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Esityslista 
 

1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirja 
 

Kokous avattiin klo 9.30. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.  
 
 

2. EAKR-pilottihankehaun arvioinnin ja pisteytyksen yhteenveto ja 
pohjaesitys johtoryhmälle 

 
Jukka Järvinen totesi, että Robert Eriksson on esteellinen käsittelemään asiaa, 
koska hän on yhteyshenkilönä yhdessä pisteytetyistä hankehakemuksista. 
Eriksson poistui kokouksesta esityslistan kohdan 2. käsittelyn ajaksi.  

 
Keskusteltiin aluksi pisteytyksen mahdollisista ongelmakohdista kaupungeissa ja 
siitä, onko arviointiin tarpeellista tehdä muutoksia vielä tämän kierroksen 
pisteytykseen tai ainakin jatkossa. Tällä hetkellä osa kokee, että kaupunkien 
arvioinnin objektiivisuutta pitäisi kehittää. Lisäksi käytännöt esimerkiksi 
pisteytystiimien muodostamisessa (kaupungeilla on vastuu omien 
pisteytystiimien kokoamisessa) ja kaupunkien käyttämissä pisteytysskaaloissa 
vaihtelevat. Helsingin kaupunki esitti, että hankearvioinnissa korostui yksittäisten 
kaupunkien käyttämät hyvin korkeat tai vaihtoehtoisesti matalat pistemäärät, ja 
olisi hyvä kehittää jokin laskentatapa, jossa ääripäiden vaikutusta voitaisiin 
vähentää.  
 
Helsingin kaupunki ehdotti, että ulkopuolista apua voitaisiin käyttää apuna sen 
arvioinnissa, mikä on paras tapa organisoida ja pisteyttää hankehakemukset 
kaupungeissa sekä laatia pisteytyskoonti. Sari Luostarinen kommentoi, että yksi 
tapa yhtenäistää kaupunkien pisteytystä on se, että jokainen kaupunki laittaa 
hankehakemukset järjestykseen oman kaupunkinsa asiantuntijoiden kanssa 
yhteistyössä. Tämän jälkeen varsinainen pisteytys tehtäisiin esimerkiksi 
kaupunkikoordinaattorien kesken yhdessä (konsensuskokous).  
 
Keskustelussa tuotiin esiin myös hankevalmistelun haasteet kaupungeissa ja 
hankehakemusten laadun vaikutus pisteytyksessä. On tärkeää, että 
kuutoskaupungit valmistelevat hankkeita yhdessä, jolloin ne vastaavat 
useamman kaupungin tarpeisiin ja vahvemmin 6Aika-strategian tavoitteisiin. 

 
Merkitään keskustelu pisteytyksestä ja sen ongelmakohdista tiedoksi 
pöytäkirjaan. Puheenjohtaja Järvinen totesi, että esiin nostetut ongelmakohdat ja 
keskustelu asiasta viedään tiedoksi 6Aika-johtoryhmälle, jonka kanssa käydään 
läpi etenemisvaihtoehtoja asian suhteen.   
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Ohjausryhmä pisteytti ja asetti pisteytyksen perusteella järjestykseen EAKR- 
pilottihankehaussa arviointiin saapuneet hakemukset. Pisteytettyjen hakemusten 
määrä oli 27, joista 22 oli erityistavoitteeseen 4.1 kohdennettuja hakemuksia ja 
viisi erityistavoitteeseen 5.1. Kaupungit eivät pisteyttäneet kolmea yleiset 
kriteerit täyttänyttä hakemusta, sillä ne eivät täyttäneet vaatimusta vähintään 
kahdesta kuutoskaupunkien alueella toimivasta hakijasta. Lisäksi rahoittajalle 
jätetyistä hakemuksista kahdeksan kappaletta ei täyttänyt yleisiä kriteerejä 
eivätkä ne edenneet kaupunkien pisteytykseen. Pisteytettyjen 27 
hankehakemuksen yhteenlaskettu budjetti oli 14,9 Meur. Haun maksimibudjetti 
on noin 5 miljoonaa euroa (EU- ja valtionrahoituksien osuus).  
 
Hankehakemusten käsittelyn jälkeen todettiin, että tästä hausta esitetään 11 
hanketta 6Aika-johtoryhmälle rahoitettavaksi. Näistä yhdeksän on 
erityistavoitteeseen 4.1 kohdentuvia hankkeita ja kaksi erityistavoitteeseen 5.1.  
Ohjausryhmän päätökset ja perustelut löytyvät erillisestä ppt-liitteestä. Kaikille 
rahoittajan laillisuus- ja ohjelmanmukaisuustarkastuksen läpäisseille 
hankehakemuksille (yhteensä 30 kpl) lähetetään myös palaute, johon on 
rahoituspäätöksen ja 6Aika-kaupunkien perustelujen lisäksi kirjattu myös 
rahoittajan kommentit ja alustukset mahdollisia rahoitusneuvotteluja varten 
(rahoitukseen esitettävät hankkeet).   

 
3. ”Kuutoskaupungin alueen toimijan” määritelmä 

 
Jukka Järvinen esitteli asian. 6Aika-koordinaattorikokouksessa 18.3.2016 
koordinaattorit määrittelivät kaksi pohjaehdotusta sille, miten tulevissa 6Aika-
hankehauissa hakuilmoitukseen ja hakumateriaaleihin kirjataan määritelmä 
”kuutoskaupunkien alueen toimijasta”. Aiemmin hauissa hakijoille on kerrottu, 
että hakijoina tulee olla toimijoita vähintään kahden eri kuutoskaupungin alueelta 
ja että hankkeiden tulee kohdistua vähintään kahden eri kuutoskaupungin 
alueelle. Tämän tarkemmin asiaa ei ole linjattu. Tärkeää on, että jokainen 6Aika-
toimija pystyy neuvomaan hakijoita samalla tavalla, jotta ei synny eriarvoisuutta 
hakijoiden kesken. 

 
Keskusteltiin pohjaehdotuksista ja todettiin, että niiden sijasta 6Aika-
johtoryhmälle ehdotetaan seuraavaa määritelmää: Toimijalla tulee olla kiinteä 
toimipaikka (verottajan määritelmän mukainen) kuutoskaupunkien alueella 
ja toiminnan tulee kohdistua kuutoskaupungin/kaupunkien alueelle. 
Hankehakemuksessa tulee kuvata, minkä kuutoskaupungin/ kuutoskaupunkien 
alueelle hankkeen toiminta kohdentuu. Nämä asiat tarkistetaan 
hankehakemuksesta.  

 
 

4. Tilannekatsaukset 
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Markku Koponen esitteli tilannekatsauksen Tekes-yhteistyöhön. Tekes-
rahoitushaku yrityksille 6Aika-teemojen ja INKA-ohjelman kehittämiseen avautui 
8.3.2016. Kaupungit työstivät haasteita ja painopisteitä hakuilmoitukseen. 
Huhtikuussa järjestettävissä hakuinfoissa on tarkoitus avata haasteita tarkemmin 
ja kertoa konkreettisemmista pilotointiympäristöistä sekä siitä, minkälaista 
yhteistyötä yritysten kanssa toivottaisiin. Lisäksi kerrotaan lyhyesti 6Aika-
strategiasta ja INKA-ohjelmasta. Tarkoitus on myös, että Espoon 6Aika-
tilaisuudessa 12.5. yritykset voivat pitchata ideoitaan. Kun kaupungit tunnistavat 
potentiaalisia yrityksiä, niin Tekes mielellään sparraa ja auttaa yrityksiä heidän 
ideoidensa saattamisessa hankemuotoon.  

 
Minna Torppa kommentoi, että Tekes-yhteistyö on myös hyvä mahdollisuus 
kuunnella yrityksiä ja kuulla heiltä, minkälaisia esteitä yrityksillä on ollut 
esimerkiksi kaupunkien kanssa pilotoimisessa. Markku Koponen kertoi, että hän 
on saanut yhteydenottoja isommilta yrityksiltä, jotka ovat kertoneet, että eivät ole 
kiinnostuneita Tekes-rahoituksesta vaan nimenomaan pilotointi-
mahdollisuuksista. Minna Torppa kertoi vielä, että jatkossa yhteistyötä Tekesin 
kanssa voitaisiin jalostaa myös siihen suuntaan, että EAKR-hankkeita sekä 
Tekesin yrityspilotteja valmisteltaisiin samanaikaisesti rinnakkain.  
 
Sari Luostarinen esitteli tilannekatsauksen 6Aika-strategian arvioinnin 
kilpailutukseen. 6Aika-strategiadokumentissa on linjattu, että strategiassa tulee 
toteuttaa ulkoinen arviointi. Viime vuonna toteutettiin sisäinen arviointi 6Aika-
strategian valmisteluvaiheesta ja nyt työtä jatketaan isommalla ulkoisella 
arvioinnilla.  
 
Johtoryhmä käsitteli arvioinnin lähtökohtia ja tavoitteita helmikuun 
kokouksessaan, jonka pohjalta strategiatoimisto käynnisti arvioinnin 
kilpailutuksen. Arvioinnissa strategian toimintaa tullaan tarkastelemaan kolmesta 
näkökulmasta: tavoitteet – toimenpiteet, toimintamalli ja organisoituminen. Tässä 
vaiheessa ei siis tehdä tulos-vaikuttavuusarviointia eikä pureuduta yksittäisten 
hankkeiden tuloksiin (vaan esim. siihen kuinka hyvin ne tukevat strategian 
toteutusta). Arvioinnin tulokset toimivat tukena keskusteluille ja linjauksille 
strategian jatkoa ajatellen. Arviointia tullaan toteuttamaan monipuolisin 
menetelmin mm. haastattelujen, kyselyjen ja työpajojen muodossa.  
 
Tarjouksia strategian arviointiin saapui määräaikaan mennessä 10 kpl, joista 
6Aika-johtoryhmä valitsee arvioinnin toteuttajan kokouksessaan 14.4.2016. 
Kilpailutuksen ollessa kesken asiaa ei avattu laajemmin tässä kokouksessa. 
Arviointityö on tarkoitus aloittaa toukokuussa ja arviointi on valmis syyskuussa. 
Kilpailutus toteutettiin käänteisenä eli sille asetettiin hintakatto 50 000 €. 
Vertailukriteereinä toimivat arviointisuunnitelma sekä henkilöstön osaaminen ja 
kokemus. Arvioinnin tarjouspyynnön työstämisessä ovat olleet 6Aika-
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strategiatoimiston lisäksi mukana ohjausryhmän puheenjohtaja Jukka Järvinen 
ja Kimmo Viljamaa, jolla on pitkä kokemus arviointityöstä.  
 
Outi Laikko kertoi, että myös avoin osallisuus ja asiakkuus –kärkihankkeessa on 
alkamassa ulkopuolisen vetämä itsearviointiprosessi. Hankkeen ohjausryhmä on 
kokouksessaan päättänyt, että hankkeen arviointiin liitetään ulkoinen arviointi, 
joka toteutetaan joko omana toteutuksena tai muiden kärkihankkeiden kanssa 
yhteisenä. Asian edistämistä pohditaan yhteistyössä ADR- ja AIA-
kärkihankkeiden sekä 6Aika-toimiston kanssa.  

 
Anne-Mari Sandell kertoi tilannekatsauksen 6Aika-viestinnän kirkastamiseen. 
Tarjouspyyntö kirkastustyöhön jätettiin kuudelle viestintätoimistolle, joista neljä 
jätti tarjouksen. Työhön valittiin Ellun Kanat, joka käy tällä hetkellä läpi olemassa 
olevaa aineistoa, sopii taustahaastatteluja 6Aika-toimijoiden kanssa ja 
valmistelee 6Aika-ohjausryhmän työpajoja (3 kpl huhti-toukokuun aikana). 
Työpajoista ensimmäinen on ns. ydinviestityöpaja, jossa pohditaan sitä, miksi 
6Aika-strategiaa tehdään. Sen jälkeen jatketaan työstöä näkökulmilla ”mitä?” ja 
”miten?”. Työpajojen pohjalla toimii Oulun koordinaattorikokouksessa 
tammikuussa työstetty kohderyhmämateriaali. 6Aika-toimisto välittää 6Aika-
ohjausryhmälle taustatietona Ellun Kanojen tarjouksen heti, kun heiltä saadaan 
jaettava versio.  

 
Sovittiin kolmen viestinnän työpajan ajankohdat, jotka ovat:  

• 22.4. aamupäivä (Helsinki) 
• 13.5. aamupäivä (PK-seutu/Helsinki) 
• 26.5. jo sovitun ohjausryhmän kokouksen yhteydessä (9.30.-14, Helsinki) 

Tarkemmat kokouspaikat ja ajat täsmennetään myöhemmin.  
 

Johanna Lyytikäinen esitteli tilannekatsauksen Espoon tapahtumaan 12.5.16.  
Tapahtuman kutsu on tarkoitus saada eteenpäin ensi viikolla ja kutsusta 
lähetetään eri versio eri kohderyhmille. Päivän ohjelmassa iltapäivän työpaja-
osio vaatii vielä eniten sisällöllistä työstämistä. Työpaja on tarkoitus saada 
linkitettyä aamupäivän ohjelmaan ja erityisesti yritysten pitchauksiin. Lisäksi 
myös TKI-toimijoille pitäisi löytää selkeä houkutin osallistua tapahtumaan.  
 
Liittyen tapahtuman sisältöön ja tarjoamaan kohderyhmille keskusteltiin siitä, 
minkälainen lupaus voidaan antaa seuraavan haun aukeamisen aikataulusta ja 
olisiko prosessi sellainen, että EAKR- ja Tekes-hankkeita lähdetään työstämään 
rinnakkain. Ohjelman rakentamisen kannalta tämä on oleellinen tieto. Todettiin, 
että suunnitelmaa EAKR- ja Tekes-hankkeiden työstämisestä rinnakkain 
voidaan lähteä viemään eteenpäin ja Espoon tilaisuudessa jatketaan osaltaan 
vuoropuhelua ja haun työstämistä. Tarkkaa ajankohtaa haun avautumiselle tai 
haun teemoja ei kuitenkaan vielä määritelty. Robert Eriksson ehdotti, että yhtenä 
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vaatimuksena EAKR-hankkeille hankehaussa voisi olla se, että hankkeilla on 
yhteistyötä rahoitettujen INKA-yrityspilottien kanssa. Sari Luostarinen muistutti, 
että edellistä EAKR-hakukierrosta valmisteltaessa keskusteltiin siitä, että haun 
teemat voisivat pysyä samoina kahden hakukierroksen ajan. Juha Sirviö totesi, 
että jos seuraavilla hakukierroksilla toivotaan entistä vahvempia kaupunkien 
yhteisiä hankkeita, tulee yhteiseen hankevalmisteluun varata riittävästi aikaa. 
Haun avautuminen esimerkiksi syyskuussa 2016 on liian aikaisin, sillä kaupungit 
eivät taivu niin nopeaan hankevalmisteluun.  
 
Keskusteltiin muista tulevista 6Aika-tapahtumista. Jukka Järvinen muistutti, että 
Tampereella järjestetään 17.-19.10.16 kansainvälinen seminaari, jossa on myös 
6Aika-sisältöä. Tarkoituksena on järjestää työpajoja, joissa käsitellään 
kärkihankkeiden teemoja ja esitellään kansainväliselle yleisölle, mitä 
kärkihankkeissa tehdään. Seppo Haataja kertoi EU:n Open Days –tapahtumasta 
lokakuussa (10.-13.10.16), jonne OASC-verkostoa ja 6Aika-konsortiota on 
pyydetty mukaan. Oman session järjestämisestä tapahtumassa on jätetty Letter 
of Intent. Toukokuussa saadaan tieto siitä, päästäänkö sessiota järjestämään. 
Sari Luostarinen kertoi, että koska 6Aika-strategiatoimistohanke päättyy ensi 
vuoden huhtikuussa, olisi ensi keväänä (helmi-maaliskuu) hyvä järjestää 
seuraava kansallinen 6Aika-tapahtuma. Tapahtumaan olisi mahdollista käyttää 
paljonkin budjettia, sillä toimiston yhteistä tapahtumabudjettia ei ole kulunut 
oletetun mukaisesti tämän vuoden yhteisten 6Aika-tapahtumien järjestämiseen. 
Keskustelua mahdollisen tapahtuman tarpeellisuudesta/järjestämisestä 
jatketaan koordinaattorien kanssa.  

 
5. Rakennerahastojen hallinto- ja valvontamenettelyt – Miten ne näkyvät 

6Aika-strategian rahoituksessa? 
 

Tiina Huotari esitteli ensimmäiseksi rakennerahastojen hallinto- ja 
valvontamenettelyjärjestelmää. Kaikkien välittävien eli rahoitusta tuensaajille 
jakavien toimielinten (ml. Uudenmaan liitto) tulee laatia hyvin tarkka ohjekirja 
siitä, kuinka hallintoa ja valvontaa hoidetaan (HVJ-järjestelmän kuvaus). TEM on 
hyväksynyt liiton koostaman HVJ-järjestelmän kuvauksen ja se on nyt VM:ssä 
tarkastuksessa. Kuvauksessa riskienhallinta ja petoksentorjunta korostuvat 
entistä enemmän. 6Aika-strategian osalta tähän osuvat esimerkiksi esteellisyys-
asiat. 
 
Komissio on hallinnon tasoissa ylin ja viimeinen valvova toimielin. 
Hallintoviranomaisena sekä myös todentamisviranomaisena rahoituksessa toimii 
TEM. Kummatkin tahot voivat tehdä myös tarkastuksia tuensaajien luokse, 
mutta yleisimmin niitä tekee rahoittajaviranomainen eli Uudenmaan liitto. Paikan 
päällä tehtävät tarkastukset hankkeiden toteutuksiin ovat käynnistymässä tämän 
vuoden syksyn aikana. Muun muassa TEM:in ja tarkastusviranomaisen (VM:n 
controllerit) tekemien tarkastusten linjaukset toimivat Uudenmaan liiton 
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päätöksenteon tukena, kun liitto tekee mm. tukikelpoisuuspäätöksiä. Tiina 
Huotari painotti, että tuensaajan on tärkeää huomioida se, että jos tarkastajan 
kanta poikkeaa Uudenmaan liiton kannasta, niin silloin tarkastajan kanta jää 
voimaan. Eli tuensaaja ei hyödy siitä, jos Uudenmaan liitto joustaa säädösten 
tulkinnassa. Kun rahoittaja antaa hanketoteuttajille ohjeita ja rajanvetoja siinä 
mitä hankkeessa voi tehdä, on asiassa siis loppujen lopuksi kysymys tuensaajan 
edunvalvonnasta. 

 
Liittyen ITI-rahoitukseen Tiina Huotari painotti, että kestävään 
kaupunkikehittämiseen on Suomessa osoitettava 5% EAKR-rahoitusta eli 
rahoitus tulee saada täysmääräisenä käyttöön. Lisäksi sisältöjen on oltava 
laadukkaita. Huotari kertoi myös Merja Haapakan terveiset Komissiosta. 
Haapakka oli painottanut sitä, että kaupunkien tulee varmistaa se, että ITI:n 
tarkoitus toteutuu, ja kaupungit todella toimivat yhdessä ja toteuttavat yhteistä 
alueellista strategia.  
 
Viimeisenä Tiina Huotari kävi läpi yleisiä valintakriteerejä ja niiden tulkitsemista 
hankehakemuksia arvioitaessa. Kaikkien valintakriteerien pitää toteutua, jotta 
hanke voidaan lainmukaisena rahoittaa. 6Aika-strategiassa on erityisesti 
keskusteltu siitä, missä määrin EAKR-rahoituksella voidaan rahoittaa 
kaupunkien perustoimintaa tai sen kehittämistä. Huotari kertoi, että tästä 
keskustellaan mielellään lisää, jotta asiaan saadaan selvyys eikä sitä koeta 
estävänä vaan enemmänkin mahdollistavana tekijänä. Uudenmaan liitto ei ole 
erehtymätön päätöksissään ja oikaisuja voi ja kannattaakin vaatia. Esimerkiksi 
hallinto-oikeudesta voisi olla hyvä saada EAKR-rahoituksen käyttämisestä 
kuntien toimien rahoittamiseen.  

 
6. Muut asiat 

 
Jukka Järvinen esitteli listauksen kaupunkien ilmoittamista UDN-verkoston 
jäsenistä. Juha Sirviö kertoi, että heillä verkoston jäseneksi on vaihtunut Mari 
Rautiainen. Myös Kimmo Viljamaa kertoi, että Vantaan henkilö voi vielä vaihtua 
ja hän informoi asiasta, kun se varmistuu. Outi Laikko huomautti, että kun 
lopullinen jäsenistö on tiedossa, on asiasta hyvä viestiä myös kärkihankkeille. 
Näin kärkihankkeet voivat välittää jäsenille hankkeistaan tietoa ja materiaaleja 
UDN-verkostolle esiteltäväksi.  
 
Keskusteltiin verkoston järjestäytymisestä jatkossa. Todettiin, että jokaisessa 
UDN-verkoston tapahtumassa on hyvä olla 6Aika-edustaja paikalla, joka viestii 
6Aika-strategiasta verkoston jäsenille, mutta tuo myös vastavuoroisesti UDN-
terveiset tiedoksi 6Aika-konsortiolle. Tarkempaa päätöstä 6Aika-jäsenten 
osallistumisesta verkoston tapahtumiin ei tehty.  
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Tiina Huotari esitteli ajankohtaiset terveiset verkoston toiminnasta. Huotari 
osallistui verkoston tapahtumaan Brysselissä 18.2.2016. Tilaisuuden sisältö 
keskittyi tässä vaiheessa vielä paljon ITI:en järjestäytymiseen eri maissa, mutta 
jatkossa painotus varmasti siirtyy kohti ITI:en sisällöllistä toteuttamista. Monissa 
maissa käytetään Suomea suurempi osuus kestävään kaupunkikehittämiseen 
(Suomessa minimi eli 5% EAKR-rahoituksesta). Teemoista Euroopassa 
korostuu erityisesti esimerkiksi energiatehokkuus.  
 
Keskusteltiin tulevista hauista ja erityistavoitteen 3.2 avaamisesta hakuun 
seuraavalla hakukierroksella (tavoite on osa 6Aika-strategian sisältöä, mutta 
siihen kohdistuvia hakuja ei ole vielä avattu). Tiina Huotari kertoi, että TEM:istä 
Johanna Oseniukselta on tullut viesti, että kaikki mahdollistetut 
investointiprioriteetit täytyy ottaa käyttöön. Lisäksi erityistavoitteen 3.2 
hankkeissa hankkeiden kohderyhmänä ovat kunnat eli hankkeilla voidaan 
parantaa mm. kuntien energiatehokkuusratkaisuja. Ohjausryhmä kannatti 
erityistavoitteen 3.2. avaamista seuraavaan hakuun. Puheenjohtaja Järvinen 
huomautti, että kaupungeissa kannattaa jo nyt etsiä niitä henkilöitä, jotka voivat 
toimia asiantuntija-apuna haku- ja hankevalmistelussa.  

 
Seuraava ohjausryhmän kokous (ml. viestinnän kirkastamisen kolmas työpaja) 
järjestetään Helsingissä 26.5. klo 9.30.-14. Kokouksessa yksi päätemoista on 
ESR-hankkeiden valinta.  
 
Kokous päättyi klo 14.36.  

 
 
 
 
 
 


