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1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
Kokous avattiin klo 13.02. Käytiin esittelykierros, koska liikenne- ja 
viestintäministeriön 6Aika-ohjausryhmän edustaja oli vaihtunut ja Maria 
Rautavirta osallistui ensimmäistä kertaa ohjausryhmän kokoukseen.  

 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 
2. ESR-hankehakemusten arviointi ja pisteytys (6Aika-kriteerit) 

 
Sari Luostarinen esitteli asian. 6Aika-strategian toinen ESR-hankehaku 
järjestettiin 1.3.-15.4.2016. Hakuun jätettiin 8 hakemusta, joista 6 kpl eteni 
kaupunkien ja rahoittajan pisteytykseen. Kaupunkikohtaisissa arviointi- ja 
pisteytystiimeissä tehdyn pohjatyön jälkeen koordinaattorit järjestivät yhteisen 
pisteytystilaisuuden, jossa jokaisen hankkeen 6Aika-kriteerit pisteytettiin ja 
pisteille laadittiin perustelut. Rahoittajalta (Hämeen ELY-keskus) saadun tiedon 
mukaisesti tässä haussa rahoitusta voidaan jakaa n. 1,6 Meur (EU+valtio –
osuus). 

 
Keskusteltiin hankkeiden saamasta pisteytyksestä ja arvioinnista. Todettiin, että 
yleisesti ottaen hankkeiden kytkentä 6Aika-strategiaan ja kaupunkeihin on 
ohuehko. Näin ollen hankkeet vaativat aktiivista ohjausta ja yksi keino tähän 
voisi olla se, että hankkeiden ohjausryhmissä on 6Aika-edustus. 
Strategiatoimisto keskustelee tästä mahdollisuudesta rahoittajan kanssa. Tiina 
Huotari myös ehdotti, että jatkossa jo hakuilmoitusvaiheessa edellytettäisiin 
sellaisten toimenpiteiden määrittämistä hankesuunnitelmassa, jotka kiinnittyvät 
johonkin kaupungin toimintoon.  

 
Ohjausryhmä suosittaa rahoitettavaksi seuraavia hankehakemuksia (4 kpl):  

 

 
 

Rahoitettavaksi ei suositella seuraavia hankehakemuksia (2 kpl): 
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Rahoittaja (Hämeen ELY-keskus) aloittaa hankehakemusten yleisten 
valintakriteerien pisteytyksen saatuaan tietoonsa 6Aika-kriteerien arvioinnin ja 
pisteytyksen tulokset sekä ohjausryhmän suosituksen rahoitettavista hankkeista. 
Sen jälkeen pisteytyksen kokonaistulos toimitetaan 6Aika-johtoryhmälle 
lausuntoa varten. 

 
Keskusteltiin 6Aika-strategian ESR-hakujen järjestämisestä jatkossa. Tähän 
mennessä kaupungit eivät ole olleet täysin tyytyväisiä ESR-hankkeiden 
kytkeytymisestä 6Aika-strategiaan ja sen tavoitteisiin. Keskusteluissa on noussut 
esille mahdollisuus, että ESR-hakuja ei enää strategiassa järjestettäisi. Tämä 
vaihtoehto on käytävä harkiten läpi molempien 6Aika-strategian rahoittajien 
(Uudenmaan liitto ja Hämeen ELY-keskus) sekä hallintoviranomaisen (TEM) 
kanssa. Seuraavat maakuntaohjelmien toimenpanossuunnitelmien 
lähetekeskustelut käydään elokuussa, mihin mennessä tulee olla tiedossa, 
järjestetäänkö 6Aika-strategiassa ESR-hakua vuonna 2017. Pääosin 
ohjausryhmän jäsenten kanta oli sen puolesta, että 6Aika-strategian ESR-hakuja 
edelleen järjestettäisiin. 

 
Ohjausryhmä päätti, että asia esitellään johtoryhmälle 21.6. kokouksessa. 
Johtoryhmältä toivotaan tuolloin periaatepäätöstä ESR-hakujen järjestämisestä 
6Aika-strategiassa jatkossa.  

 
3. 6Aika-rahoituksen tilannekatsaus 

 
Tiina Huotari esitteli tilannekatsauksen 6Aika-strategian EAKR-rahoitukseen. 
EAKR-asetuksen mukaisesti 5% EAKR-varoista on Suomessa korvamerkitty 
kestävään kaupunkikehittämiseen (6Aika-strategia) ja tulee huolehtia siitä, että 
tämä vaatimus täyttyy. Tällä hetkellä rahoituksen suhteen edetään noin 
puolivälissä (25 Meur jäljellä EU + valtion rahoitusta). TEM:in kanssa on 
alustavasti sovittu, että suoritusvarauksen ennakkobudjetointi otetaan käyttöön 
ensi vuodesta lähtien, jolloin varoja saadaan käyttöön etupainotteisesti ja 
hankkeita käynnistettyä enemmän jo aikaisemmassa vaiheessa strategiaa.  

 
Tärkeä huomioitava asia on se, että isoja hakuja ei strategian aikana ehditä 
järjestää enää kuin 2-3 kappaletta. Tämän jälkeen on hyvä varautua siihen, että 
järjestettäisiin vielä pieniä pikahakuja, joissa jaetaan aikaisemmista hankkeista 
ylijääneitä häntiä (käyttämättä jäänyttä hankebudjettia). On myös linjattava siitä, 
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käynnistyykö esimerkiksi uusia kärkihankkeita. Matti Saastamoinen huomautti, 
että kärkihankkeiden on tärkeää tietää tulevien hakujen ajankohdat, jotta on 
riittävästi aikaa valmistella mahdollisia uusia kärkihankehakemuksia ja uusien ja 
vanhojen kärkihankkeiden välille ei tule taukoa.  

 
4. Syksyn EAKR-hakukierroksen teemat ja aikataulu 
 
Sari Luostarinen esitteli lyhyesti haun valmistelun taustat. Edellisessä 6Aika-
johtoryhmän kokouksessa johtoryhmä totesi, että jatkossa hankkeiden tulisi olla 
kaupunkilähtöisempiä, jolloin hankkeiden tulokset myös päätyisivät vahvemmin 
kaupunkien hyödyksi tai laajemmin levitettäväksi. Lisäksi haun teemojen tulisi 
pohjautua kaupunkien strategioista nousseisiin, yhteisiin kehittämisen kohteisiin.  
Asiaa on työstetty eteenpäin koordinaattorien kanssa. Syksyn haku on tarkoitus 
järjestää kaksivaiheisena, rahoittajan virallisen prosessin mukaisesti. 
Ohjausryhmälle esiteltiin tähän mennessä koostettuja haun teemoja sekä 
aikataulua. 
 
Robert Eriksson esitteli teeman resurssiviisaus ja kiertotalous. TEM:istä on tullut 
toive, että erityistavoite 3.2 otettaisiin mukaan hankehakuun, koska se on myös 
mainittu strategiadokumentissa ja vähähiilisyyteen liittyviä hankkeita on tällä 
hetkellä liian vähän toteutuksessa rakennerahasto-ohjelmassa kansallisella 
tasolla.  
 
Teema sai ohjausryhmältä kannatusta. Todettiin, että sen kohderyhmiin tulee 
kuntien lisäksi lisätä vielä yritykset.  
 
Keskusteltiin toisesta ehdotetusta teemasta palveluja ja prosesseja tehostavat 
digitaaliset ratkaisut. Juha Sirviö kertoi, että teemaa pidettiin Oulussa hyvänä, 
mutta liian kaupunkilähtöisenä. Koettiin, että olisi hyvä olla teema, joka on 
enemmän yritysten lähtökohdista rakennettu. Näin ollen Oulu ehdotti kolmatta 
teemaa älykkään kaupungin mahdollistavat langattomat ja virtuaaliset ratkaisut.  
 
Ohjausryhmä totesi, että teemoissa kaksi ja kolme on osittain päällekkäisiä 
asioita ja niitä voisi yrittää yhdistää. On tärkeää, että yritysten toiminnan 
tukeminen näkyy teemojen sisällöissä. Todettiin myös, että teemassa voitaisiin 
tuoda esille palvelujen digitalisaation mahdollistavaa prosessikehittämistä ja 
prosessien tehostamista. Myös skaalautuvuuden voisi nostaa esille.  
 
Hakuteemojen valmistelun osalta sovittiin, että 6Aika-toimisto vetää keskustelun 
yhteen ja koordinaattorit jatkavat haun valmistelua keskustelun pohjalta.  
 
Keskusteltiin hakukriteereistä ja hakuilmoituksesta. Johanna Lyytikäinen ehdotti, 
että haun kriteereissä voitaisiin painottaa sitä, että hankkeen tekeminen 
kytkettäisiin esimerkiksi kärkihankkeissa jo tehtyihin asioihin, joiden päälle 
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lähdettäisiin rakentamaan jotain uutta ja lisäarvoa tuottavaa. Lisäksi Tiina 
Huotari painotti, että jo hakuilmoituksessa voitaisiin listata niitä asioita, joita 
kuutoskaupungit odottavat hankkeen tekevän tai toteuttavan (esim. 
tiedotusvelvollisuus kaupungeille, kaupunkien kanssa kumppanuudessa 
toteutettavat toimenpiteet jne). Tiina Huotari lupasi ohjausryhmän pyynnöstä 
koostaa listausta siitä, minkälaisia asioita hakuilmoitukseen voisi kirjata, jotta 
hankehakemuksista saadaan hyviä 6Aika-strategian hakemuksia.  
 
Keskusteltiin siitä, minkälaisia hankkeita haussa haetaan. Johtoryhmä on 
toivonut isompia, useamman kuutoskaupungin yhteisiä hankkeita. Todettiin, että 
tässä vaiheessa edetään aiemmin linjatulla määrittelyllä (hakijoita vähintään 
kahden kuutoskaupungin alueelta) ja haussa haettaisiin pilottihankkeita. Jotta 
saataisiin kaupunkien näkökulmasta hyviä 6Aika-hankkeita, jotka täyttävät myös 
rakennerahasto-ohjelman vaatimukset, on hankevalmistelu ja sen tukeminen 
kaupungeissa erityisen tärkeää.  
 
Keskusteltiin yritysten vahvemmasta osallistumisesta hankkeisiin. Markku 
Koponen kertoi, että jos syntyy sellaisia kaupunkien hankkeita, joissa yritykset 
ovat mukana, voisi Tekes sparrata yrityksiä, jotka voisivat jättää aiheesta 
rinnakkaishakemuksen. Yritykset voivat hakea Tekes-rahoitusta milloin tahansa, 
joten erillistä yrityshakua ei tarvitse asian tiimoilta järjestää. Yritysten kanssa 
voisi järjestää avointa vuoropuhelua tai keskustelutilaisuuden, jota kautta 
voidaan lähteä mahdollisimman helposti ja kevyesti rakentamaan 
hankeyhteistyötä. Tiina Huotari painotti, että myös rahoittajan näkökulmasta 
yritysten mukana olo hankkeissa on toivottavaa. EAKR-rahoitus on 
pääsääntöisesti tarkoitettu yritysten innovaatio- ja liiketoimintapotentiaalin 
tukemiseen. Yritykset ovat hankkeiden kohderyhmää ja voivat saada 
hankkeeseen osallistumisesta myös rahanarvoista etuutta. Tätä kautta ne ovat 
aina hankkeen hyödynsaajina.  
 

 
5. Koordinaation jatkosuunnitelmat 2017-2020 
 
Anna-Mari Sopenlehto esitteli koordinaattorien valmistelemia suuntaviivoja 
6Aika-strategian koordinaation tulevaisuudesta. Nykyinen 6Aika-
strategiatoimistohanke päättyy 30.4.2017 ja syksyllä tulisi aloittaa uuden 
koordinaatiohankehakemuksen valmistelu. Pääasiallisesti on mietitty keskitetyn 
koordinaation roolia ja vaihtoehtoja sen järjestämiselle sekä strategian 
johtamismallia.  
 
Keskusteltiin esitellyistä suuntaviivoista. Todettiin, että jos esitys viedään 
johtoryhmään olisi kannatettavaa laatia analyysi (plussat ja miinukset) 
esimerkiksi keskitetyn koordinaation järjestämisen eri vaihtoehdoista. Sari 
Luostarinen myös muistutti, että parhaillaan on käynnissä koko 6Aika-strategian 
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ulkoinen väliarviointi, jonka analyysiä ja johtopäätöksiä tulisi hyödyntää 
koordinaation ja strategian jatkon suuntaamisessa. Arvioinnin tulokset kuullaan 
syyskuussa. Matti Saastamoinen toivoi, että myös kärkihankkeita kuullaan 
etenkin keskitetyn koordinaation järjestämisessä, sillä toimisto palvelee kaikkia 
6Aika-strategian toimijoita.  

 
Ohjausryhmä totesi, että koordinaation jatkosuunnitelmat esitellään johtoryhmän 
kokouksessa 21.6. Asiasta voidaan keskustella lyhyesti myös rahoittajan 
järjestämässä 6Aika-johtoryhmän tapaamisessa 9.6., jossa keskustellaan 
strategian toteutuksen tilanteesta sekä sen menestyksellisestä loppuun 
saattamisesta.  

 
6. Ulkoisen arvioinnin tilannekatsaus 

 
Sari Luostarinen kertoi tilannekatsauksen 6Aika-strategian ulkoisen arvioinnin 
toteutukseen. Arviointityö on käynnistynyt ja arvioinnin toteuttaa Owal Group Oy. 
Työ valmistuu 30.9. ja arvioinnin tulosten läpikäymiseksi on alustavasti 
kalenteroitu työpaja 15.9. Arvioinnin loppuraportti viimeistellään työpajan 
jälkeen. Aineistoanalyysin lisäksi arvioinnissa haastatellaan laajasti eri 6Aika-
toimijoita (johtoryhmä, ohjausryhmä, koordinaattorit, kärkihankehenkilöstö jne).  

 
7. Muut asiat 

 
Markku Koponen kertoi tilannekatsauksen 6Aika-INKA –hakuun. Haku päättyy 
10.6. ja yhteydenottoja hakuun liittyen on tullut useita. Yrityksiä kiinnostaa 
mahdollisuus päästä yhteistyöhön kaupunkien kanssa ja saada referenssejä, 
mutta vielä on mahdotonta sanoa, kuinka moni lopulta hakee INKA-rahoitusta. 
Myös kaupungit ovat olleet Tekesiin yhteydessä ja kertoneet hankkeista tai 
toiminnoistaan, joihin yrityksiä haluttaisiin mukaan yhteistyöhön. 6Aika-INKA –
haulle on selvästi kysyntää ja Tekes on mielellään mukana toteuttamassa 
uusintakierrosta hausta esimerkiksi syksyllä.  

 
Jukka Järvinen esitteli aiheen 6Aika-edustus EAKR-hankkeiden ohjausryhmissä. 
6Aika-ohjausryhmän kokouksessa 1.4. sekä 6Aika-johtoryhmän kokouksessa 
14.4. asiasta keskusteltiin EAKR-hankkeiden pisteytyksen ja arvioinnin 
yhteydessä. Todettiin, että monet rahoitukseen etenevistä hankkeista vaativat 
vahvaa ohjausta, jota voidaan osaksi toteuttaa lisäämällä hankkeiden 
ohjausryhmiin 6Aika-edustajat. 6Aika-edustajan tulee raportoida hankkeen 
etenemisestä edelleen 6Aika-johtoryhmälle ja –ohjausryhmälle.  
 
Ohjausryhmä totesi, että kaupunkien 6Aika-henkilöitä ei vielä pystytä 
nimeämään hankkeiden ohjausryhmiin. Sovittiin, että koordinaattorit keräävät 
kaupungeistaan ehdokkaita ja asiaan palataan 6.6. koordinaattorikokouksessa 
Espoossa.  
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Keskusteltiin seuraavista kokouksista. Sovittiin, että keskitetty toimisto ja 
koordinaattorit käyvät läpi toiminnan koko loppuvuodelle sekä alkuvuodelle 2017 
ja työstävät tämän pohjalta aikatauluehdotukset kokouksille. Asiaan palataan 
ennen kesälomia. 
 
Kokous päättyi klo 15.26.  


