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6Aika-strategian johtoryhmä 
  

Johtoryhmän kokous 4/2018 
 
Aika 20.09.2018 klo 9.05-11.02 
Paikka Oulu, kaupungintalo neuvotteluhuone 111, Kirkkokatu 2a 
Osallistujat: 

Juha Ala-Mursula, BusinessOulu (pj) 

Teppo Rantanen, Tampereen kaupunki, etänä 

Jose Valanta, Vantaan kaupunki, estynyt 

Kimmo Viljamaa, Vantaan kaupunki, etänä (poistui kokouksesta 10.40) 

Pekka Sundman, Turun kaupunki 

Tuula Antola, Espoon kaupunki, estynyt 

Harri Paananen, Espoon kaupunki, etänä 

Marja-Leena Rinkineva, Helsingin kaupunki, estynyt 

Kimmo Heinonen, Helsingin kaupunki, etänä 

 

Tiina Huotari, Uudenmaan liitto 

Johanna Osenius, Työ- ja elinkeinoministeriö, etänä 

Päivi Sutinen, 6Aika-ohjausryhmän puheenjohtaja (esittelijä), etänä 

Minna Torppa, 6Aika-strategiatoimisto (esittelijä) 

Petra Turtiainen, 6Aika-strategiatoimisto (esittelijä) 

Liisa Peltokorpi, 6Aika-strategiatoimisto (sihteeri) 
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Pöytäkirja 

1. Kokouksen avaus ja edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.05. 
Hyväksyttiin edellisten kokousten 16.5.2018 ja 26.-29.6.2018 (sähköpostikokous) 
pöytäkirjat. 

2. ESR-rahoituksen kohdentaminen 2019-2020  
Päätösesitys: 6Aika-ohjausryhmä esittää ESR-rahoituksen kohdentamista vuosina 
2019-2020 toimintalinjoihin 3 (Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus) ja 4 (Koulutus, 
ammattitaito ja elinikäinen oppiminen) painotuksilla 50% - 50%. 
Viimeisimmällä ESR-hankehakukierroksella oli auki myös Toimintalinja 5 (Sosiaalinen 
osallisuus ja köyhyyden torjunta), mutta siihen ei tullut yhtäkään hankehakemusta 
ja siksi tätä toimintalinjaa ei esitetä avattavaksi vuosien 2019-2020 
ESR-hankehakukierroksilla. 
           
Päätös: 6Aika-johtoryhmä hyväksyi ESR-rahoituksen kohdentamisen vuosina 2019-
2020 ohjausryhmän esityksen mukaisesti toimintalinjoihin 3 ja 4 painotuksilla 50% - 
50%. 

3. Avoimet innovaatioalustat -kärkihankkeen esittely (Jari Jokisalo) 
        Jari Jokisalo esitteli 6Aika-johtoryhmälle heinäkuussa päättyneen Avoimet 

innovaatioalustat -kärkihankkeessa saavutettuja tuloksia. 
Hankkeessa luotiin citybusiness.fi -sivusto, johon on koottu avoimia 
innovaatioalustoja hyödynnettäväksi. Hankkeen tulosten markkinointi jatkuu edelleen 
yhteistyössä 6Aika-strategiatoimiston kanssa. Citybusiness.fi -sivuston jatkumo on 
haasteellinen, koska ei ole olemassa yhteistyöfoorumia, joka voisi jatkaa ylläpitoa. 
Business Oulu ylläpitää sivustoa omin voimin toistaiseksi, mutta kehitystyötä siihen ei 
sinällään tehdä. Kartoitettava erilaisia vaihtoehtoja ylläpitoon, esimerkiksi yksi 
kansallinen alusta, jota voitaisiin markkinoida esimerkiksi Kuntaliiton kautta. 

 
Avoimet innovaatioalustat -kärkihankkeen osatoteutuksissa on syntynyt 
toimintamalleja ja käsikirjoja, joita löytyy sekä paperisina että sähköisinä versioina 
Citybusiness.fi -sisustolta. Sähköinen julkaisu “Toimintamallit, tarinat, työkalut ja 
menetelmät 2018”, johon hankkeen tuotokset on koottu, sisältää 180 sivua.  

 
Puheenjohtaja ehdotti, että linkki toimintamalleihin voitaisiin laittaa jakoon laajemmin.  
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    4. Tulevan rakennerahasto-ohjelmakauden valmistelu (Johanna Osenius) 
Johanna Osenius esitteli tulevan rakennerahasto-ohjelmakauden valmistelun 
tilannetta ja aikataulua. Vuonna 2019 määritellään tarkemmat sisällöt, toimintalinjat ja 
rahoituskysymykset. Vuonna 2020 ohjelman valmistelu ja viimeistely komission 
tarkentavien säädösten perusteella sekä kumppanuussopimusten teko. 
 
Esitys herätti johtoryhmässä laajaa keskustelua kaupunkien näkemyksistä toiminnan 
uudistamiseen, ja toisaalta kuluvan ohjelmakauden oppien ja kokemusten 
hyödyntämisestä.  
 
Päätettiin, että asian käsittelyä jatketaan 2.11.2018 johtoryhmän, ohjausryhmän ja 
koordinaattorien yhteisessä suuntapajassa. Lisäksi 6Aikaa ja kuutosten yhteisen 
kestävän kaupunkikehittämisen strategian valmistelua seuraavalle ohjelmakaudelle 
käsitellään myös kuutoskaupunkien kaupunginjohtajien kokouksessa 9.10.2018.  

5.   Rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean jäsenen ja varajäsenen päivitys  
6Ajan edustajana rakennerahasto-ohjelman seurantakomiteassa vuodesta 2014 
lähtien on ollut Santtu von Bruun ja varajäsenenä Esa Tuomisto. Seurantakomitea 
kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja seuraava kokous on marraskuussa. 
 
6Aika-johtoryhmä keskusteli edustajista ja ehdotti edustajaksi henkilöitä 
ohjausryhmästä. Johtoryhmä tekee päätöksen ohjausryhmän ehdotuksen pohjalta 
seuraavassa kokouksessaan 2.11.2018. 

6.     Muut asiat 
  Nopeat kokeilut: 

Keskusteltiin nopeista kokeiluista ja niiden toteuttamisen perusperiaatteista. 
 

Tilannekatsaus EAKR-hankehakuun:  
Meneillään olevassa EAKR-hankehaussa on ollut auki ainoastaan erityistavoite 3.2. 
Ideavaihe päättyi 10.9. ja ideoita saapui siihen mennessä 18. Ohjausryhmän palaute 
ideoille lähetetään 8.10. ja varsinainen haku päättyy 19.11. Keskusteltiin 
ohjelmakauden loppuvaiheen hankehakujen tarkemmasta fokusoimisesta, 
ketteröittämisestä sekä käyttämättä jääneiden varojen tehokkaasta käytöstä.  
 
Tulevat kokoukset: 
2.11. klo 10 - 12 Espoo, Otaniemi 
2.11. klo 12 - 16 Espoo, Otaniemi, suuntapaja 
19.12. klo 10-15 Vantaa  
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Tulevat tapahtumat: 
25.-27.9. Nordic Edge Expo (Stavanger) 
8.-12.10. European Week of Regions and Cities (EWRC) 
13.-15.11. Smart City World Expo Congress, Barcelona 
21.11. 6Aika-Olkkari 2018, joka avataan ensimmäistä kertaa 6Aikaa laajemmalle 
kaupunkikehittäjien verkostolle. 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.02. 

 


