Maksatushakemus (alkuperäinen avustuspäätös tehty 1.7.2014 jälkeen): Yrityksen
kehittämisavustus

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA
KOSKEVIA OHJEITA
Maksatuksen yleisiä edellytyksiä
ELY-keskus maksaa valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) mukaisen
yrityksen kehittämisavustuksen hankkeen edistymisen, myöntämispäätöksessä asetettujen ehtojen ja
hyväksyttävän selvityksen perusteella. Maksatusta haetaan yritystukien sähköisessä asiointipalvelussa.
Avustus voidaan maksaa yhdessä tai kahdessa erässä, ellei ELY-keskuksen kanssa ole toisin sovittu.
Myönnetty avustus maksetaan avustuksen saajan pankkitilille.
Avustus voidaan maksaa vain, mikäli avustuksen myöntämisen perusteena olleet avustuksen
myöntämisedellytykset ovat maksatusvaiheessa edelleen olemassa. Avustuksen saajan on
maksatushakemuksensa yhteydessä annettava hyväksyttävä selvitys hankkeen muusta rahoituksesta.
Maksatuksessa menot hyväksytään pääasiassa tosiasiallisesti aiheutuneisiin ja rahasuorituksena
maksettuihin menoihin perustuen. Tietyt menot hyväksytään kuitenkin prosenttimääräisinä korvattavina
menoina (flat rate) tosiasiallisista palkkamenoista. Avustuksen hakijan ei tarvitse yksilöidä
prosenttimääräisinä hyväksyttäviä menoja maksatushakemuksen yhteydessä eikä hakijan tule myöskään
esittää niitä koskevaa kirjanpitoa tai tositteita viranomaisille.
Avustus tosiasiallisesti aiheutuviin menoihin maksetaan rahasuorituksena toteutuneiden kirjanpitoon
perustuvien menojen perusteella. Avustuksen kohteena oleva esine, palvelu tai muu suoritus on oltava
maksettu ja avustuksen saajalle toimitettu ennen kuin avustusta voidaan hakea maksuun. Avustuksen
kohteena olevien hankintojen maksua ei saa rahoittaa maksun saajan antamalla lainalla. Maksatuksen
yhteydessä voidaan hyväksyä vain avustuspäätöksen kustannuslajien mukaisia menoja, jotka ovat syntyneet
päätöksessä todettuna hankkeen toteutusaikana.
Hanketta koskeva kirjanpito on voitava yksilöidä avustuksen saajan kirjanpidosta oman projektikoodin tai
kustannuspaikan avulla siten, että avustuksen käytön valvonta on vaikeudetta mahdollista. Avustuksen
maksaminen edellyttää kirjanpidon otteen liittämistä maksatushakemukseen. Avustusta maksuun
haettaessa on pidettävä erityistä huolta siitä, ettei tosiasiallisesti aiheutuviksi menoiksi ilmoiteta
virheellisesti menoeriä, jotka luetaan prosenttimääräisinä korvattaviin menoihin.
Avustus on haettava maksuun avustuksen myöntöpäätöksessä mainitun ajan kuluessa. Mikäli hanketta ei
voida hakea maksuun myöntöpäätöksessä mainitun ajan kuluessa, tulee tarvittavasta jatkoajasta tehdä
perusteltu kirjallinen hakemus ELY-keskukselle ennen päätöksessä mainitun määräajan päättymistä. Mikäli
maksatushakemusta tai tarvittavaa jatkoaikaa koskevaa hakemusta ei toimiteta määräajassa, käyttämätön
avustuksen osa voidaan katsoa rauenneeksi.
Mikäli avustuksen kohteena oleva hanke ei toteudu tai toteutuu vain osittain tai hanke muutoin poikkeaa
olennaisesti suunnitellusta, tulee siitä välittömästi ilmoittaa ELY-keskukselle. Mikäli hankkeen sisältöön
tulee päätöksessä hyväksyttyjen menojen osalta tai muilta osin muutoksia hankkeen toteuttamisen aikana,
tulee niistä neuvotella erikseen ELY-keskuksen kanssa ja jättää myös niitä koskeva muutoshakemus ennen
kuin hankkeen toteutusta jatketaan suunniteltujen muutosten osalta.

Arvonlisäveron osuutta ei pääsääntöisesti hyväksytä, joten hakijan tulee maksatushakemuksessaan esittää
menot ilman arvonlisäveroa. Arvonlisävero on kuitenkin avustuskelpoinen, jos hakija esittää verottajalta
saadun tai muun riittävän selvityksen siitä, että menoista ei ole mahdollista saada arvonlisäveron
palautusta.
Virheellisesti ilmoitetut tiedot voivat johtaa hakemuksen hylkäämiseen tai mahdollisesti jo maksetun
avustuksen takaisinperintään.

ALUEHALLINNON ASIOINTIPALVELU (https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi)
Asiointipalvelun omistaja ja rekisterinpitäjä on ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja
hallintokeskus (KEHA-keskus).
Palvelua voi käyttää tietokoneella, jossa on internetselain ja yhteys internetiin. Internetselaimen tulee
tukea TLS V1.1 tai uudempaa salausta, sallia evästeiden (cookiet) ja JavaScriptin käyttö. Verkkopalvelu on
suunniteltu ja testattu toimivaksi yleisimmillä selainten ja käyttöjärjestelmien yhdistelmillä. Palvelu on
sovitettu mobiililaitteille (iPad-, iPhone-, Android- ja Windows-puhelimet ja tabletit).
Palvelua voi käyttää vahvasti tunnistautunut henkilö, jolla on suomalainen henkilötunnus. Asiakas voi
palvelussa laittaa vireille asioita henkilönä omissa nimissään tai yrityksen puolesta.
Kirjautuminen aluehallinnon asiointipalveluun tapahtuu Suomi.fi -tunnistamisen avulla. Suomi.fi on
julkishallinnon tunnistuspalvelu, jossa tunnistaudutaan henkilökohtaisella pankkitunnuksella,
mobiilivarmenteella tai VRK-kansalaisvarmenteella.
Kirjautumisen jälkeen asiointipalvelussa esitetään palvelun käyttöehdot, jotka lukemalla ja hyväksymällä
pääsee asiointipalveluun. Asiointipalveluun kirjautumisen yhteydessä haetaan henkilölle löytyvät
asiointivaltuudet yritystietojärjestelmästä (YTJ) ja kaupparekisteristä sekä valtuutukset suomi.fi palvelusta.
Asiointipalvelun omat tiedot -sivulla näet ne yritykset/yhteisöt, joissa sinulla on asiointivaltuuksia. Yrityksen
kehittämisavustushakemuksen tekeminen onnistuu, mikäli yrityksen nimenkirjoitussääntö mahdollistaa
yksinedustamisen. Hakemuksen täyttämiseen ja lähettämiseen tarvitaan edustettavaan
yritykseen/yhteisöön jokin seuraavista rooleista: nimenkirjoitusoikeus, elinkeinonharjoittaja,
vastuunalainen yhtiömies tai ”yritysrahoituksen hakeminen” -valtuus.
Mikäli yrityksenne kaupparekisteritiedoissa on puutteita tai korjattavaa, voitte korjata ne olemalla
yhteydessä Patentti- ja rekisterihallitukseen. Yrityksen/yhteisön puolesta edustamiseen tarvittavat
valtuutukset hoidetaan Suomi.fi -valtuudet palvelun kautta.

ASIOINTIPALVELUN KÄYTTÖLIITTYMÄ

Asiointipalvelun oikeassa yläreunassa näkyy kirjautuneen henkilön nimi. Klikkaamalla nimeä saat auki
valikon, jossa on vaihtoehdot ”Omat tiedot” ja ”Kirjaudu ulos”. Valitsemalla Omat tiedot -vaihtoehdon
siirryt sivulle, jossa voit ylläpitää omia yhteystietoja. Kirjaudu ulos -vaihtoehto kirjaa käyttäjän ulos
aluehallinnon asiointipalvelusta.
Asiointipalvelun käyttöliittymä on tarjolla suomeksi sekä ruotsiksi.
Palvelut ja Uusi asiointi -painikkeet vievät palveluluetteloon, josta valitaan oikea palvelu ja sen hakemus.
Työpöytä on kirjautuneen henkilön näkymä aiemmin käytetyistä palveluista ja/tai vireillä olevista
hakemuksista. Kuvassa näkyy tilanne, jossa kirjautunut henkilö ei ole vielä jättänyt yhtään hakemusta
asiointipalvelun kautta. Kun asiointipalvelussa aloitetaan hakemuksen täyttäminen, niin työpöydälle
ilmestyy hakemuksen tilanteeseen liittyviä kokonaisuuksia. Näitä ovat esim. keskeneräiset, lähetetyt,
meneillään ja päättyneet. Hakemus siirtyy tilanteesta toiseen, kun se on lähetetty ja käsittely etenee.
Asiointipalvelun käyttöehdot on hyväksyttävä, jotta asiointia pääsee käyttämään. Käyttöehdot sekä
tietosuojaselosteen voi jälkeen päin tarkistaa linkeistä.
Mikäli hakemuksen täyttämisessä tulee teknisiä virheilmoituksia, voi asiasta lähettää teknistä palautetta ao.
linkistä. Palautteessa on hyvä kuvata tapahtuma mahdollisimman tarkasti (mitä hakemusta oltiin
tekemässä, kuka ja kenen puolesta, mahdollinen virheilmoitus sekä asioinnin versionumero), mikä osaltaan
nopeuttaa ongelman ratkaisua.
Sähköisen asioinnin neuvontaa ja palveluun liittyvää yleisneuvontaa tarjoaa Yritys-Suomen puhelinpalvelu,
puh. 0295 020 500.

MAKSATUSHAKEMUKSEN ALOITTAMINEN
Hae asioinnin työpöydältä oikea päätös (diaarinumero yksilöi päätöksen) ja klikkaa ao. riviä. Siirry
päätöksen ”Maksatukset” -välilehdelle ja paina ”Hae maksatusta”.

Hakemuksen täyttöohjeita
Hakijan perustiedot

Hakijan perustietoja hyödynnetään hakijan ja hakijan yhteyshenkilön yksilöimiseksi sekä myöhemmän
yhteydenpidon helpottamiseksi. Hakijan perustietoja tuodaan päätökseltä maksatushakemukseen.

Avustusta koskevat tiedot

Sivulle tulee automaattisesti päätöksen päiväys ja sen diaarinumero. Sivulle täytetään tieto siitä, onko
hankkeen toteutus vielä kesken (hanke päättyy tulevaisuudessa) vai onko kyseessä hanketta koskeva
viimeinen maksatushakemus.

Kustannukset ja rahoitus

Sivun yläosassa näet yhteenvedon päätöksestä ja aikaisemmista maksuista.
Hakijan on ilmoitettava hankkeen toteutuneet menot kustannuslajeittain. Menot ilmoitetaan ilman
arvonlisäveroa, ellei hakijalla ole esittää verottajalta saatua tai muuta riittävää selvitystä siitä, että
menoista ei ole mahdollista saada arvonlisäveron palautusta.
Avustuspäätöksessä menot hyväksytään pääasiassa tosiasiallisesti aiheutuviin ja rahasuorituksina
maksettaviin menoihin perustuen. Tietyt menot hyväksytään kuitenkin prosenttimääräisinä korvattavina
menoina (flat rate) tosiasiallisista palkkamenoista.
Avustus tosiasiallisesti aiheutuviin menoihin maksetaan rahasuorituksena toteutuneiden kirjanpitoon
perustuvien menojen perusteella. Avustuksen kohteena oleva esine, palvelu tai muu suoritus on oltava
maksettu ja avustuksen saajalle toimitettu ennen kuin avustusta voidaan hakea maksuun. Avustuksen
kohteena olevien hankintojen maksua ei saa rahoittaa maksun saajan antamalla lainalla. Maksatuksen
yhteydessä voidaan hyväksyä vain avustuspäätöksen kustannuslajien mukaisia menoja, jotka ovat syntyneet
päätöksessä todettuna hankkeen toteutusaikana.
Avustusta on voitu myöntää myös prosenttimääräisinä korvattaviin menoihin, joista hakemuksen
taulukossa käytetään nimitystä välilliset menot. Välillisten menojen eli prosenttimääräisinä korvattavien
menojen
määräksi hyväksytään 15 prosenttia hyväksyttävistä palkkamenoista. Prosenttimääräisinä korvattaviin
menoihin sisältyvät työnantajamaksut, työterveyshuollon järjestämisestä työnantajalle aiheutuvat
työterveysmenot, hankkeen käyttöön varatuista toimitiloista ja koneista sekä laitteista aiheutuvat menot,
yksinomaan Suomessa tapahtuvien matkojen menot sekä kirjanpito-, tilintarkastus- ja toimistomenot.
Lakisääteisillä työnantajamaksuilla tarkoitetaan työnantajan sairausvakuutusmaksua (maksetaan
työnantajan sosiaaliturvamaksun nimellä), työttömyysvakuutusmaksua, työeläkemaksua,
tapaturmavakuutusmaksua ja ryhmähenkivakuutusmaksua. Hankkeen käyttöön varatuista toimitiloista ja
koneista sekä laitteista aiheutuvilla menoilla tarkoitetaan niiden ostamisesta, vuokraamisesta tai käytöstä
hankkeelle aiheutuvia menoja. Avustuksen hakijan ei tarvitse yksilöidä prosenttimääräisinä hyväksyttäviä
menoja avustushakemuksen ja maksatushakemuksen yhteydessä eikä hakijan tule myöskään esittää niitä

koskevaa kirjanpitoa tai tositteita viranomaisille. Prosenttimääräisinä hyväksyttävä meno-osuus
(laskentaperusteena 15 % palkkamenoista) siirtyy sähköisessä hakemuksessa välillisten menojen kohdalle
ilman erikseen tehtävää merkintää. Avustusta haettaessa ja avustusta maksuun haettaessa on pidettävä
erityistä huolta siitä, ettei tosiasiallisesti aiheutuviksi menoiksi ilmoiteta virheellisesti samoja menoeriä,
jotka on tässä lueteltu luettavaksi prosenttimääräisinä korvattaviin menoihin.
Maksatushakemuksessa menoja voi esittää vain päätöksessä hyväksyttyihin kustannuslajeihin.

Hankkeen kokonaisrahoitus

Hakijan on annettava selvitys koko hankkeen toteutumisen edellyttämästä rahoituksesta. Annettavalla
selvityksellä osoitetaan hankkeen edellyttämän rahoituksen riittävyys ja asianmukainen järjestyminen.

Vaikutusten arviointi

Avustuspäätöksen liitteenä olette saaneet ELY-keskuksen arvion hankkeen vaikutuksista. Arvio koskee
rahoitettavan hankkeen vaikutuksia kaksi vuotta hankkeen viimeisen maksuerän jälkeen.
Kunkin maksatushakemuksen yhteydessä päivitetään tiedot hankkeen maksatushakemushetkeen
mennessä toteutuneista vaikutuksista.
Hakijan on täytettävä hankkeen loppuraportin edellyttämät tiedot aina hankkeen viimeisessä
maksatushakemuksessa.
VAIKUTTAVUUSTIETOJEN MÄÄRITELMÄT:
Uusi kokoaikainen pysyvä työpaikka
Arvioi uusien tuella aikaansaatavien tai tuella myötävaikutettavien työpaikkojen lukumäärä sekä erikseen
niistä naistyöpaikkojen määrä. Uudella työpaikalla tarkoitetaan hankkeen toteutumisen johdosta syntyvää
uutta kokoaikaista pysyvää työpaikkaa. Jos yrityksessä syntyy kaksi osa-aikaista työpaikkaa (esim. 50 %:nen
osa-aikainen työpaikka), ilmoitetaan se yhtenä kokoaikaisena uutena työpaikkana.
T&k -työpaikka
Uudeksi t&k -työpaikaksi luetaan hankeen toteutumisen johdosta syntyvä uusi työtilaisuus, johon palkataan
uusi työntekijä pysyvään kokoaikaiseen tehtävään. Tehtävän tulee liittyä tutkimus- ja kehittämistoimintaan.
Säästettävä energia (MWh)
Arvioi hankkeen avulla säästettävä energian määrä vuodessa nykyiseen toimintatapaan verrattuna.
Arviossa otetaan huomioon sekä yrityksen oma energiansäästö että uudessa tuotantomenetelmässä
säästetyn raaka-aineen valmistuksen energiansäästö. Säästettävän energian määrä perustuu laskelmaan.
Tapahtuuko merkittävää energian säästöä tuotettua yksikköä kohden
Arvio siitä, saadaanko hankkeen avulla vähintään 10 %:n energiansäästö tuotettua yksikköä kohden.
Arviossa otetaan huomioon sekä yrityksen oma energiansäästö että uudessa tuotantomenetelmässä
säästetyn raaka-aineen valmistuksen energiansäästö.
Edistääkö vähähiilisyyttä
Vähähiilisyydellä tarkoitetaan tässä yhteydessä yritystoiminnan hiilidioksidipäästöjen vähentämistä.

Horisontaaliset periaatteet
Hakijan on täytettävä EU-ohjelmaan lukeutuvissa hankkeissa rakennerahasto-ohjelman horisontaalisia
periaatteita koskevat tiedot hankkeen viimeisessä maksatushakemuksessa. Hankkeen lukeutuminen EUohjelman piiriin ilmenee avustuspäätöksestä. Päätös on voitu tehdä myös kansallisin varoin, jolloin
horisontaalisia periaatteita koskevia tietoja ei tarvitse täyttää.
Sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys ovat rakennerahasto-ohjelmaan sisältyviä ns.
horisontaalisia periaatteita. Niitä tarkastellaan kaikissa hankkeissa hankkeen sisällöstä riippumatta.
Sukupuolten tasa-arvo
Vastaa alla oleviin sukupuolten tasa-arvoa koskeviin kysymyksiin ja perustele vastauksesi. Perustelu-kenttä
on pakollinen. Hankkeiden tulee edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa joko siten, että hanke on erityisesti
sukupuolten tasa-arvon kehittämiseen keskittyvä hanke tai siten, että sukupuolinäkökulma on huomioitu
hankkeen toiminnassa. Sukupuolinäkökulman huomioiminen tarkoittaa, että hankkeessa arvioidaan
toteutuksen eli valittujen toimintamallien vaikutusta sukupuolten tasa-arvon kannalta. Tällöin puhutaan
tasa-arvon valtavirtaistamisesta hankkeessa. Sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistaminen edellyttää
aina hankkeen toimintaympäristön, tilanteen ja ratkaistavan ongelman analyysia.
Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta
Vastaa, onko hankkeessa tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta. Kirjoita perustelukenttään, onko analyysiin käytetty asiantuntijoita ja miten sukupuolen vaikutusta on analysoitu. Perustelukenttä on pakollinen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen)
Vastaa, onko hankkeen toiminnassa huomioitu sukupuolinäkökulma. Kirjoita perustelu-kenttään, millaisia
valtavirtaistamisen menetelmiä hankkeessa käytetään. Perustelu-kenttä on pakollinen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen
Vastaa, onko hankkeen päätavoite sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Kirjoita perustelu-kenttään,
millaisia toimenpiteitä hankkeessa toteutetaan sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Perustelu-kenttä on
pakollinen.
Kestävä kehitys
Merkitse onko hankkeella välitön vai välillinen vaikutus alla mainittuihin kestävän kehityksen kysymyksiin.
Hankkeella on välittömiä vaikutuksia, jos sen toimenpiteet vaikuttavat suoraan kysyttyyn asiaan.
Vaikutukset ovat välillisiä, jos ne suoran vaikutuksen sijaan kohdistuvat epäsuorasti kysyttyyn asiaan eli
ovat ns. kerrannaisvaikutuksia.
Liikuta liukuvalikossa vastauksesi arvioimaasi vaikutuskohtaan. Kirjoita myös perustelut valinnallesi.
Perustelu auttaa syventämään arviointia, tunnistamaan laajemmin ja paremmin vaikutuksia ja voi vaikuttaa
myönteisesti hakemuksen arviointiin.
Ekologinen kestävyys:
Luonnonvarojen käytön kestävyys

Arvioi hankkeen toimenpiteiden ja toteutusmallin vaikutusta luonnonvarojen käytön kestävyyteen ja
ympäristön tilaan. Luonnonvarojen kestävä käyttö tarkoittaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen
tai parantamiseen kohdistuvia välittömiä toimia. Katso lisätietoja EU:n monimuotoisuusstrategiasta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen
Arvioi, miten hanke vaikuttaa ilmaston muutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen voi olla tulosta mm. annettavasta koulutuksesta
tai muusta toiminnasta. Tästä syystä monipuolinen tarkastelu voi olla tarpeen. Perustelussa on mahdollista
tarkentaa vastausta ja sen perusteita.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus
Arvioi, miten hankkeen toiminta vaikuttaa tai kohdistuu kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon
monimuotoisuuteen? Perustelussa on syytä eritellä mihin vaikutus kohdistuu.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen)
Arvioi, miten hankkeen toiminta vaikuttaa tai kohdistuu pinta- ja pohjavesiin, maaperään sekä ilmaan (ja
kasvihuonekaasujen vähenemiseen). Perustelussa on syytä eritellä mihin vaikutus kohdistuu.
Natura 2000 -ohjelman kohteet
Arvioi hankkeen Natura-alueisiin (www.ymparisto.fi/NATURA) kohdistuvat vaikutukset.
Taloudellinen kestävyys:
Taloudellinen kestävyys tarkoittaa vähähiilistä, luonnonvara- ja energiatehokasta taloutta, joka ylläpitää tai
jopa kasvattaa luontopääomaa ja sen tarjoamia hyötyjä. Vihreä talous perustuu elinkeinotoiminnan
jatkuvuuden turvaamiseen. Se luo uudenlaista kilpailukykyä, joka perustuu hyvinvoinnin luomiseen
talouden haitallisia vaikutuksia vähentämällä ja maailman biokapasiteettiä turvaamalla. Se tarjoaa uusia
liiketoimintamahdollisuuksia mm. biotalouden ja cleantechin avulla ja kasvattaa kestävää kehitystä
tukevien ratkaisujen ja toimintamallien kysyntää maailmalla.
Kestävä talous mahdollistaa talouden kasvun, jos hyvinvoinnin lisääminen kyetään kytkemään irti
aineellisten resurssien käytöstä. Se luo työllisyyttä, uudenlaisia kestävän kulutuksen ja tuotannon
toimintamalleja ja yhteistyömahdollisuuksia sekä tukee paikallisten voimavarojen hyödyntämistä.
Vähähiilisyyteen panostava toteutusmalli on suositeltava.
Materiaalit ja jätteet
Arvioi hankkeen vaikutusta mm. seuraaviin: jätteiden määrä, materiaalien hyötykäyttö ja kierrätys sekä
energia- ja materiaalitehokkuus.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö
Arvioi miten uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen toteutuu hankkeessa. Tukiohjelmissa
vähähiilisyyteen kannustaminen on tärkeä tavoite. Tässä uusiutuvien energialähteiden käytöllä on oma
roolinsa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen
Paikallisen elinkeinorakenteen monipuolistaminen on yleensä suositeltavaa, samoin paikallisten resurssien
hyödyntäminen. Tässä näkökulmana on kestävältä pohjalta tapahtuva kehittäminen, joka sisältää

paikallisten palveluiden hyödyntämisen sekä toisaalta uusiutuvat luonnonvarat ja raaka-aineet, kuten
elintarvikkeet ym. Arvioi, miten hanke toteuttaa em. asioita.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen
Arvioi, millaisia vaikutuksia hankkeella on aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen.
Aineettomilla tuotteilla ja palveluilla on tulevaisuudessa nykyistäkin merkittävämpi rooli ja niitä edistämällä
voidaan luoda edellytyksiä mm. paikallistalouden vahvistamiseen ja vähähiiliseen yhteiskuntaan.
Liikkuminen ja logistiikka
Arvioi hankkeen vaikutusta mm. seuraaviin: kuljetus- ja/tai liikkumistarpeen väheneminen ja logistiikka,
henkilöautoliikenteen osuuden väheneminen sekä joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen osuuden
kasvattaminen. On syytä tarkastella objektiivisesti muuttaako, lisääkö tai vähentääkö hanke ja sen toiminta
energiatehokkuutta ja vähähiilisyyttä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus:
Hyvinvoinnin edistäminen
Arvioi hankkeen vaikutusta mm. seuraaviin: terveys, hyvinvointi, esteettömyys, osallisuus, osallistuminen,
työllisyys, tiedon saatavuus, harrastemahdollisuudet ja luovuuden toteuttaminen. Tarkastelu kattaa monia
hyvinvoinnin osatekijöitä, joista hankkeella voi olla vaikutusta yhteen tai useaan. Mm. kohdassa tiedon
saatavuus ovat esimerkiksi koulutusmahdollisuudet sekä kirjastojen yms. saavutettavuus. Perustelussa on
syytä tarkentaa vaikutuksen kohdistumista.
Tasa-arvon edistäminen
Arvioi hankkeen vaikutusta mm. seuraaviin: naisten ja miesten taloudellisen ja sosiaalisen tasa-arvon
edistäminen sekä perinteisten sukupuolikäsitysten purkaminen mm. koulutuksessa tai työelämässä.
Tavoitteena ei ole neutraalius vaan toiminnan erilaisten vaikutusten huomioiminen eri ryhmien kannalta.
Perustelussa on syytä tarkentaa vaikutuksen kohdistumista.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus
Arvioi hankkeen vaikutusta mm. seuraaviin: yhteiskuntaryhmien suhteet, erilaisuuden hyväksyminen,
eriarvoisuuden vähentäminen, kulttuuri-identiteetti, monikulttuurisuus ja kulttuuristen oikeuksien
toteuttaminen. Vaikutuksia on syytä arvioida minkä tahansa kohderyhmän näkökulmasta.
Tarkastelu pohjautuu yhdenvertaisuuden periaatteeseen. Ao. kohdissa on syytä huomioida
samantyyppinen arviointitapa kuin sukupuolten tasa-arvoa tarkasteltaessa eli tavoitteena ei ole neutraalius
vaan toiminnan erilaisten vaikutusten huomioiminen eri ryhmien kannalta. Perustelussa on syytä tarkentaa
vaikutuksen kohdistumista.
Kulttuuriympäristö
Arvioi hankkeen vaikutusta mm. seuraaviin: maisema, virkistysalueet, kulttuuriperintö, kaupunkirakenne ja
rakennuskanta. Perustelussa on syytä tarkentaa vaikutuksen kohdistumista.
Ympäristöosaaminen

Arvioi hankkeen vaikutusta mm. seuraaviin: ympäristöteknologian, ympäristöjärjestelmien käyttöönoton,
ympäristöosaamisen ja tietoisuuden vahvistuminen. Perustelussa on syytä tarkentaa vaikutuksen
kohdistumista.

Hakemuksen liitteet

Hakemukseen tulee liittää tarpeelliset liitteet (sähköisessä hakemuksessa pdf, word, excel).
1. Ote hankkeen kirjanpidosta
2. Erillinen liite toteutuneista menoista, mikäli menoja ei ole eritelty lomakkeen sivulla: Hankkeen
toteutuneet menot eriteltyinä kustannuslajeittain. Laadittavan liitteen tietojen on vastattava
erittelyn asiasisältöä (hankinta, toimittaja, hankintameno, maksupvm ja tositenumero) ja
toteutuneet menot tulee esittää tukipäätöksessä hyväksyttyjen kustannuslajien mukaisesti
jaoteltuina.
3. Viimeisin tilinpäätös (mikäli käytettävissä uudempi kuin avustushakemuksen yhteydessä
toimitettu)
4. Selvitys vieraan ja oman rahoituksen toteutumisesta, esim. jäljennökset velkakirjoista yms.
(toimitettava aina ensimmäisen maksuerän yhteydessä)
5. Konsultointihankkeiden osalta konsultin laatima selvitys suoritetuista toimenpiteistä ja
saavutetuista tuloksista sekä kopio varsinaisesta konsultointiraportista.

Lähettäminen

Hakemusta voi esikatsella painikkeen ”Luo pdf” avulla. Varsinainen lähetys tapahtuu painamalla ”Lähetä”.
Lähetyksen yhteydessä käydään läpi, että hakemuksen pakolliset tiedot on annettu. Mikäli hakemuksesta
löytyy täyttämättömiä kohtia tai muita puutteita, niin lähetys ei onnistu. Virheelliset/puuttuvat kohdat
näkyvät punaisella, ja ne on korjattava/lisättävä, jotta hakemus lähetys onnistuu.

Huolellisesti täytetty hakemus ja asianmukaiset liitteet mahdollistavat hakemuksen sujuvan käsittelyn.
Lisätietoja sekä ELY-keskusten yhteystiedot: www.ely-keskus.fi

Yritysten kehittämisavustusohjelmaa rahoitetaan osittain myös Euroopan aluekehitysrahastosta.

