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Puheenjohtaja	 avasi	 kokouksen	 klo	 10.16.	 Kyseessä	 oli	 johtoryhmän	 työkokous,	 jonka	 asialistalla	 olivat	 6Aika-
strategian	loppukauden	hakujen	teemat	ja	keskustelu	strategian	eri	toimijoiden	rooleista	ja	vastuista	sekä	muut	
mahdolliset	asiat.		
	
Johtoryhmä	 keskusteli	 6Aika-strategian	 taloustilanteesta	 sekä	 syksyn	 2016	 EAKR-haussa	 jätetyistä	
hankehakemuksista,	 jotka	 ovat	 parhaillaan	 arvioitavana	 kaupungeissa.	 Hankehaussa	 jätettiin	 11	
hankehakemusta,	joiden	yhteenlaskettu	budjetti	on	n.	27	miljoonaa	euroa.	Strategiassa	rahaa	on	vielä	jaettavana	
n.	38	miljoonaa,	eli	 jos	kaikki	11	hankehakemusta	rahoitetaan,	 jää	sen	jälkeen	rahoitusta	jaettavaksi	vielä	n.	10	
miljoonaa.		
	
Johtoryhmä	 totesi,	 että	 hankkeiden	 arvioinnin	 yhteydessä	 tarkastellaan	 hankkeiden	 budjettien	 realistisuutta,	
erityisesti	 suurten	ostopalveluiden	perusteluja	 ja	kohdentumista.	 Lisäksi	 sovittiin,	että	 jos	yksittäisen	hankkeen	
budjettia	 joudutaan	 päätösvaiheessa	 karsimaan,	 voidaan	 harkita	 hankkeen	 toteutuksen	 aikana	 lisärahoituksen	
myöntämistä	 johtoryhmän	 ja	 rahoittajan	päätöksellä.	 Tämä	edellyttää,	että	hanke	on	edennyt	erittäin	hyvin	 ja	
lisärahoitukselle	on	 selkeä	 ja	 konkreettinen	 tarve.	 Tällöin	 tulee	 kuitenkin	etukäteen	 sopia	 siitä,	mitä	hankkeen	
tulee	tietyssä	ajassa	saavuttaa,	jotta	lisärahoitusta	voidaan	myöntää.		
	
6Aika-strategian	taloustilanteen	osalta	todettiin,	että	tähän	mennessä	hankkeille	maksetun	tuen	määrä	on	vielä	
alhainen	 (vain	 n.	 10%	 hankkeiden	 kokonaisbudjeteista	 on	 haettu	 maksuun).	 Osittain	 alhainen	 summa	 johtuu	
siitä,	 että	 kärkihankkeet	 pääsivät	 suunniteltua	 hitaammin	 käyntiin.	 Jatkossa	 kärkihankkeilta	 on	 odotettavissa	
isoja	 maksatushakemuksia.	 Sovittiin,	 että	 maksuun	 haetun	 rahan	 määrää	 tarkastellaan	 vielä	 hieman	 eri	
näkökulmasta.	 6Aika-strategiatoimisto	 laatii	 taulukon	 siitä,	 paljonko	 rahoitusta	 olisi	 hanketasolla	 vuoden	 2016	
loppuun	mennessä	pitänyt	budjettien	mukaan	hakea	maksatushakemuksilla	suhteessa	siihen,	mitä	maksuun	on	
todellisesti	haettu.		
	
Keskusteltiin	 vielä	 6Aika-kärkihankkeiden	 budjeteista	 ja	 siitä,	 jääkö	 hankkeissa	 rahaa	 käyttämättä.	 Mikäli	
kärkihankkeista	on	rahaa	vapautumassa,	vaikuttaa	se	osaltaan	myös	strategian	loppukauden	suunnitteluun	(mm.	
hankehakujen	 määrään	 ja	 hankevalmisteluun)	 sekä	 esimerkiksi	 nyt	 käynnissä	 oleviin	 EAKR-hankevalintoihin	
(jaettavan	rahoituksen	määrä).	Sovittiin,	että	Tampereen,	Turun	ja	Oulun	johtoryhmän	jäsenet	selvittävät	kukin	
kaupungissaan	 koordinoitavan	 kärkihankkeen	 vetäjiltä,	mikä	 heidän	 realistinen	 arvionsa	 on	 hankkeen	budjetin	
toteutumisesta	 (eli	 jääkö	 rahaa	 jäljelle).	 Tieto	 lähetetään	 6Aika-toimistoon,	 viimeistään	 tammikuun	 loppuun	
mennessä.	 Lisäksi	 sovittiin,	 että	 kärkihankevetäjät	 kutsutaan	 seuraavaan	 johtoryhmän	 kokoukseen	 (22.3.)	
kertomaan	hankkeestaan	ja	sen	etenemisestä	(mitä	on	tavoiteltu,	mitä	saavutettu	ja	mitä	sellaista	jää	tekemättä,	
jota	 pitäisi	 kenties	 jonkun	 uuden	 hankkeen	 muodossa	 jatkaa).	 Kärkihankevetäjien	 esitykset	 lähetetään	
johtoryhmälle	etukäteen,	 jolloin	niihin	on	aikaa	perehtyä	 ja	mahdollisesti	käydä	kaupunkikohtaisia	keskusteluja	
ennen	kokousta.		
	
Johtoryhmä	keskusteli	kaupunkien	yhteisestä	hankevalmistelusta,	jota	tulee	edelleen	vahvistaa.	Nyt	arvioitavissa	
hankehakemuksissa	ei	ole	yhtään	hanketta,	 jossa	kaikki	kuutoskaupungit	 (kaupunkiorganisaatiot)	ovat	mukana.	
Jatkossa	 sen	 sijaan,	 että	 kaikki	 kuutoskaupungit	 olisivat	 mukana	 yhdessä	 isossa	 hankkeessa,	 voitaisiin	
kuutoskaupunkien	yhteinen	hankekokonaisuus	 tiettyyn	 teemaan	 liittyen	 (esim.	älykäs	 liikenne)	 toteuttaa	myös	
useamman	pienen	yhteishankkeen	avulla,	jossa	kussakin	olisi	esim.	kaksi	tai	kolme	kuutoskaupunkia	mukana.		
	



	

	

Johtoryhmä	 totesi,	 että	 jatkossa	 johtoryhmän	 jäsenten	 tulee	 olla	 aktiivisemmin	 mukana	 edistämässä	
hankevalmistelua	 kaupungeissa,	 mm.	 relevanteilla	 toimialoilla	 ja	 johtoryhmissä.	 Tässä	 auttaa,	 jos	 voidaan	
samalla	 esitellä	 joitain	 konkreettisia	 esimerkkejä	 siitä,	 mitä	 6Aika-strategian	 hankkeissa	 on	 yhteistyöllä	 saatu	
aikaan.	 Sari	 Luostarinen	 kertoi,	 että	 tämä	 tulee	 olemaan	 myös	 viestinnässä	 painotuksena	 strategian	
loppukaudella.	 Esimerkkien	 avulla	 viestitään	 isoista	 teemallisista	 kokonaisuuksista,	 joita	 eri	 hankkeet	 ovat	
mukana	toteuttamassa	omalla	tekemisellään.		
	
Keskusteltiin	 tulevien	 hankehakujen	 aikatauluista	 ja	 hankevalmistelusta	 kaupungeissa.	 Todettiin,	 että	 hakujen	
suunnittelussa	 voidaan	 edetä	 kokouksessa	 esitellyn	 alustavan,	 loppukauden	 hakujen	 aikajanan	 mukaisesti.	
Hakujen	 tarkat	 aikataulut	 päätetään	 myöhemmin,	 mutta	 valmistaudutaan	 siihen,	 että	 tämän	 vuoden	 aikana	
avataan	vielä	EAKR-haku.	 Lisäksi	 todettiin,	että	hankevalmistelua	 tulee	kaupungeissa	yhä	aikaistaa	 ja	 siihen	on	
hyvä	 varata	 vähintään	 puoli	 vuotta.	 Jos	 syksyllä	 2017	 järjestetään	 EAKR-hankehaku,	 tulee	 uusien	 hankkeiden	
valmistelu	 aloittaa	 käytännössä	 välittömästi,	 sillä	 budjettivarausten	 tulee	 olla	 kaupungeissa	 selvillä	 ennen	
budjettikehyksen	 lukkoon	 lyömistä	 eli	 käytännössä	 maaliskuussa.	 Kevään	 johtoryhmän	 kokouksissa	
hankevalmistelulle	on	varattava	riittävästi	aikaa.		
	
Santtu	Von	Bruun	esitteli	Helsingin	laatimia,	hyvin	alustavia	hanketeemoja	(8	kpl)	jatkoksi	edellisen	johtoryhmän	
kokouksen	 keskusteluihin.	 Johtoryhmä	 totesi,	 että	 esitellyistä	 teemoista	 voidaan	 löytää	 kaikille	 kaupungeille	
yhteisiä	 intressejä.	 Sovittiin,	 että	 Helsingin	 diasetti	 jaetaan	 kaikille	 ja	 teemoista	 käydään	 kaupunkikohtainen	
priorisointikeskustelu	 johtoryhmän	 jäsenen,	 ohjausryhmän	 jäsenen	 ja	 koordinaattorin	 johdolla.	 Tämän	 jälkeen	
yhteisistä	 teemoista	 keskustellaan	 johtoryhmässä	 ja	 päätetään,	 mistä	 teemoista	 aloitetaan	 yhteinen	
hankevalmistelu.			
	
Johtoryhmä	 keskusteli	 15.2.17	 avautuvasta	 6Aika-strategian	 ESR-hausta	 ja	 siihen	 liittyvästä	 hankevalmistelusta	
kaupungeissa.	 Kari	 Kankaala	 ehdotti,	 että	 Tampere	 voisi	 lähteä	 vetämään	 kuutoskaupunkien	 yhteistä	
hankevalmistelua	luomalla	pohjaehdotuksen	hanketeemoista	yhdessä	kaupungin	työllisyys-	sekä	elinkeinopuolen	
asiantuntijoiden	 kanssa.	 Tampereelta	 otetaan	 yhteyttä	 muihin	 kaupunkeihin	 pohjaehdotusta	 valmisteltaessa.	
Sovittiin,	että	näin	voidaan	edetä	ja	kun	pohjaehdotus	on	valmis,	käsitellään	sitä	myös	johtoryhmässä.	
	
Kokouksessa	ei	ehditty	keskustella	6Aika-strategian	eri	toimijoiden	vastuista	ja	rooleista.	Tämä	keskustelu	siirtyy	
myöhempään	ajankohtaan.	
	
Kokous	päättyi	klo	11.52.	
	
	
	
	


