
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA 

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, 
Vantaa 
 
PÖYTÄKIRJA 
 
Johtoryhmä kokous 1/2014 
Aika: 15.5.2014, kello 9.00-11.00 
Paikka: Forum Virium Helsinki, kokoushuone Voima, Unioninkatu 24, Helsinki 
 
 
Osallistujat 
Timo Antikainen, Tampereen kaupunki, varajäsen 
Tuula Antola, Espoon kaupunki  
Timo Nousiainen, Oulun kaupunki  
Pekka Sundman, Turun kaupunki  
Kimmo Viljamaa, Vantaan kaupunki, varajäsen 
Santtu von Bruun, Helsingin kaupunki, varajäsen 
 
Jukka Järvinen, Tampereen kaupunki, 6Aika-valmisteluryhmän edustaja, esittelijä 
Jarmo Eskelinen, Forum Virium Helsinki, puheenjohtaja kohdan 1. ajan/esittelijä 
Sari Luostarinen, Forum Virium Helsinki, esittelijä/sihteeri 
Ville Meloni, Forum Virium Helsinki, esittelijä/sihteeri 
 
 
Kokouksen avaus 
 
Toimitusjohtaja Jarmo Eskelinen avasi 6Aika-johtoryhmän ensimmäisen kokouksen 
ja totesi läsnä olevat. Hän kertoi toimivansa kokouksen puheenjohtajana kunnes 
johtoryhmä valitsee keskuudestaan ryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
 
1. Järjestäytyminen 
 
Puheenjohtaja avasi keskustelun johtoryhmän varsinaisen puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan valinnasta. Puheenjohtajaksi ehdotettiin Tuula Antolaa ja 
varapuheenjohtajaksi Pekka Sundmania. Avattiin keskustelu puheenjohtajiston 
toimikaudesta.  
 



 

 2 

Strategian toteutus kestää kaikkiaan seitsemän vuotta ja se on jaettu kolmeen jak-
soon. Ensimmäisen kesto on kolme vuotta ja seuraavat kaksi jaksoa kestävät kaksi 
vuotta. Kunkin jakson välissä toteutetaan ulkopuolinen arviointi.  
 
Puheenjohtajiston toimikaudeksi ehdotettiin yhtä vuotta, jolloin kaikki johtoryhmän 
jäsenet ovat vuorollaan joko puheenjohtajia tai varapuheenjohtajia. Ehdotettiin, että 
varapuheenjohtaja valitaan aina seuraavan yksivuotiskauden puheenjohtajaksi. 
 
Ehdotuksia kannatettiin.   
 
Päätös: puheenjohtajaksi valittiin Tuula Antola, Espoon kaupunki ja 
varapuheenjohtajaksi valittiin Pekka Sundman, Turun kaupunki. Puheenjohtajiston 
toimikausi on yksi vuosi, ja varapuheenjohtaja valitaan aina seuraavan 
yksivuotiskauden puheenjohtajaksi. 
 
Jarmo Eskelinen esitteli lyhyesti 6Aika-organisoinnin ja toimintaperiaatteet. Todet-
tiin, että johtoryhmän jäsenet ovat kukin oman kaupunkinsa mandaatilla mukana. 
Johtoryhmä asettaa ohjausryhmän. EAKR-hankehauissa johtoryhmä päättää 
ohjausryhmän tekemän pisteytyksen pohjalta hankehakemusten priorisointijärjestyk-
sen ja ehdottaa rahoitettavat hankkeet rahoittajalle. Varsinaiset 
hankerahoituspäätökset tekee rahoittaja eli Uudenmaan liitto. ESR-osuuden osalta 
prosessi on erilainen. Yksityiskohtainen prosessin kulku on vielä auki, ja selvinnee 
toukokuun aikana. Siihen palataan tarkemmin. 
 
6Aika-strategiatoimisto tukee johtoryhmää ja ohjausryhmää. Se vastaa strategia 
kansallisesta ja kaupunkikohtaisesta koordinaatiosta sekä aktivointi-, verkostointi- ja 
viestintätehtävistä. Toimistolla on sekä keskitettyä että kaupunkikohtaista henkilös-
töä. Strategia on toimialariippumaton, joten kaupungit sisällä on tarpeen myös 
organisoida 6Aika-toimintaa poikkihallinnollisesti. Johtoryhmän jäsenet kertoivat 
lyhyesti kukin oman kaupunkinsa valmistelutilanteensa. 
 
Todettiin, että on tarpeen järjestää johtoryhmän ja ohjausryhmän yhteinen työpaja 
mahdollisimman pian. 
 
Esittelijä ehdotti, että johtoryhmän työjärjestys hyväksytään seuraavassa johtoryh-
män kokouksessa. Keskeisin toimintaperiaate tulisi olemaan se, että johtoryhmä 
noudattaa päätöksissään yksimielisyyden periaatetta. Jos yksimielisyyteen ei 
päästä, asia palautetaan ohjausryhmän valmisteltavaksi. 
 
Ehdotusta kannatettiin. 
 
Päätös: johtoryhmän työjärjestys hyväksytään seuraavassa johtoryhmän kokouk-
sessa. 
 
Jarmo Eskelinen esitteli ehdotuksen 6Aika-ohjausryhmän kokoonpanoksi. Pääosin 
ryhmä koostuu kaupunkien edustajista, jotka ovat olleet jo mukana 6Aika-strategian 
valmistelussa. Lisäksi asiantuntijajäseniksi kutsutaan Uudenmaan liiton, työ- ja 
elinkeinoministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön sekä Tekesin nimeämät henki-
löt. Lisäksi ohjausryhmän esittelijöinä ja sihteereinä toimivat 6Aika-strategiatoimis-
ton ohjelmapäälliköt. Ehdotettu kokoonpano pöytäkirjan liitteenä (liite 1). 
 
Ehdotusta kannatettiin. 
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Päätös: päätettiin esityksen mukaisesti. 
 
2. Valmistelun tilannekatsaus 
 
Sari Luostarinen esitteli 6Aika-strategiadokumentin sekä ensimmäiselle kolmelle 
toteutusvuodelle laadittavan tarkemman suunnitelman valmistelutilanteen. Työ- ja 
elinkeinoministeriön päätös strategian hyväksymisestä on odotettavissa lähiviik-
koina. Toteutussuunnitelman valmistelu on vielä kesken. Työpajatyöskentely muu 
valmistelutyö ja dokumentin kirjoittaminen jatkuu alkukesän ja elokuun ajan. Suunni-
telma on tarkoitus tuoda seuraavaan johtoryhmän kokoukseen hyväksyttäväksi. 
 
Ville Meloni esitteli strategian painopisteistä ensimmäisenä hankkeistusvaiheeseen 
edenneen ”Avoin data ja rajapinnat” etenemistä. Sen osalta ollaan valmistelemassa 
ns. kärkihanketta, jota kaikki kuutoskaupungit yhdessä toteuttavat. 
Päävalmistelijana ja –hakijana hankkeessa on Tampereen kaupunki. 
 
 
3. Ensimmäisen avoimen hankehaun teemojen vahvistaminen 
 
Jarmo Eskelinen esitteli ehdotuksen ensimmäisen hankehaun teemoiksi ja niiden 
täsmentämiseksi avointen info- ja keskustelutilaisuuksien jälkeen. 
 
Ensimmäinen haku aukeaa kesäkuussa ja sulkeutuu 30.9. Haku kohdistuu 
rakennerahasto-ohjelman toimintalinjaan 2. Uusimman tiedon ja osaamisen 
tuottaminen ja hyödyntäminen. Tarkemmin erityistavoitteeseen 4.1 tutkimus-, osaa-
mis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta. Koh-
teena 6Aika-strategian painopiste avoimet innovaatioalustat. Toisena erityistavoit-
teena 5.1 yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen. Kohteena 6Aika-strategian 
painopiste avoin data ja rajapinnat.  
 
Teemoja ja käytettävissä olevaa budjettia on tarkoitus täsmentää touko-kesäkuussa 
järjestettävien info- ja keskustelutilaisuuksien jälkeen.   
 
Päätös:  päätettiin esityksen mukaisesti. 
 
4. 6Aika-strategiatoimiston toteuttaminen EAKR-hankkeena 
 
Jarmo Eskelinen esitteli ehdotuksen 6Aika-toimiston toimintamalliksi, tehtäviksi ja 
budjetiksi. Toimiston toiminta on suunniteltu toteutettavaksi yhteishankkeena 
kuutoskaupunkien ja Forum Virium Helsingin kanssa.  
 
Toimiston tehtävänä on varmistaa, että strategian kansallinen ja kaupunkikohtainen 
toimeenpano ja yhteistyö etenee johtoryhmän päätösten ja ohjausryhmän päätösten 
mukaisesti. Forum Virium Helsinki vastaa yhteisistä, kansallisista koordinaatio-, akti-
vointi-, verkostointi- ja viestintätehtävistä. Kukin kaupunki vastaa kaupunkikohtai-
sista tehtävistä. Toimiston keskitetty henkilöstö ja kaupunkikohtainen henkilöstö 
yhteen sovittavat yhteistä ja kaupunkikohtaista toimintaa. 
 
Kokouksessa esiteltiin tarkemmin keskitetyt ja kaupunkikohtaiset tehtävät, vuoden 
2014 osalta  yksityiskohtaisempi työsuunnitelma sekä hankkeen kokonaisbudjetti ja 
sen jakautuminen. Kolmevuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on 2,3 milj. euroa. 
Tehtävät ovat laajemmat kuin perinteisissä koordinaatiohankkeissa. Hankeideointia 
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ja –valmistelua tehdään avoimesti ja laajapohjaisessa yhteistyössä, joten se vaatii 
systemaattiset toimintamallit ja työvälineet. Lisäksi vastuu hankehakujen suunnit-
telu- toteutus-, arviointi- ja päätöksentekoprosessista on vahvasti 6Aika-toteuttajien 
omissa käsissä (yhteistyössä rahoittajan kansa). Keskeisenä tehtävänä on myös 
strategian toteutushankkeissa aikaansaatujen ratkaisujen ja työvälineiden 
koostaminen yhteen ja tehokas levittäminen. 
 
Ehdotuksen pohjalta käydyssä keskustelussa todettiin, että voidaan edetä ehdotuk-
sen mukaisesti, mutta että seuraavaan johtoryhmän kokoukseen avataan vielä 
tarkemmin tehtäviä ja hanketiimin työnkuvia (erityisesti ESR-osuus) sekä että vuo-
den kuluttua toukokuussa 2015 arvioidaan hankkeen tehtäviä ja resursseja ja 
arvioinnin pohjalta laaditaan tarvittaessa muutoshakemus.  
 
Päätös: päätettiin esityksen mukaisesti kahdella lisäyksellä: tehtäviä ja työnkuvia 
avataan tarkemmin seuraavassa johtoryhmän kokouksessa, ja toukokuussa 2015 
arvioidaan tehtävät ja resurssit ja arvioinnin pohjalta laaditaan tarvittaessa 
muutoshakemus. 
 
 
5. Seuraavat kokoukset 

 
Johtoryhmän seuraava kokoukset ovat: 
- Keskiviikkona 3.9. kello 13-16, Helsinki, Forum Virium Helsingin toimisto 
- Keskiviikkona 29.10 kello 10-13, Tampere 

 
6. Muut asiat 
 

Puheenjohtaja totesi, että olisi hyvä saada pikaisesti englanninkielinen 
esitysmateriaali 6Aika-kaupunkien käyttöön. 
 

Kokouksen päättyminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.08. 
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Liite 1. Ohjausryhmän kokoonpano 
 

• Outi Rouru, asiantuntija, Oulun kaupunki 
• Maria Ala-Siuru, kehittämispäällikkö, Oulun kaupunki 
• Jukka Järvinen, EU-asiamies, Tampereen kaupunki 
• Seppo Haataja, ohjelmajohtaja, Tredea Oy 
• Anna-Mari Sopenlehto, asiantuntija, Turun kaupunki 
• Marko Puhtila, ICT-johtaja, Turku Science Park Oy 
• Kimmo Viljamaa, elinkeinopäällikkö, Vantaan kaupunki 
• Mirka Järnefelt, projektinjohtaja, Vantaan innovaatioinstituutti Oy 
• Teuvo Savikko, tutkimusjohtaja, Espoon kaupunki 
• Arja Kaikkonen, kehittämispäällikkö, Espoon kaupunki 
• Santtu von Bruun, yksikön päällikkö, Helsingin kaupunki 
• Kimmo Heinonen, elinkeinoasiamies Helsingin kaupunki 
• Asiantuntijajäsen, Mari Kuparinen, ohjelmajohtaja, Uudenmaan liitto 
• Asiantuntijajäsen, NN, Työ- ja elinkeinoministeriö 
• Asiantuntijajäsen, NN, Liikenne- ja viestintäministeriö 
• Asiantuntijajäsen,  NN, Tekes 
• Jarmo Eskelinen, asiantuntijajäsen, toimitusjohtaja, Forum Virium Helsinki 
• Ville Meloni, ohjelmapäällikkö, Forum Virium Helsinki (esittelijä/sihteeri) 
• Sari Luostarinen, ohjelmapäällikkö, Forum Virium Helsinki (esittelijä/sihteeri) 

 
 
 
 
  


