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1. Syksyn	2017	6Aika-strategian	EAKR-haun	sisältö	(aihealueiden	kuvaukset,	kriteerit	
painoarvoineen)		

	
Tausta	käsittelyn	pohjaksi	ja	ehdotus	johtoryhmän	hyväksyttäväksi:	
		
6Aika-johtoryhmän	 kokouksessa	 21.6.17	 käsiteltiin	 6Aika-strategian	 syksyllä	 2017	 avautuvan	
EAKR-haun	 sisältöjä.	 Kokouksessa	 johtoryhmä	 päätti	 haun	 kohdistumisesta	 (toimintalinja	 ja	
erityistavoitteet),	 mutta	 hakuilmoituksen	 muotoiluun	 (erityisesti	 aihealueiden	 kuvaukset)	
esitettiin	vielä	täsmennyksiä.	Sovittiin,	että	6Aika-toimisto	yhdessä	johtoryhmän	puheenjohtajan	
kanssa	 työstää	 hakuilmoitusta	 johtoryhmän	 täsmennysten	 mukaisesti.	 Tämän	 jälkeen	
johtoryhmä	käsittelee	lopullisen	version	sähköpostikokouksessaan	elokuun	alussa.	
	
Esitys:	6Aika-johtoryhmä	hyväksyy	pohjaesityksen	mukaisesti	syksyn	2017	6Aika-strategian	
EAKR-haun	sisällön	(aihealueiden	kuvaukset,	kriteerit	painoarvoineen).		
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Pohjaesitys	(hakuilmoituksesta	aihealueiden	kuvaukset	ja	kriteerit	painoarvoineen):	
	
Aktiivinen	 yhteistyö	 kaupungin	 ja	 yritysten	 välillä	 tukee	 elinvoimaisten	 kaupunkiseutujen	
kehitystä.	 Myös	 yliopistoilla,	 korkeakouluilla	 ja	 tutkimuslaitoksilla	 on	 tärkeä	 rooli	 vahvojen	
osaamiskeskittymien	 synnyttämisessä.	 Haemme	 nyt	 konkreettisia	 ehdotuksia	 uudenlaisista	
palvelukehityshankkeista,	 innovaatiotoimintaa	 tukevista	 kokeiluista	 sekä	 yritysten	 tai	
kokonaisten	 klustereiden	 kasvua	 edistävistä	 toimenpiteistä.	 Hankkeissa	 hyödynnetään	 uusia	
toimintamalleja	ja	teknologioita	(esimerkiksi	avoin	data,	MyData,	BigData,	3D-mallit,	AR/VR/MR,	
IoT,	robotiikka,	tekoäly,	lohkoketjut).	Kaikki	hankkeet	toteutetaan	eri	toimijoiden	yhteistyönä.			
Kaupungit	toivovat	hankeideoita	erityisesti	näiltä	aihealueilta:	
	
• Kestävän	kehityksen	ratkaisut	
• Hyvinvointia	edistävät	palvelut	
• Yritysten	kasvua	tukevat	palvelukokonaisuudet	
	
Kestävän	kehityksen	ratkaisut:	tämän	aihealueen	hankkeiden	tavoitteena	on	kehittää	älykkäitä,	
resurssitehokkaita	 ja	 vähähiilisiä	 palveluja,	 joista	 yrityksille	 syntyy	 uutta	 liiketoimintaa.	
Hankkeissa	on	tärkeää	hyödyntää	kaupunkeja	kehitysympäristöinä,	tuottaa	ja	mahdollistaa	uutta	
liiketoimintaa	ja	ohjata	kuntalaisten	tottumuksia	kestävämpään	suuntaan.	Tärkeitä	kehittämisen	
kohteita	 ovat	 rakentaminen,	 tilojen	 käyttö,	 energiantuotanto	 ja	 energiatehokkuus,	 kiertotalous	
sekä	liikkuminen.	
	
Hyvinvointia	 edistävät	 palvelut:	 tämän	 aihealueen	 hankkeissa	 edistetään	 kuntalaisten	
hyvinvointia	 ja	 aktiivisuutta	 yhteiskehittämisen	menetelmiä	hyödyntäen.	Hankkeissa	 kehitetään	
ja	 kokeillaan	 uusia	 asiakaslähtöisiä	 palveluita	 ja	 ratkaisuja	 todellisissa	 käyttöympäristöissä.	
Tavoitteena	on,	että	yritykset	saavat	uutta	liiketoimintaa	hankkeissa	pilotoiduista,	skaalautuvista	
ratkaisuista.	Liiketoimintamahdollisuuksien	lisäksi	haetaan	tapoja	kehittää	palvelusegmenttejä	ja	
-kanavia.	 Hankkeissa	 voidaan	 hyödyntää	 kuntien	 asiointitietoja	 ja	 kytkeä	 ne	 olemassa	 oleviin	
kehitysympäristöihin.	
	
Yritysten	 kasvua	 tukevat	 palvelukokonaisuudet:	 tämän	 aihealueen	 hankkeissa	 kaupunkeihin	
syntyy	 yritysten	 perustamiseen,	 liiketoiminnan	 kasvattamiseen	 ja	 innovaatioiden	
kaupallistamiseen	keskittyviä	yrityspalvelukokonaisuuksia.	Hankkeissa	yritykset,	kaupungit	ja	TKI-
toimijat	 kehittävät	 ja	 testaavat	 palveluja	 yhdessä.	 Palvelukokonaisuuksia	 voidaan	 kohdentaa	
tiettyihin	 toimialoihin,	 teknologioihin	 tai	 näiden	 yhdistelmiin,	 joissa	 on	 potentiaalia	 kasvavalle	
liiketoiminnalle.		
	
Hyvä	 hanke	 hyödyntää	 jo	 aiemmin	 6Aika-strategian	 hankkeissa	 kehitettyjä	 tuloksia,	 malleja	 ja	
kokeiluja	 esim.	 innovatiivisia	 hankintamenettelyjä,	 kehittämiskohteisiin	 liittyvän	 datan	
hyödyntämistä	sekä	yhteiskehittämisen	menetelmiä.	Hankkeissa	voidaan	yhdistää	eri	aihealueita,	
mutta	ne	tulee	kohdentaa	vain	yhteen	erityistavoitteeseen	(ks.	edellä	3.2,	4.1	tai	5.1)		
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6Aika-spesifit	valintakriteerit	sekä	erityiset	valintakriteerit	painoarvoineen:	
	
6Aika-spesifit	valintakriteerit:	
	
Hankkeiden	arvioinnissa	käytettävät	6Aika-spesifit	valintakriteerit	painoarvoineen:	
• Hanke	 toteuttaa	 6Aika-strategiaa	 ratkaisemalla	 konkreettisesti	 keskeisiä	

kaupunkikehittämisen	 haasteita	 mahdollistaen	 liiketoiminnan	 ja	 osaamisen	 kehittymistä	
sekä	työpaikkojen	syntymistä.	(40%)		

• Hankkeen	 toimenpiteet	 toteutetaan	 tiiviissä	 kumppanuudessa	 kaupunkien,	 yritysten,	
asiakkaiden	ja	t&k&i	-toimijoiden	kanssa.	(30%)		

• Toteuttajakonsortion	 kokoonpano	 ja	 hankesuunnitelman	 realistisuus	 sekä	 esitettyjen	
ratkaisujen	vaikutus	toiminnan	tehostumiseen.	(30%)	

	
Erityiset	valintaperusteet	
	
Erityistavoitteen	4.1	valintakriteerit	
	
Hanke	parantaa	alueen	valmiuksia	tutkimuksen	ja	innovoinnin	osaamisen	kehittämiseen	ja 
teknologiseen	muutokseen.	(15	%) 
Hanke	luo	valmiuksia	uusien	ratkaisujen	kaupalliseen	hyödyntämiseen.	(20	%) 
Hanke	toteutetaan	yritysten	ja	tutkimus-	koulutus	tai	kehittämisorganisaatioiden	yhteistyönä. 
(15	%) 
Hanke	tukee	älykästä	erikoistumista	yhdistämällä	uudella	tavalla	eri	osaamisalueita.	(12	%) 
Hanke	kohdistuu	maakuntien	strategioissa	tunnistettuihin	kärkialoihin	tai	kehittämiskohteisiin. 
(5	%) 
Hanke	kohdistuu	osaamisintensiiviselle	ja	työllistävälle	toimialalle.	(12	%) 
Hanke	edistää	kansainvälistymistä	tai	verkostoihin	osallistumista.	(5	%) 
Hanke	tukee	vähähiilisen	talouden	edistämistä.	(5	%) 
Hanke	tukee	sukupuolten	välistä	tasa-arvoa.	(2	%) 
Hanke	tukee	yhdenvertaisuutta.	(2	%) 
Hanke	tukee	kestävän	kehityksen	periaatteita.	(5	%) 
Hanke	tukee	EU:n	Itämeren	alueen	strategiaa.	(2	%)	
	
Erityistavoitteen	5.1	valintakriteerit	
	
Hanke	tukee	pk-yrityksen	t&k-toimintaa	uusien	tuotteiden,	prosessien	tai	palveluiden	
kehittämiseksi	ja	kaupallistamiseksi.	(20	%)	
Hanke	tukee	pk-yritysten	tiivistä	yhteistyötä	tutkimus-	koulutus-	tai	kehittämisorganisaatioiden 
kanssa.	(20	%) 
Hanke	luo	valmiuksia	uuden	yrityksen	t&k-toiminnan	käynnistymiselle.	(20	%) 
Hanke	tukee	vähähiilisen	liiketoiminnan	kehittämistä	ja	edistää	työllisyyttä.	(12	%) 
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Hanke	tukee	älykästä	erikoistumista	yhdistämällä	uudella	tavalla	eri	osaamisalueita.	(12	%) 
Hanke	kohdistuu	maakuntien	strategioissa	tunnistettuihin	kärkialoihin	tai	kehittämiskohteisiin. 
(5	%) 
Hanke	tukee	sukupuolten	välistä	tasa-arvoa.	(2	%) 
Hanke	tukee	yhdenvertaisuutta.	(2	%) 
Hanke	tukee	kestävän	kehityksen	periaatteita.	(5	%) 
Hanke	tukee	EU:n	Itämeren	alueen	strategiaa.	(2	%) 
 

Erityistavoitteen	3.2	valintakriteerit	
	
Hanke	tukee	uusiutuvaan	energiaan	liittyvää	t&k-toimintaa	uusien	tuotteiden,	prosessien	tai 
palveluiden	kehittämiseksi	ja	kaupallistamiseksi.	(20	%) 
Hanke	tukee	energia-	tai	materiaalitehokkuuteen	lisäämiseen	liittyvää	t&k-toimintaa	uusien 
tuotteiden,	prosessien	tai	palveluiden	kehittämiseksi	ja	kaupallistamiseksi.	(20	%) 
Hanke	kohdistuu	maakuntien	strategioissa	tunnistettuihin	kärkialoihin	tai	kehittämiskohteisiin. 
(5	%) 
Hanke	tukee	yhdyskuntien	(yritysten	ja	kansalaisten)	vähähiilisiä,	uusia	ratkaisuja.	(12	%)	
Hanke	tukee	älykästä	erikoistumista	yhdistämällä	uudella	tavalla	eri	osaamisalueita.	(12	%) 
Hanke	lisää	yritysten	vähähiilisyyttä.	(5	%) 
Hanke	tukee	alueellisia	materiaali-	ja	energiavirtojen	hyödyntämistä	koskevia	verkostoja	ja 
yhteistyömuotoja.	(15	%)	
Hanke	tukee	sukupuolten	välistä	tasa-arvoa.	(2	%) 
Hanke	tukee	yhdenvertaisuutta.	(2	%) 
Hanke	tukee	kestävän	kehityksen	periaatteita.	(5	%) 
Hanke	tukee	EU:n	Itämeren	alueen	strategiaa.	(2	%) 
Jokaisessa	hankehakemuksessa	hakijoina	tulee	olla	toteuttajia	vähintään	kahden	eri	
kuutoskaupungin 
alueelta	(eli	vähintään	kahden	eri	toteuttajan	yhteishanke).	
	
______________________________________________________________________________	
	
Asian	käsittely	sähköpostikokouksessa:		
	
Johtoryhmä	 käsitteli	 asian	 sähköpostikokouksessaan	 8.-14.8.2017.	 Kokouksen	 aikana	 Tuula	
Antola	 esitti,	 että	 kolmatta	 6Aika-kriteeriä	 muutettaisiin	 (kriteeriksi	 palautettaisiin	 aiemmin	
keskusteluissa	ollut	vaihtoehto).	Antola	kommentoi,	että	nykyisellään	kolmas	kriteeri	on	vaikeasti	
arvioitavissa	 (lähinnä	 toiminnan	 tehostumisen	 osalta)	 ja	 kokeilevilta	 hankkeilta	 toiminnan	
tehostumista	ei	oikein	voida	odottaakaan.	Lisäksi	Antola	toi	esille,	että	6Aika-filosofian	kannalta	
keskeiset,	levittämiseen	liittyvät	toimenpiteet	on	nykyisellään	poistettu	arviointikriteereistä.		
	
Kaikki	johtoryhmän	jäsenet	kannattivat	muutosesitystä.	

	



 

 5 

Johtoryhmä	hyväksyi	pohjaesityksen	syksyn	2017	6Aika-strategian	EAKR-haun	sisällöstä	
(aihealueiden	kuvaukset,	kriteerit	painoarvoineen)	muutoin	paitsi	kolmannen	6Aika-kriteerin	
osalta.	Kolmas	kriteeri	muutetaan	seuraavasti:	
	
Pohjaesitys:	
Toteuttajakonsortion	kokoonpano	ja	hankesuunnitelman	realistisuus	sekä	esitettyjen	ratkaisujen	
vaikutus	toiminnan	tehostumiseen.	(30%)	
		
Hyväksytty	muutosesitys:	
	
Hankesuunnitelman	toimenpiteet	ja	toteuttajakonsortio	ovat	tarkoituksenmukaisia,	ja	tulosten	
laajamittaisen	käyttöönoton	toimenpiteet	on	selkeästi	esitetty.	(30%)	
	
		

	
	

	


