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1.  Erityistavoite 3.2 erityisten valintakriteerien painoarvoista päättäminen 

Seuraava 6Aika EAKR-hakukierros avautuu 13.8.2018. 

6Aika-ohjausryhmä on käsitellyt ET 3.2. erityisiä valintakriteerejä etäkokouksessaan 21.6.2018 ja 
esittää johtoryhmälle, että seuraavat erityistavoitteen 3.2. erityiset valintakriteerit painoarvoineen 
hyväksytään tulevia 6Aika EAKR-hakuja varten. 

 

Erityistavoite 3.2. erityiset valintakriteerit painoarvoineen: 

• 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%) 

 

6Aika-spesifit valintakriteerit johtoryhmä on käsitellyt 16.5.2018 pidetyssä kokouksessa, jonka jälkeen 
ne on johtoryhmän päätöksen mukaisesti muokattu lopulliseen muotoonsa ohjausryhmän 
kokouksessa 28.5.2018. 

 

Päätösesitys: 6Aika-johtoryhmä hyväksyy erityistavoite 3.2. erityiset valintakriteerit painoarvoineen 
tulevia 6Aika EAKR-hakuja varten ohjausryhmänesityksen mukaisesti. 

2.  Pistelaskutapa hankkeiden valinnassa 

Hallintoviranomainen on tehnyt tarkastuksia liittyen hankehakujen arviointiin ja Uudenmaan liitolle on 
tullut tähän liittyvää ohjeistusta. Ohjausryhmä on 21.6. käsitellyt pisteidenlaskutapaa 6Aika-
hankkeiden valinnassa. 
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Hallintoviranomainen ohjeistaa, että täydentävät valintakriteerit ovat sananmukaisesti täydentäviä ja 
ne eivät voi saada erityisiä valintakriteereitä suurempaa painoarvoa. Hallintoviranomainen ei näe 
perustetta muuttaa 6Aika-strategiassa todettua suhdelukua näiden kriteeristöjen välillä ainakaan 
erityisten valintaperusteiden painotuksen vähenemisen suuntaan. Hankkeiden arviointia voidaan 
jatkaa 6Aika Avoimet ja älykkäät palvelut -strategian mukaisesti niin, että kriteeristöt ovat keskenään 
samanarvoisia. 

Ohjausryhmä esittää johtoryhmälle pistelaskutavan muuttamista niin, että laskennan viimeisestä 
vaiheesta (50-50% laskenta) luovutaan. Muutos on tekninen eikä sillä ole vaikutusta 6Aika-spesifien 
kriteerien painoarvoon kokonaisuudessa. Jatkossakin kriteeristöt ovat painoarvoltaan samanarvoisia ja 
tämä keskinäinen skaalaus tapahtuu vastaavalla tavalla kuin ennenkin. Työ- ja elinkeinoministeriön 
hyväksymässä Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategiassa todetaan, että ”hankkeet arvioidaan sekä 
rakennerahasto-ohjelman erityistavoitekohtaisten valintakriteerien että johtoryhmänasettamien 
6Aika-spesifien valintakriteerien pohjalta. Nämä kriteeristöt ovat painoarvoltaan samanarvoisia.”. 
(6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia, päivitetty 5/2015, s. 23) 

Päätösesitys: 

6Aika-johtoryhmä hyväksyy ohjausryhmän esittämän pistelaskutavan muutoksen. 

Päätös: 

Johtoryhmä käsitteli asiat sähköpostikokouksessaan 25.5.-29.6.17. Kaikki johtoryhmän jäsenet 
hyväksyivät päätösesitykset ilman muutoksia.  

Johtoryhmä päätti esitysten mukaisesti erityistavoitteen 3.2. erityisetvalintakriteerit painoarvoineen 
tulevia 6Aika EAKR-hakuja varten sekä pistelaskutavan muutoksen liittyen EAKR-hankkeiden 
arviointiin. 

 

 

 

 

 


