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6Aika-strategian ohjausryhmä  

Ohjausryhmän kokous 1/2019 
Aika: 30.01.2019, kello 10.00 - 15.04 
Paikka: Vantaan kaupungintalo, kokoushuone Pakkala, Asematie 7, Vantaa 
 
Osallistujat:  
Riitta Birkstedt, Turun kaupunki (puheenjohtaja) 
Päivi Sutinen, Espoon kaupunki  
Seppo Haataja, Business Tampere, (poistui 14.30) 
Kimmo Heinonen, Helsingin kaupunki  
Aarne Kultalahti, BusinessOulu (estynyt) 
Ari Saine, BusinessOulu 
Kimmo Viljamaa, Vantaan kaupunki  
 
Olli Voutilainen, Työ- ja elinkeinoministeriö (estynyt) 
Tiina Huotari, Uudenmaan liitto, etänä 10-11.30 sekä 14.00 - 15.00 
Jukka Anttila, Hämeen ELY-keskus 
Anne Miettinen, Liikenne- ja viestintäministeriö (estynyt) 
 
Minna Torppa, 6Aika-strategiatoimisto (esittelijä) 
Petra Turtiainen, 6Aika-strategiatoimisto (esittelijä) 
Mariliinu Ahlström, Vantaan kaupunkikoordinaattori (esittelijä) 
Liisa Peltokorpi, 6Aika-strategiatoimisto (sihteeri) 
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Pöytäkirja 
 

1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00. 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 13.12.2019 pöytäkirja. 
Puheenjohtaja esitti muutoksen työjärjestykseen; käsitellään tulevan ohjelmakauden tilanne 
asialistalla kohdassa 3. 

 

2. Vuoden 2019 hankehakuprosessin läpikäynti 

Minna Torppa esitteli jatkuvan hakuprosessin aikataulutuksen ja prosessikuvauksen.  
 
EAKR- ja ESR-haut avautuivat 21.1.2019 ja hakuinfo järjestettiin 22.1.2019. Hakuinfoon 
osallistui 35 henkilöä ja etäyhteyden kautta tilaisuutta seurasi parhaimmillaan 51 henkilöä. 
Seuraavat EAKR-hakujaksot ovat 30.3.-9.8.2018 ja 10.8.-18.10.2019, joista jälkimmäisen 
kanssa samanaikaisesti avataan ESR-haku. 
Vuonna 2019 hankehauissa ei järjestetä ideahakuvaihetta. Hankekonsortioille tarjotaan 
mahdollisuus hankekohtaiseen sparraukseen verkon välityksellä. Hakuprosessin 
muuttumisen myötä on vaikea arvioida minkä laatuisia ja kuinka paljon hakemuksia tulee ja 
minkä verran aikaa arviointeihin on varattava. Kevään ensimmäisen hakujakson jälkeen 
kokemuksia on jo kertynyt. 
 
Ohjausryhmä keskusteli siitä, miten nyt muuttuneen hakuprosessin myötä ideoita ja 
hankeaihioita kerätään ja miten tieto näistä saavuttaa kaikki asiasta kiinnostuneet.  
 

3. Tilannepäivitys uuden rakennerahasto-ohjelmakauden valmistelusta 

Tiina Huotari Uudenmaan liitosta esitteli EU:n alue- ja rakennepolitiikan 2021-2027 
alueellista ohjelmavalmistelua. Materiaali lähetetään ohjausryhmän jäsenille erikseen.  
 
TEM johtaa ohjelmatyön valmistelua ja vastaa lopullisen ohjelmatyön ehdotuksien 
laatimisesta. Ohjelmatyötä tehdään alueilla ja ministeriöissä. Ehdotus hyväksytään 
valtioneuvostossa ennen EU:n komissiolle toimittamista. Lopullisen hyväksymispäätöksen 
tekee komissio virallisten neuvottelujen 
jälkeen. Kansallista ohjelmavalmistelua koordinoi ja yhteen sovittaa 
kumppanuusperiaatteen mukaisesti perustettu Koheesio 2021+ työryhmä ja Alueiden 
uudistumisen neuvottelukunta (AUNE). AUNEssa on edustajat Tampereen ja Vantaan 
kaupungeista.  
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Tärkeät päivämäärät: 

- Toimintaympäristöanalyysin validoinnin tulokset Koheesio-ryhmässä 6.2.2019 
- Komission kanta 27.-28.2.2019 
- AUNEn kokous 6.3.2019 
- Keskustelu yleistavoitteista Koheesio-ryhmässä 20.3.2019 
- Yleistavoitteiden ja sisällöllisten kärkien tarkentaminen Koheesio 2021+-ryhmässä 

16.4. 
- Huhtikuu, Kaupunkikehittämisen toteuttamistavan valmistelu käynnistyy (pienryhmä;

 6Aika kokemukset) 
- Painopisteiden tarkentaminen ja keskustelu kaupunkikehittämisestä ja paikallisesta 

yhteisölähtöisestä kehittämisestä Koheesio-ryhmässä 13.6.2019 
- Hallituksen linjaus painopisteistä ja hallintokysymyksistä 9/19. Nykyiseen 

toimintamalliin tulee muutoksia. 
- Marraskuu Koheesio 2021+: kaupunkikehittämisen toteuttamistavat  
- Hallituksen linjaus erityistavoitteista ja tuettavasta toiminnasta sekä 

kaupunki/yhteisö- kehittämisestä loppuvuosi 2019 
- Tammi-kesäkuu 2020: Kestävän kaupunkikehittämisen strategia linjataan 

 

6Aika tulee esille kaupunkikehittämisen valmistelun vaiheessa. Asetusehdotuksen mukaan 
6% EAKR-rahoituksesta on kohdennettava kestävään 
kaupunkikehittämiseen. Uudenmaan liiton kanta olisi kohdentaa 10%. Valmisteluryhmässä 
on käyty keskustelua siitä, että rahat tulisi kohdentaa laajempaan kaupunkiverkostoon kuin 
vain suurimpiin kaupunkeihin. Perusteena on ollut mm. hallinnollisen taakan vähentäminen, 
toiminnan ketteryys ja käytettävissä olevien työkalujen monipuolisuus. 
 
Keskustelua kannattaa käydä omien maakuntaliittojen ja Ely- keskusten kanssa, jotta 
näkemykset saadaan valmistelijoiden tietoon. Taustaselvityksiä ja faktoja pitäisi pystyä 
hyödyntämään uuden kauden valmistelussa.  
 
 
Kimmo Viljamaa kertoi kuulumiset Koheesio 2021+ työryhmästä. Ryhmä on aloittanut työnsä 
ja rattaat alkavat pyöriä kevättä kohden. Yleinen tuntuma on se, että kritiikki 
kaupunkikehittämistä kohtaan on suuri. Sisäisistä kehityseroista puhutaan todella paljon. 
Komissio on nostanut esille koulutustason, nuorisotyöttömyyden ja 
maahanmuuttajalähtöisyyden. Nämä asiat eivät kuitenkaan ole tulleet esille Koheesio 2021+ 
työryhmässä. Liittolaisia Suomen tasolla isoille kaupungeille ei ole.  
 
Käsitys kaupungeista on hieman eri komissiossa kuin Suomessa. Toiminnallinen kaupunkialue 
on Euroopassa väkiluvultaan 150 000. Kun eurooppalaisella tasolla käsitellään 
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kaupunkiulottuvuutta, kukin maa neuvottelee EU:n kanssa itse. Olisikin hyvä pohtia, pitäisikö 
enemmän pitää yhteyttä Brysseliin kuin kotimaisiin tahoihin. 
 
Ari Saine esitteli kuutoskaupunkien yhteisen strategian valmistelun etenemistä.   
 
Uuden ohjelmakauden valmistelun tiimoilta tuli esiin se, että pitää osata asemoida 6Aika 
oikeaan kontekstiin ja myös se, miten voidaan ottaa huomioon yritysnäkökulma ja 
kansainvälinen ulottuvuus. Nykyisen ohjelmakauden aikana syntynyttä yhteistyöverkostoa ja 
sen myötä syntynyttä tapaa tehdä yhdessä on syytä korostaa. Tavoite olisi myös siinä, miten 
tämä tukee yritysten maailmalle menoa ja samalla kuitenkin on otettava huomioon 
ilmastoulottuvuus.  
 
 

4. Vuoden 2019 tavoitteet ja tapahtumat 

Edellisen kokouksen 13.12.2018 materiaalissa olleet vuoden 2018 tapahtumat jäivät 
kyseisessä kokouksessa käymättä läpi ja ne käytiin nyt tässä yhteydessä. 
 
Ohjausryhmä keskusteli vuoden 2019 tavoitteista ja tapahtumista. 
Puheenvuorot, keskustelut ja osallistuminen paneelikeskusteluihin ovat paras vaihtoehto 
6Ajan esilletuomiseen eri tilaisuuksissa.  
Erityisen tärkeänä pidettiin osallistumista European Week of Regions and Cities -
tapahtumaan. On myös hyvä selvitellä, miten voidaan hyödyntää Suomen EU-
puheenjohtajuuskautta. 

  
Sovittiin, että 6Aika-toimisto koostaa seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen tarkemman 
yhteenvedon vuoden 2018 toiminnasta, sekä ehdotuksen vuoden 2019 tapahtumista ja 
toiminnasta vuosikellon muodossa, tuoden esiin myös eri tapahtumien tavoitteet, sisällölliset 
kärjet sekä kohderyhmät. 
 
 
 

5. 6Aika-strategian vaikuttavuuden analysointi ja arviointi 

Strategiasta tullaan toteuttamaan ulkoinen loppuarviointi, jonka lisäksi tarvetta on myös 
laajemmalle vaikuttavuuden tarkastelulle sekä itsereflektiolle siitä, mitä on opittu ja mikä on 
muuttunut. Vaikutusviestintään tarvitaan näistä syntyviä tarinoita tukevia viestintäkanavia. 
Tässä auttaa verkkosivujen päivitysprojekti. 
 
Loppuarvioinnin ja vaikuttavuuden tarkastelun toteutukseen kilpailutetaan toteuttajat 
mahdollisimman pian, jotta työ saadaan käyntiin. Tavoitteena on kuitenkin, että 
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loppuarviointi toteutetaan pidemmällä aikavälillä varmistaen, että tietopohjaista analyysia 
saadaan jo matkan varrella. 
 
Koordinaatiossa käynnistetään tiedonkeruu ja kartoitus siitä, mitä hankkeiden tasolla on 
saatu aikaan ja mitä on jäänyt elämään. Kokoamisen yhteydessä olisi hyvä katsoa myös se, 
olisiko nämä hankkeet syntyneet ilman 6Aikaa. Myös epäonnistumiset on hyvä huomioida ja 
mitä niistä voidaan oppia. 
 
Sovittiin että 6Aika-toimisto tekee seuraavaan kokoukseen suunnitelman ja roadmapin siitä, 
miten tietoa kerätään, kuka tekee mitäkin ja mikä on aikataulu välivaiheineen. 
Koordinaattorien kanssa tehtävän tiedonkeruun ja analyysin etenemistä ja havaintoja 
esitellään ohjausryhmässä. 

 

6. Muut asiat 

Vantaan ajankohtaiskatsaus 

Mariliinu Ahlström esitteli Vantaan kuulumiset. Keskiössä olivat kehittäminen alueittain, 
Aviapolis, yhteiskehittäminen ja verkostoituminen, UIA-Growth and Social Investments pacts 
sekä Lighthouse City-sense. Lisäksi hän esitteli toimialakohtaiset suunnitelmat, jotka oli tehty 
viestintää varten. Materiaali toimitetaan ohjausryhmälle erikseen.  
  
Business Finlandin edustajan paikka ohjausryhmässä 

Edellisen kerran asiaa on käsitelty ohjausryhmässä helmikuussa 2018. Business Finlandin 
edustajia oli mukana toukokuun 2018 6Aika-suuntapajassa. Mitä Business Finlandilta 
toivottaisiin ja mikä olisi heidän asiantuntemuksensa ja lisäarvo ohjausryhmän 
työskentelyyn? Olisiko tarvetta pysyvälle jäsenelle vai erilaisille vieraileville asiantuntijoille? 
Selvitetään asiaa ja palataan tähän seuraavassa kokouksessa. 
 
 
Tulevat kokoukset 

  21.3. Helsinki 
25.4. aamupäivä 9-12 etäkokous 
13.5. Oulu klo 12.00 eteenpäin ja 14.5. klo 16.00 saakka 
16.8. Espoo 
17.9. Turku 
25.10. Tampere 10-14 
4.12. Turku 9-16 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.04. 


