
 

 

Avoimet ja älykkäät palvelut 

 Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategia 

 

 

 

6Aika-strategian ohjausryhmä  

Ohjausryhmän kokous 9/2018 
Aika: 25.10.2018, kello 10 - 15 
Paikka: KH sali, 5 kerros, Aleksis Kiven katu 14-16, Tampere 

 

Osallistujat:  
Päivi Sutinen, Espoon kaupunki (puheenjohtaja) 
Riitta Birkstedt, Turun kaupunki 
Seppo Haataja, Business Tampere 
Kimmo Heinonen, Helsingin kaupunki  
Aarne Kultalahti, BusinessOulu (estynyt) 
Ari Saine, BusinessOulu 
Kimmo Viljamaa, Vantaan kaupunki (estynyt) 
Mirka Järnefelt, Vantaan kaupunki (etänä) 
 
Olli Voutilainen, Työ- ja elinkeinoministeriö, etänä 
Tiina Huotari, Uudenmaan liitto 
Jukka Anttila, Hämeen ELY-keskus 
Anne Miettinen, Liikenne- ja viestintäministeriö (estynyt) 
Minna Torppa, 6Aika-strategiatoimisto (esittelijä) 
Petra Turtiainen, 6Aika-strategiatoimisto (esittelijä) (estynyt) 
Maija Jokiniemi, 6Aika-strategiatoimisto (esittelijä) 
Jukka Järvinen, 6Aika kaupunkikoordinaattori (esittelijä) 
Liisa Peltokorpi, 6Aika-strategiatoimisto (sihteeri) 
Tiia Joki, 6Aika kaupunkikoordinaatio 
 
Muistio 
 

1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 10.08 

Hyväksyttiin ohjausryhmän edellisen kokouksen 02.10.2018 pöytäkirja. 
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2. Rahoittajien tilannekatsaus 6Aika-strategian toteutumiseen  

 Tiina Huotari esitteli EAKR-tilannekatsauksen. 

 Rahoitustilanne on tällä hetkellä se, että hankkeisiin on sidottuna  60,8% ja 

varattuna 94,2% rahoista. Käytettävissä on vielä noin 3 milj. euroa.  

Suunnitellun rahoituksen suurimpina saajina ovat kaupungit, 

kehitysyhtiöt, ammattikorkeakoulut ja yliopistot. Maksettu rahoitus kohdentuu 

vastaavasti. 

 

Jukka Anttila esitteli ESR-tilannekatsauksen. 

ESR:ssä rahoituskehys on pienempi kuin EAKR:ssä. Käynnissä oleville hankkeille on varattuna 

7,5 milj euroa, sidonta-asteen ollessa 68%. 

Käynnissä on 11 ESR- hanketta. Toteuttajina ja rahoituksen saajina pääosin kaupungit, 

ammattikorkeakoulut ja yliopistot. 

Hankkeiden rahoituksen jakautuu toimintalinjoittain seuraavasti: 

toimintalinja 3, erityistavoite 6.1 63%, toimintalinja 4, erityistavoite 6.1 17% ja erityistavoite 

9.1 17%. Hankkeissa pääteemat ovat työllisyys ja osaamisen kehittäminen. 

 

Ohjausryhmä keskusteli hankkeiden vaikuttavuudesta ja vaikuttavuuden arvioimisesta. 

Koordinaattorit ovat aloittaneet tiedonkeruu- ja arviointityön ja sen tulokset ovat tärkeitä 

kuutoskaupunkien uuden ohjelmakauden ohjelman suunnittelussa.  

 

3. Hallinnollisia reunaehtoja hankkeiden arviointiin ja valintaan 

 Tiina Huotari esitteli TEM:n esityksen liittyen hankkeiden valintamenettelyhin. 

 Huomiot pohjautuivat tarkastusviranomaisen tarkastuksissaan tekemiin 

havaintoihin.   

ESR-puolella VM on tehnyt tarkastuksen koskien 6Aika hakuja ja valintamenettelyjä ja niissä 

ei löytynyt mitään huomautettavaa. 

Ohjausryhmä keskusteli esityksen pohjalta ja todettiin, että päivitetty tieto on nyt sekä 

ohjausryhmällä että koordinaattoreilla.  
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Esteellisyyskysymyksiä käsittelevä dokumentti https://drive.google.com/file/d/1x9W-

hypQwewj2aowQeMELu_3eL2jw2u9/view?usp=sharing on myös tämän pöytäkirjan liitteenä. 

 

4. Tulevien  ESR- ja EAKR- hakujen määrittely ja aikataulutus 

Ohjausryhmälle esiteltiin erilaisia vaihtoehtoja hakumenettelyistä  

● Täydentävä haku käynnissä oleville hankkeille 

● Kertakorvausmallin (lump sum) hyödyntäminen 

● Jatkuva haku ja valintajaksot 

● Hakujen ketteröittäminen: 

Täysin uudenlainen hakuprosessi EAKR:ssä vaatii muutoksen 

Uudenmaan liiton hallintohallinto- ja valvontajärjestelmään, mikä 

edellyttää hallintoviranomaisen hyväksynnän. 

 

Ohjausryhmä keskusteli erilaisista vaihtoehdoista ja niiden tarjoamista eduista  

ja mahdollisista haasteista sekä siitä mihin erityistavoitteisiin painotus pitäisi 

kohdentaa loppukaudelle.  

 

Ohjausryhmä ehdotti, että selvitetään olisiko mahdollista toteuttaa jatkuvaa hakumenettelyä 

sekä EAKR- että ESR-hankehauissa. Haut olisivat jatkuvia, mutta kuitenkin erillisiä.  

Ohjausryhmä ehdottaa, että loppukaudelle EAKR:ssä avataan vain erityistavoite 3.2, mutta se 

kuvataan laajemmin. 

 

Haku- ja käsittelyjaksojen aikataulutus sekä hankevalmistelijoille tarjottava sparraus 

valmistellaan koordinaattoreiden kanssa. Ohjausryhmän ja johtoryhmän kokouspäivät 

rytmittyisivät sitten sitten näiden haku/käsittelyjaksojen mukaan.   

 

  

Ohjausryhmän päätösehdotus johtoryhmälle: 

Sekä EAKR- ja ESR-haut toteutetaan jatkuvina hakuina vuoden 2019 tammikuusta alkaen, 

mikäli tämä on rahoittatahoille mahdollista.  EAKR-haut kohdennetaan 
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erityistavoitteeseen 3.2. ja ESR erityistavoitteisiin 6.1, 9.1 ja 9.2  painottaen positiivista 

rakennemuutosta. 

Hakujen valintakriteeristöt pidetään aiempien päätösten mukaisina. 

 

5. Analyysi uuden rakennerahasto-ohjelmakauden taustaksi sekä uuden strategiaehdotuksen 

valmistelu 

 

TEM on antanut lisäaikaa analyysin tekemiselle. 

Koordinaattorit keräävät tiedot omista kaupungeistaan. Analysoidaan mitä on opittu ja missä 

on parannettavaa, mitä pitäisi muuttaa tai tehdä paremmin. 

Tuotava esiin myös elinkeinoelämän tarpeet ja se, että nykyisen ohjelman 

puitteissa ei voi tehdä investointeja. 

Kerättyjä tietoja koostetaan koordinaattoreiden kokouksessa maanantaina 

29.10. ja koostetut tiedot lähetetään suuntapajaan osallistuville etukäteen 

tutustuttavaksi. Toivottavaa olisi, että ohjausryhmän ja johtoryhmän jäsen ja 

koordinaattori kävisi materiaalin yhdessä läpi ennen suuntapajaa. 

  

Seuraavan ohjelmakauden valmistelu aloitetaan suuntapajassa.  Kaupungit aloittavat 

haasteiden tunnistamisesta ja lähtevät sitä kautta liikkeelle valmistelussa pitäen mielessä 

uuden ohjelmakauden teemat.  

Toimisto  voi osallistua uuden ohjelman suunnitteluun tuottamalla tietoa  meneillään 

olevasta ohjelmakaudesta ja sen tuottamista opeista ja kokemuksista. 

 

6. MEP Jan Olbrychtin vierailu ja tutustuminen 6Aika-strategiaan 7.11.  

 Jan Olbrycht haluaa tutustua konkreettiseen toimintaan 6Ajassa. 

 Vaihtoehtoina joko koulu, Ison Omenan palvelutori tai Kalasatama. 

 Tutustumiskäyntien jälkeen lounas, jonka aikana esitellään muissa 

kaupungeissa tehtyjä hankkeita. 

 Paikalla Kimmo, Päivi ja mahdollisesti Johanna. Olisi hyvä, jos mukana olisi myös 

muista kaupungeista henkilöitä. 

 Toimisto koordinoi tutustumispaikat ja aikataulut. 
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7. Muut asiat 

○ Tampereen ajankohtaiskatsaus 

Jukka Järvinen esitteli Tampereen kaupungin kuulumiset.Tampereella on menossa 

monia  isoja keskustan kehittämishankkeita.  

Seppo Haataja esitteli Smart Tampereen uuden rakenteen 

Molemmista esityksistä materiaali lähetetty ohjausryhmän jäsenille.  

 

○ Tapahtumat ja tulevat kokoukset 

6Aika oli mukana European Week of Region and Cities -tapahtumaviikolla kahdella 

erittäin onnistuneella atapahtumalla. 6Ajan side eventissä oli erittäin hyvät puhujat 

sekä n. 60 osallistujaa. Samana päivänä virallisessa ohjelmassa oli myös Johanna 

Lyytikäisen Six City Strategy talk: Recipes for Happy Citizens and Thriving Business, 

jota tuli niinikään kuulemaan lähes täysi salillinen.  Johannaa myös haastateltiin 

EWRC:n omalla kanavalla. 

 

13.-15.11. Smart City World Expo Congress (Barcelona)  

Päivi Sutinen ja Teppo Rantanen ovat samassa sessiossa tiistaina klo 11.45. 

Tilaisuudessa Päivillä 5 min puhe. Päivi Sutinen esiintyy myös Microsoftin standillä. 

Microsoft haluaa tehdä esimerkkicasen tekoälykokeiluun littyen.  

 

Olkkari 2018 

Ohjelman suunnittelu ja puhujien rekrytointi on käynnissä. Tarkoitus on kutsua 

mukaan myös muita kuin 6Aika toimijoita esimerkiksi kaupunkikehittäjiä muista 

kaupungeista. Lisäksi pyritään saamaan mukaan yrityksiä kertomaan kokemuksiaan 

hankkeessa mukanaolosta. 

 

Seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa katsottava kevään kokoukset ja seuraava 

ohjausryhmän puheenjohtajan valinta. 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.35 


