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Minna Torppa, 6Aika-strategiatoimisto (esittelijä) 
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Anna-Mari Sopenlehto-Jokinen, Turun kaupunkikoordinaattori (esittelijä) 
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Pöytäkirja 
 

1. Kokouksen avaus ja edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 10.04. 

Hyväksyttiin ohjausryhmän edellisten kokousten 2.10.2018 ja 25.10.2018 pöytäkirjat. 

Tiina Huotari esitti muutoksen esityslistan esitettyyn käsittelyjärjestykseen. Hän ehdotti, että kohta 3 
käsitellään ennen kohtaa 2. Ohjausryhmä hyväksyi muutoksen esityslistan järjestykseen. 

2. Vuoden 2019 hankehakujen aikataulu ja hakemusten hakujaksot  
Tiina Huotari esitteli kaavion käynnistyneistä hankkeista ja niihin myönnetyistä rahoituksista. 
Käytettävissä olevien rahojen määrän arvioimisessa ongelmana on se, että EURA2014 -järjestelmän 
sulkemistoiminnot saadaan käyttöön vasta syksyllä 2019. Tämä tarkoittaa, että päättyneistä 
hankkeista vapautuvat rahat tulevat käyttöön vasta keväällä 2020. Vuodesta 2020 eteenpäin on 
varauduttava pienempiin hakuihin, esimerkiksi lump sum -hakuihin tai käynnissä olevien hankkeiden 
laajennuksiin (erillishaut), jotta kaikki 6Aika-hankkeisiin myönnettävissä olevat rahat saadaan 
hyödynnettyä. 

Jukka Anttilan mukaan ESR-hankkeista ei ole näillä näkymin vapautumassa rahaa.  

Vuonna 2019 käynnistetään EAKR-haku jatkuvalla hakumenettelyllä ja kolmella  valintajaksolla. 
Kahden valintajakson kanssa avataan samanaikaisesti myös ESR-haku. 

Ohjausryhmä keskusteli hankkeiden koon vaikutuksesta hankkeiden tuloksellisuuteen.  Ei voida 
osoittaa, että tavoitteellisuus ja tulokset ovat riippuvaisia hankkeen koosta. Hankkeen koko korreloi 
ennemminkin partnereiden määrään ja konsortion kokoon. Tietoa vaikuttavuudesta on kerättävä itse 
kaupunkien sisältä siitä, mitkä asiat ovat juurtuneet ja jalkautuneet. Vaikuttavuutta täytyy tarkastella 
myös ulkoapäin. Konsortion rakenne hankkeessa määrittää miten juurtuminen kaupunkeihin onnistuu. 

Ohjausryhmä keskusteli myös tulevien hankkeiden koosta ja päätyi siihen, että tässä vaiheessa ei 
lyötäisi lukkoon tulevien hankkeiden maksimisummaa, vaan olisi tehtävä työtä sen eteen että 
saataisiin mahdollisimman hyviä hankkeita, joilla olisi myös entistä vahvempaa yritysvaikuttavuutta. 

Käytettävissä olevien varojen seurannan kannalta hankkeita kehotetaan seuraamaan budjetin 
toteutumista, jotta muutostarpeet huomataan ja muutoshakemukset tehtäisiin ajoissa. Nyt on opittu 
ohjaamaan hankkeita paremmin, mutta hankkeiden ohjausryhmätyöskentelyssä täytyy edelleen 
painottaa hankkeiden budjetin seurantaa ja muutoshakemuksen tekemisen tarvetta ajoissa. 
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3. 6Aika EAKR-hankehakemusten arviointi 

Syksyn EAKR-haku (13.8.-19.11.2018) kohdistui erityistavoitteeseen 3.2, Uusiutuvan energian ja 
energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen. Haku oli kaksivaiheinen ja sisälsi ideavaiheen, joka 
päättyi 10.9.2018. Ideoita saapui 18 kpl, joista 5 sai vihreää valoa ideoiden arvioinnissa. Ideoita 
sparrattiin koordinaattoreiden ja rahoittajan yhteisessä sparraustilaisuuksissa lokakuussa 2018. 
Hankehakemuksia jätettiin 19.11.2018 mennessä 5 kpl. Hakemusten yhteenlaskettu budjetti 
(EU+valtio+omarahoitus) oli 5 058 982€. 

Kaikki hakemukset läpäisivät rahoittajan alustavan ohjelmanmukaisuus- ja laillisuustarkastuksen 
tietyin reunaehdoin ja etenivät ohjausryhmän pisteytykseen.  

Ohjausryhmä pisteytti hakemukset ja koosti sanalliset arviot kustakin hankkeesta. Ennen pisteytyksen 
aloittamista todettiin, ettei kukaan ohjausryhmän jäsenistä ollut esteellinen hakemusten 
pisteytykseen. 

Pisteytyksen ja arvioinnin perusteella ohjausryhmä esittää johtoryhmälle rahoitettavaksi kaksi 
hanketta tietyin reunaehdoin ja täsmennyksin: 

● 306200, Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet (HNRY) 

● 306175, Kestävien kaupunginosien kumppanuusmalli (KIEPPI) 

Pisteytyksen ja arvioinnin perusteella ohjausryhmä esittää johtoryhmälle hylättäväksi kolmea 
hanketta. 

4. Katsaus vuoteen 2018 

Siirrettiin asia seuraavaan kokoukseen. Vuoden 2018 katsaukseen palataan, kun tehdään vuoden 2019 
suunnittelua. Vuotta on tarkasteltava siitä näkökulmasta, mitä erilaisilla toimenpiteillä on saavutettu 
ja mitä kaupungit ovat niistä hyötyneet ja miten tästä vuodesta saatuja oppeja hyödynnetään vuoden 
2019 tapahtumien ja tekemisten suunnittelussa. 

5. Vuoden 2019 tavoitteet 

Asia käsitellään seuraavassa kokouksessa. 

 

6. Uuden puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 
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6Aika-ohjausryhmän puheenjohtajuus vaihtuu vuodenvaihteessa. Uusi puheenjohtaja voi olla Turusta 
tai Vantaalta, jotka eivät vielä ole olleet ohjausryhmän puheenjohtajina. Samasta kaupungista ei voi 
olla samanaikaisesti sekä 6Aika-johtoryhmän että -ohjausryhmän puheenjohtajaa. 

Ohjausryhmä valitsi keskuudestaan vuoden 2019 puheenjohtajan. Puheenjohtajaksi ehdotettiin Riitta 
Birkstedtiä Turusta ja varapuheenjohtaksi Aarne Kultalahtea BusinessOulusta. 

Päätös: Ohjausryhmä valitsi vuoden 2019 puheenjohtajaksi Riitta Birkstedtin Turusta ja 
varapuheenjohtajaksi Aarne Kultalahden BusinessOulusta. 

7. Muut asiat 

○ Turun ajankohtaiskatsaus. Riitta Birkstedt ja Anna-Mari Sopenlehto-Jokinen esittelivät 
Turussa tällä hetkellä meneillään olevia ajankohtaisia asioita. Materiaali tullaan jakamaan 
osallistujille pöytäkirjan liitteenä. 

○ Tulevat kokoukset: 
30.1. 
21.3. 
15./16.4.      
14.5 (Hankearviointikokous) 
13.6. 
17.9 (Hankearviointikokous) 
3.12 (Hankearviointikokous) 

Kokousaikataulu käydään läpi vuoden ensimmäisessä kokouksessa. 

○ Päättyneiden 6Aika-hankkeiden loppuraportit 
Päättyneiden 6Aika-hankkeiden loppuraportit tarvittaisiin kootusti 6Aika-strategian 
kokonaisarviointia varten. Raporteista saa kokonaiskuvan hankkeista ja niitä tarvitaan 
strategian tulosten ja vaikuttavuuden arviointiin sekä hankkeista oppimiseen ja seuraavan 
kauden pohdintaan.  
Tämä asia käsitellään seuraavassa kokouksessa. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.05. 


