
                                      

Elävät jokivarret – Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014-2020 

LIITE 9 

 

Peräpohjolan kehitys ry:n valintakriteerit hankkeille 

 
Kaikkien rahoitettavien hankkeiden tulee täyttää maaseudun kehittämiseen liittyvät 

lait ja asetukset.  

 

Tämän lisäksi Peräpohjolan kehitys ry käyttää alla esitettyjä hyväksyttävyys- ja 

valintakriteereitä valitessaan rahoitettavia hankkeita. Hyväksyttävyyskriteerit ovat kaikille 

hakijoille samat. Valintakriteerit on jaoteltu erikseen yritys-, kehittämis- ja kansainvälisten 

hankkeiden mukaan. 

 

Valintakriteerit ja niiden pisteytys asettavat hankkeet tärkeysjärjestykseen 

valintamenettelyssä. 

 

Jotta hanke voi saada rahoituspäätöksen, tulee sen täyttää hyväksyttävyyskriteerit sekä 

saada seuraavat vähimmäispisteet: 

 

 1.) Yrityshanke 5 pistettä 

 2.) Kehittämishanke 6 pistettä 

 3.) Kansainvälinen hanke 3 pistettä 

 

Kriteerit ovat nähtävillä Peräpohjolan kehitys ry:n nettisivuilla. Hankevalinnan lausunnossa 

ilmoitetaan päätöksen perustelut sekä hankkeen saamat pisteet. 

 
Kaikkien hankkeiden tulee täyttää kaikki seuraavat yleiset hyväksyttävyyskriteerit, 

jotta ne voivat saada puoltavan päätöksen. Kriteereitä arvioidaan kyllä / ei periaatteella.  

 

Täyttyykö 
kriteeri? 
Kyllä / Ei 

Kaikkien hankkeiden tulee täyttää seuraavat yleiset 
hyväksyttävyyskriteerit, jotta ne voivat saada puoltavan päätöksen 

 Hanke toteuttaa Peräpohjolan kehitys ry:n Elävät jokivarret – toimelias ja 
yritteliäs Peräpohjola strategiaa ja liittyy yhteen alla esitetyistä 
painopisteistä: 

 (rasti painopisteen kohdalle) 
      1. Elinkeinot ja yrittäjyys 
      2. Biotalous 
      3. Toiminnallinen yhteisöllisyys 
      4. Hyvinvoiva ympäristö ja asukkaat 

 Tuen kohteena oleva hanke kohdistuu Peräpohjolan kehitys ry:n strategian 
mukaiselle toiminta-alueelle 

 Hanke on kustannustehokas 

 Hakemukseen on liitetty tarvittavat luvat* 

 Hakija on osoittanut taloudellisen asemansa olevan kunnossa 

 Hakijalla on esittää riittävä omarahoitus hankkeelle 

 Tarve hankkeelle on selkeästi perusteltu 

 Hakijalla on riittävä osaaminen hankkeen toteuttamiseen 

 Hanke on lainsäädännön ja maaseutuohjelman mukainen 

* Ei koske hankkeita, joissa ei tarvita lupia 



                                      

YRITYSHANKKEET 

 

Valintakriteerit yrityshankkeille. Kriteerit on pisteytetty   

 

Hankkeen 
saamat 
pisteet 

Pisteytys Elävät jokivarret – Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 
strategian painotusten ja tavoitteiden toteutuminen 

 0 Hanke täyttää hyväksyttävyyskriteerit, mutta ei vastaa suoraan 
strategisiin elinkeinoelämän edistämisen tavoitteisiin 

 1 Hanke edistää jonkin verran strategisten elinkeinoelämän 
tavoitteiden toteutumista 

 2 Hanke luo uutta yritystoimintaa, lisää osaamista ja yrityksen 
verkostoitumista muiden yritysten, yhteisöjen tai organisaatioiden 
kanssa 

 3 Hanke luo uutta yritystoimintaa ja parantaa laatua. Lisäksi hanke 
vaikuttaa yrityksen kansainvälistymiseen tai energiatehokkuuteen 

 

Hankkeen 
saamat 
pisteet 

Pisteytys Uusi yritystoiminta 

 0 Hakijan yritys on vakiinnuttanut toimintansa ja kyseessä on toimiva 
yritys 

 2 Hakija on juuri perustanut yrityksen tai sen toiminta on 
käynnistynyt korkeintaan vuosi ennen hakemuksen vireille tuloa 

 3 Hakija on alle 35-vuotias ja on juuri perustanut yrityksen tai sen 
toiminta on käynnistynyt korkeintaan vuosi ennen hakemuksen 
vireille tuloa 

 

 

  

Hankkeen 
saamat 
pisteet 

Pisteytys Hankkeen vaikutus hakijan taloudelliseen tilaan 

 0 Hanke luo suuren taloudellisen riskin ja heikentää merkittävästi 
yrityksen maksuvalmiutta 

 1 Hanke luo kohtalaisen taloudellisen riskin yrityksen toimintaan 

 2 Hanke ei heikennä merkittävästi yrityksen maksuvalmiutta 

   

Hankkeen 
saamat 
pisteet 

Pisteytys Hankkeen työllistävyys 

 0 Hankkeella ei ole työllistävää vaikutusta 

 1 Hankkeella on vähäinen työllistävä vaikutus 

 2 Hankkeella on kohtuullinen työllistävä vaikutus 

 3 Hankkeella on merkittävä työllistävä vaikutus ja se luo uusia 
työpaikkoja 



                                      

Hankkeen 
saamat 
pisteet 

Pisteytys Hankkeen vaikutus yritystoiminnan uudistumiseen 

 0 Hankkeella ei ole merkittävää uutuusarvoa hakijan yritystoiminnan 
kannalta 

 1 Hankkeella on vähäinen uudistava vaikutus toimivan yrityksen 
tuotteisiin tai palveluihin. Toimenpiteet ja menetelmät ovat 
tavanomaisia. Yrityksen liiketoiminnalla on vähäistä uutuusarvoa 
suhteessa muihin alalla toimiviin yrityksiin. 

 2 Hanke vaikuttaa toimivan yrityksen toiminnan laajentumiseen 
uudelle toimialalle tai yrityksessä parannetaan olemassa olevia 
tuotteita ja palveluita parantamalla niiden laatua, jalostusarvoa tai 
tuotantomenetelmää. 

 3 Yrityksen liiketoiminta on innovatiivista ja sen kilpailukyky paranee. 
Toimenpiteet kohdistuvat uusien tuotteiden ja palveluiden uusiin 
tuotantomenetelmiin tai uuden teknologian hyödyntämiseen. 

 

Hankkeen 
saamat 
pisteet 

Pisteytys Hankkeen ympäristövaikutukset 

 0 Hanke ei edistä luonnonvarojen kestävää käyttöä 

 1 Hanke edistää kestävää kehitystä jonkin verran 

 2 Hanke vaikuttaa yrityksen energiatehokkuuteen 

 3 Hanke edistää merkittävästi kestävää luonnonvarojen käyttöä, 
energiatehokkuutta ja kestävää kehitystä 

 

Hankkeen 
saamat 
pisteet 

Pisteytys Yhteistyö ja verkostoituminen 

 0 Hanke ei edistä yrityksen verkostoitumista alueen muiden yritysten 
tai yhteisöjen kanssa 

 1 Yritys käyttää hankkeeseen vähäisessä määrin alihankkijoita 
lähialueelta 

 2 Yritys käyttää hankkeeseen useita alihankkijoita lähialueelta sekä 
muita lähialueen tuotantotekijöitä 

 3 Yritys käyttää useita alihankkijoita ja tuotantotekijöitä lähialueelta 
ja hanke edistää yritysten välistä verkostoitumista 

 

Hankkeen 
saamat 
pisteet 

Pisteytys Toimenpiteen vaikutus yrityksen osaamisen kehittymiseen 

 0 Hanke ei tuota yritykselle uutta osaamista 

 1 Yrityksen tuotekehitysosaaminen kehittyy vähäisessä määrin 
hankkeen myötä 

 2 Hanke parantaa yrityksen markkinointi- ja tuotekehitysosaamista 
tai ympäristöosaamista 

 3 Hanke parantaa merkittävästi yrityksen kansainvälisen kaupan ja 
markkinoinnin osaamista tai uuden toimialan tuotekehitykseen 
liittyvää osaamista 

 

  



                                      

Hankkeen 
saamat 
pisteet 

Pisteytys Tuettavan toimenpiteen sijainti Peräpohjolan kehitys ry:n 
strategian mukaisella toiminta-alueella 

 0 Yrityksen hanke toteutetaan ulommalla kaupunkialueella tai 
kaupungin kehysalueella 

 1 Yrityksen hanke toteutetaan kaupungin läheisellä maaseudulla 

 2 Yrityksen hanke toteutetaan ydinmaaseudulla 

 3 Yrityksen hanke toteutetaan harvaanasutulla maaseudulla 

 

  



                                      

YLEISHYÖDYLLISET HANKKEET 

 

Valintakriteerit yleishyödyllisille hankkeille. Kriteerit on pisteytetty 

 

Hankkeen 
saamat 
pisteet 

Pisteytys Elävät jokivarret – Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 
strategian painotusten ja tavoitteiden toteutuminen 

 0 Hanke täyttää hyväksyttävyyskriteerit, mutta ei vastaa suoraan 
strategian tavoitteisiin 

 1 Hanke edistää jonkin verran strategisten tavoitteiden toteutumista 

 2 Hanke edistää strategisten tavoitteiden toteutumista, parantaa 
laatua ja luo uusia toimintamahdollisuuksia 

 3 Hanke edistää merkittävästi strategisten tavoitteiden toteutumista, 
luo uutta toimintaa, lisää yhteistyötä, vuorovaikutusta sekä luo 
uusia ratkaisuita 

 

Hankkeen 
saamat 
pisteet 

Pisteytys Leader-toiminnan perusperiaatteen, alhaalta ylöspäin –
periaatteen toteutuminen 

 0 Hankkeen idea on lähtöisin julkisoikeudelliselta yhteisöltä, ja 
hanketta hakee ja hallinnoi julkisoikeudellinen yhteisö 

 1 Hankkeen idea on lähtöisin ruohonjuuritason toimijalta, mutta 
hankkeen hakee ja toteuttaa julkisoikeudellinen yhteisö 

 3 Hankkeen idea on lähtöisin ruohonjuuritason toimijalta. Hanketta 
hakee ja toteuttaa yhdistys tai muu vastaava ruohonjuuritason 
toimija 

 

Hankkeen 
saamat 
pisteet 

Pisteytys Tuettavan toimenpiteen sijainti Peräpohjolan kehitys ry:n 
strategian mukaisella toiminta-alueella 

 0 Hanke toteutetaan ulommalla kaupunkialueella tai kaupungin 
kehysalueella 

 1 Hanke toteutetaan kaupungin läheisellä maaseudulla 

 2 Hanke toteutetaan ydinmaaseudulla 

 3 Hanke toteutetaan harvaanasutulla maaseudulla 

 

Hankkeen 
saamat 
pisteet 

Pisteytys Hankkeen omarahoituksen osuus 

 0 Hakija hakee 90 - 100 % julkista rahoitusta, hanke sisältää 
yksityistä rahoitusta 0 – 10 % 

 1 Hakija hakee 80% julkista rahoitusta, hanke sisältää 20 % 
yksityistä rahoitusta 

 3 Hakija hakee 65 % julkista rahoitusta, hanke sisältää 35 % 
yksityistä rahoitusta 

 

  



                                      

Hankkeen 
saamat 
pisteet 

Pisteytys Malli toiminnan jatkuvuudesta hankkeen jälkeen 

 0 Hankesuunnitelma ei sisällä mallia toiminnan jatkuvuudesta 
hankkeen jälkeen 

 1 Hankesuunnitelma sisältää niukasti tietoa siitä, miten toiminnan 
jatkuminen organisoidaan ja resurssoidaan hankkeen päättymisen 
jälkeen 

 2 Hankesuunnitelma sisältää mallin, jossa on esitetty vastuutahot ja 
resurssit toiminnan jatkamiseen hankkeen päättymisen jälkeen 

 3 Hankesuunnitelma sisältää mallin, jossa on esitetty vastuutahot, 
resurssointi, tapa ylläpitää yhteistyöverkostoja sekä tiedottaminen 
toiminnasta 

 

Hankkeen 
saamat 
pisteet 

Pisteytys Hankkeen osallistavuus, yhteistyö 

 0 Hanke ei lisää yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta 

 1 Hankesuunnitelmassa on eritelty yhteistyön muodot ja tavat eri 
osapuolten kanssa.  

 2 Hanke osallistaa erityisesti nuoria tai se edistää kaupunki - 
maaseutuvuorovaikutusta 

 3 Hanke osallistaa ja lisää vuorovaikutusta eri kulttuuri- tai 
kansalaisryhmien välillä (maahanmuuttajat, vaihto-opiskelijat, 
ulkomaalaiset, muut vähemmistöt, eri ikäryhmät) 

 

Hankkeen 
saamat 
pisteet 

Pisteytys Hankkeen vaikutukset ympäristöön ja paikallisten resurssien 
käyttöön 

 0 Hankkeen toimenpiteet eivät kohdistu ympäristöön tai hankkeella 
ei ole ympäristövaikutuksia 

 1 Hankkeen toimenpiteet parantavat sen toiminta-alueen ympäristöä 

 2 Hanke parantaa toiminta-alueen ympäristöä, sitouttaa ympäristön 
hoitoon ja lisää ympäristöosaamista 

 3 Hanke parantaa energiatehokkuutta ja edistää paikallisten 
bioenergialähteiden käyttöä  

 

Hankkeen 
saamat 
pisteet 

Pisteytys Hankkeen vaikutukset hyvinvointiin 

 0 Hankkeen toimenpiteillä ei ole vaikutusta hyvinvointiin asukkaitten 
tai yhteisöjen hyvinvointiin 

 1 Hanke edistää turvallisuutta ja palveluiden saatavuutta 

 2 Hanke edistää eri-ikäisten toimijoiden fyysistä toimintakykyä tai 
lisää sosiaalista pääomaa 

 3 Hanke ehkäisee syrjäytymistä ja yksinäisyyttä 

 

  



                                      

Hankkeen 
saamat 
pisteet 

Pisteytys Tiedon ja osaamisen kehittyminen 

 0 Hankkeen toimenpiteet eivät tuota uutta tietoa tai osaamista 
asukkaille tai yhteisöille 

 1 Hankkeen toimenpiteet tähtäävät määritellyn ongelman tai tarpeen 
ratkaisuun. Hankkeen toteutus ja sen ratkaisu/lopputulos luo uutta 
tietoa ja osaamista hankkeen kohderyhmälle  

 2 Hankkeessa kokeillaan uusia toimintatapoja ja menetelmiä 

 3 Hanke luo uusi merkittäviä ratkaisuja tuottaa palveluita uusilla 
tavoilla. Uudet toimintatavat lisäävät osaamista. 

 

 

Hankkeen 
saamat 
pisteet 

Pisteytys Hankesuunnitelman laatu 

 0 Tavoitteet, toimenpiteet ja kohderyhmä on heikosti määritelty 

 1 Tavoitteet, toimenpiteet ja kohderyhmä on täsmennetty 

 2 Tavoitteet, toimenpiteet, kohderyhmä ja sen tarpeet on selkeästi 
analysoitu ja toimenpiteet on johdettu tästä analyysistä 

 3 Hankesuunnitelma sisältää tarkan analyysin tarpeista, jotka 
ratkaistaan tavoitteellisilla ja johdonmukaisilla toimenpiteillä. 
Hankesuunnitelma sisältää selkeän tiedostussuunnitelman. 

 

  



                                      

KANSAINVÄLISET HANKKEET 

 

Valintakriteerit kansainvälisille hankkeille 

 

 

Hankkeen 
saamat 
pisteet 

Pisteytys Elävät jokivarret – Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 
strategian painotusten ja tavoitteiden toteutuminen 

 0 Hanke täyttää hyväksyttävyyskriteerit, mutta ei vastaa suoraan 
strategian tavoitteisiin 

 1 Hanke edistää jonkin verran strategisten tavoitteiden toteutumista 

 2 Hanke edistää strategisten tavoitteiden toteutumista ja lisää 
kulttuurien välistä osaamista sekä kokemusten vaihtoa 

 3 Hanke edistää strategisten tavoitteiden toteutumista ja kohdistuu 
nuoriin. 

 

Hankkeen 
saamat 
pisteet 

Pisteytys Tiedon ja osaamisen kehittyminen 

 0 Hankkeen toimenpiteet eivät tuota uutta tietoa tai osaamista 
asukkaille tai yhteisöille 

 1 Hankkeen toimenpiteet tähtäävät määritellyn ongelman tai tarpeen 
ratkaisuun yhdessä kansainvälisen hankekumppanin kanssa 

 2 Hankkeessa kokeillaan uusia toimintatapoja ja menetelmiä 
kansainvälisesti 

 3 Hankkeen kansainvälisen toiminnan tavoitteena on 
systemaattisesti siirtää ja levittää uutta tietoa ja osaamista 
paikalliselle tasolle.  

 

Hankkeen 
saamat 
pisteet 

Pisteytys Hankesuunnitelman laatu 

 0 Kansainvälisen yhteistyön toimenpiteitä ja tavoitteita ei ole 
täsmennetty 

 1 Hankesuunnitelma sisältää sekä paikallisia että yhteisiä toimia 
kansainvälisen hankekumppanin kanssa 

 2 Kansainväliset tavoitteet sekä toimenpiteiden lisäarvo paikallisella 
tasolla on analysoitu ja toimenpiteet ovat johdonmukaisia. 
Hankekumppaneilla on samansuuntaiset tavoitteet sekä 
paikallisesti että kansainvälisesti. 

 3 Hankesuunnitelma sisältää konkreettisia yhteisiä toimenpiteitä 
(Joint Action) kansainvälisen hankekumppanin kanssa, tavoitteet 
yhteisille toimenpiteille on analysoitu, kansainvälinen lisäarvo on 
merkittävä ja hanke luo uusia rajat ylittäviä kumppanuuksia. 

 

  



                                      

 

Hankkeen 
saamat 
pisteet 

Pisteytys Kansainvälisyyden tuottama lisäarvo 

 0 Hankkeen kansainvälinen lisäarvo on heikko 

 1 Hanke lisää määriteltyjen kohderyhmien kulttuurien välistä 
oppimista 

 2 Hanke lisää kulttuurien välistä oppimista, tuottaa uusia 
yhteistyöverkostoja ja lisää kohderyhmän oman kotiseudun 
arvostusta 

 3 Hankkeen kansainvälinen toiminta vaikuttaa merkittävästi alueen 
tunnettuuteen, lisää kansainvälistä näkyvyyttä ja luo uusia 
kumppanuuksia tai liiketoimintamahdollisuuksia 
 

 

Hankkeen 
saamat 
pisteet 

Pisteytys Vaikutukset paikallisiin toimintamahdollisuuksiin ja 
elinvoimaan 

 0 Hanke ei merkittävästi paranna paikallista elinvoimaa tai 
toimintamahdollisuuksia 

 1 Hanke luo uusia kansainvälisiä avauksia ja mahdollisuuksia 
paikallisille elinkeinonharjoittajille 

 2 Hanke parantaa ja uudistaa suunnitelmallisesti paikallisten 
elinkeinonharjoittajien tai yhteisöjen toimintamalleja osana 
kansainvälistä yhteistyötä. 

 3 Hanke edistää paikallisten tuotteiden menekkiä ja tuotteita 
ulkomailla. Toiminnalle on asetettu selkeät mitattavat tavoitteet ja 
tulokset. 

 

 


