
Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus
Haku 1.2.-28.2.2021



Tärkeät dokumentit ja tietolähteet: 
www.rakennerahastot.fi 

• Rakennerahasto-ohjelma.
• Hakuilmoitus (julk. 1.2.2021)

– Rakennerahastot.fi 🡪 
Valtakunnalliset teemat 
🡪 ajankohtaista 🡪 
hakuajat.

• Hakijan opas (julk. 1.2.2021).

– 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/documents/10179/43217/Ohjelma-asiakirja+valmis.pdf/
http://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/hakuajat
http://www.rakennerahastot.fi/
http://www.6aika.fi/


6Aika – ERUF-finansiering för hållbar 
stadsutveckling

• Ansökningsannons för 
6Aika. 
– Ansökningsguide (kommer 

att publiceras 1.2.2021).
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Ansökningsomgångens material finns på svenska på 
http://www.rakennerahastot.fi/sv/etusivu.

http://www.rakennerahastot.fi/sv/web/valtakunnalliset-teemat/hakuajat
http://www.rakennerahastot.fi/sv/web/valtakunnalliset-teemat/hakuajat
http://www.rakennerahastot.fi/sv/etusivu


• 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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6Aika – Kestävä kaupunkikehittäminen



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/.

• Rahoitettavaksi haettavien hankkeiden tulee olla vähintään kahden 
toteuttajan yhteishankkeita, vähintään kahden eri 
kuutoskaupungin alueelta. 

• Hankkeiden toiminnan ja vaikutusten tulee kohdistua vähintään 
kahden eri kuutoskaupungin alueelle.

• Hakijoina voivat olla rakennerahasto-ohjelmassa määritellyt 
tuensaajat. 

• Haun tarkemmat sisällöt ja reunaehdot määritellään 
hakuilmoituksessa.

5

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


Hankkeiden arviointi ja 
valinta
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Hakemusten käsittely- ja valintaprosessi
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6Aika -kaupungitHaku (1.2-28.2.2021)

Hakemus (EURA2014-järjestelmässä) 28.2.2021 
mennessä

Hakemusten arviointi ja pisteytys

Uudenmaan liitto tekee hankkeille juridisen 
rahoituspäätöksen 6Aika-joryn esityksen mukaisesti

6Aika-johtoryhmä tekee esityksen rahoitettavista 
hankkeista Uudenmaan liitolle

Rahoitusneuvottelut rahoitettaviksi valittujen 
hankkeiden kanssa

Hakemusten käsittely ja arviointi 
6Aika-ohjausrymässä



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.

8



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.
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Erityiset valintaperusteet 4.1
∙ 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 %)

18.1.202111



Erityiset valintaperusteet 5.1
∙ 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 %)
∙ 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 %)

18.1.202112



Erityiset valintaperusteet 3.2
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∙ 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 hakukohtaiset valintakriteerit
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∙ Hankesuunnitelma on tarkoituksenmukainen ja toimenpiteet on selkeästi ja 
konkreettisesti esitetty. (40%)

∙ Hanke edistää 6Ajassa syntyneiden tulosten käyttöönottoa sekä 
levittämistä. (30%)

∙ Hanke tehostaa jo päättyneen tai vielä käynnissä olevan 6Aika-hankkeen 
vaikuttavuutta. (30%)



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.



Lump Sum eli 
kertakorvausmalli

18.1.202116



Lump sum - MIKÄ SE ON…?

• Määritelmällisesti, ‘YKSI’ maksu (per tuotos).
• Realistinen ja todennettavissa oleva lopputulos oltava 

määriteltävissä.
• Perustuu hankkeesta aiheutuvien kustannusten ennalta 

arviointiin (‘keskimääräistys’) määritellyn lopputuloksen 
perusteella.

• “KYLLÄ tai EI” – maksua ei suhteuteta määriin, kuten 
yksikkökustannusten tapauksessa.
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Lump Sum - huomioitavaa

• Julkinen rahoitus (sis. EAKR, kunta + muu julkinen) max. 100 000 €.
• Sopii pienille hankkeille, joiden tuotokset ovat helposti ja selkeästi 

todennettavissa.
– Hankkeen tulokset ja toteutettavat toimenpiteet oltava selkeästi ja 

yksiselitteisesti määriteltävissä.
• Kertakorvaushankkeet pääosin tuensaajan itse toteutettavia, osa 

kustannuksista voi olla esim. ostopalveluja (alle 50 %).
– Ei voi käyttää kokonaan palveluostoina toteutettaviin hankkeisiin.

• Hankesuunnitelmaa EI voi muuttaa hyväksymisen jälkeen kuin 
keston osalta.

• Tulee täyttää 6Aika –kriteerit (väh. Kaksi toteuttajaa kahdesta 
kaupungista).
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Mahdollisuus jakaa kertakorvaus useampaan 
osaan: 
• Milloin?

– Jos hankkeessa voidaan määritellä useampi kuin yksi selkeä 
tulos/tuotos/toimenpide, johon maksun peruste voidaan kytkeä ja 
jakaminen on tarkoituksenmukaista.

• Jokaisen osan maksun perusteena olevalla tuotoksella tulee olla 
itsenäistä arvoa myös tilanteessa, joissa muut osat jäisivät 
toteutumatta.  

• Miksi? 
– Vähentää tuensaajan taloudellista riskiä. 
– Vrt. KYLLÄ tai EI  -maksu. 

• Miten? 
– Jokaisen osan maksun perusteena oleva tulos/tuotos/toimenpide sekä 

maksettava summa tulee eritellä tukipäätöksessä selkeästi erikseen.
– Huom! Myös luonnosbudjetti tulee laskea per tuotos!

18.1.202119



Lump Sum Eura 2014 -järjestelmässä

• Sama lomake kuin muissakin hankkeissa, valinta 
kustannusmalli –kohdassa

• Lisäkysymys: hyödynnetäänkö kertakorvauksen määrittelyssä 
FR 24 % -mallia.
– Mallin käyttäminen yksinkertaistaa kustannusarvion määrittelyä.
– Mahdollisuus valita ”ei”, jolloin kustannukset määritellään jokaiseen 

kustannuslajiin erikseen.
• Kustannusten erittelyä käytetään hakemusvaiheessa 

(rahoittajan arvioitava kustannuksien kohtuullisuus), 
maksatuksessa käytetään päätöksellä hyväksyttyä 
kokonaissummaa

18.1.202120



Suomi.fi 
-tunnistautuminen

18.1.202121



Suomi.fi -tunnistautuminen

• EURA 2014 –järjestelmään tunnistautuminen muuttunut.
– Rahoituksen hakeminen edellyttää 

Suomi.fi-tunnistautumispalvelun käyttöä.
• Varmista ajoissa, että organisaatiossasi on käytössä 

Suomi.fi –tunnistautuminen ja valtuudet EURA 2014 
–asiointiin.

• Lisätietoja Suomi.fi-tunnistautumispalvelusta ja kirjautumisesta: 
– https://www.eura2014.fi/hakija/ohje?1 (sisältää kuvallisen ohjeen kirjautumiseen)
– https://www.rakennerahastot.fi/346 
– https://www.rakennerahastot.fi/julkisten-organisaatioiden-suomi.fi-valtuudet 
– https://www.suomi.fi/etusivu/  

18.1.202122

https://www.eura2014.fi/hakija/ohje?1
https://www.rakennerahastot.fi/346
https://www.rakennerahastot.fi/julkisten-organisaatioiden-suomi.fi-valtuudet
https://www.suomi.fi/etusivu/


Ennakkokysymykset 
ja lisätietoa
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Aiemman hankkeen jatkaminen
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Pitääkö jatkaa tavallaan suoraan siitä 
mihin aiemmassa hankkeessa jäätiin 
kuitenkin kokeiluja laajentaen muihin 
6Aika-kaupunkeihin?

Pystyykö jatkamaan hankkeen 
pilotteja ilman, että ko. hankkeelle 
varsinaisesti tulisi mitään jatkoa? Onko mahdollista jatkaa 

samalla projektinumerolla? 

Kuinka vielä käynnissä olevat 
hankkeet voivat hakea täydennystä, 
tuleeko se nykyisen hankkeen 
jatkoksi? 
Kuinka vielä käynnissä olevien 
hankkeiden osalta täydennyshaku 
tehdään? 

• Hakemus tulee jättää erillisenä hakuun.
• Arvioinnin yhteydessä katsotaan, onko hakemus yhdistettävissä jo olemassa 

olevaan hankkeeseen (rahoittajan tapauskohtainen harkinta). 
• Mikäli jatketaan samalla projektinumerolla seuraavien reunaehtojen tulee täyttyä:

1. Ko. hankkeen pitää olla vielä käynnissä
2. Rahoitettavan toiminnan tulee olla alkuperäisen erityistavoitteen mukaista 
3. koko alkuperäinen hankekonsortio on mukana. 

• Haettavan hankkeen tulee kytkeytyä osaksi vielä käynnissä olevaa tai jo päättynyttä 
6Aika-hanketta.



Hankekonsortion rakenne
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Onko konsortion oltava identtinen, vai riittääkö 
että vain osa konsortiosta on mukana budjetin 
osalta ja osa muiden tukitoimenpiteiden 
muodossa? 

Voiko osatoteuttaja hakea jatkoa vai 
pitääkö olla koko nykyinen 
hankekonsortio hakemassa? 

Voiko osahanke hakea jatkoa itsenäisesti tai 
osahankkeet ilman kokonaista alkuperäistä 
konsortiota? 

• Haettavan hankkeen hankekonsortio voi olla osittain eri kuin alkuperäisessä 
6Aika-hankkeessa. 

• Esimerkiksi päätoteuttaja voi olla eri tai alkuperäisestä konsortiosta voi 
olla mukana vain osa. 

• Vähintään kahden eri toteuttajan yhteishanke, vähintään kahden eri 
kuutoskaupungin alueelta.



Muuta esille noussutta
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Miten suhtaudutaan tulosviestintään 
ulkomailla, esim. yhteisständit yritysten 
kanssa? 

Sopiiko tämä tavallisen EAKR 
projektin jatkohakemuksen 
kohteeksi? 

• Rahoitettavien hankkeiden tulee olla sekä rakennerahasto-ohjelman että 
6Aika-strategian mukaisia. 

• Toimenpiteiden tulee olla toimintalinjan 2 erityistavoitteiden mukaisia.
• Rahoitettavien hankkeiden tulee kytkeytyä johonkin aiempaan 6Aika EAKR 

–hankkeeseen.
• Haettavien hankkeiden tulee olla toteuttamiskelpoisia lyhyessä ajassa (puoli 

vuotta - vuosi) ja niiden on päätyttävä 30.06.2022 mennessä.

Hankkeen mahdollinen 
toteutusaika, milloin alkaa 
aikaisintaan ja päättyy 
viimeistään? 

Onko suositeltavaa/välttämätöntä, että 
hankekumppaneita on useita ja eri 
kaupungeista?



Mistä saan lisätietoa hankkeiden toteuttamisesta?

• Tietoa rakennerahastoista: www.rakennerahastot.fi
– 6Aika: Rakennerahastot.fi 🡪 Valtakunnalliset teemat 🡪 6Aika, 

Kestävä kaupunkikehittäminen
• Rahoitetut hankkeet löytyvät rakennerahastojen tietopalvelusta 

https://www.eura2014.fi/rrtiepa/
– Rahoitetut 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.

27

Rahoittaja järjestää kaikille halukkaille verkkokoulutusta
 Seuraa Rakennerahasto-sivujen uutisointia (valtakunnalliset teemat)
 Tutustu myös rahoittajan aiemmin järjestämien koulutusten aineistoon
 Hyödynnä rahoittajan tulevia muita verkkokoulutuksia

http://www.rakennerahastot.fi/
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/haku.php?keywords=6Aika&rahasto%5b%5d=eakr&toimintalinja=&erityistavoite=&maakunta=&seutukunta=&kunta=&hakusana=&hankekoodi=&organisaatiotyyppi=&hakijanNimi=&ytunnus=&viranomainen=&toimenpidekokonaisuus=&luokittelutieto=&lang=fi&normhaku=Hae
http://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue/materiaalipankki
http://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat#.XEbMjkkUkit
http://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue/materiaalipankki/-/document_library_display/QNEwp4IBdstm/view/387306
http://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue/tapahtumat


Kiitos!
Yhteyshenkilöt Uudenmaan liitossa:
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etunimi.sukunimi@uudenmaanliitto.fi

Yhteystiedot Rakennerahastot.fi

Erityisasiantuntija Hanna Laaksonen Erityisasiantuntija Henri Hallanoro

Ohjelmajohtaja Tiina Huotari

mailto:etunimi.sukunimi@uudenmaanliitto.fi
http://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue/liitot

