
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
seurantakomitea 15.10.2021 

(päivitetty 9.3.2022) 
 

YLEISET VALINTAPERUSTEET EUROOPAN UNIONIN ALUE- JA RAKENNEPOLITIIKAN 
OHJELMAN VAROISTA RAHOITETTAVISSA HANKKEISSA OHJELMAKAUDELLA 2021-
2027 

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. 
Kyllä / Ei 

 

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.  
Kyllä / Ei 

 

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. 
Kyllä / Ei 

 

4. Tuen hakijalla on riittävät taloudelliset ja muut edellytykset hankkeen toteuttamiseksi. Tuen 
hakijaa ei ole asetettu konkurssiin tai selvitystilaan. Tuen hakija ei ole olennaisesti laiminlyönyt 
velvollisuuksiaan suorittaa veroja tai lakisääteisiä maksuja eikä hakijalla ole olennaisia 
maksuhäiriöitä, ellei rahoittava viranomainen erityisestä syystä pidä tuen myöntämistä 
tarkoituksenmukaisena. Tuen hakijan avainhenkilö ei ole syyllistynyt aiemmin avustuksia 
koskevaan rikokseen tai asetettu liiketoimintakieltoon.   
Kyllä / Ei 

 

5. Hankkeelle on hakemuksessa esitetty tarkoituksenmukaiset resurssit. Tuen hakijalla on 
tarvittava osaaminen hankesuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.  
Kyllä / Ei 

 

6. Tuen hakijalla on riittävät edellytykset vastata hankkeella aikaansaadun toiminnan 
jatkuvuudesta hankkeen päättymisen jälkeen, jollei tämä ole hankkeen luonteen vuoksi 
tarpeetonta. 
Kyllä / Ei / Ei koske hanketta 

Ei koske hanketta –vaihtoehto valitaan, kun hakemuksen mukaisen toiminnan luonteen vuoksi 
toiminnan ei oleteta jatkuvan hankkeen päättymisen jälkeen.  
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7. Tuen hakijalla ei ole aiemmin myönnetyn, ryhmäpoikkeusasetuksen (EU) N:o 651/2014 muut. 
1084/2017 mukaista, valtiontuen takaisinperintäpäätökseen perustuvaa maksamatonta 
täytäntöönpanokelpoista saatavaa. 
Kyllä / Ei / Ei koske hanketta 

Ei koske hanketta- vaihtoehto valitaan, kun kyse on muusta tukimuodosta kuin 
ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla myönnettävästä yrityksen kehittämisavustuksesta. 

8. Hankesuunnitelman mukaan hanke ei sisällä toimintaa, joka on ollut osa sellaista aiempaa 
toimea, jossa on toteutettu yleisasetuksen 66 artiklan mukainen siirtäminen tai jossa on kyse 
yleisasetuksen 65 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta tuotannollisen toiminnan 
siirtämisestä suuralueelta toiselle. 
Kyllä / Ei 

 

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. 
Kyllä / Ei 

 

10. Tukea ei myönnetä yleisenä toimintatukena.  
Kyllä / Ei 

 

11. Haettavalla tuella on merkittävä vaikutus tuen käytön kohteena olevan toiminnan 
toteuttamiseksi. 
Kyllä / Ei 

 

12. Kehittämishankkeen tulokset ovat yleisesti hyödynnettävissä. Jos kehittämishankkeen 
toimenpiteisiin osallistuu hyödynsaajina taloudellista toimintaa harjoittavia yksiköitä, vaatimusta 
ei sovelleta näiden hyödynsaajien toiminnan tuloksiin siltä osin, kun tuki on kohdennettu niille 
tukipäätöksessä vähämerkityksisenä tukena. Tällaisilla maakuntien liittojen rahoittamilla 
hankkeilla tulee olla laajempia aluekehitysvaikutuksia. Tätä kohtaa ei sovelleta, kun tuki 
myönnetään yritystukilain nojalla yrityksen kehittämisavustuksena. 
Kyllä / Ei / Ei koske hanketta 

Ei koske hanketta- vaihtoehto valitaan, kun kyse on yrityksen kehittämisavustuksesta. 

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  

Ei koske hanketta –vaihtoehto valitaan, kun kyse ei ole infrastruktuuri- tai tuotannollisista 
investoinneista. 

14. Yritystukilain (758/2021) mukaisena yrityksen kehittämisavustuksena rahoitettavaan 
hankkeeseen tai toimintalinjalla 3 rahoitettavaan hankkeeseen sisältyvät aineelliset investoinnit 
ovat DNSH (Do No Significant Harm) -periaatteen mukaisia. 
 

Kyllä/Ei/ Ei koske hanketta, mikäli kyse on muusta kuin aineellisia investointeja sisältävästä 
yrityksen kehittämisavustuksena rahoitettavasta hankkeesta tai toimintalinjalla 3 rahoitettavasta 
hankkeesta. 

15. Ympäristövaikutusten arviointi on tehty hankkeelle, jolla on merkittäviä 
ympäristövaikutuksia. 
Kyllä / Ei / Ei koske hanketta 

Ei koske hanketta –vaihtoehto valitaan, kun kyse ei ole toiminnasta, joka edellyttää 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaan laissa tarkoitetun arvioinnin 
tekemistä. 
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16. Hankkeen infrastruktuuri-investoinnille, jonka odotettu elinkaari on vähintään viisi vuotta, on 
tehty ilmastokestävyyden arviointi.  
Kyllä / Ei / Ei koske hanketta 

Ei koske hanketta –vaihtoehto valitaan, kun kyse on yrityksen kehittämisavustushakemuksesta 
tai ESR –hakemuksesta. Muiden hakemusten osalta Ei koske hanketta –vaihtoehto valitaan, 
jos kyse ei ole infrastruktuuri-investoinnista. Ei koske hanketta –vaihtoehto valitaan myös, jos 
infrastruktuuri-investoinnin odotettu elinkaari on alle viisi vuotta.  

17. Hakemuksen mukainen toiminta on alueen älykkään erikoistumisen strategian 
painopisteiden mukaista. 
Kyllä / Ei / Ei koske hanketta 

Ei koske hanketta –vaihtoehto valitaan, kun kyse on muusta kuin erityistavoitteeseen 1.1. 
kohdistetusta hakemuksesta.  

 


