
	

	

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

	

6Aika-strategian ohjausryhmä  
 
Muistio 
Ohjausryhmän kokous 4/2016 
29.11.2016, kello 12.30-15.00  
Paikka: Ahertajantie 5, Tapiola, Espoo 
 
Osallistujat:  
Jukka Järvinen, Tampereen kaupunki (puheenjohtaja) 
Päivi Sutinen, Espoon kaupunki  
Johanna Lyytikäinen, Espoon kaupunki 
Seppo Haataja, Tredea Oy (etänä) 
Anna-Mari Sopenlehto, Turun kaupunki  
Marko Puhtila, Turku Science Park Oy  
Kimmo Viljamaa, Vantaan kaupunki  
Asko Räsänen, Vantaan kaupunki (estynyt) 
Aarne Kultalahti, BusinessOulu 
Soile Jokinen, BusinessOulu 
Kimmo Heinonen, Helsingin kaupunki  
Jussi Nissilä, Helsingin kaupunki (estynyt) 
 
Hanna-Maria Urjankangas, Työ- ja elinkeinoministeriö (estynyt) 
Tiina Huotari, Uudenmaan liitto  
Maria Rautavirta, Liikenne- ja viestintäministeriö (estynyt) 
Markku Koponen, Tekes  
Matti Saastamoinen, Tredea Oy (AD-kärkihanke) (estynyt) 
Kati Velling, Tredea Oy (AD-kärkihanke) 
Mika Rantakokko, Oulun kaupunki (AIA-kärkihanke) 
Outi Laikko, Turun kaupunki (AOA-kärkihanke) (estynyt) 
 
Sari Luostarinen, 6Aika-strategiatoimisto (esittelijä) (estynyt) 
Minna Torppa, 6Aika-strategiatoimisto (esittelijä) 
Minna Joronen, 6Aika-strategiatoimisto (sihteeri) 



	

	

	

1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Kokous avattiin klo 12.33. Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 

 

2. Väliarvioinnin johtopäätösten ja suositusten toimeenpano 

Ohjausryhmä keskusteli 6Aika-strategian väliarvioinnin johtopäätösten ja suositusten 
toimeenpanosta, johon 6Aika-johtoryhmä on pyytänyt toimenpide-ehdotuksia 
kokoukseensa 7.12.  

Ohjausryhmä totesi, että samanaikaisesti uuden 6Aika-toimistohankkeen jatkosuunnittelun 
kanssa tarvitaan laajempaa pohdintaa strategian loppukauden yhteisistä tavoitteista ja 
painotuksista. Ehdotettiin myös, että 6Aika-toimistohankkeen valmisteluryhmä voisi työstää 
asiaa eteenpäin ja tuoda se sen jälkeen ohjausryhmän ja johtoryhmän käsittelyyn. Ennen 
valmisteluryhmän työstöä tulisi jokaisessa kaupungissa kuitenkin käydä keskustelu siitä, 
mitä kaupungissa halutaan 6Aika-strategian puitteissa vielä loppukauden aikana tehdä 
(painotukset).  

Tulevien EAKR-hakuteemojen osalta todettiin, että samoilla yläteemoilla kannattaa edetä 
(syksyn 2016 EAKR-haku) ja näihin voitaisiin miettiä tarvittaessa tarkempia alateemoja. 
Hakuteemoja tulee haarukoida etupainotteisesti, jolloin ohjelmakauden lopussa pystytään 
nopeasti järjestämään hakuja, joissa saadaan vielä käyttämättä oleva raha liikkeelle.  

Tiina Huotari muistutti, että kokouksessaan 7.12. 6Aika-johtoryhmän tulee asettaa 6Aika-
strategian vähähiilisyystavoite. Toteumaa mitataan erityistavoitteen 3.2 hankkeista 
euromääräisesti. TEM:in asettama vähähiilisyystavoite koko rakennerahasto-ohjelman 
tasolla on 25%. Tiina Huotari ehdotti myös, että keväällä voitaisiin järjestää rahoittajan ja 
kaupunkikoordinaattorien yhteisiä työpajoja, joissa käydään läpi erityistavoitetta 3.2. ja 
esitellään mm. hyviä esimerkkejä siitä, minkälaisia hankkeita erityistavoitteella voidaan 
toteuttaa.   

Keskusteltiin hankegeneroinnista. Ohjausryhmä totesi, että hankevalmistelua tulee 
aikaistaa entisestään (aloitus esim. ensi syksyn EAKR-haun osalta jo keväällä). Tällä 
tavoin on mahdollista valmistella hankkeita, jotka ovat teemaltaan tärkeitä ja joihin 
kaupungit pystyvät varmistamaan oikeanlaisen sitoutumisen jo valmisteluvaiheessa 
(substanssiosaajien resursointi hankevalmisteluun, hankekirjoittamisen resursointi, 
omarahoitusosuuksien budjetointi). Todettiin myös, että hankegenerointia voidaan jatkossa 
osaltaan parantaa vahvistamalla esimerkiksi kaupunkikoordinaattorien resursointia 
uudessa 6Aika-toimistohankkeessa.  

Keskusteltiin tulosviestinnästä. Todettiin, että viestinnän merkitys ja rooli tulee kasvamaan 
entisestään strategian loppukaudella, sillä hankkeiden ja tekemisen määrä on suuri. 
Tärkeintä on sopia selkeät prosessit ja roolit viestintään sen eri tasoilla (hankeviestintä, 
kaupunkiviestintä ja kokonaisuuden viestintä). Ellun Kanat esittelee ehdotuksensa 
prosessista ja rooleista 6Aika-johtoryhmälle 7.12.16. Tämän jälkeen ohjausryhmä tulee 
käsittelemään viestintäasiaa uudelleen toimenpidetasolla. Viestinnän tulee myös näkyä 
entistä vahvemmin tehtävien ja resursoinnin osalta uudessa 6Aika-toimistohankkeessa.  

Käytiin läpi kaupunkien ehdotukset mahdollisten esteellisyyksien poistamiseksi ja tehtävien 
eriyttämiseksi huomioiden etenkin hankkeiden valmistelun, arvioinnin, päätöksenteon 



	

	

valmistelun ja päätöksenteon. Tehtävien eriyttämisen vaatimukset tulevat laista ja ovat osa 
normaalia virkamiestyötä.  

Sovittiin, että kaupungit lähettävät esitellyt kuvauksensa 6Aika-toimistoon, mistä ne 
välitetään johtoryhmälle käsiteltäväksi. 

Keskusteltiin uuden 6Aika-ohjausryhmän kokoonpanosta, joka tulee tarkistaa ottaen 
huomioon tehtävien eriyttäminen. Ohjausryhmä päätti esittää johtoryhmälle seuraavan 
kokoonpanon uudeksi 6Aika-ohjausryhmäksi: 

• Ohjausryhmässä on yksi jäsen kustakin kuutoskaupungista. 
• Tämän lisäksi yksi 6Aika-koordinaattori osallistuu ohjausryhmän kokouksiin 

asiantuntijajäsenenä (kiertävä edustus). Kun ohjausryhmässä käsitellään hanke-
esityksiä, koordinaattori ei voi olla kokouksessa läsnä. 

• Rahoittajan edustajana ohjausryhmään esitetään lisättäväksi Hämeen ELY-keskuksen 
Jukka Anttila (Tiina Huotari jatkaa Uudenmaan liiton edustajana).  

• Asiantuntijajäseninä jatkavat TEM:in Hanna-Maria Urjankangas, liikenne- ja 
viestintäministeriön Maria Rautavirta ja Tekesin Markku Koponen. 

• Kärkihankevetäjät osallistuvat 6Aika-ohjausryhmän kokouksiin asiantuntijajäseninä 
erikseen kutsuttaessa ja niin, että osallistumiseen liittyy jokin teemallinen rooli ja/tai 
esimerkiksi kärkihankkeen tilannekatsauksen esittely. 

Keskusteltiin yritysten osallistamisesta ja elinkeinopoliittisen näkökulman vahvistamisesta 
6Aika-toiminnassa. Todettiin, että ohjausryhmässä yritysten näkökulman kokouksiin tuovat 
Markku Koponen Tekesistä ja lisäksi kaupunkien elinkeino- ja kehitysyhtiöiden edustajat 
(kuten Aarne Kultalahti ja Seppo Haataja). Markku Koponen ehdotti lisäksi, että tulisi laatia 
jonkinlainen konkreettinen ehdotus siitä, mitä halutaan saada aikaan seuraavan parin 
vuoden aikana yritysyhteistyön osalla ja minkälaisilla toimenpiteillä näitä toteutetaan. Sen 
jälkeen ehdotus voitaisiin käsitellä ohjausryhmässä. Ohjausryhmä päätti, että uuden 6Aika-
toimistohankkeen valmisteluryhmä työstää asiaa eteenpäin ja valmistelee ehdotuksen 
ohjausryhmälle.  

Minna Torppa kertoi vielä, että nyt käynnissä olevalla EAKR-hakukierroksella 
hankehakijoita on hankekohtaissa sparrauksissa erityisesti kannustettu lähestymään 
yrityksiä ja nostamaan hankkeen indikaattoritavoitteita kunnianhimoiselle tasolle.  

 

3. Seuraavan ESR-haun valmistelu 

Keskusteltiin seuraavan 6Aika-strategian ESR-haun sisällöistä ja aikataulusta. 
Kokouksessaan kesäkuussa 2016 johtoryhmä on linjannut, että seuraava ESR-haku 
avataan toimintalinjalle 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (erityistavoite 6.1 Nuorten ja 
muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyden edistäminen). Hämeen ELY-
keskuksen kanssa on alustavasti keskusteltu haun aikataulusta ja todettu, että haku 
voitaisiin avata helmikuussa 2017.  

Keskusteltiin haun toimintalinjoista. Tiina Huotari suositteli, että 6Aika-johtoryhmälle 
tuotaisiin uudelleen keskusteluun myös toimintalinjan 4 avaaminen jo kevään 2017 
hakuun. EAKR-hankkeiden valmistelussa on vahvistunut tarve mm. oppimisympäristöihin 
kohdistuvaan kehitystyöhön, joka mahdollistaisi EAKR- ja ESR-rahoitusten hyödyntämisen 
rinnakkain. 



	

	

Ohjausryhmä päätti, että johtoryhmälle esitetään myös toimintalinjan 4 avaamista kevään 
ESR-hakuun. Haun kriteereistä ei vielä päätetty, sillä lopullisia kriteerejä on haasteellista 
laatia ennen kuin tiedetään, mitkä toimintalinjat ja erityistavoitteet haussa ovat auki. 6Aika-
kaupunkikoordinaattorit laativat haun 6Aika-kriteereistä ehdotuksen ohjausryhmälle ja 
näistä päätetään sähköpostikokouksessa tammikuussa.  

Ohjausryhmä päätti esittää johtoryhmälle, että ESR-haku avataan 15.2.2017 
toimintalinjoille 3 ja 4 (erityistavoitteet 6.1, 9.1 ja 9.2). Haku päättyy 12.4.17. 

 

4. Käynnissä olevan EAKR-haun arviointi- ja pisteytysprosessiin valmistautuminen 
kaupungeissa (huomioiden tehtävien eriyttäminen) 

Keskusteltiin käynnissä olevan EAKR-haun arviointi- ja pisteytysprosessiin 
valmistautumisesta. Asiasta keskusteltiin jo viime kevään EAKR-hankkeiden pisteytyksen 
yhteydessä (6Aika-ohjausryhmän kokous 1.4.16).  

Kimmo Viljamaa ehdotti, että olisi tärkeää linjata se, että kukin arvioitsija lukee kaikki 
yhden erityistavoitteen hakemukset (eli näitä ei erityistavoitteen sisällä voi jakaa 
yksittäisten arvioitsijoiden kesken). Näin pisteytysskaala säilyy samana kaikkien 
erityistavoitteen hakemusten osalta.  

Keskustelussa tuotiin esille myös mahdollisuus yksinkertaistaa pisteytysprosessia niin, että 
kaupungeissa hankkeet arvioitaisiin (mutta ei virallisesti pisteytettäisi), jonka jälkeen 
kaupungit kokoontuisivat yhteiseen pisteytyskokoukseen. Lisäksi pohdittiin, voisiko osan 
pisteytyksestä ostaa ulkopuoliselta taholta. Kaupungeissa on ollut haasteita saada 
resursoitua osaavilta henkilöiltä aikaa pisteytykseen. Tiina Huotari kertoi, että TEM ei 
suhtaudu pisteytyksen ostamiseen ulkopuolelta positiivisesti.  

6Aika-kaupunkikoordinaattorit jatkavat EAKR-haun arviointi- ja pisteytysprosessin 
suunnittelua koordinaattorikokouksessaan 2.12. ja asiaan palataan vielä ennen 
pisteytyksen aloitusta.  

 

5. 6Aika-strategian kv-toiminnan linjaukset - kaupunkien yhteisen näkemyksen 
muodostaminen 

Keskusteltiin lyhyesti 6Aika-strategian kansainvälisen toiminnan linjauksista. On todettu, 
että Urban Development Network –verkostossa on välttämätöntä olla, mutta vielä on 
linjaamatta osallistuminen muihin mahdollisesti tärkeisiin verkostoihin. Lisäksi tulisi linjata 
tapa, joilla verkostoissa ollaan esillä (edustetaanko foorumeilla ensisijaisesti omaa 
kaupunkia vai 6Aika-strategiaa).  

Kärkihankkeiden osalta Marko Puhtila kertoi, että avoin osallisuus ja asiakkuus –
kärkihankkeen ohjausryhmässä todettiin, että tällä hetkellä hankkeen kv-toiminnassa 
tärkeintä on benchmarkkaus. Esimerkiksi innovatiivisista hankintakäytännöistä voitaisiin 
mennä oppimaan muihin Pohjoismaihin. Mika Rantakokko kertoi, että myös Avoimet 
innovaatioalustat –kärkihankkeessa yhteistyötä on mietitty juuri Pohjoismaiden edustajien 
kanssa ja tarkoituksena on verkostoitua smart city –näkökulmasta. Keskustelua jatketaan 
mm. ensi toukokuun The Shift –tapahtumassa Turussa. Kati Velling korosti, että avoimen 
datan ja rajapintojen osalta tärkein verkosto on OASC-verkosto.  



	

	

Puheenjohtaja totesi, että aikataulusyistä varsinaisia linjauksia ei tässä kokouksessa 
ehditä laatimaan. Keskustelua jatketaan seuraavassa 6Aika-ohjausryhmän kokouksessa.  

 

6. Tilannekatsaus: EAKR-hakukierroksen eteneminen 

Ohjausryhmälle esitettiin tilannekatsaus EAKR-hakukierroksen etenemiseen. Ohjausryhmä 
käsittelee hankkeiden pisteytystä ja arviointia kokouksessaan helmikuussa ja johtoryhmä 
maaliskuussa. Rahoituspäätöksiä on tarkoitus saada viimeistään maalis-huhtikuussa.  

 

7. Muut asiat 

 
Sovittiin seuraavat 6Aika-ohjausryhmän kokoukset: 

 
• 17.1. klo 13: Sähköpostikokous ESR-haun sisällöistä ja kriteereistä  
• 15.2. klo 10: Asialistalla mm. EAKR-pisteytys. Kokous järjestetään pk-seudulla, 

tarkempi paikka varmistuu myöhemmin. 
 
	


