
 

 

 
 
 
 
 
 

6Aika-strategian	ohjausryhmä	
	
Sähköpostikokous	17.1.2017	klo	13-17	
	
Muistio		
	

1. ESR-haun	hakusisällöt	ja	6Aika-kriteerien	asettaminen	
	

Tausta	päätöksenteon	pohjaksi	ja	päätösesitys:	
6Aika-johtoryhmän	 kokouksessa	 21.6.16	 linjattiin,	 että	 seuraava	 ESR-haku	 avataan	
toimintalinjalle	3	Työllisyys	ja	työvoiman	liikkuvuus	(erityistavoite	6.1	Nuorten	ja	muiden	heikossa	
työmarkkina-asemassa	 olevien	 työllisyyden	 edistäminen).	 Tämän	 lisäksi	 6Aika-ohjausryhmä	
kokouksessaan	 29.11.	 ehdotti	 johtoryhmälle,	 että	 haku	 avattaisiin	 myös	 toimintalinjalle	 4	
(Koulutus,	ammattitaito	ja	elinikäinen	oppiminen)	ja	sen	erityistavoitteisiin	9.1	ja	9.2.	Tämä	olisi	
tarpeellista,	koska	syksyn	EAKR-hankevalmistelussa	on	noussut	esiin	tarve	oppimisympäristöihin	
kohdistuvaan	kehitystyöhön,	jota	ei	voi	rahoittaa	toimintalinjasta	3.			
	
Kokouksessaan	7.12.16	johtoryhmä	päätti,	että	6Aika-strategian	kevään	2017	ESR-haku	avautuu	
15.2.	 ja	 sulkeutuu	 12.4.	 Haussa	 avataan	 toimintalinjat	 3	 ja	 4	 ja	 näiden	 erityistavoitteet	 6.1.	
Nuorten	 ja	 muiden	 heikossa	 työmarkkina-asemassa	 olevien	 työllisyyden	 edistäminen,	 9.1	
Siirtymävaiheita	ja	koulutuksellista	tasa-arvoa	tukevien	palveluiden	parantaminen	ja	9.2	Kasvu-	ja	
rakennemuutosalojen	koulutuksen	tarjonnan	ja	laadun	parantaminen.		
	
Johtoryhmä	 päätti	 myös,	 että	 6Aika-koordinaattorit	 jatkavat	 haun	 6Aika-painotusten	 ja	 –
kriteerien	 työstöä,	 jonka	 jälkeen	 6Aika-ohjausryhmä	 käsittelee	 asiaa	 sähköpostikokouksessaan	
17.1.	 Tämän	 jälkeen	 painotukset	 ja	 kriteerit	 tulevat	 johtoryhmän	 hyväksyttäväksi	
sähköpostikokouksessa	20.1.17.	
	
Vuodelle	 2017	MYR:it	 ovat	 osoittaneet	 rahoitusta	 ESR-hakuun	 n.	 1,9	Meur	 (toimintalinjaan	 3).	
Lisäksi	 rahoittavalta	 viranomaiselta	 eli	 Hämeen	 ELY-keskukselta	 on	 tullut	 tieto,	 että	 Euroopan	
komissio	 on	 allokoinut	 lisää	 ESR-rahoitusta	 Suomeen	 ja	 rakennerahasto-ohjelman	
seurantakomitea	 on	 päättänyt,	 että	 osa	 tästä	 suunnataan	 6Aika-strategiaan.	 Näillä	 näkymin	
rahoitusta	olisi	tulossa	n.	1,3	Meur	toimintalinjaan	4.	Lopullinen	budjetti	vahvistuu	myöhemmin.	
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Kaupunkikoordinaattorit	 ovat	 kokouksessaan	 9.1.17	 työstäneet	 seuraavan	 esityksen	 6Aika-
spesifeistä	valintakriteereistä	ja	ESR-hakusisällöistä	ohjausryhmälle:		

	
Hakuaika	 on	 15.2.-12.4.	 Haussa	 haetaan	 pilotti-	 ja	 kokeiluhankkeita,	 joiden	 toimenpiteet	
kohdistuvat	 erityistavoitteiden	 6.1,	 9.1.	 tai	 9.2	 kohderyhmille.	 Näitä	 kohderyhmiä	 voivat	
erityistavoitteen	 6.1.	 osalta	 olla	 nuoret,	 maahanmuuttajat,	 korkeasti	 koulutetut	 työttömät,	
pitkäaikaistyöttömät	 sekä	 työttömät,	 joilla	 on	 erittäin	 vähän	 tai	 ei	 ollenkaan	 työkokemusta.	
Lisäksi	 toimenpiteitä	 voidaan	 kohdistaa	 rakennemuutoksista	 johtuvaan	 työttömyyteen.	
Erityistavoitteiden	 9.1	 ja	 9.2	 kohderyhmiä	 voivat	 olla	 rakennerahasto-ohjelman	 mukaiset	
kohderyhmät	 opiskelijat,	 työntekijät	 (ml.	 yrittäjät),	 työttömät	 ja	 työmarkkinoiden	 ulkopuolella	
olevat;	 erilaiset	 koulutusorganisaatiot;	 opinto-ohjaajat,	 uraneuvojat	 ja	 muut	 ohjaus-	 ja	
koulutuspalveluiden	asiantuntijat;	hankkeiden	toimintaan	liittyvät	työnantajat.		
	
Hausta	järjestetään	yksi	infotilaisuus	Helsingissä	13.2.17.	

	
6Aika-kriteereiksi	ja	painoarvoiksi	ESR-haussa	esitetään:		
	
• Hanke	toteutetaan	tiiviissä	yhteistyössä	kaupunkien,	yritysten,	tki-toimijoiden	ja	

asiakkaiden	kanssa.	(30%)	
• Hankkeessa	tunnistetaan	työelämän	osaamistarpeita	ja	kehitetään	uusia	ratkaisuja	

yhteistyössä	yritysten	kanssa.	(30%)	
• Hankehakemuksessa	on	esitetty	selkeät	toimenpiteet	tulosten	levittämiseksi	ja	

juurruttamiseksi	jo	hankkeen	aikana.	(20%)	
• Hankkeen	toimenpiteet,	budjetti	ja	hankekonsortio	ovat	tarkoituksenmukaiset.	(20%)	

	
Lopullisissa	pisteissä	kansallisten	valintakriteerien	ja	6Aika-valintakriteerien	painoarvot	ovat	
samanarvoiset.	
	
Hankkeiden	tulee	valitun	toimintalinjan	ja	erityistavoitteen	mukaisesti:		

• Löytää	keinoja	eri	kohderyhmien	osaamisen	tunnistamiseen	ja	tuoda	uusia	menetelmiä	
työllistymiseen	ja	yrittäjyyteen.	(TL3	ja	4)	

• Toteuttaa	hanke	tiiviissä	yhteistyössä	kaupunkien,	yritysten,	tki-toimijoiden	ja	
asiakkaiden	kanssa	hankkeen	alusta	alkaen.	(TL3	ja	4)	

• Saada	hankkeiden	aikana	käyntiin	kokemusten	levittämistä	ja	tulosten	hyödyntämistä	
laaja-alaisesti	muiden	toimijoiden	käyttöön.	(TL3	ja	4)	

• Tunnistaa	keskeisiä	työelämän	osaamistarpeita	ja	ratkoa	niitä	tiiviissä	yhteistyössä	
yritysten	kanssa.	(TL3	ja	4)	

• Kehittää	uudenlaisia	ratkaisuja	tai	tuottaa	erityistä	lisäarvoa	olemassa	oleviin	palveluihin	
ja/tai	toimintamalleihin	heikossa	työmarkkina-asemassa	olevien	työllisyyden	
edistämiseksi.	(TL3/6.1)	

• Kehittää	uudenlaisia	ratkaisuja,	edistää	ennakoivaa	lähestymistapaa	tai	tuottaa	erityistä	
lisäarvoa	olemassa	oleviin	toimenpiteisiin	(TL4/9.1)	
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• Toimenpiteillä	lisätä	paikallisten,	alueellisten	tai	kansallisten	kasvu-	tai	
rakennemuutosalojen	tarvitseman	koulutuksen	tarjontaa,	laatua	ja	osuvuutta	(TL4/9.2)	

	
Päätösesitys:	6Aika-ohjausryhmä	esittää	pohjaesityksen	mukaisesti	johtoryhmälle	
päätettäväksi	6Aika-kriteerit	ja	ESR-hakusisällöt.	

	
______________________________________________________________________________	
	
Sähköpostikokous	ja	päätös:		
	
Ohjausryhmä	 käsitteli	 asian	 sähköpostikokouksessaan	 17.1.2017.	 Kokouksen	 aikana	 Kimmo	
Viljamaa	 esitti,	 että	 toinen	 6Aika-kriteereistä	 ”Hankkeessa	 tunnistetaan	 työelämän	
osaamistarpeita	 ja	 kehitetään	 uusia	 ratkaisuja	 yhteistyössä	 yritysten	 kanssa”	 muutettaisiin	
muotoon	 ”Hankkeessa	 tunnistetaan	 työelämän	 osaamistarpeita	 ja	 kehitetään	 uusia	 ja	
innovatiivisia	 ratkaisuja	yhteistyössä	yritysten	kanssa”.	Kaikki	ohjausryhmän	 jäsenet	kannattivat	
muutosesitystä.		
	
Lisäksi	 Jukka	 Anttila	 Hämeen	 ELY-keskuksesta	 lähetti	 kokouksen	 aikana	 ohjausryhmälle	
esityslistan	 ulkopuolelta	 pohjaehdotuksen	 haun	 erityistavoitekohtaisten	 (6.1,	 9.1	 ja	 9.2)	
valintakriteerien	painoarvoista,	 joihin	 ohjausryhmä	 sai	 esittää	muutoksia.	 6Aika-strategian	 ESR-
haussa	 pisteytetään	 6Aika-valintakriteerien	 ohella	 myös	 rakennerahasto-ohjelman	
seurantakomitean	hyväksymät	kansalliset	erityistavoitekohtaiset	valintakriteerit,	 joiden	arviointi	
tehdään	ELY:n	arviointiryhmässä.	Hankkeiden	yhteenlasketuissa	pisteissä	6Aika-valintakriteerien	
ja	erityistavoitekohtaisten	valintakriteerien	painoarvot	ovat	samansuuruiset.			
	
Pohjaehdotukseen	 ei	 esitetty	 muutoksia.	 Ohjausryhmä	 hyväksyi	 erityistavoitekohtaisten	
valintakriteerien	painoarvot.		

	
Ohjausryhmä	päätti	esittää	johtoryhmälle	päätettäväksi	seuraavat	6Aika-kriteerit	ja	–
hakusisällöt	sekä	erityistavoitekohtaisten	kriteerien	painoarvot:		
	
6Aika-kriteerit	ja	niiden	painoarvot:	
	
• Hanke	toteutetaan	tiiviissä	yhteistyössä	kaupunkien,	yritysten,	tki-toimijoiden	ja	

asiakkaiden	kanssa.	(30%)	
• Hankkeessa	tunnistetaan	työelämän	osaamistarpeita	ja	kehitetään	uusia	ja	innovatiivisia	

ratkaisuja	yhteistyössä	yritysten	kanssa.	(30%)	
• Hankehakemuksessa	on	esitetty	selkeät	toimenpiteet	tulosten	levittämiseksi	ja	

juurruttamiseksi	jo	hankkeen	aikana.	(20%)	
• Hankkeen	toimenpiteet,	budjetti	ja	hankekonsortio	ovat	tarkoituksenmukaiset.	(20%)	
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Hankkeiden	tulee	valitun	toimintalinjan	ja	erityistavoitteen	mukaisesti:		
• Löytää	keinoja	eri	kohderyhmien	osaamisen	tunnistamiseen	ja	tuoda	uusia	menetelmiä	

työllistymiseen	ja	yrittäjyyteen.	(TL3	ja	4)	
• Toteuttaa	hanke	tiiviissä	yhteistyössä	kaupunkien,	yritysten,	tki-toimijoiden	ja	

asiakkaiden	kanssa	hankkeen	alusta	alkaen.	(TL3	ja	4)	
• Saada	hankkeiden	aikana	käyntiin	kokemusten	levittämistä	ja	tulosten	hyödyntämistä	

laaja-alaisesti	muiden	toimijoiden	käyttöön.	(TL3	ja	4)	
• Tunnistaa	keskeisiä	työelämän	osaamistarpeita	ja	ratkoa	niitä	tiiviissä	yhteistyössä	

yritysten	kanssa.	(TL3	ja	4)	
• Kehittää	uudenlaisia	ratkaisuja	tai	tuottaa	erityistä	lisäarvoa	olemassa	oleviin	palveluihin	

ja/tai	toimintamalleihin	heikossa	työmarkkina-asemassa	olevien	työllisyyden	
edistämiseksi.	(TL3/6.1)	

• Kehittää	uudenlaisia	ratkaisuja,	edistää	ennakoivaa	lähestymistapaa	tai	tuottaa	erityistä	
lisäarvoa	olemassa	oleviin	toimenpiteisiin	(TL4/9.1)	

• Toimenpiteillä	lisätä	paikallisten,	alueellisten	tai	kansallisten	kasvu-	tai	
rakennemuutosalojen	tarvitseman	koulutuksen	tarjontaa,	laatua	ja	osuvuutta	(TL4/9.2)	

	
Erityistavoitekohtaisten	valintakriteerien	painoarvot:		
	
Erityistavoite	6.1	Nuorten	ja	muiden	heikossa	työmarkkina-asemassa	olevien	työllistymisen	
edistäminen	
-										Hankkeen	toimenpiteillä	edistetään	työllisyyttä	välittömästi	tai	välillisesti.	(20	%)	
-										Hankkeessa	kehitetään	uudenlaisia	ratkaisuja	tai	tuotetaan	erityistä	lisäarvoa	olemassa	
oleviin	palveluihin	ja/tai	toimintamalleihin	heikossa	työmarkkina-asemassa	olevien	työllisyyden	
edistämiseksi.	(20	%)	
-										Hanke	vastaa	osaltaan	tunnistettuihin	paikallisiin/alueellisiin	työvoimatarpeisiin.	(10	%)	
-										Hanke	edistää	toimijoiden	yhteistyötä	ja/tai	monialaisten	palvelujen	hyödyntämistä	
koordinoidusti.	(20	%)	
-										Hanke	kohdistuu	erityisesti	nuoriin	tai	ikääntyviin.	(10	%)	
-										Hanke	tukee	sukupuolten	välistä	tasa-arvoa.	(5	%)	
-										hanke	tukee	yhdenvertaisuutta.	(5	%)	
-										Hanke	tukee	kestävän	kehityksen	periaatteita.	(5	%)	
-										Hanke	tukee	EU:n	Itämeren	alueen	strategiaa.	(5	%)	
		
Erityistavoite	9.1	Siirtymävaiheita	ja	koulutuksellista	tasa-arvoa	tukevien	palveluiden	
parantaminen	
-										Hankkeen	toimenpiteillä	edistetään	välittömästi	tai	välillisesti	koulutuksesta	koulutukseen	
tai	työelämään	siirtymistä	tai	muita	siirtymiä	työelämän	muutosvaiheissa.	(20	%)	
-										Hankkeen	toimenpiteillä	edistetään	koulutuksessa	aliedustettuihin	ryhmiin	kuuluvien	
osaamista	ja	sitä	kautta	työllistymismahdollisuuksia.	(10	%)	
-										Hankkeessa	kehitetään	uudenlaisia	ratkaisuja,	edistetään	ennakoivaa	lähestymistapaa	tai	
tuotetaan	erityistä	lisäarvoa	olemassa	oleviin	toimenpiteisiin.	(20%)	
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-										Hanke	edistää	toimijoiden	yhteistyötä.	(20	%)	
-										Hanke	kohdistuu	erityisesti	nuoriin.	(10	%)	
-										Hanke	tukee	sukupuolten	välistä	tasa-arvoa.	(5	%)	
-										Hanke	tukee	yhdenvertaisuutta.	(5	%)	
-										Hanke	tukee	kestävän	kehityksen	periaatteita.	(5	%)	
-										Hanke	tukee	EU:n	Itämeren	alueen	strategiaa.	(5	%)	
		
Erityistavoite	9.2	Kasvu-	ja	rakennemuutosalojen	koulutuksen	tarjonnan	ja	laadun	
parantaminen	
-										Hankkeen	toimenpiteillä	lisätään	paikallisten,	alueellisten	tai	kansallisten	kasvu-	tai	
rakennemuutosalojen	tarvitseman	koulutuksen	tarjontaa,	laatua	ja	osuvuutta.	(20	%)	
-										Hankkeessa	kehitetään	uudenlaisia	ratkaisuja	tai	tuotetaan	erityistä	lisäarvoa	olemassa	
oleviin	toimenpiteisiin.	(20	%)	
-										Hanke	vastaa	osaltaan	paikallisiin/alueellisiin	tai	kansallisiin	työvoiman	osaamistarpeisiin	ja	
edistää	siten	työllisyyttä.	(20	%)	
-										Hanke	edistää	koulutuksen	tarjoajien	ja	työnantajien	yhteistyötä.	(20	%)	
-										Hanke	tukee	kestävän	kehityksen	periaatteita	ja	erityisesti	vähähiilisen	talouden	
edistämistä.	(5	%)	
-										Hanke	tukee	sukupuolten	välistä	tasa-arvoa.	(5	%)	
-										Hanke	tukee	yhdenvertaisuutta.	(5	%)	
-										Hanke	tukee	EU:n	Itämeren	alueen	strategiaa.	(5	%)	
	

	 	
	
	


