
!

!

!
!
!
!
!

6Aika&strategian-johtoryhmä-
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Santtu!von!Bruun,!Helsingin!kaupunki!(varajäsen)!
Jose!Valanta,!Vantaan!kaupunki!!
Mari!Kuparinen,!Uudenmaan!liitto!
!
Jukka!Järvinen,!6AikaAohjausryhmän!puheenjohtaja!(esittelijä)!
Sari!Luostarinen,!6AikaAstrategiatoimisto!!
Minna!Torppa,!6AikaAstrategiatoimisto!!
Minna!Sikiö,!6AikaAstrategiatoimisto!(sihteeri)!
!
Pöytäkirja!
!

1. Kokouksen-avaus--ja-edellisen-kokouksen-pöytäkirjan-hyväksyminen-
!
Kokous!avattiin!klo!13.10.!Hyväksyttiin!edellisen!kokouksen!pöytäkirja.!
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2. Johtoryhmän-kokoonpanon-muutos-sekä-johtoryhmän-rooli-
strategiatoimistohankkeen-ohjauksessa-

-
Jukka! Järvinen! esitteli! asian.! 6AikaAjohtoryhmän! kokoonpanoon! on! tullut! muutoksia!
Timo! Nousiaisen! siirryttyä! Oulun! kaupungilta! muihin! tehtäviin.! Hänen! tilalleen! Oulun!
kaupungin! edustajaksi! tulee! väliaikaisesti! Outi! Rouru! (kevääseen! 2016! asti).! Oulun!
varajäsenenä! johtoryhmässä! toimii! Juhani! Heikka.! Kokoonpanomuutosten! lisäksi! on!
noussut!esille!tarve!tehdä!6AikaAstrategian! johtoryhmästä!6AikaAstrategiatoimistohankA
keen! ohjausryhmä.! 6AikaAstrategian! ohjausryhmä! ei! voi! toimia! strategiatoimistohankA
keen!ohjausryhmänä,!koska!tällöin!koordinaattorit!ohjausryhmän!jäseninä!ohjaisivat!itse!
omaa!toimintaansa.!Lisäksi!rakennerahastoAohjelmassa!todetaan,!että!”Johtoryhmä'vasA
taa#myös#strategian#koordinoinnista#ja#seurannasta#yhdessä#rahoittajan#kanssa”.!On!siis!
luontevaa,! että! johtoryhmä! ohjaa! koordinointia! operatiivisesti! toteuttavaa!
strategiatoimistohanketta.!
!
Hyväksyttiin!Outi!Rourun!väliaikainen! jäsenyys!6AikaAjohtoryhmässä.! Samalla!kuitenkin!
keskusteltiin! siitä,! voiko! johtoryhmän! varsinainen! jäsen!olla! jäsenenä!myös! ohjausryhA
mässä,! sillä! tämä! voi! aiheuttaa! esteellisyyksiä! (sama! henkilö! sekä! valmistelemassa!
päätöksiä!että!päättämässä!samoista!asioista).!Todettiin,!että!kaupungin!johtoryhmän!ja!
ohjausryhmän! jäsenten! olisi! hyvä! olla! eri! henkilöt,! mutta! jos! tämä! ei! esimerkiksi!
resursoinnin! vuoksi! ole! mahdollista,! tulisi! henkilön! jäävätä! itsensä! ristiriitaisissa!
päätöksentekotilanteissa.!Samalla!todettiin,!että!6AikaAstrategian!hallinto!on!jo!nykyiselA
lään!aika!monikerroksista!ja!byrokraattista,!eikä!lisää!kerroksia!haluta!rakentaa.!!
!
Sovittiin,!että!strategiatoimisto!koostaa!vielä!materiaalia!6AikaAstrategian!eri!rooleista!ja!
mahdollisista! jääviystilanteista! ja! asiasta! keskustellaan! 6AikaAohjausryhmän! kokoukA
sessa.!Sen!jälkeen!asia!tulee!uudelleen!käsittelyyn!johtoryhmään.!!
!
Päätettiin,! että! 6AikaAstrategian! johtoryhmä! toimii! jatkossa! 6AikaAstrategiatoimistoA
hankkeen!ohjausryhmänä.!!

-
3. Seuraavien-pilottihakujen-valmistelutilanne! -
!
Jukka!Järvinen!ja!Minna!Torppa!esittelivät!asian.!Kokouksessaan!16.6.!johtoryhmä!päätti,!
että! seuraava! EAKRAhaku! toteutetaan! kaksivaiheisena,! hyödyntäen! Uudenmaan! liiton!
kokemuksia! kaksivaiheisen! haun! järjestämisessä.! Nyt! haun! prosessia! on! määritelty!
eteenpäin! ja! on! todettu,! että! kaksivaiheisuus! olisi! hyvä! toteuttaa! 6AikaAstrategian!
linjausten!mukaisesti! niin,! että! virallista! hakua! edeltää! ns.! sparrausvaihe.! SparrausvaiA
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heessa! hakijat! voivat! jättää! hankeideansa! kaupungeille! palautetta! varten! ja! he! voivat!
myös!halutessaan!tulla!esittelemään!ideaansa!kaupungeille!sparraustilaisuuksiin.!Hakijat!
saavat!ideastaan!lyhyen!palautteen!ja!heillä!on!myös!mahdollisuus!löytää!ideavaiheessa!
hankkeeseensa! lisää! kumppaneita! sparrausprosessin! kautta.! Ideavaiheessa! esille!
nousseiden! mahdollisten! hanketeemojen! kautta! virallisen! haun! teemoja! ja! kriteerejä!
voidaan! vielä! täsmentää.! Ideoiden! teemoituksella! haetaan! ratkaisuja! kaupunkien!
strategisille!painopistealueille,!mutta!mukaan!toivottaisiin!myös!ideoita,!joiden!teemoja!
kaupungit! eivät! ole! etukäteen! määritelleet! (ns.! jokeri).! Ideavaiheessa! haettaisiin!
hankeideoita! kaikille! 6AikaAstrategian! kolmelle! painopistealueelle! (myös! painopistealuA
eita!yhdisteleviä!hankkeita).!!
!
Johtoryhmä! keskusteli! EAKRAhaun! teemoituksesta.! Todettiin,! että! esiteltyjen!
kehittämisalueiden!lisäksi!haussa!voisi!olla!vielä!vahvempi!kytkentä!elinkeinoelämään!ja!
toimintaympäristön! kehittämiseen.! Hankkeiden! tulisi! pystyä! luomaan! tulevaisuuden!
elinkeinoperustaa.!!!

!
Johtoryhmä! päätti,! että! EAKRAhaun! valmistelua! voidaan! jatkaa! esitetyn! prosessin! ja!
aikataulun!mukaisesti.!6AikaAtoimisto!jatkaa!haun!työstämistä!kaupunkikoordinaattorien!
kanssa!kaksipäiväisessä!koordinaattorikokouksessa!Oulussa!14.A15.9.!
!
Keskusteltiin!seuraavan!ESRAhaun!avaamisesta.!Suunnitelmissa!on!ollut,!että!haku!voisi!
avautua!helmikuussa!2016!ja!rahoittaja!on!myös!todennut,!että!heidän!kannaltaan!paras!
aika! haun! avaamiselle! on! vuoden! 2016! puolella.! Jos! ennen! virallisen! haun! avaamista!
halutaan! myös! samanlainen! sparrausvaihe! kuin! EAKRApuolella,! tarvitaan! myös! sen!
toteuttamiseen!aikaa.!ESRAhaku!avattaisiin!toimintalinjaan!3!ja!erityistavoitteeseen!6.1.!
”Nuorten!ja!muiden!heikossa!työmarkkinaAasemassa!olevien!työllisyyden!edistäminen”.!!
!
Todettiin,!että!ESRAhaku!olisi!hyvä!saada!auki!mahdollisimman!pian.!Jos!tämä!ei!kuitenA
kaan! ole! mahdollista! vielä! vuoden! 2015! puolella,! voidaan! hakuun! valmistautuminen!
aloittaa!kaupungeissa!silti!jo!nyt.!!

!
Sovittiin!pöytäkirjaan!kirjattavaksi,!että!johtoryhmä!esittää!vakavan!toiveen!ja!kehottaa!
kaupunkien! työllistämisyksikköjä! ja! ELYAkeskusta! aloittamaan! haun! valmistelu!
mahdollisimman!nopeasti.!
!
!
!
!
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4. Strategian-käynnistysvaiheen-arvioinnin-(kysely-ja-haastattelu)-keskeiset-tulokset-
-

Sari!Luostarinen!esitteli!asian.!Kesän!suuntapajassa!16.6.!käytiin!läpi!Rambollin!!(Ramboll!
Management!Consulting)!koostama!yhteenveto!strategian!käynnistysvaiheen!arvioinnin!
keskeisistä! tuloksista.! Näiden! pohjalta! on! koostettu! yhteen! 6Aika:n! tarjoamia!
mahdollisuuksia! kaupungeille,! riskejä! sen! toiminnassa! sekä! kehityskohteita.! Strategian!
arviointia! tullaan! jatkamaan! ja! laajentamaan,! ja! seuraavaa! arviointivaihetta! on! alustaA
vasti!suunniteltu!ensi!keväälle/kesälle.!Tätä!varten!syksyn!aikana!määritellään!arvioinnin!
sisältö,! toteutus! ja! aikataulu! sekä! kilpailutetaan! toteutus.! Strategian! kolmas! arviointiA
vaihe!on!loppuarviointi.!!
!!
Todettiin,! että! arvioinnin! tuloksista! nousseita! sisältöjä! ja! teemoja! voisi! vielä! yhdessä!
työstää!eteenpäin!esimerkiksi!seuraavassa!suuntapajassa.!Yksi!asia,! joka!strategiassa!ei!
vielä! kunnolla! toimi! on! viestintä,! sekä! kaupungeissa! sisäisesti! että! viestintä! ulkopuoliA
sille.!Viestinnässä!tulee!kertoa!konkreettisia!tuloksia!ja!toimintaa!selkeällä!kielellä,!jotta!
6AikaAtekeminen!aukenee!kuulijalle.!Todettiin,!että!6AikaAstrategian! tunnettuutta! tulisi!
nostaa!kaupunkien!yhteisessä!viestinnässä!esiin.!!

-
5. 6Aika&-tarina:-strategian-pääviestit---

!
Jukka!Järvinen!esitteli!asian.!6AikaAstrategiasta!tarvitaan!ydinviestit,!joita!viestitään!sekä!
kotimaiselle! että! kansainväliselle! yleisölle.! Kansainvälistä! yleisöä! kiinnostaa! erityisesti,!
mikä!6AikaAstrategiassa!on!niin!poikkeuksellista.!6Aikaa!tullaan!esittelemään!kansainväliA
selle!yleisölle!seuraavaksi!mm.!Global!Forum!–tapahtumassa!Oulussa!28.A29.9.15.!Myös!
6aika.fi! –sivuston! englanninkielistä! osuutta! tulisi! vahvistaa,! jotta! se! vastaisi! enemmän!
kansainvälisten!kohderyhmien!tarpeisiin.!
!
Todettiin,! että! ydinviestejä! laadittaessa! ne! tulisi! pystyä! kytkemään! kaupunkien! omiin!
strategioihin.!6AikaAstrategian!peilaamista!kaupunkien!strategioihin!ei!välttämättä!pysty!
resurssien!puutteessa!tekemään!virkatyönä!kaupunkien!sisällä.!Näin!ollen!todettiin,!että!
tähän!voitaisiin!ostaa!ulkopuolista!apua!6AikaAstrategiatoimiston!budjetista.!!

!
Keskusteltiin!vielä!strategian!viestinnän!tasosta.!Todettiin,!että!strategiasta!viestimisessä!
ei! päästä! eteenpäin! ennen! kuin! strategiasta! on! tuloksia! ja! konkreettisempaa! kerrottaA
vaa.!Mari!Kuparinen!kertoi,!että!myös!rahoittaja!on!miettinyt,!että!he!haluavat!nostattaa!
kärkihankkeiden! tuloshakuisuutta,! jotta! vahvistetaan! kärkihankkeissa! työskentelevien!
sitoutumista! hankkeiden! tavoitteiden! saavuttamiseen.! Rahoittaja! toivoo,! että! myös!
kaupungit!laittaisivat!tässä!asiassa!painetta!kärkihankkeille.!
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6. Muut-asiat-
!
Keskusteltiin! kuutoskaupunkivierailusta! Brysseliin! 8.A9.12.15.! Todettiin,! että! esitelty!
ohjelmaluonnos! vierailusta! tukee! hyvin! vierailulle! suunniteltuja! tavoitteita.! Lisäksi!
pohdittiin!sitä,!voisiko!Brysselin!vierailun!aikana!järjestää!samalla!johtoryhmän!kokoukA
sen.! Tähän! palataan! vielä,! kun! aikatauluja! on! tarkistettu.! Sovittiin,! että! vierailuun! voi!
osallistua!3A4!henkilöä!per!kaupunki!ja!jokaisesta!kaupungista!voisi!johtoryhmän!jäsenen!
lisäksi! osallistua! ohjausryhmän! jäseniä,! koordinaattori! ja! kärkihankeAedustajia.!
Strategiatoimisto!aloittaa!vierailun!osallistujalistan!keräämisen! ja!asiaa!käsitellään!vielä!
syksyn!ohjausryhmän!ja!johtoryhmän!kokouksissa.!!
!
Jukka! Järvinen! kertoi! tarpeesta! antaa! 6AikaAkatsaus! kuutosten! kjAkokouksessa.! Kun!
6AikaAstrategiaa! valmisteltiin! käytiin! sitä! esittelemässä! kjAkokouksessa,! mutta! sen! jälA
keen!kokouksissa!ei!ole!vierailtu.!Nyt!olisi!hyvä!hetki!antaa!heille!tilannekatsaus!strateA
gian! etenemisestä! ja! saada! heidät! paremmin! mukaan! 6AikaAtoimintaan.! LisämotivaaA
tiona! 6AikaAkatsaukseen! kjAkokouksessa! toimivat! rekrytointivaikeudet! kaupungeissa,!
jotka! ovat! hidastaneet! esim.! kärkihankkeiden! toimintojen! aloittamista.! Anja! Vallitun!
kanssa! on! keskusteltu,! että! esittely! on!mahdollista,!mutta! kjAkokouksen! ajankohtaa! ei!
ole!vielä!tälle!syksylle!varattu.!!
!
Todettiin,! että! esittely! kuutosten! kjAkokouksessa! on! tarpeellinen! ja! tärkeä,! jotta! sieltä!
voitaisiin! saada! tukea! ja! vahvistusta! toiminnalle.! 6Aika:a! voisivat! lähteä! esittelemään!
kokoukseen!johtoryhmän!ja!ohjausryhmän!puheenjohtajat.!!
!
Sovittiin,! että! strategiatoimistosta! ollaan! yhteydessä! Anja! Vallittuun! ja! yritetään! sopia!
esittely!kuutosten!kjAkokoukseen!vielä!tämän!vuoden!puolelle.!!

!
Keskusteltiin!vielä! lyhyesti!Rambollin!arvioinnin! tuloksista.! Johtoryhmän!puheenjohtaja!
pyysi! kaupunkeja! vielä! katsomaan,!miten! kaupungeissa! 6AikaAasioita! hoidetaan! ja! vieA
dään!asioita!eteenpäin,! jotta!toimialat!saadaan!mukaan!toimintaan.!Kaikkien!tulee!olla!
aktiivisia! ja! eri! tahoille! on! esiteltävä! eri! sisältöistä! materiaalia,! joka! kulloinkin! vastaa!
tarpeeseen.!!
!
Seuraavaksi! esityslistalla! oli! tarkoitus! käsitellä! Suomen! esitystä! Urban! Agendan!
uudistamisesta! (6Aika:n! sisällöt! raamina).! Markku! Markkulaan! ei! kuitenkaan! ehditty!
saada! etäyhteyttä! (teknisiä! ongelmia),! joten! asiaa! ei! käsitelty.! Asiaan! palataan!
myöhemmin!uudelleen.!
!
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Sari! Luostarinen!esitteli!muutaman!pienen! lisämuutoksen!6AikaAstrategiatoimistohankA
keen! muutoshakemukseen.! Suurimmat! muutoskokonaisuudet! käytiin! läpi! jo! 16.6.!
johtoryhmän! kokouksessa.! Johtoryhmä! hyväksyi! lisämuutokset! 6AikaA
strategiatoimistohankkeen!muutoshakemukseen.!!

!
Käytiin!läpi!seuraavat!6AikaAjohtoryhmän!kokousajat.!Todettiin,!että!alustavasti!sovittua!
30.9.!kokousta!ei!tarvita!ja!se!perutaan.!Lokakuun!kokous!sovittiin!siirrettäväksi!keskiviiA
kolle!28.10!(klo!13!alkaen,!kokouspaikkana!Vantaa).!Keskusteltiin!vielä!mahdollisuudesta!
järjestää! johtoryhmän! kokous! Brysselissä! 6AikaAvierailun! aikana.! Jos! kokous! ei! onnistu!
matkan!aikana,!voitaisiin!se!järjestää!esimerkiksi!kotiinpaluun!jälkeisenä!aamuna!HelsinA
gissä!(11.12).!Strategiatoimisto!selvittää!vielä!tätä!mahdollisuutta.!!

!
Käsiteltiin! lisäasiana!listalle!6AikaAstrategian!osallistuminen!Barcelonan!Smart!City!Expo!
World! Congress! Atapahtumaan! 17.A19.11.15.! Tapahtumasta! oli! ollut! keskiviikkona!
valmistelukokous!Tekesissä,!koska!Tekesillä!ja!kuutoskaupungeilla!on!suunnitteilla!yhteiA
nen! ständi! tapahtumaan.! Forum! Viriumin! toimitusjohtaja! Jarmo! Eskelinen! osallistui!
valmistelukokoukseen,! jossa! oli! noussut! esille! kysymys,! onko! 6Aika:lla! tarkoitus! olla!
Barcelonan!tapahtumassa!läsnä!ja!millä!tavalla.!!
!
Todettiin,!että!idea!on!hyvä!ja!jatkossa!6Aika:n!olisi!hyvä!olla!esillä!vastaavissa!tapahtuA
missa.!Nyt!strategiassa!ei!ole!kuitenkaan!vielä!sellaisia!konkreettisia!tuloksia,! joita!voisi!
tapahtumassa!esitellä.!Jos!tällaiseen!tapahtumaan!jatkossa!osallistutaan,!tulee!siellä!olla!
näkyvästi! esillä.! Tärkeintä! kaupunkien! kannalta! on! tässä! vaiheessa! yritysten! näkyvyys!
tapahtumassa.!
!
Kokous!päättyi!klo!14.15.!!

!


