
6Aika-strategian EAKR-haku

Infotilaisuus
Helsingissä 13.8.2018



Ohjelma

• 13.00 Iltapäiväkahvit
• 13.30 Avaus ja päivän ohjelma

• 13.35 Haun aihealueet ja vinkkejä hankevalmisteluun

Anna-Mari Sopenlehto-Jokinen, kaupunkikoordinaattori, Turun kaupunki

Antti Eronen, kaupunkikoordinaattori, Helsingin kaupunki

• 14.15 Tietoa hankkeiden rahoituksesta

Tiina Huotari, ohjelmajohtaja, Uudenmaan liitto

Hanna Laaksonen, rakennerahastoasiantuntija, Uudenmaan liitto

• 14.45 Toimivan 6Aika-hankkeen ainekset

• Perille asti, Anu Peltola

• Konkarin vinkkejä yhteishankkeiden tekemiseen, hankevalmistelija Pia Karjalainen

• 15.05 Kysymyksiä ja keskustelua

• 15.30 Tilaisuus päättyy



Älykaupungit tehdään yhdessä! 

• 6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteinen kesta ̈va ̈n kaupunkikehityksen 

strategia. 

• Strategiaa toteutetaan hankkeilla, jotka kattavat useita eri kaupunkikehittämisen teemoja.

• mm. oppiminen, kiertotalous, logistiikka, hyvinvointipalvelut, liikkuminen ja opastaminen, 

peliteollisuus ja työllisyys

• Kaikki hankkeet ovat yhteishankkeita, ja niissä tulee olla vähintään kaksi toimijaa kahden eri 

kuutoskaupungin alueelta. 

• Hankkeilla etsitään konkreettisia aihealueisiin liittyviä ratkaisuehdotuksia ja kokeiluja, jotka 

ovat käyttöönotettavissa laajasti eri kaupungeissa ja joilla on vaikutusta uuden liiketoiminnan 

syntymiseen.

• Hankkeiden toivotaan hyödyntävän aiempien 6Aika-hankkeiden tuloksia ja oppeja. Kaikki 

6Aika-hankkeet ovat osa suurta 6Aika-perhettä!



Haun aihealue – Kestävän kehityksen ratkaisut

Haussa etsitään yritysten liiketoimintaa ja 
kaupunkien hiilineutraaliustavoitteita edistäviä 

älykkäitä, resurssitehokkaita ja vähähiilisiä ratkaisuja.



Kestävän kehityksen ratkaisut

● Tällä hakukierroksella haetaan hankkeita rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteeseen 3.2. 
Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

● Rahoitettavissa hankkeissa tuetaan vähähiilisten tuotteiden, palvelujen ja 
tuotantomenetelmien kehittämistä ja kaupallistamista sekä uuden teknologian käyttöönottoa 
ja vähähiilisyyteen keskittyvää TKI-toimintaa uuden liiketoiminnan synnyttämiseksi. 

● 6Aika-hankkeissa on tärkeää hyödyntää kaupunkeja kehitysympäristöinä ja ohjata kaupunkien 
ja kuntalaisten toimintaa kestävämpään suuntaan. 

● Olennaisia kehittämisen ja kokeilujen kohteita ovat matkailu, elämystalous, kiertotalous 
sekä liikkuminen ja logistiikka.

● Tässä haussa rahoitettavien hankkeiden suositeltu kokonaisbudjetti on 1 miljoona euroa.



Yritykset keskeisenä kohderyhmänä hankkeissa

• 6Aika-hankerahoitus tuottaa edellytyksiä yritystoiminnalle, muttei suoraan rahoita 
yrityshankkeita

• Yritykset mukaan hankesuunnitteluun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

• Haetaan aitoa, käytännön yhteistyötä koko hankkeen toteutusajaksi



Kaksivaiheinen haku

• Ensimmäinen vaihe on ideahaku 13.8.–10.9.2018, jossa hakijat 
toimittavat lyhyen kuvauksen hankeideastaan
• Kaikki hankeidean jättäneet saavat kirjallisen palautteen 
• Kuutoskaupungit, keskitetty strategiatoimisto ja Uudenmaan liitto 

sparraavat “vihreää valoa” saaneita ideoita 6Aika-strategiaan soveltuviksi 
EAKR-hankkeiksi

• Sparraustilaisuudet järjestetään Helsingissä 22.10., 23.10., 24.10., 28.10., 
29.10. ja 31.10.2018

• Tilaisuuksiin valmistaudutaan erikseen lähettävän materiaalin avulla

• Toisessa vaiheessa hakemukset jätetään EURA 2014 -järjestelmässä 
19.11.2018 mennessä



Idealomake tukee hankevalmistelua

● Hankeidea kuvataan lyhyesti idealomakkeella. Lomakkeen kysymykset 
ohjaavat konsortiota miettimään yhdessä hankkeen konkreettista 
toteutusta

● Apuväline käydä keskustelua hankkeen tavoitteista, toimenpiteistä ja 
tuloksista. Hankkeen kirjoittaminen on helpompaa, jos konsortio jakaa 
käsityksen hankkeen toimenpiteistä ja tavoitteista

● Idealomakkeen ei tarvitse olla täydellinen. Hankkeen toteutus saa elää. 
Uskottava hankeidea on tavoitteiden, toimenpiteiden ja tulosten 
muodostama selkeä kokonaisuus.



Idealomakkeen keskeisiä kysymyksiä

● Mikä on hankkeen päätavoite? Mitä muutosta hanke tavoittelee?

○ Hankkeen uskottavuus perustuu tavoitteiden kuvauksen selkeyteen. 
Kysymystä kannattaa lähestyä konkreettisten muutosten kautta. Mikä 
muuttuu, jos hanke toteutetaan?

○ Muutoksen kuvaaminen edellyttää nykytilan ymmärtämistä ja käsittelyä. 
Idealomakkeessa kannattaa suosia tiivistä ilmaisua.
 

○ Hankkeen uskottavuutta lisää realistinen suhtautuminen tavoiteltavaan 
muutokseen? Mihin yksi hanke voi vaikuttaa? MIllainen rooli hankkeella on 
osana isompaa kokonaisuutta?



Idealomakkeen keskeisiä kysymyksiä (jatkuu)

● Kuvaa, mitkä ovat kyseessä olevan hankkeen kohderyhmät ja mitä 
suoria toimenpiteitä niihin kohdistuu?

○ Erityistavoitteessa 3.2. kohderyhmiä voivat olla pk-yritykset, tutkimus- ja 
koulutusorganisaatiot ja/tai kunnat.

○ Tavoiteltu muutos syntyy hankkeen resursseilla toteuttavien, kohderyhmille 
suunnattujen, toimenpiteiden kautta. Kuvatkaa idealomakkeessa tätä 
ketjua.

○ Jos mahdollista, kuvatkaa toimenpiteitä myös määrällisesti (toimenpiteiden 
laajuus, osallistujamäärät jne.)



Idealomakkeen keskeisiä kysymyksiä (jatkuu)

● Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan?

○ Kuvaile hyötyjä, joita toimenpiteiden kohderyhmien oletetaan saavan - 
uutta osaamista, liiketoiminnan kasvua, uusia tuotteita, ratkaisuja, työkaluja 
jne.

○ Jos mahdollista, kuvaa tuloksia määrällisesti. Lisäksi hankkeessa voi syntyä 
toimintamalleja, julkaisuja, pysyviä rakenteita jne., jotka eivät välttämättä 
kytkeydy suoraan kohderyhmiin

○ Varmista, että tulokset vaikuttavat uskottavilta sekä suhteessa 
toteutettaviin toimenpiteisiin että tavoiteltuun muutokseen
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KIITOS!
Lisätietoja: 6aika.fi

Tutustu 6Aika-strategian hankkeisiin ja tuotoksiin:
https://6aika.fi/6aika-hankkeiden-tuloksia/ 

6aika.fi/ota-kayttoon 
6aika.fi/pilottihankkeet

databusiness.fi 
citybusiness.fi 

openservices.fi 

https://6aika.fi/
https://6aika.fi/6aika-hankkeiden-tuloksia/
https://6aika.fi/ota-kayttoon/
https://6aika.fi/pilottihankkeet/
https://www.databusiness.fi/fi/etusivu/
https://citybusiness.fi/
https://openservices.fi/


Tietoa hankkeiden rahoituksesta

Tiina Huotari, ohjelmajohtaja, Uudenmaan liitto

Hanna Laaksonen, rakennerahastoasiantuntija, Uudenmaan liitto





Konkarin vinkkejä yhteishankkeiden tekemiseen
hankevalmistelija Pia Karjalainen


