheessa
hankkeen luokkaan ” Tutkimus- ja kehittämisorganisaation vetämä hanke”. Hankkeista, jotka rahoittava viranomainen on luokitellut näin, EURA 2021 kerää hankkeen toteutusvaiheessa automaattisesti kaikki seurantaraportille merkitsemäsi organisaatiot, jotka ovat organisaatiotyypiltään mikro-,
pien-, keskisuuria tai suuryrityksiä.
Yrityksen määritelmä: Yrityksellä tarkoitetaan tässä niitä organisaatioita, jotka ovat organisaatiotyypiltään mikroyrityksiä, pienyrityksiä, keskisuuria yrityksiä tai suuryrityksiä.
RCO74 Yhdennettyjen kaupunkikehitysstrategioiden piiriin kuuluva asukasmäärä
Valitse annetuista vaihtoehdoista vain, jos hakemuksen mukainen toiminta toteuttaa jonkin kaupunkiseudun innovaatioekosysteemisopimusta. Kaupunkiseudun asukasmäärä mittayksikkönä sisältää
oletuksen, että sopimusten hyödyt koituvat kaikissa tapauksissa kaupunkiseudun tasolle ja osin
myös laajemmalle ympäröivälle alueelle. Voit valita yhden kaupunkiseudun.
Mikäli hankehaussa on ilmoitettu, että valittavat hankkeet rahoitetaan pohjoisen harvaan asuttujen
alueiden erityisrahoituksella (ns. NSPA-rahoitus) niin jätä tämä kohta täyttämättä.
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NO02 Yhteiskehittämistä tukevat alustat ja verkostot
Merkitse yhteiskehittämistä tukevien alustojen ja verkostojen määrä. Verkostot ovat johdettuja ja
toiminnaltaan organisoituja yhteisöjä. Alustoilla tarkoitetaan fyysisiä tai digitaalisia kokeilu- ja testiympäristöjä. Verkostot ja alustat, joissa yhteiskehittäminen tapahtuu, voivat olla uusia tai jo olemassa olevia.
Olennaista on, että verkostoissa ja alustoilla tapahtuvan yhteiskehittämisen kohteella on innovaatiotoiminnan näkökulmasta uutuusarvoa. Tavoiteltavana toimintana verkostoissa ja alustoilla on siten
uusien ideoiden jalostaminen innovaatioiksi. Tavoitteen saavuttaminen voi merkitä myös olemassa
olevien verkostojen ja alustojen toiminnan kehittämistä.
Verkostot ja laajemmat innovaatiotoiminnan ekosysteemit ovat johdettuja ja organisoituja innovaatiotoiminnan kehittämisyhteisöjä, johon osallistuvat yritykset, oppi- ja tutkimuslaitokset sekä muut
julkiset toimijat. Uuden arvon (liiketoiminnan) luonti perustuu toimijoiden toisiaan täydentävään
osaamiseen ja vuorovaikutteiseen kehittämiseen. Olennainen osa toimintaa on ideoiden synnyttäminen ja jalostaminen liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseksi sekä parhaan mahdollisen kansallisen ja kansainvälisen osaamisen mukaan saaminen tki-toimintaan. Merkittävä osa kehittämistyötä on eri toimijoiden tunnistamista ja saattamista yhteen, yhteistyötä edistävien toimintamallien
ja prosessien toteuttamista sekä yhteiskehittämisen mahdollistamista.
Kaupunkien, kuntien ja muiden julkisten toimijoiden investoinneilla ja innovatiivisilla hankinnoilla
voidaan nopeuttaa uusien liiketoimintojen kaupallistamista valjastamalla investoinnit yritysten ja
muiden tki-toimijoiden yhteiskehittämistä tukeviksi kehitysalustoiksi tai kokeiluympäristöiksi. Esimerkiksi asumisen, liikenteen, koulutuksen, terveydenhuollon, energian, jäte- ja vesihuollon palvelujen infrastruktuurien investoinnit mahdollistavat hiilineutraaliutta ja digitalisaatioita edistävien
ratkaisujen kehittämisen ja käyttöönoton aidoissa käyttäjäympäristöissä. Isot investoinnit TKI-toiminnan kokeilu- ja kehitysympäristöinä voivat samalla toimia myös yhteiskehittämisen eli verkostojen alustoina.
NO03 Yhteiskehittämiseen osallistuvat yritykset
Merkitse seuraavan määritelmän mukaiseen yhteiskehittämiseen osallistuvien yritysten lukumäärä:
Määritelmän mukaiset yritykset osallistuvat omalla aktiivisella panoksellaan verkostoihin ja laajempiin innovaatiotoiminnan ekosysteemeihin, jotka ovat johdettuja ja organisoituja innovaatiotoiminnan kehittämisyhteisöjä. Täyttääkseen osallistumisen määritelmän yrityksen panoksen tulee olla
luonteeltaan aktiivista. Yhteiskehittäminen on määritelty indikaattorin NO02 Yhteiskehittämistä
tukevat alustat ja verkostot yhteydessä:
Uuden arvon (liiketoiminnan) luonti perustuu toimijoiden toisiaan täydentävään osaamiseen ja vuorovaikutteiseen kehittämiseen. Olennainen osa toimintaa on ideoiden synnyttäminen ja jalostaminen
liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseksi sekä parhaan mahdollisen kansallisen ja kansainvälisen osaamisen mukaan saaminen tki-toimintaan. Merkittävä osa kehittämistyötä on eri toimijoiden
tunnistamista ja saattamista yhteen, yhteistyötä edistävien toimintamallien ja prosessien toteuttamista sekä yhteiskehittämisen mahdollistamista.
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Kaupunkien, kuntien ja muiden julkisten toimijoiden investoinneilla ja innovatiivisilla hankinnoilla
voidaan nopeuttaa uusien liiketoimintojen kaupallistamista valjastamalla investoinnit yritysten ja
muiden tki-toimijoiden yhteiskehittämistä tukeviksi kehitysalustoiksi tai kokeiluympäristöiksi. Esimerkiksi asumisen, liikenteen, koulutuksen, terveydenhuollon, energian, jäte- ja vesihuollon palvelujen infrastruktuurien investoinnit mahdollistavat hiilineutraaliutta ja digitalisaatioita edistävien
ratkaisujen kehittämisen ja käyttöönoton aidoissa käyttäjäympäristöissä. Isot investoinnit TKI-toiminnan kokeilu- ja kehitysympäristöinä voivat samalla toimia myös yhteiskehittämisen eli verkostojen alustoina.
Yrityksen määritelmä:
Yrityksellä tarkoitetaan tässä niitä organisaatioita, jotka ovat organisaatiotyypiltään mikroyrityksiä,
pienyrityksiä, keskisuuria yrityksiä tai suuryrityksiä.

Tulosindikaattorit
RCR01 Uudet tuella aikaansaadut työpaikat
Merkitse uusien, hankkeen toimenpiteiden seurauksena aikaansaatavien työpaikkojen lukumäärä
yrityksessä. Ilmoita uudet työpaikat henkilötyövuosina, yhden desimaalin tarkkuudella. Hankehenkilöstöä ei lasketa mukaan.
Uudella työpaikalla tarkoitetaan hankkeen toimenpiteiden seurauksena syntyvää uutta kokoaikaista
vastaavaa työtilaisuutta, johon palkataan uusi työntekijä pysyvään, jatkuvaluonteiseen tehtävään.
Jatkuvaluonteisella tehtävällä tarkoitetaan sitä, että työsuhde kestää vähintään vuoden hankkeen
päättymisen jälkeen. Jos syntyy kaksi osa-aikaista työpaikkaa (esim. 50 %:n työajalla työskentelevä
osa-aikainen työpaikka), ilmoitetaan se yhtenä kokoaikaisena uutena työpaikkana.
Yrityksen määritelmä:
Yrityksiksi katsotaan niiden oikeudellisesta muodosta riippumatta kaikki yksiköt, jotka harjoittavat
taloudellista toimintaa. Taloudellista toimintaa on kaikki toiminta, jossa tavaroita tai palveluja tarjotaan markkinoilla.
SL01 joihin työllistyvät naiset
Merkitse, kuinka moneen edellisessä kohdassa ilmoitetuista työpaikoista työllistyy nainen. Ilmoita
uudet työpaikat henkilötyövuosina, yhden desimaalin tarkkuudella. Hankehenkilöstöä ei lasketa
mukaan.
Uudella työpaikalla tarkoitetaan tässä hankkeen toimenpiteiden seurauksena syntyvää uutta työtilaisuutta, johon palkataan nainen uutena työntekijänä pysyvään, jatkuvaluonteiseen tehtävään. Jatkuvaluonteisella tehtävällä tarkoitetaan sitä, että työsuhde kestää vähintään vuoden hankkeen päättymisen jälkeen.
Yrityksen määritelmä:
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Yrityksiksi katsotaan niiden oikeudellisesta muodosta riippumatta kaikki yksiköt, jotka harjoittavat
taloudellista toimintaa. Taloudellista toimintaa on kaikki toiminta, jossa tavaroita tai palveluja tarjotaan markkinoilla.
RCR03 Tuote- tai prosessi-innovaatioita tekevät pk-yritykset
Merkitse niiden pk-yritysten määrä, jotka tavoittelevat tuote- tai prosessi-innovaation tai -innovaatioiden tekemistä tuen seurauksena.
Tuoteinnovaatio on uusi tai merkittävästi kehitetty tuote tai palvelu liittyen esimerkiksi sen ominaisuuksiin, käyttäjäystävällisyyteen tai osiin. Prosessi-innovaatio on uusi tai merkittävästi kehitetty
tuotantoprosessi, jakelumenetelmä, tukitoiminto tai vastaava.
Innovaatiotoiminta voi olla yritykselle uutta innovaatiotoimintaa tai olemassa olevan innovaatiotoiminnan laajentamista uusien tuotteiden tai prosessien suuntaan. Kyseessä voi olla yritys, joka aloittaa innovaatiotoimintaansa, laajentaa sitä tai innovoi uusilla tuotteilla tai prosesseilla.
Pk-yritysten määritelmään sisältyvät myös mikroyritykset. Tuote- tai prosessi-innovaatioiden tulee
olla uusia tuettavalle yritykselle. Niiden ei tarvitse olla uusia markkinoilla. Innovaation on voinut
alun perin kehittää joko tuettu yritys tai jokin muu yritys tai organisaatio.
Yrityksen määritelmä:
Yrityksellä tarkoitetaan tässä niitä organisaatioita, jotka ovat organisaatiotyypiltään mikroyrityksiä,
pienyrityksiä, keskisuuria yrityksiä tai suuryrityksiä.
NR01 Verkostojen ja innovaatioekosysteemien kehittämät innovaatiot, tuotteet ja palvelut
Merkitse tuella aikaansaatavat, verkostoissa ja innovaatioekosysteemeissä (mukaan lukien yritysten
ja klustereiden verkostot) tai kokeilualustoissa kehitetyt tuotteet, palvelut, prosessit, ratkaisut, sovellukset, järjestelmät, toimintatavat, mallit, kokeilut, pilotit ja keksinnöt. Verkostot ja innovaatioekosysteemit ovat joko hankkeessa toimivia tai hankkeen toiminnan seurauksena syntyneitä.
NR02 TKI -infrastruktuuria käyttävät yritykset
Merkitse, montako yritystä on tavoitteena saada hankkeen aikana rakennettavan TKI-infrastruktuurin hyödyntäjiksi tai aiemmin muulla rahoituksella rakennetun TKI-infrastruktuurin hyödyntäjiksi.
TKI-infrastruktuurin hyödyntäminen on EU:n valtiontukisääntelyn alaista toimintaa. Valtiontukisääntöjen soveltaminen on arvioitava hanketta koskevien tukipäätösten yhteydessä hakijan ja osallistuvan yrityksen osalta.
Osallistuvan yrityksen osalta tämän indikaattorin yhteydessä tarkasteltavia seikkoja:
Jos yritys käyttää tutkimusorganisaation kiinteää omaisuutta, henkilöstöresurssia tms. omaan taloudelliseen toimintaansa, niin
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tuki on de minimis –ehtoista, jos yritys ei maksa hyödyntämisestä markkinahintaa,
tuki ei ole de minimis –ehtoista, jos yritys maksaa TKI –infrastruktuurin hyödyntämisestä markkinahinnan. Valtiontukea ei siirry yritykselle sillä edellytyksellä,
että tutkimusorganisaatio saa riittävän korvauksen palveluistaan.

Jos kyse on tutkimusorganisaation ja yritysten kesken tehtävästä yhteistyöstä, jossa tulokset ovat
yleisesti hyödynnettävissä ja immateriaalioikeudet jaetaan tasapuolisesti yhteistyöosapuolien kesken (molempien ehtojen on täytyttävä), niin tuki ei ole de minimis –ehtoista.
Riippumatta siitä, onko TKI-infrastruktuurin rahoituslähteenä hankkeen saama tuki tai jokin muu
tuki ennen hanketta, kyse on julkisen rahoituksen kanavoitumisesta taloudelliseen toimintaan, jos
toimija on julkisoikeudellinen yhteisö sillä hetkellä, kun yritys osallistuu hankkeeseen.
Yrityksen määritelmä: Yrityksellä tarkoitetaan tässä niitä organisaatioita, jotka ovat organisaatiotyypiltään mikroyrityksiä, pienyrityksiä, keskisuuria yrityksiä tai suuryrityksiä.

Erityistavoite 1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten
ja julkishallinnon hyväksi
Tuotosindikaattorit
RCO04 De minimis -tukea saaneet yritykset
Indikaattori valitaan vain, jos hankepäätöksellä on hyväksytty de minimis -tukea yritykselle.
Merkitse de minimis – tukea eli muuta tukea kuin rahoitustukea saavien yritysten lukumäärä. Mukaan lasketaan hankkeen kohderyhmään kuuluvat, hankkeen hyödynsaajana olevat osallistuvat yritykset, jotka saavat rahanarvoisen edun hankkeeseen osallistumisesta. Kyseessä ei ole osallistuvalle
yritykselle maksettava rahasuoritus, vaan ilmainen tai alihinnoiteltu palvelu tai muu vastaava hyöty,
jolle on mahdollista määrittää markkinahinta. Palvelun tai hyödyn arvo, josta on vähennetty yrityksen maksuosuus, on de minimis -tukea osallistuvalle yritykselle. Tuen arvo ja saatu palvelu todetaan
hankepäätöksessä. Tarjottu tuki tulee dokumentoida.
Osallistuvan yrityksen määritelmä tässä yhteydessä: yritys saa edellä kuvatulla tavalla rahanarvoisen edun hankkeeseen osallistumisesta. Kertaluonteiset yhteydenotot (esimerkiksi yksittäinen konsultoiva puhelu) eivät sisälly osallistuvan yrityksen määritelmään. Ks. yrityksen määritelmä jäljempänä.
De minimis -tuella eli vähämerkityksisellä tuella tarkoitetaan EU:n toiminnasta annetun sopimuksen
107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetussa komission asetuksessa
(EU) N:o 1407/2013 tarkoitettua tukea.
Yrityksen määritelmä:
De minimis -tuen osalta yrityksiksi katsotaan niiden oikeudellisesta muodosta riippumatta kaikki
yksiköt, jotka harjoittavat taloudellista toimintaa. Taloudellista toimintaa on kaikki toiminta, jossa
tavaroita tai palveluja tarjotaan markkinoilla.
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RCO14 Digipalvelujen ja –sovellusten kehittämiseen tukea saavat julkiset organisaatiot
Merkitse niiden julkisten organisaatioiden määrä, jotka saavat hakemuksen mukaisesta toiminnasta
tukea digipalvelujen ja –sovellusten kehittämiseen. Katso osallistuvan organisaation määritelmä ohjeen yleisestä osiosta. Julkisiksi organisaatioiksi määritellään tässä yhteydessä organisaatiotyypiltään: Ammatillinen oppilaitos, Kunta, Kuntayhtymä, Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö, Valtion viranomainen.
RCO74 Yhdennettyjen kaupunkikehitysstrategioiden piiriin kuuluva asukasmäärä
Valitse annetuista vaihtoehdoista vain, jos hakemuksen mukainen toiminta toteuttaa jonkin kaupunkiseudun innovaatioekosysteemisopimusta. Kaupunkiseudun asukasmäärä mittayksikkönä sisältää
oletuksen, että sopimusten hyödyt koituvat kaikissa tapauksissa kaupunkiseudun tasolle ja osin
myös laajemmalle ympäröivälle alueelle. Voit valita yhden kaupunkiseudun.
Mikäli hankehaussa on ilmoitettu, että valittavat hankkeet rahoitetaan pohjoisen harvaan asuttujen
alueiden erityisrahoituksella (ns. NSPA-rahoitus) niin jätä tämä kohta täyttämättä.
NO02 Yhteiskehittämistä tukevat alustat ja verkostot
Merkitse yhteiskehittämistä tukevien alustojen ja verkostojen määrä. Verkostot ovat johdettuja ja
toiminnaltaan organisoituja yhteisöjä. Alustoilla tarkoitetaan fyysisiä tai digitaalisia kokeilu- ja testiympäristöjä. Verkostot ja alustat, joissa yhteiskehittäminen tapahtuu, voivat olla uusia tai jo olemassa olevia.
Olennaista on, että verkostoissa ja alustoilla tapahtuvan yhteiskehittämisen kohteella on innovaatiotoiminnan näkökulmasta uutuusarvoa. Tavoiteltavana toimintana verkostoissa ja alustoilla on siten
uusien ideoiden jalostaminen innovaatioiksi. Tavoitteen saavuttaminen voi merkitä myös olemassa
olevien verkostojen ja alustojen toiminnan kehittämistä.
Verkostot ja laajemmat innovaatiotoiminnan ekosysteemit ovat johdettuja ja organisoituja innovaatiotoiminnan kehittämisyhteisöjä, johon osallistuvat yritykset, oppi- ja tutkimuslaitokset sekä muut
julkiset toimijat. Uuden arvon (liiketoiminnan) luonti perustuu toimijoiden toisiaan täydentävään
osaamiseen ja vuorovaikutteiseen kehittämiseen. Olennainen osa toimintaa on ideoiden synnyttäminen ja jalostaminen liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseksi sekä parhaan mahdollisen kansallisen ja kansainvälisen osaamisen mukaan saaminen tki-toimintaan. Merkittävä osa kehittämistyötä on eri toimijoiden tunnistamista ja saattamista yhteen, yhteistyötä edistävien toimintamallien
ja prosessien toteuttamista sekä yhteiskehittämisen mahdollistamista.
Kaupunkien, kuntien ja muiden julkisten toimijoiden investoinneilla ja innovatiivisilla hankinnoilla
voidaan nopeuttaa uusien liiketoimintojen kaupallistamista valjastamalla investoinnit yritysten ja
muiden tki-toimijoiden yhteiskehittämistä tukeviksi kehitysalustoiksi tai kokeiluympäristöiksi. Esimerkiksi asumisen, liikenteen, koulutuksen, terveydenhuollon, energian, jäte- ja vesihuollon palvelujen infrastruktuurien investoinnit mahdollistavat hiilineutraaliutta ja digitalisaatioita edistävien
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ratkaisujen kehittämisen ja käyttöönoton aidoissa käyttäjäympäristöissä. Isot investoinnit TKI-toiminnan kokeilu- ja kehitysympäristöinä voivat samalla toimia myös yhteiskehittämisen eli verkostojen alustoina.
NO03 Yhteiskehittämiseen osallistuvat yritykset
Merkitse seuraavan määritelmän mukaiseen yhteiskehittämiseen osallistuvien yritysten lukumäärä:
Määritelmän mukaiset yritykset osallistuvat omalla aktiivisella panoksellaan verkostoihin ja laajempiin innovaatiotoiminnan ekosysteemeihin, jotka ovat johdettuja ja organisoituja innovaatiotoiminnan kehittämisyhteisöjä. Täyttääkseen osallistumisen määritelmän yrityksen panoksen tulee olla
luonteeltaan aktiivista. Yhteiskehittäminen on määritelty indikaattorin NO02 Yhteiskehittämistä
tukevat alustat ja verkostot yhteydessä:
Uuden arvon (liiketoiminnan) luonti perustuu toimijoiden toisiaan täydentävään osaamiseen ja vuorovaikutteiseen kehittämiseen. Olennainen osa toimintaa on ideoiden synnyttäminen ja jalostaminen
liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseksi sekä parhaan mahdollisen kansallisen ja kansainvälisen osaamisen mukaan saaminen tki-toimintaan. Merkittävä osa kehittämistyötä on eri toimijoiden
tunnistamista ja saattamista yhteen, yhteistyötä edistävien toimintamallien ja prosessien toteuttamista sekä yhteiskehittämisen mahdollistamista.
Kaupunkien, kuntien ja muiden julkisten toimijoiden investoinneilla ja innovatiivisilla hankinnoilla
voidaan nopeuttaa uusien liiketoimintojen kaupallistamista valjastamalla investoinnit yritysten ja
muiden tki-toimijoiden yhteiskehittämistä tukeviksi kehitysalustoiksi tai kokeiluympäristöiksi. Esimerkiksi asumisen, liikenteen, koulutuksen, terveydenhuollon, energian, jäte- ja vesihuollon palvelujen infrastruktuurien investoinnit mahdollistavat hiilineutraaliutta ja digitalisaatioita edistävien
ratkaisujen kehittämisen ja käyttöönoton aidoissa käyttäjäympäristöissä. Isot investoinnit TKI-toiminnan kokeilu- ja kehitysympäristöinä voivat samalla toimia myös yhteiskehittämisen eli verkostojen alustoina.
Yrityksen määritelmä:
Yrityksellä tarkoitetaan tässä niitä organisaatioita, jotka ovat organisaatiotyypiltään mikroyrityksiä,
pienyrityksiä, keskisuuria yrityksiä tai suuryrityksiä.
NO04 Digitaalisten innovaatiokeskittymien (DIH) palveluja käyttävät yritykset ja julkiset organisaatiot
Merkitse yritysten ja julkisten organisaatioiden yhteismäärä, joiden tavoitellaan käyttävän digitaalisen innovaatiokeskittymän palveluita.
DIH (Digital Innovation Hub) on organisaatio tai yhteenliittymä, joka tarjoaa palveluita asiakkaidensa digitaalisen uudistumisen ja/tai innovaatioiden hyödyntämisen tai tuottamisen tukemiseksi
digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Vähintään osa palveluista tarjotaan asiakkaalle tuettuun
hintaan tai ilmaiseksi. Digitaalinen innovaatiokeskittymä voi toimia aktiivisena kumppanina, yhteisönä, tietokeskuksena, edistäjänä tai välittäjänä. Se tarjoaa mahdollisuuden saada uusinta tietoa ja
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asiantuntemusta digitaalisista ja niihin liittyvistä mahdollistavista teknologioista, jotka ovat välttämättömiä yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi tuotannon, palvelujen ja liiketoimintaprosessien
kannalta.
Yrityksen määritelmä:
Yrityksellä tarkoitetaan tässä niitä organisaatioita, jotka ovat organisaatiotyypiltään mikroyrityksiä,
pienyrityksiä, keskisuuria yrityksiä tai suuryrityksiä.
Julkisen organisaation määritelmä:
Julkisella organisaatiolla tarkoitetaan tässä niitä organisaatioita, jotka ovat organisaatiotyypiltään:
Ammatillinen oppilaitos, Ammattikorkeakoulu, Kunta, Kuntayhtymä, Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö, Tutkimuslaitos, Valtion viranomainen, Yliopisto.
NO05 Yritykset yhteistyössä tutkimuslaitosten kanssa
Merkitse tavoiteltu yritysten lukumäärä hankkeessa, jossa hakijana on tutkimusorganisaatio. Tutkimusorganisaatioiksi luokitellaan lähtökohtaisesti yliopistot, korkeakoulut ml. AMK:t, ja tutkimuslaitokset. Tutkimusorganisaatioksi voi lukea myös valtion viranomaisen, kunnan elinkeinoyhtiön,
muun julkisoikeudellisen oikeushenkilön tai säätiön, mikäli se täyttää seuraavan määritelmän.
Tutkimusorganisaatio on organisaatio, jonka ensisijainen tavoite on
- harjoittaa itsenäisesti perustutkimusta, teollista tutkimusta, tai soveltavaa tutkimusta ja siihen liittyvää kehittämistä, sekä
levittää niistä saatuja tuloksia kouluttamalla, julkaisuin ja muilla tavoin tietoa ja osaamista
siirtämällä.
Yhteistyö voi olla uutta tai olemassa olevaa ja sen tulisi kestää ainakin hankkeen toiminnan ajan.
Yhteistyöllä tarkoitetaan aktiivista osallistumista tutkimukseen ja siihen liittyvään kehittämiseen.
Huomioi hankkeen toteutusvaiheessa, että merkitsemäsi tavoiteluku on seurantaraporteilla seurattava luku siinä tapauksessa, että rahoittava viranomainen luokittelee hakemuksesi käsittelyvaiheessa
hankkeen luokkaan ” Tutkimus- ja kehittämisorganisaation vetämä hanke”. Hankkeista, jotka rahoittava viranomainen on luokitellut näin, tietojärjestelmä kerää hankkeen toteutusvaiheessa automaattisesti kaikki seurantaraportille merkitsemäsi organisaatiot, jotka ovat organisaatiotyypiltään
mikro-, pien-, keskisuuria tai suuryrityksiä.
Yrityksen määritelmä: Yrityksellä tarkoitetaan tässä niitä organisaatioita, jotka ovat organisaatiotyypiltään mikroyrityksiä, pienyrityksiä, keskisuuria yrityksiä tai suuryrityksiä.

Tulosindikaattorit
RCR01 Uudet tuella aikaansaadut työpaikat
Merkitse uusien, hankkeen toimenpiteiden seurauksena aikaansaatavien työpaikkojen lukumäärä
yrityksessä. Ilmoita uudet työpaikat henkilötyövuosina, yhden desimaalin tarkkuudella. Hankehenkilöstöä ei lasketa mukaan.
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Uudella työpaikalla tarkoitetaan hankkeen toimenpiteiden seurauksena syntyvää uutta kokoaikaista
vastaavaa työtilaisuutta, johon palkataan uusi työntekijä pysyvään, jatkuvaluonteiseen tehtävään.
Jatkuvaluonteisella tehtävällä tarkoitetaan sitä, että työsuhde kestää vähintään vuoden hankkeen
päättymisen jälkeen. Jos syntyy kaksi osa-aikaista työpaikkaa (esim. 50 %:n työajalla työskentelevä
osa-aikainen työpaikka), ilmoitetaan se yhtenä kokoaikaisena uutena työpaikkana.
Yrityksen määritelmä:
Yrityksiksi katsotaan niiden oikeudellisesta muodosta riippumatta kaikki yksiköt, jotka harjoittavat
taloudellista toimintaa. Taloudellista toimintaa on kaikki toiminta, jossa tavaroita tai palveluja tarjotaan markkinoilla.
SL01

joihin työllistyvät naiset

Merkitse, kuinka moneen edellisessä kohdassa ilmoitetuista työpaikoista työllistyy nainen. Ilmoita
uudet työpaikat henkilötyövuosina, yhden desimaalin tarkkuudella. Hankehenkilöstöä ei lasketa
mukaan.
Uudella työpaikalla tarkoitetaan tässä hankkeen toimenpiteiden seurauksena syntyvää uutta työtilaisuutta, johon palkataan nainen uutena työntekijänä pysyvään, jatkuvaluonteiseen tehtävään. Jatkuvaluonteisella tehtävällä tarkoitetaan sitä, että työsuhde kestää vähintään vuoden hankkeen päättymisen jälkeen.
Yrityksen määritelmä:
Yrityksiksi katsotaan niiden oikeudellisesta muodosta riippumatta kaikki yksiköt, jotka harjoittavat
taloudellista toimintaa. Taloudellista toimintaa on kaikki toiminta, jossa tavaroita tai palveluja tarjotaan markkinoilla.
RCR03 Tuote- tai prosessi-innovaatioita tekevät pk-yritykset
Merkitse niiden pk-yritysten määrä, jotka tavoittelevat tuote- tai prosessi-innovaation tai -innovaatioiden tekemistä tuen seurauksena.
Tuoteinnovaatio on uusi tai merkittävästi kehitetty tuote tai palvelu liittyen esimerkiksi sen ominaisuuksiin, käyttäjäystävällisyyteen tai osiin. Prosessi-innovaatio on uusi tai merkittävästi kehitetty
tuotantoprosessi, jakelumenetelmä, tukitoiminto tai vastaava.
Innovaatiotoiminta voi olla yritykselle uutta innovaatiotoimintaa tai olemassa olevan innovaatiotoiminnan laajentamista uusien tuotteiden tai prosessien suuntaan. Kyseessä voi olla yritys, joka aloittaa innovaatiotoimintaansa, laajentaa sitä tai innovoi uusilla tuotteilla tai prosesseilla.
Pk-yritysten määritelmään sisältyvät myös mikroyritykset. Tuote- tai prosessi-innovaatioiden tulee
olla uusia tuettavalle yritykselle. Niiden ei tarvitse olla uusia markkinoilla. Innovaation on voinut
alun perin kehittää joko tuettu yritys tai jokin muu yritys tai organisaatio.
Yrityksen määritelmä:
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Yrityksellä tarkoitetaan tässä niitä organisaatioita, jotka ovat organisaatiotyypiltään mikroyrityksiä,
pienyrityksiä, keskisuuria yrityksiä tai suuryrityksiä.
NR01 Verkostojen ja innovaatioekosysteemien kehittämät innovaatiot, tuotteet ja palvelut
Merkitse tuella aikaansaatavat, verkostoissa ja innovaatioekosysteemeissä (mukaan lukien yritysten
ja klustereiden verkostot) tai kokeilualustoissa kehitetyt tuotteet, palvelut, prosessit, ratkaisut, sovellukset, järjestelmät, toimintatavat, mallit, kokeilut, pilotit ja keksinnöt. Verkostot ja innovaatioekosysteemit ovat joko hankkeessa toimivia tai hankkeen toiminnan seurauksena syntyneitä.

Erityistavoite 1.3 Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen
Tuotosindikaattorit
RCO04 De minimis -tukea saaneet yritykset
Indikaattori valitaan vain, jos hankepäätöksellä on hyväksytty de minimis -tukea yritykselle.
Merkitse de minimis –tukea eli muuta tukea kuin rahoitustukea saavien yritysten lukumäärä. Mukaan lasketaan hankkeen kohderyhmään kuuluvat, hankkeen hyödynsaajana olevat osallistuvat yritykset, jotka saavat rahanarvoisen edun hankkeeseen osallistumisesta. Kyseessä ei ole osallistuvalle
yritykselle maksettava rahasuoritus, vaan ilmainen tai alihinnoiteltu palvelu tai muu vastaava hyöty,
jolle on mahdollista määrittää markkinahinta. Palvelun tai hyödyn arvo, josta on vähennetty yrityksen maksuosuus, on de minimis -tukea osallistuvalle yritykselle. Tuen arvo ja saatu palvelu todetaan
hankepäätöksessä. Tarjottu tuki tulee dokumentoida.
Osallistuvan yrityksen määritelmä tässä yhteydessä: yritys saa edellä kuvatulla tavalla rahanarvoisen edun hankkeeseen osallistumisesta. Kertaluonteiset yhteydenotot (esimerkiksi yksittäinen konsultoiva puhelu) eivät sisälly osallistuvan yrityksen määritelmään. Ks. yrityksen määritelmä jäljempänä.
De minimis -tuella eli vähämerkityksisellä tuella tarkoitetaan EU:n toiminnasta annetun sopimuksen
107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetussa komission asetuksessa
(EU) N:o 1407/2013 tarkoitettua tukea.
Yrityksen määritelmä:
De minimis -tuen osalta yrityksiksi katsotaan niiden oikeudellisesta muodosta riippumatta kaikki
yksiköt, jotka harjoittavat taloudellista toimintaa. Taloudellista toimintaa on kaikki toiminta, jossa
tavaroita tai palveluja tarjotaan markkinoilla.
RCO05 Uudet tuella aikaansaadut yritykset
Merkitse, uusien tuella aikaansaatavien yritysten lukumäärä. Uusi yritys on Tilastokeskuksen määritelmän mukaan yritys, kun siitä tulee työnantaja tai kun se tulee arvonlisäverovelvolliseksi.
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ST01

joista naisten perustamia yrityksiä

Merkitse uusien tuella aikaansaatavien, naisten perustamien yritysten lukumäärä.
RCO15 Perustettujen yrityshautomojen kapasiteetti, yrityksiä/vuosi
Uusi, tuella perustettava yrityshautomo tai –kiihdyttämö: Merkitse tavoitteeksi arvio niiden yritysten määrästä vuositasolla, joka hautomolla tai kiihdyttämöllä on kapasiteettia palvella.
Olemassa oleva, tuella laajennettava yrityshautomo tai –kiihdyttämö: Merkitse tavoitteeksi arvio
niiden yritysten määrästä vuositasolla, joka hautomolla tai kiihdyttämöllä on kapasiteettia palvella
laajenemisen ansiosta. Palveltavien yritysten määrä raportoidaan laajenemisen osalta, ei kokonaismäärää.
Huomioi myös osallistuvan yrityksen määritelmä. Yksittäisten puhelinkeskustelujen kaltaisia palveluja yritystoimintaa suunnitteleville ei lueta mukaan. Yritystoimintaa suunnittelevat voidaan lukea
mukaan.
RCO74 Yhdennettyjen kaupunkikehitysstrategioiden piiriin kuuluva asukasmäärä
Valitse annetuista vaihtoehdoista vain, jos hakemuksen mukainen toiminta toteuttaa jonkin kaupunkiseudun innovaatioekosysteemisopimusta. Kaupunkiseudun asukasmäärä mittayksikkönä sisältää
oletuksen, että sopimusten hyödyt koituvat kaikissa tapauksissa kaupunkiseudun tasolle ja osin
myös laajemmalle ympäröivälle alueelle. Voit valita yhden kaupunkiseudun.
Mikäli hankehaussa on ilmoitettu, että valittavat hankkeet rahoitetaan pohjoisen harvaan asuttujen
alueiden erityisrahoituksella (ns. NSPA-rahoitus) niin jätä tämä kohta täyttämättä.

Tulosindikaattorit
RCR01 Uudet tuella aikaansaadut työpaikat
Merkitse uusien, hankkeen toimenpiteiden seurauksena aikaansaatavien työpaikkojen lukumäärä
yrityksessä. Ilmoita uudet työpaikat henkilötyövuosina, yhden desimaalin tarkkuudella. Hankehenkilöstöä ei lasketa mukaan.
Uudella työpaikalla tarkoitetaan hankkeen toimenpiteiden seurauksena syntyvää uutta kokoaikaista
vastaavaa työtilaisuutta, johon palkataan uusi työntekijä pysyvään, jatkuvaluonteiseen tehtävään.
Jatkuvaluonteisella tehtävällä tarkoitetaan sitä, että työsuhde kestää vähintään vuoden hankkeen
päättymisen jälkeen. Jos syntyy kaksi osa-aikaista työpaikkaa (esim. 50 %:n työajalla työskentelevä
osa-aikainen työpaikka), ilmoitetaan se yhtenä kokoaikaisena uutena työpaikkana.
Yrityksen määritelmä:
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Yrityksiksi katsotaan niiden oikeudellisesta muodosta riippumatta kaikki yksiköt, jotka harjoittavat
taloudellista toimintaa. Taloudellista toimintaa on kaikki toiminta, jossa tavaroita tai palveluja tarjotaan markkinoilla.
SL01

joihin työllistyvät naiset

Merkitse, kuinka moneen edellisessä kohdassa ilmoitetuista työpaikoista työllistyy nainen. Ilmoita
uudet työpaikat henkilötyövuosina, yhden desimaalin tarkkuudella. Hankehenkilöstöä ei lasketa
mukaan.
Uudella työpaikalla tarkoitetaan tässä hankkeen toimenpiteiden seurauksena syntyvää uutta työtilaisuutta, johon palkataan nainen uutena työntekijänä pysyvään, jatkuvaluonteiseen tehtävään. Jatkuvaluonteisella tehtävällä tarkoitetaan sitä, että työsuhde kestää vähintään vuoden hankkeen päättymisen jälkeen.
Yrityksen määritelmä:
Yrityksiksi katsotaan niiden oikeudellisesta muodosta riippumatta kaikki yksiköt, jotka harjoittavat
taloudellista toimintaa. Taloudellista toimintaa on kaikki toiminta, jossa tavaroita tai palveluja tarjotaan markkinoilla.
RCR03 Tuote- tai prosessi-innovaatioita tekevät pk-yritykset
Merkitse niiden pk-yritysten määrä, jotka tavoittelevat tuote- tai prosessi-innovaation tai -innovaatioiden tekemistä tuen seurauksena.
Tuoteinnovaatio on uusi tai merkittävästi kehitetty tuote tai palvelu liittyen esimerkiksi sen ominaisuuksiin, käyttäjäystävällisyyteen tai osiin. Prosessi-innovaatio on uusi tai merkittävästi kehitetty
tuotantoprosessi, jakelumenetelmä, tukitoiminto tai vastaava.
Innovaatiotoiminta voi olla yritykselle uutta innovaatiotoimintaa tai olemassa olevan innovaatiotoiminnan laajentamista uusien tuotteiden tai prosessien suuntaan. Kyseessä voi olla yritys, joka aloittaa innovaatiotoimintaansa, laajentaa sitä tai innovoi uusilla tuotteilla tai prosesseilla.
Pk-yritysten määritelmään sisältyvät myös mikroyritykset. Tuote- tai prosessi-innovaatioiden tulee
olla uusia tuettavalle yritykselle. Niiden ei tarvitse olla uusia markkinoilla. Innovaation on voinut
alun perin kehittää joko tuettu yritys tai jokin muu yritys tai organisaatio.
Yrityksen määritelmä:
Yrityksellä tarkoitetaan tässä niitä organisaatioita, jotka ovat organisaatiotyypiltään mikroyrityksiä,
pienyrityksiä, keskisuuria yrityksiä tai suuryrityksiä.
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NR03 Pk-yritykset, jotka aloittavat uuden liiketoiminnan
Merkitse niiden pk-yritysten lukumäärä, joiden tavoitteena on aloittaa hankkeen toimenpiteiden
seurauksena uutta liiketoimintaa. Uuden liiketoiminnan tulee olla pk-yrityksen kannalta uutta. Uuden liiketoiminnan aloittaminen voi tarkoittaa uusilla tuotteilla vanhoille markkinoille menemistä,
vanhoilla tuotteilla uusille markkinoille menemistä tai uusilla tuotteilla uusille markkinoille menemistä
Pk-yrityksen määritelmä:
Pk-yrityksellä tarkoitetaan tässä mikro-, pien- ja keskisuuria yrityksiä. Pk-yritys määritetään seuraavilla perusteilla:
työntekijöiden lukumäärä ja
joko liikevaihto tai taseen loppusumma
Yrityksen kokoluokka
Keskisuuri

Henkilöstö

Liikevaihto

< 250

≤ 50 milj. euroa

Pieni

< 50

≤ 10 milj. euroa

Mikroyritys

< 10

≤ 2 milj. euroa

tai

Taseen loppusumma
≤ 43 milj. euroa
≤ 10 milj. euroa
≤ 2 milj. euroa

Taulukon kynnysarvot koskevat vain yksittäisiä yrityksiä. Jos yritys kuuluu laajempaan yritysryhmään (= konserniin), on yrityksen kokoluokkaa määritettäessä otettava huomioon koko ryhmän
(=konsernin) henkilöstö- ja liikevaihto tai tase.

Toimintalinja 2 Hiilineutraali Suomi
Erityistavoite 2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
Tuotosindikaattorit
RCO04 De minimis -tukea saaneet yritykset
Indikaattori valitaan vain, jos hankepäätöksellä on hyväksytty de minimis -tukea yritykselle.
Merkitse de minimis – tukea eli muuta tukea kuin rahoitustukea saavien yritysten lukumäärä. Mukaan lasketaan hankkeen kohderyhmään kuuluvat, hankkeen hyödynsaajana olevat osallistuvat yritykset, jotka saavat rahanarvoisen edun hankkeeseen osallistumisesta. Kyseessä ei ole osallistuvalle
yritykselle maksettava rahasuoritus, vaan ilmainen tai alihinnoiteltu palvelu tai muu vastaava hyöty,
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jolle on mahdollista määrittää markkinahinta. Palvelun tai hyödyn arvo, josta on vähennetty yrityksen maksuosuus, on de minimis -tukea osallistuvalle yritykselle. Tuen arvo ja saatu palvelu todetaan
hankepäätöksessä. Tarjottu tuki tulee dokumentoida.
Osallistuvan yrityksen määritelmä tässä yhteydessä: yritys saa edellä kuvatulla tavalla rahanarvoisen edun hankkeeseen osallistumisesta. Kertaluonteiset yhteydenotot (esimerkiksi yksittäinen konsultoiva puhelu) eivät sisälly osallistuvan yrityksen määritelmään. Ks. yrityksen määritelmä jäljempänä.
De minimis -tuella eli vähämerkityksisellä tuella tarkoitetaan EU:n toiminnasta annetun sopimuksen
107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetussa komission asetuksessa
(EU) N:o 1407/2013 tarkoitettua tukea.
Yrityksen määritelmä:
De minimis -tuen osalta yrityksiksi katsotaan niiden oikeudellisesta muodosta riippumatta kaikki
yksiköt, jotka harjoittavat taloudellista toimintaa. Taloudellista toimintaa on kaikki toiminta, jossa
tavaroita tai palveluja tarjotaan markkinoilla.
RCO74 Yhdennettyjen kaupunkikehitysstrategioiden piiriin kuuluva asukasmäärä
Valitse annetuista vaihtoehdoista vain, jos hakemuksen mukainen toiminta toteuttaa jonkin kaupunkiseudun innovaatioekosysteemisopimusta. Kaupunkiseudun asukasmäärä mittayksikkönä sisältää
oletuksen, että sopimusten hyödyt koituvat kaikissa tapauksissa kaupunkiseudun tasolle ja osin
myös laajemmalle ympäröivälle alueelle. Voit valita yhden kaupunkiseudun
Mikäli hankehaussa on ilmoitettu, että valittavat hankkeet rahoitetaan pohjoisen harvaan asuttujen
alueiden erityisrahoituksella (ns. NSPA-rahoitus) niin jätä tämä kohta täyttämättä.
NO02 Yhteiskehittämistä tukevat alustat ja verkostot
Merkitse yhteiskehittämistä tukevien alustojen ja verkostojen määrä. Verkostot ovat johdettuja ja
toiminnaltaan organisoituja yhteisöjä. Alustoilla tarkoitetaan fyysisiä tai digitaalisia kokeilu- ja testiympäristöjä. Verkostot ja alustat, joissa yhteiskehittäminen tapahtuu, voivat olla uusia tai jo olemassa olevia.
Olennaista on, että verkostoissa ja alustoilla tapahtuvan yhteiskehittämisen kohteella on innovaatiotoiminnan näkökulmasta uutuusarvoa. Tavoiteltavana toimintana verkostoissa ja alustoilla on siten
uusien ideoiden jalostaminen innovaatioiksi. Tavoitteen saavuttaminen voi merkitä myös olemassa
olevien verkostojen ja alustojen toiminnan kehittämistä.
Verkostot ja laajemmat innovaatiotoiminnan ekosysteemit ovat johdettuja ja organisoituja innovaatiotoiminnan kehittämisyhteisöjä, johon osallistuvat yritykset, oppi- ja tutkimuslaitokset sekä muut
julkiset toimijat. Uuden arvon (liiketoiminnan) luonti perustuu toimijoiden toisiaan täydentävään
osaamiseen ja vuorovaikutteiseen kehittämiseen. Olennainen osa toimintaa on ideoiden synnyttäminen ja jalostaminen liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseksi sekä parhaan mahdollisen kan-
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sallisen ja kansainvälisen osaamisen mukaan saaminen tki-toimintaan. Merkittävä osa kehittämistyötä on eri toimijoiden tunnistamista ja saattamista yhteen, yhteistyötä edistävien toimintamallien
ja prosessien toteuttamista sekä yhteiskehittämisen mahdollistamista.
Kaupunkien, kuntien ja muiden julkisten toimijoiden investoinneilla ja innovatiivisilla hankinnoilla
voidaan nopeuttaa uusien liiketoimintojen kaupallistamista valjastamalla investoinnit yritysten ja
muiden tki-toimijoiden yhteiskehittämistä tukeviksi kehitysalustoiksi tai kokeiluympäristöiksi. Esimerkiksi asumisen, liikenteen, koulutuksen, terveydenhuollon, energian, jäte- ja vesihuollon palvelujen infrastruktuurien investoinnit mahdollistavat hiilineutraaliutta ja digitalisaatioita edistävien
ratkaisujen kehittämisen ja käyttöönoton aidoissa käyttäjäympäristöissä. Isot investoinnit TKI-toiminnan kokeilu- ja kehitysympäristöinä voivat samalla toimia myös yhteiskehittämisen eli verkostojen alustoina.
NO03 Yhteiskehittämiseen osallistuvat yritykset
Merkitse seuraavan määritelmän mukaiseen yhteiskehittämiseen osallistuvien yritysten lukumäärä:
Määritelmän mukaiset yritykset osallistuvat omalla aktiivisella panoksellaan verkostoihin ja laajempiin innovaatiotoiminnan ekosysteemeihin, jotka ovat johdettuja ja organisoituja innovaatiotoiminnan kehittämisyhteisöjä. Täyttääkseen osallistumisen määritelmän yrityksen panoksen tulee olla
luonteeltaan aktiivista. Yhteiskehittäminen on määritelty indikaattorin NO02 Yhteiskehittämistä
tukevat alustat ja verkostot yhteydessä:
Uuden arvon (liiketoiminnan) luonti perustuu toimijoiden toisiaan täydentävään osaamiseen ja vuorovaikutteiseen kehittämiseen. Olennainen osa toimintaa on ideoiden synnyttäminen ja jalostaminen
liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseksi sekä parhaan mahdollisen kansallisen ja kansainvälisen osaamisen mukaan saaminen tki-toimintaan. Merkittävä osa kehittämistyötä on eri toimijoiden
tunnistamista ja saattamista yhteen, yhteistyötä edistävien toimintamallien ja prosessien toteuttamista sekä yhteiskehittämisen mahdollistamista.
Kaupunkien, kuntien ja muiden julkisten toimijoiden investoinneilla ja innovatiivisilla hankinnoilla
voidaan nopeuttaa uusien liiketoimintojen kaupallistamista valjastamalla investoinnit yritysten ja
muiden tki-toimijoiden yhteiskehittämistä tukeviksi kehitysalustoiksi tai kokeiluympäristöiksi. Esimerkiksi asumisen, liikenteen, koulutuksen, terveydenhuollon, energian, jäte- ja vesihuollon palvelujen infrastruktuurien investoinnit mahdollistavat hiilineutraaliutta ja digitalisaatioita edistävien
ratkaisujen kehittämisen ja käyttöönoton aidoissa käyttäjäympäristöissä. Isot investoinnit TKI-toiminnan kokeilu- ja kehitysympäristöinä voivat samalla toimia myös yhteiskehittämisen eli verkostojen alustoina.
Yrityksen määritelmä:
Yrityksellä tarkoitetaan tässä niitä organisaatioita, jotka ovat organisaatiotyypiltään mikroyrityksiä,
pienyrityksiä, keskisuuria yrityksiä tai suuryrityksiä.
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NO05 Yritykset yhteistyössä tutkimuslaitosten kanssa
Merkitse tavoiteltu yritysten lukumäärä hankkeessa, jossa hakijana on tutkimusorganisaatio. Tutkimusorganisaatioiksi luokitellaan lähtökohtaisesti yliopistot, korkeakoulut ml. AMK:t, ja tutkimuslaitokset. Tutkimusorganisaatioksi voi lukea myös valtion viranomaisen, kunnan elinkeinoyhtiön,
muun julkisoikeudellisen oikeushenkilön tai säätiön, mikäli se täyttää seuraavan määritelmän.
Tutkimusorganisaatio on organisaatio, jonka ensisijainen tavoite on
- harjoittaa itsenäisesti perustutkimusta, teollista tutkimusta, tai soveltavaa tutkimusta ja siihen liittyvää kehittämistä, sekä
levittää niistä saatuja tuloksia kouluttamalla, julkaisuin ja muilla tavoin tietoa ja osaamista
siirtämällä.
Yhteistyö voi olla uutta tai olemassa olevaa ja sen tulisi kestää ainakin hankkeen toiminnan ajan.
Yhteistyöllä tarkoitetaan aktiivista osallistumista tutkimukseen ja siihen liittyvään kehittämiseen.
Huomioi hankkeen toteutusvaiheessa, että merkitsemäsi tavoiteluku on seurantaraporteilla seurattava luku siinä tapauksessa, että rahoittava viranomainen luokittelee hakemuksesi käsittelyvaiheessa
hankkeen luokkaan ” Tutkimus- ja kehittämisorganisaation vetämä hanke”. Hankkeista, jotka rahoittava viranomainen on luokitellut näin, tietojärjestelmä kerää hankkeen toteutusvaiheessa automaattisesti kaikki seurantaraportille merkitsemäsi organisaatiot, jotka ovat organisaatiotyypiltään
mikro-, pien-, keskisuuria tai suuryrityksiä.
Yrityksen määritelmä: Yrityksellä tarkoitetaan tässä niitä organisaatioita, jotka ovat organisaatiotyypiltään mikroyrityksiä, pienyrityksiä, keskisuuria yrityksiä tai suuryrityksiä.

Tulosindikaattorit
RCR01 Uudet tuella aikaansaadut työpaikat
Merkitse uusien, hankkeen toimenpiteiden seurauksena aikaansaatavien työpaikkojen lukumäärä
yrityksessä. Ilmoita uudet työpaikat henkilötyövuosina, yhden desimaalin tarkkuudella. Hankehenkilöstöä ei lasketa mukaan.
Uudella työpaikalla tarkoitetaan hankkeen toimenpiteiden seurauksena syntyvää uutta kokoaikaista
vastaavaa työtilaisuutta, johon palkataan uusi työntekijä pysyvään, jatkuvaluonteiseen tehtävään.
Jatkuvaluonteisella tehtävällä tarkoitetaan sitä, että työsuhde kestää vähintään vuoden hankkeen
päättymisen jälkeen. Jos syntyy kaksi osa-aikaista työpaikkaa (esim. 50 %:n työajalla työskentelevä
osa-aikainen työpaikka), ilmoitetaan se yhtenä kokoaikaisena uutena työpaikkana.
Yrityksen määritelmä:
Yrityksiksi katsotaan niiden oikeudellisesta muodosta riippumatta kaikki yksiköt, jotka harjoittavat
taloudellista toimintaa. Taloudellista toimintaa on kaikki toiminta, jossa tavaroita tai palveluja tarjotaan markkinoilla.
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SL01

joihin työllistyvät naiset

Merkitse, kuinka moneen edellisessä kohdassa ilmoitetuista työpaikoista työllistyy nainen. Ilmoita
uudet työpaikat henkilötyövuosina, yhden desimaalin tarkkuudella. Hankehenkilöstöä ei lasketa
mukaan.
Uudella työpaikalla tarkoitetaan tässä hankkeen toimenpiteiden seurauksena syntyvää uutta työtilaisuutta, johon palkataan nainen uutena työntekijänä pysyvään, jatkuvaluonteiseen tehtävään. Jatkuvaluonteisella tehtävällä tarkoitetaan sitä, että työsuhde kestää vähintään vuoden hankkeen päättymisen jälkeen.
Yrityksen määritelmä:
Yrityksiksi katsotaan niiden oikeudellisesta muodosta riippumatta kaikki yksiköt, jotka harjoittavat
taloudellista toimintaa. Taloudellista toimintaa on kaikki toiminta, jossa tavaroita tai palveluja tarjotaan markkinoilla.
RCR03 Tuote- tai prosessi-innovaatioita tekevät pk-yritykset
Merkitse niiden pk-yritysten määrä, jotka tavoittelevat tuote- tai prosessi-innovaation tai -innovaatioiden tekemistä tuen seurauksena.
Tuoteinnovaatio on uusi tai merkittävästi kehitetty tuote tai palvelu liittyen esimerkiksi sen ominaisuuksiin, käyttäjäystävällisyyteen tai osiin. Prosessi-innovaatio on uusi tai merkittävästi kehitetty
tuotantoprosessi, jakelumenetelmä, tukitoiminto tai vastaava.
Innovaatiotoiminta voi olla yritykselle uutta innovaatiotoimintaa tai olemassa olevan innovaatiotoiminnan laajentamista uusien tuotteiden tai prosessien suuntaan. Kyseessä voi olla yritys, joka aloittaa innovaatiotoimintaansa, laajentaa sitä tai innovoi uusilla tuotteilla tai prosesseilla.
Pk-yritysten määritelmään sisältyvät myös mikroyritykset. Tuote- tai prosessi-innovaatioiden tulee
olla uusia tuettavalle yritykselle. Niiden ei tarvitse olla uusia markkinoilla. Innovaation on voinut
alun perin kehittää joko tuettu yritys tai jokin muu yritys tai organisaatio.
Yrityksen määritelmä:
Yrityksellä tarkoitetaan tässä niitä organisaatioita, jotka ovat organisaatiotyypiltään mikroyrityksiä,
pienyrityksiä, keskisuuria yrityksiä tai suuryrityksiä.
NR01 Verkostojen ja innovaatioekosysteemien kehittämät innovaatiot, tuotteet ja palvelut
Merkitse tuella aikaansaatavat, verkostoissa ja innovaatioekosysteemeissä (mukaan lukien yritysten
ja klustereiden verkostot) tai kokeilualustoissa kehitetyt tuotteet, palvelut, prosessit, ratkaisut, sovellukset, järjestelmät, toimintatavat, mallit, kokeilut, pilotit ja keksinnöt. Verkostot ja innovaatioekosysteemit ovat joko hankkeessa toimivia tai hankkeen toiminnan seurauksena syntyneitä.
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NR07 Päästövähennyksiä edistävät uudet ratkaisut
Merkitse päästövähennyksiä edistävien uusien ratkaisujen lukumäärä.
Uudet ratkaisut voivat liittyä esimerkiksi rakennusten lämmitysratkaisuihin tai fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen vaihtoehtoisilla energianlähteillä. Itse hanke voi olla luonteeltaan myös tutkimus- ja/tai selvitystyö, mutta sen tuloksena on syntynyt käyttöön otettuja ratkaisuja. Kun hankkeen
aikana raportoidaan toteutuksesta, uudet ratkaisut nimetään raporteissa.

NR08 Päästövähennyksiä, energiatehokkuutta tai uusiutuvaa energiaa edistävät demonstraatiot
Merkitse määrällinen tavoite demonstraatioille, joita julkinen organisaatio tai yritys aikoo testata tai
kokeilla. Testauksen tai kokeilun perusteella voidaan arvioida demonstraation käyttöönoton mahdollisuudet julkisessa organisaatiossa tai yrityksessä. Indikaattorituotoksena merkitään sellainen demonstraatio, jonka havainnollistama toiminta edistää päästövähennyksiä, energiatehokkuutta tai uusiutuvaa energiaa. Demonstraatiot voivat kohdistua kaikille osa-alueille julkisissa organisaatioissa
tai yritystoiminnassa.
Hankkeen tuloksina mukaan luetaan myös pilotit.
Yksittäinen hanke voi tuottaa useamman kuin yhden demonstraation. Kukin demonstraatio raportoidaan vain kerran silloinkin, kun sitä testataan tai kokeillaan useammassa hankkeeseen osallistuvassa
organisaatiossa. Kun hankkeen aikana raportoidaan toteumasta, demonstraatiot nimetään raporteissa.
NR09 Pk-yritykset, jotka aloittavat energiatehokkuuteen tai uusiutuvan energian ratkaisuihin
perustuvaa uutta liiketoimintaa
Merkitse niiden pk-yritysten lukumäärä, joiden tavoitteena on aloittaa hankkeen ansiosta uutta liiketoimintaa. Indikaattorin tarkoittama uusi liiketoiminta perustuu energiatehokkuuteen tai uusiutuvan
energian ratkaisuihin. Uuden liiketoiminnan tulee olla pk-yrityksen kannalta uutta. Uuden liiketoiminnan aloittaminen voi tarkoittaa uusilla tuotteilla vanhoille markkinoille menemistä, vanhoilla
tuotteilla uusille markkinoille menemistä tai uusilla tuotteilla uusille markkinoille menemistä.
Pk-yrityksen määritelmä:
Pk-yrityksellä tarkoitetaan tässä mikro-, pien- ja keskisuuria yrityksiä. Pk-yritys määritetään seuraavilla perusteilla:
työntekijöiden lukumäärä ja
joko liikevaihto tai taseen loppusumma.
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Yrityksen kokoluokka
Keskisuuri

Henkilöstö

Liikevaihto

< 250

≤ 50 milj. euroa

Pieni

< 50

≤ 10 milj. euroa

Mikroyritys

< 10

≤ 2 milj. euroa

tai

Taseen loppusumma
≤ 43 milj. euroa
≤ 10 milj. euroa
≤ 2 milj. euroa

Taulukon kynnysarvot koskevat vain yksittäisiä yrityksiä. Jos yritys kuuluu laajempaan yritysryhmään (= konserniin), on yrityksen kokoluokkaa määritettäessä otettava huomioon koko ryhmän
(=konsernin) henkilöstö- ja liikevaihto tai tase.

Erityistavoite 2.2 Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja
katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden edistäminen
Tuotosindikaattorit
RCO04 De minimis -tukea saaneet yritykset
Indikaattori valitaan vain, jos hankepäätöksellä on hyväksytty de minimis -tukea yritykselle.
Merkitse de minimis –tukea eli muuta tukea kuin rahoitustukea saavien yritysten lukumäärä. Mukaan lasketaan hankkeen kohderyhmään kuuluvat, hankkeen hyödynsaajana olevat osallistuvat yritykset, jotka saavat rahanarvoisen edun hankkeeseen osallistumisesta. Kyseessä ei ole osallistuvalle
yritykselle maksettava rahasuoritus, vaan ilmainen tai alihinnoiteltu palvelu tai muu vastaava hyöty,
jolle on mahdollista määrittää markkinahinta. Palvelun tai hyödyn arvo, josta on vähennetty yrityksen maksuosuus, on de minimis -tukea osallistuvalle yritykselle. Tuen arvo ja saatu palvelu todetaan
hankepäätöksessä. Tarjottu tuki tulee dokumentoida.
Osallistuvan yrityksen määritelmä tässä yhteydessä: yritys saa edellä kuvatulla tavalla rahanarvoisen edun hankkeeseen osallistumisesta. Kertaluonteiset yhteydenotot (esimerkiksi yksittäinen konsultoiva puhelu) eivät sisälly osallistuvan yrityksen määritelmään. Ks. yrityksen määritelmä jäljempänä.
De minimis -tuella eli vähämerkityksisellä tuella tarkoitetaan EU:n toiminnasta annetun sopimuksen
107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetussa komission asetuksessa
(EU) N:o 1407/2013 tarkoitettua tukea.
Yrityksen määritelmä:
De minimis -tuen osalta yrityksiksi katsotaan niiden oikeudellisesta muodosta riippumatta kaikki
yksiköt, jotka harjoittavat taloudellista toimintaa. Taloudellista toimintaa on kaikki toiminta, jossa
tavaroita tai palveluja tarjotaan markkinoilla.
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RCO26 Ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi rakennettu tai parannettu vihreä infrastruktuuri, hehtaaria
Vihreän infrastruktuurin alue, joka rakennetaan tai jota merkittävästi parannetaan ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistämiseksi, esimerkiksi vahvistamalla tulvasuojauksia tai estämällä maaperän
kulumista.
Tyypillisesti vihreä infrastruktuuri viittaa puihin, nurmikoihin, pensasaitoihin, puistoihin, peltoihin,
metsiin jne. Indikaattori kattaa myös sinisen infrastruktuurin kuten joet, kanavat, lammet, kosteikot,
tulvapuistot, vedenpuhdistamot jne.
RCO27 Kansalliset/alueelliset/paikalliset ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategiat
Merkitse sellaisten kansallisten, alueellisten tai paikallisten ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategioiden lukumäärä, joiden laatimista haetaan rahoitettavaksi hankkeesta.
Strategia voi olla kansallinen tai alueellinen, tai paikallisena esimerkiksi keskuskaupungin tai kuntayhtymän tasolla valmisteltu. Strategia on hyväksytty käyttöön otettavaksi tai toimeenpantavaksi.
Indikaattori kattaa myös vesivarojen ilmastokestävää käyttöä ja suojelua edistävät strategiat. Indikaattorituotoksiksi luetaan uudet sekä merkittävästi päivitetyt strategiat sekä niihin kiinteästi liittyvät toimenpidesuunnitelmat. Kun hankkeen aikana raportoidaan toteumasta, strategia tai toimenpidesuunnitelma nimetään raporteissa.
NO02 Yhteiskehittämistä tukevat alustat ja verkostot
Merkitse yhteiskehittämistä tukevien alustojen ja verkostojen määrä. Verkostot ovat johdettuja ja
toiminnaltaan organisoituja yhteisöjä. Alustoilla tarkoitetaan fyysisiä tai digitaalisia kokeilu- ja testiympäristöjä. Verkostot ja alustat, joissa yhteiskehittäminen tapahtuu, voivat olla uusia tai jo olemassa olevia.
Olennaista on, että verkostoissa ja alustoilla tapahtuvan yhteiskehittämisen kohteella on innovaatiotoiminnan näkökulmasta uutuusarvoa. Tavoiteltavana toimintana verkostoissa ja alustoilla on siten
uusien ideoiden jalostaminen innovaatioiksi. Tavoitteen saavuttaminen voi merkitä myös olemassa
olevien verkostojen ja alustojen toiminnan kehittämistä.
Verkostot ja laajemmat innovaatiotoiminnan ekosysteemit ovat johdettuja ja organisoituja innovaatiotoiminnan kehittämisyhteisöjä, johon osallistuvat yritykset, oppi- ja tutkimuslaitokset sekä muut
julkiset toimijat. Uuden arvon (liiketoiminnan) luonti perustuu toimijoiden toisiaan täydentävään
osaamiseen ja vuorovaikutteiseen kehittämiseen. Olennainen osa toimintaa on ideoiden synnyttäminen ja jalostaminen liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseksi sekä parhaan mahdollisen kansallisen ja kansainvälisen osaamisen mukaan saaminen tki-toimintaan. Merkittävä osa kehittämistyötä on eri toimijoiden tunnistamista ja saattamista yhteen, yhteistyötä edistävien toimintamallien
ja prosessien toteuttamista sekä yhteiskehittämisen mahdollistamista.
Kaupunkien, kuntien ja muiden julkisten toimijoiden investoinneilla ja innovatiivisilla hankinnoilla
voidaan nopeuttaa uusien liiketoimintojen kaupallistamista valjastamalla investoinnit yritysten ja
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muiden tki-toimijoiden yhteiskehittämistä tukeviksi kehitysalustoiksi tai kokeiluympäristöiksi. Esimerkiksi asumisen, liikenteen, koulutuksen, terveydenhuollon, energian, jäte- ja vesihuollon palvelujen infrastruktuurien investoinnit mahdollistavat hiilineutraaliutta ja digitalisaatioita edistävien
ratkaisujen kehittämisen ja käyttöönoton aidoissa käyttäjäympäristöissä. Isot investoinnit TKI-toiminnan kokeilu- ja kehitysympäristöinä voivat samalla toimia myös yhteiskehittämisen eli verkostojen alustoina.
NO05 Yritykset yhteistyössä tutkimuslaitosten kanssa
Merkitse tavoiteltu yritysten lukumäärä hankkeessa, jossa hakijana on tutkimusorganisaatio. Tutkimusorganisaatioiksi luokitellaan lähtökohtaisesti yliopistot, korkeakoulut ml. AMK:t, ja tutkimuslaitokset. Tutkimusorganisaatioksi voi lukea myös valtion viranomaisen, kunnan elinkeinoyhtiön,
muun julkisoikeudellisen oikeushenkilön tai säätiön, mikäli se täyttää seuraavan määritelmän.
Tutkimusorganisaatio on organisaatio, jonka ensisijainen tavoite on
- harjoittaa itsenäisesti perustutkimusta, teollista tutkimusta, tai soveltavaa tutkimusta ja siihen liittyvää kehittämistä, sekä
levittää niistä saatuja tuloksia kouluttamalla, julkaisuin ja muilla tavoin tietoa ja osaamista
siirtämällä.
Yhteistyö voi olla uutta tai olemassa olevaa ja sen tulisi kestää ainakin hankkeen toiminnan ajan.
Yhteistyöllä tarkoitetaan aktiivista osallistumista tutkimukseen ja siihen liittyvään kehittämiseen.
Huomioi hankkeen toteutusvaiheessa, että merkitsemäsi tavoiteluku on seurantaraporteilla seurattava luku siinä tapauksessa, että rahoittava viranomainen luokittelee hakemuksesi käsittelyvaiheessa
hankkeen luokkaan ” Tutkimus- ja kehittämisorganisaation vetämä hanke”. Hankkeista, jotka rahoittava viranomainen on luokitellut näin, tietojärjestelmä kerää hankkeen toteutusvaiheessa automaattisesti kaikki seurantaraportille merkitsemäsi organisaatiot, jotka ovat organisaatiotyypiltään
mikro-, pien-, keskisuuria tai suuryrityksiä.
Yrityksen määritelmä: Yrityksellä tarkoitetaan tässä niitä organisaatioita, jotka ovat organisaatiotyypiltään mikroyrityksiä, pienyrityksiä, keskisuuria yrityksiä tai suuryrityksiä.

Tulosindikaattorit
RCR01 Uudet tuella aikaansaadut työpaikat
Merkitse uusien, hankkeen toimenpiteiden seurauksena aikaansaatavien työpaikkojen lukumäärä
yrityksessä. Ilmoita uudet työpaikat henkilötyövuosina, yhden desimaalin tarkkuudella. Hankehenkilöstöä ei lasketa mukaan.
Uudella työpaikalla tarkoitetaan hankkeen toimenpiteiden seurauksena syntyvää uutta kokoaikaista
vastaavaa työtilaisuutta, johon palkataan uusi työntekijä pysyvään, jatkuvaluonteiseen tehtävään.
Jatkuvaluonteisella tehtävällä tarkoitetaan sitä, että työsuhde kestää vähintään vuoden hankkeen
päättymisen jälkeen. Jos syntyy kaksi osa-aikaista työpaikkaa (esim. 50 %:n työajalla työskentelevä
osa-aikainen työpaikka), ilmoitetaan se yhtenä kokoaikaisena uutena työpaikkana.
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Yrityksen määritelmä:
Yrityksiksi katsotaan niiden oikeudellisesta muodosta riippumatta kaikki yksiköt, jotka harjoittavat
taloudellista toimintaa. Taloudellista toimintaa on kaikki toiminta, jossa tavaroita tai palveluja tarjotaan markkinoilla.
SL01

joihin työllistyvät naiset

Merkitse, kuinka moneen edellisessä kohdassa ilmoitetuista työpaikoista työllistyy nainen. Ilmoita
uudet työpaikat henkilötyövuosina, yhden desimaalin tarkkuudella. Hankehenkilöstöä ei lasketa
mukaan.
Uudella työpaikalla tarkoitetaan tässä hankkeen toimenpiteiden seurauksena syntyvää uutta työtilaisuutta, johon palkataan nainen uutena työntekijänä pysyvään, jatkuvaluonteiseen tehtävään. Jatkuvaluonteisella tehtävällä tarkoitetaan sitä, että työsuhde kestää vähintään vuoden hankkeen päättymisen jälkeen.
Yrityksen määritelmä:
Yrityksiksi katsotaan niiden oikeudellisesta muodosta riippumatta kaikki yksiköt, jotka harjoittavat
taloudellista toimintaa. Taloudellista toimintaa on kaikki toiminta, jossa tavaroita tai palveluja tarjotaan markkinoilla.
NR01 Verkostojen ja innovaatioekosysteemien kehittämät innovaatiot, tuotteet ja palvelut
Merkitse tuella aikaansaatavat, verkostoissa ja innovaatioekosysteemeissä (mukaan lukien yritysten
ja klustereiden verkostot) tai kokeilualustoissa kehitetyt tuotteet, palvelut, prosessit, ratkaisut, sovellukset, järjestelmät, toimintatavat, mallit, kokeilut, pilotit ja keksinnöt. Verkostot ja innovaatioekosysteemit ovat joko hankkeessa toimivia tai hankkeen toiminnan seurauksena syntyneitä.
NR10 Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen kehitetyt uudet ratkaisut
Merkitse ilmastonmuutokseen sopeutumista edistävien uusien ratkaisujen lukumäärä.
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen tarkoittaa varautumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, kielteisten vaikutusten ennakointia ja vähentämistä sekä muutoksen myönteisten vaikutusten luomiin
mahdollisuuksiin tarttumista.
Sopeutumiseen kehitettävät ratkaisut voivat liittyä esimerkiksi äärimmäisiin sää- ja vesioloihin liittyviin ennakkovaroitusjärjestelmiin, ohjeistuksiin ja varautumissuunnitelmiin, riskikäsitysten ja
käyttäytymisen muuttamiseen tähtäävään tiedotukseen, infrastruktuurin kuten vesi-, energia-, liikenne- ja viestintäverkkojen, jätehuollon ja ruokaturvan ilmastokestävyyden parantamiseen sekä
seurantajärjestelmiin nopean reagoinnin mahdollistamiseksi. Kun hankkeen aikana raportoidaan toteumasta, uudet ratkaisut nimetään raporteissa.
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Erityistavoite 2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen
Tuotosindikaattorit
RCO04 De minimis -tukea saaneet yritykset
Indikaattori valitaan vain, jos hankepäätöksellä on hyväksytty de minimis -tukea yritykselle.
Merkitse de minimis –tukea eli muuta tukea kuin rahoitustukea saavien yritysten lukumäärä. Mukaan lasketaan hankkeen kohderyhmään kuuluvat, hankkeen hyödynsaajana olevat osallistuvat yritykset, jotka saavat rahanarvoisen edun hankkeeseen osallistumisesta. Kyseessä ei ole osallistuvalle
yritykselle maksettava rahasuoritus, vaan ilmainen tai alihinnoiteltu palvelu tai muu vastaava hyöty,
jolle on mahdollista määrittää markkinahinta. Palvelun tai hyödyn arvo, josta on vähennetty yrityksen maksuosuus, on de minimis -tukea osallistuvalle yritykselle. Tuen arvo ja saatu palvelu todetaan
hankepäätöksessä. Tarjottu tuki tulee dokumentoida.
Osallistuvan yrityksen määritelmä tässä yhteydessä: yritys saa edellä kuvatulla tavalla rahanarvoisen edun hankkeeseen osallistumisesta. Kertaluonteiset yhteydenotot (esimerkiksi yksittäinen konsultoiva puhelu) eivät sisälly osallistuvan yrityksen määritelmään. Ks. yrityksen määritelmä jäljempänä.
De minimis -tuella eli vähämerkityksisellä tuella tarkoitetaan EU:n toiminnasta annetun sopimuksen
107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetussa komission asetuksessa
(EU) N:o 1407/2013 tarkoitettua tukea.
Yrityksen määritelmä:
De minimis -tuen osalta yrityksiksi katsotaan niiden oikeudellisesta muodosta riippumatta kaikki
yksiköt, jotka harjoittavat taloudellista toimintaa. Taloudellista toimintaa on kaikki toiminta, jossa
tavaroita tai palveluja tarjotaan markkinoilla.
RCO74 Yhdennettyjen kaupunkikehitysstrategioiden piiriin kuuluva asukasmäärä
Valitse annetuista vaihtoehdoista vain, jos hakemuksen mukainen toiminta toteuttaa jonkin kaupunkiseudun innovaatioekosysteemisopimusta. Kaupunkiseudun asukasmäärä mittayksikkönä sisältää
oletuksen, että sopimusten hyödyt koituvat kaikissa tapauksissa kaupunkiseudun tasolle ja osin
myös laajemmalle ympäröivälle alueelle. Voit valita yhden kaupunkiseudun.
Mikäli hankehaussa on ilmoitettu, että valittavat hankkeet rahoitetaan pohjoisen harvaan asuttujen
alueiden erityisrahoituksella (ns. NSPA-rahoitus) niin jätä tämä kohta täyttämättä.
NO02 Yhteiskehittämistä tukevat alustat ja verkostot
Merkitse yhteiskehittämistä tukevien alustojen ja verkostojen määrä. Verkostot ovat johdettuja ja
toiminnaltaan organisoituja yhteisöjä. Alustoilla tarkoitetaan fyysisiä tai digitaalisia kokeilu- ja testiympäristöjä. Verkostot ja alustat, joissa yhteiskehittäminen tapahtuu, voivat olla uusia tai jo olemassa olevia.
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Olennaista on, että verkostoissa ja alustoilla tapahtuvan yhteiskehittämisen kohteella on innovaatiotoiminnan näkökulmasta uutuusarvoa. Tavoiteltavana toimintana verkostoissa ja alustoilla on siten
uusien ideoiden jalostaminen innovaatioiksi. Tavoitteen saavuttaminen voi merkitä myös olemassa
olevien verkostojen ja alustojen toiminnan kehittämistä.
Verkostot ja laajemmat innovaatiotoiminnan ekosysteemit ovat johdettuja ja organisoituja innovaatiotoiminnan kehittämisyhteisöjä, johon osallistuvat yritykset, oppi- ja tutkimuslaitokset sekä muut
julkiset toimijat. Uuden arvon (liiketoiminnan) luonti perustuu toimijoiden toisiaan täydentävään
osaamiseen ja vuorovaikutteiseen kehittämiseen. Olennainen osa toimintaa on ideoiden synnyttäminen ja jalostaminen liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseksi sekä parhaan mahdollisen kansallisen ja kansainvälisen osaamisen mukaan saaminen tki-toimintaan. Merkittävä osa kehittämistyötä on eri toimijoiden tunnistamista ja saattamista yhteen, yhteistyötä edistävien toimintamallien
ja prosessien toteuttamista sekä yhteiskehittämisen mahdollistamista.
Kaupunkien, kuntien ja muiden julkisten toimijoiden investoinneilla ja innovatiivisilla hankinnoilla
voidaan nopeuttaa uusien liiketoimintojen kaupallistamista valjastamalla investoinnit yritysten ja
muiden tki-toimijoiden yhteiskehittämistä tukeviksi kehitysalustoiksi tai kokeiluympäristöiksi. Esimerkiksi asumisen, liikenteen, koulutuksen, terveydenhuollon, energian, jäte- ja vesihuollon palvelujen infrastruktuurien investoinnit mahdollistavat hiilineutraaliutta ja digitalisaatioita edistävien
ratkaisujen kehittämisen ja käyttöönoton aidoissa käyttäjäympäristöissä. Isot investoinnit TKI-toiminnan kokeilu- ja kehitysympäristöinä voivat samalla toimia myös yhteiskehittämisen eli verkostojen alustoina.
NO03 Yhteiskehittämiseen osallistuvat yritykset
Merkitse seuraavan määritelmän mukaiseen yhteiskehittämiseen osallistuvien yritysten lukumäärä:
Määritelmän mukaiset yritykset osallistuvat omalla aktiivisella panoksellaan verkostoihin ja laajempiin innovaatiotoiminnan ekosysteemeihin, jotka ovat johdettuja ja organisoituja innovaatiotoiminnan kehittämisyhteisöjä. Täyttääkseen osallistumisen määritelmän yrityksen panoksen tulee olla
luonteeltaan aktiivista. Yhteiskehittäminen on määritelty indikaattorin NO02 Yhteiskehittämistä
tukevat alustat ja verkostot yhteydessä:
Uuden arvon (liiketoiminnan) luonti perustuu toimijoiden toisiaan täydentävään osaamiseen ja vuorovaikutteiseen kehittämiseen. Olennainen osa toimintaa on ideoiden synnyttäminen ja jalostaminen
liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseksi sekä parhaan mahdollisen kansallisen ja kansainvälisen osaamisen mukaan saaminen tki-toimintaan. Merkittävä osa kehittämistyötä on eri toimijoiden
tunnistamista ja saattamista yhteen, yhteistyötä edistävien toimintamallien ja prosessien toteuttamista sekä yhteiskehittämisen mahdollistamista.
Kaupunkien, kuntien ja muiden julkisten toimijoiden investoinneilla ja innovatiivisilla hankinnoilla
voidaan nopeuttaa uusien liiketoimintojen kaupallistamista valjastamalla investoinnit yritysten ja
muiden tki-toimijoiden yhteiskehittämistä tukeviksi kehitysalustoiksi tai kokeiluympäristöiksi. Esimerkiksi asumisen, liikenteen, koulutuksen, terveydenhuollon, energian, jäte- ja vesihuollon palvelujen infrastruktuurien investoinnit mahdollistavat hiilineutraaliutta ja digitalisaatioita edistävien
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ratkaisujen kehittämisen ja käyttöönoton aidoissa käyttäjäympäristöissä. Isot investoinnit TKI-toiminnan kokeilu- ja kehitysympäristöinä voivat samalla toimia myös yhteiskehittämisen eli verkostojen alustoina.
Yrityksen määritelmä:
Yrityksellä tarkoitetaan tässä niitä organisaatioita, jotka ovat organisaatiotyypiltään mikroyrityksiä,
pienyrityksiä, keskisuuria yrityksiä tai suuryrityksiä.
NO05 Yritykset yhteistyössä tutkimuslaitosten kanssa
Merkitse tavoiteltu yritysten lukumäärä hankkeessa, jossa hakijana on tutkimusorganisaatio. Tutkimusorganisaatioiksi luokitellaan lähtökohtaisesti yliopistot, korkeakoulut ml. AMK:t, ja tutkimuslaitokset. Tutkimusorganisaatioksi voi lukea myös valtion viranomaisen, kunnan elinkeinoyhtiön,
muun julkisoikeudellisen oikeushenkilön tai säätiön, mikäli se täyttää seuraavan määritelmän.
Tutkimusorganisaatio on organisaatio, jonka ensisijainen tavoite on
- harjoittaa itsenäisesti perustutkimusta, teollista tutkimusta, tai soveltavaa tutkimusta ja siihen liittyvää kehittämistä, sekä
levittää niistä saatuja tuloksia kouluttamalla, julkaisuin ja muilla tavoin tietoa ja osaamista
siirtämällä.
Yhteistyö voi olla uutta tai olemassa olevaa ja sen tulisi kestää ainakin hankkeen toiminnan ajan.
Yhteistyöllä tarkoitetaan aktiivista osallistumista tutkimukseen ja siihen liittyvään kehittämiseen.
Huomioi hankkeen toteutusvaiheessa, että merkitsemäsi tavoiteluku on seurantaraporteilla seurattava luku siinä tapauksessa, että rahoittava viranomainen luokittelee hakemuksesi käsittelyvaiheessa
hankkeen luokkaan ” Tutkimus- ja kehittämisorganisaation vetämä hanke”. Hankkeista, jotka rahoittava viranomainen on luokitellut näin, tietojärjestelmä kerää hankkeen toteutusvaiheessa automaattisesti kaikki seurantaraportille merkitsemäsi organisaatiot, jotka ovat organisaatiotyypiltään
mikro-, pien-, keskisuuria tai suuryrityksiä.
Yrityksen määritelmä: Yrityksellä tarkoitetaan tässä niitä organisaatioita, jotka ovat organisaatiotyypiltään mikroyrityksiä, pienyrityksiä, keskisuuria yrityksiä tai suuryrityksiä.

Tulosindikaattorit
RCR01 Uudet tuella aikaansaadut työpaikat
Merkitse uusien, hankkeen toimenpiteiden seurauksena aikaansaatavien työpaikkojen lukumäärä
yrityksessä. Ilmoita uudet työpaikat henkilötyövuosina, yhden desimaalin tarkkuudella. Hankehenkilöstöä ei lasketa mukaan.
Uudella työpaikalla tarkoitetaan hankkeen toimenpiteiden seurauksena syntyvää uutta kokoaikaista
vastaavaa työtilaisuutta, johon palkataan uusi työntekijä pysyvään, jatkuvaluonteiseen tehtävään.
Jatkuvaluonteisella tehtävällä tarkoitetaan sitä, että työsuhde kestää vähintään vuoden hankkeen
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päättymisen jälkeen. Jos syntyy kaksi osa-aikaista työpaikkaa (esim. 50 %:n työajalla työskentelevä
osa-aikainen työpaikka), ilmoitetaan se yhtenä kokoaikaisena uutena työpaikkana.
Yrityksen määritelmä:
Yrityksiksi katsotaan niiden oikeudellisesta muodosta riippumatta kaikki yksiköt, jotka harjoittavat
taloudellista toimintaa. Taloudellista toimintaa on kaikki toiminta, jossa tavaroita tai palveluja tarjotaan markkinoilla.
SL01

joihin työllistyvät naiset

Merkitse, kuinka moneen edellisessä kohdassa ilmoitetuista työpaikoista työllistyy nainen. Ilmoita
uudet työpaikat henkilötyövuosina, yhden desimaalin tarkkuudella. Hankehenkilöstöä ei lasketa
mukaan.
Uudella työpaikalla tarkoitetaan tässä hankkeen toimenpiteiden seurauksena syntyvää uutta työtilaisuutta, johon palkataan nainen uutena työntekijänä pysyvään, jatkuvaluonteiseen tehtävään. Jatkuvaluonteisella tehtävällä tarkoitetaan sitä, että työsuhde kestää vähintään vuoden hankkeen päättymisen jälkeen.
Yrityksen määritelmä:
Yrityksiksi katsotaan niiden oikeudellisesta muodosta riippumatta kaikki yksiköt, jotka harjoittavat
taloudellista toimintaa. Taloudellista toimintaa on kaikki toiminta, jossa tavaroita tai palveluja tarjotaan markkinoilla.
RCR03 Tuote- tai prosessi-innovaatioita tekevät pk-yritykset
Merkitse niiden pk-yritysten määrä, jotka tavoittelevat tuote- tai prosessi-innovaation tai -innovaatioiden tekemistä tuen seurauksena.
Tuoteinnovaatio on uusi tai merkittävästi kehitetty tuote tai palvelu liittyen esimerkiksi sen ominaisuuksiin, käyttäjäystävällisyyteen tai osiin. Prosessi-innovaatio on uusi tai merkittävästi kehitetty
tuotantoprosessi, jakelumenetelmä, tukitoiminto tai vastaava.
Innovaatiotoiminta voi olla yritykselle uutta innovaatiotoimintaa tai olemassa olevan innovaatiotoiminnan laajentamista uusien tuotteiden tai prosessien suuntaan. Kyseessä voi olla yritys, joka aloittaa innovaatiotoimintaansa, laajentaa sitä tai innovoi uusilla tuotteilla tai prosesseilla.
Pk-yritysten määritelmään sisältyvät myös mikroyritykset. Tuote- tai prosessi-innovaatioiden tulee
olla uusia tuettavalle yritykselle. Niiden ei tarvitse olla uusia markkinoilla. Innovaation on voinut
alun perin kehittää joko tuettu yritys tai jokin muu yritys tai organisaatio.
Yrityksen määritelmä:
Yrityksellä tarkoitetaan tässä niitä organisaatioita, jotka ovat organisaatiotyypiltään mikroyrityksiä,
pienyrityksiä, keskisuuria yrityksiä tai suuryrityksiä.
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NR01 Verkostojen ja innovaatioekosysteemien kehittämät innovaatiot, tuotteet ja palvelut
Merkitse tuella aikaansaatavat, verkostoissa ja innovaatioekosysteemeissä (mukaan lukien yritysten
ja klustereiden verkostot) tai kokeilualustoissa kehitetyt tuotteet, palvelut, prosessit, ratkaisut, sovellukset, järjestelmät, toimintatavat, mallit, kokeilut, pilotit ja keksinnöt. Verkostot ja innovaatioekosysteemit ovat joko hankkeessa toimivia tai hankkeen toiminnan seurauksena syntyneitä.
NR11 Kiertotaloutta tai korkean jalostusasteen biotaloutta edistävät demonstraatiot
Merkitse tavoitteeksi sellaisten demonstraatioiden lukumäärä, joita julkinen organisaatio tai yritys
aikoo testata tai kokeilla. Testauksen tai kokeilun perusteella voidaan arvioida demonstraation käyttöönoton mahdollisuudet julkisessa organisaatiossa tai yrityksessä. Indikaattorituotokseksi merkitään demonstraatio, joka havainnollistaa kiertotaloutta tai korkean jalostusasteen biotaloutta edistävää toimintaa. Demonstraatiot voivat kohdistua kaikille osa-alueille julkisissa organisaatiossa tai
yritystoiminnassa.
Hankkeen tuloksina mukaan luetaan myös pilotit.
Kukin demonstraatio raportoidaan vain kerran silloinkin, kun sitä testataan tai kokeillaan useammassa hankkeeseen osallistuvassa organisaatiossa. Kun hankkeen aikana raportoidaan toteumasta,
demonstraatiot nimetään raporteissa.

Toimintalinja 3 Saavutettavampi Suomi
Erityistavoite 3.1. Alueellisen ja paikallisen saavutettavuuden edistäminen
Tuotosindikaattorit
NO06 Pk-yritykset, joiden saavutettavuus on parantunut hankkeen seurauksena
Merkitse pk-yritysten lukumäärä, joissa saavutettavuus paranee merkittävästi hankkeen toimenpiteiden seurauksena. Tämän seurauksena yrityksen logistiikkakustannukset alenevat edistäen liiketoimintaa.
Pk-yritysten parantuneen saavutettavuuden tavoite on määriteltävä hankehakemuksen valmistelussa.
Hakija määrittelee hakuvaiheessa esimerkiksi tiehankkeen maantieteellisen vaikutusalueen. Vaikutusalueella sijaitsevat pk-yritykset luetaan tavoitteen piiriin. Siten yritykset ovat lähtökohtaisesti hakijan tiedossa hakuvaiheessa. Mikäli hankkeessa tavoitellaan myös uusien pk-yritysten sijoittumista
vaikutusalueelle, sisällytetään ne tavoitteeseen.
Huomioi, että hankkeen toteutuksen aikana on seurantatiedoissa nimettävä y-tunnuksineen pk-yritykset, joiden saavutettavuus on parantunut.
Pk-yrityksen määritelmä:
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Pk-yrityksellä tarkoitetaan tässä mikro-, pien- ja keskisuuria yrityksiä. Pk-yritys määritetään seuraavilla perusteilla:
työntekijöiden lukumäärä ja
joko liikevaihto tai taseen loppusumma.
Yrityksen kokoluokka
Keskisuuri

Henkilöstö

Liikevaihto

< 250

≤ 50 milj. euroa

Pieni

< 50

≤ 10 milj. euroa

Mikroyritys

< 10

≤ 2 milj. euroa

tai

Taseen loppusumma
≤ 43 milj. euroa
≤ 10 milj. euroa
≤ 2 milj. euroa

Taulukon kynnysarvot koskevat vain yksittäisiä yrityksiä. Jos yritys kuuluu laajempaan yritysryhmään (= konserniin), on yrityksen kokoluokkaa määritettäessä otettava huomioon koko ryhmän
(=konsernin) henkilöstö- ja liikevaihto tai tase.

Tulosindikaattorit
NR13 Hankkeen aikaansaamat yrittäjyyttä edistävät muut investoinnit
Merkitse hankkeen tavoitteeksi asetettavien, yrittäjyyttä edistävien investointien arvo (euroissa).
Yrittäjyyttä edistävät muut investoinnit käynnistyvät hankkeen toimenpiteiden välittömänä seurauksena. Vipuvaikutusta kuvaa se, että tässä tarkoitetut muut investoinnit ovat hankkeen toimenpiteiden seurausta silloin, kun hankkeen todetaan toimineen katalysaattorina, alueen veturina edistäen
muiden yrittäjyyttä edistävien hankkeiden investointeja ja käynnistymistä. Vaikutuksen tulee olla
sillä tavoin merkittävä, että ilman ko. hanketta muutkaan hankkeet eivät olisi käynnistyneet. Mukaan luetaan yritysinvestoinnit ja yritysten toimintaympäristön parantamiseen liittyvät investoinnit.
Huomioi, että hankkeen seurantatietoja toimitettaessa on nimettävä aikaansaadut investoinnit.

