
 

 

 
 
 
 
 
 

6Aika-‐strategian	  johtoryhmä	  
	  
6Aika-‐johtoryhmän	  kokous	  1/2015	  
22.1.2015,	  kello	  13.00-‐16.00	  	  
Paikka:	  Vantaan	  kaupungintalo,	  kaupunginhallituksen	  kokoushuone,	  2	  krs,	  
Asematie	  7 

	  
Osallistujat:	  	  
Tuula	  Antola,	  Espoon	  kaupunki	  (pj)	  (estynyt)	  
Timo	  Nousiainen,	  Oulun	  kaupunki	  
Kari	  Kankaala,	  Tampereen	  kaupunki	  (estynyt)	  
Pekka	  Sundman,	  Turun	  kaupunki	  	  
Marja-‐Leena	  Rinkineva,	  Helsingin	  kaupunki	  (estynyt)	  
Santtu	  von	  Bruun,	  Helsingin	  kaupunki	  
Jose	  Valanta,	  Vantaan	  kaupunki	  	  
Kimmo	  Viljamaa,	  Vantaan	  kaupunki	  
Mari	  Kuparinen,	  Uudenmaan	  liitto	  
Teuvo	  Savikko,	  Espoon	  kaupunki	  (Tuula	  Antolan	  edustaja)	  
	  
Jukka	  Järvinen,	  6Aika-‐ohjausryhmän	  puheenjohtaja	  (esittelijä)	  
Sari	  Luostarinen,	  6Aika-‐strategiatoimisto	  (sihteeri)	  
Ville	  Meloni,	  6Aika-‐strategiatoimisto	  (sihteeri)	  
Minna	  Torppa,	  6Aika-‐strategiatoimisto	  (sihteeri)	  
Minna	  Sikiö,	  6Aika-‐strategiatoimisto	  (sihteeri)	  
Outi	  Rouru,	  Oulun	  kaupunki	  (kohdan	  5	  esittelijä)	  
Heikki	  Huhmo,	  Oulun	  kaupunki	  (kohdan	  5	  esittelijä)	  
Anna-‐Mari	  Sopenlehto,	  Turun	  kaupunki	  (kohdan	  5	  esittelijä)	  
	  
	  
	  



 

 

	  
Pöytäkirja	  
	  

1. Kokouksen	  avaus	  	  ja	  edellisen	  kokouksen	  pöytäkirjan	  hyväksyminen	  
	  

Varapuheenjohtaja	  Sundman	  avasi	  kokouksen	  klo	  13.10.	  Edellisen	  kokouksen	  
pöytäkirja	  hyväksyttiin	  sellaisenaan.	  	  

	  
2. Toisen	  hakukierroksen	  maksimibudjettiin	  varautuminen	  

	  
Jukka	  Järvinen	  esitteli	  johtoryhmälle	  toisen	  hakukierroksen	  budjettikeskustelun	  
taustat.	  Edellisessä	  johtoryhmän	  kokouksessa	  10.12.2014	  hakukierroksen	  
kokonaisbudjetin	  sekä	  yksittäisten	  hankkeiden	  budjetin	  rajaamisesta	  
keskusteltiin	  ja	  johtoryhmä	  päätti,	  että	  haettaville	  hankkeille	  ei	  aseteta	  
budjettirajaa.	  Todettiin	  kuitenkin,	  että	  johtoryhmän	  ja	  ohjausryhmän	  on	  
myöhemmin	  vahvistettava,	  mikä	  jaettavan	  kokonaisrahoituksen	  määrä	  tällä	  
hakukierroksella	  on.	  Ohjausryhmän	  kokouksessa	  9.1.15	  rahoittaja	  huomautti,	  
että	  hakuinfotilaisuuksissa	  tulee	  pystyä	  kertomaan,	  paljonko	  rahoitusta	  on	  tällä	  
hakukierroksella	  jaossa.	  Ohjausryhmä	  päätyi	  esittämään,	  että	  rahoitusta	  olisi	  
jaossa	  maksimissaan	  5	  Meur.	  Sovittiin,	  että	  alustava	  linjaus	  varmistetaan	  
johtoryhmän	  puheenjohtajalta	  puhelimitse,	  sillä	  ensimmäinen	  infotilaisuus	  
järjestettiin	  jo	  20.1.15,	  ennen	  tätä	  johtoryhmän	  kokousta.	  Tuula	  Antola	  vahvisti	  
ohjausryhmän	  alustavan	  linjauksen	  12.1.15.	  	  
	  
Teuvo	  Savikko	  kertoi,	  että	  edellisen	  päivän	  ensimmäisessä	  infotilaisuudessa	  
(pääkaupunkiseudun	  info)	  kerrottiin,	  että	  jaossa	  on	  maksimissaan	  viisi	  miljoonaa	  
euroa,	  jolloin	  yksittäinen	  hanke	  voisi	  olla	  budjetiltaan	  kymppitonneista	  
muutamaan	  sataan	  tuhanteen	  euroon.	  Sari	  Luostarinen	  huomautti,	  että	  lukua	  ei	  
ole	  kuitenkaan	  vielä	  kirjattu	  hakuinfoissa	  esitettäviin	  materiaaleihin,	  mikä	  
voidaan	  tehdä	  vasta	  johtoryhmän	  päätöksen	  jälkeen.	  	  
	  
Johtoryhmä	  päätti,	  että	  haussa	  jaettavan	  kokonaisrahoituksen	  määrä	  on	  viisi	  
miljoonaa	  euroa.	  
	  
	  



 

 

3. Alustavaa	  valmistautumista	  ESR-‐hakuun	  
	  

Jukka	  Järvinen	  kertoi,	  että	  avoimen	  osallisuuden	  kärkihanketta	  on	  valmisteltu	  
Turun	  johdolla	  ja	  kärkihanke	  on	  EAKR-‐rahoitteinen.	  Kärkihanketta	  tukevien	  
pilottien	  haun	  on	  kaavailtu	  avautuvan	  maaliskuussa.	  Pilotit	  ovat	  ESR-‐rahoitteisia	  
ja	  kohdistuvat	  toimintalinjaan	  3,	  työllisyys	  ja	  työvoiman	  liikkuvuus.	  Vuodelle	  
2015	  MYR:it	  ovat	  linjanneet	  rahoitusta	  ESR-‐hakuun	  n.	  1,7	  Meur.	  	  
	  
Sari	  Luostarinen	  kertoi,	  että	  ESR-‐haun	  rahoittajataho	  ja	  hallinnoija	  on	  eri	  kuin	  
EAKR-‐haussa	  eli	  Hämeen	  ELY-‐keskus.	  Kokouksessa	  ELY-‐keskuksen	  ja	  Uudenmaan	  
liiton	  kanssa	  ELY-‐keskus	  ehdotti,	  että	  tähän	  ensimmäiseen	  ESR-‐hakuun	  voitaisiin	  
miettiä	  kerralla	  isompaa	  pottia,	  jolloin	  myös	  vuoden	  2016	  ESR-‐rahoitus	  
kohdistettaisiin	  samaan	  toimintalinjaan,	  ja	  jaossa	  oleva	  isompi	  rahoitus	  (arviolta	  
reilut	  3	  Meur)	  voisi	  myös	  tuoda	  parempaa	  vaikuttavuutta	  hankkeissa.	  Mari	  
Kuparinen	  kertoi,	  että	  vuoden	  2015	  rahoituksen	  määrä	  on	  varma,	  mutta	  vuoden	  
2016	  rahoituksesta	  MYR:it	  päättävät	  vasta	  tämän	  vuoden	  syyskuussa.	  Kuitenkin,	  
viime	  vuoden	  kokouksen	  keskusteluiden	  perusteella	  tiedetään,	  että	  valtaosa	  
maakunnista	  (lukuun	  ottamatta	  Pohjois-‐Pohjanmaan	  MYR:iä)	  
oli	  valmis	  jatkamaan	  suurin	  piirtein	  samalla	  rahoituksella	  tulevina	  vuosinakin	  (n.	  
10%	  ESR-‐kehyksestä	  6Aika:an).	  	  
	  
Sari	  Luostarinen	  kertoi	  lopuksi,	  että	  ESR-‐haku	  eroaa	  EAKR-‐hausta	  myös	  pisteytys-‐	  
ja	  päätöksentekoprosessin	  osalta,	  jossa	  kaupungit	  pisteyttävät	  vain	  6Aika-‐spesifit	  
kriteerit	  ja	  johtoryhmä	  ei	  suoraan	  valitse	  rahoitettavia	  hankkeita	  vaan	  antaa	  
asiasta	  lausunnon	  rahoittajalle.	  Rahoittaja	  on	  kuitenkin	  todennut,	  että	  
ainoastaan	  hyvin	  perustellusta	  syystä	  se	  voisi	  poiketa	  johtoryhmän	  lausunnosta.	  	  

	  
Johtoryhmä	  päätti,	  että	  tämän	  keskustelun	  pohjalta	  ESR-‐haun	  valmistelua	  
voidaan	  jatkaa	  suunnitellusti.	  

	  
4. Yritysyhteistyön	  linjauksia	  6Aika-‐strategian	  toteutuksessa	  	  

	  
Ville	  Meloni	  alusti	  keskustelua	  yritysyhteistyön	  linjauksista	  6Aika-‐strategian	  
toteutuksessa.	  Johtoryhmän	  ja	  ohjausryhmän	  yhteisessä	  strategiatyöpajassa	  
joulukuussa	  yritysyhteistyö	  nousi	  esille	  yhtenä	  akuuttina	  osa-‐alueena,	  jota	  



 

 

6Aika:ssa	  tulee	  edistää.	  Johtoryhmältä	  kaivataan	  evästystä	  muun	  muassa	  siihen,	  
miten	  yrityksiä	  saataisiin	  parhaiten	  mukaan	  6Aika:an,	  mikä	  6Aika:n	  pääviesti	  
yritysten	  suuntaan	  on	  ja	  mikä	  yritysten	  käytännön	  rooli	  6Aika-‐hankkeissa	  voisi	  
olla.	  Strategiatoimisto	  laatii	  yritysyhteistyön	  kehittämisestä	  suunnitelman.	  	  
	  
Pekka	  Sundman	  kommentoi,	  että	  yrityksille	  pitää	  pystyä	  viestimään,	  miten	  he	  
voivat	  hyötyä	  6Aika:sta	  ja	  miten	  se	  voi	  tuottaa	  heille	  lisäarvoa.	  Tämä	  on	  se,	  mitä	  
yritykset	  ensimmäisenä	  etsivät.	  Jose	  Valanta	  pohti,	  pitäisikö	  6Aika:n	  olla	  
tietynlainen	  yhteiskuntalupaus	  yrityksille	  päin,	  jotka	  ovat	  harmistuneet	  
byrokratian	  hitaudesta	  ja	  tukipalveluiden	  kankeudesta.	  Jos	  yritykset	  panostavat	  
yhteistyöhön,	  lupaavat	  kaupungit	  puolestaan	  helpottaa	  julkisen	  sektorin	  
byrokratiaa.	  Teuvo	  Savikko	  kommentoi,	  että	  koska	  yritykset	  ovat	  tulevaisuudessa	  
yhä	  enemmän	  tuottamassa	  kuntien	  tänä	  päivänä	  tuottamia	  palveluja,	  on	  hyvä	  
olla	  avoin	  yritysten	  suuntaan	  ja	  kehittää	  kumppanuuksia.	  Mari	  Kuparinen	  totesi,	  
että	  keskustelu	  yritysyhteistyöstä	  6Aika-‐strategiassa	  on	  erittäin	  tärkeää,	  koska	  
rakennerahasto-‐ohjelma	  keskittyy	  ennen	  kaikkea	  pk-‐yritysten	  edellytysten	  
kehittämiseen.	  Rahoittaja	  tukee	  ja	  kannustaa	  6Aika-‐strategiaa	  löytämään	  tapoja,	  
joilla	  tuetaan	  yksityisen	  sektorin	  tukemista.	  	  	  
	  
Ville	  Meloni	  toi	  esille	  mahdollisuuden	  lisätä	  yritysyhteistyötä	  muiden	  
rahoitusinstrumenttien	  kuten	  INKA:n	  kautta.	  Sari	  Luostarinen	  kertoi,	  että	  
keskusteluissa	  on	  käynyt	  mahdollisuus	  esimerkiksi	  muotoilla	  erilaisia	  haasteita	  
6Aika:ssa,	  joita	  toteutettaisiin	  INKA:n	  puolella.	  Pekka	  Sundman	  mainitsi	  Tekesin	  
innovatiivisten	  hankintojen	  ohjelman,	  joka	  pitäisi	  myös	  kytkeä	  6Aika:an.	  Sari	  
Luostarinen	  kysyi	  kaupungeilta,	  ovatko	  innovatiiviset	  hankinnat	  tällä	  hetkellä	  
tarpeeksi	  sisällytettyinä	  kärkihankkeisiin.	  Asia	  on	  kaupungeille	  erittäin	  relevantti,	  
sillä	  hankinnat	  syövät	  ison	  osan	  kaupunkien	  ostobudjeteista.	  Outi	  Rouru	  
kommentoi,	  että	  markkinavuoropuhelu	  on	  vahvasti	  mukana	  avoimet	  
innovaatioalustat	  –	  kärkihankkeessa	  ja	  siihen	  viitattaisiin	  jatkossa	  termillä	  luova	  
hankintatoimi.	  Jose	  Valannan	  mielestä	  innovatiiviset	  hankinnat	  tulisi	  kytkeä	  
6Aika-‐hankkeisiin	  mukaan.	  Valanta	  jatkoi	  kommentoimalla,	  että	  6Aika-‐
strategiassa	  on	  nyt	  suuri	  mahdollisuus	  parantaa	  työllisyyden	  edellytysten	  
luomista	  avoin	  osallisuus	  –painopisteessä	  ja	  tehdä	  jotain	  aivan	  uutta,	  mitä	  
kansainvälisestikään	  ei	  ole	  vielä	  tehty.	  Kaupunkien	  työllisyysasiantuntijat	  pitää	  
saada	  rakentamaan	  tähän	  sisältöä	  yhdessä.	  Pekka	  Sundman	  toi	  esille	  palvelutori-‐



 

 

järjestelmien	  kehittämisen,	  jotka	  nykyään	  ovat	  hyvin	  vanhuspalvelupainoitteisia.	  
Moni	  perhe	  kaipaisi	  kuitenkin	  myös	  työvoimaa	  ja	  palveluita	  kodin	  
kunnostukseen.	  Tätä	  kautta	  uusia	  yrityksiä	  voisi	  syntyä	  ja	  samalla	  työllisyys	  
lisääntyisi.	  	  
	  

	  
5. Tilannekatsaus	  kärkihankkeisiin	  

	  
Käytiin	  läpi	  6Aika-‐strategian	  painopisteiden	  kärkihankkeiden	  tilannekatsaus.	  
Jukka	  Järvinen	  esitteli	  avoimen	  datan	  kärkihankkeen	  tilannekatsauksen.	  
Kärkihanke	  sai	  rahoituspäätöksen	  18.12.	  ja	  sen	  kokonaisvolyymi	  on	  8,1	  Meur.	  
Hankkeen	  kick-‐off	  –tilaisuus	  järjestetään	  Helsingissä	  27.1.	  ja	  sen	  tarkoituksena	  
on	  olla	  aktiivinen	  workshop,	  jossa	  kehitetään	  hankkeen	  yhteisiä	  toimintamalleja.	  
Hanketoimijoilla	  on	  parhaillaan	  rekrytointeja	  käynnissä	  ja	  käynnistymässä,	  ja	  
uusia	  henkilöitä	  on	  jo	  nimetty	  hankkeeseen.	  Lisäksi	  kärkihankkeen	  
ohjausryhmää	  ollaan	  muodostamassa	  lähiaikoina	  ja	  tähän	  toivotaan	  kaupunkien	  
tietohallintojohtajia	  tai	  vastaavia	  avoimen	  datan	  (ja	  6Aika-‐avoin	  data	  -‐hankkeen)	  
päällä	  olevia	  korkean	  profiilin	  henkilöitä.	  

	  
Ville	  Meloni	  kommentoi,	  että	  avoimen	  datan	  kärkihankkeen	  kautta	  kaupungeilla	  
on	  nyt	  mahdollisuus	  satsata	  siihen,	  että	  jatkossa	  kaupunkien	  uusiessa	  
järjestelmiään	  olisi	  näissä	  avoimet	  rajapinnat.	  Tällä	  on	  myös	  vaikutuksia	  
yritystoimintaan.	  Santtu	  von	  Bruun	  jatkoi,	  että	  myös	  hankintoja	  tehtäessä	  tulee	  
kaupunkien	  pitää	  huoli	  siitä,	  että	  ne	  lähtökohtaisesti	  istuvat	  tähän	  avoimen	  
datan	  periaatteeseen.	  Teuvo	  Savikko	  kommentoi,	  että	  on	  tärkeää	  luoda	  
yhtenäinen	  prioriteettijärjestys	  avattavien	  tietojen	  osalta.	  Avausten	  pitäisi	  
mahdollistaa	  sellaisten	  sovellusten	  kehittäminen,	  jotka	  helpottavat	  kuntalaisten	  
palveluja.	  	  

	  
Heikki	  Huhmo	  esitteli	  avoimet	  innovaatioalustat	  –kärkihankehakemuksen	  
tilannekatsauksen.	  Hakemuksen	  osatoteuttajalomakkeet	  ovat	  melkein	  valmiita.	  
Edellisellä	  viikolla	  yhteiseen	  hakemukseen	  lisättiin	  vielä	  Helsingin	  kaupungin	  
pyynnöstä	  ,	  ja	  partneriston	  ja	  rahoittajan	  yhteisellä	  hyväksynnällä,	  Kalasataman	  
osatoteutus,	  	  josta	  vastaa	  Forum	  Virium	  Helsinki.	  Hankkeen	  kokonaisbudjetti	  on	  
noin	  12,5	  miljoonaa	  euroa.	  Yhteistyösopimukset	  on	  tarkoitus	  saada	  kasaan	  
huomenna	  23.1.,	  jolloin	  hakemus	  liitteineen	  jätetään	  EURA-‐järjestelmään.	  



 

 

Suurimmassa	  osassa	  avoimet	  innovaatioalustat	  kärkihankkeen	  toimenpiteistä	  
ovat	  mukana	  kaikki	  kuusi	  kaupunkia.	  	  

	  
Anna-‐Mari	  Sopenlehto	  esitteli	  avoin	  osallisuus	  –kärkihankehakemuksen	  
tilannekatsauksen.	  Avoimessa	  osallisuudessa	  kaupungit	  ovat	  lähestyneet	  
hankehakemuksen	  laatimista	  hieman	  toisella	  tapaa	  kuin	  muissa	  kärkihankkeissa	  
aloittaen	  ensin	  yhteisen	  käsityksen	  muodostamisesta.	  Osallisuuden	  käsite	  6Aika-‐
strategiassa	  on	  nyt	  selkeytynyt	  kaupungeille,	  ja	  sitä	  kautta	  EAKR-‐instrumentin	  
luomat	  mahdollisuudet	  kärkihankkeessa.	  Kuten	  aiemmissa	  johtoryhmän	  
kokouksissa	  on	  jo	  päätetty,	  strategiatekstistä	  ja	  kärkihankehakemuksesta	  jäävät	  
pois	  päätöksenteon	  avaamisen	  prosessit	  sekä	  kuntalaisvaikuttaminen,	  joita	  
rakennerahasto-‐ohjelmasta	  ei	  voida	  rahoittaa.	  Kärkihanke	  hakee	  ratkaisua	  mm.	  
yritysten	  osaamisen	  hyödyntämiseen	  palvelutuotannossa,	  jotta	  syntyisi	  
parempia	  palveluita,	  uutta	  liiketoimintaa	  ja	  sitä	  kautta	  lisää	  työpaikkoja.	  
Konkreettisena	  toimenpiteenä	  hankkeessa	  luodaan	  esimerkiksi	  
monikanavaisuuteen	  ja	  monituottajuuteen	  perustuva	  palvelujen	  kehittämisen	  
toimintamalli.	  Tällä	  hetkellä	  kaupungeissa	  työstetään	  osatoteuttajalomakkeiden	  
sisältöä,	  jotka	  koordinaattorikaupunki	  Turku	  lähettää	  rahoittajalle	  kommentteja	  
varten	  tammikuun	  lopussa.	  Avoimen	  osallisuuden	  kärkihankehakemus	  on	  
tarkoitus	  jättää	  27.2.	  mennessä.	  Samalla	  on	  jo	  mietittävä	  mahdollisesti	  
maaliskuussa	  avautuvaa	  ESR-‐pilottihankehakua	  ja	  sen	  kytkemistä	  kärkihankkeen	  
sisältöihin.	  	  

	  
6. Muut	  asiat	  

	  
Keskusteltiin	  toukokuussa	  järjestettävästä	  kansainvälisestä	  Smart	  City	  –
seminaarista	  Oulussa	  ja	  6Aika:n	  osallistumisesta	  tapahtumaan.	  Outi	  Rouru	  
kertoi,	  että	  5.5.	  on	  tarkoitus	  järjestää	  ensimmäinen,	  yhteinen	  6Aika-‐
promootiotilaisuus	  osana	  seminaaria.	  Kaikki	  kuutoskaupunkien	  
kaupunginjohtajat	  ovat	  lupautuneet	  mukaan	  Mayor’s	  Debate	  –paneeliin,	  johon	  
osallistuu	  kaupunginjohtajia	  myös	  muista	  Pohjoismaista.	  Paneelin	  jälkeen	  
ohjausryhmän	  ajatuksena	  on	  ollut	  järjestää	  6Aika-‐cocktail-‐tilaisuus,	  josta	  ilta	  
jatkuu	  vielä	  seminaarin	  osallistujille	  järjestettävällä	  yhteisellä	  gaalaillallisella.	  
Ohjausryhmässä	  käydään	  vielä	  sisällöllistä	  keskustelua	  tapahtumaan	  liittyen	  ja	  
suunnitellaan,	  minkälaisista	  elementeistä	  6Aika-‐cocktail-‐tilaisuus	  koostuisi.	  
Teuvo	  Savikko	  tiedusteli,	  pitävätkö	  kaupunginjohtajat	  tapahtuman	  aikana	  myös	  



 

 

oman	  kokouksensa	  ja	  ehdotti,	  että	  kokouksessa	  voisi	  promota	  6Aika:n	  
tavoitteita	  ja	  edistymistä.	  Outi	  Rouru	  kommentoi,	  että	  kokoukseen	  voitaisiin	  
lisätä	  jonkinlainen	  briiffi	  6Aika:sta	  ja	  lisäksi	  kokoukseen	  otettaisiin	  mukaan	  
Tampereen	  vetämänä	  myös	  ilmastokokous.	  Jukka	  Järvinen	  kehotti	  olemaan	  
yhteydessä	  Anja	  Vallittuun	  asian	  suhteen.	  	  
	  
Käytiin	  keskustelua	  seuraavien	  johtoryhmän	  kokousten	  kalenteroinnista.	  
Strategiatoimisto	  esitti	  ehdotuksia	  kokousajoista.	  Helmi-‐maaliskuulle	  
johtoryhmän	  kokousta	  ei	  välttämättä	  tarvita,	  mutta	  ESR-‐haun	  kriteerien	  
asettamista	  varten	  sähköpostikokous	  tulee	  luultavasti	  järjestää.	  Suunniteltu	  22.4.	  
johtoryhmän	  kokous	  olisi	  tarkoitus	  järjestää	  yhteisenä	  kokouksena	  
ohjausryhmän	  kanssa,	  jolloin	  käytäisiin	  läpi	  edellisen	  vuoden	  arviointia	  ja	  
mahdollisia	  korjausliikkeitä	  tälle	  vuodelle.	  Tätä	  ennen	  johtoryhmälle,	  
ohjausryhmälle	  sekä	  kaupunkikoordinaattoreille	  lähetettäisiin	  ensimmäisen	  
vuoden	  toimintaan	  liittyvä	  kysely,	  jonka	  tuloksia	  kokouksessa	  käydään	  läpi.	  Timo	  
Nousiainen	  huomautti,	  että	  maanantait	  sekä	  alkuviikko	  ylipäänsä	  ovat	  aina	  
haasteellisia	  ajankohtia	  kokouksille,	  joten	  strategiatoimisto	  yrittää	  kalenteroida	  
kokouksia	  vastaavasti.	  	  
	  
Pekka	  Sundman	  kertoi,	  että	  johtoryhmän	  puheenjohtaja	  Tuula	  Antola	  on	  
toivonut,	  että	  aloitettaisiin	  keskustelu	  johtoryhmän	  ja	  ohjausryhmän	  rooleista	  ja	  
6Aika-‐hallintoratkaisusta.	  Oleellista	  on,	  että	  tarvittava	  päätöksenteon	  ja	  
linjausten	  valmistelu	  sujuu	  mahdollisimman	  sujuvasti.	  	  
	  
Sovittiin,	  että	  strategiatoimisto	  kalenteroi	  seuraavat	  kokoukset	  joko	  
johtoryhmän	  sihteerien	  kautta	  tai	  Doodle-‐kyselyllä.	  	  
	  
Kokous	  päättyi	  klo	  14.40.	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  


