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1. Kokouksen	avaus	ja	edellisen	kokouksen	pöytäkirjan	hyväksyminen	
	

Kokous	avattiin	klo	12.05.	Hyväksyttiin	edellisen	kokouksen	pöytäkirja.	
	

2. 6Aika-viestinnän	kirkastaminen	
	
Taru	 Tujunen	 esitteli	 johtoryhmälle	 ehdotuksen	 siitä,	 miten	 6Aika-strategian	 viestintää	 saadaan	
kirkastettua	 ja	 vahvistettua.	 Tärkeää	 on	 huomata	 se,	 että	 koska	 6Aika-strategiassa	 on	 niin	 paljon	
erilaisia	toimijoita,	on	yhtä	yhteistä	ydinviestiä	vaikea	löytää.	Sen	sijaan	erilaisuus	on	vahvuus,	joka	



	

	

edellyttää	onnistuakseen	selkeää	työnjakoa	ja	vastuutusta	viestintäprosessin	eri	osissa.	Ellun	Kanat	
on	 jakanut	 viestinnän	 neljään	 eri	 hankehakuprosessin	 vaiheeseen:	 hakeminen,	 käynnistäminen,	
toteuttaminen	 ja	 hankkeiden	 päättäminen.	 Kun	 vastuut	 kaupungeissa	 ja	 6Aika-toimistossa	
prosessin	 eri	 osissa	 ovat	 selkeät,	 voidaan	 saada	 aikaiseksi	 kokonaisuus,	 jossa	 kommunikaatio	 on	
moninaista,	mutta	sitä	on	paljon.	Tämä	herättää	huomiota	ja	sillä	saadaan	vaikuttavuutta.		
	
6Aika-johtoryhmä	hyväksyi	Ellun	Kanojen	esittelemän	pohjaesityksen	viestintäprosessin	eri	osista.	
Lisäksi	 johtoryhmä	 päätti,	 että	 kaupunkikoordinaattorit	 ja	 kaupunkien	 nimetyt	 6Aika-
viestintähenkilöt	 yhdessä	 keskitetyn	 6Aika-toimiston	 kanssa	 työstävät	 tarkemman	 ehdotuksen	
viestinnän	rooleista	ja	vastuista	prosessin	eri	vaiheissa.	Viestintäryhmälle	(ja	koordinaattoreille)	on	
sovittu	 etäpalaveri	 vielä	 ennen	 joulua	 (20.12.),	 jossa	 työstäminen	 aloitetaan.	 Työstön	 pohjalta	
tuodaan	esitys	viestintäprosessista	johtoryhmän	kokoukseen.		

	
Johtoryhmä	 keskusteli	 6Aika-viestinnän	 kärjistä.	 Todettiin,	 että	 viestinnässä	 on	 tärkeää	 korostaa	
sitä,	 että	 kuusi	 kaupunkia	 toimii	 strategiassa	 yhdessä	 ja	 yhteisvastuullisesti	 (etenkin	 nyt	 alkavana	
Suomi100-vuotena).	 Toinen	 kiinnostava	 kärki	 on	 tuoda	esille	 sitä,	miten	 kuusi	 kaupunkia	 yhdessä	
luovat	(kansainvälisen)	kasvun	edellytyksiä	suomalaisille	yrityksille.		
	
Johtoryhmä	totesi,	että	viestintä	helpottuu	ja	siihen	löytyy	uudenlaista	omistajuutta	kaupungeissa,	
kun	 sovitaan	 yhteiset	 sisällöt	 ja	 teemat,	 joita	 strategiassa	 halutaan	 loppukaudella	 edistää.	
Johtoryhmä	 kävi	 lähetekeskustelua	 mahdollisista	 teemoista.	 Keskustelussa	 tuotiin	 esille	 mm.	
työllisyyden	 parantaminen	 ja	 työllisyysasteen	 nostaminen,	 IoT-teema,	 kaupunkien	 3D-
mallintaminen,	 klusteripohjainen	 kehittäminen	 ja	 koulutus.	 Johtoryhmä	 painotti,	 että	 haettaisiin	
ratkaisuja	 isoihin,	 yhteisiin	 ongelmiin,	 joihin	 tarvitaan	 lisäresurssia	 ja	 tulee	 löytää	 ratkaisu	 joka	
tapauksessa.	 Johtoryhmä	 päätti,	 että	 teemojen	 työstöä	 jatketaan	 yhteisessä	 työkokouksessa	
Tampereella	12.1.2017.	
	
Keskusteltiin	6Aika-viestinnästä	kansainvälisillä	foorumeilla.	Tiina	Huotari	muistutti,	että	komissiolle	
on	 tärkeää	 viestiä	 6Aika-strategian	 tuloksista	 ja	 etenemisestä	 erityisesti,	 jotta	 voidaan	 varmistaa	
Suomeen	 kaupunkikehittämisen	 rahoitusta	 myös	 seuraavalla	 ohjelmakaudella.	 Kansainvälisen	
viestinnän	osalta	olisi	hyvä	sopia	ja	valita	1-2	henkilöä,	jotka	toimisivat	viestinviejinä	muun	muassa	
Brysselissä.		
	
3. Kevään	2017	ESR-haun	aikataulu	ja	sisällöt	

 	
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.			
	
Johtoryhmä	 päätti	 päätösesityksen	 mukaisesti,	 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.	 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	sähköposti/etäkokoukseen	20.1.17.	

	
4. Väliarvioinnin	johtopäätösten	ja	suositusten	toimeenpano		

	
Johtoryhmä	 keskusteli	 6Aika-strategian	 väliarvioinnin	 johtopäätösten	 ja	 suositusten	
toimeenpanosta.	 Päätösasiana	 käsiteltiin	 6Aika-strategian	 vähähiilisyystavoitteen	 asettaminen.	
Toteumaa	 mitataan	 erityistavoitteen	 3.2	 hankkeista	 euromääräisesti.	 TEM:in	 asettama	
vähähiilisyystavoite	 koko	 rakennerahasto-ohjelman	 tasolla	on	25%.	3.2	 erityistavoitteen	hankkeet	
voivat	 sisältää	monenlaisia	 toimia,	 liittyen	esimerkiksi	älyliikenteeseen,	vähähiilisiin	 innovaatioihin	
ja	 kiertotalouteen.	 Lisäksi	3.2	on	ainut	erityistavoite,	 josta	 rahoitetuissa	hankkeissa	kunnat	voivat	
itse	olla	hankkeiden	toimenpiteiden	kohderyhminä.		
	
Johtoryhmä	päätti,	että	6Aika-strategian	vähähiilisyystavoite	on	25%.		

	
Keskusteltiin	 tulevien	 hakujen	 teemoista.	 Jatkuvuus	 teemoissa	 helpottaisi	 hankevalmistelua	
kaupungeissa,	koska	kun	teemat	ovat	tiedossa	huomattavasti	etukäteen,	voidaan	hankevalmistelu	
aloittaa	 mahdollisimman	 varhain.	 Tiina	 Huotari	 toi	 esiin	 myös	 sen,	 että	 teemojen	 tietäminen	
etukäteen	 auttaa	 uusien	 hakujen	 avaamista	 nopeasti	 strategian	 loppupuolella.	 Tällöin	 hankkeista	
jääneitä	häntärahoja	tulee	saada	nopealla	syklillä	uudelleen	jaettua.		

	
Johtoryhmä	 päätti,	 että	 tulevissa	 hauissa	 voidaan	 edetä	 samoilla	 yläteemoilla	 kuin	 syksyn	 2016	
EAKR-hankehaussa.	

	
Johtoryhmä	keskusteli	6Aika-organisaatiossa	 toimivien	eri	 rooleista.	Todettiin,	että	on	 tarpeellista	
selkeyttää	 ja	 dokumentoida	 kunkin	 eri	 toimijan	 (esim.	 6Aika-johtoryhmä,	 -ohjausryhmä,	
koordinaattorit,	 keskitetty	 toimisto)	 rooli	 ja	 vastuut.	 Johtoryhmä	 linjasi,	 että	 johtoryhmän	 ja	
ohjausryhmän	puheenjohtajat	yhdessä	keskitetyn	toimiston	kanssa	 laativat	esityksen,	 johon	nämä	
roolit	ja	vastuut	kirjataan.	Tämän	jälkeen	asia	tuodaan	uudelleen	johtoryhmään	käsiteltäväksi.		

	



	

	

Johtoryhmä	 käsitteli	 pohjaesityksen	 uudesta	 6Aika-ohjausryhmän	 kokoonpanosta.	 Jatkossa	
kaupunkikoordinaattoreilla	 on	 ohjausryhmässä	 kiertävä	 edustus,	 ja	 kaupunkikoordinaattori	 toimii	
kokouksissa	 myös	 esittelijänä	 (keskitetyn	 toimiston	 lisäksi).	 Kärkihankevetäjät	 ovat	
asiantuntijajäseniä,	jotka	osallistuvat	kokouksiin	erikseen	kutsuttaessa.		
	
Johtoryhmä	totesi,	että	uuden	6Aika-ohjausryhmän	puheenjohtaja	ei	voi	olla	samasta	kaupungista	
kuin	sen	hetkinen	6Aika-johtoryhmän	puheenjohtaja.	Näin	ollen	puheenjohtaja	ei	voi	olla	Vantaalta	
tai	 Tampereelta	 (jolle	 siirtyy	 johtoryhmän	 puheenjohtajuus	 kesäkuussa	 2017).	 Ohjausryhmän	
puheenjohtajaksi	 ehdotettiin	 Helsingin	 kaupungin	 Kimmo	 Heinosta	 ja	 ehdotus	 hyväksyttiin.	
Ohjausryhmän	puheenjohtajan	toimikausi	on	yksi	vuosi.	

	
Johtoryhmä	 nimesi	 pohjaesityksen	 perusteella	 uuden	 6Aika-ohjausryhmän	 kokoonpanon	 ja	 sen	
puheenjohtajan:	

	
Kaupunkien	edustajat:	
• Päivi	Sutinen,	Espoon	kaupunki	(varajäsen	Teuvo	Savikko) 	
• Kimmo	Viljamaa,	Vantaan	kaupunki	(varajäsen	Lotta	Björn) 	
• Aarne	Kultalahti,	BusinessOulu	(varajäsen	ilmoitetaan	myöhemmin) 	
• Riitta	Birkstedt,	Turun	kaupunki	(varajäsen	Marko	Puhtila) 	
• Kimmo	Heinonen,	Helsingin	kaupunki	(varajäsen	Iina	Oilinki) 	
• Seppo	Haataja,	Tredea	(varajäsen	Timo	Antikainen) 	

	
Rahoittajan	edustajat:	
• Tiina	Huotari,	Uudenmaan	liitto 	
• Jukka	Anttila,	Hämeen	ELY-keskus	

	
Asiantuntijajäsenet:	
• Hanna-Maria	Urjankangas,	TEM 	
• Markku	Koponen,	Tekes 	
• Maria	Rautavirta,	LVM 	
• 6Aika-kaupunkikoordinaattori 	

 Huom!	Kun	käsitellään	hanke-esityksiä,	koordinaattori	ei	voi	olla	kokouksessa	läsnä 	
• Matti	Saastamoinen,	Tredea	(ADR-kärkihanke) 	
• Outi	Laikko,	Turun	kaupunki	(AOA-kärkihanke) 	
• Mika	Rantakokko,	BusinessOulu	(AIA-kärkihanke) 	

	
Puheenjohtaja	Kimmo	Heinonen,	Helsingin	kaupunki	
Esittelijät	(keskitetty	toimisto	ja	kaupunkikoordinaattori)	
Sihteeri	(keskitetty	toimisto)	



	

	

	
Johtoryhmä	 käsitteli	 kaupunkien	 ehdotukset	 mahdollisten	 esteellisyyksien	 poistamiseksi	 ja	
tehtävien	eriyttämiseksi	huomioiden	etenkin	hankkeiden	valmistelun,	arvioinnin,	päätöksenteon	ja	
sen	valmistelun.	 Johtoryhmä	hyväksyi	ehdotukset.	Tiina	Huotari	muistutti	vielä,	että	 jos	sovituista	
rooleista	joudutaan	poikkeamaan,	tulee	jääväysmenettely	ottaa	käytäntöön.	
	
Keskusteltiin	mahdollisesta	 TEM:in	 edustuksesta	 6Aika-johtoryhmässä.	 Olisi	 hyödyllistä,	 että	 TEM	
on	 mukana	 myös	 johtoryhmässä	 (ohjausryhmässä	 edustus	 on	 jo	 ollut),	 jotta	 TEM	 on	 suoraan	
mukana	 keskusteluissa	 tuomassa	 niihin	 kansallisen	 näkökulman.	 Johtoryhmän	 jäseneksi	 on	
ehdotettu	Johanna	Oseniusta.		
	
Johtoryhmä	päätti,	että	Johanna	Osenius	kutsutaan	6Aika-johtoryhmän	asiantuntijajäseneksi.	

	
5. 6Aika-strategian	sisältöjen	etenemisen	seuranta	ja	johtaminen	

	
Minna	 Torppa	 esitteli	 johtoryhmälle,	 miten	 6Aika-strategian	 sisältöjen	 etenemisen	 seurantaa	 ja	
johtamista	 lähdetään	 työstämään.	 Tätä	 varten	 rakennetaan	 ja	 otetaan	 käyttöön	 6Aika-strategian	
vaikuttavuusindikaattorit.	 Työn	 toteuttajaksi	 on	 valittu	VTT,	 joka	on	 työstänyt	 vastaavaa	 työkalua	
myös	INKA-ohjelmaan.	Työkalu	jää	kaupunkien	ja	6Aika-hankkeiden	käyttöön.	Työ	toteutetaan	1.1.-
31.3.2017.	

	
Johtoryhmä	 päätti,	 että	 6Aika-strategian	 sisältöjen	 etenemisen	 seurannan	 ja	 johtamisen	 työssä	
edetään	esitetyn	suunnitelman	mukaisesti.	

	
6. 6Aika-taloustilanne	ja	indikaattoriseuranta	

	
Tiina	Huotari	esitteli	6Aika-taloustilannetta	ja	indikaattoriseurantaa.	Tällä	hetkellä	6Aika-hankkeille	
on	 maksettu	 tukea	 vasta	 n.	 10%	 myönnetyistä	 varoista,	 johtuen	 erityisesti	 siitä,	 että	 isot	
kärkihankkeet	 ovat	 käynnistyneet	 hitaasti.	 Odotusarvo	 on,	 että	 maksetun	 tuen	 määrä	 tulee	
kiihtymään.	 Tulee	 kuitenkin	huomioida	 se,	 että	 jos	esimerkiksi	 kärkihankkeet	ovat	 jo	 toteutuksen	
loppupuolella	 ja	käytettyjä	varoja	on	silti	hyvin	nihkeästi,	tulisi	mahdollisissa	muutoshakemuksissa	
pohtia	 vakavasti	 budjetin	 pienentämistä.	 Jos	 hankesuunnitelmiin	 on	 sidottu	 varoja,	 joita	 ei	 tulla	
käyttämään,	 ei	 niitä	 saada	myöskään	 uudelleen	 jakoon	 ennen	 kuin	 hanke	 on	 lopullisesti	 suljettu	
(kestää	n.	 puoli	 vuotta	 hankkeen	 virallisesta	 päätöksestä).	On	 koko	 strategian	 etu,	 jos	 rahat	 ovat	
käytössä	sellaisessa	tekemisessä,	johon	niitä	myös	tarvitaan.	Kokonaisuutena	EAKR-	ja	valtion	tukea	
on	 6Aika-strategiassa	 tällä	 hetkellä	 käytettävissä	 vielä	 n.	 25	Meur.	 Jos	 hankkeista	 säästyy	 rahoja,	
tulee	luku	vielä	kasvamaan.		
	

	



	

	

Johtoryhmä	totesi,	että	tämä	on	vakava	viesti	hankkeiden	ohjausryhmien	suuntaan	ja	viestiä	tulee	
viedä	eteenpäin	myös	kaupunkitasolla.		

	
7. Tilannekatsaus	uuden	”6Aika-toimistohankkeen”	valmisteluun	
	
Kimmo	 Viljamaa	 esitteli	 tilannekatsauksen	 uuden	 ”6Aika-toimistohankkeen”	 valmisteluun.	
Valmistelutyöryhmässä	 on	 todettu,	 että	 varsinaista	 teknistä	 hankesuunnitelmaa	 ei	 voida	 lähteä	
kirjoittamaan	 ennen	 kuin	 on	 käyty	 keskustelua	 peruslinjauksista	 ja	 mm.	 roolituksista	 uudessa	
hankkeessa.	Valmisteluryhmä,	jossa	on	mukana	yksi	edustaja	kustakin	kuutoskaupungista	sekä	yksi	
keskitetyn	 toimiston	 ja	 rahoittajan	 edustaja,	 jatkaa	 valmistelutyötä	 yhteisessä	 palaverissa	
joulukuussa.	Tavoitteena	olisi,	että	uudesta	hankehakemuksesta	olisi	ensimmäinen	versio	valmiina	
tammikuussa	ja	lopullisesti	uusi	hankehakemus	jätetään	rahoittajan	käsittelyyn	huhtikuussa.		

	
Merkitään	tiedoksi	pöytäkirjaan	tilannekatsaus	uuden	”6Aika-toimistohankkeen”	valmisteluun.	

	
8. Tilannekatsaus	EAKR-hakuun		
	
Jukka	Järvinen	esitteli	hyvin	lyhyesti	tilannekatsauksen	EAKR-hakuun.	Haku	päättyy	22.12.	ja	
pisteytykset	kaupungeissa	valmistuvat	tammikuun	aikana.		
	
Merkitään	tiedoksi	pöytäkirjaan	tilannekatsaus	EAKR-hakuun.	

	
9. Muut	asiat	

	
Sovittiin	6Aika-johtoryhmän	kokoukset	keväälle	2017.	Kokoukset	järjestetään	seuraavasti:	

	
• 12.1.	Työkokous	Tampereella	(strategian	loppukauden	painotukset	ja	teemat)	
• 20.1.	Sähköpostikokous/etäpalaveri	(ESR-haun	6Aika-painotukset	ja	–kriteerit)	
• 22.3.	Kokous	Turussa	(asialistalla	mm.	rahoitettavien	EAKR-hankkeiden	valinnat)	
• 16.6.	Kokous	Helsingissä	(asialistalla	mm.	ESR-hankkeiden	käsittely)	

	
Lisäksi	tammikuussa	järjestetään	6Aika-strategiatoimistohankkeen	ohjausryhmän	(eli	6Aika-
johtoryhmän)	sähköpostikokous	liittyen	hankkeen	muutoshakemuksella	haettaviin	muutoksiin.	
	
Kokous	päättyi	klo	15.02.	

	
	
	
	
	

	


