
Outokaira tuottamhan ry:n 
valintakriteerit hankkeille

Outokaira tuottamhan ry:n Leader-hankkeiden valinnassa käytetään oheista pisteytystä. Pis-
teytys auttaa laittamaan hankkeet järjestykseen, ja näin voidaan rahoittaa parhaiten Ylpeästi 
etheenpäin -strategian mukaisia hankkeita. Kriteerejä on kolmenlaisia: 

Pakolliset hyväksyttävyyskriteerit

Ei Kyllä
a) Hanke on CAP-ohjelman ja siihen liittyvän lainsäädännön mukai-
nen

b) Hanke on Outokairan Ylpeästi etheenpäin -strategian mukainen

Hanke toteuttaa vähintään yhtä seuraavista strategian kärkiteemoista. 
Rastita, voi toteuttaa useampaa kuin yhtä. Kyllä

1. Yrittäjyys ja elinvoima

2. Veto- ja pitovoima

3. Matkailu

4. Raja ja kansainvälinen yhteistyö

5. Lähiluonto, ympäristö ja ilmastotoimet

6. Älykkäät kylät

• Kaikille pakolliset hyväksyttävyyskriteerit.

• Kaikkia hanketyyppejä koskevat 

valintakriteerit, joista on saatava vähintään 

0,5  pistettä.

• Hanketyyppikohtaiset kriteerit.

Kaikkia hanketyyppejä koskevista sekä 
hanketyyppikohtaisista kriteereistä tu-
lee saada yhteensä vähintään 3 pis-
tettä, jotta hanke voidaan rahoittaa.

Kaikkien hankkeiden on täytettävä pa-
kolliset hyväksyttävyyskriteerit.

Valintakriteeriavain kohtiin, joissa pisteytys 0-3 pistettä: 0 p. = ei yhtään, 1 p. = vähän, 
2 p. = paljon, 3 p. = erittäin paljon.

Tällä lomakkeella on esitetty hanketyyppikohtaisista kriteereistä yrityshankkeiden kriteerit.

Yritystuet



Pakolliset hyväksyttävyyskriteerit

c) Hanke toteutetaan Outokairan strategian mukaisella alueella 
(Pello, Ylitornio, Tornio). Poikkeukset huomoiden, rastita jos koskee 
hanketta.

Ei Kyllä

Hanketta toteutetaan Outokairan strategian mukaisella alueella

Yrityshanke kaupungin keskustassa on mahdollinen vain, mikäli hanke liittyy 
konkreettisesti maaseutuun. Liittyykö kaupungin keskustassa toteutettava 
yrityshanke konkreettisesti maaseutuun?
Kaupungin keskustaan liittyvissä hanketuissa edistetään vahvasti maa-
seutu-kaupunki-vuorovaikutusta. Edistääkö kaupungin keskustaan liittyvä 
hanketuki vahvasti maaseutu-kaupunki-vuorovaikutusta?

Ei Kyllä
d) Hanke täyttää muodolliset vaatimukset

Lisäksi hanke toteuttaa strategian poikkileikkaavia teemoja. Vähimmäis-
vaatimuksena kylien kehittäminen (rastita). Kyllä

7. Digitalisaatio (Hankkeessa edistetään digitalisaatiota tai digiosaamista)

8. Kylien kehittäminen (Hankkeella on positiivisia kestävän kehityksen vai-
kutuksia kyliin ja kyläyhteisöihin)



Max. 
pisteet

2. Hakijan resurssit hankkeen toteuttamiseen 
ja hallinnointiin sekä hankkeen vaikuttavuus 
(vastaa kaikkiin, 0–3 pistettä/vastaus)

Pisteet Paino-
kerroin Yht.

3
Kustannustehokkuus (Hankkeen tavoitteiden 
saavuttaminen suunnitelluilla toimenpiteillä ja 
resursseilla on kustannustehokasta.)

0,2

3

Vaikuttavuus (Hankkeen tuloksena syntyy 
merkittävää muutosta, joka näkyy hankkeen 
kohderyhmässä, alueessa tai kehittämisen 
kohteena olevassa tuotannossa, palvelus-
sa tai toimintatavassa. Hankkeen odotetuilla 
tuloksilla on merkittävää uutuusarvoa, tuottaa 
uusia toimintamalleja tai ratkaisuja. Hankkeella 
on vipuvaikutuksia ja tulosten siirrettävyys on 
erinomainen. Hankkeen tavoitteena on luoda 
rohkeasti uutta toimintaa, uusia mahdollisuuk-
sia, uusia kumppanuuksia tai toimintamalleja.)

0,25

3

Resurssit (Hanketoteuttajalla on tarvittavat 
resurssit hankkeen menestyksekkääseen 
toteuttamiseen, kuten tarvittavaa osaamista, 
henkilöstöä ja rahallisia resursseja.)

0,2

YHTEENSÄ:

Hankkeiden on saatava vähintään 0,5 pistettä kaikkia hankkeita koskevista 
valintakriteereistä. 

Valintakriteeriavain: 0 p. = ei yhtään, 1 p. = vähän, 2 p. = paljon, 3 p. = erittäin paljon.

Kaikkia hankkeita koskevat valintakriteerit

Max. 
pisteet 1. Hanketta toteutetaan (valitse yksi) Pisteet Paino-

kerroin Yht.

3 Koko Outokairan alueella (Tornio, Ylitornio, 
Pello) 0,1

2 Outokairan maaseutualueella 0,1

1 Kaupungin läheisyydessä tai kuntakeskuk-
sessa 0,1

0 Kaupungin keskustassa (karttaan merkitty 
alue) 0,1



Max. 
pisteet

3. Hanke on paikallislähtöinen: hankkeen synty-
tapa on Leader-periaatteen mukaisesti alhaalta 
ylös (valitse yksi).

Pisteet Paino-
kerroin Yht.

3 Hankeidea on lähtöisin ruohonjuuritason toimijalta 
ja toteutuksesta vastaa yleishyödyllinen yhteisö. 0,25

3

Hankeidea on lähtöisin alueen yritykseltä (tai 
yritystoimintaa suunnittelevalta) ja yritys vastaa 
toteutuksesta. (Yrityksellä tarkoitetaan hankkeen 
toteuttajaa, ei mahdollista selvitystä tekevää kon-
sulttiyritystä.)

0,25

1
Hankeidea on lähtöisin ruohonjuuritason toimijal-
ta, mutta toteutuksesta vastaa julkisoikeudellinen 
toimija.

0,25

0 Hankeidea on lähtöisin julkisoikeudelliselta toimi-
jalta  ja toteuttaja on julkisoikeudellinen toimija 0,25

YHTEENSÄ:

Kaikkia koskevat valintakriteerit

Yhteispisteet kaikkia hankkeita koskevista valintakriteereistä:



Hanketyyppikohtaiset kriteerit - yritystuet
Max. 
pisteet Yritystuet. Vastaa kaikkiin antamalla 0–3 pistettä. Pisteet

3
1. Hanke edistää uusien yritysten syntymistä tai olemassa ole-
vien kehittämistä sekä uusien palveluiden tai tuotteiden synty-
mistä

3
2. Hanke edistää yritysten vihreän siirtymän toimenpiteitä

3 3. Hanke edistää yritysten sukupolvenvaihdoksia

3
4. Hanke edistää yritysten kansainvälistymistä ja/tai Ruotsin 
mahdollisuuksien tunnistamista ja hyödyntämistä

5. Hankkeen työllistävyys: (valitse yksi)

3 Hanke lisää merkittävästi uusia työpaikkoja (4 tai enemmän)

2 Hanke lisää kohtuullisesti uusia työpaikkoja (2-3 hlö)

1 Hankkeella on vähäinen työllistävä merkitys (1 hlö)

0 Hankkeella ei ole työllistäviä vaikutuksia

3

6. Yrityshankkeen alue- ja kerrannaisvaikutukset (yritys hyödyn-
tää Outokairan toiminta-alueen tuotannontekijöitä, käyttää ali-
hankkijoita tai muulla tavoin edistää toimeentuloa alueen muissa 
yrityksissä).

YHTEENSÄ:

Hankkeen saamat pisteet yhteensä (kaikkia koskevat 
valintakriteerit & hanketyyppikohtaiset kriteerit):


