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1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirja 
 

Kokous avattiin kello 10.18. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja tehtiin 
esittelykierros, sillä paikalla oli ohjausryhmän uusi jäsen Hanna-Maria Urjankan-
gas työ- ja elinkeinoministeriöstä.  

 
2. Brysselin matkan vierailuohjelma, Janne Tamminen, Helsingin EU-toi-

misto 
 

Janne Tamminen Helsingin EU-toimistosta esitteli Brysselin matkan 
vierailuohjelman ja kertoi vierailun käytännön järjestelyistä. Anna-Mari Sopen-
lehto laittaa vielä osallistujille viestiä turvatarkastuksia varten tarvittavista 
henkilötiedoista ja kerää keskiviikon 9.12. osalta osallistujalistat vaihtoehtoisiin 
ohjelmiin (OASC- tai Six City Strategy –osuus). Lisäksi tulee päättää, ketkä 
esittelevät strategian painopisteitä keskiviikon 9.12. ohjelma-osiossa Itä- ja Poh-
jois-Suomen EU-toimistossa. 

 
3. Kärkihankkeiden tuotokset ja eteneminen 

 
Mika Rantakokko esitteli avoimet innovaatioalustat- ja Outi Laikko avoin osalli-
suus ja asiakkuus –kärkihankkeen tuotokset ja etenemisen tähän mennessä.  
 
Keskusteltiin esitysten visuaalisesta ilmeestä sekä 6Aika-strategian viestinnän 
tilanteesta ylipäänsä. Ehdotettiin, että 6Aika-strategiaan laaditaan 
viestintäsuunnitelma, jonka perusteella yhteistä viestintämateriaalia on helpompi 
koostaa ja kohdentaa eri kohderyhmille. Ehdotusta kannatettiin. Todettiin, että 
ohjausryhmän tulisi myös yhdessä kirkastaa ajatusta siitä, mikä ovat 6Aika:n 
kansalliset hyöty- ja tuotostavoitteet. Tämä auttaisi myös viestintäsuunnitelman 
laadinnassa.  
 
Ohjausryhmä päätti, että järjestetään ohjausryhmän yhteinen kirkastuspaja, 
jossa selkiytetään strategian viestinnän tavoitteita sekä viestien sisältöjä. Lisäksi 
keskustellaan mahdollisista vastuutuksista/työnjaosta viestintämateriaalin 
suunnittelussa. Todettiin, että työpaja järjestetään ensi vuoden puolella ja alusta-
van ohjelman ja käytännön järjestetyt hoitaa strategiatoimisto. Yksityiskohtiin 
palataan myöhemmin.  

 
4. Ensimmäiset kokemukset hankekuulumiset -lomakkeen käytöstä 

strategian kokonaisseurantaan  
 

Sari Luostarinen kertoi kokemuksista hankekuulumiset –lomakkeen ensimmäi-
sen version käytössä. Ensimmäisellä testikerralla lomaketta täyttivät kärkihank-
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keista AD ja AIA, mutta jatkossa on tarkoitus, että myös pilottihankkeet täyttävät 
lomakkeen. Lomakkeen tiedot tallentuvat Podio-järjestelmään. Lomakkeella on 
tarkoitus kerätä tietoa 6Aika-strategian toteutumisen etenemisestä ja myös 
viestinnällisistä lähtökohdista (mm. esitysmateriaaleja ja uutisjuttuja varten). Mm. 
kaupunginjohtajien sihteeristön kokouksen materiaaleissa hyödynnettiin 
hankekuulumiset –lomakkeiden kautta saatua tietoa kärkihankkeista.  

 
Kärkihankkeilta saatujen vastausten ja palautteen pohjalta voidaan todeta, että 
jatkossa lomakkeen kysymykset voisivat olla vielä yksinkertaisempia ja ohjeistus 
kysymyksiin vastaamiseen tarkempaa. Nyt saadut vastaukset olivat hyvin eri 
muotoisia ja pituisia. Kysymyksissä voisi pyytää esimerkiksi kertomaan 1-3 tuo-
tosta, joita hankkeessa on saatu aikaan viimeisen kolmen kuukauden aikana.  
On tärkeää, että lomaketta ei rinnasteta raportointiin vaan sen täyttö on helppoa 
ja se palvelee myös hankkeita heidän omassa työssään. Hankkeiden tulee löy-
tää motivaatio täyttää kuulumiset-lomaketta. Yhtenä motivaatiotekijänä voisi toi-
mia se, että kuulumiset tulisivat julkisiksi 6aika.fi –sivustolle.  

 
5. Tilannekatsaus ideointivaiheeseen ja virallisen EAKR-haun 

käynnistymiseen 
 

Minna Torppa esitteli tilannekatsauksen ideointivaiheeseen. Ideointivaiheessa 
6aika.fi –sivujen idealomakkeen kautta jätettiin 71 ideaa (19.11. mennessä jäte-
tyt). Koordinaattorit koostivat ideoille kuutoskaupunkien yhteisen palautteen 
käyttämällä apunaan sähköistä Podio-järjestelmää, jonne ideat saapuivat. 
Palautteen lähetyksen yhteydessä idean jättäneet saivat kutsun 
sparraustilaisuuteen. Ideointivaihe on nyt tällä erää päättynyt ja katseet suunna-
taan 1.12. aukeavaan hakuun. Idealomakkeen on ajateltu aukeavan jälleen haun 
päätyttyä 16.1.2016, jolloin sitä myös taas markkinoitaisiin aktiivisesti verk-
kosivuilla ja kaupungeissa.  

 
Todettiin, että ideointivaihe sparraustilaisuuksineen oli prosessina hyvä ja 
kokemuksena myönteinen, mutta palautteiden antaminen oli kaupungeissa liian 
työllistävää. Prosessin lopputuloksena voidaan odottaa paremmin 6Aika-
strategiaan ja sen tavoitteisiin sopivia hankehakemuksia. Jatkossa 
sparraustilaisuudet voisi järjestää vasta virallisten EAKR-hakuinfojen jälkeen ja 
kutsua sinne mm. yrityksiä sparraamaan ideoita, jolloin hakijat saisivat 
monipuolisesti palautetta eri tahoilta. Pohdittiin sitä, tulisiko idealomakkeen olla 
jatkuvasti auki, jolloin palautetta ja sparrausta annettaisiin koko ajan huolimatta 
siitä, onko seuraava haku aukeamassa pian. Lisäksi nostettiin esille ajatus siitä, 
että palautteiden antaminen avattaisiin laajemmin. Tällöin esimerkiksi kärkihank-
keissa työskentelevät projektipäälliköt kaupungeissa voisivat päästä suoraan 
järjestelmään näkemään ideat ja kommentoimaan niitä.  
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Sari Luostarinen esitteli ohjausryhmälle lopullisen version dokumentista, jossa 
määriteltiin joulukuussa avautuva EAKR-haku. Dokumentin pohjalta Uudenmaan 
liitto valmistelee virallisen hakuilmoituksen. Lopullinen versio työstettiin johtoryh-
män linjausten ja päätösten pohjalta. Tiina Huotari kertoi, että hallintoviranomai-
sen linjaus on, että hakuilmoitus julkaistaan haun avautuessa. Tätä ennen voi-
daan kuitenkin julkaista jo ennakkotietoa hausta, jota on tulossa ensi viikolla 
myös 6aika.fi –sivustolle. EAKR-hakuinfot järjestetään seuraavan kahden viikon 
aikana neljällä paikkakunnalla.  

 
6. ESR-haun aikataulu ja valmistelun käynnistäminen 

 
Sari Luostarinen esitteli asian. Rahoittajan edustaja Jukka Anttila Hämeen ELY-
keskuksesta on kertonut, että rahoittaja olisi valmis avaamaan seuraavan ESR-
haun tammi-helmikuussa. Haun avaamista varten kaupunkien tulisi määritellä 
haun kohderyhmät, minkä tyyppisiä palveluja hankkeilla haetaan sekä 6Aika-
kriteerit. Kohderyhmiä määriteltiin jo ohjausryhmän kokouksessa 26.8. 
maakuntaohjelmien toimeenpanosuunnitelmia varten. Erityistavoite 6.1 ”Nuorten 
ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen”  
antaa jo itsessään varsin selkeät rajaukset sisällöistä (vrt. käynnistyvä EAKR-
haku). 
 
Keskusteltiin haun avaamisen aikataulusta. Ohjausryhmä totesi, että haun 
avaaminen tammi-helmikuun vaihteessa on vielä liian aikaista, koska myös 
ESR-hakua varten tulee toteuttaa ideointivaihe. Ideointivaiheen avulla voidaan 
vahvistaa sitä, että hankehakemukset ovat edellistä ESR-hakua paremmin 
kohdennettuja juuri 6Aika-strategiaan sopiviksi.  
 
Ideointivaiheen suunnittelua jatketaan koordinaattoreiden kesken. ESR-haun 
avaamisen ajankohdasta ei päätetty kokouksessa.   

 
7. 6Aika-tapahtumien 2016 valmistelun tilannekatsaus  

 
Minna Torppa esitteli listauksen ensi vuodelle tiedossa olevista/suunnitelluista 
6Aika-tapahtumista. Ajatuksena on, että ensi vuonna 6Aika-johtoryhmän,  
-ohjausryhmän ja koordinaattorien yhteiset suuntapajat olisivat konseptiltaan 
erilaiset ja paikalle voitaisiin kutsua esimerkiksi yrityksiä sparraamaan 6Aika-
tekemistä.  
 
Johanna Lyytikäinen kertoi, että toukokuun Espoon 6Aika-tapahtumassa noste-
taan esille yritysnäkökulmaa ja samassa yhteydessä voitaisiin esitellä 6Aika-
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strategian hankkeissa toistaiseksi saavutettuja tuloksia. Tapahtuman sisällön 
suunnittelua jatketaan yhdessä 6Aika-koordinaattorien kanssa.  
 
Jukka Järvinen kertoi, että Tampereen Smart City –seminaari järjestetään syk-
syllä Tampere-talossa ja 6Aika on osana tapahtumaa, muttei tapahtuman keski-
össä. Tilaisuuden tarkempaan määrittelyyn ja suunnitteluun palataan myöhem-
min.  
 
Tiina Huotari kommentoi tammikuun Sevillan tapahtumasta (”Pilot Peer Review 
Workshop - Integrated Sustainable Urban Development Strategies”), että se on 
tarkoitettu ITI:ä hyödyntäville toimijoille eli kaupungeille ja hän suosittelisi lämpi-
mästi sinne osallistumista. Tilaisuudessa on mahdollisuus tehdä 
kaupunkikehittämistä näkyväksi myös seuraavaa ohjelmakautta ajatellen. 6Aika-
strategia voidaan myös laittaa ehdolle yhtenä neljästä strategiasta, joita työpa-
jassa käydään läpi ja arvioidaan tarkemmalla tasolla. Ohjausryhmä päätti, että 
strategia voidaan laittaa ehdolle tilaisuuteen, mutta ensin pitää selvittää, miten 
se käytännössä tehdään.  

 
8. Muut asiat 

 
Minna Torppa kertoi, miten yhteistyö Tekesin kanssa etenee. Yhteistyössä 6Aika 
tarjoaa yrityksille ratkottavaksi kaupungeista ja kärkihankkeista nousseita haas-
teita ja mahdollisuuksia sekä sparrausta. Tekes toimii yrityshaun rahoittajana ja 
vastaa hakuprosessista. Yrityshaku oli suunniteltu avattavan samanaikaisesti 
joulukuussa avautuvan EAKR-haun kanssa, mutta tällä aikataululla 6Aika-sisäl-
löistä ei saatu nostettua riittävästi tarjontaa yrityksille. Tekes ei myöskään ehtinyt 
valmistella tilaisuuksien käytännön järjestelyjä. Yrityshaku siirrettiin ensi vuoden 
puolelle.  

 
Keskusteltiin ensi vuoden kokousten kalenteroinnista. Todettiin, että tulevia 
kokouksia ei kannata vielä kalenteroida, koska kevään ESR-haun aikataulusta ei 
ole vielä sovittu. Asiaan palataan sähköpostitse ja/tai seuraavassa kokouksessa.  
 
Seuraava ohjausryhmän kokous on 2.12. klo 14-15.30. Tampereella (HUOM! 
Kokous on sittemmin peruttu eli sitä ei järjestetä). 
 
Kokous päättyi kello 13.27. 

 
 

 
 

 


