VTT-CR-XXXX-YY | 17.8.2017

ASIAKASRAPORTTI

6Aika-strategian
vaikuttavuusmalli
Kirjoittajat:

Ville Valovirta

Luottamuksellisuus:

Julkinen

Versio:

17.8.2017

2 (20)

Sisällysluettelo
Sisällysluettelo .......................................................................................................................... 2
1. Tavoitteet ............................................................................................................................ 3
2. Vaikuttavuusmalli ................................................................................................................ 4
3. 6Aika-strategian vaikuttavuusmalli.................................................................................... 10
4. Vaikuttavuusmallin hyödyntäminen prosessin eri vaiheissa ............................................. 16
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Hankkeiden valmistelu .............................................................................................. 16
Hanke-ehdotusten arviointi ....................................................................................... 18
Hankkeiden toteutus ja ohjaus ................................................................................. 19
Raportointi ................................................................................................................ 19
Arviointi ..................................................................................................................... 20

Lähteet ................................................................................................................................... 21

3 (20)

1. Tavoitteet
6Aika-strategia on Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteinen strategia avoimempien ja
älykkäämpien palveluiden kehittämiseksi. Espoon, Helsingin, Oulun, Tampereen, Turun ja
Vantaan kaupunkien yhteisen strategian tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista,
liiketoimintaa ja työpaikkoja älykkään kaupunkikehityksen avulla. Strategia suuntaa
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) sekä kaupunkien
omaa rahoitusta kuuden suurimman kaupungin yhdessä tunnistamiiin haasteisiin ja
tavoitteisiin.
Tässä raportissa kuvataan 6Aika-strategian johtamisen ja seurannan tueksi laadittu
vaikuttavuusmalli. Kuutoskaupungeilla ja rahoittajilla on yhteinen tarve seurata 6Aikastrategian vaikuttavuutta ja kehittää hankevalmistelua, toteutusta, seurantaa ja raportointia
vaikuttavuuden parantamiseksi.
Teknologian tutkimuskeskus VTT on laatinut tämän raportin 6Aika-strategiatoimiston
toimeksiannosta keväällä ja kesällä 2017. Työn tavoitteiksi asetettiin tuottaa johtamisen
välineitä, joilla voidaan vahvistaa 6Aika-johtoryhmän ja ohjausryhmien päätöksenteon
tietopohjaa. Tavoitteena on myös tuottaa kaupunkien johdolle tietoa, jonka avulla ne voivat
päättää 6Aika-strategian painotuksista ja priorisoinneista. Työllä pyritään tukemaan myös
6Aika-strategiatoimiston työtä seurannan viitekehyksen ja mittariston muodostamisessa.
Vaikuttavuusmallilla toivotaan parannettavan kaupunkien valmiutta hyödyntää 6Aikahankkeiden tuloksia täysimittaisesti ja seurata niiden vaikuttavuutta. Vaikuttavuusmallin
toivotaan myös tukevan kaupunkien 6Aika-koordinaattorien työtä lupaavimpien
hankeaihioiden tunnistamiseksi ja hanketulosten käyttöönottamiseksi
kaupunkiorganisaatioissa.
Lähestymistavaksi on valittu innovaatiotoiminnan jäsentämiseen kehitetty vaikuttavuusmalli.
Malli pohjautuu vaikutusketjuajattelun sekä vaiheittain etenevän kehitysprosessin mallin
yhdistelmään. Tavoitteena on muodostaa realistinen kuva siitä, miten tavoitellut vaikutukset
on mahdollista saavuttaa hankkeissa toteutettavilla toimenpiteillä. Hyvin jäsennetty
vaikuttavuusmalli auttaa hankkeiden valmisteluvaiheessa hahmottamaan toimivia
kehittämisstrategioita ja realistisia hankesuunnitelmia. Se auttaa johtamaan hanketta,
seuraamaan tulosten syntymistä sekä raportoimaan edistymistä. Myös tulosten ja
vaikutusten mittaaminen ja arviointi helpottuu, kun mittauksen kohteet asettuvat osaksi
johdonmukaista vaikuttavuusmallia.
Vaikuttavuusmallin lähtökohdat on kartoitettu kahdensuuntaisena analyysinä. Ensiksi on
analysoitu 6Aika-strategian tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet. Yksityiskohtaisemman
käsityksen muodostamiseksi 6Aika-hankkeiden sisällöistä on lisäksi analysoitu kaikki
kevääseen 2017 mennessä rahoitettujen 6Aika-hankkeiden tavoitteet ja suunnitellut
toimenpiteet. Tämä tietopohja on yhdistetty osaksi alla kuvattua vaikuttavuusmallin kehystä.
Työ on toteutettu 6Aika-strategiatoimiston ja VTT:n yhteistyönä. Alustavat tulokset on
läpikäyty kuutoskaupunkien päätöksentekijöiden ja koordinaattorien sekä isoimpien
hankkeiden vetäjien kesken. Näiden palautteiden pohjalta mallia on täsmennetty ja sen
esitystapaa jatkokehitetty.
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2. Vaikuttavuusmalli
6Aika-strategian keskeisenä vaikuttavuustavoitteena on luoda uutta osaamista, liiketoimintaa
ja työpaikkoja älykkään kaupunkikehityksen avulla. Ajatuksena on käyttää kaupunkiseutuja
uusien innovaatioiden kehitysympäristöinä. Kuusi kaupunkia muodostavat yhdessä riittävän
suuren kokonaisuuden, jolla on mahdollisuus toimia maailmanluokan referenssikohteena.
Strategian painopisteet ja niitä toteuttavat kolme kärkihanketta muodostavat kokonaisuuden:
•

Innovaatioalustoilla luodaan ja testataan uusia palveluja ja tuotteita todellisissa
olosuhteissa.

•

Kaupunkien avaama data toimii uusien palvelujen sekä toiminnan kehittämisen
raaka-aineena.

•

Avoin osallisuus ja asiakkuus tuo kaupunkiyhteisön suunnittelemaan ja
yhteiskehittämään palveluinnovaatioita ja asiakasprosesseja. Lisäksi edistetään
erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyttä ja osallisuutta.

Keskeisenä ajatuksena on myös, että 6Aika-strategiaa toteuttavat toimenpiteet lisäävät
osallistujakaupunkien ja koko maan julkisen sektorin tuottavuutta, koska uudet toimintamallit
ovat kaikkien kaupunkien ja kuntien käytettävissä.
6Aika-strategian vaikuttavuustavoitteet liittyvät siis elinkeinopoliittisiin kasvutavoitteisiin
(osaaminen, liiketoiminta, työpaikat), julkisen talouden tehostamiseen (kaupunkien ja julkisen
sektorin tuottavuus) sekä sosiaalisiin tavoitteisiin (osallisuus, heikossa työmarkkinaasemassa olevien työllisyys).

Vaikuttavuusmalli
Vaikuttavuusmallin tehtävänä on kuvata yleisellä tasolla, miten julkisilla varoilla rahoitettu
ohjelma ja sitä toteuttavat hankkeet voivat saavuttaa tavoitellut yhteiskunnalliset ja
taloudelliset vaikutukset. Mallin ydinajatus on hahmottaa loogisia vaikutuspolkuja, jotka
kytkevät yhteen panokset, toimenpiteet, tulokset ja vaikutukset.
Vaikuttavuuden aikaansaaminen ja todentaminen on osoittautunut haasteeksi kaikessa
julkisrahoitteisessa toiminnassa. Vaikuttavuuteen liittyviä haasteita ovat mm. toimenpiteillä
aikaansaatujen vaikutusten erottaminen muusta tapahtuneesta muutoksesta (ns. attribuutioongelma), vaikutusten syntymisen usein vaatima pitkä aikajänne sekä tiedonkeruun haasteet
liittyen mittaamiseen. Vaikuttavuusmallin huolellinen jäsentäminen auttaa hahmottamaan
hankkeiden vaikutusten syntymisen edellytyksiä, suunnittelemaan vaikuttavia hankkeita ja
luomaan tietopohjaa vaikutusten todentamiselle.
Lähtökohtana 6Aika-strategian vaikuttavuusmallin kehittämiselle on sovellettu Tekesin
Innovatiiviset kaupungit (Inka) -ohjelman tarpeisiin laadittua vaikuttavuusmallia (Valovirta &
Tuominen 2015). Mallin lähtökohtana oli julkisrahoitteisen hanketoiminnan logiikan
jäsentämiseksi yleisesti käytettävä vaikutusketjuajattelu.1 Panoksista tuloksiin ja vaikutuksiin
yhteen kytkeviä vaikutusketjuja täydennettiin kehitystoiminnan luonteen huomioon ottavalla
kehitys- ja innovaatioprosessien jäsennyksellä alla kuvattavalla tavalla.

1

Vaikutusketjuista yleisesti ks. esim. Funnel & Rogers 2011. Vaikutusketjuja ja niihin liittyviä malleja
on sovellettu mm. Tekesin vaikuttavuuden jäsentelyyn (Tekes 2008) ja EU:n rakennerahastoohjelmien arviointiin (Armstrong & Wells 2006).
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Vaikutusketjut
Vaikutusketjut ovat kuvauksia siitä, miten toimenpiteillä ja niihin kohdistetuilla panoksilla
aikaansaadut välittömät tulokset aikaansaavat tavoiteltavia laajempia vaikutuksia. Nämä
vaikutukset voivat olla mm. yhteiskunnallisia, taloudellisia tai ympäristöön liittyviä.
Vaikutusketjut rakentuvat tyypillisesti neljästä osatekijästä: panoksista, toimenpiteistä,
tuotoksista ja vaikutuksista (kuva 1).

Kuva 1. Vaikutusketjut panoksista vaikutuksiin

•

Panokset koostuvat rahoituksesta ja muista resursseista (mm. työvoimasta, tiloista ja
välineistä).

•

Toimenpiteet voivat koostua esimerkiksi palvelutoiminnasta, tutkimus- ja
kehitystyöstä tai viestinnästä.

•

Tuotokset ovat toimenpiteiden välittömiä seurauksia kuten asiakkaan saamaa
palvelua, kohderyhmien saamaa koulutusta tai viestintätoimenpiteiden tuloksia kuten
informaation jakamista internet-sivuilla tai seminaarissa osallistujille jaettua tietoa.

•

Vaikutukset koostuvat näiden seurauksena syntyvistä yhteiskunnallisista,
taloudellisista ja ympäristöön liittyvistä muutoksista. Vaikutusten syntymisen
edellytyksenä on tavallisesti kohderyhmien osaamisen ja valmiuksien muuttaminen
tai käyttäytymisen muuttuminen. Tavoiteltujen myönteisten vaikutusten lisäksi
vaikutukset voivat kuitenkin olla myös ei-tavoiteltuja, ennakoimattomia ja kielteisiä.

On hyödyllistä huomata käsitteiden ”vaikutus” ja ”vaikuttavuus” välinen ero. Siinä missä
vaikutukset voivat sisältää myös negatiivisia ja odottamattomia vaikutuksia, vaikuttavuus
kuvaa ovatko tavoitteet toteutuneet.
•

Vaikuttavuus kuvaa sitä, onko ohjelmalla, hankkeella tai toimenpiteellä saatu aikaan
tavoiteltuja vaikutuksia. Kyseessä on siis tavoiteltujen vaikutusten ja tavoitteiden
välinen suhde. Mikäli tavoitellut vaikutukset suhteutetaan myös toimenpiteisiin
käytettyihin panoksiin, voidaan arvioida niiden kustannus-vaikuttavuutta.

Esimerkkinä vaikutusketjusta voisi olla esimerkiksi työllisyyspalvelu kuvan 2 mukaisesti.
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Kuva 2. Työllisyyspalvelu yksinkertaistettuna vaikutusketjuna

Kehitys- ja innovaatioprosessit
Edellä kuvattu lineaarinen vaikutusketju soveltuu hyvin esimerkiksi kaupungin tuottaman
julkisen palvelun vaikuttavuuden jäsentelyyn. Taustalla on oletus tarvittavasta muutoksesta
ja sen aikaansaamiseksi suunnitelluista toimenpiteistä, jotka ovat ennalta tunnettuja ja
määriteltyjä. Kehityshankkeiden tarkastelussa täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että
hankkeen kohteena olevaa ratkaisua (eli palvelua, tuotetta tai toimintamallia) vasta
kehitetään ja kokeillaan. Tämän perusteella on mahdollista tehdä päätöksiä sen
käyttöönotosta pysyvään käyttöön. Kehittämishankkeiden vaikutukset syntyvät useiden
toisiaan seuraavien innovaatioprosessin vaiheiden kautta. Tyypillisiä innovaatioprosessin
vaiheita ovat tutkimus- ja kehitysvaihe, pilotointi, käyttöönotto ja leviäminen (kuva 2). Vaikka
yksittäiset kehitys- ja innovaatioprosessit etenevät käytännössä hyvin monin erilaisin tavoin,
voidaan uusien ratkaisujen kehityskuluista lähes aina jossain muodossa tunnistaa nämä
neljä päävaihetta.

Kuva 3. Innovaatioprosessien tyypilliset vaiheet
On hyvä huomioida, että suuri osa kehityshankkeista ei syystä tai toisesta johtuen ikinä
etene käyttöönottoon ja leviämiseen asti, mikä johtuu innovaatiotoiminnan riskipitoisesta
luonteesta. Uusi ratkaisu on yleisesti käytössä olevan määritelmän mukaisesti innovaatio
vasta sitten, kun se on otettu käyttöön.

Vaikuttavuusmalli
6Aika-strategian vaikuttavuuden jäsentämiseen sovellettava kehitystyön vaikuttavuusmalli
yhdistää edellä kuvatut kaksi näkökulmaa – vaikutusketjut ja innovaatioprosessit – yhteen
tarkastelukehikkoon (kuva 3).

7 (20)

Kuva 4. Kehitystyön vaikuttavuusmalli

Tämän kaksiulotteisen vaikuttavuusmallin avulla voidaan havainnollistaa useita
kehityshankkeiden vaikuttavuuden syntymiseen liittyviä tärkeitä tekijöitä:
•

Yhteiskunnallinen ja taloudellinen vaikuttavuus syntyy uusien ratkaisujen ja
toimintamallien käyttöönoton ja leviämisen kautta. Käyttöönottovaiheessa syntyy
paikallisia vaikutuksia ensimmäisten käyttäjien (esim. kaupunki, yritykset, kuluttajat)
tasolla. Leviämisen myötä syntyy skaalautuvia laajemman mittakaavan vaikutuksia.

•

Kehitysvaiheesta ja pilotointivaiheesta ei suoraan synny vielä taloudellisia tai
yhteiskunnallisia vaikutuksia. Kehitystoiminnasta ja kokeiluista syntyy ensisijaisesti
uutta tietoa, osaamista, kyvykkyyksiä ja sosiaalista pääomaa (mm. uusia
yhteistyöverkostoja ja kumppanuuksia), jotka luovat edellytyksiä käyttöönotolle. Osa
tästä tiedosta liittyy suoraan kehitettävän ratkaisun jatkokehitykseen. Tällainen voi
olla esimerkiksi uuden palvelukonseptin kuvaus ja siihen liittyvä tarve- ja markkinaanalyysi. Osa syntyvästä osaamisesta on eräänlaisia sivuvaikutuksia kuten yleistä
tietämyksen lisääntymistä ja leviämistä. Näillä niin sanotuilla spillover-vaikutuksilla on
tärkeä rooli alueellisten innovaatioekosysteemien muodostumisessa. Tietoa ja
osaamista ”läikkyy yli” myös muille toimijoille muodostaen alueellista oppimista, jonka
kasaantuminen luo alueellista kilpailuetua.

•

Pilotointivaiheen keskeinen tulos on käytännön kokeilutoiminnan kautta saatu
ymmärrys siitä, vastaako kehitetty ratkaisu käyttäjien tarpeisiin, toimiiko se teknisesti
oikeissa käyttöolosuhteissa, millä kustannuksilla se on toteutettavissa ja mitä
ennakoimattomia vaikutuksia se mahdollisesti aiheuttaa. Merkittävin vaikutus tästä
vaiheesta on ymmärrys siitä, toimiiko ratkaisu vai ei, mitä reunaehtoja ja edellytyksiä
sen käyttöön liittyy, miten sitä tulisi jatkokehittää ja mitä esteitä pitäisi purkaa tai
toimintatapoja muuttaa, jotta käyttöönotto olisi mahdollista.

•

Kehitysprosessien aikajänteet voivat vaihdella merkittävästi eri tapauksissa. Nopeasti
kehittyvät digitaaliset ratkaisut voivat joissain tapauksissa edetä ketterästä
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kehityksestä ja nopeasta kokeilusta laaja-alaiseen leviämiseen parhaimmillaan jopa
yhden vuoden aikajänteellä. Useimmissa tapauksissa uudet ratkaisumallit edellyttävät
erilaisia muutoksia mm. käyttäjätottumuksissa, ammatillisissa käytännöissä,
liiketoimintamalleissa, lainsäädännössä, ympäröivässä infrastruktuurissa ja
teknologioissa. Julkisten palveluiden uudet toimintamallit edellyttävät usein
organisatorisia muutoksia, joiden tarvearviointi, suunnittelu ja toteuttaminen vievät
aikaa. Näissä tapauksissa kehitys on yleensä hitaampaa. Radikaalisti uudenlaisen
innovaation skaalautuminen kehitystyöstä laajamittaiseen leviämiseen voi joissain
tapauksissa viedä vuosikymmenen tai jopa enemmän. Tapauksesta riippuen kukin
kehitysvaihe saattaa edellyttää useita ”kierroksia” – esim. useita pilotointeja eri
variaatioilla, rajauksilla tai mittakaavoilla.
•

Miten kehitysprosessin aikajänne suhteutuu hanketoiminnan sykliin, on
tapauskohtaista. Ei ole yhtä oikeaa kaavaa, miten suuren osan kehitysprosessista
yksittäinen hanke voi kattaa. Joissain tapauksissa on perusteltua, että yksittäinen
hanke on rajattu vain yhteen prosessin vaiheeseen – esimerkiksi ainoastaan jo
aiemmin kehitetyn lupaavan ratkaisun pilotointiin. Toisissa tapauksissa voi olla
realistista tavoitella etenemistä konseptikehityksestä pilotoinnin kautta aina
käyttöönottoon ja jopa levittämiseen asti yksittäisen hankkeen puitteissa. Tärkeää
kaikissa eri tilanteissa on kuitenkin kyetä ennakoimaan ja suunnittelemaan prosessin
seuraavia vaiheita toimivien vaikutuspolkujen muodostamiseksi.

•

Kehitysprosessin edetessä kehityksestä ja pilotoinnista käyttöönottoon ja leviämiseen
omistajuus ja rahoituspohja tyypillisesti muuttuvat. Kehitys- ja pilotointivaiheissa
hyödynnetään kehitys- ja innovaatiotoiminnan rahoitusta, mutta käyttöönotto- ja
leviämisvaiheissa tarvitaan tavallisesti käyttäjäorganisaatioiden omistajuutta ja
operatiivisen toiminnan rahoitusta. Tämä taitekohta on kehitystoiminnan
”kuolemanlaakso”, jonka seurauksena lukuisat lupaavat kaupunkiympäristöissä
toteutetut pilotit eivät ole edenneet käyttöönottoon ja laajempaan leviämiseen. Kuten
edellä on todettu, ilman käyttöönottoa ja leviämistä ei myöskään synny tavoiteltua
taloudellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

•

Uusien ratkaisujen kehittäjien täytyy kyetä vakuuttamaan hankinta- ja
investointipäätöksiä tekevät kaupunkien virkamiehet, yritysten päättäjät ja kuluttajat
ratkaisun hyödyistä suhteessa sen kustannuksiin. Joissain tapauksissa näihin
investointeihin täytyy osoittaa erillistä rahoitusta, toisissa tapauksissa kyse on
rahoituksen siirtämisestä vallitsevasta toimintamallista uuteen. Kaupunkien
infrastruktuurin osalta on usein tarpeen vakuuttaa myös suunnittelutyöhön palkatut
konsultit kyseisen ratkaisun toimivuudesta verrattuna perinteisiin toimintamalleihin.

•

Käyttöönotto ei välttämättä ole yksittäinen tapahtuma, vaan tyypillisesti rypäs
edelläkävijäkäyttäjien ensimmäisiä toteutuksia. Toisinaan joudutaan palaamaan
takaisin pilotointiin – ja jopa ratkaisun uudelleen kehittämiseen, mikäli
käyttöönottovaiheessa ilmaantuu merkittäviä haasteita ja edelleenkehittämisen
tarpeita.

•

Käyttöönotto edellyttää rahallisia panostuksia, jotka käytännössä ilmenevät hankintatai investointipäätösten muodossa. Tämä hankintapäätös voi olla tapauksesta
riippuen kaupungin, yrityksen tai kuluttajan tekemä päätös uuden ratkaisun tai
toimintamallin käyttöönotosta. Vertailukohtana on tavallisesti aiemmin käytössä ollut
palvelu, tuote tai prosessi, johon uuden hyötyjä, kustannuksia ja riskejä verrataan.
Joissain tapauksissa kyse on uuden tuotteen tai teknologian ostopäätöksestä (ns.
innovatiivinen hankinta). Toisissa tapauksissa kyse on uuden toimintatavan tai prosessin käyttöönotosta, joka ei edellytä erillistä hankintaa, mutta vaatii kuitenkin
organisaation omien voimavarojen uudelleen kohdentamista, henkilöstön koulutusta
ja muuta uuden toimintatavan oppimiseen liittyvää tekemistä.
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•

Digitaalisessa verkostotaloudessa uusien ratkaisujen skaalautuminen on dynaamista
ja itseään ruokkivaa. Mitä enemmän ratkaisulla on käyttäjiä, sitä houkuttelevampi se
on uusille käyttäjille, sitä enemmän siihen kytkeytyy uusien ratkaisujen kehittäjiä ja
tuottajia, joka tuo taas lisää käyttäjiä, tuottajia ja hyödyntäjiä. Kaupungit voivat
keskinäisellä yhteistyöllä vaikuttaa siihen, että ne pyrkivät ottamaan käyttöön
harmonisoituja toimintatapoja ja avointen standardien mukaisia toteutustapoja (mm.
data- ja ohjelmointirajapinnat). Kaupunkien keskinäinen harmonisointi luo yrityksille ja
muille hyödyntäjille laajemman yhtenäisen markkinan, joka mahdollistaa uusien
ratkaisun kustannustehokkaan skaalautumisen.

Yhteenvetona näistä huomioista voidaan kuvata yleistettävä vaikuttavuuspolku, jossa on
neljä päävaihetta. Vaikka kehitysprosessit käytännössä etenevät usein monien mutkien
kautta, on jäsennykselle neljään vaiheeseen looginen perustelu: uusi innovaatio kuten tuote,
palvelukonsepti tai toimintamalli ei leviä, ennen kuin joku/jotkut ovat sen ensimmäisenä
ottaneet käyttöön; on epätodennäköistä että innovaatio otettaisiin käyttöön ennen kuin sitä
on koekäytetty ja pilotoitu rajatussa mittakaavassa; pilotointia ei voi tapahtua, ennen kuin
uusi ratkaisu on saanut konkreettisen ilmiasun tuotteen prototyypin, palvelukonseptin tai
vastaavan muodossa. Vaikutuspolkujen eteneminen vaiheiden sisällä ja välillä on
havainnollistettu kuvassa 4 esitetyillä nuolilla.

Kuva 5. Kehitystyön etenemisen malli

Edellä esitetty yksinkertaistettu esimerkki työllisyyspalvelusta muodostuu hieman
monipolvisemmaksi, mikäli se perustuu uudenlaisen palvelukonseptin kokeiluun.
Vaikuttavuusmalliin asemoituna se voidaan kuvata kuvan 5 mukaisena prosessina, joka voi
edetä kehityksestä leviämiseen asti.
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Kuva 6. Esimerkki uuden vaikuttavuusmallin soveltamisesta kuvitteellisen
työllisyysvalmennuskonseptin kehittämiseen ja käyttöönottoon

3. 6Aika-strategian vaikuttavuusmalli
Tässä luvussa täsmennetään edellä kuvattua vaikuttavuusmallia yksityiskohtaisemmin
suhteessa 6Aika-strategian tavoitteisiin ja toimintatapoihin.

6Aika-strategian vaikuttavuusmalli
Yleisen kehitystoiminnan vaikuttavuusmallin soveltaminen 6Aika-strategian kontekstiin
ilmenee täsmennettyinä kuvauksina kehitysprosessien ja vaikutusketjujen eri vaiheissa. Alla
olevassa taulukossa (Taulukko 1) esitetään yleisen tason kuvaus 6Aika-strategiaan
sisältyvien elementtien sijoittumisesta vaikuttavuusmalliin. Sisällöt nousevat yhtäältä 6Aikastrategian tavoitteista ja toisaalta jo rahoitettujen hankkeiden suunnitelmista. Koonnissa on
pyritty huomioimaan 6Aika-strategiaan sisältyvät erilaiset hankemuodot (kärkihankkeet,
EAKR-pilotit ja ESR-pilotit). Lisäksi on huomioitu 6Aika-strategian ohjaus- ja tukimekanismit,
joilla pyritään vahvistamaan strategian tuloksellista toimeenpanoa.
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Taulukko 1. 6Aika-strategian vaikuttavuusmalli

Ottaen huomioon 6Aika-strategiaa toteuttavien hankkeiden moninaiset painotukset yllä
olevaan taulukkoon kirjatut tekijät eivät voi olla tyhjentävä listaus kaikista relevanteista
tekemisen muodoista. Taulukkoon on koottu vaikuttavuusmallin keskeisten osa-alueiden
sisältä tärkeimmiksi arvioituja tekijöitä, jotka havainnollistavat vaikuttavuuden syntymisen
edellytyksiä eri vaiheissa.

Hankkeet 6Aika-strategian toteutustapana
6Aika-strategiaa toteutetaan hankkeiden avulla. Kullakin hankkeella on oma mallinsa siitä,
millä toimenpiteillä sen on tarkoitus aikaansaada sellaisia välittömiä tuloksia, jotka
edesauttavat edellä kuvattujen vaikuttavuustavoitteiden toteutumista. Vaikka kukin hanke on
uniikki, voidaan olemassa olevan tutkimustiedon ja aiempien hanketoiminnan kokemusten
valossa nostaa esiin seuraavia yleisiä ominaispiirteitä, jotka esiintyvät varsin erilaisissakin
kehityshankkeissa.
•

6Aika-hankkeiden laajemmat vaikutukset syntyvät, kun lupaavat toimintamallit
skaalautuvat laajempaan käyttöön eri kaupungeissa ja mahdollisuuksien mukaan
myös ulkomailla. Kokeiltavat ratkaisut pitää näin ollen levittää ja skaalata: ensin ottaa
käyttöön yhdessä kaupungissa, sitten muissa kuutoskaupungeissa, sitten koko
maassa – ja jos mahdollista myös kansainvälisesti. Vain skaalautumisen kautta
voidaan saada aikaa laajoja taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Lupaavien
toimintamallien levittäminen kuutoskaupunkien kesken on 6Aika-strategian kantava
periaate.
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•

6Aika-strategian ytimessä oleva pilotointi ja kokeilutoiminta on tärkeä vaihe uusien
konseptien ja toimintamallien kehityksessä. Tästä vaiheesta syntyy itsessään jo
vaikutuksia, mutta ne liittyvät lähinnä uuteen osaamiseen ja yhteistyöverkostoihin.
Vasta pilotoitujen ratkaisujen käyttöönotto ja leviäminen alkaa synnyttää taloudellisia
ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.

•

6Aika-strategiaan kanavoitua EAKR- ja ESR-rahoitusta voidaan käyttää
kehittämiseen ja kokeilutoimintaan. Vaikka joissain tapauksissa voidaan rajatusti
rahoittaa myös uusien ratkaisujen käyttöönottoa, tulisi jatkuvuuden turvaamiseksi
tavallisesti kyetä löytämään käyttöönottajan omaa rahoitusta. Tapauksesta riippuen
tämä voi olla yksityistä tai julkista rahoitusta. Hankerahoituksella toteutettu toiminta
katkeaa, ellei sen jatkuvuutta ole varmistettu.

•

Käyttöönotto edellyttää tavallisesti uusien toimintamallien kokeilua ja pilotointia
käyttäjien toimesta sekä pilotoinnista muodostettavaa tietopohjaa (mm.
käyttäjäarvioinnit, kustannus-hyöty-analyysit, vaikutusarvioinnit) käyttöönotto- ja
investointipäätösten pohjaksi.

•

Yksittäisessä hankkeessa ei suinkaan aina ole realistista tavoitella koko ketjun
kattamista kehityksestä laajamittaiseen leviämiseen. Rajoitteina ovat koko prosessin
edellyttämä pitkä aikajänne ja vaikeus sitouttaa käyttäjiä vasta kehitteillä olevan
ratkaisun käyttöönottoon. Hankkeiden suunnittelussa ja ohjauksessa tulisi kuitenkin
asemoida tekemiset osana vaikuttavuuspolkuja ja valmistautua prosessin seuraaviin
vaiheisiin.

•

Käyttöönoton ja leviämisen osalta on tärkeää tunnistaa, voivatko ne pohjautua
kaupalliseen ja liiketaloudelliseen ajuriin vai ovatko ne kaupunkien julkisen
palvelutoiminnan piirissä. Kaupallisen perustein toimivien tuote- ja palvelukonseptien
kehittäjillä on liiketaloudellinen kannustin markkinoida ja myydä tuotettaan
mahdollisimman laajasti. Julkisen palvelutoiminnan piirissä sitä vastoin ei ole
sisäänrakennettuja kannustimia hyvien käytäntöjen levittämiseen eikä siihen ole
yleensä varattu erillisiä resursseja.

Mahdollistavat toimintamallit
Eräät 6Aika-strategiaan sisältyvät keskeiset toimintamallit ovat luonteeltaan mahdollistavia:
niiden avulla pyritään mahdollistamaan uudenlaisten ratkaisujen kehitys, kokeilu ja
käyttönotto. Erityisesti innovaatioalustat ja avoin data ovat luonteeltaan tällaisia
mahdollistavia ratkaisuja. Vaikuttavuusmallia sovellettaessa niihin käy ilmi mahdollistavien
toimintamallien kaksitasoinen vaikutuslogiikka: tavoitellut vaikutukset syntyvät silloin, kun
sekä mahdollistava toimintamalli itsessään että sen avulla mahdollistetut ratkaisut etenevät
innovaatioprosessin vaiheiden mukaisesti konseptoinnista levitykseen.
Innovaatioalustojen osalta kaksitasoisuus tarkoittaa sitä, että alustan kehityksen itsessään
tulisi edetä konseptoinnista koekäytön kautta vakiintumiseen ja laajempaan skaalautumiseen
sekä mahdolliseen leviämiseen muihin kaupunkeihin. Toisaalta kehitysalustalla kokeiltavat
(sekä kaupalliset että ei-kaupalliset) ratkaisut etenevät konseptoinnista pilotoinnin kautta
kohti käyttöönottoa ja skaalautumista.
Vaikuttavuusmallin jäsentämisen kannalta haastavaa on se, että näiden kahden tason välillä
vallitsee dynaamisia takaisinkytkentöjä. Alustan kehitys, pilotointi ja vakiinnuttaminen
etenevät vain, mikäli niiden piirissä syntyy käytännön kehityshankkeita ja kokeiluja. Jokainen
kokeilu vahvistaa alustan toimintaa, mikä puolestaan lisää alustan houkuttelevuutta ja tuo
sinne lisää kokeilutoimintaa. Näistä dynaamisista takaisinkytkennöistä syntyy alustojen
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skaalautumispotentiaali, mikäli alustoihin liittyvien verkostovaikutusten
muodostumismekanismeja saadaan aktivoitua.
Innovaatioalustasta itsestään syntyy lähinnä osaamisvaikutuksia, varsinaiset taloudelliset ja
yhteiskunnalliset vaikutukset syntyvät alustoilla pilotoitavien ratkaisujen skaalautumisen
myötä.2
Älykäs Kalasatama
Esimerkiksi Helsingin Älykäs Kalasatama -hankkeessa luotu nopeiden kokeilujen malli on
itsessään innovaatioalustan konsepti, jota on ensin kokeiltu, sen jälkeen vakiinnutettu
pysyväluonteiseksi kehitysmalliksi ja levitetty muihin kaupunkeihin 6Aika-ohjelman kautta.
Toisaalta nopeita kokeiluja toteuttaneet yritykset ja yhteisöt ovat tuoneet tuote- tai
palvelukonsepteja käyttäjien testattaviksi Kalasataman alustalle. Kokeilujen tuloksia on
hyödynnetty ratkaisujen eteenpäin viennissä pysyvään käyttöön ja laajempaan levitykseen.
(Älykäs Kalasatama on Avoimet innovaatioalustat -hankkeen yksi osatoteutuksista.)

Myös avoin data on innovaatioalustojen tavoin erilaisten toimintojen mahdollistaja.
Kaupunkien hallitseman datan avaamisen prosessia voidaan jäsentää edellä kuvatun
prosessin mukaisesti: datan ja rajapintojen avaamisen mallit ja konseptit, avaamisen
pilotointi, toimintamallien käyttöönotto ja vakiinnuttaminen pysyväksi palveluksi ja
kehittäjäresurssiksi sekä levittäminen kaupunkien välillä. Datan ja rajapintojen avaamisen
toimintamallien kehitysprosessista itsestään syntyy monenlaisia osaamisvaikutuksia.
Laajemmat taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset syntyvät avatun datan ja rajapintojen
hyödyntämisen myötä. Myös avointa dataa hyödyntävät toteutukset etenevät mallissa
jäsennetyn kehitysprosessin vaiheiden mukaisesti konseptoinnista ja prototyypeistä
pilotteihin ja sen jälkeen käyttöönottoon ja skaalautumiseen. Osa näistä avointa dataa ja
rajapintoja hyödyntävistä toteutuksista voi olla kaupallisia ratkaisuja, osa puolestaan eikaupallisia.
Liikenteen avoimet rajapinnat (Liira)
Liira-hankkeessa on kehitetty liikenteen avointen rajapintojen avaamisen harmonisoitua
toimintamallia kaupunkien kesken, pilotoitu mallia ensimmäisissä toteutuksissa ja levitetty
sitä kuutoskaupunkien kesken laajempaan käyttöön. Ensimmäiset kesällä 2016 avatut
rajapinnat mahdollistavat pysäköinti- ja liikennevalodatan käytön. Yksittäiset yritykset ja
yhteisöt ovat sen jälkeen voineet rajapintojen kautta hyödyntää avointa dataa luomalla uusia
palvelukonsepteja ja täydentämällä olemassa olevia ratkaisujaan, pilotoimalla niiden käyttöä
ja edistämällä niiden laajapohjaista leviämistä. 6Aika-strategian mukaisia taloudellisia
vaikutuksia ja työllisyysvaikutuksia syntyy, mikäli avointa liikennedataa hyödyntävien
kaupallisten ratkaisujen liiketoiminta kasvaa ja skaalautuu. Yhteiskunnallisia vaikutuksia
puolestaan syntyy, mikäli avointa liikennedataa hyödyntävät ratkaisut otetaan laajamittaiseen
käyttöön ja ne lisäävät liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä pienentävät sen
ympäristöjalanjälkeä.

2

Poikkeuksena edellä mainittuun olisi tilanne, jossa kansainvälistä edelläkävijyyttä edustava
innovaatioalusta alkaisi itsessään houkutella tutkimus- ja kehitystoimintaa piirinsä. Alustalla voisi silloin
sellaisenaan olla myönteisiä vaikutuksia korkean osaamisen työpaikkojen syntymiseen
kuutoskaupungeissa. Suoria työllisyysvaikutuksia syntyisi esimerkiksi ulkomaisen yrityksen
perustaessa tuotekehitystoimintoja Suomeen. Todennäköistä kuitenkin on, ettei yksittäinen
innovaatioalusta pelkästään saa ulkomaisia investointeja rantautumaan Suomeen sijoittumispäätösten
ollessa lukuisien tekijöiden summia.
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Mahdollistavien toimintamallien kahden tason kytkeytyminen tosiinsa voi vaihdella suppeasta
kattavaan. Kytkentä on suppea silloin, kun kehitettävä ratkaisu hyödyntää mahdollistavaa
toimintamallia vain tietyssä kehitysprosessin vaiheessa. Esimerkiksi kaupunkiympäristön
uusi mobiilipalvelu saattaisi hyödyntää innovaatioalustaa ainoastaan tuotteensa
testaamiseen käyttäjillä, mutta toteuttaisi muut kehitysprosessin vaiheet riippumatta
alustasta. Kahden tason välinen suhde olisi puolestaan kattava silloin, kun valtaosa uuden
ratkaisun kehitysprosessista toteutettaisiin mahdollistavan toimintamallin tukemana.
Esimerkiksi avoimeen dataan pohjautuva ratkaisu saattaisi syntyä konseptina 6Aikahankkeen toteuttamassa hackathon-tapahtumassa, päästä pilottikäyttöön hackathonia
toteuttavan organisaation toiminnassa ja saada ensimmäinen kaupallinen referenssi sen
käyttöönotosta.

Ilmastokatu-hanke
Vaikuttavuusmallia voidaan soveltaa eri tavoin 6Aika-strategian toteutuksen eri vaiheissa.
Soveltamisesta esitetään tässä yksi hankekohtainen esimerkki, jolla pyritään
konkretisoimaan vaikuttavuusmallin käyttöä hankkeiden toteutuksen jäsentämisessä.
Esimerkiksi valittiin Ilmastokatu-hanke.
Ilmastokatu on Helsingin kaupungin vetämä 6Aika-hanke, jossa ovat mukana Vantaan
kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Green Building Council Finland (GBC
Suomi ry) sekä Aalto-yliopisto. Sen tavoitteena on tarjota kokeilualusta ilmastoystävällisille
ratkaisuille. Helsingin keskustaan (Iso-Roobertinkatu) ja Vantaan Tikkurilaan on perustettu
ilmastoystävällisten ratkaisujen katutilat, joissa alueen yritykset ja asukkaat voivat kehittää
vähähiilistä kaupunkia. Katu toimii yritysten uusien vähähiilisten tuotteiden, palveluiden ja
toimintamallien testialustana ja referenssialueena sekä yrityksille että kaupungille.
Hankkeessa yritykset voivat kehittää palveluitaan yhdessä loppukäyttäjien kanssa.
Ilmastokatu-hanke on valittu tähän esimerkiksi vaikuttavuusmallin soveltamisesta, koska
tavoiteltujen vaikutusten muodostumisen logiikka on johdonmukaisella tavalla rakennettu
sisään hankkeen toteutusmalliin. Hanke lähtee liikkeelle tuote- ja palvelukehityksellä sekä
tiedontuotannolla josta edetään pilotointeihin ja demonstraatioihin. Niiden avulla pyritään
vakuuttamaan kohderyhmät kokeiluissa testattujen vähähiilisten ratkaisujen käyttöönotosta,
joiden laajamittainen toteutuminen johtaisi leviämiseen ja laajempaan hiilijalanjäljen
pienentymiseen. Osa toteutuksista liittyy kaupungin omiin toimintamalleihin (mm.
katuinfrastruktuurin kehitys), osa yksityisiin käyttäjätahoihin (mm. taloyhtiöt) sekä kaupallista
liiketoimintaa tavoitteleviin teknologia- ja palvelutarjoajiin (mm. energiamittarien valmistajat ja
hiilijalanjälkilaskelmiin ja energiakatselmuksiin liittyviä asiantuntijapalveluita tarjoavat
konsultit). Alla olevassa taulukossa (taulukko 2) Ilmastokatu-hankkeen toteutussuunnitelma
on kuvattu vaikuttavuusmallin avulla. Jäsennys on tehty yhteistyössä Ilmastokatu-hankkeen
toteuttajien kanssa.

Taulukko 2. Ilmastokatu-hanke kuvattuna vaikuttavuusmallin avulla
Panokset

Toimenpiteet

Tuotokset

6Aika-rahoitus
•
EAKR-rahoitus:
553 164 €
•
Kuntarahoitus:
250 929 €
•
Muu julkinen
rahoitus: 20 527

Konseptikehitys
•
Yritysten tuote- ja
palvelukehitys
•
Kaupunkien prosessien
ja palvelujen kehitys
•
Energia- ja
resurssiviisaiden
palveluiden
kehittäminen taloyhtiöille

•
•
•

Oppaat
Uudet tuotteet ja palvelut
Uudet toimintamallit

Vaikutukset
•

•

Uusia yhteistyöverkostoja sekä
kaupungin virastojen
välillä että
taloyhtiöiden ja
yritysten kanssa
Parempi ymmärrys
hajautetun
energiatuotannon ja
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€
Yksityinen
rahoitus 1000 €
+ Hgin innovaatiorahasto: 97 000 €
•

•

Asukkaiden ja yritysten
osallistaminen

•

Pilotit ja demonstraatiot
•
Kiinteistökohtaisten
energiamittarointijärjestelmien kokeilu
•
Kiinteistökohtaiset
hiilijalanjälkilaskelmat ja
energia-katselmukset
•
Energianeuvonta
(yrityksille ja
asukaskiinteistöille)
•
Yritysten vähähiilisen
liiketoiminnan
kehittäminen
•
Palvelumuotoilu
•
Aurinkoenergiapotentiaalin kartoitukset
•
Aurinkopaneelien
asennus suojeltuihin
kiinteistöihin
•
Asukkaiden
osallistamiskokeilut
•
Nopeat kokeilut
•
Vihreän viherpihan
suunnittelu
•
Ekotehokas terassi kilpailu
•
Tekniset ratkaisut
•
Logistiikkaselvitykset
•
Oppilas- ja
opiskelijayhteistyö

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Investoinnit
•
Julkiset

Käyttöönotto
•
Kiinteistöjen

•

X kpl kiinteistössä on
kokeiltu energiamittarointijärjestelmiä
Hiilijalanjälkilaskelmat 12
kiinteistöön ja
energiakatselmukset 7
kiinteistöön
Energianeuvontaa n. 15
yritykselle ja X kpl
asuinkiinteistölle
Uusia tuotteita ja
palveluita n. 10 kpl
(Sustainable meal –
annoksia ravintoloissa,
vegeboksi,
ilmastoystävällistä ruokaa
käsittelevä kurssi)
Yhteistoimintamalli
15 aurinkosähkökartoitusta
Lausunto
aurinkopaneelien
soveltuvuudesta
kaupunkikuvaan
Aurinkosähköä
kerrostaloon -opas
Puheenjohtajien klubi
Viisaat vempaimet –
tapahtuma
Ilmastotreenit
Onnelliset taloyhtiöt
Sustainable meal –kokeilu
Resource efficient existing
buildings –kokeilu
Zero food waste –kokeilu
Aurinkosähköriksa –
kokeilu
Viherpihasuunnitelma 2
asunto-osakeyhtiöön
Vihreä sisäpiha -opas
Ekotehokas terassi –malli
Energiatehokkuuskartta
Energiatehokas
valaistussuunnittelu
Earth hour –ilmastomarssi
Opiskelijatyöt ja –
selvitykset
Tapahtumat, ikkunatarrat
ym. viestintä

•

X määrä kiinteistöjä
investoi uusiutuvaan

•

•

•

olemassa olevan
rakennuskannan
energiatehokkuustoimenpiteiden
mahdollisuuksista ja
haasteista
Asukkaiden ja
yrittäjien tietoisuus
omista
ilmastovaikutuksista ja
ratkaisuista kasvaa
Kokeilualustoina
toimivien katujen
kasvihuone-kaasujen
päästöt laskevat 1020%
Alueen viihtyvyys ja
elinvoimaisuus
kasvavat
Alueen toimijoiden
sosiaaliset verkostot
laajenevat ja
vahvistuvat

Uusia tuotteita (esim.
ravintoloissa) ja
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•

investoinnit
Yksityiset
investoinnit

•

•

energiansäästötoimenpiteet
Innovatiiviset cleantechhankinnat (valaistus,
pinnoitteet,
aurinkopaneelit)
Kokeilujen ja niiden
oppien integroiminen
kaupungin linjauksiin
(esim. ekotehokas
terassi –kisa)

Leviäminen
•
Viestintä (Tapahtumat,
tilaisuudet, näkyvyys
kaduilla, media)
•
Työpaja tulosten
jalkauttamisesta
•
Ilmastokadun
konseptien markkinointi
(press kit)
•
Esitykset
kansainvälisissä
konferensseissa
•
Hanketyöryhmän
opintomatkat ulkomailla
•
Ulkomaalaisten
opintomatkat
Ilmastokaduille

•

•

•

•

energiaan, vihreään
viherpihaan ja
energiatehokkuustoimenpiteisiin
X määrä yrityksiä muuttaa
toimintatapojaan
ympäristöystävällisemmiksi
Kaupungin toimintamallit
uudistuvat ja
ilmastonmuutoksen
aiheuttamat haasteet
hallitaan paremmin
Konseptit kootaan press
kitiksi, jota markkinoidaan
muille 6Aika-kaupungeille
sekä muihin kuntiin
Konferenssi- ja
opintomatkojen avulla
ideoita pyritään
levittämään myös
ulkomaille

•

•

•

•

•

palveluita
Uusien ratkaisuiden
näkyvyys ja
tunnettavuus lisääntyy
Yritysten tuotteiden ja
palveluiden
tarjonnassa
huomioidaan
ilmastonmuutoksen
mahdollisuudet ja
haasteet

Odotettavissa, että
ratkaisuntarjoajayritysten palvelujen ja
tuotteiden kysyntä
kasvaa
Suomen ja
suomalaisten kuntien
kasvihuonekaasupäästöt
vähenevät
Kaupunkiympäristöjen
viihtyvyys kasvaa

4. Vaikuttavuusmallin hyödyntäminen prosessin eri vaiheissa
Tässä luvussa esitetään näkökohtia vaikuttavuusmallin soveltamiseksi 6Aika-strategian
toteutuksen eri vaiheisiin: hankkeiden valmisteluun, toteutukseen ja ohjaukseen, raportointiin
sekä arviointiin.

4.1

Hankkeiden valmistelu

6Aika-hankkeiden valmisteluprosessi haun avautumisesta rahoituspäätökseen sisältää
useita vaiheita (kuva 5). Rahoitushaun avauduttua käynnistyy ideavaihe, jossa kerätään
hankeaihioita. 6Aika-ohjausryhmä arvioi hankehakemukset ja antaa niistä palautteen.
Potentiaalisimmiksi arvioiduille hakemuksille annetaan ”vihreä valo” jatkovalmisteluun
pääsystä ja palaute huomioon otettavista asioista. Nämä hakijat kutsutaan
sparraustilaisuuksiin, joissa käydään läpi hankeideaa ja sparrataan hankesuunnitelmaa
vastaamaan 6Aika-strategian tavoitteita. Tämän jälkeen hakijat laativat yksityiskohtaisemmat
hankehakemukset, joiden arvioinnin perusteella tehdään rahoituspäätökset.
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Kuva 7. 6Aika-hankkeiden valmisteluprosessi

Edellä kuvattua 6Aika-strategian vaikuttavuusmallia voidaan hyödyntää hankevalmistelun
tukena hahmotettaessa hankkeen vaikutusten syntymisen edellytyksiä.
•

Kokonaisvaltainen käyttötapa on hankkeen vaikutuslogiikan kuvaaminen
vaikuttavuusmallin mukaiseen matriisiin vaihe vaiheelta.

•

Kevyempi tapa on käyttää vaikuttavuusmallia ”muistilistana”, josta voi poimia
relevantteja näkökulmia otettavaksi huomioon hankesuunnitelmassa.

Hankesuunnitelman rakentamisessa voi hyödyntää mm. seuraavia vaikuttavuusmallista esiin
nousevia ohjaavia kysymyksiä:
•

Mitä vaikutuksia hankkeella pyritään saamaan aikaan? Mihin haasteeseen hanke
pyrkii vastaamaan?

•

Millaisten vaikutuspolkujen kautta hanke pyrkii vaikutukset aikaansaamaan? Mikä on
ketju panoksista toimenpiteiden kautta välittömiin tuotoksiin ja niiden avulla syntyviin
vaikutuksiin?

•

Minkä kohderyhmien toimintaan pyritään vaikuttamaan? Mitkä ovat keinot, joilla
kohderyhmien toiminnassa pyritään saamaan aikaan muutos?

•

Millaisen osan innovaatioprosessia hanke pyrkii kattamaan? Tähtääkö se esim. vain
yhteen kriittiseen vaiheeseen kuten pilotointi, vai pyritäänkö kattamaan koko ketju
konseptoinnista pilotoinnin kautta käyttöönottoon ja leviämiseen?3 Mikä on realistinen
tavoite suhteessa hankkeessa käytettävissä olevaan aikajänteeseen ja resursseihin
sekä kohderyhmien muutosvalmiuteen?

•

Sisältääkö hankesuunnitelma riittävät keinot siirtyä vaiheesta toiseen? Esimerkiksi
arvioidaanko hankkeessa toteutettavan pilotoinnin tulokset riittävä huolellisesti ja
monipuolisesti, jotta potentiaalisilla käyttöönottajatahoilla olisi käytettävissään riittävä
tietopohja ja näyttö ratkaisun toimivuudesta?

Vaikuttavuusmallia voi myös hyödyntää valittaessa hankkeelle seurantaindikaattoreita.
Koska polku taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen on tavallisesti pitkä, sitä on
hyödyllistä pilkkoa osiin asettamalla mittareita välittömämmille tuotoksille ja välitavoitteille.
Tässä muutamia näkökohtia mittareiden asettamiseen:
•

3

Hankkeiden vaikuttavuuden todentaminen valitettavan harvoin onnistuu yksinomaan
havainnoimalla muutoksia yksinkertaisten seurantaindikaattorien avulla. Se edellyttää
tavallisesti erillistä arviointitutkimusta.

Kysymykseen ei sinänsä ole yhtä oikeaa ratkaisua, sillä erilaiset kehitysprosessit etenevät erilaisilla
aikajänteillä. Yleistä kuitenkin on, että muutoksen aikaansaamisen edellyttämä aika aliarvioidaan.
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•

Indikaattoreilla voidaan kuitenkin seurata, onko hanke ja siinä kehitettävät sekä
kokeiltavat ratkaisut etenemässä kohti käyttöönoton ja leviämisen kautta syntyvää
vaikuttavuutta.

•

Jos hanke sisältää vain kehitystyötä ja pilotointia, on sille usein haastavaa asettaa
toimivia vaikuttavuusindikaattoreita. Kokeilujen ja pilotoinnin avulla tulisi kuitenkin
voida arvioida kehitettyjen ratkaisujen vaikutuspotentiaalia kokeilun tuloksista tehtyjen
havaintojen pohjalta.

•

Määrällisten indikaattorien lisäksi kannattaa hyödyntää myös laadullisia mittareita.
Tällainen voi olla esimerkiksi mittari sille, onko tehdyn kokeilun tulokset dokumentoitu,
arvioitu ja julkistettu.

Vaikuttavuusmallin avulla hankkeiden valmistelijat toivottavasti pystyvät muodostamaan
realistisempia ja vaikuttavuuden kannalta eheämpiä suunnitelmia.

4.2

Hanke-ehdotusten arviointi

Hankehakemukset arvioidaan 6Aika-ohjausryhmän toimesta. Arvioinnissa sovelletut kriteerit
on jaettu kahteen ryhmään:
1. Erityistavoitekohtaiset kriteerit, jotka liittyvät EAKR- ja ESR-rahoitusohjelmien
erityistavoitteisiin.
2. 6Aika-spesifit kriteerit
Näiden kriteerien mukaisuuden arvioinnissa vaikuttavuusmallia voidaan hyödyntää mm.
seuraavien kysymysten avulla:
•

Onko hankkeen tavoitteeksi asetetut vaikuttavuustavoitteet 6Aika-strategian mukaisia
ja onko hankesuunnitelmassa esitetty johdonmukainen jäsennys siitä, millaisten
vaikuttavuuspolkujen kautta tavoiteltuihin vaikutuksiin on mahdollista päästä?

•

Onko vaikuttavuuden syntymisen kannalta oikeat kohderyhmät kytketty mukaan
toteutukseen?

•

Jos hankkeen toteutusmalli pohjautuu jo aiemmin kehitettyihin toimintamalleihin, onko
esittää näyttöä niiden toimivuudesta?

•

Jos kehitetään uusia toteutusmalleja, onko hankkeen tekeminen asemoitu
uskottavasti suhteessa muuhun toimintaympäristössä tapahtuvaan kehitystyöhön?

•

Jos hanketta toteutetaan kokeilujen ja pilottien avulla, sisältyykö toteutukseen
suunnitelma niiden arvioinnista?
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4.3

Hankkeiden toteutus ja ohjaus

Hankkeiden toteutuksen kuluessa niiden toteuttajilla ja vetäjillä on tarve kuvata hankkeen
etenemistä ohjausryhmälle ja sidosryhmille. Vaikuttavuusmallia voidaan soveltaa kuvaamaan
etenemistä suhteessa tavoiteltuihin vaikutuksiin.
Vaikuttavuusmallin sisältöä tulisi voida tarkentaa, täsmentää ja korjat toteutuksen
etenemisen myötä. Hankkeen suunnitteluvaiheessa on tehty oletuksia siitä, millaisia tuloksia
voidaan saavuttaa. Tämä tieto täsmentyy toteutuksen edetessä tapahtuvan
oppimisprosessin myötä. Hankesuunnitelmat rakennetaan aina joiltain osin oletusten varaan,
joita koskeva tieto voi täsmentyä vasta toteutuksen kuluessa. Tämä on kehityshankkeisiin
lähtökohtaisesti sisältyvä piirre, joka tulisi ottaa huomioon hankkeiden ohjauksessa.
Hankkeisiin tulisi pyrkiä luomaan toimintatavat, joiden avulla toteutuksen edetessä tapahtuva
oppiminen kyetään täysimittaisesti hyödyntämään konseptin tarkentamiseksi ja
toteutussuunnitelman muuttamiseksi. Näiden muutosten kommunikointi ja läpikäynti yhdessä
ohjausryhmän kanssa voi myös luoda ohjausryhmälle toteutuksen suuntaamista tukevan
strategisen roolin, joka ei rajoitu pelkästään hankehallinnollisiin kysymyksiin. Strategisen
suuntaamisen apuna
•

Onko hankkeen lähtökohtana ollut visio edelleen relevantti? Onko toimintaympäristö
muuttunut jollain merkittävällä tavalla, joka kyseenalaistaa nämä lähtökohdat?

•

Vievätkö tehdyt ja suunnitellut toimenpiteet kohti visiota? Ollaanko opittu jotain
olennaista kohderyhmistä tai soveltuvista toimenpiteistä, jotka antaisivat syyn
uudelleen suunnata tai rajata hanketta?

•

Ollaanko toteutuksen aikana opittu jotain, joka vaikuttaa alkuperäiseen tavoitteiden
asetteluun?

Vaikuttavuusmallin ei ole tarkoitus olla pakkopaita, vaan toteutuksen apuväline, joka päivittyy
ja tarkentuu hankkeen toteutuksessa tapahtuvan oppimisprosessin myötä. Voidaan
esimerkiksi havaita, että kannattaa tehdä tiukempi rajaus ja keskittyä toteuttamaan yksi
kriittinen vaihe kunnolla, jotta syntyy riittävät edellytykset vaikutusten syntymiselle. Tai
vastaavasti se voi paljastaa, että on tarpeen laajentaa hankkeen toteutusalaa, jotta päästään
lähemmäs käyttöönottoa ja ratkaisujen leviämistä.
Vaikuttavuusmallia voi myös käyttää viestinnän välineenä, jolla kommunikoidaan hankkeen
etenemistä eri osapuolille kuten hankkeiden ohjausryhmille, 6Aika-strategiatoimistolle ja
koko 6Aika-strategian ohjaus- ja johtoryhmille.

4.4

Raportointi

6Aika-hankkeiden tulee tuottaa väliraportteja sekä loppuraportti. Vaikuttavuusmallia voi
hyödyntää raportoinnissa pyrkimällä sen avulla havainnollistamaan, missä kohtaa hanke
etenee, mitä on syntymässä ja mihin asti on jo päästy sekä kuvaamaan seuraavia askelia.
Sen avulla voi myös kuvata niitä hankesuunnitelmaan tehtyjä muutoksia ja täsmennyksiä,
jotka on tehty hankkeessa tapahtuneen oppimisen seurauksena.
Mikäli hankkeen vaikuttavuutta pysytyään kuvaamaan hankkeen tuottamassa raportoinnissa,
se on arvokasta tietoa hankkeen rahoittajille ja muille sidosryhmille. Koska
vaikuttavuustiedon tuottamiseen liittyy usein kuitenkin edellä kuvattuja haasteita, voidaan
vaikuttavuusmallin avulla kuvata hankkeen etenemistä polulla kohti vaikuttavuutta. Samoin
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sen avulla voidaan herättää keskustelua tarvittavista jatkoaskelista, joiden avulla
vaikuttavuus voi realisoitua, minkä tahojen aktiivisuutta tarvitaan käyttöönoton ja leviämisen
tapahtumiseksi. Eteen tulleita esteitä voi olla mahdollista asettaa kontekstiin, jossa niiden
merkitys suhteessa hankkeen tavoitteisiin asettuu isompaan kokonaiskuvaan.

4.5

Arviointi

Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointia tehdään 6Aika-hankkeissa eri tasoilla.
Arviointia tekeviä ja teettäviä tahoja ovat mm. 6Aika-ohjausryhmä ja johtoryhmä,
strategiatoimisto, kaupunkien 6Aika-koordinaattorit sekä projektipäälliköt.
Vaikuttavuusmallin kehys antaa suuntaviivoja arviointikriteereille, joilla eri kehitysvaiheessa
eteneviä hankkeita kannattaa arvioida.
Kehitysvaiheessa ja pilotointivaiheeseen kohdistuneita hankkeita kannattaa arvioida
ensisijaisesti vaikuttavuuspotentiaalin näkökulmasta:
•

Millaisia vaikutuksia kehitetyllä ja pilotoidulla toimintamallilla on mahdollista
aikaansaada?

•

Millaisia käyttäjäkokemuksia on saatu? Miten kohderyhmät ovat vastaanottaneet
uuden palvelun tai toimintamallin?

•

Mille tasolle kustannukset asettuvat?

•

Millaista osaamista luotu? Miten se on levinnyt?

•

Mitä edellytyksiä ja esteitä on tunnistettu käyttöönotolle ja leviämiselle, jonka kautta
voitaisiin päästä laaja-alaisempaan vaikuttavuuteen?

Taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia päästään arvioimaan sellaisista hankkeista,
jotka ovat edenneet käyttöönottoon tai pidemmälle. Todennäköistä tällöinkin on, että
silloinkin vaikutukset rajoittuvat aluksi paikalliselle tasolle (rajattu kohderyhmä, organisaatio,
yksittäinen kaupunki tai kaupunginosa). Tällaisia vaikutuksia voivat olla esimerkiksi:
•

Taloudelliset vaikutukset: mm. yritysten liiketoiminnan kasvu, vienti, työpaikat

•

Taloudelliset vaikutukset julkiseen talouteen: mm. tuottavuus/säästöt,
kustannusvaikuttavuus, paikallisten verotulojen kasvu

•

Sosiaaliset vaikutukset: mm. hyvinvointi, turvallisuus

•

Ympäristövaikutukset: mm. hiilijalanjälki, päästöjen alentuminen, biodiversiteetti jne.

•

Osaamisvaikutukset: mm. alueellinen innovaatiokyvykkyys, kaupungin
houkuttelevuus kehitysympäristönä

On tärkeää huomioida, että kaikki hankkeet eivät tule synnyttämään laajamittaista
vaikuttavuutta. Tämä johtuu kehitysoimintaan lähtökohtaisesti liittyvästä epävarmuudesta ja
riskistä. Tätäkin tärkeämpää olisi kyetä tunnistamaan toimivat hanketulokset, pyrkiä
varmistamaan niiden tehokas käyttöönotto ja lisätä vauhtia niiden skaalautumiseen. Tässä
raportissa kuvattu vaikuttavuusmalli toivottavasti parantaa 6Aika-strategian toteutuksessa
mukana olevia osapuolia näiden päämäärien toteuttamisessa.
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LIITE A Vaikuttavuusmallin valmistelu
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2. Rahoitettujen 6Aika-hankkeiden tavoitteiden ja toimenpiteiden analysointi ja jäsentely
vaikuttavuusmallin mukaan (alhaalta ylös -analyysi).
3. Ensimmäisen luonnosversion esittely ja jatkokehitys kärkihankkeiden ja valittujen
pilottien kanssa.
4. Esimerkkihankkeen (Ilmastokatu) jäsentäminen vaikuttavuusmallin mukaisesti.
5. Toisen luonnosversion esittely ja jatkokehitys koordinaattorien kanssa 21.4.2017.
6. Luonnoksen esittely ohjausryhmälle 3.5.2017.
7. Luonnoksen esittely johtoryhmälle 16.5.2017.
8. Vaikuttavuusmallin viimeistely ja raportointi

