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6Aika-strategian ohjausryhmä 

Ohjausryhmän kokous 8/2018 
Aika: 02.10.2018, kello 12 - 16 
Paikka: Urban Mill Cave, Betonimiehenkuja 3 E, 02150 Espoo 
 
Osallistujat:  
Päivi Sutinen, Espoon kaupunki (puheenjohtaja) 
Riitta Birkstedt, Turun kaupunki 
Seppo Haataja, Business Tampere 
Kimmo Heinonen, Helsingin kaupunki  
Aarne Kultalahti, BusinessOulu 
Kimmo Viljamaa, Vantaan kaupunki  
 
Olli Voutilainen, Työ- ja elinkeinoministeriö, etänä 
Tiina Huotari, Uudenmaan liitto 
Hanna Laaksonen, Uudenmaan liitto 
Jukka Anttila, Hämeen ELY-keskus 
Anne Miettinen, Liikenne- ja viestintäministeriö, estynyt  
 
Minna Torppa, 6Aika-strategiatoimisto (esittelijä) 
Petra Turtiainen, 6Aika-strategiatoimisto (esittelijä) 
Johanna Lyytikäinen, 6Aika kaupunkikoordinaattori, Espoo (esittelijä) 
Liisa Peltokorpi, 6Aika-strategiatoimisto (sihteeri) 
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Muistio 
 

1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.11. 
Ohjausryhmä hyväksyi edellisen kokouksen 17.8.2018 muistion. 

 
2. EAKR-idealomakkeiden arviointi  

 
Käytiin keskustelua saapuneista EAKR-hankeideoista. Ideahaku kohdistui 
erityistavoitteeseen 3.2 ja määräaikaan mennessä 10.9.2018 saapui 18 
hankeideaa.  
 
Ohjausryhmän keskustelun ja arvion perusteella muodostettiin  
kaupunkien yhteinen näkemys hankeideoista ja ideat jaettiin kahteen 
kategoriaan:  

• Vihreät - suositellaan jatkamaan  hankkeen valmistelua ja jättämään 
   varsinainen hankehakemus  
• Punaiset - ei suositella jättämään hankehakemusta 
 

Jokaiselle idealle laadittiin palaute. Vihreään kategoriaan kuuluville hankkeille 
annetaan lisäksi hankekohtainen sparrausaika (29.10.; 30.10. tai 31.10.) ja 
hankeideoita sparrataan keskittyen erityisesti palautteessa esiin tuotuihin 
kehityskohteisiin. Hankeideoita, joita suositeltiin jatkamaan hankkeen 
valmistelua ja jättämään varsinainen hankehakemus, oli yhteensä 5 kpl. 
Uudenmaan liitto lähettää kaikille arvioiduille hankeideoille palautteen. 
 
 

3. Tulevan rakennerahasto-ohjelmakauden valmistelu   
(taustamateriaalina Johanna Oseniuksen esitys johtoryhmässä 20.9.) 

  
Ohjausryhmä keskusteli tulevan rakennerahasto-ohjelmakauden valmistelusta 
ja sen etenemisestä sekä valmistumassa olevasta kaupunkiohjelmasta. 
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Ohjausryhmää kiinnosti kaupunkien edustajan valinta Koheesio 2021+ 
ryhmään ja miten ohjelman valmistelu etenee. 
  
Olli Voutilainen kertoi Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän sihteeristöllä 
olevan kokous lokakuun puolessa välissä ja valinta tehdään silloin. Muuten 
ohjelman valmistelu on vielä alkuvaiheessa. 

 
Olli Voutilaisen mukaan “Edelläkävijyydestä kestävää kasvua - 
Kaupunkiohjelma 2018 - 2022” kommenttikierrokselta tulleita palautteita ja 
kommentteja on hyödynnetty lopullisessa ohjelmassa. Ohjelma on virkatyön 
osalta valmis ja on nyt poliittisessa käsittelyssä. Ohjelman julkistamistilaisuus 
on lokakuun loppupuolella, mahdollisesti 23.10.  

 
4. Rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean jäsenen ja varajäsenen valinta 

  
 Johtoryhmältä 20.9. saadun toimeksiannon mukaan ohjausryhmä pohti 

vaihtoehtoja rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean jäseneksi ja 
varajäseneksi. 
 
Ohjausryhmä esittää johtoryhmälle varsinaiseksi jäseneksi Johanna 
Lyytikäistä (Espoon kaupunki) ja varajäseneksi Anne-Mari Sopenlehto-Jokista 
(Turun kaupunki). 

 
5. Muut asiat 

 
EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027 valmistelun 
käynnistäminen alueilla ja ministeriöissä 
TEMiltä on tullut valmistelupyyntö EU:n alue- ja rakennepolitiikan 
ohjelmakautta varten. 
 
6Aikaa pyydetään arvioimaan kuluvan ohjelmakauden vaikutuksia ja tuloksia 
ja  tekemään analyysiä toimintaympäristöön liittyvistä haasteista sekä 
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ennakoimaan tulevan ohjelmakauden aikana nousevia toimintaympäristöön 
liittyviä ilmiöitä. Materiaalin määräaika on 31.10. ja siihen on tullut valmis 
pohja. 
 
Ohjausryhmä ehdotti, että koordinaattorivetoisesti lähdetään koostamaan 
tietoja ja analyysia TEMin lähettämään pyyntöön ohjeistuksen mukaan. 
Analyysin tavoiteltu muoto on napakka ja tiivis. Koordinaattorit keräävät tiedot 
ensin omista kaupungeistaan, jonka jälkeen 6Aika-strategian tuotosten, 
vaikutusten ja kaupunkien näkemysten pohjalta koostetaan yhteinen analyysi.  
Ohjausryhmä ehdotti, että TEM:ltä pyydetään pari päivää lisäaikaa, jotta 
analyysia voitaisiin työstää suuntapajassa 2.11. ennen sen lähettämistä. 

 
Espoon ajankohtaiskatsaus 
Johanna Lyytikäinen esitteli Espoon kuulumiset. Esityksen lähtökohtana oli 
kaupungin kehittäminen ja kehittämisen linkittyminen Espoo tarinaan. 

 
MEP Jan Olbrychtin vierailu ja tutustuminen 6Aikaan 
Jan Olbrycht vierailee Helsingissä 7.-8.11 ja osallistuu EPP:n kokoukseen. Hän 
haluaa tutustua 6Aikaan ja vierailun valmistelussa yhteyshenkilönä on Minna 
Torppa. Tarkempaa aikataulua ja sisältöä ei ole vielä tiedossa. 
Kimmo Heinonen (Johanna Lyytikäinen varalla) on lupautunut olemaan 
käytettävissä 7.-8.11 Olbrychtin tapaamisessa. 

 
 Tapahtumat 

6Ajan osallistuminen Nordic Edge Expo-tapahtumaan 25.-27.9.2018 oli 
onnistunut. Kimmo Heinosen puheenvuoro päälavalla herätti kiinnostusta. 
Lisäksi koettiin, että hanketoimijoiden mukanaolo toi lisäarvoa, koska he 
pystyivät kertomaan hankkeiden yksityiskohdista. Jos tapahtumaan halutaan 
osallistua uudestaan, on kuitenkin tarkemmin pohdittava osallistumisen 
tulokulmaa ja kaupunkien tavoittelemia hyötyjä. 

 
● 8.-12.10. European Week of Regions and Cities (Bryssel) 
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● 13.-15.11. Smart City World Expo Congress (Barcelona) 
● 21.11.2018 klo 9-15 Olkkari (Wanha Satama).  
 
Seuraavat kokoukset 
25.10.2018 Tampereella klo 10 - 15. Kokouksessa käsitellään seuraavan 
vuoden hakuja. 
2.11. Suuntapaja, Espoo 
13.-14.12. Turku 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00. 

 

 


