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Ohjeistus
Vuosien 2014-2020 Pohjoinen- ohjelman
aktiviteetti-indikaattoreiden
valinta, keräys, mittaus ja raportointi

Tausta
Indikaattoreita käytetään osana Interreg Pohjoisen rahoittaman toiminnan seurantaa
ja arviointia. Indikaattoreita ei nähdä toiminnan tuloksen absoluuttisena mittana vaan
pikemminkin toiminnan tuotoksen ilmauksena. Ohjeistukseen sisältyvät indikaattorit
ovat niitä, joita Pohjoinen-ohjelma seuraa.
Tavoite
Ohjeistus on laadittu ensi sijassa hakijan/tuensaajan avuksi tähän kohdistuvien
odotusten ymmärtämiseksi valittaessa, seurattaessa ja mitattaessa hankkeen nykyisiä
aktiviteetti-indikaattoreita. Sen tavoitteena on myös antaa yhtenäisiä määritelmiä
indikaattoreille siten, että ne tulkitaan, ja niitä käytetään samalla tavoin ohjelman
tukemissa hankkeissa.
Indikaattoreiden valinta, mittaus ja raportointi
Hakemuksenne ja/tai hankkeenne toimintalinjasta riippuen (Tutkimus ja kehitys,
Yrittäjyys, Kulttuuri ja ympäristö tai Yhteiset työmarkkinat) valittavana on joukko eri
indikaattoreita. Jokaisen hankkeen tulee hakemuksessaan valita hanketoiminnan
mittaukselle oleellinen indikaattori tai oleelliset indikaattorit. Yritysten määrää
mitattaessa määrätyn indikaattorin käyttö edellyttää myös toisen indikaattorin käyttöä.
Se ilmoitetaan kunkin indikaattorin kuvauksessa.
Jokaisen indikaattorin mittauskohde on kuvattu ja/tai määritelty. Ohjeistuksessa on
myös kuvattu mittausmenetelmä, joka antaa tietoja mitta-arvon laskemisesta,
koostamisesta ja raportoinnista. Min ansökan/Hakemukseni-toiminnossa olevassa
tukihakemuksessa
tuenhakijan
tulee
ilmoittaa
hankkeessa
käytettävien
indikaattoreiden odotettu tuotos. Teidän kannattaa ilmoittaa kohtuulliset tuotosluvut
sekä miettiä, millaisiin laskelmiin ne perustuvat (sitä saatetaan kysyä hakemuksen
käsittelyn yhteydessä)!
Hyväksyttyjen hankkeiden tulee raportoida aktiviteetti-indikaattoreiden tosiasialliset
tuotokset
tilanneja
loppuraporteissa
(maksatushakemus)
Min
ansökan/Hakemukseni-toiminnon kautta. Indikaattoreiden raportointi tehdään Min
ansökan/Hakemukseni-toiminnossa ”Tilanneraportti”-otsikon alla.
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Tutkimus ja innovointi
Tutkimuksen ja innovoinnin toimintalinjalla on kaksi erityistä ohjelmatavoitetta, joista
toinen on valittava hakemuksessa:
1.1 Yritysten innovaatioiden kaupallistamiskykyä on vahvistettu alueen
painopistealueilla.
1.2 Innovointijärjestelmän toimijat ovat vahvistaneet toimintakykyään
eurooppalaisilla tutkimusareenoilla alueen valitsemilla painopistealoilla.
Valitusta tavoitteesta riippumatta teidän on mitattava jotakin/joitakin seuraavista
indikaattoreista:
CO1

Tukea (taloudellista tai muunlaista) saavien yritysten määrä

CO41

Rajat ylittäviin, monikansallisiin tai alueiden välisiin tutkimushankkeisiin
osallistuvien yritysten määrä

CO27 T&K-hankkeille myönnettävää julkista tukea (avustukset) vastaavat yksityiset
investoinnit
Jos olette valinneet 1.1-kohdan mukaisen erityistavoitteen, teidän on myös mitattava
jokin/joitakin seuraavista indikaattoreista:
CO28 Markkinoille uusia tuotteita lanseeraavien tukea saavien yritysten määrä
CO29

Yritykselle uusia tuotteita lanseeraavien tukea saavien yritysten määrä

A1

Uusiin tuotteisiin, palveluihin tai menetelmiin johtaviin toimiin osallistuvat
toimijat

Jos olette valinneet 1.2-kohdan mukaisen erityistavoitteen, teidän on myös mitattava
jotakin/joitakin seuraavista indikaattoreista:
A2

Horisontti 2020 -ohjelmaan lähetettävät hakemukset

Eri mittayksiköiden, määritelmien, mittausmenetelmien ja raportoinnin kuvaus
annetaan seuraavilla sivuilla.
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CO1. Tukea saavien yritysten määrä
Huomioikaa, että tämä on kokoava indikaattori, jota tulee käyttää yhdessä
indikaattoreiden CO41, CO28 ja CO29 kanssa niiden ollessa ajankohtaisia.
Mittayksikkö
Yritysten lukumäärä
Määritelmä
Yritys on organisaatio, joka tuottaa markkinoiden tarpeita tyydyttäviä tuotteita tai
palveluja saavuttaakseen voittoa. Yrityksen oikeudellinen muoto voi vaihdella.
Tuella tarkoitetaan avustuksia, taloudellista tukea tai muuta kuin taloudellista tukea.
Interreg Pohjoisen puitteissa annettava tuki on joko taloudellista tai muuta kuin
taloudellista tukea. Avustus on taloudellinen tuki, jota annetaan hankekumppaneille
edellyttäen, että yrityksen tuettava hanke valmistuu. Muulla kuin taloudellisella tuella
tarkoitetaan kohderyhmälle hankkeen toiminnan kautta annettavaa tukea, joka ei
merkitse suoranaista rahansiirtoa (neuvontaa, konsultointia, hautomoita jne.). Tukea
saava yritys voi myös sisältyä yritysten osallistumista mittaavaan johonkin muuhun
indikaattoriin. Markkinoille uusia tuotteita tai yritykselle uusia tuotteita lanseeraavat,
tukea saavat yritykset luetaan myös mukaan tähän joukkoon.
Mittausmenetelmä
Yrityksen saadessa tukea hankkeen toiminnan kautta teidän on saatava yrityksen
yritystunnus. Teidän on informoitava, että tunnuksen ilmoittaminen on pakollista, jos
yritys haluaa vastaanottaa hankkeen puitteissa tarjottavaa tukea.
Raportointi
Teidän odotetaan antavan tietoja tukea saavien yritysten kokonaislukumäärästä
jättäessänne maksatushakemuksen. Se tapahtuu täyttämällä indikaattorikohta Min
ansökan/ Hakemukseni-toiminnon ”Tilanneraportti”-otsikon alla.
Tukea saaneiden yritysten kokonaislukumäärä tilitetään loppuraportissa.
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CO41. Rajat ylittäviin, monikansallisiin tai alueiden välisiin
tutkimushankkeisiin osallistuvien yritysten määrä
Huomioikaa, että käyttäessänne tätä indikaattoria myös kokoava indikaattori CO1 on
täytettävä.
Mittayksikkö
Yritysten lukumäärä
Määritelmä
Hankkeen määrittäminen tutkimushankkeeksi vaatii, että siihen osallistuu vähintään
yksi yritys ja yksi tutkimuslaitos. Tutkimushanke voi olla uusi tai käynnissä jo
vanhastaan. Yritys on organisaatio, joka tuottaa markkinoiden tarpeita tyydyttäviä
tuotteita tai palveluja saavuttaakseen voittoa. Yrityksen oikeudellinen muoto voi
vaihdella. Tutkimuslaitos on organisaatio, jonka päätoimintana on tutkimus ja
kehitystyö.
Mittausmenetelmä
Laskekaa hankkeeseen osallistuvat ja tutkimuslaitosten kanssa koko hankeaikana
yhteistyötä tekevät yritykset. Yrityksen kotipaikalla ja/tai alkuperällä (EU:n sisällä tai
sen ulkopuolella) ei ole merkitystä. Kaikki yritykset lasketaan tapauksissa, joissa yksi
yritys on hankekumppani, ja toiset yritykset toimivat alihankkijoina, mutta
vuorovaikuttavat edelleenkin tutkimuslaitoksen kanssa. Yrityksen saadessa tukea
hankkeen toiminnan kautta teidän on saatava yrityksen yritystunnus. Teidän on
informoitava, että tunnuksen ilmoittaminen on pakollista, jos yritys haluaa
vastaanottaa hankkeen puitteissa tarjottavaa tukea.
Raportointi
Jättäessänne maksatushakemuksen tiedän odotetaan antavan tietoja rajat ylittäviin,
monikansallisiin tai alueiden välisiin tutkimushankkeisiin osallistuvien yritysten
lukumäärästä. Se tapahtuu täyttämällä indikaattorikohta Min ansökan/Hakemuksenitoiminnon ”Tilanneraportti”-otsikon alla.
Rajat ylittäviin, monikansallisiin tai alueiden välisiin tutkimushankkeisiin osallistuvien
yritysten lukumäärä tilitetään loppuraportissa.
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CO27. Yksityiset investoinnit, jotka vastaavat T&K-hankkeille myönnettyä
julkista tukea
Mittayksikkö
Euro
Määritelmä
Tässä kohdassa ilmoitetaan rahoitus, jonka hanke vastaanottaa esim. yrityksiltä tai
muilta yksityisiltä organisaatioilta.
Mittausmenetelmä
Määrä vastaa hankkeessa saadun yksityisen vastinrahoituksen määrää.
Raportointi
Maksatushakemuksen yhteydessä teidän odotetaan antavan tietoja yksityisistä
investoinneista, jotka vastaavat T&K-hankkeille myönnettyä julkista tukea. Se tapahtuu
täyttämällä
indikaattorikohta
Min
ansökan/Hakemukseni-toiminnon
”Tilanneraportti”-otsikon alla. Raportin tulee sisältää tietoja kaikista yrityksistä ja/tai
yksityisistä organisaatioista, jotka ovat kauden aikana rahoittaneet hanketta.
T&K-hankkeille myönnettyä julkista tukea vastaava yksityinen investointimäärä
tilitetään loppuraportissa.
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CO28. Markkinoille uusia tuotteita lanseeraavien tukea saavien yritysten
määrä
Huomioikaa, että käyttäessänne tätä indikaattoria myös kokoava indikaattori CO1 on
täytettävä.
Mittayksikkö
Yritysten lukumäärä
Määritelmä
Yritys on organisaatio, joka tuottaa markkinoiden tarpeita tyydyttäviä tuotteita tai
palveluja saavuttaakseen voittoa. Yrityksen oikeudellinen muoto voi vaihdella. Tuella
tarkoitetaan avustuksia, taloudellista tukea tai muuta kuin taloudellista tukea. Interreg
Pohjoisen puitteissa annettava tuki on joko taloudellista tai muuta kuin taloudellista
tukea. Avustus on taloudellinen tuki, jota annetaan hankekumppaneille edellyttäen,
että yrityksen tuettava hanke valmistuu. Muulla kuin taloudellisella tuella tarkoitetaan
hanketoiminnan kautta kohderyhmälle annettavaa tukea, joka ei ole suoranaista
rahansiirtoa (neuvonta, konsultaatio, hautomot jne.). Markkinoille uudella tuotteella
tarkoitetaan, ettei saatavilla ole toista, samaa toimivuutta tarjoavaa tuotetta.
Kysymyksessä voi myös olla uuden tuotteen käyttämä olennaisesti toisenlainen
teknologia kuin olemassa olevissa tuotteissa. Tähän kuuluvat prosessi-innovoinnit niin
pitkälle, kuin ne tukevat tuotteen kehitystä. Tuotteet voivat olla aineellisia tai
aineettomia. Markkinoiden rajat (joko maantieteelliset tai muut) perustuvat tuettavien
yritysten liiketoimintaan. Markkinoiden määrittelyä koskeva sopimus dokumentoidaan
ja viestitään ohjelmasihteeristölle.
Mittausmenetelmä
Markkinoille uuden tuotteen lanseeraamiseen tukea saanut, mutta siinä epäonnistunut
yritys lasketaan edelleenkin indikaattoriin. Jos tuote on uusi sekä markkinoille että
yritykselle, yritys sisällytetään myös indikaattoriin, joka sisältää yritykselle uusien
tuotteiden kehittämistä varten tukea saavien yritysten määrään. Jos yritys lanseeraa
useampia uusia tuotteita tai saa tukea useille hankkeille, se lasketaan kuitenkin vain
yhdeksi yritykseksi. Pitää pystyä kohtuullisella tavalla arvioimaan, onko tuote uusi
markkinoille. Tähän indikaattoriin luettava yritys rekisteröidään myös Tuettavien
yritysten lukumäärä -nimiseen indikaattoriin. Yrityksen saadessa tukea hankkeen
toiminnan kautta teidän on saatava yrityksen yritystunnus. Teidän on informoitava,
että tunnuksen ilmoittaminen on pakollista, jos yritys haluaa vastaanottaa hankkeen
puitteissa tarjottavaa tukea.
Raportointi
Teidän odotetaan antavan tietoja markkinoille uusia tuotteita lanseeraavien, tuettavien
yritysten lukumäärästä jättäessänne maksatushakemuksen. Se tapahtuu täyttämällä
indikaattorikohta Min ansökan/Hakemukseni-toiminnon ”Tilanneraportti”-otsikon
alla.
Markkinoille uusia tuotteita lanseeraavien, tuettavien yritysten lopullinen lukumäärä
tilitetään loppuraportissa.
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CO29. Yritykselle uusia tuotteita lanseeraavien tuettavien yritysten määrä
Huomioikaa, että käyttäessänne tätä indikaattoria myös kokoava indikaattori CO1 on
täytettävä.
Mittayksikkö
Yritysten lukumäärä
Määritelmä
Yritys on organisaatio, joka tuottaa markkinoiden tarpeita tyydyttäviä tuotteita tai
palveluja saavuttaakseen voittoa. Yrityksen oikeudellinen muoto voi vaihdella. Tuella
tarkoitetaan avustuksia, taloudellista tukea tai muuta kuin taloudellista tukea. Interreg
Pohjoisen puitteissa annettava tuki on joko taloudellista tai muuta kuin taloudellista
tukea. Avustus on taloudellinen tuki, jota annetaan hankekumppaneille edellyttäen,
että yrityksen tuettava hanke valmistuu. Avustusta ei palauteta. Muulla kuin
taloudellisella tuella tarkoitetaan hankkeen toiminnan kautta kohderyhmälle
suunnattua tukea, joka ei merkitse suoranaista rahansiirtoa (neuvontaa, konsultointia,
hautomoita jne.). Yritykselle uudella tuotteella tarkoitetaan sitä, ettei yritys ole
aiemmin tuottanut samaa toimivuutta tarjoavaa tuotetta, tai että tuotantoteknologia
eroaa olennaisesti aiempien tuotteiden tuotantotavasta. Tähän kuuluvat prosessiinnovoinnit niin pitkälle, kuin ne tukevat tuotteen kehitystä. Tuote voi olla uusi
yritykselle, muttei markkinoille kuten esimerkiksi jotkut teknologian siirrot. Tuotteet
voivat olla aineellisia tai aineettomia.
Mittausmenetelmä
Markkinoille uuden tuotteen lanseeraamiseen tukea saanut, mutta siinä epäonnistunut
yritys lasketaan edelleenkin indikaattoriin. Jos tuote on uusi sekä markkinoille että
yritykselle, yritys lisätään myös indikaattoriin, joka sisältää markkinoille uusien
tuotteiden kehittämistä varten tukea saavien yritysten määrän. Jos yritys lanseeraa
useampia uusia tuotteita tai saa tukea useille hankkeille, se lasketaan kuitenkin vain
yhdeksi yritykseksi. Tähän indikaattoriin luettava yritys rekisteröidään myös
Tuettavien yritysten lukumäärä -nimiseen indikaattoriin. Yrityksen saadessa tukea
hankkeen toiminnan kautta teidän on saatava yrityksen yritystunnus. Teidän on
informoitava, että tunnuksen ilmoittaminen on pakollista, jos yritys haluaa
vastaanottaa hankkeen puitteissa tarjottavaa tukea.
Raportointi
Teidän odotetaan antavan tietoja yritykselle uusia tuotteita lanseeraavien, tuettavien
yritysten lukumäärästä jättäessänne maksatushakemuksen. Se tapahtuu täyttämällä
indikaattorikohta Min ansökan/Hakemukseni-toiminnon ”Tilanneraportti”-otsikon
alla.
Yritykselle uusia tuotteita lanseeraavien, tuettavien yritysten kokonaislukumäärä
tilitetään loppuraportissa.
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A1. Uusiin tuotteisiin, palveluihin tai menetelmiin johtaviin toimiin
osallistuvien toimijoiden määrä
Mittayksikkö
Organisaatioiden ja yritysten lukumäärä
Määritelmä
Toimijoilla tarkoitetaan kaikenlaisia organisaatioita, joista yritykset ovat yksi laji. Yritys
on organisaatio, joka tuottaa markkinoiden tarpeita tyydyttäviä tuotteita tai palveluja
saavuttaakseen voittoa. Yrityksen oikeudellinen muoto voi vaihdella. Tuote on
yritykselle uusi, jos yritys ei ole aiemmin tuottanut samalla toimivuudella varustettua
tuotetta, tai jos tuotantoteknologia eroaa olennaisesti aiemmin valmistetusta
tuotteesta. Tähän kuuluvat prosessi-innovoinnit niin pitkälle, kuin ne tukevat tuotteen
kehitystä. Tuote voi olla uusi yritykselle, muttei markkinoille kuten esimerkiksi jotkut
teknologian siirrot. Tuotteet voivat olla aineellisia tai aineettomia.
Mittausmenetelmä
Indikaattorissa raportoidaan hankekaudella
tai hankkeen loppuvaiheessa
hanketuloksiin perustuviin uusiin tuotteisiin, palveluihin tai menetelmiin johtaneisiin
aktiviteetteihin osallistuneiden toimijoiden lukumäärä.
Raportointi
Teidän odotetaan antavan tietoja tukea saavien toimijoiden lukumäärästä jättäessänne
maksatushakemuksen.
Se
tapahtuu
täyttämällä
indikaattorikohta
Min
ansökan/Hakemukseni-toiminnon ”Tilanneraportti”-otsikon alla. Huomioikaa, että
organisaatiot ja/tai yritykset sekä tuotteet, palvelut ja menetelmät on pystyttävä
nimeämään ja kuvaamaan tilanne- ja loppuraportissa.
Osallistuneiden toimijoiden kokonaislukumäärä tilitetään loppuraportissa.
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A2. Horisontti 2020 -puiteohjelmaan lähetetyt alueen painopistealueita
vastaavat hakemukset
Mittayksikkö
Hakemusten lukumäärä
Määritelmä
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan lähetetyt Pohjoinen-ohjelman hankeyhteistyöhön ja
hankekokoonpanoon perustuvat hakemukset.
Mittausmenetelmä
Kysymyksessä ovat hakemukset, jotka toimitetaan joko hankkeen aikana tai
välittömästi sen päätyttyä.
Raportointi
Teidän odotetaan antavan tietoja Horisontti 2020 -puiteohjelmaan lähetetyistä alueen
painopistealueita vastaavista hakemuksista maksatushakemuksen yhteydessä. Tärkeää
on, että pystytte nimeämään suunnitellun alueen ja/tai Horisontti 2020 puiteohjelman erityisen hakukierroksen. Se tapahtuu täyttämällä indikaattorikohta
Min ansökan/ Hakemukseni-toiminnon ”Tilanneraportti”-otsikon alla.
Rajat ylittäviin, monikansallisiin tai alueiden välisiin tutkimushankkeisiin osallistuvien
yritysten kokonaislukumäärä tilitetään loppuraportissa.
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Yrittäjyys
Yrittäjyyttä käsittelevällä toimintalinjalla on kaksi erityistä ohjelmatavoitetta, joista
toinen on valittava hakemuksessa:
2.1 Suurempi rajat ylittäviä liikemalleja käyttävien pk-yritysten määrä
2.2 Alueen pk-yritysten lisääntynyt vienti
Valitusta tavoitteesta riippumatta teidän on mitattava jotakin/joitakin seuraavista
indikaattoreista:
CO1

Tukea (taloudellista tai muunlaista) saavien yritysten määrä

CO4

Muuta kuin taloudellista tukea saavien yritysten määrä

CO6

Yrityksille annettavaa
investoinnit

julkista

tukea

(avustukset)

vastaavat

yksityiset

Jos olette valinneet 2.1-kohdan mukaisen erityistavoitteen, teidän on myös mitattava
jotakin/joitakin seuraavista indikaattoreista:
A3

Osallistuminen liiketoiminnan kehitystoimiin

Jos olette valinneet 2.2-kohdan mukaisen erityistavoitteen, teidän on myös mitattava
jotakin/joitakin seuraavista indikaattoreista:
A4

Pk-yritysten kansainvälistymiseen
toimintaan osallistuminen

tähtäävään,

A5

Kansainvälisesti suuntautuville yrityksille
markkinointitoimiin osallistuvat yritykset

osaamista

järjestettyihin

kehittävään

rajat

ylittäviin

Eri mittayksiköiden, määritelmien, mittausmenetelmien ja raportoinnin kuvaus
annetaan seuraavilla sivuilla.
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CO1. Tukea saavien yritysten määrä
Huomioikaa, että tämä on kokoava indikaattori, jota tulee käyttää yhdessä
indikaattoreiden CO4 ja A5 kanssa niiden ollessa ajankohtaisia.
Mittayksikkö
Yritysten lukumäärä
Määritelmä
Yritys on organisaatio, joka tuottaa markkinoiden tarpeita tyydyttäviä tuotteita tai
palveluja saavuttaakseen voittoa. Yrityksen oikeudellinen muoto voi vaihdella. Tuella
tarkoitetaan avustuksia, taloudellista tukea tai muuta kuin taloudellista tukea. Interreg
Pohjoisen puitteissa annettava tuki on joko taloudellista tai muuta kuin taloudellista
tukea. Avustus on taloudellinen tuki, jota annetaan hankekumppaneille edellyttäen,
että yrityksen tuettava hanke valmistuu. Muulla kuin taloudellisella tuella tarkoitetaan
kohderyhmälle hankkeen toiminnan kautta annettavaa tukea, joka ei merkitse
suoranaista rahansiirtoa (neuvontaa, konsultointia, hautomoita jne.). Tukea saava
yritys voi myös sisältyä yritysten osallistumista mittaavaan johonkin muuhun
indikaattoriin.
Mittausmenetelmä
Yrityksen saadessa tukea hankkeen toiminnan kautta teidän on saatava yrityksen
yritystunnus. Teidän on informoitava, että tunnuksen ilmoittaminen on pakollista, jos
yritys haluaa vastaanottaa hankkeen puitteissa tarjottavaa tukea.
Raportointi
Teidän odotetaan antavan tietoja tukea saavien yritysten kokonaislukumäärästä
jättäessänne maksatushakemuksen. Se tapahtuu täyttämällä indikaattorikohta Min
ansökan/Hakemukseni-toiminnon ”Tilanneraportti”-otsikon alla.
Tukea saaneiden yritysten kokonaislukumäärä tilitetään loppuraportissa.
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CO4. Muuta kuin taloudellista tukea saavien yritysten määrä
Huomioikaa, että käyttäessänne tätä indikaattoria myös kokoava indikaattori CO1 on
täytettävä.
Mittayksikkö
Yritysten lukumäärä
Määritelmä
Yritys on organisaatio, joka tuottaa markkinoiden tarpeita tyydyttäviä tuotteita tai
palveluja saavuttaakseen voittoa. Yrityksen oikeudellinen muoto voi vaihdella. Tuella
tarkoitetaan avustuksia, taloudellista tukea tai muuta kuin taloudellista tukea. Interreg
Pohjoisen puitteissa annettava tuki on joko taloudellista tai muuta kuin taloudellista
tukea. Avustus on taloudellinen tuki, jota annetaan hankekumppaneille edellyttäen,
että yrityksen tuettava hanke valmistuu. Muulla kuin taloudellisella tuella tarkoitetaan
kohderyhmälle hankkeen toiminnan kautta annettavaa tukea, joka ei merkitse
suoranaista rahansiirtoa (neuvontaa, konsultointia, hautomoita jne.). Tukea saava
yritys voi myös sisältyä yritysten osallistumista mittaavaan johonkin muuhun
indikaattoriin.
Mittausmenetelmä
Yrityksen saadessa tukea hankkeen toiminnan kautta teidän on saatava yrityksen
yritystunnus. Teidän on informoitava, että tunnuksen ilmoittaminen on pakollista, jos
yritys haluaa vastaanottaa hankkeen puitteissa tarjottavaa tukea.
Raportointi
Teidän odotetaan antavan tietoja tukea saavien yritysten kokonaislukumäärästä
jättäessänne maksatushakemuksen. Se tapahtuu täyttämällä indikaattorikohta Min
ansökan/Hakemukseni-toiminnon ”Tilanneraportti”-otsikon alla.
Tukea saaneiden yritysten kokonaislukumäärä tilitetään loppuraportissa.
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CO6. Yrityksille annettavaa julkista tukea vastaavat yksityiset investoinnit
Mittayksikkö
Euro
Määritelmä
Tässä kohdassa ilmoitetaan rahoitus, jonka hanke vastaanottaa esim. yrityksiltä tai
muilta yksityisiltä organisaatioilta.
Mittausmenetelmä
Määrä vastaa hankkeessa saadun yksityisen vastinrahoituksen määrää.
Raportointi
Maksatushakemuksen yhteydessä teidän odotetaan antavan tietoja yksityisistä
investoinneista, jotka vastaavat yrityksille myönnettyä julkista tukea. Se tapahtuu
täyttämällä
indikaattorikohta
Min
ansökan/Hakemukseni-toiminnon
”Tilanneraportti”-otsikon alla. Raportin tulee sisältää tietoja kaikista yrityksistä ja/tai
yksityisistä organisaatioista, jotka ovat kauden aikana rahoittaneet hanketta.
Loppuraportissa tehdään lopullinen yksityistä investointimäärää koskeva tilitys, joka
vastaa yrityksille myönnettyä julkista tukea.
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A3. Osallistuminen liiketoiminnan kehitystoimiin
Mittayksikkö
Osallistujien lukumäärä, josta eritellään naisten, miesten ja nuorten määrä
Määritelmä
Aktiivisesti uusien liikemallien kehittämiseen tähtäävään hanketoimintaan
osallistuvien lukumäärä. Vaikka henkilöt osallistuisivat useampiin aktiviteetteihin
hanketta kohden, heidät lasketaan vain kerran.
Mittausmenetelmä
Indikaattori mitataan ja sitä seurataan ilmoittamalla osallistujamäärä.
Raportointi
Maksatushakemuksen yhteydessä teidän odotetaan antavan tietoja liikemallien
kehittämiseen tähtäävään toimintaan osallistuvista.
Se tapahtuu täyttämällä
indikaattorikohta Min ansökan/Hakemukseni-toiminnon ”Tilanneraportti”-otsikon
alla. Liiketoimintaa kehittävät aktiviteetit tulee kuvata tilanne- ja loppuraportissa.
Liiketoimintaa kehittäviin aktiviteetteihin osallistuvien kokonaislukumäärä tilitetään
loppuraportissa.
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A4. Pk-yritysten kansainvälistymiseen tähtäävään, osaamista kehittävään
toimintaan osallistuminen
Mittayksikkö
Osallistujamäärä, josta eritellään miehet ja naiset.
Määritelmä
Tässä kohdassa ilmoitetaan yritysten viennin kehittämiseen tähtäävään
hanketoimintaan aktiivisesti osallistuvien lukumäärä. Vaikka henkilöt osallistuisivat
useampiin aktiviteetteihin hanketta kohden, heidät lasketaan vain kerran.
Mittausmenetelmä
Indikaattori mitataan ja sitä seurataan ilmoittamalla osallistujamäärä.
Raportointi
Maksatushakemuksen yhteydessä teidän odotetaan antavan tietoja pk-yritysten
kansainvälistymiseen tähtäävään toimintaan osallistuvista. Se tapahtuu täyttämällä
indikaattorikohta Min ansökan/Hakemukseni-toiminnon ”Tilanneraportti”-otsikon
alla. Osaamista kehittävä toiminta kuvataan tilanne- ja loppuraportissa.
Pk-yritysten
kansainvälistymiseen
tähtäävään
kokonaislukumäärä tilitetään loppuraportissa.
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A5. Kansainvälisesti suuntautuville yrityksille järjestettyihin rajat
ylittäviin markkinatoimiin osallistuvat yritykset
Huomioikaa, että käyttäessänne tätä indikaattoria myös kokoava indikaattori CO1 on
täytettävä.
Mittayksikkö
Yritysten lukumäärä, josta eritellään naisten, miesten tai sekaomistuksessa olevat.
Määritelmä
Aktiivisesti
pk-yritysten
lisääntyvään
kansainvälistymiseen
hanketoimintaan osallistuvien yritysten lukumäärä.

tähtäävään

Mittausmenetelmä
Yrityksen osallistuessa hankkeen rajat ylittäviin markkinatoimiin teidän on saatava
yrityksen yritystunnus. Teidän on informoitava, että tunnuksen ilmoittaminen on
pakollista, jos yritys haluaa osallistua hankkeen puitteissa tarjottavaan toimintaan.
Raportointi
Maksatushakemuksen
yhteydessä
teidän
odotetaan
antavan
tietoja
kansainvälistymiseen tähtääviin markkinatoimiin osallistuvien yritysten lukumäärästä.
Se tapahtuu täyttämällä indikaattorikohta Min ansökan/Hakemukseni-toiminnon
”Tilanneraportti”-otsikon alla. Rajat ylittävät markkinatoimet kuvataan tilanne- ja
loppuraportissa.
Kansainvälisesti
suuntautuville
yrityksille
järjestettyihin
rajat
markkinointitoimiin
osallistuvien
yritysten
kokonaislukumäärä
loppuraportissa.
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Kulttuuri ja ympäristö
Kulttuuria ja ympäristöä käsittelevällä toimintalinjalla on neljä erityistä
ohjelmatavoitetta, joista toinen on valittava hakemuksessa. Kuhunkin tavoitteeseen
kuuluu eri indikaattoreita, joita teidän on erityisesti mitattava.
3.1 Alueen kulttuurin ja kulttuuriperinnön vahvistuminen ja elävöityminen
A6

Alueen kulttuuriperintöä tähdentäviin toimiin osallistuminen

A7

Saamelaiskulttuuria ja -olosuhteita edistäviin kehitystoimiin osallistuminen

3.2 Saamen kielen aseman vahvistuminen saamelaisväestön keskuudessa
A8

Saamen kielen laajempaan käyttöön tähtääviin toimiin osallistuminen

3.3 Luonnonympäristöjen parantunut säilytystila
CO23 Elinympäristöjen
saavuttamiseksi

pinta-ala,

jota

tuetaan

paremman

suojelutason

3.4 Julkisen sektorin vihreää kasvua ja resurssitehokkuutta koskevat
tiedot ja osaaminen ovat kasvaneet alueella
A9

Osallistuminen vihreää kasvua ja resurssitehokkuutta tukeviin osaamista
kehittäviin tai parantaviin toimiin

Eri mittayksiköiden, määritelmien, mittausmenetelmien ja raportoinnin kuvaus
annetaan seuraavilla sivuilla.
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A6. Osallistuminen alueen kulttuuriperintöä tähdentävään toimintaan
Mittayksikkö
Osallistujien lukumäärä, josta eritellään naisten, miesten ja nuorten (16–24 vuotta)
määrä.
Määritelmä
Alueen kulttuuriperintöä tähdentävään hanketoimintaan aktiivisesti osallistuvien
lukumäärä. Vaikka henkilöt osallistuisivat useampiin aktiviteetteihin hanketta kohden,
heidät lasketaan vain kerran. Ainoastaan Sápmin hankkeet saavat laskea yleisön
osallistujiksi.
Mittausmenetelmä
Indikaattori mitataan, ja sitä seurataan ilmoittamalla osallistujamäärä.
Raportointi
Maksatushakemuksen yhteydessä teidän odotetaan antavan tietoja liikemallien
kehittämiseen tähtäävään toimintaan osallistuvista.
Se tapahtuu täyttämällä
indikaattorikohta Min ansökan/Hakemukseni-toiminnon ”Tilanneraportti”-otsikon
alla. Osaamista kehittävä toiminta kuvataan tilanne- ja loppuraportissa.
Alueen kulttuuriperintöä tähdentävään toimintaan osallistuvien kokonaislukumäärää
tilitetään loppuraportissa.
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A7. Saamelaiskulttuuria ja -olosuhteita edistäviin kehitystoimiin
osallistuminen
Mittayksikkö
Osallistujamäärä, josta eritellään miehet ja naiset.
Määritelmä
Saamelaiskulttuuria ja -olosuhteita edistäviin hanketoimiin aktiivisesti osallistuvien
lukumäärä. Vaikka henkilöt osallistuisivat useampiin aktiviteetteihin hanketta kohden,
heidät lasketaan vain kerran.
Mittausmenetelmä
Indikaattori mitataan ja sitä seurataan ilmoittamalla osallistujamäärä.
Raportointi
Teidän odotetaan antavan tietoja saamelaiskulttuuria ja -olosuhteita edistäviin
hanketoimiin
aktiivisesti
osallistuvien
lukumäärästä
jättäessänne
maksatushakemuksen.
Se
tapahtuu
täyttämällä
indikaattorikohta
Min
ansökan/Hakemukseni-toiminnon ”Tilanneraportti”-otsikon alla. Osaamista kehittävä
toiminta kuvataan tilanne- ja loppuraportissa.
Saamelaiskulttuuria ja -olosuhteita edistäviin hanketoimiin aktiivisesti osallistuvien
kokonaislukumäärä tilitetään loppuraportissa.
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A8. Saamen kielen laajempaan käyttöön tähtääviin toimiin osallistuminen
Mittayksikkö
Osallistujamäärä, josta eritellään miehet ja naiset.
Määritelmä
Saamen kielen laajempaan käyttöön tähtääviin hanketoimiin aktiivisesti osallistuvien
lukumäärä. Vaikka henkilöt osallistuisivat useampiin aktiviteetteihin hanketta kohden,
heidät lasketaan vain kerran.
Mittausmenetelmä
Indikaattori mitataan, ja sitä seurataan ilmoittamalla osallistujamäärä.
Raportointi
Teidän odotetaan antavan tietoja saamen kielen laajempaan käyttöön tähtääviin
hanketoimiin aktiivisesti osallistuvista jättäessänne maksatushakemuksen. Se tapahtuu
täyttämällä
indikaattorikohta
Min
ansökan/Hakemukseni-toiminnon
”Tilanneraportti”-otsikon alla. Osaamista kehittävä toiminta kuvataan tilanne- ja
loppuraportissa.
Saamen kielen laajempaa käyttöä tukeviin hanketoimiin aktiivisesti osallistuvien
kokonaislukumäärä tilitetään loppuraportissa.
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CO23. Elinympäristöjen pinta-ala, jota tuetaan paremman suojelutason
saavuttamiseksi
Mittayksikkö
Hehtaariala
Määritelmä
Ilmoita hanketta koskeva ajankohtainen pinta-ala. Kysymyksessä voi olla vesi- tai maaala.
Mittausmenetelmä
Kyseinen pinta-ala lasketaan usein GIS-paikkatietojärjestelmällä.
Raportointi
Teidän odotetaan antavan paremman suojelutason saavuttamiseksi tukea saavien
elinympäristöjen pinta-alaa koskevia tietoja jättäessänne maksatushakemuksen. Se
tapahtuu täyttämällä indikaattorikohta Min ansökan/Hakemukseni-toiminnon
”Tilanneraportti”-otsikon alla. Osaamista kehittävä toiminta kuvataan tilanne- ja
loppuraportissa.
Paremman suojelutason saavuttamiseksi tuettavien elinympäristöjen pinta-alan
lopullinen tilitys tehdään loppuraportissa.
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A9. Osallistuminen vihreää kasvua ja resurssitehokkuutta tukeviin
osaamista kehittäviin tai parantaviin toimiin
Mittayksikkö
Osallistujamäärä, josta eritellään miehet ja naiset.
Määritelmä
Vihreää kasvua ja resurssitehokkuutta tukeviin osaamista kehittäviin tai parantaviin
toimiin aktiivisesti osallistuvat. Vaikka henkilöt osallistuisivat useampiin
aktiviteetteihin hanketta kohden, heidät lasketaan vain kerran.
Mittausmenetelmä
Indikaattori mitataan, ja sitä seurataan ilmoittamalla osallistujamäärä.
Raportointi
Teidän odotetaan antavan tietoja vihreää kasvua ja resurssitehokkuutta tukeviin
osaamista kehittäviin tai parantaviin toimiin aktiivisesti osallistuvista jättäessänne
maksatushakemuksen.
Se
tapahtuu
täyttämällä
indikaattorikohta
Min
ansökan/Hakemukseni-toiminnon ”Tilanneraportti”-otsikon alla. Osaamista kehittävä
toiminta kuvataan tilanne- ja loppuraportissa.
Vihreää kasvua ja resurssitehokkuutta tukeviin osaamista kehittäviin tai parantaviin
toimiin aktiivisesti osallistuvien kokonaislukumäärä tilitetään loppuraportissa.
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Yhteiset työmarkkinat
Yhteisiä työmarkkinoita käsittelevällä toimintalinjalla on kaksi erityistä ohjelmatavoitetta,
joista toinen on valittava hakemuksessa. Kuhunkin tavoitteeseen kuuluu eri indikaattoreita,
joita teidän on erityisesti mitattava.
4.1 Rajat ylittävä liikkuvuus työmarkkinoilla on lisääntynyt
CO43 Rajat ylittäviin liikkuvuusaloitteisiin osallistuminen
4.2 Vahvistunut ammattitaito ja tiedonkehitys saamelaiselinkeinoissa
A10

Saamelaiselinkeinojen
osallistuvat

rajat

ylittäviin

osaamista

kehittäviin

aloitteisiin

Eri mittayksiköiden, määritelmien, mittausmenetelmien ja raportoinnin kuvaus annetaan
seuraavilla sivuilla.
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CO43. Rajat ylittäviin liikkuvuusaloitteisiin osallistuminen
Mittayksikkö
Osallistujien lukumäärä.
Määritelmä
Hankkeen rajat ylittäviin liikkuvuustoimiin aktiivisesti osallistuvien lukumäärä. Vaikka
henkilöt osallistuisivat useampiin aktiviteetteihin hanketta kohden, heidät lasketaan vain
kerran.
Mittausmenetelmä
Indikaattori mitataan ja sitä seurataan ilmoittamalla osallistujamäärä.
Raportointi
Teidän odotetaan antavan tietoja hankkeen rajat ylittäviin liikkuvuustoimiin aktiivisesti
osallistuvien lukumäärästä jättäessänne maksatushakemuksen. Se tapahtuu täyttämällä
indikaattorikohta Min ansökan/Hakemukseni-toiminnon ”Tilanneraportti”-otsikon alla.
Osaamista kehittävä toiminta kuvataan tilanne- ja loppuraportissa.
Hankkeen rajat ylittäviin liikkuvuustoimiin aktiivisesti osallistuvien kokonaislukumäärä
tilitetään loppuraportissa.
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A10. Saamelaiselinkeinojen rajat ylittäviin osaamista kehittäviin aloitteisiin
osallistuvat
Mittayksikkö
Osallistujien lukumäärä.
Määritelmä
Saamelaiselinkeinojen rajat ylittäviin osaamista kehittäviin aloitteisiin aktiivisesti
osallistuvien lukumäärä. Vaikka henkilöt osallistuisivat useampiin aktiviteetteihin hanketta
kohden, heidät lasketaan vain kerran.
Mittausmenetelmä
Indikaattori mitataan, ja sitä seurataan ilmoittamalla osallistujamäärä.
Raportointi
Teidän odotetaan antavan tietoja hankkeen puitteissa saamelaiselinkeinojen rajat ylittäviin
osaamista kehittäviin toimiin osallistuvien lukumäärästä jättäessänne maksatushakemuksen.
Se tapahtuu täyttämällä indikaattorikohta Min ansökan/Hakemukseni-toiminnon
”Tilanneraportti”-otsikon alla. Osaamista kehittävä toiminta kuvataan tilanne- ja
loppuraportissa.
Hankkeen puitteissa saamelaiselinkeinojen rajat ylittäviin osaamista kehittäviin toimiin
osallistuvien kokonaislukumäärä tilitetään loppuraportissa.
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