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1. Kokouksen	avaus	ja	järjestäytyminen	

Kokous	 avattiin	 klo	 10.05.	 Koska	 kyseessä	 oli	 ensimmäinen	 6Aika-ohjausryhmän	 kokous	
uudella	kokoonpanolla	(6Aika-johtoryhmä	asettanut	uuden	kokoonpanon	7.12.16),	käytiin	
läpi	 esittelykierros.	 Johtoryhmän	 päätöksellä	 Kimmo	 Heinonen	 on	 6Aika-ohjausryhmän	
puheenjohtaja	vuoden	2017.	Puheenjohtajuuskausi	on	jatkossa	vaihtuva	ja	kestää	vuoden	
kerrallaan.	

Käytiin	 läpi	 taustamateriaali	 liittyen	 ohjausryhmän	 tehtäviin	 ja	 rooleihin.	 Ohjausryhmän	
uutta	 kokoonpanoa	 asetettaessa	 lähtökohtana	 oli	 hankeideoinnin	 ja	 -valmistelun	 selkeä	
erottaminen	 rahoituksen	 päätösvalmistelusta	 ja	 päätöksenteosta.	 Ohjausryhmällä	 on	
keskeinen	 rooli	 rahoituksen	 myöntämisessä,	 joten	 ohjausryhmän	 jäsenellä	 ei	 voi	 olla	
omassa	organisaatiossaan	roolia	hankkeiden	valmistelussa	ja/tai	hankesuunnitelmien	ja	–
hakemusten	 laadinnassa.	Mikäli	 tämä	 ei	 erityisen	 poikkeustilanteen	 takia	 toteudu,	 tulee	
ohjausryhmän	 jäsenen	 jäävätä	 itsensä	 asian	 käsittelystä	 ja	 se	 tulee	 dokumentoida	
kirjallisesti.	

Keskusteltiin	ohjausryhmän	jäsenen	roolista	hankkeiden	kaupunkikohtaisessa	arviointi-	 ja	
pisteytysprosessissa.	 Uudenmaan	 liiton	 hallinto-	 ja	 valvontajärjestelmän	 kuvauksessa	
sanotaan,	 että	 “6Aika-ohjausryhmä	 arvioi	 erityistavoitekohtaisten	 ja	 6Aika	 -spesifien	
hankevalintakriteerien	täyttymistä,	ja	pisteyttää	kunkin	kriteerin	täyttymisen	asteikolla	1-
5.”	Tähän	mennessä	kaupunkikohtainen	arviointi-	 ja	pisteytysprosessi	 ja	 sen	organisointi	
on	 ollut	 kuitenkin	 pääosin	 kaupunkikoordinaattorin	 vastuulla.	 Pohjaehdotus	 on,	 että	
ohjausryhmän	 kaupunkijäsenet	 toimisivat	 jatkossa	 kaupunkikohtaisen	 pisteytystiiminsä	
puheenjohtajina	 (jos	 eivät	 vielä	 ole	 toimineet)	 ja	 vastaisivat	 tiimin	 organisoinnista	 sekä	
arvioinnin	ja	pisteytyksen	johtamisesta.	Kaupunkikoordinaattori	toimisi	edelleen	teknisenä	
tukena	 esim.	 kokousjärjestelyissä.	 Tässä	 kohtaa	 on	 myös	 hyvä	 mahdollisuus	 tarkastella	
mahdollisuutta	keventää	arviointi-	 ja	pisteytysprosessia	esimerkiksi	niin,	että	varsinainen	
hankkeiden	 pisteytys	 tehtäisiin	 vasta	 suoraan	 ohjausryhmässä,	 jolloin	 hankkeiden	
arvioinnissa	 saataisiin	 suoraan	 muodostettua	 yhteinen	 näkemys.	 Kaupunkikohtaiset	
arviointitiimit	tukisivat	ohjausryhmän	jäseniä	tarkoituksenmukaisuusharkinnassa.	

Todettiin,	 että	 pisteytysprosessin	 keventäminen	 kaupungeissa	 on	 kaikkien	 intresseissä.	
Toisaalta	ohjausryhmän	kaupunkijäsenen	rooli	ja	työmäärä	ehdotetun	kaupunkikohtaisen	
arviointi-	ja	pisteytysprosessin	vastuullisena	tahona	aiheutti	eriäviä	näkemyksiä.	Näin	ollen	
todettiin,	 että	 roolituskysymykset	 ja	 pohjaehdotus	 vaativat	 vielä	 lisää	 keskustelua.	Asiaa	
käsitellään	uudelleen	seuraavassa	ohjausryhmän	kokouksessa.		



	

	

Käytiin	 läpi	 6Aika-ohjausryhmän	 kokousten	 29.11.16	 ja	 17.1.17	 muistiot.	 Ohjausryhmä	
hyväksyi	edellisten	kokousten	muistiot.	

Tiedoksi	ohjausryhmälle	käytiin	vielä	lyhyesti	läpi	6Aika-johtoryhmän	kokousten	7.12.16	ja	
12.1.17	pöytäkirjat	ja	niissä	tehdyt	päätökset.	

	

2. EAKR-hankehakemusten	arviointi	ja	pisteytys	

Puheenjohtaja	Kimmo	Heinonen	totesi,	että	hän	on	esteellinen	käsittelemään	esityslistan	
kohtaa	2,	koska	on	ollut	valmistelemassa	yhtä	arvioitavista	hankkeista.	Kimmo	Heinonen	
poistui	 paikalta	 kohdan	 2	 käsittelyn	 ajaksi	 ja	 luovutti	 puheenjohtajuuden	 Kimmo	
Viljamaalle.		

Käytiin	 aluksi	 yleiskeskustelua	 syksyn	 2016	 EAKR-hankehausta.	 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.	
Jatkossa	 hauissa	 tulee	 painotus	 olla	 erityisesti	 erityistavoitteen	 3.2	 hankkeissa,	 koska	
johtoryhmä	 on	 linjannut	 6Aika-strategialle	 25%	 vähähiilisyytavoitteen.	 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,	 mutta	 hankevalinnoissa	 on	 tärkeää	
huomioida	 myös	 se,	 että	 strategian	 loppukauden	 toteutukselle	 (2017-2020)	 jää	 näiden	
hankevalintojen	 jälkeen	 riittävästi	 budjettia.	 Todettiin,	 että	 lähtökohtaisesti	
hankehakemusten	 budjetit	 ovat	 suuria	 ja	 monen	 hankkeen	 osalta	 niissä	 olisi	
pienentämisen	tai	hanketoteutusajan	lyhentämisen	varaa.	Jos	tällaisia	tarpeita	on,	toivoo	
rahoittaja	 saavansa	 niistä	 kuutoskaupungeilta	 selkeän	 ohjeistuksen	 rahoitukseen	
esitettävien	hankkeiden	rahoitusneuvotteluja	varten.	

Hankehakemuksia	 käsiteltiin	 erityistavoitekohtaisesti.	 Hankehakemusten	 käsittelyn	
jälkeen	 todettiin,	 että	 tästä	 hausta	 esitetään	 6	 hanketta	 6Aika-johtoryhmälle	
rahoitettavaksi.	 Näistä	 neljä	 on	 erityistavoitteeseen	 4.1	 kohdentuvia	 hankkeita	 ja	 kaksi	
erityistavoitteeseen	3.2.	

Ohjausryhmän	päätökset	ja	perustelut	löytyvät	erillisestä	ppt-liitteestä.	Kaikille	rahoittajan	
laillisuus-	ja	ohjelmanmukaisuustarkastuksen	läpäisseille	hankehakemuksille	(yhteensä	11	



	

	

kpl)	 lähetetään	 myös	 palaute,	 johon	 on	 rahoituspäätöksen	 ja	 6Aika-kaupunkien	
perustelujen	lisäksi	kirjattu	rahoitukseen	esitettävien	hankkeiden	osalta	kuutoskaupunkien	
asettamat	 reunaehdot	 ja	 täsmennykset,	 joiden	 on	 täytyttävä	 rahoittajan	 esittämien	
täsmennysten	 lisäksi.	 Reunaehdot	 ja	 täsmennykset	 käsitellään	 rahoittajan	 johdolla	
hankkeiden	rahoitusneuvotteluissa.			

	
Rahoittaja	 nosti	 esiin,	 että	 tarkoituksenmukaisuusharkinnassa	 tulisi	 jatkossa	 miettiä,	
kuinka	 monta	 yhteiskehittämisen	 alustaa	 tarvitaan,	 ja	 voisiko	 jo	 kehitettyjä	 hyödyntää	
paremmin.	 Sisältöä	 pitäisi	 suunnata	 enemmän	 yhteiskehittämisalustojen	 kehittämisestä	
liiketoiminnan	 kehittämisen	 tukemiseen.	 Jatkossa	 tulee	 pystyä	 antamaan	 tarkempaa	
ohjeistusta	hakijoille	siitä,	mitä	haetaan.		

	
Ohjausryhmä	 pohti	 kierroksella	 jaettavan	 rahoituksen	 määrää,	 ja	 päätyi	 siihen,	 että	
optimaalinen	 yhteenlaskettu	 budjetti	 olisi	 kokoluokaltaan	 n.	 15	Meur,	 jolloin	 rahaa	 jäisi	
myös	 strategian	 loppukauden	 hakuihin.	 Rahoittaja	muistutti,	 että	 ollaan	 ohjelmakauden	
puolivälissä,	ja	käytännössä	strategiassa	ehditään	avaamaan	yhden	ison	haun	lisäksi	enää	
nopeita	hakuja,	 joissa	 jaossa	on	päättyneistä	hankkeista	käyttämättä	 jäänyttä	rahoitusta.	
Hauissa	on	myös	huomioitava	asetettu	vähähiilisyystavoite	(25%	kokonaisuudesta),	 joten	
mikäli	tästä	pidetään	kiinni,	viimeinen	haku	suuntautuu	käytännössä	täysin	tähän.	Avointa	
dataa	voisi	saada	valjastettua	erityistavoitteen	3.2	hankkeisiin.	Hankevolyymin	osalta	sekä	
erityistavoitteen	 5.1	 (käytännössä	 avoimen	 datan	 hankkeet)	 että	 3.2	 hankkeissa	 ollaan	
erityistavoitteeseen	4.1	verrattuna	reilusti	jäljessä.	

	
3. Strategian	toteutuksen	tilannekatsaus	sekä	loppukauden	toteutuksen	vaihtoehtoiset	

mallit	

Keskusteltiin	 ennakkoon	 lähetetyn	 taustamateriaalin	 pohjalta	 strategian	 loppukauden	
toteutusmallista	 ja	 teemoista.	 Toteutusmalleja	 työstäneen	 valmisteluryhmän	 (ns.		
“Nyrkki”-ryhmä)	työ	on	valmis	ja	päämalli	on	kiteytetty.	Synergisoiva	malli	summaa	hyvin	
myös	 strategian	 väliarvioinnin	 tuloksia.	 Ohjausryhmä	 on	 käynyt	 edellisen	 kokouksen	
jälkeen	 loppukauden	 toteutuksesta	 sähköpostikeskustelua,	 ja	 ehdottaa	 synergisoivaa	
mallia	loppukauden	toteutuksen	pohjaksi	muutamilla	täsmennyksillä:		
● Hankkeiden	pitää	hyödyntää	jo	saatuja	tuloksia.	
● Kaupungin	 asiantuntijoita	 tulee	 verkottaa	 keskustelemaan	 keskenään,	 mutta	 koska	

kaupungit	 ovat	 erilaisia	 toimintatavoiltaan	 ja	 -ympäristöltään,	 kukin	 kaupunki	 hoitaa	
tämän	omalla	tavallaan.	Koordinaattorit	ovat	tässä	avainroolissa.		

● Hankkeiden	 yhteentoimivuus	 vaatii	 määrätietoisempaa	 ohjaamista	 ja	 yhteistyön	
fasilitoimista	jo	hakuvaiheessa,	valmistelupohjan	pitää	olla	vahva.		



	

	

● Halutaan	 vaikuttavampia	 hankkeita,	 mikä	 ei	 tarkoita	 kokoa,	 vaan	 strategisesti	
merkittäviä	 hankekokonaisuuksia.	 Nämä	 voivat	 olla	 eri	 kokoonpanoissa	 tehtäviä	
hankkeita,	 esim.	 3	 kaupunkia	 tekee	 yhteistä	 hanketta.	 Kaikkien	 ei	 tarvitse	 tehdä	
kaikkea.		

● Strategisen	 ohjauksen	 täytyy	 olla	 riittävästi	 resursoitu,	 ja	 jo	 tehtyjen	 asioiden	
hyödyntäminen	pitää	tehdä	kootusti	ja	hallitusti.		Paljon	hanketyötä	on	jo	käynnissä,	ja	
portfoliossa	 on	 tällä	 hetkellä	 esim.	 neljä	 	 liikennehanketta,	 joiden	 välistä	 yhteistyötä	
tulee	 tukea	 kaupunki-	 ja	 strategiatasolla.	 Kärkihankkeissa	 syntynyt	 yhteistyöverkosto	
pitäisi	saada	säilymään	ja	tulokset	uusien	hankkeistuksien	pohjaksi.		

● Olisi	 hyvä,	 jos	 strategian	 painopistealueet	 olisivat	 pakollisia	 työvälineitä	 tuleville	
hankkeille,	mutta	teemat	voisi	valita	tarpeen	mukaan.		

● Aikataulu	 on	 kriittinen,	 teemojen	 valinnassa	 täytyy	 olla	 tarkkana.	 Hankkeiden	
valmistelu	vaatii	todella	paljon	aikaa	ja	taustalle	tarvitaan	johdon	linjaukset	ja	toimivat	
verkostot.		

	
Käytiin	 keskustelua	 teemoista	 pohjaehdotuksen	 pohjalta.	 Loppukaudella	 on	 rajallinen	
määrä	aikaa	ja	rahaa,	ja	todennäköisesti	vain	yksi	iso	haku.	Kaupungeilla	on	jonkin	verran	
eri	näkökulmia	ja	painotuksia,	mutta	suurimmalta	osin	yhteiseksi	koettuja	tarpeita.	Lisäksi	
vähähiilisyystavoite	25%	määrittää	myös	 tulevia	hakuja.	 Yhteisesti	 todettiin,	 että	 teemat	
voivat	 olla	 väljiä,	 toimenpiteet	 ja	 hankkeet	 taas	 mahdollisimman	 fokusoituja.	 Teemoja	
tulisi	 toisaalta	olla	 rajattu	määrä,	 ja	niiden	sisällä	mahdollisimman	hyviä	hankkeita,	 jotka	
toteuttavat	strategiaa	ja	hyödyntävät	jo	tehtyä	työtä.		Käytiin	läpi	kaupunkien	kommentit	
ehdotettuihin	teemoihin	kaupunki	kerrallaan.	

	
Oulussa	 teknologia	 nousee	 edelle,	 koska	 on	 monta	 kymmentä	 teknologiayritystä,	 jotka	
tarvitsevat	 aitoja	 kaupunkiympäristöjä,	 oppimisympäristöjä,	 liikenne	 yms.	 alueita.	
Nähdään	liiketoimintapotentiaalia.	Kaikkia	listalla	olevia	joka	tapauksessa	tehdään.			

	
Helsingissä	 yrityspalveluekosysteemi	 on	 ensimmäisenä	 (hautomo/kiihdyttämö	 -tyyppiset	
toiminnat).	Opetus-	ja	terveyspuolella	olisi	kasvuyrityksille	pohjaa.	Erityistavoite	3.2	isolla	
on	painoarvolla	valinnoissa,	datakokonaisuus	yritysten	tarpeista	lähtien.		

	
Vantaalla	yrityspalveluekosysteemi	ensimmäisenä	-	selkeä	toiminta-alue.	Vähähiilisyyteen	
sopisi	 myös	 IoT-ratkaisujen	 hyödyntäminen;	 liittymät	 Smart	 &	 Clean	 -kokonaisuuteen	
tärkeitä.	 Kiertotalouteen	 ei	 tällä	 kierroksella	 vielä	 löytynyt	 oikeaa	 kulmaa,	 mutta	 sitä	
halutaan	 jatkossa	vahvistaa.	My	Data	kuntalaisnäkökulmasta	kiinnostavaa.	Ei	mitään	sitä	



	

	

vastaan,	että	liikkuminen	ja	oppiminen	ovat	esillä,	mutta	ne	ovat	jo	käynnissä	ja	kulkevat	
mukana	jo	valittuina	teemoina.	

	
Tampere	 pitää	 pohjaehdotuksessa	 määriteltyä	 listaa	 hyvänä,	 siitä	 löytyvät	 strategisesti	
tärkeät	alueet.	

	
Espoon	näkemyksen	mukaan	tämä	on	elinkeinopoliittinen	ohjelma,	ei	keksitä	uutta	julkista	
toimintaa.	On	tärkeää,	että	on	kaupunkien	omaan	toimintaan	liittyviä	teemoja,	 joihin	voi	
siirtyä	 uutta	 liiketoimintaa	 uuden	 teknologian,	 avoimen	 datan	 ja	 avoimen	 osallisuuden	
avulla.	 Strategian	 kolme	 painopistealuetta	 yhdessä	 syöttävät	 uutta	 liiketoimintaa.	 Pitää	
fokusoida	 ja	 valikoida,	 missä	 on	 kansallisen	 tulevaisuuden	 kannalta	 suurin	
liiketoimintapotentiaali.	 Oppiminen	 tärkein,	 tähän	 teknologian	 kytkeminen.	 Toisena	
liikkuminen	palveluna.		

	
Turku	 toi	esiin	 toiminnallisia	 reunaehtoja,	 teemoja:	 ikäihmisten,	 lapsiperheiden	palvelut,	
yms.	 ovat	 tähdellisiä,	 hyödynnetään	 uutta	 teknologiaa.	 MyData,	 IOT	 ja	 3D	 ovat	 kaikki	
listalla.	

	
Keskusteltiin	 myös	 siitä,	 onko	 listalla	 aivan	 uusia	 avauksia,	 vai	 ovatko	 jatkumoa	 jo	
meneillään	oleville.	Esim.	oppimiseen,	 liikkumiseen	 ja	kiertotalouteen	on	 jo	hankekantaa	
olemassa.	Matkailun	tarpeellisuudesta	käytiin	keskusteluja.	Uutena	kolme	kaupunkia	ovat	
nostaneet	esiin	ekosysteemin,	joka	edustaa	perinteistä	elinkeinopolitiikan	ydintä.	

	
Keskusteltiin	uuden	strategiatoimistohankkeen	valmistelusta	ja	todettiin,	että	synergisoiva	
malli	ei	tuo	isoja	muutoksia	strategian	toimistohankkeen	tehtäviin.	Mikään	toimintamalliin	
liittyvä	kysymys	ei	ole	tässä	ristiriitainen.	Kaupunkikoordinaation	tuki	 ja	rooli	pitää	tuoda	
entistä	paremmin	esille.	Aikataulu	on	 tiukka	 ja	uuden	koordinaatiohankkeen	 jättämiselle	
jää	aikaa	kuukausi,	 joten	valmistelua	tehdään	rinnakkain	muun	 loppukauden	valmistelun	
kanssa.	 Koordinaattorit	 ja	 keskitetty	 toimisto	 koostavat	 uuden	
koordinaatiohankehakemuksen.	Johtoryhmässä	aihetta	käsitellään	kokouksissa	22.3	ja	6.4.	
Hakemus	 jätetään	rahoittajan	käsittelyyn	10.4.	Tämän	 jälkeen	normaalin	hankekäsittelyn	
mukaisesti	ohjausryhmä	arvioi	 ja	pisteyttää	hakemuksen,	 ja	 johtoryhmä	esittää	hanketta	
rahoitukseen.		

	

	

	



	

	

4. Muut	asiat	

Keskusteltiin	 lyhyesti	 UDN	 Peer	 Review	 –tilaisuuden	 järjestämisestä	 Suomessa.	 Seppo	
Haataja	 kertoi,	 että	 DG	 Regiossa	 ollaan	 kiinnostuneita	 6Aika-strategiasta,	 koska	 ITI-
toteutusta	ei	tehdä	vastaavalla	tavalla	muualla	Euroopassa.	Tilaisuudessa	olisi	mahdollista	
saada	 vertaisarviointia	 siitä,	 miten	 6Aika-strategia	 on	 toteutuksessaan	 edennyt.	 UDN-
konferenssin	 ajankohdaksi	 varmistui	 26.-27.10.2017.	 Tilaisuutta	 varten	 on	 tehty	 tila-	 ja	
hotellivarauksia	 alustavasti.	 6Aika-ohrystä	 valmistelussa	 ovat	 mukana	 Seppo	 Haataja	 ja	
Päivi	Sutinen,	joilla	on	kokemusta	aiemmista	UDN	peer	review	-tilaisuuksista.	Lisäksi	tulee	
varmistaa,	että	kaikkien	kaupunkien	näkökulmat	ovat	mukana	tilaisuudessa.	Peer	Reviewin	
valmisteluun	 tarvitaan	 resursointia	 ja	 se	 tulee	 ottaa	 huomioon	uuden	 toimistohankkeen	
budjetissa.	 Minna	 Torppa	 kutsuu	 valmisteluporukan	 kokoon	 suunnitelman	 koostamista	
varten.	
	
Hanna-Maria	 Urjankangas	 kertoi,	 että	 TEM:ssä	 on	 keskusteltu	 mahdollisuudesta	 saada	
6Aika-strategia	 esille	Helsingissä	 pidettävään	 Smart	 Regions	 -konferenssiin.	 Vaihtoehtoja	
on	kartoitettu,	mutta	vielä	ei	ole	tarkentunut,	olisiko	6Aika	mukana	ohjelmassa	ständillä,	
puheenvuorolla	 vai	 site	 visit	 -kohteella.	 Ständipaikkoja	 haetaan	 komission	 portaalin	
kautta,	 joka	 aukeaa	 todennäköisesti	maaliskuun	 lopussa.	Uudenmaan	 liitto	 järjestää	 site	
visitit	 ja	yhtenä	vaihtoehtona	olisi	Kalasatama.	Myös	Espoo	olisi	kiinnostunut	tarjoamaan	
site	 visit	 -kohteita.	 Hanna-Maria	 pitää	 ohjausryhmän	 ajan	 tasalla	 suunnitelmien	
tarkentuessa.	 Kiinnostavin	 kulma	 olisi	 kuutoskaupunkien	 välinen	 yhteistyö	 ja	 siitä	
syntyneet	 tulokset.	 Todettiin	 myös,	 että	 Markku	 Markkula	 on	 mukana	 ohjelmassa,	 ja	
omalta	osaltaan	voi	nostaa	6Aika-strategiaa	esiin.		

		
Kevään	 kokouksia	 ei	 ehditty	 kokouksessa	 kalenteroida,	 mutta	 niihin	 palataan	 Doodlea	
hyödyntäen.	Ennen	kesälomia	pitää	tehdään	päätökset	mm.	uudesta	toimistohankkeesta,	
joten	 se	 vaikuttaa	 osaltaan	 kokousajankohtiin.	 Loppukeväälle	 tarvitaan	 myös	
vaikuttavuusindikaattorityöhön	 liittyvä	 kokous,	 jossa	 Ville	 Valovirta	 esittelee	 6Aika-
hankkeiden	 analyysiä	 ja	 vaikuttavuusindikaattorityökalua.	 Lisäksi	 tulossa	 on	 ESR-
hankkeiden	pisteytysprosessi,	joka	tulee	aikatauluttaa	ja	sovittaa	yhteen	päätöskokousten	
kanssa.	 Hankehakemukset	 saadaan	 käsittelyyn	 heti	 pääsiäisen	 jälkeen.	 Prosessia	
kehitetään	 ja	 uutta	 tekemisen	 tapaa	 voidaan	 soveltaa	 jatkossa	 myös	 EAKR-
hankearvioinnin	puolella.	 	Kaupungeilla	on	osaavia	arvioitsijoita,	 joita	voidaan	hyödyntää	
arvioitaessa	hankehakemusten	sisältöjen	vahvuuksia	ja	heikkouksia	suhteessa	strategiaan,	
jonka	jälkeen	ohjausryhmä	pisteyttää	hankehakemukset.	
Kokous	päättyi	klo	15.50.	


