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Yleistä määrällisistä tavoitteista
Hakemusvaiheessa tehdään paras arvio syntyvistä tuotoksista ja 
tuloksista. 

➢Tuotoksen voi määritellä kuvaavan määriä eli toiminnan volyymia
➢Tuloksen voi määritellä kuvaavan toiminnan välittömiä aikaansaannoksia.

Hakemuksessa on hyvä tuoda esille, mistä toimenpiteistä arvioidut 
tuotokset ja tulokset muodostuvat

Tuotoksia ja tuloksia seurataan tuotos- ja tulosindikaattoreiden avulla 
koko hankkeen toteutuksen ajan seurantaraportilla. 

Indikaattoreiden toteutuminen kertoo myös hyvästä 
hankesuunnitteluosaamisesta ja hyvästä hanketoteutuksesta. 
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Indikaattorit kuvaavat erityistavoitteen 
luonnetta
Indikaattorit vaihtelevat jonkin verran erityistavoitekohtaisesti. 
Indikaattorilistat löytyvät ohjelma-asiakirjasta kunkin erityistavoitteen 
sisällöissä

https://rakennerahastot.fi/documents/91635434/120111163/2_FI+Ohjelma+asiakirja_4.4.2022+fi.pdf/e
00f01e7-8ec1-e752-3f70-8bbeb365795c/2_FI+Ohjelma+asiakirja_4.4.2022+fi.pdf?t=1652244978180

Käytössä komission asettamia ja niitä täydentäviä kansallisia tuotos-
ja tulosindikaattoreita

Mieti mitkä erityistavoitteen indikaattoreista soveltuvat omaan 
hankkeeseen ‒ kaikkiin erityistavoitteen indikaattorikohtiin ei tarvitse 
”keksiä” lukuja

https://rakennerahastot.fi/documents/91635434/120111163/2_FI+Ohjelma+asiakirja_4.4.2022+fi.pdf/e00f01e7-8ec1-e752-3f70-8bbeb365795c/2_FI+Ohjelma+asiakirja_4.4.2022+fi.pdf?t=1652244978180
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Indikaattorien kuvaus löytyy 
EURA 2021 -järjestelmästä

Erityistavoitteen määrittelyn perusteella Eura 2021 valikoituu 
käytettävissä olevat määrälliset tavoitteet: Lista valittavista 
indikaattoreista

Indikaattorikentän täyttöohje avautuu oikeaan laitaan ja selitys, 
mitä indikaattori tarkoittaa

Napikkeen alta löytyy kuvaus kaikista indikaattoreista: 
Määrällisten tavoitteiden yleisohje

Tavoitetasoa pitää löytyä! 

Tutustu indikaattorien määritelmiin huolella! 
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Mistä indikaattorit kertyvät hankkeelle
Indikaattoreihin lasketaan mukaan hakijan 
omassa ja muissa organisaatioissa 
hankkeen toimenpiteiden seurauksena 
syntyvät ja todennettavissa olevat tulokset 
ja tuotokset. 

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. 

Raportoitavien tuotosten ja tulosten on 
oltava valmiina viimeistään viimeiseen 
maksatushakemukseen mennessä. 

Saman yrityksen voi merkitä useamman 
indikaattorin tavoitelukemiin, jos yrityksen 
on mahdollista saavuttaa useampi 
tuotosindikaattorit. − Esim. ”Pk-yritys, joka 
aloittaa uuden liiketoiminnan” ja ”Uudet 
aikaansaadut työpaikat”. 

Samaa indikaattoria ei voi ”tuplamerkitä” 
usealle organisaatiolle. − Esim. NR01 
Verkostojen ja innovaatioekosysteemien 
kehittämät innovaatiot, tuotteet ja palvelut.

Yksittäisiä seminaariosallistumisia tai 
yksittäiseen neuvontapuheluun 
osallistumista ei lasketa osallistumiseksi. 
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Käytössä useita yhteistyön 
indikaattoreita
RCO07 Yhteisiin tutkimushankkeisiin 
osallistuvat tutkimusorganisaatiot 

➢Käytössä vain Erityistavoitteen 1.1. 
hankkeissa

➢Tutkimusorganisaatioita yliopistot, 
korkeakoulut mukaan lukien AMK:t ja 
tutkimuslaitokset sekä 
tutkimusorganisaatiot, joiden ensisijainen
tavoite on harjoittaa tutkimusta ja siihen 
liittyvää kehittämistä sekä levittää 
saatuja tuloksia 

NO05 & RCO10  Yritykset 
yhteistyössä tutkimuslaitosten kanssa 

➢Hakijana tutkimusorganisaatio

➢Yhteistyön voi olla uutta tai olemassa 
olevaa ja kestää ainakin hankkeen ajan

NO03  Yhteiskehittämiseen 
osallistuvat yritykset- lukumäärä

➢Yrityksen panoksen tulee olla aktiivista

➢Yrityksellä tarkoitetaan tässä niitä 
organisaatioita, jotka ovat 
organisaatiotyypiltään mikroyrityksiä, 
pienyrityksiä, keskisuuria yrityksiä tai 
suuryrityksiä.
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RCO04 Muuta kuin rahoitustukea 
saavat yritykset

De minimis tukea saaneet yritykset

Indikaattori valitaan vain, jos hankkeessa on hyväksytty de-minimis-tukea yritykselle. 

Merkitse de minimis-tukea eli muuta tukea kuin rahoitustukea saavien yritysten lukumäärä, 
jotka ovat hankkeen kohderyhmää.

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.

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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Digitalisaatio indikaattoreissa erityistavoite 1.2

RCO14 Digipalvelujen ja -sovellusten 
kehittämiseen tukea saavat julkiset 
organisaatiot
Koskee viranomaistehtäviä hoitavia 
organisaatioita.

Viranomaisten määrä, jotka saavat 
hakemuksen mukaisesta toiminnasta tukea 
digipalvelujen ja –sovellusten kehittämiseen. 

Viranomaistehtävää hoitaviksi määritellään 
tässä yhteydessä organisaatiotyypiltään: 
Kunta, Kuntayhtymä, Muu julkisoikeudellinen 
oikeushenkilö, Valtion viranomainen. 

NO04 Digitaalisten innovaatiokeskittymien 
(DIH) palveluja käyttävät yritykset ja 
julkiset organisaatiot
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. 
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Erityistavoitteiden 2.2 ja 2.3 sisältöihin 
liittyy omia indikaattoreita 
Esim. 

RC027 Kansalliset/ alueelliset /paikalliset ilmastomuutoksen sopeutumisen 
strategiat

NR07 Päästövähennyksiä edistävät uudet ratkaisut

NR08 Päästövähennyksiä, energiatehokkuutta tai uusiutuvaa energiaa 
edistävät demonstraatiot

NR10 Ilmastomuutokseen sopeutumiseen kehitetyt ratkaisut

NR 11 Kiertotaloutta tai korkean jalostusasteen biotaloutta edistävät 
demonstraatiot

RCR29 Arvioidut kasvihuonekaasupäästöt, kg CO2ekv t/v

EURA 2021 laskee automaattisesti
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Indikaattoreista  ryhmähankkeessa

RCO10/NO05 indikaattoria voidaan kerätä 
hankkeesta, jossa hakijana on 
tutkimusorganisaatio ja jonka rahoittava 
viranomainen on määritellyt luokkaan 
"tutkimus- ja kehittämisorganisaation 
vetämä hanke". 

Voiko tätä indikaattoria kerätä hankkeesta, 
jonka osatoteuttajana on 
tutkimusorganisaatio mutta päätoteuttajana 
muu kuin tutkimus- kehittämisorganisaatio? 
Eli tarkoitetaanko hakijalla päätoteuttajaa 
vai myös osatoteuttajaa?

Riittää, että osatoteuttaja on tutkimusorganisaatio, 
mikäli yhteistyö kestää koko ainakin hankkeen 
ajan. 

Yhteistyö voi olla uutta tai olemassa olevaa 

Yhteistyöllä tarkoitetaan aktiivista osallistumista 
tutkimukseen ja siihen liittyvään kehittämiseen.  
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Kaupunkikehittämisen omat indikaattorit

Koskee vain hanketta, jota toteutetaan 
osana 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.

RCO74 Yhdennettyjen aluekehitysstrategioiden 
puitteissa toteutettavien hankkeiden piiriin kuuluva 
asukasmäärä
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Indikaattori infrastuktuurihankkeille

NR02 TKI-infrastruktuuria käyttävät yritykset

Montako yritystä on tavoitteena saada tuella 
rakennettavan TKI-infrastruktuurin 
hyödyntäjiksi tai aiemmin muulla rahoituksella 
rakennetun TKI-infrastruktuurin hyödyntäjiksi.
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Tuloksena saadaan aikaan työpaikkoja

RCT01 Uudella tuella aikaansaadut työpaikat
Joihin työllistyvät naiset SL01

➢ 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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Tuloksena syntyy tuotteita, palveluja ja 
innovaatioita

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.

pk-yritysten määrä, jotka tavoittelevat 
tuote- tai prosessi-innovaation tai -
innovaatioiden tekemistä tuen 
seurauksena.

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 uusin tuotteilla tai prosesseilla.

RCR03 Tuote- tai prosessi –
innovaatioita tekevät pk-yritykset
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Tuloksena syntyy uusia yrityksiä

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.

ST01 joista naisten perustamia yrityksiä

Merkitse uusien tuella aikaansaatavien, naisten perustamien 
yritysten lukumäärä.



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Jäljitysketju

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. 



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Kiitos


