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Muistio
1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen 10.06 ja kävi läpi etäkokouksen kokouskäytännöt.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 13.2.2020 muistio.
2. Koronan vaikutus hankkeiden toteutukseen ja organisointiin
Tiina Huotari esitteli asian. Uudenmaan liiton ohjeistus asiaan liittyen päivittyy
jatkuvasti rakennerahastot.fi sivuilla (Etelä-Suomen osiossa). Keskeistä on rahoittavan
viranomaisen ja hanketoteuttajan vuoropuhelu. Koronan aiheuttamassa tilanteessa
hankkeille suositellaan vaihtoehtoisten toimintatapojen hyödyntämistä, esimerkiksi
etätyöpajoja, tilaisuuksien striimausta jne. Poikkeustilanteessa on kuitenkin
huolehdittava indikaattoreiden keräämisestä ja jäljitysketjusta. Muutokset hankkeen
toteuttamisessa voivat olla hankkeen toimenpiteiden muuttaminen, hankkeen
tilapäinen keskeyttäminen, hankkeen tilapäinen osittainen keskeyttäminen,
hankkeen pienentäminen. Tarkastelut tehdään aina hankekohtaisesti.
Hankkeiden mahdollinen lisärahoittaminen vaatii aina välittävän toimielimen
perusteellista harkintaa ja sitä, että varaamatonta rahoituskehystä on käytettävissä.
Jatkoaikaa voi hakea hankkeen loppuvaiheessa eli kolme kuukautta ennen hankkeen
päättymistä. Nykyisellään 6Aika-johtoryhmä on linjannut, että 6Aika-hankkeet
päättyvät viimeistään 31.12.2021. Uudenmaan liiton suositus on, että viimeisten
6Aika-hankkeiden tulee päättyä viimeistään 31.12.2022. Myös Hämeen ELY-keskus on
havainnut tarpeen hankkeiden jatkoajalle vuoden 2022 puolelle. Tulisi tehdä
linjauspäätös, että mahdollistetaan jatkoaika nykyisen budjetin puitteissa.
Ohjausryhmä keskusteli muuttuneesta tilanteesta ja sen vaikutuksista hankkeiden
toimintaan. Tässä yhteydessä on mietittävä myös 6Aika-koordinaatiohankkeen kestoa
ja sen resurssointia, koska sen on jatkuttava vielä jonkin aikaa viimeisten 6Aikahankkeiden päättymisen jälkeen.
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Sovittiin, että seuraavaan johtoryhmän kokoukseen viedään ehdotus siitä, että
hankkeet voisivat jatkaa vuoden 2022 kevääseen. Hankkeet pyritään toteuttamaan
sovitussa aikataulussa, mutta jatkoaikaa voidaan hakea 3-6 kuukaudelle perustellusta
syystä ja mikäli rahoittaja katsoo se tarpeelliseksi.
Ohjausryhmä ehdotti rahoittajalle webinaarin järjestämistä koronapandemian
vaikutuksista hankkeiden toteutukseen ja organisointiin ja muutosmahdolliusuuksiin.
Koordinaattorit selvittävät webinaarin tarpeellisuutta hanketoteuttajilta
kaupungeissaan, jonka jälkeen toimisto on yhteydessä rahoittajaan tilaisuuden
järjestämistä varten.
3. Tilannekatsaus strategian sisäiseen analyysityöhön
Antti Eronen esitteli 6Aika-koordinaattorien työstämää strategian sisäistä analyysiä.
Hankekuvausten laadinnasta on siirrytty koostamaan teemallisia kokonaisuuksia,
joista voidaan tehdä yhteenvetoja erilaisia käyttötarkoituksia varten. Nyt on työstetty
terveys- ja hyvinvointiteemaa. Tässä teemassa kohderyhmän näkökulma ei
pelkästään riitä vaan myös prosessien kehittäminen nousee keskeiseksi. Hankkeissa
toimitaan useimmiten innovaatioprosessin alkupäässä, jolloin harvoin vielä nähdään
esimerkiksi yritysten liiketoiminnan kehittymistä. Koko sisäisen analyysin osalta
oleellista on pohtia, minkälaiset tulokset ovat riittäviä.
Todettiin, että toimiala itsessään vaikuttaa tulosten tavoitetasoon, sillä
toimialakohtaiset markkinat ovat erilaisia. Toimiala-näkökulma olisi hyvä huomioida
analyysityössä.
Seuraava tilannekatsaus sisäiseen analyysityöhön esitellään ohjausryhmän
kokouksessa 8.6.2020.
4. Loppuarvioinnin tilannekatsaus MDI
Janne Antikainen, Henriikka Ruokonen, Sinikukka Pyykkönen, Juho Nyman sekä Kaisa
Lähteenmäki-Smith esittelivät loppuarvioinnin kaupunkikohtaisten työpajojen
tulokset.
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Kaupunkikohtaiset työpajat jouduttiin muuttamaan etätyöpajoiksi. Tässä vaiheessa
väliraportissa on kuvattu havaintoja vain työpajojen tulosten perusteella. Vielä ei ole
tehty varsinaista analysointia.
Ohjausryhmä keskusteli työpajojen tuloksista. Toiveena oli, että väliraportissa
tuotaisiin esiin mahdollisuuksien mukaan tasapuolisemmin eri kaupunkien
onnistumisia ja tuloksia. Lisäksi jalkauttaa -termin koettiin kuvaavan 6Aika-toimintaa
huonosti ja sen tilalla toivottiin käytettävän käsitteellisesti sopivampaa termiä (esim.
juurruttaa).
MDI:n kolmas väliraportti on toimitettu ohjausryhmälle ennen kokousta ja
ohjausryhmä voi lähettää väliraportin sisältöön ja loppuraportin runkoon liittyen
kommentteja sähköpostitse Minna Torpalle 24.4. asti. Tämän jälkeen kommentit
lähetetään kootusti MDI:lle.
Loppuraportin valmistumisajankohta on alkuperäisen suunnitelman mukaan
syyskuussa. Ohjausryhmä täsmentää MDI:lle vielä tarkemman ajankohdan, ja asiaan
palataan.
Validointityöpaja sovittiin pidettäväksi 18.5. etätilaisuutena ja tähän osallistuvat
6Aika-johtoryhmä, -ohjausryhmä sekä -koordinaattorit. Kutsut lähetetään
myöhemmin. Työpaja suunnitellaan toteutettavaksi Teams-alustalla.
5. Tilannekatsaus “Kaupunkien aika” - kestävän kaupunkikehittämisen
päättäjäseminaarin valmisteluun
Minna Torppa esitteli 6Aika-strategian päättäjäseminaarin valmistelun tilanteen.
Ohjausryhmä oli tyytyväinen ohjelmaan ja mukaan saatuihin panelisteihin.
Seuraavaksi koordinaattorit työstävät tilaisuuteen kutsuttavien listoja. Tähän
toivotaan ohjausryhmän tukea koordinaattoreille, jotta löydetään jokaisesta
kaupungista relevantit henkilöt kutsuttavaksi.
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Vuodelle 2020 on ollut suunnitelmissa myös 6Aika-strategian kansainvälinen
lopputilaisuus. Tilaisuutta on suunniteltu yhdessä koordinaattoreiden ja EUtoimistojen kanssa, mutta suunnittelu on vielä hyvin alkuvaiheessa. Tilaisuuden
tarkempi tavoite ei ole toistaiseksi tarkentunut eli vielä on avoinna mikä on sen fokus,
kohderyhmät ja sisältö. On myös keskusteltu siitä vaihtoehdosta, että tilaisuutta ei
järjestettäisi lainkaan. Sen sijaan yhtenä vaihtoehtona on edelleen se, että yritetään
päästä mukaan johonkin jo järjestettävään tilaisuuteen esittelemään 6Ajan tuloksia.
Ohjausryhmä ehdotti, että yksi vaihtoehto voisi olla esitellä tuloksia tammikuun
lopulla Brysselissä järjestettävässä Connected Smart City- tapahtumassa tai
Tampereen Smart City -viikolla. Samoin tapahtuman siirtäminen 2021 vuoden
puolelle on suositeltavaa. Valmistelua jatketaan tältä pohjalta.
6. Muut asiat
● Kuntien Tieran ja 6Ajan mahdollinen yhteistyö, 6aika-hankkeen tuotosten
jalkauttaminen kuntakenttään
Jyrki Halttunen esitteli Tieran toimintaa ja mahdollista yhteistyötä 6Ajan kanssa.
Ohjausryhmä keskusteli yhteistyöstä, mutta asia vaatii lisäpohdintaa ja
täsmennetympää esitystä yhteistyöstä Tieralta.
● Seuraavat kokoukset
8.6. kokous on alun perin suunniteltu pidettäväksi Oulussa. Todennäköisesti se
järjestetään kuitenkin vallitsevan tilanteen vuoksi etäpalaverina. Tilannetta seurataan
ja ohjausryhmälle ilmoitetaan muutoksista.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.12.

