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Täydentävän haun painopisteet ja hakuprosessi
Verkkotilaisuus
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8.30 Avaus ja päivän ohjelma
8.35 Haun painopisteet ja esimerkkejä rahoitettavista toimenpiteistä

Anna-Mari Sopenlehto-Jokinen, kaupunkikoordinaattori, Turun kaupunki
Hanne Laasonen, kaupunkikoordinaattori, Helsingin kaupunki

8.55 Tietoa EAKR-hankkeiden rahoituksesta
Hanna Laaksonen, erityisasiantuntija, Uudenmaan liitto

9.15 Kysymyksiä ja vastauksia

Tilaisuus päättyy viimeistään klo 10.
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Pidä mikrofoni 
mykistettynä, kun et 
puhu. 

Kirjoita kysymykset 
chattiin tai pyydä 
puheenvuoroa 
nostamalla kättä. 

Kerro nimesi ja 
organisaatiosi, kun 
aloitat puheenvuoron.

Tilaisuus tallennetaan ja se on katsottavissa 1.2.21 alkaen kahden viikon ajan 6Ajan 
Youtube-kanavalla. Linkki materiaaleihin jaetaan kaikille ilmoittautuneille tilaisuuden 
jälkeisenä päivänä. 

https://www.youtube.com/channel/UCsLZoojXkJIsqgVt5Q2iw9Q
https://www.youtube.com/channel/UCsLZoojXkJIsqgVt5Q2iw9Q
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Anna-Mari Sopenlehto-Jokinen, Turun kaupunki
Hanne Laasonen, Helsingin kaupunki
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● Haku on auki 1.2.-28.2.2021.
● Suunnattu käynnissä oleville tai päättyneille 6Aika-strategian 

EAKR-hankkeille.
● Yksivaiheinen haku ilman ideavaihetta. 
● Kohdistuu rakennerahasto-ohjelman toimintalinjaan 2: Uuden tiedon ja 

osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen ja sen erityistavoitteisiin:
○ 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen
○ 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten 

vahvuuksien pohjalta
○ 5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

● Haettava hanke voi kohdentua joko samaan tai eri erityistavoitteeseen kuin 
alkuperäinen 6Aika-hanke, johon uusi hanke liittyy. 



6aika.fi  

#6Aika  

#SixCities

● Haettavat hankkeet toteuttavat uuden, konkreettisen 
kokonaisuuden, joka kytkeytyy vahvasti johonkin vielä käynnissä 
olevaan tai jo päättyneeseen 6Aika-strategian EAKR-hankkeeseen. 

● Ne vahvistavat aiemmin toteutettujen 6Aika-hankkeiden vaikuttavuutta ja 
parantavat niiden tuloksellisuutta. 
○ Hakemuksessa tulee kertoa, mihin 6Aika-hankkeeseen toiminta liittyy ja mitä 

lisäarvoa se tuo aikaisempaan toteutukseen. 
○ Hanke nimetään loogisesti aiempaa hankenimeä käyttäen esim. XX 2

● Hankkeissa toteutettavien toimenpiteiden tulee tehostaa 
6Aika-strategiassa tuotettujen tulosten vaikuttavuutta sekä 
juurruttamista, käyttöönottoa ja/tai levittämistä.
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● Haettavien hankkeiden hankekonsortio voi olla osittain eri kuin 
alkuperäisessä 6Aika-hankkeessa. 
○ Esimerkiksi päätoteuttaja voi olla eri tai alkuperäisestä konsortiosta 

voi olla mukana vain osa. 
○ Hankkeiden tulee olla vähintään kahden toteuttajan yhteishankkeita, 

vähintään kahden eri kuutoskaupungin alueelta.
 

● Hakemuksessa tulee esittää selkeästi suunnitellut toimenpiteet, toiminnan 
tuottamat hyödyt ja tavoiteltu vaikuttavuus. 

● Yritykset ovat keskeisin kohderyhmä 6Aika-strategian hankkeissa.
○ 6Aika-hankerahoitus tuottaa edellytyksiä yritystoiminnalle, mutta 

ei suoraan rahoita yrityshankkeita.
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● Haettavien hankkeiden tulee olla toteuttamiskelpoisia lyhyessä ajassa 
(6kk-12kk). 
○ Tavoitteena on, että hanke pääsee käynnistymään heti rahoituspäätöksen 

saatuaan. 
● Hankkeiden on päätyttävä 30.06.2022 mennessä. 
● Hankehaussa jaettavan rahan määrä on n. 450 000€ (EU- ja 

valtionrahoitus)
○ Tällä hakukierroksella rahoitetaan 2-4 hanketta. 
○ Mikäli käynnissä olevista 6Ajan EAKR-hankkeista vapautuu lisää rahoitusta, 

ohjataan se myös käyttöön tämän haun kautta. 
● Hanke voi olla myös kertakorvaushanke (Lump Sum). 



6aika.fi  

#6Aika  

#SixCities



6aika.fi  

#6Aika  

#SixCities

● Uudet pilotit, kokeilut
● Uudet sisältöalueet, jotka ovat nousseet esiin toteutuksessa tai 

vallitsevan yhteiskunnallisen tilanteen seurauksena (esim. covid19:n 
aiheuttamat muutokset toimintaympäristössä) 

● Uudet de minimis -toimenpiteet (yrityskohtaiset kehittämistoimet, esim. 
palvelumuotoilu, teknologiademot, markkinointi- tai 
kansainvälistymissuunnitelmat)

● Kohderyhmälle kohdennetut muut uudet toimenpiteet (esim. 
hackathonit, ideakilpailut)
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● Tapahtumat ja tilaisuudet sekä webinaarisarjat 
● Työkalupakit, käsikirjat, julkaisut sekä ko. tuotoksen viestintä- ja 

markkinointisuunnitelma
● Alkuperäisessä hankkeessa kehitetyn ratkaisun, teknisen toteutuksen 

tai toimintamallin skaalaaminen toiseen kuutoskaupunkiin (esim. 
juurruttamissuunnitelma sekä käytännön kokeilu)

● Tulosten käyttöönotto toisessa käyttöympäristössä tai kaupungissa
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Tarve Tavoitteet Toimenpiteet Tulokset

Hankkeen taustalla 
oleva tarve tai haaste on 
kuvattu selkeästi ja 
tiiviisti. 

Kuvattava mihin 
aiempaan tekemiseen 
tarve liittyy, ja miten jo 
tehtyä työtä aiotaan 
hyödyntää.

Tavoite on realistinen ja 
aikatauluun sidottu, 
mutta kunnianhimoinen.

Hankkeella tavoiteltu 
muutos on kuvattu 
tarkasti, ja tunnistettu 
millä sen toteutumista 
voidaan seurata ja 
mitata.

Hankesuunnitelmassa 
on aikataulutettu 
tehtävät toimenpiteet.

Toimenpiteet linkittyvät 
tiiviisti tavoitteisiin.

Tuloksia voivat olla 
kohderyhmässä 
havaittava muutos, 
mutta myös 
toimintatavat ja 
julkaisut.

Tulokset vastaavat 
tarpeisiin ja ne on 
mahdollista tuottaa 
valituilla toimenpiteillä.

https://drive.google.com/file/d/1g7gZadIfyOZpRNfox7xVIlD31e0cmJxX/view?usp=sharing
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6Aika-spesifit kriteerit

6Aika-kaupungit arvioivat

50 %

Erityistavoitekohtaiset 
kriteerit

6Aika-kaupungit arvioivat 

50 %
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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%)
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12/20-02/21 Hankkeiden valmistelu, konsortioiden rakentaminen ja hakemusten 
kirjoittaminen.
Muista hyödyntää kaupunkikoordinaattorien tuki valmistelussa!

28.2.2021 Viimeinen päivä jättää hakemus EURA 2014 -järjestelmään

03/2021 Rahoittaja arvioi hakemukset (ohjelmanmukaisuus- ja laillisuusharkinta).     
6Aika-kaupungit arvioivat ja pisteyttävät hakemukset (tarkoituksenmukaisuus).
6Aika-johtoryhmä tekee esityksen rahoitettavista hankkeista.

04/2021 -> Rahoitusneuvottelut ja -päätökset rahoittajan toimesta.

05-06/2021 Arvio hankkeiden käynnistymisestä.
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Ole yhteydessä hankeideastasi kaupunkikoordinaattoreihin! 

https://6aika.fi/yhteystiedot/
https://6aika.fi/yhteystiedot/
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Tietoa 6Aika-strategiassa 
toteutetuista hankkeista ja 
niiden tuloksista ja 
tuotoksista:

6aika.fi/tulosta-syntyy/

6aika.fi/tulosta-syntyy/6aika-ty
okalupakki/

Apua hankkeen suunnitteluun:

Hanketyön suunnittelu_EAKR-haku 
2021.pptx

6Aika Uudenmaan liiton verkkosivuilla: 
uudenmaanliitto.fi/rahoitus/6aika

https://6aika.fi/tulosta-syntyy/
https://6aika.fi/tulosta-syntyy/6aika-tyokalupakki/
https://6aika.fi/tulosta-syntyy/6aika-tyokalupakki/
https://drive.google.com/file/d/1g7gZadIfyOZpRNfox7xVIlD31e0cmJxX/view
https://drive.google.com/file/d/1g7gZadIfyOZpRNfox7xVIlD31e0cmJxX/view
https://www.uudenmaanliitto.fi/rahoitus/6aika_-_avoimet_ja_alykkaat_palvelut
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Twitter:  
@kuutosaika
#6Aika #SixCities

Youtube: 
6Aika Videos


