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1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirja 
 

Puheenjohtaja Järvinen avasi kokouksen klo 9.30. Sovittiin, että esityslistan 
asioiden käsittelyjärjestystä muutetaan seuraavasti: 1, 4, 5, 7, 2, 3, 6, 8.  
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.  

 
4. EAKR-haun valmistelu (tarkemmat sisällöt, budjetti, 6Aika-kriteerit) 

 
Minna Torppa esitteli aiheen. Joulukuussa avautuvaa EAKR-hakua varten tulee 
määritellä haun tarkemmat sisällöt, budjetti ja 6Aika-kriteerit vielä lokakuun ai-
kana. Johtoryhmä päättää näistä kokouksessaan 28.10. Tämän jälkeen näistä 
laaditaan Uudenmaan liiton kanssa hakuilmoitus sekä hakijan opas.  
 
Hakuilmoitukseen tulee kuvata kärkihankkeiden ja pilottien välistä yhteistyötä eli 
mitä kärkihankkeet tarjoavat piloteille ja toisaalta, mitä kärkihankkeet toivovat 
piloteilta. Lisäksi kuvataan, kuinka pilotit kytkeytyvät 6Aika-strategiaan ja 
muodostavat osan kokonaisuutta, jossa mm. pilottien tekemisistä viestitään 
6Aika-verkkosivuilla jne. Tämä osa hakuilmoitusta pysyy samana myös tulevissa 
hauissa. Avoimessa datassa yhteistyötä on jo aloitettu ensimmäisessä EAKR-
pilottihaussa hyväksyttyjen pilottihankkeiden kanssa, ja kärkihankkeen näkökul-
masta yhteistyöhön liittyy mm. mahdollinen apu viestinnässä ja yritysyhteis-
työssä. Asiaa tulee kuitenkin vielä työstää kärkihankkeen sisällä, jotta 
hakuilmoitukseen saadaan konkreettista kuvausta yhteistyön mallista.  

 
Keskusteltiin siitä, miten hakuilmoitukseen kirjataan, minkälaisia kärkihankkeen 
sisältöjä pilottihankkeet voivat kokeilla ja testata ja minkälaisiin teemoihin hank-
keita haetaan. Matti Saastamoinen kertoi, että avoimen datan kärkihankkeen 
näkökulmasta pilottien tulisi tehdä datan avauksia ja yhdistää hankkeeseen 
myös datan hyödyntäminen. Datan näkökulmasta mielenkiintoisia pilottihank-
keita voivat olla mm. sellaiset, joissa keskitytään hyödyntämisen aktivointiin eli 
luodaan liiketoimintaa sekä sellaiset, joissa avataan sekä julkista että yritysten 
dataa auki. Painopistealueeseen haettavat pilotit voisivat liittyä johonkin spesifiin 
teemaan tai kohteeseen (esim. sote-datan avaaminen) tai ne voivat kiinnittyä 
yleisempiin teemoihin, kuten nyt jo 6Aika-verkkosivuilla mainittuihin teema-aluei-
siin. Jarmo Eskelinen toi esille idean pilottihankkeesta, jossa keskityttäisiin datan 
takaisinsyöttöön eli esimerkiksi matkustussovelluksissa alkuperäisen datan 
päälle syntyneen datan hyödyntämiseen.  
 
Outi Laikko kertoi, että avoimen osallisuuden ja asiakkuuden kärkihankkeessa 
pilottien toivotaan aktivoivan yrityksiä ja käyttäjiä mukaan kärkihankkeessa 
tehtävän asiakaspalvelumallin ja mallin palveluiden kehittämiseen. Uusi 
asiakaspalvelumalli toimii innovaatioalustana, jossa palveluita voidaan tuottaa. 
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Mika Rantakokko kommentoi, että avoimet innovaatioalustat -kärkihanke tarjoaa 
piloteille jo olemassa olevia alustoja, joihin voi kiinnittyä ja joissa voi tehdä testa-
usta (kuten kaupunginosa-alueet Kalasatama, Tesoma jne). Jokin kärkihank-
keen fyysinen alue voi toimia pilottihankkeissa myös referenssikohteena. Lisäksi 
kärkihanke voi tarjota pilottien käyttöön työn alla olevia innovaatioalustoja, kuten 
mm. Oulun 5G-verkko.  

 
Kärkihankkeiden toiveita piloteille ja hakuilmoitukseen kirjattavia tekstejä työste-
tään vielä yhdessä strategiatoimiston ja kärkihankkeiden välillä.  Pohjaehdotus 
tulee olla valmiina 20.10. mennessä, jolloin 6Aika-koordinaattorit työstävät 
esityksen hakuilmoituksesta valmiiksi johtoryhmän kokousta 28.10. varten. Haun 
teemoitukseen saadaan lisäsyötettä jatkuvasti myös 6Aika-verkkosivujen 
idealomakkeen kautta jätetyistä hankeideoista.  
 
Keskusteltiin EAKR-haun budjetista ja hankkeiden kestosta. Edellisessä EAKR-
haussa hakijoille kerrottiin hakuinfoissa haussa maksimissaan jaossa olevan ra-
han määrä (noin 5 Meur), mutta yksittäisten hankkeiden budjettia ei 
hakuilmoituksessa rajattu.  
 
Mari Kuparinen esitteli dian, jossa oli taulukko 6Aika-strategian EAKR-rahoituk-
sen sidotun ja varatun rahan määrästä vuoteen 2017 asti (TEM:in 
myöntövaltuutusten mukaisesti). Taulukkoon on merkitty, paljonko nyt saaduilla 
hankepäätöksillä on sidottu (sisältäen edellisellä kierroksella hyväksytyt 
pilottihankkeet) ja paljonko tuleviin pilottihankkeisiin on varattu rahoitusta. 
Lopputulos on, että EAKR- ja valtionrahoitusta on hakuun käytössä n. 5,5 Meur. 
Mari Kuparinen nosti esille kysymyksen myös siitä, tuleeko kärkihankkeiden 
budjeteista vapautumaan rahoitusta pilottihakuja varten. Ensimmäisen 
toimintavuoden perusteella tämä vaikuttaa todennäköiseltä. Ensi vuoden ke-
väällä tulee viimeistään arvioida, paljonko kärkihankkeista jää rahaa käyttä-
mättä.  
 
Ohjausryhmä linjasi, että tulevan EAKR-haun pilottihankkeiden kesto rajataan 
maksimissaan kahteen vuoteen. Yhteensä rahoitusta ehdotetaan johtoryhmälle 
jaettavaksi noin 5 Meur. Keston ja budjetin osalta haussa voisi olla kaksi eri 
kategoriaa, joista ensimmäisessä haettaisiin nopeita ja ketteriä kokeiluja 
(maksimissaan vuoden kestäviä), joita voidaan rahoittaa ns. normaalin EAKR-
rahoituksen lisäksi myös lump sum –mekanismilla. Toisessa kategoriassa 
haettaisiin maksimissaan kaksi vuotta kestäviä hankkeita. Hankkeiden pidempi 
kesto sallii myös isompien konsortioiden muodostamisen (esim. kaikki kuusi 
kaupunkia mukana) sekä suuremman budjetin kuin vuoden kestävissä pilo-
teissa. Pienemmät hankkeet taas voidaan saada päätökseen vielä kärkihankkei-
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den toiminta-aikana ja ne voivat olla täsmähankkeita, jotka keskittyvät yksittäi-
seen haasteeseen/ongelmaan. Keskusteluissa nousi myös esille kysymys siitä, 
pitäisikö isommilta hankkeilta (vähintään 0,5 Meur budjetti) vaatia projektisuunni-
telma hankehakemuksen yhteydessä.  
 
Keskusteltiin tulevan haun 6Aika-kriteereistä. Keskustelun pohjana käytettiin 
koordinaattoreiden kanssa Google Drivessa työstettyä pohjaa, johon oli kerätty 
ehdotuksia 6Aika-kriteereiksi. Selkein kriteeriehdotus oli tullut Turun kaupungilta 
(dia 24 esitysmateriaalissa) ja tästä syntyi eniten keskustelua. Mari Kuparinen 
totesi, että hyviä kriteeriaihioita olivat ne, jotka kuvasivat kaupunkien välistä 
yhteistyötä ja kustannusten keventämisen tavoitetta. Keskusteltiin siitä, miten 
tärkeässä roolissa ovat hyvin tehty projektisuunnitelma, budjetti sekä 
toteuttajakonsortio. Niiden arviointia pidettiin tarpeellisen, mutta osin myös 
haasteellisena. Myös julkisten hankintojen näkökulman mukaan ottamista oli 
ehdotettu, mutta todettiin että se ei välttämättä tässä yhteydessä avaudu haki-
joille. Koska julkiset hankinnat on kuitenkin läpileikkaava teema 6Aika-strategi-
assa, voitaisiin se ottaa mukaan hakuun teema-tasolla.  
 
Sari Luostarinen tiedusteli Matti Saastamoiselta, tulisiko avoimen datan 
kärkihankkeella olla lisäksi vielä yksi oma, spesifimpi kriteeri, jolla kärkihankkeen 
tekemiset pystyttäisiin paremmin huomioimaan. Sovittiin, että asiasta keskustel-
laan vielä kärkihankkeen sisällä ja Matti Saastamoinen palaa asiaan.  
 
Ohjausryhmä päätti, että kriteerien työstöä jatketaan koordinaattorien ja 
ohjausryhmän kanssa tämän keskustelun pohjalta (pohjautuen Mari Kuparisen 
esittämiin muutoksiin Turun esittämissä kriteereissä).  

 
5. Yritysyhteistyön käynnistäminen Tekesin kanssa 

 
Minna Torppa 6Aika-strategiatoimistosta ja Markku Koponen Tekesistä pohjusti-
vat asiaa. Tarkoituksena on käynnistää yritysten aktivointi 6Aika-yhteistyöhön 
vielä tämän vuoden puolella. Asiasta on käyty alustavia keskusteluja 6Aika-
strategiatoimiston, kärkihankevetäjien ja Tekesin välillä. 6Aika tarjoaa yrityksille 
ratkottavaksi kärkihankkeista nousseita haasteita ja mahdollisuuksia sekä 
sparrausta. Tekes toimii yrityshaun rahoittajana. Ensimmäinen rahoitushaku olisi 
mahdollista avata joulukuussa 2015, jolloin se olisi samaan aikaan auki kuin 
6Aika-strategian EAKR-haku. Hausta järjestettäisiin infotilaisuuksia, jotka voivat 
olla samassa yhteydessä EAKR-hakuinfojen kanssa. Alustavasti on pohdittu, 
että Tekesin haku voisi olla auki kolme kuukautta. Tekesissä hakemusten käsit-
tely alkaa saman tien, kun ne on jätetty. Tekesin rahoitusta voivat hakea yrityk-
set ympäri Suomen ja rahoitus piloteille on lähtökohtaisesti lainapainotteista.  

 



 

 5 

Keskusteltiin siitä, mitä ovat ne kärkihankkeista nousevat teemat tai konkreetti-
set sisällöt, joihin yrityshankkeita lähdetään hakemaan. Todettiin, että yrityksille 
löytyy pilotointimahdollisuuksia kaikista kärkihankkeista, mutta niistä tulee pystyä 
viestimään selkeästi (esim. kuvaamaan hyödynnettävät alustat). Myös EAKR-
ideavaiheeseen kerättyjä teemoja voidaan hyödyntää yritysyhteistyössä. Yrityk-
sille pitää pystyä kertomaan, millä aikataululla heille suunnattu rahoitushaku ete-
nee. Jos haku halutaan auki joulukuussa, tulee siihen liittyvät materiaalit ja pro-
sessi valmistella lokakuun aikana.  

 
Ohjausryhmä totesi, että on hienoa, jos yritykset saadaan mukaan 6Aika-toimin-
taan ja että yrityksiä pystytään tukemaan ja sparraamaan 6Aika-strategian puit-
teissa. Aiemmin kompastuskiveksi on noussut rahoitus, mutta nyt sitä pystytään 
Tekesin kautta tarjoamaan. Yritykset saavat yhteistyöstä referenssejä Suomen 
kuudesta suurimmasta kaupungista ja pääsevät testaamaan ideansa skaalautu-
vuutta.  

 
Sovittiin, että lokakuun aikana suunnitellaan kaupunkien ja kärkihankkeiden 
kanssa, mikä on 6Aika:n viesti yrityksille eli mitä 6Aika voi tarjota heille pilotoita-
vaksi. Lisäksi päätetään yrityshakuun liittyvistä hakuinfotilaisuuksista.  

 
7. 6Aika-matka Brysseliin 8.-9.12.2015 

 
Anna-Mari Sopenlehto esitteli aiheen. Kuutoskaupunkien Eurooppa-toimistojen 
yhdessä laatima Brysselin matkan ohjelma esiteltiin 6Aika-johtoryhmän kokouk-
sessa 10.9.15, jolloin johtoryhmä hyväksyi ohjelmaluonnoksen. Hotellivarauksia 
varten Anna-Mari Sopenlehto lähettää kaikille ilmoittautumislomakkeen, joka tu-
lee täyttää ja välittää takaisin hänelle.  
 
Käytiin läpi jokaisesta kaupungista lähtevien osallistujien määrä (arvio). Todet-
tiin, että myös ohjausryhmän asiantuntijajäsenet voivat osallistua matkaan. Mari 
Kuparinen lupasi harkita asiaa ja Markku Koponen vahvisti, että on osallistu-
massa. 6Aika-strategiatoimistosta lähtee mahdollisesti yksi henkilö matkalle mu-
kaan.  
 
Keskusteltiin vielä ohjelmasta ja ehdotuksista sen sisältöön. Seppo Haataja eh-
dotti, että keskiviikon ohjelmaa voitaisiin vielä kehittää ja mahdollisesti laatia sii-
hen vaihtoehtoinen sessio iltapäivälle. Aamupäivälle on noussut mahdollisuus 
saada DG Connectista ja Regiosta alustukset mm. aiheista open data, big data, 
IoT ja 5G, ja tämä sessio voitaisiin järjestää komission tuella. Tällöin aamupäi-
vän ohjelmaa tulee hieman tiivistää. Lisäksi iltapäivällä osallistujat voisivat 
vaihtoehtoisesti osallistua lounaalle Markku Markkulan kanssa tai tavata OASC-
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verkoston muita jäsenmaita kuten Tanska, Belgia, Skotlanti ja Irlanti. Heiltä on 
tullut aloite tavata 6Aika-edustajia vierailun aikana.  
 
Ohjausryhmä hyväksyi ehdotukset uuteen ohjelmaan. Seppo Haataja ja  
Anna-Mari Sopenlehto kommunikoivat muutostoiveista Eurooppa-toimistoille.  

 
2. Ohjausryhmän kokoonpanon muutokset 
 
Jukka Järvinen esitteli asian. Johtoryhmä otti kokouksessaan 10.9. kantaa 
ohjausryhmän ja johtoryhmän kokoonpanon periaatteisiin, linjaten, että kaupun-
gin johtoryhmän ja ohjausryhmän jäsenten olisi hyvä olla eri henkilöt. Lisäksi 
tasapuolisuuden vuoksi ohjausryhmässä pitäisi olla mukana kaikki 6Aika-
kaupunkikoordinaattorit. Edellisessä ohjausryhmän kokouksessa linjattiin, että 
jatkossa ohjausryhmään kuuluvat kärkihankekoordinaattorit asiantuntijajäseninä 
(osallistuvat kokouksiin tarvittaessa). Lisäksi linjattiin, että ohjausryhmän jäse-
nenä ei voi toimia henkilö, joka työskentelee kärkihankkeessa tai pilottihank-
keessa.  

 
Keskustelun pohjalta 6Aika-ohjausryhmän päivitetty kokoonpano on:  

 
Jukka Järvinen, Tampereen kaupunki (puheenjohtaja) 
Päivi Sutinen, Espoon kaupunki  
Johanna Lyytikäinen, Espoon kaupunki 
Seppo Haataja, Tredea Oy 
Anna-Mari Sopenlehto, Turun kaupunki  
Marko Puhtila, Turku Science Park Oy  
Kimmo Viljamaa, Vantaan kaupunki  
Asko Räsänen, Vantaan kaupunki  
Juha Sirviö, Oulun kaupunki  
Juhani Heikka, Oulun kaupunki 
Kimmo Heinonen, Helsingin kaupunki  
Rober Eriksson, Helsingin kaupunki 
 
xx, Työ- ja elinkeinoministeriö  
Mari Kuparinen, Uudenmaan liitto  
Marko Forsblom, Liikenne- ja viestintäministeriö  
Markku Koponen, Tekes  
Jarmo Eskelinen, Forum Virium Helsinki  
Matti Saastamoinen, Tredea Oy (AD-kärkihanke) 
Mika Rantakokko, Oulun kaupunki (AIA-kärkihanke) 
Outi Laikko, Turun kaupunki (AOA-kärkihanke) 

 
Sari Luostarinen, 6Aika-strategiatoimisto (esittelijä) 
Minna Torppa, 6Aika-strategiatoimisto (esittelijä) 
Minna Sikiö, 6Aika-strategiatoimisto (sihteeri) 
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Sari Luostarinen toi lyhyesti esille 6Aika-strategian toteutumisen seurannan. 
Aihe ei ollut kokouksen esityslistalla tai lähetetyissä materiaaleissa, mutta siitä 
käytiin lyhyt keskustelu. Todettiin, että nyt kun sekä strategiataso että toteutus-
taso kumpikin on päässyt kunnolla käyntiin on syytä miettiä sitä, miten operatiivi-
sesti järjestetään strategian painopisteiden seuranta. Hankkeilla on 
raportointimallinsa rahoittajalle, mutta niiden kautta painopistekohtainen seu-
ranta kokonaisuutena on hankalaa ja tapahtuu viiveellä. Siinä raportoinnissa ei 
myöskään korostu 6Aika-näkökulma. Yksi mahdollisuus seurantaan strategiata-
solla on yhteinen ”6Aika-seurantalomake” eli yhden A4:n kokoinen lomake, jossa 
kuvataan lyhyesti hankkeiden tekemistä ja toisaalta myös mahdollisia ongelma-
kohtia. Lomake voisi olla sähköisenä 6Aika-verkkosivuilla ja sitä ohjeistettaisiin 
täyttämään parin kuukauden välein. Ehdotuksen on esittänyt yksi 
pilottihankkeista. Ideana oli, että kuvaus siitä, mitä on saatu aikaan ja mitä lähiai-
koina on suunnitelmissa, auttaisi verkoston muita hankkeita myös saamaan tie-
toa toisten tekemisistä. Tämä voisi helpottaa myös yhteistyötä hankkeiden vä-
lillä. Lomakkeiden avulla voitaisiin generoida johtoryhmälle ja ohjausryhmälle tie-
toa strategian etenemisestä painopistekohtaisesti sekä viestiä myös ulospäin 
strategian etenemisestä. 

 
Ohjausryhmä kannatti seurantalomakkeen käyttöönottoa. Ehdotettiin, että 
lomakkeelle voitaisiin lisätä vielä kohdaksi riskien kuvaaminen ja toimenpide-
ehdotukset.  
 
Strategiatason seurantaa varten on hyvä vielä käydä tarkkaan läpi strategiassa 
esitetyt tavoitteet, jotta varmistetaan että kaikkia niitä myös seurataan. Teuvo 
Savikko kertoi Espoon kaupungilla käytössä olevasta projektisovelluksesta, 
jonne syötetään hankkeisiin liittyviä sisältöjä ja sieltä pystyy vetämään 
seurantaraportteja ja tilannekatsauksia. On myös pohdittava, mitä työvälineitä 
tarvitaan tai kannattaa käyttää strategian seurannassa, Lähtökohtaisesti 6Aika-
strategiatoimistohankkeen ostojen tulee kohdistua kohderyhmään, joten on 
selvitettävä, onko strategian seurannan työvälineitä mahdollista hankkia 
ostopalveluina vai toteutetaanko ne flat rate –kuluista. 
 
Seurantakeskusteluun liittyy myös strategian arvioinnin seuraava vaihe, joka pi-
tää kilpailuttaa syksyn aikana. Tähän aiheeseen palataan myöhemmin. 

 
3. Ideointivaiheen tilannepäivitys 

 
Minna Torppa esitteli ideointivaiheen tilannepäivityksen. Idealomake ja siihen 
liittyvät oheismateriaalit ja –ohjeistukset julkaistiin 6Aika-verkkosivuilla 25.9. 
Idealomakkeen avulla on tarkoitus saada tietoa siitä, minkälaisia ideoita tulevaan 
EAKR-hakuun valmistellaan sekä auttaa hakijoita työstämään ideoistaan 6Aika-
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hankkeita. Lisäksi julkistamalla lomakkeen kautta saapuneiden ideoiden tiivistel-
mät ja yhteystiedot 6Aika-verkkosivuilla voidaan auttaa mahdollisia hakijoita 
kumppanuuksien löytämisessä. Lomakkeen jättäneet saavat kuutoskaupungeilta 
yhteisen palautteen sähköpostitse. Samaa ideaa ei ole kuitenkaan tarkoitus jät-
tää lomakkeen kautta useamman kerran eli siihen voi saada sähköpostipalaut-
teen vain kerran. Verkkosivuilla mainitaan myös marraskuussa järjestettävistä 
sparraustilaisuuksista, joihin lomakkeen jättäneet kutsutaan erikseen. Tarkoitus 
ei siis ole, että tilaisuuksiin osallistuu kuka tahansa. Ideointivaiheessa ei ole 
poisrajattu yrityksiä (voivat siis myös jättää ehdotuksen ideasta), sillä vaikka 
yritykset eivät voi saada rahoitusta 6Aika:sta, voimme kertoa heille tulevasta Te-
kes-hausta ja sitä kautta avautuvasta mahdollisuudesta yhteistyöhön 
kuutoskaupunkien kanssa.  

 
Keskusteltiin siitä, mihin asti idealomakkeita voi jättää ja palautetta saada vai 
annetaanko idealomakkeille palautetta jatkuvasti. Koska esimerkiksi 
pääkaupunkiseudun sparraustilaisuus on jo 4.11., todettiin, että sen jälkeen ide-
oita voi vielä jättää koskien joulukuussa avautuvaa EAKR-hakua. Tarkoituksena 
on, että samanlaista ideavaihetta hyödynnetään myös tulevan ESR-haun yhtey-
dessä, mutta prosessia ei ole vielä tarkemmin sovittu.   
 
Puheenjohtaja Järvinen ilmoitti, että hänen täytyy poistua kokouksesta ja Kimmo 
Heinonen jatkaa kokouksen puheenjohtajana. Kokouksesta poistuivat myös 
Seppo Haataja, Matti Saastamoinen ja Markku Koponen.  

 
6. Viestintä: 6Aika-ilmeen päivitystarpeet sekä verkkosivujen päivitykset 

 
Sari Luostarinen esitteli asian. Oulun kaupunki on tuonut esille tarpeen uudistaa 
6Aika-ilmettä, erityisesti koskien ppt- ja word-pohjia sekä roll-upia, joiden ilme 
koetaan vanhanaikaiseksi. Lisäksi ilme ei ole riittävän markkinointihenkinen. 
Esimerkiksi avoimet innovaatioalustat –kärkihankkeessa toimenpiteisiin on jo 
ryhdytty ja kärkihankkeen näkökulmasta ppt-esityspohjaa on hieman tuunattu 
kärkihankkeeseen sopivaksi, käyttäen olemassa olevia 6Aika-värejä ja logoja. 
6Aika-strategian ilmettä valittaessa lähtökohtana on ollut, että ilme kantaa koko 
strategian toiminnan ajan ja sitä käytetään kaikessa 6Aika-toiminnassa. Jos ilme 
koetaan kuitenkin käyttökelvottomaksi, tulee sitä muuttaa. Päivitystyötä varten 
tarvitaan selkeä kuvaus siitä, mitä uuden ilmeen tulisi ilmentää.  
 
Keskusteltiin 6Aika-ilmeestä ja siitä, missä laajuudessa sitä pitäisi lähteä muutta-
maan ja mitä sen tulisi kuvastaa. Päivi Sutinen ja Anna-Mari Sopenlehto totesi-
vat, että ilme ei ole houkutteleva eikä kuvasta 6Aika-strategiaa. Tekniseltä 
käytettävyydeltään ppt- ja word-pohjat ovat myös hankalat. Ilmettä ei tarvitse 
kokonaan muuttaa, mutta sitä pitäisi päivittää ja modernisoida. Lisäksi ilmeen 



 

 9 

osalta tulisi ottaa huomioon eri kohderyhmät, joille 6Aika-strategiaa esitellään. 
Todettiin, että esimerkiksi kaupunkien sisäiseen esittelyyn toimivat hyvin 
kaupunkien pohjat, joihin on lisätty 6Aika-logot. Näitä on jo työstetty yhteistyössä 
strategiatoimiston ja kaupunkien viestintävastaavien kanssa ja pohjien on tarkoi-
tus valmistua lähiviikkoina.  
 
Todettiin, että 6Aika-verkkosivut ovat ilmeen osalta toimivat. Lisäksi painopiste-
alueiden logoista on pidetty sekä strategian käynnistymisestä kertovasta 
grafiikasta, joka esiteltiin 16.6. suuntapajassa. Todettiin, että tätä graafista 
materiaalia voisi käyttää apuna, kun 6Aika-ilmeen modernisointia pohditaan.  
 
Sovittiin, että niiltä kaupungeilta, jotka haluavat olla mukana työstämässä strate-
gian ilmeen päivitystä kerätään ehdotuksia ilmeen parantamiseksi ja siitä, mitä il-
meen pitäisi viestiä. Kun ideoita ja toiveita on kerätty, jatketaan ilmeen työstöä 
myös yhdessä kaupunkien viestintävastaavien kanssa.  

 
Sari Luostarinen totesi vielä, että kun jatkossa tulee esille muutostarpeita tai 
todetaan, että jokin ei toimi, siitä ilmoitettaisiin mahdollisimman pian 
strategiatoimistolle ja asia tuotaisiin kaupunkien yhteisiin kokouksiin 
(koordinaattorikokoukset, ohryn kokoukset). Näin asioihin voidaan tarttua nope-
asti eikä resursseja kulu hukkaan.  
 
Lopuksi keskusteltiin vielä Brysselin matkan viestintämateriaaleista. Todettiin, 
että viestien sisältöjä ei ole vielä pohdittu ja niihin tarvitaan ainakin syötettä 
kärkihankkeista. Asiasta pitää vielä keskustella johtoryhmän ja ohjausryhmän 
kokouksissa ja miettiä materiaalin valmistelun työnjakoa. Päivi Sutinen myös to-
tesi, että kansainväliseen viestintään liittyen olisi erityisen tärkeää laatia 6Aika-
strategiaan viestintäsuunnitelma.  

 
 

7. Muut asiat 
 

Keskusteltiin tulevista ohjausryhmän kokouksista. Seuraava kalenteroitu kokous 
on joulukuussa Tampereella, mutta todettiin, että ohjausryhmän kokous tarvitaan 
myös marraskuulle. Seuraavat kokoukset järjestetään siis: 

 
• 20.11. klo 10.15-13.30 Helsingissä 
• 2.12. klo 12.30-15.30 Tampereella 

 
Kokous päättyi 13.05.  

 


