Avoimet ja älykkäät palvelut
Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategia

6Aika-strategian ohjausryhmä

Ohjausryhmän kokous 8/2019
Aika: 4.-5.12.2019 klo 9.10 -17.30 ja 8.30 -13.22
Paikka: Puolalankadun sauna, Puolalankatu 5, 4. kerros, Turku
Osallistujat:
Riitta Birkstedt, Turun kaupunki (puheenjohtaja)
Päivi Sutinen, Espoon kaupunki
Seppo Haataja, Business Tampere
Kimmo Heinonen, Helsingin kaupunki
Aarne Kultalahti, BusinessOulu
Kimmo Viljamaa, Vantaan kaupunki
Olli Voutilainen, Työ- ja elinkeinoministeriö, estynyt
Tiina Huotari, Uudenmaan liitto
Jukka Anttila, Hämeen ELY-keskus, paikalla klo 9.49
Anne Miettinen, Liikenne- ja viestintäministeriö , estynyt
Minna Torppa, 6Aika-strategiatoimisto (esittelijä)
Minna Joronen, 6Aika-strategiatoimisto (esittelijä)
Anna-Mari Sopenlehto-Jokinen, Turun kaupungin kaupunkikoordinaattori (esittelijä)
Liisa Peltokorpi, 6Aika-strategiatoimisto (sihteeri)
Janne Antikainen, Henrika Ruokonen, Sinikukka Pyykkönen ja Juho Nyman MDI, etänä
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Muistio
1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.10.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 25.10.2019 pöytäkirja.
2. EAKR- ja ESR-hankkeiden arviointi
Ohjausryhmä arvioi ja pisteytti EAKR-hankehakemukset.
Tiina Huotari kertoi käytettävissä rahoituksen olevan nyt noin 3,14 miljoonaa
euroa. Rahoittaja edellyttää, että rahoitettavilla hankkeille tulee olla riittävät
edellytykset aloittaa hankkeen toteuttaminen täysimääräisesti
hankesuunnitelmassa esitetyssä aikataulussa. Nopea aloitus on tärkeää, sillä
hankkeille ei voida myöntää lisäaikaa ohjelmakauden vaihtuessa ja hankkeiden
tulee päättyä 31.12.2021 mennessä. Jos henkilöstön rekrytoinnissa tulee
viivästyksiä, niin aloitusaikaa tulee myöhentää sekä samassa suhteessa pienentää
budjettia. Asia käydään läpi hankekonsortioiden kanssa rahoitusneuvotteluissa.
EAKR-haku
EAKR-hankkeiden 3. hakujakso (10.8.-18.10.2919) kohdistui erityistavoitteeseen
3.2, Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen.
Hankehakemuksia jätettiin 18.10.2019 mennessä 7 kpl. Hakemusten
yhteenlaskettu budjetti (EU+valtio+omarahoitus) oli 6 805 549 €.
Kaikki hakemukset läpäisivät rahoittajan ohjelmanmukaisuus- ja
laillisuustarkastuksen tietyin reunaehdoin ja etenivät ohjausryhmän
pisteytykseen.
Ohjausryhmä kävi yleisen keskustelun hankkeista ja 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 neljää (4) hanketta tietyin reunaehdoin ja täsmennyksin:
●
●
●
●

307671 6Aika: Circhubs ILPO
307640 6Aika: CircularHoodFood Kiertotalouskaupunkikortteleissa -ruoan
vähähiilisyys, urbaani tuotanto ja biojätteen kierto
307617 6Aika CarbonWise
307598 6Aika: Carbon neutral tourism through smart solutions

Avoimet ja älykkäät palvelut
Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategia

Pisteytyksen ja arvioinnin perusteella ohjausryhmä esittää johtoryhmälle
hylättäväksi kolmea (3) hanketta.
●

●
●

307263 INCAS - Hiilineutraalit älykkäät inklusiiviset liikennepalvelut 2030
307488 6Aika: Kestävän liikkumisen edistäminen älykkäillä
opastusratkaisuilla
307626 6AIKA: EtäXR

ESR-haku
Järjestetty ESR-haku (10.8.-18.10.2019) kohdistui kolmeen erityistavoitteeseen:
●

●
●

6.1: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien
työllistymisen edistäminen. Tähän erityistavoitteeseen saapui 3
hakemusta.
9.1: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden
parantaminen. Tähän erityistavoitteeseen saapui 2 hakemusta.
9.2: Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun
parantaminen. Tähän erityistavoitteeseen saapui 7 hakemusta.

Hakemusten yhteenlaskettu budjetti (EU+valtio+omarahoitus) oli 8 671 530€.
Jukka Anttila kertoi rahoitusta olevan käytettävissä noin 3 miljoonaa euroa.
12 hakemuksesta 11 hakemusta läpäisi rahoittajan alustavan
ohjelmanmukaisuus- ja laillisuustarkastuksen ja eteni ohjausryhmän
pisteytykseen.
Ohjausryhmä kävi yleisen keskustelun saapuneista hakemuksista, pisteytti kunkin
hakemuksen 6Aika-spesifit arviointikriteerit ja koosti niistä sanalliset perustelut.
Ennen pisteytyksen aloittamista todettiin, ettei kukaan ohjausryhmän jäsenistä
ollut esteellinen hakemusten pisteytykseen.
Ohjausryhmä suosittaa rahoitettavaksi neljää (4) hanketta, riippuen Hämeen
ELY-keskuksen arvioinnista.
●
●
●
●

105621Kaupunkimallien Osaamispääoman Kehittäminen
6Aika-kaupungeissa (KAOS)
105537 ROBOBOOST
105597 Osaamo
105624 Digipoint
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Rahoitettavaksi ei suositella seitsemää (7) hanketta.
6Aika-kriteerien arvioinnin ja pisteytyksen tulokset toimitetaan rahoittajalle
(Hämeen ELY-keskus).
Hankkeiden kokonaispisteytys ratkeaa erityistavoitekohtaisen pisteytyksen
jälkeen. Rahoittaja sovittaa rahoitettavien hankkeiden ESR-rahoituksen
käytettävissä olevaan myöntövaltuuteen. Kaikkien rahoitettavien hankkeiden
rahoitusta karsitaan.
Rahoittajan valintaesitys esitellään 6Aika-johtoryhmälle 18.12., jolloin johtoryhmä
antaa siitä lausunnon.
Tämänkertaisesta EAKR-hausta jää rahaa mahdollisesti käyttämättä. Kaikki raha
pitää kuitenkin saada käyttöön ennen vuoden 2021 loppua. Mahdolliset tulevat
haut on tehtävä avoimina hakuina, mutta ne voidaan kohdentaa esim. käynnissä
oleviin hankkeisiin. Yhtenä vaihtoehtona on myös avata haku pienille lump sum
-hankkeille.
Rakennerahasto-ohjelman tavoitteena on, että 25% rahoituksesta tällä
ohjelmakaudella kohdentuu hiilineutraaliuteen. Tämä on toteutumassa
ohjelmatasolla, joten tulevissa 6Aika-hauissa on ehkä mahdollista avata myös
erityistavoitteet 4.1 ja/tai 5.1. Tiina Huotari keskustelee asiasta TEMin kanssa.
Ohjausryhmä keskusteli asiasta. Nyt käynnissä olleen hakukierroksen päätösten
jälkeen tiedetään minkä verran rahaa jää jaettavaksi ensi vuodelle.
6Aika-koordinaattorit ja keskitetty toimisto valmistelevat seuraavaan
ohjausryhmän kokoukseen ehdotuksen seuraavasta EAKR-hakukierroksesta ja
sen sisällöstä.

3. Strategian loppuarvioinnin tilanne ja ajankohtaiset asiat
Janne Antikainen, Henriikka Ruokonen, Sinikukka Pyykkönen ja Juho Nyman
MDI:ltä esittelivät loppuarvioinnin tilannetta.
Arviointi on edennyt suunnitellun aikataulun mukaisesti. Kuntakysely on tehty ja
sen tulokset raportoidaan seuraavassa väliraportissa helmikuussa. Ajatuksena on
tehdä täydentävät haastattelut 5-10 kaupunkiin ja 6Aika-kaupunkeja ympäröiviin
kaupunkeihin/kuntiin. Haastateltaviksi valittaviin kaupunkeihin/kuntiin palataan
ohjausryhmän kanssa sähköpostitse.
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Ohjausryhmä keskusteli yrityksille ja hanketoteuttajille suunnattavan kyselyn
valmistelusta ja toteutuksesta ja sovittiin, että koordinaatio osallistuu
valmisteluun.
Arviointisuunnitelman mukaan jokaisessa 6Aika-kaupungissa järjestetään
työpajat keväällä 2020. Myös pääkaupunkiseudulla työpajat pidetään
kaupunkikohtaisesti. Työpajoilla on tietty yhteinen runko, mutta jokaisessa
pajassa voisi lisäksi olla tietty räätälöity teema. Koordinaattoreita voitaisiin
hyödyntää teemoituksessa.
Asiaan palataan seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa. MDI ehdottaa paria
vaihtoehtoa työpajan ohjelmalle ja aikataululle. Työpajojen ajankohdat voidaan
kalenteroida jo tammikuussa, vaikka ne pidettäisiinkin loppukeväästä.
4. Uuden puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
Ohjausryhmän puheenjohtajakausi vaihtuu 1.1.2020.
Päätös:
Puheenjohtajaksi valittiin Kimmo Viljamaa ja varapuheenjohtajaksi Seppo
Haataja.
5. Muut asiat
-

Lopputapahtuma

6Aika-strategian lopputapahtuman paikka on kilpailutettu ja voittaja on
Musiikkitalo. Lopputapahtuma järjestetään 11.11.2020. Kilpailutus
tapahtumatuottajasta on meneillään.
6Aika-toimisto lähettää kutsun tapahtumaan keskitetysti.
- Tulevat kokoukset
11.2.2020 kokoukselle on monia päällekkäisyyksiä, joten kokousajankohtaa
jouduttiin siirtämään. Uusi kokousaika on 13.2.2020 klo 10-14.
- Sisäinen analyysityö
Koordinaattoreiden tekemä sisäinen analyysityö valmistuu ensi syksyyn
mennessä. Keskusteltiin siitä, mitä ohjausryhmä odottaa analyysityöltä.
Ohjausryhmää kiinnostaa erityisesti tietää, mitä on aidosti saatu aikaiseksi ja
miten tuloksia voidaan hyödyntää toteuttajaorganisaatioissa sekä muissa
kaupungeissa ja mitä se edellyttää. Tuloksista halutaan kuulla sekä yleisellä
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tasolla että kaupunkikohtaisesti. Kaikki, mikä auttaa yhteistyön rakentamisessa,
haasteiden tunnistamisessa, yhteistyön valmistelun rakentamisessa, sen aikana
ja lopuksi. Oppien koostaminen koko prosessin näkökulmasta on erittäin
tarpeellista, tätä tietoa strategian ulkoinen arviointi ei tuota.
Sovittiin, että analyysityön läpikäynti otetaan seuraavaan ohjausryhmän
kokoukseen. Tällöin tarkoituksena on nostaa analyysityöstä esiin ns. “timantteja”,
tuloksia, joista voidaan oppia. Nämä voivat sisältää myös epäonnistumisia.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.22.

