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Pöytäkirja 

1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

 Tuula Antola esitteli A Gridin tiloja ja toimintaa ennen kokouksen avausta. 

  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.16 

 Hyväksyttiin edellisen kokouksen 20.9.2018 pöytäkirja. 

2. Rahoittajien tilannekatsaus 6Aika-strategian toteutumiseen 

Tiina Huotari esitteli EAKR-tilannekatsauksen. 

Rahoitustilanne on tällä hetkellä se, että hankkeisiin on sidottuna 60,8% ja 

varattuna 94,2%. Käytettävissä on noin 3 milj. euroa.  Vähähiilisyyshankkeiden osuus on nyt 

13 %, tavoitteen ollessa 25 %. Suunnitellun rahoituksen suurimpina saajina ovat kaupungit, 

kehitysyhtiöt, ammattikorkeakoulut ja yliopistot. Maksettu rahoitus kohdentuu vastaavasti.  

 
Minna Torppa esitteli ESR-tilannekatsauksen Jukka Anttilan tekemän materiaalin pohjalta. 

ESR:ssä rahoituskehys on pienempi kuin EAKR:ssä. Käynnissä on tällä hetkellä 11 hanketta. 

Hankkeiden toteuttajina ja rahoituksen saajina ovat pääosin kaupungit, ammattikorkeakoulut 

ja yliopistot. Hankkeiden rahoitus jakautuu rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 3 

erityistavoitteelle 6.1 (63 % myönnetystä ESR-rahoituksesta) ja toimintalinjan 4 

erityistavoitteelle 9.1 (17 %) ja erityistavoitteelle 9.2 (20 %). Hankkeissa pääteemat ovat 

työllisyys ja osaamisen kehittäminen. 

 

Merkittiin rahoittajien tilannekatsaukset tiedoksi.  

3. Päätös 6Aika-strategian loppukauden EAKR- ja ESR-hakumenettelyistä  

 
Johtoryhmälle esiteltiin taustaa tulevien EAKR- ja ESR hakujen määrittelyyn ja 

aikataulutukseen.  
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Päätösesitys:  

Ohjausryhmä esittää jatkuvan hakumenettelyn käynnistämistä vuoden 2019 alusta EAKR-

hankehaussa. Tämä tarkoittaa käytännössä 3-4 kuukauden hakujaksoja, joiden päätteeksi ko. 

ajanjaksona saapuneet hankkeet arvioidaan, pisteytetään ja niistä tehdään päätökset. 

Nykyisen kaltainen ideavaihe jäisi EAKR-hausta pois. Jatkuvan haun mahdollisuutta 

selvitetään myös Hämeen ELY-keskuksessa ESR-hakumenettelyn osalta. Sekä EAKR- että ESR-

hakujen hakusisällöt ja painotukset esitetään pidettävän samansisältöisinä kuin viimeisillä 

hakukierroksilla. Jatkuvan haun tavoitteena on nopeuttaa hakumenettelyä 6Aika-strategian 

loppukaudeksi. ESR- ja EAKR-hankkeita pyritään sparraamaan niin, että ne tukevat toisiaan 

sisällöllisesti. 

 

Johtoryhmä keskusteli loppukauden hauista ja niiden kriteereistä. Jatkuvan haun 

mahdollisuus on selvitetty Hämeen ELY-keskuksessa ja ESR-hakua ei voida toteuttaa 

jatkuvana hakuna, mutta hakujaksot pyritään ajallisesti sovittamaan EAKR-hakusykleihin. 

Lisäksi johtoryhmä keskusteli, että ESR-hankkeissa olisi hyvä keskittyä osaamiseen liittyviin ja 

työvoiman liikkuvuuteen kohdistuviin haasteisiin. 

 

Päätös:  

Johtoryhmä hyväksyi ohjausryhmän esityksen jatkuvasta EAKR-hausta. Lisäksi johtoryhmä 

lisäsi uuden 6Aika-arviointikriteerin: hanke tukee kaupunkien hiilineutraliustavoitteita (10%). 

Vastaavasti 6Aika-arviointikriteerin “Hankesuunnitelman toimenpiteet ja toteuttajakonsortio 

ovat tarkoituksenmukaisia, ja tulosten laajamittaisen käyttöönoton toimenpiteet on selkeästi 

esitetty.” painoarvoa laskettiin 30 prosentista 20 prosenttiin.  

ESR-haut sovitetaan ajallisesti EAKR-hakusykleihin sekä keväällä että syksyllä. ESR-hakujen 

6Aika-arviointikriteeriä “Hanke toteuttaa 6Aika-strategiaa tunnistamalla ja ratkaisemalla 

konkreettisesti työllisyyteen liittyviä haasteita ja yritysten työvoimatarpeita.” muokattiin 

muotoon “Hanke toteuttaa 6Aika-strategiaa tunnistamalla ja ratkaisemalla konkreettisesti 

työllisyyteen ja osaamiseen liittyviä haasteita ja yritysten työvoimatarvetta.” Muuten kriteerit 

pidetään samoina ja hakutekstejä vain tarkennetaan. ESR-hakutekstiin lisätään maininta 

ajasta ja paikasta riippumattoman työn tukemisesta.  

 



 

Avoimet ja älykkäät palvelut 
 Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategia 

 

 

4. Rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean jäsenen ja varajäsenen asettaminen 

Päätösesitys:  

Ohjausryhmä esittää kuutoskaupunkien kestävän kaupunkikehittämisen verkoston 

edustajaksi rakennerahasto-ohjelman seurantakomiteaan varsinaiseksi jäseneksi Johanna 

Lyytikäistä (Espoon kaupunki) ja varajäseneksi Anna-Mari Sopenlehto-Jokista (Turun 

Kaupunki).  

 
Päätös:  
Johtoryhmä hyväksyi ohjausryhmän esityksen. 

 
5. Muut asiat 

● Seuraavan kauden valmistelu 

Johtoryhmä keskusteli seuraavan kauden valmistelusta ja varasi kokousajan asian 

edistämiseksi. 

● Tilannekatsaus: 

Käynnissä olevan EAKR-haun ideahakuvaiheesta sparraukseen eteni 5 hanketta. Haku 

päättyy 19.11.2018. Ohjausryhmä arvioi hakemukset 13.-14.12. ja johtoryhmä 

päättää hankkeista kokouksessaan 19.12. 

● Tulevat kokoukset 

○ 19.12.2018 Vantaalla 

○ Kevään 2019 johtoryhmän (ja ohjausryhmän) kokoukset rytmitetään 

hakuprosessin mukaan. Kalenteroidaan kokoukset seuraavassa 

johtoryhmässä. 

● Tapahtumat 
○ Päivi Sutinen kertoi EWRC-tapahtuman 6Aika Side Event-tilaisuudesta 

(10.10.2018), joka oli erittäin onnistunut. 
○ MEP Jan Olbrycht tulee Helsinkiin EPP:n puoluekokoukseen ja tapaa 

6Aika-toimijat 7.11.2018. 6Aika toimisto on valmistellut tapaamisen 
ohjelman. 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.46. 


