
	

	

	
	
	
	
	

6Aika-strategian	johtoryhmä	
	
Pöytäkirja	
Kokous	3.2.2016,	kello	13.00-14.30	(HUOM.	kokous	jatkuu	alkaen	14.35	kello	16	asti	
6Aika-strategiatoimistohankkeen	ohjausryhmän	kokouksena)				
Paikka:	Helsingin	kaupungintalo,	tila	Aula	4,	Pohjoisesplanadi	11-13.	
	
Osallistujat:		
Pekka	Sundman,	Turun	kaupunki	(pj)	
Tuula	Antola,	Espoon	kaupunki	(estynyt)	
Harri	Paananen,	Espoon	kaupunki	
Outi	Rouru,	Oulun	kaupunki	(etä)	
Kari	Kankaala,	Tampereen	kaupunki	(estynyt)	
Timo	Antikainen,	Tampereen	kaupunki	(estynyt)	
Marja-Leena	Rinkineva,	Helsingin	kaupunki	(estynyt)	
Santtu	von	Bruun,	Helsingin	kaupunki		
Jose	Valanta,	Vantaan	kaupunki	(estynyt)	
Kimmo	Viljamaa,	Vantaan	kaupunki	(etä)	
Asko	Räsänen,	Vantaan	kaupunki	(etä)	
Tiina	Huotari,	Uudenmaan	liitto	
	
Jukka	Järvinen,	6Aika-ohjausryhmän	puheenjohtaja	(esittelijä)	
Sari	Luostarinen,	6Aika-strategiatoimisto		
Minna	Torppa,	6Aika-strategiatoimisto		
Minna	Joronen,	6Aika-strategiatoimisto	(sihteeri)	

	
	

1. Kokouksen	avaus		ja	edellisen	kokouksen	pöytäkirjan	hyväksyminen	
	

Kokous	avattiin	klo	13.02.	Hyväksyttiin	edellisen	kokouksen	pöytäkirja.	
	
2. ESR-haun	hakusisällöt	ja	6Aika-kriteerien	asettaminen	(päätösasia)	
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Jukka	 Järvinen	esitteli	asian.	Viime	syksynä	 johtoryhmä	 linjasi,	että	ESR-haku	olisi	hyvä	
saada	 auki	 mahdollisimman	 pian.	 Tämän	 jälkeen	 asiaa	 on	 valmisteltu	
kaupunkikoordinaattorien	 ja	 ohjausryhmän	 toimesta	 sekä	 yhteistyössä	 rahoittajan	 eli	
Hämeen	ELY-keskuksen	kanssa.	Päädyttiin	siihen,	että	myös	ESR:n	osalta	ennen	virallista	
hakua	toteutetaan	ideointivaihe.	Epävirallinen	ideointivaihe	käynnistyi	4.1.2016.	Hakijat	
voivat	 jättää	 ideansa	 6aika.fi	 –sivuston	 idealomakkeen	 kautta	 ja	 saavat	 kaupunkien	
työllisyysasiantuntijoilta	sekä	6Aika-koordinaattoreilta	palautetta	idealleen.			

	
Käytiin	 läpi	 kevään	 ESR-hakuun	 suunnitellut	 hakusisällöt,	 yleiset	 linjaukset	 sekä	 6Aika-
kriteerit.	 	 Kaupungeista	 Vantaa,	 Oulu,	 Espoo	 ja	 Turku	 hyväksyivät	 päätösesityksen.	
Helsingin	ja	Tampereen	edustajat	puuttuivat	vielä	kokouksesta	asian	tullessa	käsittelyyn,	
joten	sillä	aikaa	edettiin	esityslistalla.	

	
Palattiin	 asiaan	 ennen	 kuin	 käsiteltiin	 kohta	 8.	 Muut	 asiat.	 Helsingin	 edustaja	 oli	
saapunut	paikalle	ja	Tampereen	varajäseneltä	saatiin	hyväksyntä	puhelimitse.		

	
Johtoryhmä	 päätti	 yksimielisesti	 päätösesityksen	 mukaisesti,	 että	 1.3.	 käynnistyvässä	
ESR-haussa	 rahoitusta	 hakevien	 hankkeiden	 on	 toteutettava	 rakennerahasto-ohjelman	
toimintalinjan	3	erityistavoitetta	6.1:	Nuorten	ja	muiden	heikossa	työmarkkina-asemassa	
olevien	 työllistymisen	 edistäminen.	Haussa	 haetaan	 pilotti-	 ja	 kokeiluhankkeita,	 joiden	
toimenpiteet	 kohdistuvat	 erityistavoitteen	 kohderyhmille.	 Hankkeiden	 kohderyhmiä	
voivat	 olla	 nuoret,	 maahanmuuttajat,	 korkeasti	 koulutetut	 työttömät,	
pitkäaikaistyöttömät	 sekä	 työttömät,	 joilla	 on	 erittäin	 vähän	 tai	 ei	 ollenkaan	
työkokemusta.	 Lisäksi	 toimenpiteitä	 voidaan	 kohdistaa	 rakennemuutoksista	 johtuvaan	
työttömyyteen.	ESR-haun	6Aika-spesifit	kriteerit	ja	niiden	painoarvot	ovat:	

	
• Hankkeen	toimenpiteiden	tulee	tukea	uusien	digitaalisuutta	hyödyntävien	moni-

kanavaisten	palvelujen,	toimintatapojen	ja	ratkaisujen	syntymistä	(50%)	
• Hankesuunnitelmassa	 on	 esitetty	 selkeät	 toimenpiteet	 tulosten	 levittämiseen	

laaja-alaisesti	muiden	käyttöön	(25%)	
• Hanke	toteutetaan	yhdessä	eri	6Aika-sidosryhmien	kanssa	(25%)		

	
		

3. EAKR-haun	tilannekatsaus		
	

Jukka	 Järvinen	 esitteli	 tilannekatsauksen	 EAKR-hakuun,	 joka	 päättyi	 15.1.2016.	 Haussa	
jätettiin	38	hakemusta,	joista	rahoittaja	tekee	laillisuus-	ja	ohjelmanmukaisuustarkastuk-
sen	 5.2.	 mennessä.	 Tämän	 jälkeen	 jatkoon	 päässeet	 hakemukset	 tulevat	 kaupunkien	
pisteytystiimeille	 arvioitavaksi	 ja	 pisteytettäväksi.	 Pisteytysten	 tuloksia	 käsitellään	
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ohjausryhmän	 kokouksessa	 1.4.	 ja	 johtoryhmä	 päättää	 rahoitettavaksi	 esitettävistä	
hankkeista	 kokouksessaan	 14.4.	 Rahoittaja	 pyrkii	 tekemään	 hankkeista	 viralliset	
rahoituspäätökset	vielä	ennen	kesälomia.		
	
Sari	 Luostarinen	 muistutti	 johtoryhmää	 vielä	 pisteytykseen	 liittyvissä	
esteellisyyskysymyksissä,	 joista	 johtoryhmä	 linjasi	 alun	 perin	 10.12.14	 kokouksessaan.	
Johtoryhmän	 osalta	 näistä	 tärkein	 on	 se,	 että	 jos	 johtoryhmän	 jäsen	 on	 osallistunut	
hankkeiden	 valmisteluun	 tai	 on	 yhteyshenkilönä/allekirjoittajana	 hankehakemuksessa	
tai	 sen	 liitteissä	 ei	 hän	 voi	 osallistua	 hankkeista	 päättämiseen	 johtoryhmän	
päätöskokouksessa.		
	
Merkitään	tiedoksi	pöytäkirjaan	tilannekatsaus	EAKR-hakuun	sekä	esteellisyyslinjausten	
läpikäynti.		
	
4. Tilannekatsaus	6Aika-viestinnän	kirkastamiseen		
	
Jukka	 Järvinen	 esitteli	 asian.	 6Aika-strategian	 viestintää	 kehitetään	 kevään	 aikana	
selkeyttäen	 ja	 konkretisoiden	 strategian	 kärkiviestejä	 keskeisille	 sidosryhmille.	 	 Tämän	
pohjalta	 laaditaan	 tarkempi	 viestintäsuunnitelma	 sekä	 päivitetään	
perusviestintämateriaalien	 sisältöä	 ja	visuaalista	 ilmettä.	Kärkiviestien	 työstö	aloitettiin	
tammikuun	 lopussa	 koordinaattorien	 kanssa	 työpajassa	 Oulussa.	 Ensin	 on	 tarkoitus	
keskittyä	 kansalliseen	 viestintään,	 jonka	 kautta	 viesti	 kansainvälisille	 yleisöille	 on	 hel-
pompi	muotoilla.	Lisäksi	on	tarpeellista	tukea	kaupunkikohtaista	6Aika-viestintää.	Avuksi	
viestinnän	kirkastamisessa	kilpailutetaan	myös	ulkopuolista	asiantuntemusta.		
	
Johtoryhmä	totesi,	että	viestinnän	kirkastamiseen	eri	kohderyhmille	kansallisella	tasolla	
on	 selkeä	 tarve,	mutta	 lisäksi	 tulisi	 keskittyä	 kansainvälisen	 viestinnän	 parantamiseen.	
Kansainvälisesti	 6Aika-strategiaa	 kohtaan	 on	 paljon	 kiinnostusta	 ja	 kaupungit	 käyvät	
esittelemässä	asiaa	eri	foorumeissa.	Tähän	tarkoitukseen	tarvittaisiin	yhteinen	ydinviesti	
ja	”6Aika-hissipuhe”,	joka	on	kaikille	sama.	Tämän	lisäksi	viestiä	strategiasta	voi	kohden-
taa	tilaisuuden	kohderyhmän	mukaisesti.	Johtoryhmä	toivoi,	että	ulkopuolista	viestintä-
apua	voitaisiin	käyttää	hyväksi	myös	kansainvälisen	viestinnän	kehittämisessä.	
	
Merkitään	tiedoksi	pöytäkirjaan	tilannekatsaus	6Aika-viestinnän	kirkastamiseen.	

	
5. Strategian	loppukauden	yleiset	tavoitteet	ja	toiminnan	organisointi	

	
Käynnistettiin	 keskustelu	 strategian	 loppukauden	 (2017-2020)	 yleisistä	 tavoitteista	 ja	
toiminnan	 organisoinnista.	 Jukka	 Järvinen	 kertoi,	 että	 strategiassa	 tullaan	 ensi	 vuonna	
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siihen	 vaiheeseen,	 että	 ensimmäiset	 kärkihankkeet	 ja	 strategiatoimistohanke	 ovat	
päättymässä.	 Kevään	mittaan	 on	 keskusteltava	mm.	 siitä,	mitä	 tapahtuu	 kärkihankkei-
den	 päättymisen	 jälkeen	 (esim.	 tuleeko	 uusia	 kärkihankkeita),	 miten	 strategian	 koor-
dinointi	hoidetaan	jatkossa	ja	mitä	strategian	toteutuksessa	tulee	parantaa	tai	muuttaa.	
Keskustelu	 linkittyy	 myös	 vahvasti	 kevään	 aikana	 teetettävään	 strategian	 ulkoiseen	
arviointiin	(kokouksen	seuraava	käsiteltävä	asia).		
	
Johtoryhmä	 kävi	 läpi	 kierroksen,	 jossa	 jokainen	 kaupunki	 kommentoi	miten	 strategian	
toteutus	on	 tähän	mennessä	edennyt	 ja	mitä	muutoksia	 tulevaisuudessa	mahdollisesti	
tarvittaisiin.	Yhteisinä	haasteina	toteutuksessa	tähän	mennessä	nousivat	esille	strategian	
mobilisoinnin	 sekä	 rekrytoinnin	 haasteet	 kaupungeissa,	 jotka	 ovat	 hidastaneet	 strate-
gian	 toteutusta.	 Kaupunkien	 välinen	 yhteistyö	 ei	myöskään	 vielä	 ole	 riittävällä	 tasolla.	
Jatkossa	 tulisi	 edetä	 kohti	 aidompaa	 yhdessä	 tekemistä	 ja	 hakea	 aktiivisesti	 yhteisiä	
avauksia.	Todettiin	myös,	että	seuraavassa	strategiapäivityksessä	strategian	painopistei-
den	 alle	 voitaisiin	 tuoda	 tarkempaa	 tematiikkaa	 kuten	 esimerkiksi	 älyliikenteeseen	 tai	
cleantechiin	 liittyviä	 aiheita.	 Esille	 nousi	 myös	 vahvasti	 esimerkiksi	 IoT-verkon	
rakentaminen	 ja	 IoT-applikaatiot.	Tiina	Huotari	 totesi,	että	EAKR-rahoitusinstrumentilla	
ei	voida	tukea	laajamittaisia	investointeja,	mutta	esimerkiksi	IoT-verkon	ympärillä	tehtä-
vää	kehittämistä	ja	liiketoiminnallisen	potentiaalin	tai	TKI-yhteistyön	kiihdyttämistä	voi-
daan	rahoittaa.	Tarvittaessa	suunnitteluun	on	hyvä	ottaa	mukaan	hallintoviranomainen,	
jonka	 kanssa	 voidaan	 yhdessä	 pohtia	 mihin	 rahoitusinstrumentti	 tässä	 taipuu.	 Johto-
ryhmä	 totesi,	 että	 instrumentin	 taipuvuutta	 ja	 ketteryyttä	pitää	pohtia	 ylipäänsä,	 jotta	
strategiaa	voidaan	parhaalla	mahdollisella	tavalla	hyödyntää.		
	
Johtoryhmä	jatkaa	keskustelua	strategian	loppukaudesta	kevään	aikana.	

	
6. Strategian	ulkoinen	arviointi		

	
Kimmo	 Viljamaa	 esitteli	 strategian	 ulkoisen	 arvioinnin	 taustoja.	 Hän	 auttaa	 toimistoa	
arvioinnin	kilpailutuksessa,	koska	hänellä	on	pitkä	kokemus	arviointityöstä.	Arvioinnin	on	
hyvä	palvella	 tässä	vaiheessa	väliarvioinnin	 tavoitteita,	 sillä	 strategian	 tuloksia	on	vielä	
hankala	lähteä	arvioimaan	strategian	kaikkien	hankkeiden	ollessa	kesken.	Sen	sijaan	nyt	
voidaan	 arvioida	 strategian	 toimivuutta	 tähän	 asti,	mitä	 on	 saatu	 liikkeelle	 ja	 ollaanko	
menossa	 oikeaan	 suuntaan.	 Arvioinnista	 saadaan	 tietoa	 siitä,	 mitä	 suunnan	 ja	
toimintatavan	muutoksia	 pitäisi	 tehdä,	 jotta	 päästään	 strategian	 tavoitteisiin.	 Suunna-
taan	 siis	 arviointi	 sellaiseen	 asiaan,	 josta	 on	 hyötyä	 strategian	 kehittämiseen	 ja	
suuntaamiseen	loppukaudelle.	
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Johtoryhmä	 totesi,	 että	 ulkoinen	 arviointi	 on	 tarpeellista	 tehdä	 ja	 sen	 tuloksia	 on	
tarpeellista	peilata	jatkon	suunnittelussa.		

	
7.		Muut	asiat	

	
Käsiteltiin	 esityslistan	 ulkopuolinen	 asia.	 Tiina	 Huotari	 oli	 pyytänyt	 puheenvuoron	
kertoakseen	Urban	Development	Networkistä,	joka	on	Euroopan	komission	ja	DG	Region	
koolle	kutsuma	verkosto.	Sen	tavoitteena	on	edistää	ITI-työkalua	sekä	kaupunkialueitten	
kestävän	kehityksen	innovatiivisten	toimien	työkalua	käyttävien	kaupunkien	verkostoitu-
mista	ja	valmiuksien	parantamista.	Se	kerää	myös	palautetta	ITI-työkalun	käyttämisestä	
kaupungeissa.	 Verkostoon	 kuuluvat	 automaattisesti	 kaikki	 kaupunkiviranomaiset,	 jotka	
hyödyntävät	ITI-työkalua.	Rahoittaja	pitää	tätä	yhtenä	tärkeimmistä	verkostoista,	johon	
kuutoskaupunkien	tulisi	tarttua.	Tähän	mennessä	osallistumishalukkuus	on	ollut	kuiten-
kin	 vähäinen.	 TEM:stä	 on	 todettu,	 että	 6Aika	 on	 kotimaisen	 kaupunkipolitiikan	 lippu-
laiva,	jolloin	on	tärkeää	olla	mukana	näissä	kv-verkostoissa.	Kaupunkipolitiikan	rahoituk-
sen	 toivotaan	 suuntautuvan	 Suomeen	 jatkossakin.	 Uudenmaan	 liitto	 on	 ollut	 ja	 tulee	
olemaan	 verkostossa	 aktiivisesti	 mukana	 (seuraava	 työpaja	 järjestetään	 Brysselissä	
18.2.).	Huotari	esitti	johtoryhmälle	kysymyksen	siitä,	miten	6Aika	tulee	jatkossa	olemaan	
verkostossa	mukana.		

	

Johtoryhmä	totesi,	että	verkoston	6Aika-edustajien	on	hyvä	olla	henkilöitä,	 jotka	toimi-
vat	 strategian	ytimessä.	 Jokaisesta	kaupungista	voitaisiin	esimerkiksi	 valita	yksi	henkilö	
edustamaan	6Aika-strategiaa	verkoston	tapahtumissa.	Edustus	voisi	kuitenkin	olla	kier-
tävä	 eli	 kaikista	 kaupungeista	 ei	 tarvitsisi	 aina	 osallistua	 joka	 tilaisuuteen	 vaan	
osallistumisvuoroa	voitaisiin	vaihdella.		
	
Johtoryhmä	 päätti,	 että	 asiaa	 edistetään	 niin,	 että	 6Aika-strategiatoimisto	 lähettää	
kaupunkeihin	kyselyn	verkostoon	osallistujista.			

	
Käsiteltiin	asia	seuraavat	kokoukset.	Tällä	hetkellä	sovittuna	ovat	päätöskokoukset	14.4.	
ja	21.6.	Kevään	aikana	johtoryhmälle	on	syytä	esitellä	myös	kärkihankkeiden	toteutusti-
lanne	 (eli	 täyttyvätkö	 hankkeiden	 tavoitteet	 ja	 tuleeko	 niiden	 budjetti	 käytettyä)	 ja	
keskustella	mahdollisista	 toimenpiteistä.	 Lisäksi	 keskusteltiin	 siitä,	 tarvitaanko	 keväälle	
lisäkokousta,	jossa	voidaan	käydä	strategisempaa	keskustelua	6Aika-strategian	jatkosta.		
	
Johtoryhmä	päätti,	että	kärkihankkeet	esitellään	14.4.	kokouksessa.	Lisäksi	johtoryhmä	
päätti,	 että	 keväälle	 on	 hyvä	 sopia	 lisäkokous	 strategian	 jatkosta	 keskustelemiseen.	
6Aika-strategiatoimisto	ehdottaa	vaihtoehtoisia	päiviä	kokoukselle.		
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Kokous	päättyi	klo	14.33.	
	
	

	
	
 
	
	

	
	 	


