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1. Kokouksen	avaus	ja	edellisen	kokouksen	muistion	hyväksyminen	

Kokous	 avattiin	 klo	 13.00.	 Käytiin	 esittelykierros,	 sillä	 6Aika-strategiatoimistossa	 on	
aloittanut	 uusi	 viestintäasiantuntija	 Maija	 Jokiniemi,	 joka	 osallistui	 ohjausryhmän	
kokoukseen.		

	
Hyväksyttiin	edellisten	kokousten	muistiot	(23.5.	sekä	sähköpostikokous	9.6.).		

	
Puheenjohtaja	 kävi	 lyhyesti	 läpi	 6Aika-johtoryhmän	 kokousten	 21.6.17	 ja	 8.-14.8.17	
(sähköpostikokous)	päätökset.	

	

2. UDN	Peer	Review	-tilaisuus	Suomessa	(26.-27.10.17)	

Minna	 Torppa	 esitteli	 lyhyesti	 Urban	 Development	 Network	 (UDN)	 –verkoston	 taustan	
sekä	Peer	Review	–tilaisuuden	hyödyt	siihen	osallistuville	kestävän	kehityksen	alueellisten	
strategioiden	toteuttajille.		

Keskusteltiin	kaupunkien	valmistautumisesta	tilaisuuteen.	Tilaisuutta	varten	tulee	koostaa	
paljon	materiaalia	ennakkoon.	Materiaalissa	on	kysymyksiä,	joihin	6Aika-toimisto	yhdessä	
koordinaattoreiden	 kanssa	 pystyy	 koostamaan	 tietoa,	 mutta	 myös	 sellaisia	 kysymyksiä,	
joihin	 tarvitaan	 ohjausryhmän	 näkemystä	 ja	 kantaa.	 Näistä	 tärkeimpiä	 on	 kolmen	
haastekysymyksen	muotoilu.	Kysymysten	avulla	asiantuntijat	ja	vertaiset	muista	alueellisia	
strategioita	 toteuttavista	 kaupungeista	 tarkastelevat	 6Aika-strategiaa	 halutuista	
näkökulmista.		

Todettiin,	että	haastekysymykset	tulisi	muotoilla	niin,	että	ne	hyödyttävät	vahvasti	6Aika-
strategian	toteutusta	jatkossa,	mutta	myös	käsittelevät	6Aika-strategian	toteutusta	osana	
EU:n	alueellista,	 yhdennettyä	kestävän	kehityksen	kaupunkistrategiaa.	Yhtenä	haasteena	
voitaisiin	 tuoda	 esille	 yritysten	 saaminen	 mukaan	 yhteistyöhön	 ja	 se,	 miten	 kaupungit	
pystyvät	 tukemaan	uusien	 liiketoimintamahdollisuuksien	 syntyä.	Asiaa	 voisi	 pohtia	myös	
muiden	 sidosryhmien	 osalta,	 tuoden	 esille	 neloskierre	 uutena	 tapana	 toimia	
kaupunkikehittämisessä.	 Toinen	 mahdollinen	 haastekysymys	 voisi	 liittyen	 kuuden	
kaupungin	yhteistyöhön,	esim.	 tuoko	yhteistyö	sellaista	 lisäarvoa,	 jota	ei	yksin	 tekemällä	
saataisi	 (ja	mitä	hyötyjä/haasteita	 se	 tuo	mukanaan).	Kolmas	kysymys	voisi	 liittyä	siihen,	
miten	 ITI-instrumentti	 taipuu	 kokonaisvaltaisiin	 kaupunkikehittämisen	 tarpeisiin.	 Tähän	
mennessä	 esimerkiksi	 EAKR-	 ja	 ESR-rahoitusinstrumenttien	 synergioita	 ei	 ole	 pystytty	
hyödyntämään	 6Aika-strategiassa.	 Yhtenä	mahdollisuutena	 kysymyksissä	 voitaisiin	myös	
pohtia	sitä,	onko	6Aika-strategia	oikea	tapa	kansallisesti	edistää	älykästä	erikoistumista	ja	
toisaalta,	miten	syntynyttä	osaamista	voidaan	parhaiten	jakaa	kuutoskaupunkien	välillä	ja	
laajemmin.		



	

Sovittiin,	 että	 6Aika-toimisto	 yhdessä	 koordinaattorien	 kanssa	 aloittaa	 materiaalien	
koostamisen	 ohjausryhmän	 keskusteluun	 pohjaten.	 Ohjausryhmälle	 kalenteroidaan	
muutamia	etäpalavereja,	 joissa	käydään	 läpi	 työstettyä	materiaalia	 tai	 sen	koostamiseen	
liittyviä	haasteita/esille	nousseita	kysymyksiä.	Tämän	lisäksi	Seppo	Haataja	ja	Päivi	Sutinen	
ovat	tiiviimmin	toimiston	tukena	materiaalin	koostamisessa.		

Keskusteltiin	 tilaisuuden	 osallistujista	 sekä	 esiintyjistä.	 Todettiin,	 että	 osallistujien	
kannattaa	olla	niitä,	 jotka	eniten	hyötyvät	saamastaan	tiedosta	 ja	osaamisesta	strategian	
loppukautta	 ajatellen.	 Tilaisuuteen	 voisi	 osallistua	 jokaisesta	 kuutoskaupungista	
koordinaattori	 sekä	 ohjausryhmän	 jäsen.	 Lisäksi	 paikalla	 voisivat	 olla	 kärkihankevetäjät	
sekä	mahdollisesti	TEM:in,	Tekesin	ja	Uudenmaan	liiton	ohjausryhmän	edustajat.	

6Aika-materiaalin	 esittäjinä	 tilaisuudessa	 olisi	 hyvä	 olla	 useampi	 henkilö,	 jotta	 pitkään	
esitykseen	 saadaan	 vaihtelua.	 Yhtenä	 tilaisuuden	 avaajista	 voisi	 olla	 esimerkiksi	 6Aika-
johtoryhmän	 puheenjohtaja.	 6Aika-strategian	 esittelemäksi	 site	 visit	 –kohteeksi	 on	
suunniteltu	Kalasatamaa,	jonne	saataisiin	myös	hyvin	sidosryhmiä	(esim.	yritykset)	paikalle	
kertomaan	 yhteistyöstä	 kuutoskaupunkien	 kanssa.	 Kalasataman	 esittelyissä	 on	 tärkeää	
tuoda	 yhtäläisesti	 esille	 kaikkia	 kuutoskaupunkeja.	 Lisäksi	 kaikkien	 kärkihankkeiden	 tulisi	
päästä	esittelemään	site	visitillä	tuotoksiaan	ja	toimintaansa.	

	
3. Seuraavan	ESR-haun	sisällöt	ja	aikataulu	

Keskusteltiin	 seuraavan	 ESR-haun	 sisällöistä	 ja	 aikataulusta.	 Haun	 aikatauluun	 liittyen	
Jukka	Anttila	kertoi,	että	mikäli	haku	järjestetään	kevätkaudella	2018,	tulee	haun	avautua	
viimeistään	 helmikuun	 puoleen	 väliin	 mennessä,	 jotta	 hankevalinnat	 ehditään	 tehdä	
ennen	kesälomille	jäämistä.	Haku	on	tyypillisesti	ollut	auki	n.	kaksi	kuukautta.	Haun	tarkat	
päivämäärät	 kannattaa	 vielä	 suunnitella	 sen	 mukaan,	 mikä	 on	 kaupunkien	 resursoinnin	
kannalta	mahdollista.		

Ohjausryhmä	päätti	esittää	 johtoryhmälle,	että	seuraavassa	6Aika-strategian	ESR-haussa	
avataan	kaikki	kolme	toimintalinjaa	ja	niiden	neljä	erityistavoitetta:		

- TL	3	Työllisyys	ja	työvoiman	liikkuvuus	

o Erityistavoite	 6.1:	 Nuorten	 ja	 muiden	 heikossa	 työmarkkina-asemassa	 olevien	
työllistymisen	edistäminen	

- TL	4	Koulutus,	ammattitaito	ja	elinikäinen	oppiminen			

o Erityistavoite	 9.1	 Siirtymävaiheita	 ja	 koulutuksellista	 tasa-arvoa	 tukevien	
palveluiden	parantaminen	

o Erityistavoite	 9.2:	 Kasvu-	 ja	 rakennemuutosalojen	 koulutuksen	 tarjonnan	 ja	
laadun	parantaminen	



	

- TL5	Sosiaalinen	osallisuus	ja	köyhyyden	torjunta	

o Erityistavoite	 10.1	 Työelämän	 ulkopuolella	 olevien	 työ-	 ja	 toimintakyvyn	
parantaminen	

Haun	 hakuilmoituksessa	 avataan	 haun	 sisältöjä	 tarkemmalle	 tasolle,	 painottaen	
haettavien	 hankkeiden	 6Aika-strategian	 mukaisuutta	 (esim.	 yritysrajapinnan	
huomioiminen)	 sekä	 tuoden	 esille	 6Aika-strategian	 EAKR-hankkeiden	 ja	 ESR-hankkeiden	
synergioita	ja	mahdollisia	yhteisiä	sisältöjä.		

Lisäksi	 ohjausryhmä	 päätti	 esittää	 johtoryhmälle,	 että	 seuraava	 ESR-haku	 avataan	
viimeistään	helmikuun	2018	puolivälissä.	6Aika-toimisto	yhdessä	koordinaattorien	kanssa	
tarkentaa	 vielä	 haun	 avautumispäivän	 ja	 keston.	 Tarkka	 päivämääräehdotus	 tuodaan	
ohjausryhmän	esityslistalle	seuraavaan	kokoukseen.	

	
4. Muut	asiat	

	
Syksyn	tärkeät	päivämäärät		

	
Käytiin	läpi	6Aika-strategian	toteutuksen	kannalta	syksyn	tärkeät	päivämäärät	(tilaisuudet,	
tapahtumat	ja	kokoukset).	6Aika-hankkeiden	toteuttajille	suunnatun	6Aika-Olkkarin	osalta	
esitysmateriaalissa	 oli	 väärä	 päivämäärä	 (1.11.).	 Tilaisuus	 järjestetään	 Helsingissä	 31.10.	
On	vielä	hyvä	pohtia,	olisiko	ohjausryhmällä	jonkinlainen	rooli	tilaisuudessa.		

	
Vaikuttavuusmallin	lopputuotos	ja	käyttöönotto	

Minna	 Torppa	 kertoi,	 että	 Ville	 Valovirran	 laatima	 vaikuttavuusmallin	 lopputuotoksen	
luonnos	 on	 laitettu	 ohjausryhmälle	 luettavaksi	 ja	 siihen	 liittyen	 voi	 laittaa	 kommentteja	
6Aika-toimistolle.	 Lopputuotos	 otetaan	 käyttöön	 heti	 syksyllä	 hankevalmistelun	
tukemisessa	sekä	käynnissä	olevien	hankkeiden	sparrauksessa.	Lisäksi	vaikuttavuusmallia	
on	tarkoitus	hyödyntää	kärkihankkeiden	tulosten	ja	vaikuttavuuden	arvioinnissa.	

Kokous	päättyi	klo	16.06.		


