
Rahoittamisen edellytykset
Kyllä/ei

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Rahoituskelpoisuus vain kun kaikki ovat KYLLÄ-vastauksia

Viestintä 0-5
0 Ei ole suunniteltu
1 On suunniteltu osana hankesuunnitelmaa
2 Suunnitelmallista ja tavoitteenasettelultaan selkeää
3 Resursoitu osana hankesuunnitelmaa tai muutoin toteuttamiskelpoisesti
4 Viestintä tukee hankkeen toteutusta ja tuo lisäarvoa hankkeen toteutukseen

Yhteistyö 0-5
0 Ei tehdä yhteistyötä eikä yhteistyökumppaneita ole kartoittettu.
1
2
3
4 Hanke synnyttää uutta alan sisäistä yhteistyötä, uusia kumppanuuksia tai verkostoja.
5

0-5
-1
0
1

ja lisäksi max. 4 pistettä seuraavista
Sosiaalinen kestävyys

lisää tasa-arvoa (ikäryhmät, sukupuolten välinen tasa-arvo, eri ihmisryhmät, alueellisesti)
tukee (yksin)yrittäjää, luo yrittämisen mahdollisuuksia
tukee jatkuvuutta ja tulevaisuudenuskoa
lieventää tai ehkäisee konfliktien mahdollisuutta tai vastakkainasettelua

Ekologinen kestävyys, ilmasto ja ympäristövaikutukset, riskinarviointi, haittojen minimointi
resurssitehokkuus, paikalliset raaka-aineet, digitalisaatio, käyttöasteen nosto
parantaa ympäristöä, lisää ympäristötietoisuutta tai ympäristövastuuta (esim sertifikaatti)
edistää siirtymää vähähiilisiin tai kestävämpiin polttoaineisiin, laitteisiin jne.
liittyy vähäarvoisten hyödyntämiseen tai sivuvirtojen hyödyntämiseen

Taloudellinen kestävyys
Hanketoiminnan tai sen tulosten tulevaisuus suunniteltu
Kehittää toimijoiden arvonlisäystä
Edistää resurssien ja tuotannontekijöiden yhteiskäyttöä
Taloudellinen kannattavuus ei perustu luonnonvarojen kestämättömään käyttöön

0-5
0 Ei vaikuttavuutta
1

Hakijalla on kyky hallinnoida hanketta
Hakijalla on kyky toteuttaa hanketta

Yhteistyömahdollisuuksia on kartoitettu tai hankkeessa tehdään jotain yhteistyötä

Hanke synnyttää uutta poikkeuksellisen ennakkoluulotonta yhteistyötä, kumppanuuksia ja verkostoja 
(rajapinnat, sektorilta ulos, elinkeinoalojen välistä).

Strategiset kriteerit

Hankkeella on oma- ja välirahoitus

Viestintä on kokonaisuudessaan suunniteltu ja resursoitu siten, että sen voidaan katsoa tuovan lisäarvoa 
myös hankkeen jälkeen ja ulkopuolelle (mahdollistaa, luo käytänteitä, lisää näkyvyyttä)

Strategianmukainen. Hanke toteuttaa vähintään yhtä kolmesta painopisteestä ja edistää sen tavoitteita
Idea tai tarve paikallislähtöinen tai/ja tulokset hyödyttävät paikallisesti
Hanke luo uutta, mahdollistaa, vivuttaa tai auttaa keskeisesti säilyttämään nykytasoa
Hankkeen toimenpiteet on johdettu hankkeen tavoitteista, toimenpiteet on resursoitu ja kustannukset 
aiheutuvat resurssien käytöstä
Hankesuunnitelma on realistinen ja sen toteutuskustannukset ovat kohtuulliset suhteessa tavoiteltuihin 

Kestävyys

Ei ole tarkasteltu kestävyysnäkökulmia
Toiminnnan suunnittelussa on huomioitu sosiaalista, ekologista ja taloudellista kestävyyttä

Vaikuttavuus

##

Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös uusien kumppanien kanssa ja se mahdollistaa uutta yhteistyötä.
Hankkeessa tehdään yhteistyötä tarkoituksenmukaisten kumppanien kanssa ja se vahvistaa nykyisiä 

Muutosvaikutus hyvin paikallinen, kertaluonteinen tai hetkellinen

Negatiivisia vaikutuksia

Lännen Kalaleaderin hanketukien valintakriteerit 
2021-2027 (luonnos 10/21)

Rahoituksen ensisijaisuus, rahoitukselle juuri kalaleaderistä on riittävät perustelut
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2

3
4 Muutoksista vaikutuksiin suunnitelmallista, vaikutukset laajoja, pysyviä ja/tai keskeisiä
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0 ei ole
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0-2
0
1
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0-2
0 ei ole
1
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Koulutus ja osaaminen 0-2
0 ei vaikutuksia
1 Hanke sisältää koulutuksia, tutustumisia tai opintomatkoja
2 Hanke tuottaa tietoa tai osaamista joka vaikuttaa suoraan toimialan kehittymiseen

Toimintaympäristön kehittäminen 0-2
0 ei vaikutuksia
1 Vaikuttaa suoraan toimintaympäristön kehittymiseen
2 Tuottaa uutta tai koostettua tietoa toimintaympäristön kehittämiseksi

Strategiset kriteerit (max. 35)
Hallituksen enemmistöpäätöksellä voidaan lisäksi käyttää seuraavia
Hankehakija, joka on toteuttanut aiempia hankkeita  -5 - +5

-5 Toteutus, viestintä ja raportointi ollut puutteellista, hankesuunnitelmaa ei ole noudatettu.
-2
0 neutraali. Hankkeet toteutuneet suunnitellusti (hankkeen keskeyttämisestä tai muutoksesta ei sakoteta).
2
5

Yhteispistemäärä (max 40)

OHJEET Rahoittamisen edellytykset täytyttävä, kaikki 9 KYLLÄ-vastausta
Jos joku kriteeri saa arvioitsijalta EI, sitä ei voida ohittaa ilman arvioitsijoiden yhteistä keskustelua.
Annettu 0 ei automaattisesti estä rahoittamista eli ei ole veto-arvo.
Jako painopisteille prosentuaalisesti sen mukaan mitä toteuttaa hallituksen päätöksellä

LISÄEHDOT
Hankkeen on toimitettava kalaleaderille hankeraportti tai väliraportti jokaisen maksuhakemuksen 
yhteydessä.
Hankkeen on täytettävä kalaleaderin palaute- ja indikaattorilomake kerran vuodessa.

Hyvinvointi, osallisuus, työtyytyväisyys

Elinvoima- ja elinkeinovaikutukset, käynnistys ja vipuvaikutukset

Innovatiivisuus, uudistaminen ja kehittäminen
ei ole
Hankkeessa kehitetään tai otetaan käyttöön uutta tekniikkaa tai menetelmiä

Rahoitus
Rahoitussuunnitelmaa ja kustannuslaskelmaa ei ole tai ne ovat selkeästi puutteelliset
Hankesuunnitelman osana on eritelty kustannuslaskelma joka perustuu toimenpiteisiin ja hinnat 
kilpailutettu tai verrattu, noudatettavissa.
Rahoitukseen osallistuu hankkeen toteuttajan lisäksi ulkopuolinen rahoituslähde

Vaikuttavuuteen kiinnitetty huomiota: muutoksia ja niiden vaikutuksia on jäsennelty, kokonaisvaikuttavuutta 
arvioitu, vaikuttavuudessa pitempiaikaisuutta

Hanke on toteutunut hyvin ja sillä on ollut positiivisia oheisvaikutuksia, vahvistanut hyvää yhteistyötä

Hankkeen vaikutukset ulottuvat hanketta laajemmin ja kohdentuvat myös muihin kuin hanketoimijoihin: 
hankkeen myötä syntyy uusia työpaikkoja, uutta kapasiteettia tai uutta osaamista ja uusia palveluita, 
tuotteita tai markkinoita alalle

Jonkinlaisia positiivisia vaikutuksia kalatalouden elinvoimaisuuteen paikallisesti, esim. mahdollistaa uusia 
hankkeita, vaikutus paikallinen tai lyhytaikainen

Tavoiteltu muutos vaikutuksineen jäsennelty ja kertavaikutusta tai paikallista laajemmat vaikutukset

Hankkeen toimenpiteet poikkeuksellisen vaikuttavia, vaikuttavuus laajaa (sektoraalista, temaattista), pysyvää 
ja kohdentuu keskeisesti

Auttaa ylläpitämään nykyistä kannattavuutta, työpaikkoja, kapasiteettia ja osaamista 
Vahvistaa kannattavuutta, kehittää työpaikkoja, parantaa kapasiteettia ja osaamista tai luo uusia tuotteita tai 
palveluita

Edellisen lisäksi synnyttää uusia yrityksiä, käynnistää investointeja tai työllistää alalle uusia tekijöitä. Alan 
sisäistä ja ulkoista hyötyä

Hankkeessa kehitettävää tai käytettävää uutta tekniikkaa levitetään laajasti

Hanke ei ole toteutunut suunnitellusti, alitoteutunut tai budjetti ei ole pitänyt hankkeen hallinnoijasta johtuneesta syystä

Aiemmat hankkeen ovat toteutuneet yli odotusten ja tuoneet laajempaa pysyvää lisäarvoa, vaikuttavuus ylisektoraalista, 
tuonut uutta yhteistyötä

Hanke sisältää toimenpiteitä jotka kehittävät hyvinvointia
Hanke keskittyy hyvinvoinnin, osallisuuden tai työtyytyväsyyden kehittämiseen
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