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Kari	Kankaala,	Tampereen	kaupunki	(estynyt)	
Timo	Antikainen,	Tampereen	kaupunki	
Marja-Leena	Rinkineva,	Helsingin	kaupunki	(estynyt)	
Santtu	von	Bruun,	Helsingin	kaupunki	
Tiina	Huotari,	Uudenmaan	liitto	
	
Jukka	Järvinen,	6Aika-ohjausryhmän	puheenjohtaja	(esittelijä)	
Sari	Luostarinen,	6Aika-strategiatoimisto		
Minna	Torppa,	6Aika-strategiatoimisto		
Minna	Joronen,	6Aika-strategiatoimisto	(sihteeri)	
	
	

1. Kokouksen	avaus	ja	edellisen	kokouksen	pöytäkirjan	hyväksyminen	
	
Kokous	avattiin	klo	9.20.	Pekka	Sundman	siirsi	6Aika-johtoryhmän	puheenjohtajuuden	
Jose	Valannalle.	Hyväksyttiin	edellisen	kokouksen	pöytäkirja.		

	
2. Johtoryhmän	varapuheenjohtajan	valinta	

	
Jose	 Valannan	 aloittaessa	 6Aika-johtoryhmän	 uutena	 puheenjohtajana	 valittiin	
johtoryhmälle	 uusi	 varapuheenjohtaja.	 Kuten	 15.5.2014	 johtoryhmän	 kokouksessa	 on	
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linjattu,	puheenjohtajiston	 toimikausi	on	yksi	 vuosi,	 ja	varapuheenjohtaja	valitaan	aina	
seuraavan	yksivuotiskauden	puheenjohtajaksi.	 	

6Aika-johtoryhmän	varapuheenjohtajaksi	ehdotettiin	Tamperetta.	Ehdotus	hyväksyttiin.	
Johtoryhmä	 päätti,	 että	 johtoryhmän	 varapuheenjohtajana	 toimii	 Tampereen	 6Aika-
johtoryhmän	edustaja,	jonka	Tampere	nimeää	myöhemmin. 	

	
3. ESR-pilottihankehaku	-	Hämeen	ELY-keskuksen	rahoitusesitys	

	
Jukka	 Järvinen	esitteli	 asian.	6Aika-strategian	ESR-pilottihakuun	 (1.3.-15.4.2016)	 saapui	
kahdeksan	 (8)	kappaletta	hakemuksia,	 joista	kaupunkien	pisteytykseen	päätyi	kuusi	 (6)	
hakemusta.	 Kaupunkien	 arviointitiimit	 ja	 koordinaattorit	 pisteyttivät	 hakemukset	
kolmen	 6Aika-spesifin	 kriteerin	 osalta	 ja	 laati	 alustavan	 esityksen	 rahoitettavaksi	
suositelluista	 hankkeista.	 Ohjausryhmä	 hyväksyi	 esityksen	 ja	 suositteli	 rahoitettavaksi	
neljää	 (4)	 hanketta.	 Hämeen	 ELY-keskus	 rahoittavana	 viranomaisena	 pisteytti	
hankehakemusten	 kansalliset	 kriteerit	 ja	 teki	 yhteispisteiden	 (kaupunkien	 6Aika-
kriteerien	 antamat	 pisteet	 ja	 kansalliset	 pisteet)	 perusteella	 yhteenvedon	 ja	
rahoitusesitykset	hankkeille.	Rahoittaja	esittää	samoja	 (4)	hanketta	rahoitukseen,	 tosin	
järjestys	 kolmen	 viimeisen	 hankkeen	 pisteiden	 osalta	 on	 eri	 kuin	 6Aika-spesifien	
kriteerien	pisteytyksen	osalta.		

	
Johtoryhmä	 keskusteli	 pisteytetyistä	 hankkeista.	 Todettiin,	 että	 pisteytetyissä	 ESR-
hankehakemuksissa	haasteena	on	se,	että	ne	eivät	ole	lähtöisin	kaupunkien	intresseistä	
vaan	 hankkeistajien	 näkemyksistä.	 Rahoitusinstrumentti	 (kriteerit	 ja	 painopiste)	 myös	
ohjaa	 voimakkaasti	 hankkeiden	 sisältöjä	 ja	 sitä	 on	 haastavampaa	 hyödyntää	
kaupunkikehityksen	 välineenä.	 Jatkossa	 6Aika-näkökulmaa	 ja	 kaupunkilähtöisiä	
hankkeita	 tulee	 saada	 enemmän	 valmisteluun.	 Tärkeää	 on	 myös	 se,	 että	 hankkeista	
saatava	 hyöty	 kantautuu	 laajemmalle	 hyödyntäjäjoukolle	 kuin	 hankepartnereille.	
Rahoittaja	 suhtautuu	 positiivisesti	 siihen,	 että	 hankkeiden	 rahoitusneuvotteluissa	 olisi	
mukana	 6Aika-edustaja,	 ja	 että	 hankkeiden	ohjausryhmissä	 olisi	 6Aika-edustus.	 Tällöin	
voidaan	 tuoda	 6Aika-näkemystä	 hankkeiden	 toteutukseen,	 ja	 niiden	 tulosten	
levitettävyyteen.		Rahoitettavia	hankkeita	ei	voida	enää	rahoitusneuvottelussa	laajentaa	
hankekonsortion	 osalta	 (esim.	 lisätä	 kuutoskaupunkien	 edustusta	 hankkeissa),	 mutta	
seuraavassa	haussa	voi	hakea	spinoff-hankkeita.	

	
Johtoryhmä	puolsi	Hämeen	ELY-keskuksen	rahoitusesitystä	ESR-pilottihankkeista.	Lisäksi	
päätettiin,	 että	 hankkeiden	 rahoitusneuvotteluihin	 osallistutaan	 ja	 hankkeiden	
ohjausryhmään	tulee	6Aika-edustus.	
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Keskusteltiin	seuraavasta	ESR-hausta.	Asiaa	käsiteltiin	ohjausryhmän	kokouksessa	26.5.	
Kokouksessa	 pohdittiin	 ESR-hakujen	 järjestämistä	 ylipäänsä	 jatkossa,	 koska	 kaupungit	
eivät	 ole	 olleet	 täysin	 tyytyväisiä	 ESR-hankkeiden	 kytkeytymisestä	 6Aika-strategiaan	 ja	
sen	 tavoitteisiin.	 Pohdinnan	 tuloksena	 todettiin,	 että	 on	 tarpeen	 jatkaa	 ja	 kehittää	
6Aika-yhteyttä.	Hämeen	ELY-keskus	on	ollut	 tyytyväinen	6Aika-strategian	 ESR-hakuihin	
ja	myös	 TEM	 kannustaa	 jatkamaan	 hakujen	 järjestämistä.	 Johtoryhmä	 totesi,	 että	 kun	
ESR-hakuja	 6Aika-strategiassa	 jatkossa	 järjestetään,	 käydään	 ensin	 kunnon	 keskustelu	
työllisyydenhoidon	 katvealueista	 kuuden	 kaupungin	 kesken	 ja	 määritellään	 haut	
sopimaan	 juuri	 näihin	 alueisiin.	 Lisäksi	 tarkennetaan	 6Aika-spesifejä	 kriteerejä	 ja	
valmistellaan	kaupunkilähtöisiä	hankkeita.		
	
Johtoryhmä	 keskusteli	 seuraavassa	 ESR-haussa	 avattavista	 toimintalinjoista.	 Syksyllä	
2015	linjattiin	alustavasti,	että	vuoden	2017	ESR-haku	voisi	kohdistua	toimintalinjaan	5	
(sosiaalinen	 osallisuus	 ja	 köyhyyden	 torjunta).	 Rahoittaja	 on	 myös	 tuonut	 esiin,	 että	
seuraava	 haku	 voitaisiin	 avata	 kolmeen	 eri	 toimintalinjaan	 –	 toimintalinjoihin	 3	
(työllisyys	ja	työvoiman	liikkuvuus),	4	(koulutus,	ammattitaito	ja	elinikäinen	oppiminen)	
ja	5.	Todettiin,	että	kaikki	kolme	toimintalinjaa	kytkeytyvät	työllisyyden	edistämiseen	ja	
sitä	 kautta	 toimintalinjaan	 3.	 Pohdittiin	 mahdollisuuksia	 käyttää	 ESR-rahoitusta	 eri	
tavalla	 muun	 muassa	 kytkemällä	 yrityksiä	 mukaan	 tekemiseen	 esimerkiksi	
työharjoitteluiden	kautta,	jotta	hankkeissa	saataisiin	suoraan	imua	työmarkkinoille.		

	
Johtoryhmä	 linjasi,	 että	 seuraava	 6Aika-strategian	 ESR-haku	 avataan	 toimintalinjalle	 3	
Työllisyys	ja	työvoiman	liikkuvuus.		

	
4. Syksyn	EAKR-pilottihankehaun	määrittely	(sisällöt,	aikataulu,	budjetti	ja	kriteerit)		

	
Jukka	 Järvinen	esitteli	 syksyn	EAKR-pilottihaun	valmistelun	etenemistä.	Koordinaattorit	
ja	 ohjausryhmä	 ovat	 työstäneet	 haun	 teemoja,	 kriteerejä	 ja	 aikataulua	 kokouksissaan.	
Haku	 avautuisi	 syyskuussa	 kaksivaiheisena	 ideahakuna,	 jossa	 painotus	 on	 hankkeiden	
tarve-	 ja	 kaupunkilähtöisyydessä	 ja	 niiden	 tiiviissä	 yhteisvalmistelussa	
kuutoskaupungeissa.	 Haku	 sulkeutuisi	 joulukuussa,	 ja	 rahoituspäätöksiä	 saataisiin	
maalis-huhtikuussa.		
	
Keskusteltiin	ehdotetuista	haun	teemoista.	Ensimmäisessä	teemassa	”Resurssiviisaus	 ja	
kiertotalous”	 avattaisiin	 6Aika-strategian	 haku	 ensimmäistä	 kertaa	 erityistavoitteeseen	
3.2.,	 joka	 on	 myös	 mainittu	 strategiadokumentissa.	 Toinen	 esitetty	 teema	 ”Älykkään	
kaupungin	 uudet	 ratkaisut”	 taas	 kohdistuu	 erityistavoitteisiin	 4.1.	 ja	 5.1.	 Johtoryhmä	
totesi,	 että	 ensimmäinen	 teema	 on	 järkevä	 ja	 ajankohtainen.	 Toinen	 teema	 on	 hyvin	
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laaja	 ja	 sen	 osalta	 pohdittiin	 sen	 täsmentämistä.	 Toisaalta	 kaksivaiheinen	 ideahaku	
itsessään	 mahdollistaa	 kaupunkien	 ulkopuolelta	 tulevien	 ideoiden	 vahvemman	
ohjauksen	 ja	 sparrauksen	 6Aika-strategian	 tavoitteita	 vastaaviksi	 hankkeiksi.	 Lisäksi	
väljemmin	muotoillut	teemat	ja	hakuilmoitus	antavat	kaupungeille	tilaa	valita	yhteisiksi	
hankeaihioiksi	 yksi	 tai	 useampi,	 isompi	 teema	 (kuten	 IoT).	 Johtoryhmä	 totesi,	 että	
tärkeimpiä	 asioita	 tulevassa	 haussa	 tulee	 olemaan	 juuri	 kaupunkien	 yhteinen	
hankevalmistelu	 ja	hankkeiden	kaupunkilähtöisyys.	Tavoitteena	on	 työstää	kaupunkien	
yhteisiä	 hankkeita,	 joita	 on	 kaupungeissa	 valmistelemassa	 myös	 kyseisen	 aihealueen	
substanssitaho.	 Näin	 edistetään	 hankkeen	 tekemisten	 ja	 tulosten	 kiinnittymistä	
kaupungin	rakenteisiin	ja	prosesseihin	myös	jatkossa.		

	
Sari	 Luostarinen	 kertoi,	 että	 kaupunkien	 yhteisten	 intressien	 hakemista	 aloitetaan	
parhaillaan	 avaamalla	 kaupunkien	 toimijoille	 yhteinen	 työstölomake,	 jonne	
koordinaattorien	johdolla	haetaan	kaupungeista	hankeideoita.	Näiden	pohjalta	voidaan	
valita	 aihiot,	 joita	 lähdetään	 työstämään	 kaupunkien	 yhteisiksi	 hankkeiksi.	 Samalla	
päätetään,	 ketkä	 ovat	 vastuuhenkilöt	 hankehakemusten	 valmistelussa	 ja	 missä	
aikataulussa	 edetään	 sekä	 pohditaan	 mallia	 hankevalmistelun	 resursointiin	
kaupungeissa.	 Sovittiin,	 että	 johtoryhmä	 käy	 yhteisen	 sähköpostikokouksen	 liittyen	
lomakkeen	 kautta	 saatuihin	 ideoihin	 ja	 yhteisten	 hankeaihioiden	 valintaan	 19.8.	 Tätä	
ennen	 on	 tärkeää	 käydä	 keskustelua	 esille	 nousseista	 ideoista	 oman	
kaupunkikoordinaattorin	ja	ohjausryhmän	jäsenen	kanssa.		
	
Keskusteltiin	haun	6Aika-kriteereistä,	 jotka	ovat	pohjaesityksessä	samat	kuin	edellisellä	
kierroksella.	6Aika-kriteerit	ovat	yhteiset	kaikille	erityistavoitteille	(4.1,	5.1	ja	3.2).	Tiina	
Huotari	 kommentoi,	 että	 kriteereissä	 tulisi	 näkyä	 se,	 että	 hankkeet	 aidosti	 kiinnittyvät	
kaupunkeihin	 ja	 kaupunkien	 tarpeisiin	 sekä	 6Aika-strategiaan.	 Keskustelussa	 nostettiin	
esille	 kiinnittyminen	 strategian	 tavoitteisiin	 kaupunkien	 haasteiden	 ratkaisemisessa,	
liiketoiminnan,	 elinvoiman	 ja	 työllisyyden	 kehittämisessä.	Myös	 tulosten	 laajamittaista	
käyttöönottoa	 haluttiin	 korostaa.	 Sovittiin,	 että	 kriteerejä	 muotoillaan	 vielä	 yhdessä	
johtoryhmän	puheenjohtajan	kanssa	kokouksen	jälkeen.	

	
Keskusteltiin	 haun	 budjetista.	 Tiina	 Huotari	 kertoi,	 että	 6Aika-strategiassa	 on	
loppukaudelle	 käytettävissä	 EAKR-	 ja	 valtionrahoitusta	 noin	 25	Meur.	 Lisäksi	 on	 hyvin	
todennäköistä,	 että	 käynnissä	 olevista	 hankkeista	 jää	 budjettia	 käyttämättä,	 jolloin	
strategian	loppupuolella	 lisää	rahaa	vapautuu	käyttöön.	Isot	haut	kannattaa	käynnistää	
kuitenkin	 jo	 nyt,	 jotta	 hankkeet	 ehtivät	 toteutua	 ennen	 vuoden	 2020	 loppua.	
Johtoryhmä	 totesi,	 että	 tällä	 hakukierroksella	 ei	 ole	 ennakkoon	 tarpeen	 asettaa	
maksimibudjettia.		
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Johtoryhmä	 päätti	 pohjaesityksen	 mukaisesti,	 että	 haussa	 haetaan	 pilottihankkeita	
kahdelle	 teema-alueelle:	 1)	 Resurssiviisaus	 ja	 kiertotalous	 ja	 2)	 Älykkään	 kaupungin	
uudet	 ratkaisut.	 Teemoissa	 on	 sisältöinä	 mukana	 kaikki	 6Aika-strategian	
painopistealueet.	 Haku	 kohdistuu	 rakennerahasto-ohjelman	 toimintalinjaan	 2	 (Uuden	
tiedon	ja	osaamisen	tuottaminen	ja	hyödyntäminen)	ja	ensimmäisen	teeman	osalta	sen	
erityistavoitteeseen	 3.2	 Uusiutuvan	 energian	 ja	 energiatehokkaiden	 ratkaisujen	
kehittäminen	sekä	toisen	teeman	osalta	sen	erityistavoitteisiin	4.1	Tutkimus-,	osaamis-	
ja	 innovaatiokeskittymien	 kehittäminen	 alueellisten	 vahvuuksien	 pohjalta	 ja	 5.1	
Yritysten	innovaatiotoiminnan	vahvistaminen.	

	
Johtoryhmä	päätti,	että	haun	maksibudjettia	ei	ole	tarpeen	asettaa.		
	
Johtoryhmä	päätti,	että	esitettyjä	6Aika-kriteerejä	täsmennetään	vielä,	mutta	niiden	
painoarvot	hyväksytään	pohjaesityksen	mukaisina.	
	
Huom!	Tässä	johtoryhmän	keskustelun	pohjalta	kokouksen	jälkeen	täsmennetyt	kriteerit:	

	
• Hanke	toteuttaa	6Aika-strategiaa	ratkaisemalla	konkreettisesti	keskeisiä	

kaupunkikehittämisen	haasteita,	ja	mahdollistamalla	liiketoiminnan	ja	osaamisen	
kehittymistä	sekä	työpaikkojen	syntymistä.	(40%)	

• Hankkeen	toimenpiteet	toteutetaan	tiiviissä	kumppanuudessa	kaupunkien,	
yritysten,	t&k&i-toimijoiden	ja	asiakkaiden	kanssa.	(40%)	

• Hankesuunnitelman	toimenpiteet	ja	toteuttajakonsortio	ovat	tarkoituksenmukaisia,	
ja	tulosten	laajamittaisen	käyttöönoton	toimenpiteet	on	selkeästi	esitetty.	(20%)	

	
Lisäksi	johtoryhmä	päätti,	että	erityisten	valintakriteerien	4.1.,	5.1.	ja	3.2	painoarvot	
ovat	pohjaesityksen	mukaiset.	 	

	
Keskusteltiin	 syksyn	 EAKR-haun	 jälkeisistä	 hauista	 ja	 strategian	 loppukaudesta.	 Jukka	
Järvinen	 esitteli	 rahoittajan	 laatiman	 aikataulukuvan.	 Strategiassa	 ehditään	 järjestää	
vielä	 2-3	 isoa	 hakua,	 jonka	 jälkeen	 on	 mahdollista	 toteuttaa	 vielä	 pieniä	 pikahakuja,	
joissa	 jaetaan	 hankkeissa	 käyttämättä	 jäänyttä	 hankebudjettia.	 Jatkossa	 tärkeää	 on	
varmistaa	 kaupunkien	 sitoutuminen	 hankkeisiin	 sekä	 omarahoitusosuuksien	 osalta	
(varaukset	 ajoissa	 kaupunkien	 budjetteihin)	 että	 hankkeiden	 toteuttamisen	 kannalta	
(rekrytointivaikeudet	kärkihankkeissa	ja	viivästyneet	hankkeiden	toteutukset).	
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5. Strategian	etenemisen	seuranta	
	

Jukka	 Järvinen	esitteli	 katsauksen	strategian	 rahoituksen	käyttöön	sekä	 jäljellä	olevaan	
budjettiin	 ja	 olemassa	 olevaan	 hankekantaan.	 Todettiin,	 että	 kaupunkien	 hankkeille	
osoittamaa	 omarahoitusta	 tulee	 reilusti	 kasvattaa,	 jotta	 päästään	 strategiapäätöksen	
vaatimaan	määrään	25,8	Meur.	Sovittiin,	että	strategiatoimisto	järjestää	TEM:in	Johanna	
Oseniuksen	 ja	ohjausryhmän	puheenjohtajan	kanssa	yhteisen	palaverin,	 jossa	 linjataan	
ja	kirjataan	se,	mikä	luetaan	kuntarahoitukseksi	(onko	esimerkiksi	muu	julkinen	rahoitus	
kuntarahoitusta).	Tästä	ei	ole	ollut	tähän	mennessä	selkeää	käsitystä.			

	
Minna	 Torppa	 esitteli	 strategiatoimiston	 pohtimaa	 seuranta-	 ja	 arviointimallia	 6Aika-
strategiaan,	jota	on	myös	käyty	läpi	kärkihankekoordinaattorien	kanssa.	Kehikko	malliin	
on	 otettu	 Ville	 Valovirran	 työstämästä	 vaikuttamismallista	 INKA-ohjelmaan	 ja	 työ	 on	
aloitettu	 peilaamalla	 mallia	 6Aika-strategiaa	 vasten.	 Seurantamalliin	 tulee	 pystyä	
linkittämään	 kaupunkien	 omia	 indikaattoreita	 sekä	 sopeuttaa	 siihen	 hankkeiden	
tulosodotuksia.	
	
Johtoryhmä	 päätti,	 että	 strategiatoimisto	 jatkaa	 keskustelua	 aiheesta	 Ville	 Valovirran	
kanssa	 ja	 tutkii	 myös	 vaihtoehtoisia	 työkaluja	 mallin	 kehittämiseksi.	 Mallin	 alustavaa	
valmistelua	 jatketaan,	 mutta	 ennen	 lopullisen	 mallin	 kehittämistä	 huomioidaan	 vielä	
6Aika-strategian	väliarvioinnin	tulokset.		

	
6. Muut	asiat	

	
Keskustelu	koordinaation	jatkon	valmistelusta	
	
Jukka	 Järvinen	 esitteli	 koordinaattorien	 valmisteleman	 esityksen	 koordinaation	 jatkon	
pohdinnasta,	 jonka	 yhteydessä	 keskusteltiin	 lyhyesti	 strategiakokonaisuuden	
johtamismallista.	 Johtoryhmä	 linjasi,	 että	 sekä	 tulosten	 levittämisen	 että	 hankkeiden	
riskienhallinnan	näkökulmasta	6Aika-pilottihankkeiden	ohjausryhmissä	 tulisi	olla	6Aika-
edustaja	kuutoskaupungista,	joka	ei	ole	hankkeen	toteutuksessa	mukana.	
	
Johtoryhmä	päätti	yksimielisesti,	että	Forum	Virium	Helsingin	toivotaan	jatkavan	6Aika-
strategiatoimistohankkeen	 päätoteuttajana	 strategian	 toteutuksen	 loppukaudella.	
Tarkemmat	 vastuut,	 tehtävät	 ja	 sisällöt	 määritellään	 tarkemmin	 ulkoisen	 arvioinnin	
valmistuttua.		
	
Jatkossa	 tulee	 myös	 kiinnittää	 huomiota	 kaupunkien	 omaan	 toimintaan	 sen	
varmistamiseksi,	 että	 saadaan	 paremmin	 vietyä	 asioita	 kaupunkien	 perusprosesseihin	
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sisälle.	 Hankevalmistelu	 olisi	 hyvä	 linkittää	 osaksi	 perustoimintaa	 ja	 hankkeiden	 tulisi	
entistä	 vahvemmin	 palvella	 kaupungin	 strategisia	 tavoitteita.	 Kaupunkien	 yhteisen	
hankevalmistelun	tukemisen	tulisi	näkyä	myös	päätoteuttajan	tehtävissä.	

	
Lisäys	listalle:	AIA-kärkihankkeen	yhteistyöalueet	
	
Oulu	toi	esille	tarpeen	vahvistaa	hankkeiden	yhteyttä	kaupunkien	substanssialueisiin,	
esimerkkinä	käynnissä	olevan	AIA-kärkihankkeen	yhteistyöalueet.		
	
Keskusteltiin	 myös	 yleisemmin	 6Aika-hankkeiden	 vahvemmasta	 kytkemisestä	
kaupunkien	 substanssialueiden	 toimijoihin	 jo	 valmisteluvaiheessa,	 jolloin	 varmistetaan	
hankkeen	 eteneminen	 sekä	 tulosten	 juurruttaminen.	 Tätä	 varten	 olisi	 hyvä	 nimetä	
kaupungeista	 vastuutahoja	 hankkeiden	 tueksi,	 jolloin	 projekteissa	 opitut	 opit	 ja	
syntyneet	 tulokset	 saadaan	 paremmin	 juurrutettua	 kaupunkien	 pysyviin	 rakenteisiin,	
eivätkä	 ne	 karkaa	 määräaikaisen	 projektihenkilöstön	 mukana.	 Johtoryhmä	 kannatti	
Oulun	ehdotusta	ja	valmistelua	jatketaan	ehdotuksen	pohjalta.	

	
Tiedoksi	viestinnän	kirkastuksen	tilannekatsaus	
	
Asiaa	 ei	 ehditty	 tarkemmin	 käsitellä.	 Tilannekatsaus	 tiedoksi.	 Tulokset	 esitellään	
viestinnän	suuntapajassa	1.9.	

	
Tiedoksi	strategian	ulkoisen	arvioinnin	tilannekatsaus	
	
Asiaa	ei	ehditty	 tarkemmin	käsitellä,	 tilannekatsaus	 tiedoksi.	 Tulokset	esitellään	6Aika-
johto-	ja	ohjausryhmille	strategian	ulkoisen	arvioinnin	työpajassa	14.9.	

	
Seuraavat	kokoukset	

	
Johtoryhmän	sähköpostikokous	kaupunkien	hankevalmistelusta	syksyn	EAKR-hakuun	
19.8.	klo	8-15.30.	
Viestinnän	suuntapaja	1.9.	
Strategian	ulkoisen	arvioinnin	tulokset	14.9.	

	
6Aika-johtoyhmän	kokous	6.10	Vantaalla	klo	14-16	
6Aika-johtoryhmän	kokous	7.12	Tampereella	(aika	tarkentuu	myöhemmin)	

	
Kokous	päättyi	12.24.	
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