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1. 6Aika-strategian	väliarvioinnin	johtopäätökset	ja	suositukset	toimeenpanoon	

	

Kokous	avattiin	klo	11.02.	Olli	Oosi	esitteli	6Aika-strategian	väliarvioinnin	johtopäätökset	ja	suositukset.		
	

Käytiin	 lähetekeskustelu	 suositusten	 toimeenpanosta.	 Todettiin,	 että	 jatkossa	 hankehakua	 ja	
hankkeiden	valmistelua	tulee	kohdentaa	yhä	enemmän	laajempiin,	kaupunkien	yhteisiin	kokonaisuuksiin	
ja	teemoihin,	jotka	vastaavat	selkeämmin	strategian	päätavoitteisiin	uuden	osaamisen,	liiketoiminnan	ja	
työpaikkojen	 syntymisestä	 sekä	 kansallisen	 kilpailukyvyn	 vahvistumisesta.	 Ainakin	 vuoden	 2017	 EAKR-
hankehaussa	 jatketaan	 samoilla	 teemoilla	 kuin	 syksyn	 2016	 haussa	 eli	 älykkään	 kaupungin	 uudet	
ratkaisut	 sekä	 kiertotalous	 ja	 resurssiviisaus.	 Hanna-Maria	 Urjankangas	 ja	 Tiina	 Huotari	 muistuttivat	
kaupunkeja	 siitä,	 että	 myös	 6Aika-strategiassa	 tulee	 toteuttaa	 rakennerahasto-ohjelman	
vähähiilisyystavoitetta	 ja	 kannusti	 kaupunkeja	 kiinnittämään	 jo	 nyt	 tähän	 huomiota	 valitsemalla	
rahoitukseen	erityistavoitteen	3.2	hankkeita.	Vaarana	on,	että	jos	vähähiilisyystavoitteeseen	ei	ohjelman	
loppukaudella	olla	pääsemässä,	tulee	hakuja	avata	vain	erityistavoitteeseen	3.2.	6Aika-johtoryhmä	linjaa	
kokouksessaan	7.12,	mikä	on	6Aika-strategian	tavoite	vähähiilisyyden	osalta.		
	
Käytiin	 keskustelua	 kärkihankkeiden	 sisältöjen	 jatkumisesta	 kärkihankkeiden	 päätyttyä.	 Todettiin,	 että	
kärkihankkeiden	 tekemää	 pohjatyötä	 hyödynnetään	 ja	 jatketaan	 nostamalla	 niiden	 sisältöjä	 tulevien	
hankehakujen	 pilotti-	 ja	 kokeiluhankkeisiin.	 Uusia,	 nykyisten	 kaltaisia	 kärkihankkeita	 ei	 kuitenkaan	
käynnistetä.		
	
Hankegenerointiin	 keskittyvää	 jatkohanketta	 strategian	 toteutuksen	 koordinointiin	 pidettiin	
periaatteessa	 hyvänä.	 Hankegenerointia	 varten	 tulee	 kuitenkin	 vahvistaa	 riittävät	 resurssit	
hankevalmisteluun	 jokaisessa	 kaupungissa	 myös	 laajemmin	 kuin	 jatkohankkeen	 kautta.	 Johtoryhmä	
toivoo,	 että	 ohjausryhmä	 laatisi	 näihin	 haasteisiin	 käytännön	 esimerkkejä	 ja	 ehdotuksia	 29.11.	
kokouksessaan.	
	



	

	

Elinkeinopoliittinen	 näkökulma	 ja	 yritykset	 tulee	 saada	 mukaan	 hankkeisiin	 jo	 niiden	
valmisteluvaiheessa.	 	 Markku	 Koponen	 kommentoi,	 että	 Tekesin	 kannalta	 yritysyhteistyö	 kiinnostaa	
erityisesti	siitä	näkökulmasta,	miten	kaupungit	voivat	toimia	kehitysalustana.	6Aika-toimiston	kanssa	on	
jo	käyty	aiemmin	keskusteluja	siitä,	että	otollisin	vaihe	vuoropuheluun	yritysten	kanssa	on	 juuri	alkava	
hankkeiden	 sparrausvaihe,	 jolloin	 on	 tiedossa	 jatkoon	 etenevät	 hankkeet	 ja	 niiden	 sisällöt.	 Näiden	
ympärille	 voidaan	 tuoda	 yrityksiä	 mukaan	 yhteistyöhön,	 järjestämällä	 esim.	 yhteisiä	
aamukahvitilaisuuksia,	 hackathoneja	 jne.	 Toimintaa	 pyritään	 aloittamaan	 jo	 tämän	 sparrauskierroksen	
aikana.		
	
Tulosviestintä	 nousee	 entistä	 suurempaan	 keskiöön	 strategiakauden	 edetessä.	 Pääpaino	 ei	 ole	 6Aika-
strategian	 toteutumisesta	 viestimisessä	 vaan	 hankkeiden	 saavuttamien	 tulosten	 viestimisessä.	
Viestintää	 tulee	 tehdä	 kolmella	 eri	 tasolla:	 hankekohtaisesti,	 kaupunkikohtaisesti	 sekä	 6Aika-
kokonaisuuden	 osalta.	 Ellun	 Kanat	 työstävät	 vielä	 konkretisoitua	 versiota	 strategian	 viestinnän	
kirkastamisen	 tueksi.	 Sitä	 käsitellään	 sekä	 ohjausryhmän	 kokouksessa	 29.11	 että	 johtoryhmän	
kokouksessa	7.12.	
	
Keskusteltiin	 6Aika-organisaatiossa	 toimivien	 roolien	 kirkastamisesta.	 Erityisen	 tärkeää	 on	 kirkastaa	
johtoryhmän	 ja	 ohjausyhmän	 välistä	 roolia	 ja	 vahvistaa	 ryhmien	 yhteyttä.	 Lisäksi	 tulee	 selkeyttää	 eri	
tahojen	 odotuksia	 kaupunkikoordinaatiolle,	 keskitetylle	 koordinaatiolle	 ja	 kärkihankekoordinaatiolle	
sekä	pohtia	näiden	tahojen	rooleja	 ja	tehtäviä	suhteessa	toisiinsa.	Roolituksiin	 liittyen	Tiina	Huotari	toi	
esille	 esteellisyyskysymykset	 sekä	 tehtävien	 eriyttämisen.	 Hankkeita	 arvioidessaan	
(tarkoituksenmukaisuusharkinta)	kuutoskaupungit	hoitavat	välittävän	toimielimen	tehtäviä,	 joissa	tulee	
noudattaa	hyvää	hallintotapaa.	On	varmistettava,	että	päällekkäisiä	 työyhdistelmiä	 ja	 intressiristiriitoja	
ei	 synny	 ja	 että	 päätöksenteko	 on	 puolueetonta.	 Keskeisintä	 on,	 että	 hankkeen	 valmistelijoina	 ja/tai	
toteuttajina	 olevat	 virkamiehet	 eivät	 voi	 olla	 mukana	 valmistetelmassa	 päätöksiä	 ja	 päättämässä	
hankkeiden	 rahoituksesta.	 Tähän	 erittäin	 hyvä	 esimerkkimalli	 on,	 että	 kaupungissa	
kaupunkikoordinaattori	toimii	hankegeneroinnissa,	ohjausryhmän	jäsen	on	mukana	päätösvalmistelussa	
ja	 johtoryhmän	 jäsen	 on	 varsinainen	 päätöksentekijä.	 Erityisesti	 kaupunkikoordinaattorin	 ja	
ohjausryhmän	 jäsenen	 välistä	 roolitusta	 tulee	 täsmentää	 jatkossa.	 Hanna-Maria	Urjankangas	 painotti,	
että	 komissio	 ei	 ole	 vielä	hyväksynyt	hallinto-	 ja	 valvontajärjestelmän	kuvausta	 tältä	ohjelmakaudelta,	
joten	 mahdollisten	 jääviysongelmien	 tarkastaminen	 on	 tärkeää.	 Tehtävien	 eriyttämiseen	 on	 syytä	
suhtautua	vakavasti.	
	
Johtoryhmä	 päätti,	 että	 ohjausryhmän	 kokouksessa	 29.11.	 jokainen	 kaupunki	 esittelee	 selkeän	
ehdotuksen	 siitä,	miten	mahdolliset	 jääviysasiat	 huomioidaan	 heidän	 kaupungissaan.	 Sen	 jälkeen	 asia	
käsitellään	johtoryhmän	kokouksessa	7.12.	
	

2. Tilannekatsaus	hankehakuun		
	



	

	

Kaupunkikoordinaattorit	 esittelivät	 tilannekatsauksen	 syksyn	 EAKR-hakukierroksen	 ensimmäisestä	
vaiheesta	jatkoon	suositelluista	ideoista.	Tiina	Huotari	kertoi	lisäksi,	että	tämän	hetkisen	tiedon	mukaan	
loppuohjelmakaudella	on	jaettavissa	vielä	n.	40	Meur	rahoitusta	hankkeille	(ml.	kunta-	ja	muu	julkinen	
rahoitus).		
	
Tässä	 kohtaa	 tuotiin	 esille,	 että	 kaksi	 hankeideaa	ovat	 tässä	 vaiheessa	ns.	 korkeanriskin	hankeideoita.	
Niissä	 on	 tarkasteltava	 rajankäyntiä	 EAKR-rahoitettavan	 toiminnan	 ja	 kaupunkien	 normaalin	
kehittämistoiminnan	välillä	sekä	huomioitava	jo	kärkihankkeissa	rahoitetut	sisällöt,	joita	ei	voida	toiseen	
kertaan	rahoittaa.		
	
Johtoryhmä	 kävi	 läpi	 kaikki	 hankeideat	 ja	 todettiin,	 että	 pohja-aineiston	 mukaisesti	 voidaan	 edetä.	
Hankeideoiden	 sparrausprosessin	 aikana	 tarkastellaan	 vielä	 hankkeiden	 sisältöpainotuksia,	 mukana	
olevien	kaupunkien	määrää	sekä	rahoituksen	tasoa.	Vaikka	rahaa	hankkeille	on	reilusti	jaettavissa,	tulee	
kunnianhimon	 taso	pitää	 korkealla.	 Seuraavan	 kerran	haun	 tilannekatsausta	 käsitellään	ohjausryhmän	
kokouksessa	29.11.	sekä	johtoryhmän	kokouksessa	7.12.		
	
Sari	 Luostarinen	 kertoi	 vielä	 hakuprosessin	 etenemisestä	 ensimmäisen	 vaiheen	 jälkeen.	 Kaikille	
idealomakkeen	 jättäneille	 lähetetään	Uudenmaan	 liitosta	kaupunkien	 (tarkoituksenmukaisuusharkinta)	
ja	 rahoittajan	 (laillisuus-	 ja	ohjelmanmukaisuusharkinta)	 yhteinen	palaute	7.11.	Palautteen	yhteydessä	
vihreää	 valoa	 saaneille	 ideoille	 lähetetään	 tietoa	 sparrausprosessin	 etenemisestä,	 ml.	 kutsu	
sparraustilaisuuksiin.	 Hankeideat	 saavat	 sekä	 rahoittajan	 että	 kaupunkien	 sparrausta.	
Kaupunkikoordinaattorit	 suunnittelevat	 parhaillaan	 parasta	 tapaa	 toteuttaa	 hankekohtainen	 6Aika-
sparraus.	
	
Viralliset	hankehakemukset	tulee	jättää	EURA-järjestelmään	22.12.16	mennessä,	jonka	jälkeen	käydään	
tekniset	 rahoitusneuvottelut.	 Päätöksiä	 rahoitettavista	 hankkeista	 on	 tarkoitus	 tehdä	mahdollisimman	
pian	kevään	aikana,	jolloin	hankkeet	pääsisivät	jo	käyntiin	ennen	kesälomia.		
	

3. Uuden	“toimistohankkeen”	valmistelu	
	

Kimmo	 Viljamaa	 ja	 Jose	 Valanta	 esittelivät	 ehdotuksen	 uuden	 toimistohankkeen	 valmisteluun	
koottavasta	työryhmästä.	Tarkoituksena	on	koostaa	riittävän	kattava,	muttei	liian	suuri	valmisteluryhmä,	
jotta	työ	etenee	sujuvasti.	Työryhmässä	olisi	hyvä	olla	rahoittajan	edustaja	paikalla	sekä	sopiva	edustus	
6Aika-konsortiosta	 eri	 tasoilla.	 Työryhmä	 käy	 läpi	 uuden	 toimistohankkeen	 periaatteelliset	 linjaukset,	
roolit	ja	toimintatavat	sen	perusteella,	mitä	nykyisestä	hankkeesta	on	opittu	ja	ottaen	huomioon	myös	
strategian	väliarvioinnin	johtopäätökset	ja	suositukset.		
	
Johtoryhmä	totesi,	että	uutta	toimistohanketta	tulee	valmistella	ottaen	huomioon	samanaikaisesti	myös	
koko	 strategian	 suuntaaminen	 ja	 fokusointi	 sen	 loppuajalle.	 Valmistelussa	 tulee	 lisäksi	 huomioida	



	

	

väliarvioinnissa	 esille	 tuodut	 hallintomallin	 ongelmat	 (johtoryhmän	 ja	 ohjausryhmän	 roolit,	 myös	
suhteessa	strategiatoimistoon).		
	
Ehdotettiin,	 että	 kunkin	 kaupungin	 johtoryhmän	 jäsen	 nimeää	 edustajansa	 uuden	 toimistohankkeen	
valmisteluryhmään.	 Laajennettu	 johtoryhmä	 päätti,	 että	 ehdotetun	 mukaisesti	 edetään.	 Lisäksi	
työryhmään	 osallistuu	 nykyisen	 strategiatoimistohankkeen	 päätoteuttajan	 sekä	 rahoittajan	 edustaja.	
Päätettiin,	että	jokainen	kaupunki	ilmoittaa	edustajansa	työryhmään	Kimmo	Viljamaalle	sekä	keskitetylle	
6Aika-strategiatoimistolle	 maanantaihin	 7.11.	 mennessä.	 Työryhmän	 puheenjohtaja	 nimetään,	 kun	
työryhmän	kokoonpano	on	tiedossa.		
	
	

4. Muut	asiat	
	

Sovittiin,	että	6Aika-ohjausryhmän	seuraava	kokous	29.11.	 järjestetään	Espoossa.	 Lisäksi	 sovittiin,	että	
aiemmin	 Tampereelle	 sovittu	 6Aika-johtoryhmän	 kokous	 7.12.	 järjestetään	 Helsingissä.	 Vuoden	 2017	
ensimmäinen	johtoryhmän	kokous	järjestetään	Tampereella	(tarkkaa	ajankohtaa	ei	ole	vielä	sovittu).		
	
Kokous	päättyi	klo	14.24.	
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