
Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus

Ideahakuvaihe 13.8.–10.9.2018

Varsinainen haku päättyy 19.11.2018



Tärkeät dokumentit ja tietolähteet: 

www.rakennerahastot.fi

• Rakennerahasto-ohjelma

• Hakuilmoitus

– Rakennerahastot.fi 

Valtakunnalliset teemat 

 ajankohtaista 

hakuajat

• Hakijan opas

– Rakennerahastot.fi 

valtakunnalliset teemat 

 materiaalipankki 

6Aika – kestävä 

kaupunkikehittäminen

• www.6aika.fi
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HAUN DOKUMENTIT

http://www.rakennerahastot.fi/
http://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/hakuajat
http://www.rakennerahastot.fi/
http://www.rakennerahastot.fi/documents/605562/2024589/6Aika-hakuohje+2018+FI/72f2d2b9-5616-44f8-b55c-70088700f031
http://www.6aika.fi/


6Aika – ERUF-finansiering för hållbar 

stadsutveckling

• Ansökningsannons för 

6Aika 

• Ansökningsguide
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Ansökningsomgångens material finns på svenska på

www.strukturfonder.fi

http://www.rakennerahastot.fi/sv/web/valtakunnalliset-teemat/hakuajat
http://www.rakennerahastot.fi/documents/605562/2024589/6Aika+Ans%C3%B6kningsguide+2018+SV/c199b319-dfa6-44b7-af45-849e5125b82f
http://www.strukturfonder.fi/


Rahoittavana viranomaisena •
kestävän kaupunkikehittämisen 
EAKR-rahoituksessa Uudenmaan 
liitto

ESR• -toimenpiteiden 
rahoittajatahona Hämeen ELY-
keskus.

Kuutoskaupungit ovat •
muodostaneet strategiaa johtavan 
johtoryhmän, joka on strategian 
ylin päättävä toimielin.
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Kestävä kaupunkikehittäminen - Suurimmat 

kaupungit uusien innovaatioiden kehitys- ja 

kokeiluympäristöinä. 



Rahoitettavien hankkeiden tulee olla sekä 

rakennerahasto-ohjelman että 6Aika-strategian 

mukaisia.

• Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen 

rakennerahasto-ohjelma 

• 6Aika-strategia: http://6aika.fi/

• Jokaisessa hankehakemuksessa hakijoina tulee olla 

toteuttajia vähintään kahden eri kuutoskaupungin 

alueelta (eli vähintään kahden eri toteuttajan 

yhteishanke).
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http://www.rakennerahastot.fi/documents/10179/43217/Ohjelma-asiakirja+valmis.pdf/
http://6aika.fi/


Haun kokonaisprosessi
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6Aika -

kaupungit

Ideavaihe (13.8.-10.9.2018)

Ideahakemus rahoittajalle

Haku (päättyy 19.11.2018)

Palaute idean jättäneille

Hakemus (EURA2014-järjestelmässä)

Hakemusten arviointi ja pisteytys

Arviointi ja valinta

Sparraus positiivista palautetta saaneille ideoille

Uudenmaan liitto tekee hankkeille juridisen 

rahoituspäätöksen 6Aika-joryn esityksen mukaisesti

6Aika-johtoryhmä tekee esityksen rahoitettavista 

hankkeista Uudenmaan liitolle



Hankkeen kesto ja laajuus
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Suositus: hankkeen päättymispäivä on viimeistään 31.12.2020. 

 Laadi hankkeelle napakka, realistinen aikataulu

6Aika-johtoryhmä on 16.5.2018 päättänyt, että syksyn 2018 6Aika EAKR-

hakukierroksella hankkeiden suositeltava kokonaisbudjetti on korkeintaan 

1 miljoona euroa/hanke (sisältäen vastinrahoitusosuuden).

Hankkeella tulee olla tarkoituksenmukainen konsortio, jolloin hankkeen 

toimenpiteet toteutetaan hankkeen tavoitteiden kannalta oleellisten 

kumppaneiden - kaupunkien, yritysten, asiakkaiden ja t&k&i -toimijoiden -

kanssa



EAKR toimintalinja ja erityistavoitteet, joihin 6Aika-

hankkeen tulee kohdistua
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• Erityistavoite 3.2 Uusiutuvan energian ja 
energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen 
tuottaminen ja hyödyntäminen



Haun sisältö

Haussa haetaan hankkeita, jotka kehittävät • älykkäitä, resurssitehokkaita ja 

vähähiilisiä ratkaisuja ja/tai palveluja, joista yrityksille syntyy uutta liiketoimintaa, ja 

jotka edistävät kaupunkien hiilineutraaliustavoitteita. 

Hankkeissa on tärkeää hyödyntää kaupunkeja kehitysympäristöinä ja ohjata •

kaupunkien ja kuntalaisten toimintaa kestävämpään suuntaan. 

Tärkeitä kehittämisen ja kokeilujen kohteita ovat •

Matkailu–

Elämystalous–

Kiertotalous –

Liikkuminen ja logistiikka.–

Hyvä hanke hyödyntää jo aiemmin • 6Aika-strategian hankkeissa kehitettyjä tuloksia, 

malleja ja kokeiluja, kuten 

innovatiivisia hankintamenettelyjä –

kehittämiskohteisiin liittyvän datan hyödyntämistä–

yhteiskehittämisen menetelmiä  –

olemassa olevia innovaatioalustoja.–
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Erityistavoite 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden 

ratkaisujen kehittäminen

Tuettavia toimia esim.

• Kehitetään innovaatioita, jotka vähentävät liikkumistarvetta, hajautuvaa 

kaupunkirakennetta sekä energiankäyttöä asunnoissa ja rakennusten 

lämmityksessä.

• Tuetaan vähähiilisten tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien 

kehittämistä, kaupallistamista ja uuden teknologian käyttöönottoa, 

kysyntä- ja käyttäjälähtöisyys sekä tuotteiden elinkaaren aikaiset 

ympäristökustannukset huomioiden

• Tuetaan uusien vähähiilisten tuotteiden, materiaalien ja tuotantomenetelmien 

prototyyppejä, pilotointeja ja demonstraatioita

• Luodaan alueellisia materiaali- ja energiavirtojen hyödyntämistä tukevia 

verkostoja ja yhteistyömuotoja

• Kehitetään asumisen energiatehokkuutta parantavia innovaatioita ja 

teknologioita

• Kestäviä hankintoja edistävät uudet toimintamallit ja innovaatiot
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EAKR-hankkeilla tavoitellaan muutosta 

yrityskentässä

• Hanketoiminnassa keskeistä yritysten aktivointitoimet 

– Yrityksiä mukaan tekemään yhteistyötä kaupunkien kanssa 

innovaatioympäristöissä

– Yritykset kehittämässä ja pilotoimassa tuotteita/palveluja

– Yritykset kehittämässä uusia tai parannettuja tuotteita 

markkinoille

– Yritykset mukaan tki-toimintaan

– Yrityksiin uutta liiketoimintaa 
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Yrityksiin kohdistuvat toimenpiteet tulee 

määritellä hankehakemuksessa
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Ohjelma-asiakirjan mukaiset kohderyhmät ja 

tuensaajat

Huom! Maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen 

liiketoiminnan kehittämiseen tai sen oman liiketoiminnan toteuttamiseen.

Tukea ei myöskään voida myöntää kustannuksiin, jotka aiheutuvat hakijan 

tavanomaisesta toiminnasta tai siihen liittyvästä suhdetoiminnasta 

(rahoitusasetus 24§).

TOIMINTALINJA 2 KOHDERYHMÄT

Erityistavoite 3.2

Uusiutuvan energian ja 

energiatehokkaiden ratkaisujen 

kehittäminen

yritykset, tutkimus- ja 

koulutusorganisaatiot, kunnat

Pääosin maakunnan liittojen hankkeissa tuensaajina ovat alueelliset ja 

seudulliset kehittämisyhtiöt, alueellisia erityisohjelmia toteuttavat organisaatiot, 

järjestöt, kunnat sekä ammattikorkeakoulut ja yliopistot. 



Kohderyhmä

= tahot, joille kehittämistoimia suunnataan ja joihin 

hankkeen toimenpiteet ensisijaisesti kohdistuvat 

• Kenelle hanketta tehdään? Missä hankkeen tavoittelema 

muutos tapahtuu?

• EAKR-rahoituksella usein tavoitellaan muutosta 

laajemmin alueilla ja yritysten toimintaympäristössä.

• Kohderyhmä ei saa suoraan rahoitusta hankkeelta
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Yritysten roolit hankkeessa?

• Kohderyhmä

• Yhteistyökumppani

• Alihankkija

• Osatoteuttaja ~  maakunnan liitto ei voi myöntää EAKR-

tukea yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen

Pääasiassa EAKR-kehittämistoimet tarkoitettu pk-yrityksille, 

mutta tällä ohjelmakaudella suuryritykset voivat osallistua 

”veturiyrityksinä”

14



Tuen määrä ja osarahoitus

15



6Aika-hankkeen osarahoitussuhteet
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EAKR 

50 %

Valtio 

17 %

Kunta tai muu 

julkinen 

33 %

Hankkeen 

kokonais-

rahoitus 

(100 %)Haettava 

tukiosuus

(max. 67 %)

Yksityinen rahoitus

Haettava EAKR + valtio rahoitus 

6Aika-hankkeissa on enintään 67% 

Tuki ei saa kattaa hankkeesta 

aiheutuvien kustannusten täyttä 

määrää 

Tuen hakijan tulee osallistua •

itse omarahoituksella 

hankkeesta aiheutuviin 

kustannuksiin

Koskee yhteishankkeessa •

kaikkia tuen saajia



Omarahoitus ja ulkopuolinen rahoitus 

• Vastinrahoitus on 33% hankkeen kokonaiskustannuksista, joka voi 

koostua

– Omarahoituksesta (pakollinen, oltava edes jossain määrin)

ja

– Ulkopuolisesta rahoituksesta (ei tarvitse välttämättä olla ollenkaan)

• Tuensaajan omarahoitus on se osa hankkeen kirjanpidon 

nettokustannuksista, joka jää tuensaajan itse maksettavaksi. 

• Ulkopuolinen rahoitus on tuensaajaorganisaation ulkopuolelta 

hankkeelle kohdistettava kunta-, muu julkinen ja yksityinen rahoitus.

– Muiden rahoittajien sitoutuminen hankkeen rahoittamiseen varmistettava 

ennen rahoituspäätöstä!

– Jos rahoitussuunnitelman mukainen ulkopuolinen rahoitus ei toteudu 

suunnitelman mukaisena, puuttuvaa osuutta vastaava määrä 

kustannuksista jää tuensaajan itse katettaviksi (kunnes ko. rahoitus 

toteutuu).
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Luontoissuoritukset

EAKR• -osarahoitteisissa hankkeissa ei hyväksytä 

luontoissuorituksia (erikseen raportoitavia kustannuksia) 

osana hankkeen kustannuksia tai rahoitusta. 

= Omarahoitusosuutena tai ulkopuolisina 

rahoitusosuuksina ei hyväksytä talkootyötä tai muita 

luontoissuorituksia

Omaa työpanosta voi käyttää hankkeessa, jos ko. •

palkkakustannukset ovat hyväksyttävissä hankkeen 

tukikelpoisiksi kustannuksiksi ja ne viedään hankkeen 

kirjanpitoon.
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Prosenttimääräinen korvaus (flat rate) EAKR-

hankkeissa – kaksi vaihtoehtoa

EAKR:ssä joko • 24% tai 15% hankkeen hyväksyttävistä 

palkkakustannuksista

15 – % on käytössä hankkeissa, joissa hankkeen sisällöstä 

johtuen on erityisen korkeat matkakulut. 

19

Flat rate 24 % Flat rate 15 %

1) Hankkeen matkakustannukset

2) Toimistokustannukset

3) Hankehenkilöstön osallistumismaksut 

koulutuksiin ja seminaareihin

4) Hankehenkilöstön työterveyskustannukset

5) Hankehenkilöstön toimitilat, koneet ja laitteet

6) Ohjausryhmän kustannukset 

kohdat 2–6 eli muut välilliset kustannukset paitsi EI 

matkakustannuksia, jotka ilmoitetaan hankkeen 

välittöminä kustannuksia. 

Yhteishankkeessa kaikilla osatoteuttajilla sama flat rate%



Hakuprosessi
Ideahakuvaihe 13.8.–10.9.2018

Varsinainen haku päättyy 19.11.2018

20



6Aika – hakuprosessi syksyllä 2018

• Haku toteutetaan kaksivaiheisena:

➢ Ideahaku 13.8.-10.9.2018

• Hakemus sähköpostilla tai postitse Uudenmaan liiton 

kirjaamoon 10.9.2018 klo 14 mennessä

➢ Palaute ideahakemuksista

➢ Haun toinen vaihe päättyy 19.11.2018

• Hakemus jätetään sähköisesti EURA2014-järjestelmässä



Projekti• -idea esitetään 

tiivistetysti erillisellä 

ideahakulomakkeella

Ei tarvitse olla vielä täysin –

valmis hanke, esim. 

toteuttajaverkostoa ja 

budjettia voidaan 

täsmentää ennen 

varsinaisen hakemuksen 

jättöä

22

Ideahaku 13.8.-10.9.2018

Ideahakemukset Uudenmaan liitolle

Ideahakemusten arviointi 

(Uudenmaan liitto ja 6Aika-kaupungit)

Palaute ideahausta

Hanketta ei suositella 
jätettäväksi varsinaiseen 

hakuun

Hanketta suositellaan 
jätettäväksi varsinaiseen 
hakuun täydennettynä ja 
täsmennettynä saadun 
palautteen perusteella



Ideahaku – lomakkeella kysytyt asiat

• Hankeidean tiivistelmä

• Hankkeen päätavoitteet

– mitä muutosta hanke tavoittelee

• Hankkeen kohderyhmät 

– konkreettiset ja suorat kohderyhmään kohdistuvat toimenpiteet

• Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan?

• Miten yritykset ovat mukana hankkeessa? Miten ne 

hyötyvät hankkeesta?

• Miten hyödynnetään aiempien 6Aika-hankkeiden 

tuloksia, menetelmiä tai kokemuksia?

• Miten kuutoskaupungit ovat olleet mukana idean 

valmistelussa?

• Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
23



Tarve nousee esille 6Aika-kaupungeista - muista käydä keskustelu kaupunkien kanssa 

Hankesuunnitelman logiikka

Mihin tarpeeseen tai ongelmaan ratkaisua haetaan? Miten hanke on •
valmisteltu?

Mitä muutosta tavoitellaan? Mitä hankkeen toimenpiteillä tavoitellaan?•
Tarve ja tavoitteet

• Kustannusarvio, rahoitussuunnitelma, projektihenkilöstö…Panos/resurssit

• Mitkä ovat hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden 
saavuttamiseksi?

• Kuka, mitä, miten, milloin, kenelle?
Toimenpiteet

Hankkeesta voi syntyä esim. uusia palveluja, toimintamalleja, selvityksiä, •
oppaita, ohjeistuksia tai muita tuotoksiaTuotokset

Muista seurantaindikaattorit!•Tulokset

• Pidemmän aikavälin vaikutukset

• Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan ja tuloksia ja 
kokemuksia hyödynnetään hankkeen päättymisen jälkeen

Vaikutukset, jatkuvuus ja 
tulosten hyödyntäminen

24



Ideahakuvaihe

Ideahaun lomakkeet saatavilla • www.rakennerahastot.fi 

valtakunnalliset teemat  materiaalipankki  6Aika – Kestävä 

kaupunkikehittäminen  EAKR-hakumateriaalit (sekä word- että 

pdf-lomakkeet)

Allekirjoitettu• ideahakulomake palautetaan 10.9.2018 klo 14.00

mennessä joko sähköpostin liitetiedostona TAI postitse (postileiman 

päiväys 10.9.2018) Uudenmaan liiton kirjaamoon

Palaute ideahausta toimitetaan kaikille idean määräajassa jättäneille•

Palautteessa joko –

Suositellaan varsinaisen hakemuksen jättämistä täydennettynä•

Ei suositella hakemuksen jättämistä•

25

http://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/materiaalipankki/-/document_library_display/gJ7AoOzjZFqZ/view/2024589?_110_INSTANCE_gJ7AoOzjZFqZ_redirect=http://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/materiaalipankki/-/document_library_display/gJ7AoOzjZFqZ/view/746642


Varsinainen haku EURA2014-järjestelmässä

• Varsinaiset viralliset hakemukset täytetään EURA 2014 -

järjestelmässä osoitteessa www.eura2014.fi

– Hakemusten jättöaika päättyy 19.11.2018.

• Ennen hakuajan päättymistä kaupungit ja rahoittaja 

sparraavat hankeideoita

– Ohjeita löytyy myös hakijan oppaasta: www.rakennerahastot.fi 

valtakunnalliset teemat  materiaalipankki  6Aika – Kestävä 

kaupunkikehittäminen  EAKR-hakumateriaalit

26

http://www.eura2014.fi/
http://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/materiaalipankki/-/document_library_display/gJ7AoOzjZFqZ/view/2024589?_110_INSTANCE_gJ7AoOzjZFqZ_redirect=http://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/materiaalipankki/-/document_library_display/gJ7AoOzjZFqZ/view/746642


Sparraukset

• Ideavaiheessa positiivista palautetta saaneille 

hankeideoille järjestetään sparrausta varsinaisen 

hakemuksen kirjoittamiseen

• 6Aika-kaupunkien ja rahoittajan yhteiset tilaisuudet

– Helsingissä 22.10., 23.10.,24.10., 28.10., 29.10. ja 31.10.2018

• Rahoittaja järjestää 

– Hakemuskohtaista neuvontaa (skype)

– Verkkokoulutuksia – esim.

• Horisontaaliset periaatteet 5.11.

• Indikaattorit 8.11.
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Hankkeiden arviointi ja 

valinta
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Hakemusten käsittelyprosessi
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Avoin haku
Hankehakemukset (sähköisesti) Uudenmaan liitolle

Tarkoituksenmukaisuusharkinta

Hankkeiden valinta

Juridinen päätös

Uudenmaan liitto tekee hankkeille juridiset 

rahoituspäätökset EURA 2014 -järjestelmässä

6Aika-johtoryhmä tekee esityksen  

rahoitettavista hankkeista

Hakemusten käsittely ja arviointi 

6Aika-ohjausrymässä
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Valintaperusteita on kolmenlaisia

1. Yleiset valintaperusteet

– Perustuvat EU- ja kansalliseen lainsäädäntöön

– Mikäli jokin yleinen valintaperuste ei täyty, hanke ei voi saada 

rahoitusta.

2. Erityiset valintaperusteet

– Erityistavoitekohtaisia

– Eivät rajaa hankkeiden tukikelpoisuutta, vaan pyrkivät 

nostamaan esille parhaita hankkeita. 

3. Alueelliset tai teemakohtaiset tarkentavat 

valintaperusteet

– Eivät voi olla ristiriidassa muiden valintaperusteiden tai ohjelma-

asiakirjan kanssa.
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Yleiset valintaperusteet 1/2

• Toteuttajaorganisaatio ja hankkeen tuettavan toiminnan toimenpiteet 

ovat ohjelman erityistavoitteen mukaisia. 

• Hakija (tai tuen siirron saaja) on yksityisoikeudellinen tai 

julkisoikeudellinen oikeushenkilö.

• Hakijalla (tai tuen siirronsaajalla) on taloudelliset ja toiminnalliset 

edellytykset hankkeen toteuttamiseksi.

• Hakija (tai tuen siirronsaaja) ei ole konkurssissa tai laiminlyönyt 

oleellisesti veroja tai sosiaaliturvamaksuja, eikä hanketoteuttajan 

avainhenkilö ole syyllistynyt aiemmin rikokseen avustuksia 

haettaessa tai asetettu liiketoimintakieltoon.

• Hakijalla (tai tuen siirronsaajalla) ei ole ERI-rahastoihin kohdistuvaa 

täytäntöönpanokelpoista takaisinperintäpäätöstä (esim. 

pysyvyyssäännön rikkominen, aiemman myönnetyn valtiontuen 

takaisinperintäpäätöksen keskeneräisyys), jota ei ole maksettu.
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Yleiset valintaperusteet 2/2

• Hankkeella on tunnistettuun tarpeeseen pohjautuva hankkeen 

etenemisen tarkastelun mahdollistava tavoitteellinen ja 

konkreettinen suunnitelma

• Hankkeelle esitetyt resurssit ovat realistiset 

hankesuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi

• Hakijalla (tai tuen siirronsaajalla) on edellytykset vastata hankkeella 

aikaansaadun toiminnan jatkuvuudesta hankkeen päättymisen 

jälkeen, ellei se hankkeen luonteen vuoksi ole tarpeetonta

• Hankkeessa työskentelevillä on toteuttamisen kannalta tarvittava 

koulutus tai osaaminen

• Hankkeen saamaa tukea ei käytetä yleisenä toimintatukena

• Kehittämishankkeen tulokset ovat yleisesti hyödynnettävissä

• Hankkeen saamalla tuella on merkittävä vaikutus hankkeen 

toteutumiseen

32



Erityiset valintaperusteet 3.2

• 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%)
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6Aika-spesifit hakukohtaiset valintakriteerit
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• Hanke toteuttaa 6Aika-strategiaa ratkaisemalla 

konkreettisesti keskeisiä kaupunkikehittämisen haasteita 

vaikuttavalla tavalla. (30%)

• Hanke synnyttää uutta liiketoimintaa, osaamista ja 

työpaikkoja. (30 %)

• Hankesuunnitelman toimenpiteet ja toteuttajakonsortio 

ovat tarkoituksenmukaisia, ja tulosten laajamittaisen 

käyttöönoton toimenpiteet on selkeästi esitetty. (30 %)

• Hankkeella on potentiaalia edistää kansainvälisesti 

kilpaillun tki-rahoituksen saamista kuutoskaupunkeihin. 

(10%) 



Hakemusten arvioinnista

Jokainen hakemus arvioidaan edellä mainittujen 

arviointikriteerien perusteella

Rahoittaja (Uudenmaan liitto) arvioi yleisten -

valintakriteerien toteutumisen

- 6Aika-kaupungit pisteyttävät erityiset valintaperusteet ja 

hakukohtaiset valintakriteerit

Asteikolla - 1-5 pistettä/valintakriteeri

Pisteet painotetaan ilmoitetun painoarvon mukaisesti-
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Hankkeet arvioidaan sekä rakennerahasto-ohjelman 

erityistavoitekohtaisten valintakriteerien että 

johtoryhmän asettamien 6Aika-spesifien 

valintakriteerien pohjalta. Nämä kriteeristöt ovat 

painoarvoltaan samanarvoisia.



Tietoa jo rahoitetuista hankkeista

• Rahoitetut hankkeet löytyvät rakennerahastojen 

tietopalvelusta https://www.eura2014.fi/rrtiepa/

– Rahoitetut 6Aika EAKR-hankkeet

6Aika hankkeet:

http://6aika.fi/hankkeet/

http://6aika.fi/pilottihankkeet/
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https://www.eura2014.fi/rrtiepa/
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Mistä saan lisätietoa hankkeiden toteuttamisesta?

• Tietoa rakennerahastoista: www.rakennerahastot.fi

– 6Aika: Rakennerahastot.fi  Valtakunnalliset teemat  6Aika, 

Kestävä kaupunkikehittäminen

• Käynnistyneisiin hankkeisiin voi tutustua 

Rakennerahastojen tietopalvelussa:

– 6Aika EAKR-hankkeet

• Kaikille myönteisen rahoituspäätöksen saaneille hankkeille 

järjestetään koulutusta hankehallintoon

– Koulutuksen järjestää Uudenmaan liitto 

– Uudenmaan liiton ohjeita hankkeiden toteuttajalle sekä koulutuksien 

materiaalit löytyvät Etelä-Suomen materiaalipankista rakennerahastot.fi 

-sivulla.
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Kiitos!

Yhteyshenkilöt Uudenmaan liitossa:

Rakennerahastoasiantuntija Hanna Laaksonen

Ohjelmajohtaja Tiina Huotari

etunimi.sukunimi@uudenmaanliitto.fi

Yhteystiedot Rakennerahastot.fi
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