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123 §
Euroopan aluekehitysrahaston rahoittaman hankkeen ”6Aika - Kas-
vun ekosysteemit” muutoshakemuksen hyväksyminen

HEL 2018-000121 T 02 05 02

Päätös

Kansliapäällikkö päätti hyväksyä Euroopan aluekehitysrahaston 
(EAKR) rahoittaman hankkeen ”6Aika - Kasvun ekosysteemit: yritysten 
kasvun mahdollistaminen kuutoskaupunkien yhteistyössä” muutosha-
kemuksen. Samalla kansliapäällikkö päätti edelleen valtuuttaa kaupun-
ginkanslian elinkeino-osaston innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikön 
toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa todeten, että 
Helsingin kaupungin osahankkeen kustannukset enintään 1 065 826 
euroa maksetaan keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahas-
ta talousarviokohdasta 1 500 4. Määrärahalle saadaan tukea 714 103 
euroa, jolloin omarahoitusosuudeksi jää 351 723 euroa. 

Päätöksen perustelut

6Aika - Kasvun ekosysteemit -hankkeen tavoitteena on tukea kasvuha-
kuisia yrityksiä pääsemään kiinni niille sopiviin tutkimus- ja tuotekehi-
tystoimintaa tukeviin verkostoihin ja ympäristöihin ja nostaa kuutoskau-
punkien kasvuhakuisten yritysten määrää ja laatua sekä kehittää kan-
sainvälisesti kilpailukykyistä kasvuyritystoimintaa tukevia innovaatio-
ekosysteemejä. Hankkeelle haetaan jatkoaikaa, koska hankkeessa yh-
teistyössä kehitetyt potentiaalisiksi havaitut toimintamallit edellyttävät 
vielä kokeiluja, uudelleen arviointia, suunnittelua ja näiden kautta riittä-
vää sitouttamista kaupunkiorganisaatioissa. Lisäksi koronaviruspan-
demian tuoma epävarmuus, nopeasti vaihtuvat näkymät ja poikkeusjär-
jestelyjen organisoiminen aiheuttavat hankkeessa vääjäämätöntä vii-
västystä ja lisätyötä. Kun uudella EU-ohjelmakaudella 6Aika-tyyppistä 
rahoitusta ei ole haettavissa, on lisäaika tässä hankkeessa erityisen 
tärkeä kaupunkien yhteisten toimintamallien jatkototeutusten varmista-
misessa. Päätoteuttajana ja kaupungeista suurimpana ekosysteemike-
hittäjänä Helsingillä on merkittävä koordinoiva rooli yhteistyön raken-
tamisessa ja tässä työssä hankkeen resurssien jatkaminen vuoden 
2021 puolelle on tärkeää. Helsingissä keskeisten innovaatioekosys-
teemien toimenpiteet ovat hankkeesta riippumattomista syistä viivästy-
neet ja niiden toteuttamiseen jatkoaika tarjoaa maksimaalisen hyödyn 
hankeresursseista.

Kansliapäällikkö on hyväksynyt ensimmäisen hankehakemuksen pää-
töksellään 12.01.2018 § 17 ja hanke on saanut myönteisen rahoitus-
päätöksen Uudenmaan liitolta 20.6.2018 hankekoodilla A73976.
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Muutoshakemuksessa on hankkeen toteuttamisaikaa esitetty pidennet-
täväksi siten, että hanke päättyisi 31.3.2021 (aikaisemmin 31.12.2020). 
Hankkeen budjettiin on esitetty joitakin pieniä sisäisiä muutoksia, mutta 
ne eivät vaikuta hankkeen kokonaisbudjettiin tai Helsingin oman osa-
hankkeen budjettiin, jotka pysyvät samoina. Hankkeen kokonaiskus-
tannusarvio on 4 416 087 euroa. Helsingin osahankkeen budjetti on 
enintään 1 065 826 euroa, josta tuen osuus on 714 103 euroa ja oma-
rahoitusosuus 351 723 euroa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kansliapäällikkö päättää 
kaupungin puolesta Euroopan Unionin rahoituksen hakemisesta.
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