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Tervetuloa Kestävä kaupunki –
hakuinfoon! Aloitamme klo 14
Infon ohjelma:
• Lyhyesti Kestävä kaupunki -ohjelmasta
• Haun teema
• Perustiedot ja myöntämisen edellytykset
• Arviointikriteerit

Käytäntöjä:
• Suljethan mikkisi, kun et itse puhu
• Voit laittaa kysymyksesi chattiin! Niille on
varattu hyvin aikaa lopuksi.

• Muu tuki hankkeille
• Tärkeät päivämäärät

• Kysymyksiä?
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Tilaisuus tallennetaan!
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Laaja-alaista kestävyyttä kaupunkeihin ja kuntiin
• Kestävä kaupunki –ohjelma (2019-2023) vauhdittaa kaupunkien ja kuntien laaja-alaista
kestävää kehitystä. Yhdistää teemoja vähähiilisyys, älykkyys, sosiaalinen kestävyys ja
terveellisyys.
• Tuottaa uusia ratkaisuja käytännön kaupunkikehittämiseen ja kestävyyden johtamiseen.
Vahvistaa monialaista kestävyystyötä, kuntien välistä vuorovaikutusta ja kunta-valtio –
yhteistyötä. Kehittää myös vipuvoimaa hyvien käytäntöjen skaalaukseen.
• Ohjelmaa koordinoi ympäristöministeriö. Yhteistyössä ovat mukana kaupunkeja,
kuntia, ministeriöiden ja muita toimijoita.
• Käynnistynyt yli 40 kehittämishanketta ja kokeilua, sparrausta ja opastyötä, mukana
9/2021 mennessä ollut yli 80 kuntaa ja n. 50 muuta organisaatiota
• Muuta ajankohtaista – hae mukaan!
• Sosiaalisesti kestävän kiertotalouden valmennus. Kuntahaku 2.11. saakka.

• Kestävän kaupunkikehityksen foorumi kuntien vähähiilisyyttä ja älykkyyttä edistävien
hankkeiden tueksi. Kuntahaku 8.10. saakka.
•  Hakuohjeet kestavakaupunki.fi -sivulta!
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Avustushaun teema
• Haussa kokeiluja, jotka testaavat ja kehittävät uusia ratkaisuja kuntien
osallistavaan ja vuorovaikutteiseen kestävyystyöhön
• Kokeiluhanke voi liittyä esimerkiksi johonkin seuraavista teemoista:
• Kunnan asukaslähtöinen tai osallistava kestävyystyö
• Kunnan kestävän kehityksen poikkihallinnollisen yhteistyö ja johtaminen
• Kunnan kestävyystyön ja sen taloudellisten hyötyjen näkyväksi tekeminen
• Hankkeen tulee linkittyä vähintään kahteen ohjelman teemoista: vähähiilisyys,
älykkyys, sosiaalinen kestävyys, terveellisyys
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Hankkeiden perustiedot
• Hakijana kunta tai kaupunki
• YM:n avustus 60 %, kuitenkin enintään
75 000 euroa per hanke, yhteensä
jaossa n. 800 000 euroa
• Hankkeen toteutusaika välillä
1.1.2022–31.5.2023
• Hakijan vakuutukset
hakulomakkeeseen -liite
• Todistus nimenkirjoitusoikeudesta
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• Avustushakemus hylätään, jos se on:
• saapunut määräajan jälkeen
• selvästi toteuttamiskelvoton
• hakuilmoituksessa ilmoitettujen
avustusehtojen vastainen tai
• vaillinaisesti täytetty.
• Päätökset pyritään tekemään
3.12.2021 mennessä
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Arviointikriteerit
1. Innovatiivisuus ja uutuusarvo
• Hanke tähtää tulevaisuuteen ja on uusia
ratkaisuja tuottava tai siihen liittyy muita
innovatiivisia elementtejä.
• Jos hanke ei tuota uusia ratkaisuja, se soveltaa
olemassa olevaa ratkaisua uudella tavalla,
uudella aihealueella tai uudella
maantieteellisellä alueella.
2. Yhteistyö
• Hankkeessa ovat mukana toteuttamisen kannalta
keskeiset yhteistyötahot.
• Hankkeeseen sisältyy uudentyyppisiä
yhteistyömuotoja ja siinä tehdään yhteistyötä
kunnan sisällä, kuntien välillä tai kunnan ja
muiden toimijoiden välillä.
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3. Hyödynnettävyys ja vaikuttavuus
• Hanke liittyy kaupunkien tai kuntien kannalta
keskeiseen haasteeseen ja vauhdittaa sen
kannalta merkittäviä ratkaisuja.
• Hanke kytkeytyy osaksi kaupungin tai kunnan
tavoitteellista ja pitkäkestoista toimintaa.
• Hankkeella on potentiaalia laajempaan
vaikuttavuuteen, kuten monistamiseen muissa
kunnissa tai aihealueilla, skaalautumiseen
laajemmassa mittakaavassa tai systeemiseen
muutokseen yhteiskunnassa.
4. Toteuttamiskelpoisuus
• Hanke on realistisesti toteutettavissa esitetyn
suunnitelman, aikataulun ja resurssien
puitteissa.
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Muu tuki hankkeille
• Keskinäisen verkottumisen
mahdollisuuksia, kuten yhteinen kick
off 25.1.2022
• Tukea vaikuttavuuden vahvistamiseen

• Näkyvyyttä ohjelman
viestintäkanavissa
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Tärkeät päivämäärät
• Avustushaku auki 13.9.–3.11.2021
• Hakemus tulee jättää ke 3.11.2021 viimeistään klo 16.15
• Hankkeen toteutusaika välillä 1.1.2022–31.5.2023
• Avustuspäätökset pyritään tekemään 3.12.2021
mennessä
• Kick off -tilaisuus rahoitusta saaneille 25.1.2022
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Ollaan yhteydessä!
• Kysymykset avustushausta: asiantuntija Iina Heikkilä &
suunnittelija Jenni Hepo-oja
• Kysymykset ohjelmasta ohjelmapäällikkö Virve
Hokkanen
etunimi.sukunimi@gov.fi
• kestavakaupunki.fi
• Virtuaalikortteli virtuaalikortteli.kestavakaupunki.fi
• Twitter @kestavakaupunki, #kestäväkaupunki
• Uutiskirje (tilaukset nettisivuilta
 Ota yhteyttä)
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