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Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Hakuilmoituksen ja -infon tarkoitus
- Tasapuolinen mahdollisuus perehtyä haun sisältöihin ja valintaperusteisiin
- Ohjausta tuensaajille oikeuksista ja velvoitteista, ohjelman sisällön ja hakukierroksen 

reunaehdoista sekä hakemuksen teknisestä täyttämisestä

- Hakuilmoituksessa ilmoitetaan vähintään
- Hakuaika
- Hankkeita koskeva valintamenettely ja valintaperusteet
- Tuen myöntämisen pääasialliset ehdot ja edellytykset
- Käytettävissä olevat toimintalinjat ja erityistavoitteet
- Käytettävissä olevat kustannusmallit ja palkkakustannusten kustannusmallit
- Myönnettävissä olevan tuen kokonaismäärä
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Lapin liiton EAKR-haku 1/2022
Hakukierroksella haetaan parhaiten Lapin aluekehitykseen vaikuttavia hankkeita
 Kohdistuvat Lapin maakuntaan + Lappi-sopimus, toimeenpanosuunnitelma
 Aluekehitys -> yhtä toimijaa laajemmat hankkeet ja vaikutukset
 Vaikuttavuus -> huomiota tuloksiin ja pysyviin vaikutuksiin, indikaattoreihin, jatkuvuuteen

Uudistuva ja osaava 
Suomi 2021 - 2027

Lappi-sopimus 2022 -
2025

Älykkään 
erikoistumisen 

strategia

Hakukohtaiset 
rajaukset
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Lapin liiton EAKR-tuet 1/2
• Rahoitusta alueelliseen kehittämiseen ja tki-toimintaan
• Rahoittajana EAKR-toimintalinjoissa 1 Innovatiivinen Suomi ja 2 Hiilineutraali Suomi
• Yleishyödylliset hankkeet, julkiset tulokset ja niiden hyödyntäminen
• Hakijoina tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot 

ja muut julkisyhteisöt sekä yhdistykset
• Tuella tulee olla yksittäistä yritystä laajempi aluekehittämisvaikutus. Lapin liitto ei myönnä 

tukea yksittäisen yrityksen oman liiketoiminnan kehittämiseen.

• Ohjeita hakemiseen: rakennerahastot.fi
• Lapin liiton rahoitusinfojen esitykset: lapinliitto.fi/rahoitus
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Lapin liiton EAKR-tuet 2/2
• Tuen myöntävän viranomaisen, nk. välittävän toimielimen, toimivalta perustuu 

Lakiin alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan 
hankkeiden rahoittamisesta (757/2021)

• Maakunnan liitto voi myöntää:
− 1) tukea kansallisista alueiden kehittämisen varoista, Euroopan aluekehitysrahaston varoista ja 

oikeudenmukaisen siirtymän rahaston varoista:
− a) alueiden kehittämistä, kestävää kasvua ja elinvoimaa edistäviin kehittämishankkeisiin ja niihin 

sisältyviin investointeihin (alueellinen kehittämistuki);
− b) opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluviin kehittämis- ja investointihankkeisiin;
− c) kuntien ja kuntayhtymien toteuttamiin yritysten toimintaedellytyksiä tukeviin perusrakenteen 

investointihankkeisiin (perusrakenteen investointituki);
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Yleisiä edellytyksiä hankkeille
• tuella on merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseen
• tuettava toiminta on voittoa tavoittelematonta
• kehittämishankkeiden tulokset ovat yleisesti hyödynnettävissä ja jos 

investointeja, ne hyödyttävät alueen kehittämistä yhtä toimijaa laajemmin
• tuen saajalla on riittävät taloudelliset ja muut edellytykset (esim. tarvittava 

osaaminen) toteuttaa hanke
• tukea ei saa käyttää yleisenä toimintatukena
• huomiota hankkeella aikaansaadun toiminnan jatkuvuuteen
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Lapin liiton EAKR-haku 1/2022
• Hakuilmoitus julkaistu 23.5.2022

• EURA 2021 –järjestelmä www.eura2021.fi
• Määräaikainen hankehaku 23.5. – 31.8.2022, hakemukset käsitellään hakuajan päätyttyä
• Varatun tuen kokonaismäärä 10,0 miljoonaa euroa
• Tukitaso kehittämishankkeissa enintään 80 % ja investointihankkeissa 70% 

kokonaiskustannuksista
• Kaikki kustannusmallit käytössä

http://www.eura2021.fi/
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Alue- ja rakennepolitiikan ohjelma (EAKR)
TL 1 Innovatiivinen Suomi (EAKR)

- Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden 
käyttöönoton parantaminen (Älykäs erikoistuminen 100%)

- Digitalisaation etujen hyödyntäminen
- Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen

TL 2 Hiilineutraali Suomi (EAKR)
- Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen
- Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
- Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

TL 3 Saavutettavampi Suomi (EAKR)
- Alueellisen ja paikallisen saavutettavuuden kehittäminen

Haussa 1/2022 
avoinna olevat 
toimintalinjat ja 
erityistavoitteet
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ET 1.1: Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden 
käyttöönoton parantaminen (1.i)

TKI-toiminta (esim.)

• pk-yritysten tuotteiden, materiaalien, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittäminen, 
uusien teknologioiden käyttöönotto ja hyödyntäminen

• Elinkeinoelämälähtöiset innovatiiviset ja älykkäät ratkaisut, pilotointi-, demonstraatio- ja 
oppimisympäristöt

• Kaupunkien ja kuntien pilotointi- ja kokeiluympäristöt

• Innovatiiviset ja kestävät julkiset hankinnat

TKI-yhteistyö ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen

• TKI-yhteistyömallit korkeakoulujen, tutkimuslaitosten sekä toisen asteen koulutuksen 
järjestäjien ja yritysten yhteistyölle

• Elinkeino- ja työelämälähtöisen TKI-toiminnan vahvistaminen sekä osaamis- ja 
innovaatioekosysteemien syntyminen ja kytkeytyminen kansallisiin ja kv. 
arvoverkostoihin

• Teknologioiden uusi soveltaminen ja uusien teknologioiden käyttöönotto

• Ympäristöä säästävien tuotteiden, materiaalien ja tuotantomenetelmien pilotointi ja 
demonstraatiot sekä niiden käyttöönotto ja kaupallistaminen

Lopputuloksena 
- innovaatiojärjestelmät toimivat paremmin 

ja tukevat elinkeinoelämälähtöistä TKI-
toimintaa

- yritysten ja koulutus- ja 
tutkimusorganisaatioiden 
innovaatioyhteistyö on lisääntynyt

- pk-yritysten panostukset TKI-toimintaan 
ovat kasvaneet

Keskeinen tavoite 
TKI-intensiteetin ja elinkeinolähtöisen 
innovaatiotoiminnan kasvattaminen
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Haussa käytettävät valintaperusteet
• Jokaisen hankehakemuksen tulee täyttää yleiset valintaperusteet
• Erityistavoitekohtaiset erityiset valintaperusteet pisteytetään
• Horisontaaliset valintaperusteet asteikolla 0-3 pistettä. Muut valintaperusteet asteikolla 0-

5 pistettä. 
• Alueellinen valintaperuste: ”Hanke kohdistuu Lappi-sopimuksessa 2022-2025 ja sen 

toimeenpanosuunnitelmassa tunnistettuihin kehittämiskohteisiin”
• Pisteytyksen perusteella hankkeet laitetaan etusijajärjestykseen
• Rahoitettavien hankkeiden tulee saavuttaa vähintään 50 % erityistavoitekohtaisesta 

maksimipistemäärästä. 
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Erityiset, horisontaaliset ja tarkentavat valintaperusteet (ET1.i)

Erityiset valintaperusteet 

• Hanke vahvistaa osaamista, ennakointi- ja innovointitoimintaa tai uusien 
teknologioiden kehittämistä

• Hanke tukee pk-yritysten tuotteiden, materiaalien, palveluiden 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 ja työllistävää yritystoimintaa

• Hanke edistää oppi- ja tutkimuslaitosten sekä elinkeinoelämän välistä 
yhteistyötä

• Hanke tukee älykästä erikoistumista ja siihen liittyviä alueiden välisiä ja 
kansainvälisiä kumppanuuksia

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

Tarkentava alueellinen valintaperuste 

Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa (erityisesti älykkään erikoistumisen 
strategia) tunnistettuihin kärkialoihin tai kehittämiskohteisiin

• Hanke kohdistuu Lappi-sopimuksessa 2022-2025 ja sen 
toimeenpanosuunnitelmassa tunnistettuihin kehittämiskohteisiin

• 100% älykkään erikoistumisen mukaiset hankkeet



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Kustannusmallit
• Flat rate 40 % kehittäminen (ensisijainen)

− Ilmoitetaan palkkakustannukset ja hankkeen kustannukset korvataan laskemalla niille 40 % 
osuus palkkakustannuksista

• Flat rate 7 % kehittäminen
− Jos erityisen paljon ostopalveluja tai matkakustannuksia

• Flat rate 1,5 % investointi 
• Flat rate 7 % kehittäminen ja Flat rate 1,5 % investointi 
• Kertakorvaus kehittäminen tai -investointi 

− Määritellään tuen maksamisen perusteena oleva tuotos, sen perustella maksettava määrä sekä 
todentavat asiakirjat

• Kustannusmallia ei voi muuttaa hankkeen toteutuksen aikana
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Indikaattorit – hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot 
hankkeen seurantatiedoista

• Rahoitettavien hankkeiden tulee pääsääntöisesti toimillaan edistää tulos- ja 
tuotosindikaattoreiden kertymistä. 

• Hankkeiden tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta esitetään indikaattorituotosten avulla. 
• Tuotosindikaattoreita: kuvaavat hankkeen määriä eli toiminnan volyymiä
• Tulosindikaattoreita: Kuvaavat hankkeen välittömiä aikaansaannoksia
• Molemmat indikaattorit seurannan kannalta merkityksellisiä 
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Ryhmähankkeet
• Usean toteuttajan hankkeet tehdään EURA 2021 -järjestelmässa ̈ ryhmähanke-toiminnolla
• Tuen saajat toteuttavat hanketta yhteiseen hankesuunnitelmaan perustuen
• Liitteeksi päähakijan ja osatoteuttajien väliset aiesopimukset yhteistyösta ̈
• Ryhmähanke arvioidaan yhtena ̈ kokonaisuutena, mutta jokaiselle toteuttajalle tehdään

erilliset rahoitus- ja maksatuspäätökset
• Hakijoiden on pääsääntöisesti osallistuttava omarahoituksella hankkeen rahoitukseen
• Haussa voidaan hakea myös ylimaakunnallisia hankkeita, joissa on osatoteuttajia ja 

toimenpiteita ̈ eri maakunnissa. Tällöin muiden kuin Lapin maakunnan osatoteuttajille ja 
toimenpiteille tulee kohdentua rahoitusta kyseisista ̈ maakunnista. 
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Hyvän hakemuksen ominaisuuksia (vaikuttamislogiikka, 
yritysten osallistuminen, yhteensovitus, kustannusarvio…)

Tarve ja perustelut Tavoite ja 
toimenpiteet Kohderyhmä

Suhde muihin 
hankkeisiin

Kustannusarvio 
suhteessa 
toimenpiteisiin

Suunnitelma tulosten 
hyödyntämisestä

Kumppaneiden 
sitoutuminen ja 
rahoitus

Oikein mitoitetut 
henkilöstöresurssit

Tulokset ja 
indikaattorit
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