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Haun sisältöä ohjaavat

• Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelma

• Maakuntaohjelma
− Kertoo alueen tilannekuvasta, kehittämistarpeista ja

suunnitelluista kehittämistoimenpiteistä sekä ohjaa rahoituksen kohdentamista

• Älykkään erikoistumisen strategia
− Tarkentaa maakuntaohjelmaa alueellisen

innovaatiotoiminnan näkökulmasta ja ohjaa TL1 ET 1.1. rahoitusta sitovasti.



Haku- ja valintamenettelyn kokonaisuus
Haun perustaminen EURA 2021 -järjestelmään ja 

hakuilmoituksen julkaisu (viranomainen)

Hakemusten laatiminen ja viranomaiskäsittelyyn 
jättäminen

Hakemusten arviointi ja hankkeiden valinta

Kaikki yleiset valintaperusteet 
täyttävät hakemukset arvioidaan ja 
vertaillaan erityistavoitekohtaisten 
erityisten valintaperusteiden

perusteella.

Päätöksen tekeminen

Päätöstä koskeva muutoksenhaku tai asia- tai 
kirjoitusvirheen korjaaminen



Etelä-Suomen liittojen EAKR-haku

• Etelä-Suomen koordinaation haussa on mukana viisi maakuntaa:
− Kanta-Häme.
− Kymenlaakso.
− Päijät-Häme.
− Uusimaa.
− Varsinais-Suomi.

• Haulle julkaistaan yksi yhteinen hakuilmoitus EURA2021 -järjestelmässä.

• Hakuilmoituksessa on myös kerrottu kyseisen haun arviointiperusteet. 

• Samaan aikaan on auki ympäri Suomea paljon muitakin hakuja, joten 
kannattaa olla tarkkana, että löydät oikean juuri Uudenmaan liiton avaaman 
haun.



Valintaprosessi Uudenmaan liiton 
koordinaatiossa

• Tukea myöntävän viranomaisen päätöksenteko on 

keskitetty Uudenmaan liittoon viiden Etelä-Suomen 

maakunnan (Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme, 

Varsinais-Suomi ja Uusimaa) osalta. 

• Käsittelevä maakunnan liitto hallinnoi omaa 

rahoituskehystään ja valitsee rahoitettavat hankkeet. 

Hakemukset käsitellään ja arvioidaan paikallisessa 
maakunnan liitossa.

• Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) koordinoi ja yhteen 
sovittaa rakennerahastotoimintaa maakunnassa. 
Hakemukset käsitellään kunkin maakunnan MYR:ssä / 

MYR:n sihteeristössä.

• Uudenmaan liitto tekee hankkeille juridiset 
rahoituspäätökset EURA 2021 -järjestelmässä.

Hankehakemukset sähköisesti EURA 2021 –
järjestelmässä Uudenmaan liitolle ja käsittelevälle 

liitolle.

Hakemusten käsittely ja arviointi käsittelevässä liitossa 
(=oman alueen maakunnan liitto).

Hakemukset käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä 
/ maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä.

Uudenmaan liitto tekee hankkeille juridiset 
rahoituspäätökset EURA 2021 -järjestelmässä



Valintaperusteita on kolmenlaisia

1. Yleiset valintaperusteet
− Perustuvat EU- ja kansalliseen lainsäädäntöön
− Mikäli jokin yleinen valintaperuste ei täyty, hanke ei voi saada rahoitusta.

2. Erityiset valintaperusteet
− Erityistavoitekohtaisia
− Pisteytetään.
− Eivät rajaa hankkeiden tukikelpoisuutta, vaan pyrkivät nostamaan esille parhaita hankkeita. 

3. Tarkentavat valintaperusteet
− Alueellisia, teemakohtaisia tai kestävää kaupunkikehittämistä koskevia perusteita.
− Eivät voi olla ristiriidassa muiden valintaperusteiden tai ohjelma-asiakirjan kanssa.
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Jokaisessa haussa viranomaisen on 
mahdollista rajata käytettävissä olevia erityisiä 

valintaperusteita kutakin auki olevaa 
erityistavoitetta koskien

Ei käytössä tässä Etelä-Suomen 
EAKR-haussa, mutta kestävän 

kaupunkikehittämisen hauissa on.



Yleiset valintaperusteet

• Perustuvat EU- ja kansalliseen lainsäädäntöön.

• Jokaisen rahoitettavaksi valittavan hakemuksen on täytettävä hanketta 
koskevat yleiset valintaperusteet. 
− Hanke etenee pisteytykseen ainoastaan jos yleiset valintakriteerit täyttyvät.

• Yleisiä valintaperusteita on 16 kpl.

• Kaikki perusteet eivät koske kaikkia hankkeita
− YV7 ei koske rahoituslain nojalla rahoitettavia hankkeita eli ei mitään liittojen rahoittamia EAKR-

hankkeita.
− YV12 ei koske erillisiä investointihankkeita.
− YV13 koskee vain infrastruktuuri investointeja tai tuotannollisia investointeja sisältäviä hankkeita.
− YV15 koskee vain infrastruktuuri-investointeja, joiden odotettu elinkaari on vähintään 5 vuotta.
− YV16 koskee ainoastaan erityistavoitteesta 1.1. haettuja hankkeita.



Yleiset valintaperusteet (1/4)

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)



Yleiset valintaperusteet (2/4)
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. 

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)



Yleiset valintaperusteet (3/4)

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.



Yleiset valintaperusteet (4/4)

14. 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.

15. 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.

16. 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.



Erityiset valintaperusteet
• Jokaisella erityistavoitteella on tavoitteen sisältöön perustuvat erityiset 

valintaperusteet.

• Hankkeen arvioidaan ja pisteytetään näiden valintaperusteiden mukaan
− Mikäli hakemus täyttää yleiset valintaperusteet, se etenee pisteytykseen.

• Hakuilmoituksessa on kerrottu kyseisessä haussa olevat erityiset 
valintaperusteet

• Kaikille erityistavoitteille yhteisenä horisontaaliset valintaperusteet:
− Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa  
− Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita 
− Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa 
− Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa

• Erityiset valintaperusteet pisteytetään asteikolla 0-5, mutta horisontaaliset 
valintaperusteet asteikolla 0-3.



Erityiset valintaperusteet ET 1.1. 

• Erityistavoite 1.1. Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja 
kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen (1.i) 
− Hanke vahvistaa osaamista, ennakointi- tai innovointitoimintaa tai uusien 

teknologioiden kehittämistä
− Hanke tukee pk-yritysten tuotteiden, materiaalien, palvelujen tai tuotantomenetelmien 

kehittämistä, pilotointia ja kaupallistamista tai uusien teknologioiden käyttöönottoa ja 
hyödyntämistä

− Hanke tukee kaupunkien ja kuntien pilotointi- ja kokeiluympäristöjen kehittämistä
− Hanke tukee elinkeinoelämän tarpeista lähtevää TKI-toimintaa
− Hanke edistää kasvuhakuista tai työllistävää yritystoimintaa
− Hanke edistää oppi- ja tutkimuslaitosten sekä elinkeinoelämän välistä yhteistyötä
− Hanke tukee älykkääseen erikoistumiseen liittyviä alueiden välisiä ja/tai kansainvälisiä 

kumppanuuksia



Erityiset valintaperusteet ET 1.2.

• Erityistavoite 1.2: Digitalisaation etujen hyödyntäminen 
kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi (1.ii)

− Hanke edistää digitalisaation hyödyntämistä TKI-toiminnassa,
− Hanke tukee uusien digitaalisten työmenetelmien käyttöönottoa julkisella ja/tai 

yksityisellä sektorilla
− Hanke edistää digitalisaation ja sitä hyödyntävien teknologioiden soveltamista tai 

hyödyntämistä
− Hanke tukee älykkään ja vähäpäästöisen liikkumisen innovaatioita ja digitalisaatiota
− Hanke tukee pk-yritysten digitalisaatiota
− Hanke tukee digitaalisten innovaatiokeskusten käynnistämistä ja/tai kehittämistä
− Hanke tukee yritysten sähköistä liiketoiminnan, asiakaspalvelun tai teknologisen 

osaamisen kehittämistä ja teknologian käyttöönottoa



Erityiset valintaperusteet ET 1.3.
• Erityistavoite 1.3: Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn 

parantaminen (1.iii)
− Hanke parantaa pk-yritysten kasvu-, kansainvälistymis-, markkinointi- tai 

innovointivalmiuksia tai -edellytyksiä
− Hanke tukee pk-yritysten tuotteiden, palveluiden tai tuotantomenetelmien kehittämistä 

ja kaupallistamista tai uuden teknologian käyttöönottoa
− Hankkeella aktivoidaan pk-yritysten innovaatiotoimintaa tai uusien 

liiketoimintakonseptien syntymistä
− Hanke edistää kasvuhakuista tai työllistävää yritystoimintaa
− Hanke vahvistaa hiilineutraaliin talouteen liittyvää liiketoiminta- ja markkinaosaamista 

tai kehittää uusia tuote- ja palvelukonsepteja
− Hankkeella tuetaan uutta tai uudistuvaa liiketoimintaa tai yritysten jatkuvuutta
− Hankkeessa kehitetään ekosysteemejä, osaamiskeskittymiä tai verkostoja, joihin voi 

osallistua myös suuria yrityksiä



Erityiset valintaperusteet ET 2.1.

• Erityistavoite 2.1: Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen (2.i)
− Hanke tukee hiilineutraalien ratkaisujen tai toimintamallien kehittämistä
− Hanke edistää energiatehokkuutta koskevaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä
− Hanke edistää uusiutuviin energialähteisiin tai energiatuotannon monipuolistamiseen 

liittyvää ja energiatehokkuutta lisäävää tutkimus- ja kehitystyötä
− Hanke edistää hiilineutraaliin talouteen liittyvien uusien energia- ja materiaalitehokkuutta 

parantavien toimintatapojen, teknologioiden ja ratkaisujen soveltamista yrityksissä
− Hanke edistää pk-yritysten hiilineutraalisuutta edistävien tuotteiden, materiaalien, 

palvelujen tai tuotantomenetelmien kehittämistä, pilotointia ja kaupallistamista
− Hanke edistää elinkeinoelämäverkottunutta tutkimusta, yhteiskehittämistä tai julkisia 

innovatiivisia hankintoja energiansäästön tai energiatehokkuuden parantamiseksi
− Hanke kehittää työkaluja hiilineutraalisuustavoitteiden monitorointiin ja seurantaan osana 

kilpailukykyisten tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen kehittämistä sekä 
elinkeinoelämälähtöistä tutkimusta



Erityiset valintaperusteet ET 2.2

• Erityistavoite 2.2: Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien 
ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden 
edistäminen (2.iv)
− Hanke lisää neuvontaa ja tukea ilmastotyön organisoitumisessa ja resursoinnissa
− Hanke edistää hiilinielujen säilyttämistä 
− Hanke tukee yritysten ja alueiden pilotointi- ja kokeiluympäristöjen kehittämistä 

hiilineutraaliuteen sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyen
− Hanke tukee elinkeinojen sopeutumista ilmastonmuutokseen 
− Hanke tukee ilmastokestävyyden vahvistamista 
− Hankkeessa kehitetään työvälineitä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja 

riskienhallintaan liittyvien suunnittelukäytäntöjen ja -prosessien kehittämiseen 
− Hankkeessa kehitetään innovatiivisia menetelmiä, teknologioita tai tuotteita, joiden 

avulla edistetään sopeutumista ilmastonmuutokseen



Erityiset valintaperusteet ET 2.3 (2.vi)

• Erityistavoite 2.3: Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen (2.vi)
− Hanke tukee kiertotalouteen ja korkean jalostusasteen biotalouteen, cleantechiin tai 

hiilenkiertoon liittyvää TKI-toimintaa
− Hankkeessa kehitetään älykästä materiaalien hallintaa ja hillitään jätteiden syntyä
− Hanke edistää hiilensidontaan ja/tai hiilinieluihin liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä
− Hankkeella kehitetään luonnonvara-alan kestävyyttä ja nostetaan luonnonvarojen ja 

teollisuuden sivutuotteiden jalostusastetta
− Hanke tukee pk-yritysten kestävää kasvua ja uudistumista
− Hanke vahvistaa kiertotalouteen ja korkean jalostusasteen biotalouteen liittyvää 

liiketoiminta- ja markkinaosaamista ja kehittää uusia tuote- ja palvelukonsepteja
− Hankkeessa kehitetään ekosysteemejä, osaamiskeskittymiä ja verkostoja sekä tuetaan 

muita yhteistyömuotoja, joihin voi osallistua myös suuria yrityksiä



Kiitos!


