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Kimmo	Heinonen,	6Aika-ohjausryhmän	puheenjohtaja	(esittelijä)	
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1.  Kokouksen	avaus	ja	edellisen	kokouksen	pöytäkirjan	hyväksyminen	
	
Kokous	avattiin	klo	11.33.	Hyväksyttiin	edellisen	kokouksen	pöytäkirja.	

		
2.  EAKR-hakukierroksen	päätökset	rahoitettavista	hankkeista	
	



	

	

Esityslistan	 kohdan	 2.	 käsittelyn	 ajaksi	 Kimmo	Heinonen	 jääväsi	 itsensä	 esittelijän	 paikalta	 ollessaan	
asiassa	esteellinen.		
	
Johtoryhmän	 puheenjohtajan	 luvalla,	 Sari	 Luostarinen	 esitteli	 ohjausryhmän	 pohjaesityksen	
johtoryhmälle.	 6Aika-strategian	 EAKR-haku	 järjestettiin	 ajalla	 1.9.-22.12.16	 ja	 se	 oli	 kaksivaiheinen	
sisältäen	 ideahakuvaiheen.	 Varsinaisia	 hankehakemuksia	 jätettiin	 hakuun	 11	 kpl,	 joista	 kuusi	 on	
erityistavoitteen	 4.1.	 hakemuksia,	 neljä	 erityistavoitteen	 3.2	 hakemuksia	 ja	 1	 erityistavoitteen	 5.1	
hakemus.	 Kaikki	 hankehakemukset	 täyttivät	 yleiset	 kriteerit,	 joten	ne	myös	 arvioitiin	 ja	pisteytettiin.	
Jätetyistä	hankehakemuksista	kymmenen	yhdestätoista	oli	osallistunut	haun	ideavaiheeseen	ja	saanut	
sparrausta.	 Sparrauksen	 hyöty	 näkyi	 esimerkiksi	 siinä,	 että	 hankehakemukset	 olivat	 paremmin	
kirjoitettuja	kuin	aiemmin.	Haussa	jätettyjen	hankehakemusten	yhteenlaskettu	budjetti	on	27,6	Meur.	
Haun	maksimibudjettia	ei	ole	etukäteen	määritelty.		
	
Sari	Luostarinen	toi	esille	erityisesti	huomioitavana	sen,	että	ohjausryhmän	esityksessä	on	rahoitukseen	
esitettäviä	 hankkeita,	 joissa	 on	 suurempia	 investointeja	 kuin	 aiemmin	 hakukierroksilla	 rahoitukseen	
hyväksytyissä	 hankkeissa.	 Tiina	 Huotari	 kertoi,	 että	 EAKR-hankkeet	 voivat	 sisältää	 pienimuotoisia	
investointeja,	jotka	ovat	tarpeellisia	ja	hinnaltaan	kohtuullisia	(euromääräistä	rajaa	pienelle	tai	suurelle	
investoinnille	 ei	 ole	 asetettu).	 	 Kehittämishankkeeseen	 kuuluvien	 investointien	 osuus	 tulee	 erottaa	
omaksi	 erilliseksi	hankkeekseen,	 ja	 tämä	 tapahtuu	 rahoitusneuvotteluissa.	 Tällöin	 johtoryhmän	 tulee	
hyväksyä	 rahoitukseen	 myös	 kehittämishankkeeseen	 kuuluva	 investointi	 erillisenä	 hankkeena.	
Investointien	tukiosuus	voi	olla	pienempi	kuin	kehittämishankkeen	(Esimerkiksi	muissa	EAKR-hankkeissa	
on	käytetty	tapaa,	 jossa	tukiprosentti	on	50%).	Perusteluna	tälle	on,	että	 investoinnilla	saadaan	tuen	
saajalle	pysyvää,	usein	hankkeen	toteuttamisaikaa	pidempää	hyötyä,	jolloin	on	perusteltua,	että	hakija	
osallistuu	sen	rahoittamiseen	suuremmalla	osuudella	kuin	kehittämishankkeeseen.	Rahoittaja	 toivoo,	
että	 johtoryhmä	 ottaa	 kantaa	 investointihankkeiden	 hyväksymiseen	 ja	 tukiprosenttiin	 hankkeiden	
käsittelyn	aikana.		
	
Keskusteltiin	 siitä,	 onko	 esimerkiksi	 seuraavassa	 haussa	 mahdollista	 vielä	 liittyä	 nyt	 rahoitettaviin	
hankkeisiin	mukaan	pienellä	rinnakkaishankkeella,	jossa	olisi	vain	yksi	hakija.	Ajatuksena	olisi	toteuttaa	
kokonaisuuteen	yksi	osa	lisää	omana	hankkeenaan	(jos	esim.	joku	kaupunki	ei	vielä	tässä	haussa	ehtinyt	
tiettyyn	 kokonaisuuteen	mukaan).	 Tiina	Huotari	 kommentoi,	 että	 rahoittajan	puolelta	 yhden	hakijan	
hankkeelle	 ei	 ole	 juridista	 tai	 teknistä	 estettä,	 mutta	 johtoryhmän	 tulee	 tehdä	 linjaus	 siitä,	
hyväksytäänkö	 yhden	 hakijan	 hanke	 tällaisessa	 tapauksessa,	 kun	 kysymys	 on	 6Aika-
strategianmukaisuudesta.		
	
Johtoryhmä	totesi,	että	esitetty	toimintatapa	on	kannatettava	ja	se	toisi	lisää	vaikuttavuutta	hankkeisiin,	
vähentäisi	hankesalkun	sirpaleisuutta	sekä	vahvistaisi	kaupunkien	yhteistyötä	tietyn	teeman	ympärillä.		
	
Johtoryhmä	päätti,	että	jatkossa	hankehauissa	voidaan	tietyin	ehdoin	hyväksyä	myös	yhden	toteuttajan	
liitännäishankkeita	rahoitukseen.	Ehtoja	tarkennetaan	ennen	seuraavan	EAKR-haun	avaamista.	



	

	

	
Asiaan	liittyen	Niko	Kyynäräinen	muistutti	johtoryhmää	myös	siitä,	että	jo	viime	haun	yhteydessä	
todettiin,	että	mahdollisuuksien	mukaan	pilottihankkeiden	ohjausryhmiin	tulisi	osallistua	niiden	
kaupunkien	6Aika-edustajia,	joista	ei	ole	osatoteuttajaa	mukana	hankkeessa.	Näin	hankkeissa	tehtävät	
toimenpiteet	ja	tulokset	saadaan	paremmin	tiedoksi	ja	hyödynnettäväksi	kaikkiin	kuutoskaupunkeihin.	
	
Johtoryhmä	keskusteli	rahoitettavaksi	esitettävistä	hankkeista.	Käytiin	läpi	ohjausryhmän	rahoitusesitys,	
jossa	 on	 mukana	 reunaehtoja	 ja	 täsmennyksiä	 rahoitettavaksi	 esitettäviin	 hankkeisiin,	 joiden	 on	
täytyttävä	 rahoittajan	 esittämien	 reunaehtojen	 lisäksi.	 Täsmennykset	 ja	 reunaehdot	 lähetetään	
hakijoille	tiedoksi	rahoitusesityksen	mukana	ja	ne	käsitellään	rahoittajan	kanssa	rahoitusneuvotteluissa.		
	
Johtoryhmä	 asetti	 keskustelussaan	 rahoitettavaksi	 esitettäville	 hankkeille	 useita	 ehtoja	 mm.	 liittyen	
hankkeiden	 budjettien	 rajaamiseen	 ja	 hankkeiden	 toteutusajan	 lyhentämiseen.	 Lisäksi	 johtoryhmä	
totesi,	 että	 suuret	 investoinnit	 tulee	 poistaa	 kokonaan	 niistä	 rahoitukseen	 esitettävistä	 hankkeista,	
joissa	niitä	oli	(2	kpl).		
	
Johtoryhmä	päätti,	että	erillisiä	investointihankkeita	ei	rahoiteta	tällä	hakukierroksella.	
	
Johtoryhmä	päätti	esittää	Uudenmaan	liitolle	rahoitettavaksi	neljää	(4)	hankehakemusta	ja	hylättäväksi	
kuutta	 (6)	 hankehakemusta.	 Lisäksi	 johtoryhmä	 esittää	 alustavasti	 rahoitettavaksi	 myös	 viidettä	
hankehakemusta	 (hankenumero	 303684),	 mutta	 koska	 siihen	 esitettiin	 erityisen	 paljon	 rajauksia	
rahoituksen	 myöntämiselle,	 sovittiin,	 että	 rahoittaja	 keskustelee	 rajauksista	 vielä	 konsortion	 kanssa	
ennen	 johtoryhmän	 kokousta	 6.4.	 Jos	 rajausten	 huomioimisen	 jälkeen	 hankkeen	 toteuttamiseen	 on	
vielä	 edellytykset,	 tekee	 johtoryhmä	 lopullisen	 päätöksen	 sen	 rahoittamisesta	 kokouksessaan	 6.4.	
Kokonaisuutena	johtoryhmän	esitys	rahoitettavista	hankkeista	vahvistetaan	tuossa	
kokouksessa.	
	
Johtoryhmä	esittää	rahoitettavaksi	Uudenmaan	liitolle	seuraavia	neljää	(4)	hankehakemusta:	
	
Erityistavoite	4.1.:		
303660	Tulevaisuuden	älykkäät	oppimisympäristöt		
303611	Tulevaisuuden	digitaaliset	kaupungit	ja	toimijariippumaton	dataintegraatioalusta	palveluiden	
kehittämiseen		
303644	Perille	asti	
	
Erityistavoite	3.2.:	
303586	Tulevaisuuden	kiertotalouskeskukset		
	
Lisäksi	alustavasti	esitetään	rahoitettavaksi	yhtä	(1)	hankehakemusta:	
	



	

	

Erityistavoite	4.1.:		
303684	Opastamisen	ekosysteemi		
	
Johtoryhmä	esittää	hylättäväksi	Uudenmaan	liitolle	kuutta	(6)	hankehakemusta:	
	
Erityistavoite	4.1.:	
303584	Kaupunkikehittämisen	hubi	
303615	Pk-yritykset	ja	tarvelähtöinen	innovaatiokehittäminen	
	
Erityistavoite	5.1.:	
303536	Smart	och	Digitalt	
	
Erityistavoite	3.2:	
303641	RoDiMaaS	-	Robotisaation	ja	digitalisaation	mahdollisuudet	MAAS-liiketoiminnassa		
303581	Tapahtumasanitaation	kehittäminen	kiertotalouden	ehdoilla	(TASAKIERRE)		
303551	TAIMI	-	Vähähiilinen	taloyhtiöekosysteemi	liiketoiminnan	kasvuympäristönä		
	
Kaikille	 hankkeille,	 myös	 hylätyiksi	 tulleille,	 toimitetaan	 perustelut	 ja	 muut	 huomiot	 omista	
hankehakemuksistaan	johtoryhmän	kokouksen	6.4.	jälkeen.		
	
	

3.  Strategian	toteutuksen	loppukauden	toteutusmalli	sekä	tulevat	teemat	
	

Kimmo	Heinonen	esitteli	asian.	6Aika-johtoryhmän	ja	–ohjausryhmän	yhteisessä	kokouksessa	2.11.2016	
johtoryhmä	asetti	työryhmän	valmistelemaan	uutta	koordinaattorihanketta,	joka	käynnistyy	elokuussa	
2017.	 Työryhmään	 osallistui	 edustaja	 jokaisesta	 kuutoskaupungista	 (johtoryhmän	 jäsenen	 nimeämä)	
sekä	 rahoittajan	 (Uudenmaan	 liiton)	 edustaja	 ja	 keskitetyn	 toimiston	 (FVH)	 edustaja.	 Ryhmä	 päätyi	
siihen,	 että	 ennen	 uuden	 koordinaatiohankkeen	 peruslinjausten	 (roolit,	 tehtävät	 ja	 toimintatavat)	
laadintaa	 sen	 on	 määriteltävä	 selkeämmin,	 mikä	 on	 koko	 strategian	 loppukauden	 toteutusmalli,	
huomioiden	 etenkin	 strategian	 väliarvioinnin	 suositukset.	 Työryhmä	 esittää	 strategian	 loppukauden	
toteutuksen	malliksi	 niin	 kutsutta	 ”synergisoivaa	mallia”,	 jossa	mm.	 isompien	hankkeiden	 valmistelu	
keskitettäisiin	2-5	yhteisesti	valitun	temaattisen	kärkiteeman	alle.	Näiden	tueksi	haettaisiin	teemojen	
ympärille	kohdistuvia	pienempiä	pilotteja	 ja	nopeita	avauksia.	Myös	 strategian	aiempien	hankkeiden	
(erityisesti	kärkihankkeiden)	tulosten	hyödyntäminen	on	tärkeää.		
	
Uuden	 koordinaatiohankkeen	 osalta	 synergisoiva	 malli	 esittää,	 että	 6Aika-strategian	 koordinaatio	
toteutetaan	 pitkälti	 nykyisen	 kaltaisilla	 perustehtävillä,	 ottaen	 huomioon	 loppukauden	 erityistarpeet	
(esim.	 tulosten	 levittäminen,	 viestintä,	 yritysten	 aktivointi)	 sekä	 arvioinnin	 kehittämissuositukset.	
Jatkossa	kansalliseen	koordinaatioon	rakennettaisiin	vahvemmin	sisään	myös	kärkiteemojen	kansallinen	



	

	

koordinointi.	 Tämän	 käytännön	 toteutuksesta	 johtoryhmän	 tulee	 kuitenkin	 vielä	 käydä	 keskustelua	
uuden	koordinaatiohankkeen	valmistelun	yhteydessä.	
	
Johtoryhmä	hyväksyi	strategian	 loppukauden	toteutuksen	malliksi	 työryhmän	esittävän	synergisoivan	
mallin.	
	
Käytiin	 läpi	 strategian	 loppukauden	 yhteisten	 teemojen	 hahmottelua.	 Johtoryhmä	 päätti	
työkokouksessaan	12.1.17,	että	yhteisiä	teemoja	valmistellaan	Helsingin	alustavan	ehdotuksen	pohjalta	
(osa	teemoja,	osa	enemmänkin	ideoita	hankkeistuksen	pohjaksi).	Tavoitteeksi	asetettiin,	että	yhteiset	
teemat	 olisivat	 selvillä	 maaliskuun	 aikana	 (jotta	 ehditään	 valmistautua	 loppuvuonna	 mahdollisesti	
avattavaan	 hakukierrokseen).	 Teemojen	 tarkennuksessa	 on	 otettava	 huomioon	 vähähiilisyystavoite	
25%,	jolla	on	merkitystä	hankkeiden	suuntaamisessa.	
	
Keskusteltiin	kaupungeista	kerättyjen	yhteisten	teemojen	top	5	–listasta.	Esitetyt	teemat	ovat	sellaisia,	
että	 jokaista	teemaa	on	kannattanut	vähintään	kolme	kaupunkia.	Todettiin,	että	 listalla	oleva	teemat	
ovat	hyväksyttävissä	pienin	huomioin	ja	täsmennyksin.	Kiertotalouden	teemaan	olisi	hyvä	liittää	vahvasti	
systeemi-integraattorien	 löytäminen,	 mitä	 kautta	 voitaisiin	 tunnistaa	 ja	 kehittää	 kansainvälistä	
liiketoimintaa	 kiertotalouden	 ratkaisuista.	 MyData	 ja	 sen	 liiketoimintahyödyntäminen	 on	 iso	 ja	
valtakunnallinen	 haaste,	 mutta	 on	 kuitenkin	 huomioitava	 se,	 voivatko	 kaupungit	 toimia	 teemassa	
ajurina,	 varsinkin	 kun	 sosiaali-	 ja	 terveydenhuollon	 järjestämisvastuu	 on	 siirtymässä	 maakunnille.	
Nelosteeman	 määrittelyä	 haluttiin	 vielä	 hieman	 täsmentää	 (uusi	 määrittely	 alla).	 Lisäksi	 Juha	 Ala-
Mursula	toi	esille	listan	ulkopuolelta	etenkin	ESR-hankevalmisteluun	liittyvän	yritysten	ja	työnhakijoiden	
törmäyttämisen	teeman	työpaikkojen	synnyttämiseksi.		
	
Johtoryhmä	päätti,	että	kaupunkien	yhteisen	hankevalmistelun	teemat	ovat:	
	

1. Kiertotalous/kestävä	kehitys	(Smart&Clean/	cleantech),	tieto	ja	älyteknologia	vähähiilisten	ja	
energiatehokkaiden	palveluiden	kehittämisessä 	

2. MyData	-	uutta	liiketoimintaa	ja	parempia	palveluita	henkilötietoja	hyödyntämällä 	
3. Kaupunkien	3D-mallit	kaupunkikehityksen	välineenä	ja	uuden	liiketoiminnan	alustana	 	
4. Yrityspalveluekosysteemin	kehittäminen	yritysten	kehitystä	paremmin	tukevaksi,	mm.	early	

stage-inkubaatio	/yrityskiihdyttämö	 	
5. Silver	economy	eli	ikääntyneisiin	liittyvät	palvelut	ja	liiketoiminta	

	
Keskusteltiin	 siitä,	 miten	 yhteistä	 hankevalmistelua	 lähdetään	 näiden	 kokonaisuuksien	 osalta	
edistämään	 (mm.	 kuka	 on	 vetovastuussa	 mistäkin	 teemasta	 ja	 koordinoi	 toimintaa).	 Eri	 teemojen	
substanssiasiantuntijat	 kaupungeissa	olisi	hyvä	 saada	heti	 alussa	yhteiseen	 ideointitilaisuuteen,	 jossa	
voitaisiin	löytää	tarkempia	hankeaihioita	teemojen	sisältä.		
	



	

	

Todettiin,	 että	 aiheesta	 jatketaan	keskustelua	käytännön	 toimenpiteitä	 tarkentaen	6.4.	 kokouksessa.	
Sovittiin	 myös,	 että	 ennen	 seuraavaa	 kokousta	 kukin	 johtoryhmän	 jäsen	 kaivaa	 mahdollisuuksien	
mukaan	esiin	omasta	kaupungistaan	näissä	viidessä	teemassa	jo	meneillään	olevat	hankkeet	(eli	mitä	jo	
tehdään	ja	toisaalta	minkälaista	tekemistä	puuttuu)	sekä	teemojen	yhteyshenkilöt.			
	
	

4.  Uuden	koordinaatiohankkeen	(1.8.2017-31.7.2020)	tehtävät,	resurssit	ja	budjetit		
	

Kimmo	Heinonen	esitteli	uuden	6Aika-strategian	koordinaatiohankkeen	(1.8.2017-31.7.2020)	alustavat	
tehtävät,	 resurssit	 ja	 budjetit.	 Pohjana	 uuden	 hankkeen	 tehtäville	 ja	 resursoinnille	 on	 hyödynnetty	
erityisesti	ensimmäisen	hankekauden	(2014-2017)	kokemuksia,	joiden	pohjalta	tiedetään,	mikä	toimii	ja	
on	 onnistunut,	 ja	 toisaalta,	 missä	 on	 parannettavaa.	 Toimintaa	 muutetaan	 ja	 kehitetään	 jatkuvasti	
kokemusten	perusteella.	Lisäksi	perusteluina	päivitetyille	tehtäville	toimivat	strategian	väliarvioinnista	
saadut	 tulokset	 ja	 johtopäätökset	 sekä	 se,	 että	 strategian	 kokonaistoteutus	 on	 nyt	 siirtynyt	 uuteen	
vaiheeseen	 (hakuprosesseista	 ja	 hankkeiden	 käynnistämisestä	 toteutukseen	 ja	 tulosvaiheeseen).	
Resursseissa	 ehdotetut	 suurimmat	 muutokset	 edelliseen	 hankekauteen	 verrattuna	 ovat	
kaupunkikoordinaattorien	 muuttuminen	 osa-aikaisista	 kokoaikaisiksi	 resursseiksi	 sekä	 osalle	
kaupungeista	allokoidut	osa-aikaiset	viestintäresurssit.	Päätoteuttajalle	suunnitelmissa	on	kokoaikainen	
viestintäasiantuntija	osa-aikaisen	sijaan	ja	lisäksi	päätoteuttajan	ostopalvelubudjetissa	on	huomattavaa	
kasvua.	Kasvu	liittyy	nimenomaan	kokemusten,	tulosten	ja	vaikuttavuuden	koostamiseen	ja	paketointiin	
viestittäväksi	 ja	 levitettäväksi.	 Tähän	 sisältyy	 suurten,	 yhteisten	 6Aika-tapahtumien	 järjestäminen	 ja	
mahdollinen	kansainvälisen	näkyvyyden	huomattava	lisääminen.		
	
Tässä	 vaiheessa	 uuden	 koordinaatiohankkeen	 valmistelijat	 toivovat	 johtoryhmältä	 evästystä	 siihen,	
miten	esiteltyä,	alustavaa	ehdotusta	tulisi	muokata.	Aikataulu	uuden	hankehakemuksen	jättämiseen	on	
tiukka	ja	hakemus	on	tarkoitus	jättää	rahoittajalle	käsittelyyn	pian	6.4.	johtoryhmän	kokouksen	jälkeen.	
	
Johtoryhmä	 totesi,	 että	 lähtökohtaisesti	 toiminnan	 taso	 ja	 koordinaatiohankkeen	 osuus	 strategian	
kokonaisbudjetista	 on	 kohtuullisella	 tasolla.	 Kuitenkin	 kaupunkien	 osa-aikaisen	 viestintäresurssin	
tarvetta	 esitellyssä	 mittakaavassa	 tulisi	 vielä	 tarkastella.	 Päätoteuttajan	 100%	 viestintäresurssin	
todettiin	 olevan	 perusteltu	 ja	 välttämätön.	 Päätoteuttajan	 ostopalvelubudjettia	 tulisi	 kuitenkin	 vielä	
tarkastella,	etenkin	kv-toiminnan	osalta.	Jos	isoja,	kansainvälisiä	tapahtumia	järjestetään,	olisi	ne	hyvä	
järjestää	 Suomessa.	 Rahoittaja	 kuitenkin	 huomautti,	 että	 kaikkia,	 esim.	 Brysselissä	 järjestettäviä	
kokouksia	 ei	 kannata	 jättää	 väliin	 (etenkin	 ITI-toteuttajien	 Urban	 Development	 Networkissä	 on	
välttämätöntä	olla	mukana).	Santtu	von	Bruun	toi	esille,	että	päätoteuttajan	budjettia	voitaisiin	käyttää	
myös	 ns.	 teemakoordinaattorin	 resursointiin.	 Teemakoordinaattori	 olisi	 vahvasti	 kaupunkien	 tukena	
uusien	hankkeiden	valmistelussa.		
	
Sovittiin,	 että	 ennen	 seuraavaa	 johtoryhmän	 kokousta	 6.4.	 johtoryhmän	 jäsen	 käy	
kaupunkikoordinaattorin	 kanssa	 läpi	 esitettyä	 hankekokonaisuutta,	 ja	 erityisesti	 oman	 kaupungin	



	

	

budjettia	 ja	 tekemistä	 etenkin	 viestintäresurssin	 näkökulmasta	 (paljonko	 resurssia	 laitetaan	
hankkeeseen	ja	millä	tasolla	viestintää	voidaan	tehdä	virkatyönä).	Tehtävien	työnjakoa	päätoteuttajan	
ja	 osatoteuttajien	 kesken	 tulee	 myös	 tarkastella	 ja	 esittää	 tarvittavia	 tarkennuksia.	 Päätoteuttaja	
muokkaa	ja	tarkentaa	esiteltyä	budjettia	 johtoryhmän	evästyksen	mukaisesti	seuraavaan	kokoukseen	
mennessä.	Asiaa	käsitellään	seuraavan	kerran	johtoryhmän	kokouksessa	6.4.,	jolloin	hankehakemuksen	
lopullinen	 versio	 tuodaan	 johtoryhmälle	 hyväksyttäväksi.	 Hankkeen	 arviointi	 ja	 pisteytys	 käsitellään	
johtoryhmän	kokouksessa	toukokuussa	(tarkkaa	päivää	ei	ole	vielä	sovittu).		
		

5.  ESR-hankevalmistelun	eteneminen	kaupungeissa	
	

Esityslistan	kohtaa	5.	ei	ehditty	käsitellä.	Tähän	palataan	seuraavassa	kokouksessa	6.4.		
		

6.  Muut	asiat		
	

		 Esityslistan	kohtaa	6.	ei	ehditty	käsitellä.	Näihin	palataan	seuraavassa	kokouksessa	6.4.		
	

Kokous	päättyi	klo	15.00.		
	

	
	


