Maaseutuohjelman hanketukien
valintaperusteet

Valintaperusteet muodostuvat alueella valittavissa toimenpiteissä neljästä
aihealueesta, joiden alla esitetään tätä avaavia alakohtia, jotka konkretisoivat
valintaperustetta. Kustakin aihealueesta voi saada 0-3 pistettä. Aihealueille
määritellään myös painotuskerroin. Yhteenlasketut pisteet muodostavat
hakemuksen kokonaispistemäärän.

M01 Koulutus ja viestintä, koulutustoimenpiteet
Jokaisesta kriteerikohdasta hanke voi saada 0–3 pistettä. Hankkeen tulee vähintään kahdesta kohdasta saada vähintään yksi piste, jotta se pääsee
valintakäsittelyyn.

Missä määrin hanke edistää maaseutuohjelman ja suunnitelman strategian ja tavoitteiden toteutumista? (30 %)
3 pistettä
2 pistettä
1 pistettä
0 pistettä

Hanke edistää merkittävästi ohjelman ja alueellisen suunnitelman toteutumista.
Hanke edistää hyvin ohjelman ja alueellisen suunnitelman toteutumista.
Hanke edistää jonkin verran ohjelman ja alueellisen suunnitelman toteutumista.
Hanke täyttää hyväksyttävyyskriteerit, mutta ei edistä ohjelman ja alueellisen suunnitelmantoteutumista.

Millainen on hankesuunnitelman laatu, kustannustehokkuus, vaikuttavuus ja toteutettavuus? (30 %)
3 pistettä
2 pistettä

1 pistettä
0 pistettä

Hankesuunnitelman laatu on erinomainen: tavoitteet, menetelmät, kohderyhmä ja sen tarpeet on erinomaisesti analysoitu ja toiminta on
tavoitteellista ja johdonmukaista sekä kustannustehokasta. Hankesuunnitelman kaikki osa-alueet ovat tasapainossa.
Hankesuunnitelma on hyvä: tavoitteet, menetelmät, kohderyhmä ja sen tarpeet on selkeästi analysoitu ja suunnitellut toimet ovat johdonmukaisia.
Hanke on kustannustehokas ja toteutettavuus on esitetty perusteellisesti. Hankesuunnitelma sisältää kaiken hankkeen toteuttamiseksi tarvittavan
tiedon.
Hankesuunnitelma on toteuttamiskelpoinen: tavoitteet ja menetelmät, kohderyhmä ja sen tarpeet on täsmennetty, mutta suunnitelma ei ole kovin
tavoitteellinen tai uudistava. Hankesuunnitelma ei sisällä olennaisia puutteita.
Hankesuunnitelma on heikko: tavoitteet ja menetelmät ovat heikosti näkyvissä. Suunnitelma ei ole kustannustehokas eikä realistinen.

Missä määrin hanke kykenee lisäämään osaamista? (20 %)
3 pistettä

2 pistettä
1 pistettä
0 pistettä

Osaamisen lisäämiseen, uuden tiedon välitykseen ja käytäntöön viemiseen liittyvät tavoitteet ja keinot ovat vakuuttavia. Hanke hyödyntää laajasti
tutkimustiedon ja muun hanketoiminnan tuloksia ja kytkee niitä toteutukseen. Hanke lisää merkittävästi uutta osaamista ja tietoa. Hankkeella on
vipuvaikutuksia.
Osaamisen lisäämisen ja käytäntöön viemiseen liittyvät tavoitteet ja keinot ovat vakuuttavia. Hanke hyödyntää tutkimus- ja hanketoiminnan tuloksia
ja kytkee niitä toteutukseen. Hanke lisää hyvin osaamista.
1 p. Osaamisen lisäämisen tavoitteet ja keinot ovat selkeitä ja uskottavia. Hanke lisää osaamista jonkin verran.
Osaamisen tai tiedon levittämiseen liittyvät tavoitteet ja menetelmät ovat heikot. Hanke ei ole konkreettinen tai sen aihe ei ole ajankohtainen.

Kohderyhmän ja tavoitteiden selkeys ja johdonmukaisuus (20 %)
3 pistettä

2 pistettä
1 pistettä
0 pistettä

Hankkeen kohderyhmä ja sen tarpeet on erinomaisesti selvitetty ja analysoitu. Hanke hyödyntää tehokkaasti asianmukaisinta ja uusinta tietoa ja
menetelmiä. Hankkeella on hyvät edellytykset jalostaa tietoa kohderyhmän tarpeisiin. Välitettävä tieto kytkeytyy käytäntöön ja toimet ovat
johdonmukaisia. Menetelmät ovat nykyaikaiset ja kohderyhmälle sopivat. Hanke ylittää ja hyödyntää alue-, toimiala- tai osaamisrajapintoja.
Hankkeen kohderyhmä ja sen tarpeet on hyvin selvitetty ja analysoitu ja tiedonvälittäminen on suunnitelmallista ja johdonmukaista. Menetelmät
ovat nykyaikaiset, kohderyhmälle sopivat ja tavoitteet realistisia.
Hankkeen kohderyhmää ja sen tarpeita on selvitetty jonkin verran. Tavoitteet ovat realistiset. Menetelmissä luotetaan perinteisiin menetelmiin.
Hankkeen kohderyhmä ei ole selkeä. Tavoitetta ei ole selkeästi määritelty.

M01 Koulutus ja viestintä, tiedonvälityshankkeet
Jokaisesta kriteerikohdasta hanke voi saada 0–3 pistettä. Hankkeen tulee vähintään kahdesta kohdasta saada vähintään yksi piste, jotta se pääsee
valintakäsittelyyn.

Missä määrin hanke edistää ohjelman ja suunnitelman strategian ja tavoitteiden toteutumista? (30 %)
3 pistettä
2 pistettä
1 pistettä
0 pistettä

Hanke edistää merkittävästi ohjelman ja alueellisen suunnitelman toteutumista.
Hanke edistää hyvin ohjelman ja alueellisen suunnitelman toteutumista.
Hanke edistää jonkin verran ohjelman ja alueellisen suunnitelman toteutumista.
Hanke täyttää hyväksyttävyyskriteerit, mutta ei edistä ohjelman ja alueellisen suunnitelman toteutumista.

Millainen on hankesuunnitelman laatu, kustannustehokkuus, vaikuttavuus ja toteutettavuus? (30 %)
3 pistettä
2 pistettä
1 pistettä
0 pistettä

Hankesuunnitelman laatu on erinomainen: tavoitteet, menetelmät, kohderyhmä ja sen tarpeet on erinomaisesti analysoitu ja toiminta on tavoitteellista
ja johdonmukaista sekä kustannustehokasta. Hankesuunnitelman kaikki osa-alueet ovat tasapainossa.
Hankesuunnitelma on hyvä: tavoitteet, menetelmät, kohderyhmä ja sen tarpeet on selkeästi analysoitu ja suunnitellut toimet ovat johdonmukaisia.
Hanke on kustannustehokas ja toteutettavuus on esitetty perusteellisesti.
Hankesuunnitelma on toteuttamiskelpoinen: tavoitteet ja menetelmät, kohderyhmä ja sen tarpeet on täsmennetty, mutta suunnitelma ei ole kovin
tavoitteellinen tai uudistava.
Hankesuunnitelma on heikko: tavoitteet ja menetelmät ovat heikosti näkyvissä. Suunnitelma ei ole kustannustehokas eikä realistinen.

Missä määrin hanke lisää tietoa ja edistää tiedon ja osaamisen tehokasta hyödyntämistä? (20 %)
3 pistettä

2 pistettä
1 pistettä
0 pistettä

Uuden tiedon välitykseen ja käytäntöön viemiseen liittyvät tavoitteet ja keinot ovat erittäin vakuuttavia. Hanke hyödyntää laajasti tutkimustiedon ja
muun hanketoiminnan tuloksia ja kytkee niitä toteutukseen. Hanke lisää merkittävästi tietoa. Hankkeella on vipuvaikutuksia. Hanke välittää
tehokkaasti ja monikanavaisesti tietoa. Hanke tukee innovaatiotoimintaa.
Tiedon lisäämisen ja käytäntöön viemiseen liittyvät tavoitteet ja keinot ovat vakuuttavia. Hanke hyödyntää tutkimus- ja hanketoiminnan tuloksia ja
kytkee niitä toteutukseen. Hanke lisää hyvin tietoa. Hanke välittää tehokkaasti ja monikanavaisesti tietoa.
Tiedonvälittämisen tavoitteet ja keinot ovat selkeitä ja uskottavia, mutta hankkeessa ei hyödynnetä tutkimustietoa tai osaamisrajapintoja kovin laajasti.
Hanke lisää tietoa jonkin verran.
Tiedonvälittämisen tavoitteet ja menetelmät ovat heikot. Hanke ei ole konkreettinen tai sen aihe ole ajankohtainen tai muuten tuota lisäarvoa. Hanke ei
lisää tietoa.

Kohderyhmän ja tavoitteiden selkeys ja johdonmukaisuus (20 %)
3 pistettä

2 pistettä
1 pistettä
0 pistettä

Hankkeen kohderyhmä ja sen tarpeet on erinomaisesti selvitetty ja analysoitu. Hanke hyödyntää tehokkaasti asianmukaisinta ja uusinta tietoa ja
menetelmiä. Hankkeella on hyvät edellytykset jalostaa tietoa kohderyhmän tarpeisiin. Välitettävä tieto kytkeytyy käytäntöön ja toimet ovat
johdonmukaisia. Menetelmät ovat nykyaikaiset ja kohderyhmälle sopivat. Hanke ylittää ja hyödyntää alue-, toimiala- tai osaamisrajapintoja.
Hankkeen kohderyhmä ja sen tarpeet on hyvin selvitetty ja analysoitu ja tiedonvälittäminen on suunnitelmallista ja johdonmukaista. Menetelmät ovat
nykyaikaiset, kohderyhmälle sopivat ja tavoitteet realistisia.
Hankkeen kohderyhmää ja sen tarpeita on selvitetty jonkin verran. Tavoitteet ovat realistiset. Menetelmissä luotetaan perinteisiin menetelmiin.
Hankkeen kohderyhmä ei ole selkeä. Tavoitetta ei ole selkeästi määritelty.

M07 Palvelujen ja kylien kehittäminen, kehittämishankkeet
Jokaisesta kriteerikohdasta hanke voi saada 0–3 pistettä. Hankkeen tulee vähintään kahdesta kohdasta saada vähintään yksi piste, jotta se pääsee
valintakäsittelyyn.

Missä määrin hanke edistää ohjelman ja suunnitelman strategian ja tavoitteiden toteutumista? (30 %)
3 pistettä
2 pistettä
1 pistettä
0 pistettä

Hanke edistää merkittävästi ohjelman ja alueellisen suunnitelman toteutumista.
Hanke edistää hyvin ohjelman ja alueellisen suunnitelman toteutumista
Hanke edistää jonkin verran ohjelman ja alueellisen suunnitelman toteutumista.
Hanke täyttää hyväksyttävyyskriteerit, mutta ei edistä ohjelman ja alueellisen suunnitelman toteutumista.

Millainen on hankesuunnitelman laatu: kustannustehokkuus, vaikuttavuus ja toteutettavuus? (30 %)

3 pistettä
2 pistettä
1 pistettä
0 pistettä

Hankesuunnitelman laatu on erinomainen: tavoitteet, menetelmät, kohderyhmä ja sen tarpeet on erinomaisesti analysoitu ja toiminta on tavoitteellista ja
johdonmukaista sekä kustannustehokasta. Hankkeen odotetuilla tuloksilla on uutuusarvoa. Hankkeen tavoitteena on luoda uutta toimintaa, uusia
mahdollisuuksia tai toimintamalleja. Hanke ratkaisee erityiskysymyksiä.
Hankesuunnitelma on hyvä: tavoitteet, menetelmät, kohderyhmä ja sen tarpeet on selkeästi analysoitu ja suunnitellut toimet ovat johdonmukaisia.
Hanke on kustannustehokas ja toteutettavuutta on mietitty. Hankkeen tavoitteena on parantaa elämänlaatua ja toimintatapoja nykyiseen verrattuna.
Hankesuunnitelma on toteuttamiskelpoinen: tavoitteet ja menetelmät, kohderyhmä ja sen tarpeet on täsmennetty, mutta suunnitelma ei ole kovin
tavoitteellinen tai uudistava.
Hankesuunnitelma on heikko: tavoitteet ja menetelmät ovat heikosti näkyvissä. Suunnitelma ei ole kustannustehokas eikä realistinen.

Missä määrin hanke parantaa maaseudun toimintamahdollisuuksia? (20 %)
3 pistettä
2 pistettä
1 pistettä
0 pistettä

Hanke parantaa toimintamahdollisuuksia tai elämänlaatua merkittävästi ja tuottaa uusia ja toimivia toimintamalleja tai ratkaisuja. Hankkeella on
vipuvaikutuksia. Hankkeen tulosten siirrettävyys on erinomainen.
Hanke parantaa hyvin toimintamahdollisuuksia tai elämänlaatua tai lisää toimintamallien uudistumista. Hankkeen tulosten siirrettävyys on hyvä.
Hanke edistää maaseudun toimintamahdollisuuksia tai elämänlaatua tai toimintamallien uudistumista jonkin verran.
Hankkeella ei ole odotettavissa vaikutuksia toimintamahdollisuuksiin tai se ei muuten tuota lisäarvoa.

Missä määrin hanke lisää kumppanuutta, aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä? (20 %)
3 pistettä
2 pistettä
1 pistettä
0 pistettä

Hanke lisää merkittävästi aktiivisuutta, yhteistyötä, yhteisöllisyyttä ja rakentaa kumppanuuksia yli alue-, toimiala- tai osaamisrajapintojen.
Hanke lisää hyvin aktiivisuutta, yhteistyötä, yhteisöllisyyttä ja rakentaa kumppanuuksia toimiala- tai osaamisrajapintoja ylittäen.
Hanke edistää jonkin verran kumppanuutta, aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä.
Hanke ei edistä kumppanuutta, aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä.

M07 Palvelujen ja kylien kehittäminen, investoinnit
Jokaisesta kriteerikohdasta hanke voi saada 0–3 pistettä. Hankkeen tulee vähintään kahdesta kohdasta saada vähintään yksi piste, jotta se pääsee
valintakäsittelyyn.

Missä määrin hanke edistää ohjelman ja suunnitelman strategian ja tavoitteiden toteutumista? (30 %)
3 pistettä
2 pistettä
1 pistettä
0 pistettä

Hanke edistää merkittävästi ohjelman ja alueellisen suunnitelman toteutumista.
Hanke edistää hyvin ohjelman ja alueellisen suunnitelman toteutumista.
Hanke edistää jonkin verran ohjelman ja alueellisen suunnitelman toteutumista.
Hanke täyttää hyväksyttävyyskriteerit, mutta ei edistä ohjelman ja alueellisen suunnitelman toteutumista.

Millainen on hankesuunnitelman laatu: kustannustehokkuus, vaikuttavuus ja toteutettavuus? (30 %)
3 pistettä

2 pistettä
1 pistettä
0 pistettä

Hankesuunnitelman laatu on erinomainen: tavoitteet, menetelmät, kohderyhmä ja sen tarpeet on erinomaisesti analysoitu ja toiminta on tavoitteellista
ja johdonmukaista sekä kustannustehokasta. Hankkeen tavoitteena on luoda uutta toimintaa, uusia mahdollisuuksia tai toimintamalleja. Hanke
ratkaisee erityiskysymyksiä. Investoinnin kytkentä muuhun kehittämistoimintaan on kuvattu. Investointiin liittyvä aiempi toiminta ja sen jälkeinen
toiminta on kuvattu.
Hankesuunnitelma on hyvä: tavoitteet, menetelmät, kohderyhmä ja sen tarpeet on selkeästi analysoitu ja suunnitellut toimet ovat johdonmukaisia.
Hanke on kustannustehokas ja toteutettavuutta on mietitty. Hankkeen tavoitteena on parantaa elämänlaatua ja toimintatapoja nykyiseen verrattuna.
Hankesuunnitelma on toteuttamiskelpoinen: tavoitteet ja menetelmät, kohderyhmä ja sen tarpeet on täsmennetty, mutta suunnitelma ei ole kovin
tavoitteellinen tai uudistava.
Hankesuunnitelma on heikko: tavoitteet ja menetelmät ovat heikosti näkyvissä. Suunnitelma ei ole kustannustehokas eikä realistinen.

Missä määrin hanke lisää uudistumista ja toimintamahdollisuuksia? (20 %)
3 pistettä
2 pistettä
1 pistettä
0 pistettä

Hanke uudistaa ja parantaa huomattavasti maaseudun infrastruktuuria tai toimintamahdollisuuksia, sekä edistää ympäristö-, ilmastotavoitteita ja/tai
innovaatioiden tuottamista tai käyttöönottoa.
Hanke uudistaa ja parantaa hyvin maaseudun infrastruktuuria tai toimintamahdollisuuksia.
Hanke uudistaa ja parantaa jonkin verran maaseudun infrastruktuuria ja toimintamahdollisuuksia.
Hanke ei paranna infrastruktuuria ja/tai sillä ei ole odotettavissa vaikutuksia toimintamahdollisuuksiin tai se ei muuten tuota lisäarvoa.

Missä määrin hanke edistää yhteistyötä ja osallisuutta? (20 %)
3 pistettä
2 pistettä
1 pistettä
0 pistettä

Hanke edistää merkittävästi yhteistyön ja/tai yhteisöllisyyden lisääntymistä ja yhteistyön tai yhteisöllisyyden mahdollisuuksia ja luo uusia
kumppanuuksia. Hanke lisää osallisuutta. Hankkeen toteutus perustuu laajaan kumppanuuteen.
Hanke edistää hyvin yhteistyön ja/tai yhteisöllisyyden lisääntymistä ja yhteistyön ja/tai yhteisöllisyyden mahdollisuuksia. Hanke lisää osallisuutta.
Hankkeen toteutus perustuu kumppanuuteen.
Hanke edistää yhteistyön ja/tai yhteisöllisyyden lisääntymistä ja yhteistyön ja/tai yhteisöllisyyden mahdollisuuksia jonkin verran.
Hanke ei edistä yhteistyön ja/tai yhteisöllisyyden lisääntymistä ja yhteistyön ja/tai yhteisöllisyyden mahdollisuuksia.

M16 Yhteistyö ja innovaatiot
Jokaisesta kriteerikohdasta hanke voi saada 0–3 pistettä.

Miten hyvin hanke toteuttaa ohjelman ja suunnitelman strategiaa ja tavoitteita (30 %)
3 pistettä
2 pistettä
1 pistettä
0 pistettä

Hanke edistää merkittävästi ohjelman ja alueellisen suunnitelman toteutumista
Hanke edistää hyvin ohjelman ja alueellisen suunnitelman toteutumista
Hanke edistää jonkin verran ohjelman ja alueellisen suunnitelman toteutumista.
Hanke täyttää hyväksyttävyyskriteerit, mutta ei edistä ohjelman ja alueellisen suunnitelman toteutumista.

Millainen on esityksen kustannustehokkuus, laatu, vaikuttavuus ja toteutettavuus (30 %)
3 pistettä
2 pistettä

1 pistettä
0 pistettä

Hankesuunnitelman laatu ja kustannustehokkuus on erinomainen ja odotettavissa olevat vaikutukset merkittäviä. Tavoitteet, menetelmät,
kohderyhmä ja sen tarpeet on erinomaisesti analysoitu ja toiminta on johdonmukaista.
Hankesuunnitelma on hyvä: tavoitteet, menetelmät, kohderyhmä ja sen tarpeet on selkeästi analysoitu ja suunnitellut toimet ovat
johdonmukaisia. Hanke on kustannustehokas ja toteutettavuus hyvä.
Hankesuunnitelma on toteuttamiskelpoinen: tavoitteet ja menetelmät, kohderyhmä ja sen tarpeet on täsmennetty, mutta suunnitelma ei ole
kovin tavoitteellinen tai uudistava.
Hankesuunnitelma on heikko: tavoitteet ja menetelmät ovat heikosti näkyvissä. Suunnitelma ei ole kustannustehokas eikä realistinen.

Miten hanke edistää elinkeinojen kehitystä hyödyntämällä tietoa ja osaamista (20 %)
3 pistettä
2 pistettä
1 pistettä
0 pistettä

Hanke hyödyntää tehokkaasti parasta tietoa ja kytkee sitä käytäntöön. Hanke mahdollistaa merkittäviä uusia ja toimivia tuotteita,
palveluita toimintamalleja tai ratkaisuja ja sillä on vipuvaikutuksia
Hanke hyödyntää tutkimus- ja hanketoiminnan tuloksia ja kytkee niitä toteutukseen. Hanke uudistaa tuotteita, toimintaa tai toimintamalleja
pitkällä ajalla
Hanke sisältää tiedon käyttöön liittyviä tavoitteita ja keinoja. Hanke edistää toiminnan uudistumista ja tuottaa lisäarvoa osallistujille
Hankkeen osaamisen ja tiedon käyttöön liittyvät tavoitteet ovat heikot eikä hankkeelta ole odotettavissa todellisia vaikutuksia tai lisäarvoa
elinkeinojen kehitykseen

Miten hyvin hanke edistää kumppanuutta ja sitoutumista (20 %)
3 pistettä
2 pistettä
1 pistettä
0 pistettä

Suunnitelma osoittaa hankkeen osallistujien vahvaa sitoutumista, ylittää rajapintoja ja osoittaa uusia kumppanuuksia
Suunnitelma on tarvelähtöinen, kohderyhmä on selkeä ja hanke ylittää rajapintoja
Suunnitelma on tarvelähtöinen ja kohderyhmä on selkeä
Hankkeen tarvelähtöisyys tai kohderyhmän sitoutuneisuus jää epäselväksi

