
 

 
 
 
 
 
 
 
 
6Aika-‐strategian	  ohjausryhmä	  	  
	  
Muistio	  
Ohjausryhmän	  kokous	  1/2016	  
Kokous	  26.1.2016,	  kello	  12.00-‐15.00	  	  
Paikka:	  Kaupungintalo,	  nh	  120,	  Kirkkokatu	  2A,	  Oulu	  
	  
Osallistujat:	  	  
Jukka	  Järvinen,	  Tampereen	  kaupunki	  (puheenjohtaja)	  
Päivi	  Sutinen,	  Espoon	  kaupunki	  	  
Johanna	  Lyytikäinen,	  Espoon	  kaupunki	  
Seppo	  Haataja,	  Tredea	  Oy	  (etä)	  
Anna-‐Mari	  Sopenlehto,	  Turun	  kaupunki	  	  
Marko	  Puhtila,	  Turku	  Science	  Park	  Oy	  (estynyt)	  
Kimmo	  Viljamaa,	  Vantaan	  kaupunki	  	  
Asko	  Räsänen,	  Vantaan	  kaupunki	  (estynyt)	  
Juha	  Sirviö,	  Oulun	  kaupunki	  	  
Juhani	  Heikka,	  Oulun	  kaupunki	  (estynyt)	  
Kimmo	  Heinonen,	  Helsingin	  kaupunki	  	  
Robert	  Eriksson,	  Helsingin	  kaupunki	  
	  
Hanna-‐Maria	  Urjankangas,	  Työ-‐	  ja	  elinkeinoministeriö	  (etä)	  
Tiina	  Huotari,	  Uudenmaan	  liitto	  (etä)	  
Marko	  Forsblom,	  Liikenne-‐	  ja	  viestintäministeriö	  (ei	  osallistunut)	  
Markku	  Koponen,	  Tekes	  (ei	  osallistunut)	  
Jarmo	  Eskelinen,	  Forum	  Virium	  Helsinki	  (estynyt)	  
Matti	  Saastamoinen,	  Tredea	  Oy	  (AD-‐kärkihanke)	  (etä)	  
Mika	  Rantakokko,	  Oulun	  kaupunki	  (AIA-‐kärkihanke)	  	  
Outi	  Laikko,	  Turun	  kaupunki	  (AOA-‐kärkihanke)	  (etä)	  
	  
Sari	  Luostarinen,	  6Aika-‐strategiatoimisto	  (esittelijä,	  sihteeri)	  
Minna	  Torppa,	  6Aika-‐strategiatoimisto	  (esittelijä,	  sihteeri)	  
Minna	  Sikiö,	  6Aika-‐strategiatoimisto	  (sihteeri)	  (estynyt)	  
Anne-‐Mari	  Sandell,	  6Aika-‐strategiatoimisto	  (viestintä)	  
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1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyt-
tiin. 
 
2. ESR-haku – Hakusisältö ja 6Aika-spesifien valintakriteerien asettaminen 
 
Anna-Mari Sopenlehto esitteli koordinaattoreiden yhdessä työstämät ESR-haun 
hakusisällöt ja 6Aika-spesiift kriteerit. Sisältöjen määrittelyä on jo tehty viime syk-
systä alkaen, jolloin kohderyhmiä täsmennettiin MYR:ien toimeenpanosuunnitelmia 
varten.  
 
Tällä hetkellä on meneillään hankeideointivaihe, jossa on mahdollista esittää 
kaupungeille hankeideoita, ja saada niihin palautetta kaupunkien 
työllisyysasiantuntijoilta sekä 6Aika-koordinaattoreilta.  
 
Käydyn keskustelun perusteella puheenjohtaja totesi, että ohjausryhmä on hyvin 
tyytyväinen pohjaesitykseen ja esittää sitä johtoryhmälle päätettäväksi. 
 
3. 6Aika-viestinnän kirkastaminen – tilannekatsaus 
 
Anne-Mari Sandell esitteli. Koordinaattorien kanssa työstettiin viestinnän kärkivies-
tejä, ja strategiatason viestintää. Koordinaattorien viestintätyöpaja päättyi juuri en-
nen ohjausryhmän kokousta. Käytiin läpi työpajan työskentelyä ja jatkoetenemistä.  
Pääsisältönä oli kärkiviestien työstäminen ennakkotehtävän perusteella sekä 
kohderyhmien selkeyttäminen. Tämän pohjalta jatkotyöstetään, ja otetaan mukaan 
ulkopuolinen konsultti tukemaan jatkoa. Tavoitteena, että toukokuun kansalliseen 
6Aika-tapahtumaan mennessä työ on valmiina.  
 
Robert Eriksson esitteli koordinaattorien tekemää työtä. Päästiin hyvään alkuun ja 
löydettiin selkeitä painopistekohtaisia esimerkkejä eri kaupungeista. Määriteltiin 
kohderyhmiä, joiden viestintään aikataulullisesti on syytä tarttua ensin: yritykset, 
kuutoskaupunkien organisaatiot sekä TKI-toimijat. Tärkeää on hyötyjen esiin tuomi-
nen eri kohderyhmille. Tarvitaan hyvin kohdennettua viestintää. Jatketaan tämän 
pohjalta työstämistä ja muotoillaan tarkemmin se, mitä asiantuntemusta hankitaan 
tueksi.  
 
Myös kaupunkien sisäinen viestintä vaatii oman mietintänsä. Sisäisestikin on useita 
erilaisia toimijoita ja rooleja, jotka on huomioitava. Sisäisessä viestinnässä tärkeää 
tukea kehittämisen johtamista. Osin 6Aika voi näkyä myös mahdollistavana 
rahoitusinstrumenttina.  
 
Käytiin yleistä keskustelua viestinnän kehittämisestä. 
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Tiina Huotari muistutti, että muut kaupungit kohderyhmänä ovat tärkeitä erityisesti 
tulosten levittämisessä, samoin kuin kansainväliset verkostot. 
 
Päivi Sutinen totesi, että ollaan menossa hyvään suuntaan viestinnän 
kehittämisessä. Kuutoskaupunkien sisäisen viestinnän tarve on tärkeä huomioida. 
Yleisesti ottaen on pystyttävä viestimään siitä, mitä painopistealueet yhteisesti 
tuottavat. Jokaisen painopistealueen viestinnässä pitäisi myös ottaa 
yhteentoimivuus muiden painopistealueiden kanssa huomioon. Tarkastelu on vielä 
kovin painopistekohtaista tai jopa kärkihankekohtaista. 
 
Robert Eriksson huomautti, että tällä hetkellä painopiste -näkökulma on lähinnä 
helpottamassa tarkastelua. Keskusteluissa huomaa, että painopistealueet 
muodostavat helposti yhteisen kokonaisuuden. Välillä niitä on jopa vaikea erottaa 
toisistaan. Tärkeää vielä miettiä kohderyhmien priorisointia. Myös sitä pitää miettiä, 
mihin kaupungin sisäisiin kohderyhmiin kannattaa ensin tarttua. 
 
Kimmo Viljamaa totesi, että organisatorisesti painopisteiden sisäisiä verkostoja pitää 
tiivistää ja viestintää yhdenmukaistaa. Riskinä on viestinnän hajoaminen. Kohderyh-
mien osalta TK -toimijat ovat jo hyvin aktiivisia hankkeissa. Haasteena on yritysten 
mukaan saaminen hankkeisiin. Kaupungit kohderyhmänä on ollut toistaiseksi haas-
tava saada riittävästi mukaan.  
 
Päivi Sutinen huomautti, että 6Aika pitää kaupungeissa saada päivittäisjohtamiseen 
mukaan eikä nähdä erillisenä toimintana.  
 
Matti Saastamoinen totesi, että Avoin data –kärkihankkeessa yhteistyötä tehdään 
Kuntaliiton kanssa. Se on luonteva tapa levittää hankkeen tuloksia myös muihin 
kaupunkeihin. Huomenna on sadan hengen tapahtuma Kuntatalolla. Kuntaliitto voisi 
olla hyvä kumppani myös muille kärkihankkeille. Yhteistyötä kärkihankkeessa teh-
dään lisäksi Valtiokonttorin kanssa. Huomenna tulossa tiedote kaupunkien 
ostolaskujen yhteisestä julkaisusta. Kansainvälisesti OASC -verkosto on 
yhteistyöfoorumi ja myös tulosten levittämiseen hyvä verkosto. Osa hankkeen 
viestinnästä on konkreettisia tuloksia, joita mitataan indikaattoreilla, mutta lisäksi 
rakennetaan myös pohjaa kaupungeissa jatkuvalle toiminnalle, jotta saadaan 
pitkäaikaisia tuloksia. Oleellista on miettiä, mitä viestitään ja mille kohderyhmälle. 
 
Päivi Sutinen huomautti, että nyt kuutoskaupunkien johdon agendalla on lausunto 
itsehallintouudistuksesta, johon kaupunkien yhteisiä asioita löytyy myös 6Aika-
strategiasta. 
 
Johanna Lyytikäinen totesi, että tulisi pyrkiä systeemiseen muutokseen. Yritykset 
tulevat mukaan konkreettisten tekemisten kautta, mutta muutos syntyy kuitenkin 
kaupunkien sisältä. Toimintakulttuurin muutos on hidasta. Strategian yleisen viestin-
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nän ja hankeviestinnän tulee kulkea yhtä matkaa. Konkreettisten tekemisten 
kirkastaminen luo pohjan sille, että saadaan enemmän avattua toimintaa. 
 
Kimmo Heinonen huomautti, että nyt kun Avoin data –kärkihankkeessa on data-
business.fi ja myös Avoimen innovaatioalustat kärkihankkeessa on suunnitteilla oma 
portfolioalusta, tulee varmistaa ettei toiminta eriydy. 
 
4. Tilannekatsaus Espoon kansallisen 6Aika-tapahtuman suunnitteluun 
(12.5.2016) 
 
Johanna Lyytikäinen esitteli asian. Tarkoitus on, että nimenomaan 6Aika järjestää 
tapahtuman, ei Espoon kaupunki. Yritysnäkökulma on tärkeä tuoda mukaan. Lisäksi 
esille tuodaan kuutoskaupunkien yhteistyömahdollisuuksia sekä strategiatoteutuk-
sen alustavia tuloksia. Mennään 6Aika-sisällöt edellä. Mika Rantakokon kanssa on 
alustavasti puhuttu että Avoimet innovaatioalustat –kärkihankkeen Smartcity -portfo-
lio voitaisiin julkaista tässä yhteydessä. Anna-Mari Sopenlehto totesi, että myös 
Verso Open voitaisiin esitellä täällä. 
 
Outi Laikko on ehdottanut, että tilaisuudessa olisi ns. supertyöpaja, jossa 6Aika-jory 
ja –ohry ja kärkihankkeiden ohjausryhmät pohtisivat yhdessä, miten 6Aikaa voi käyt-
tää välineenä isossa muutoksessa.  Edellisenä päivänä (11.5) kokoontuvat joka 
tapauksessa myös Avoin data- kärkihankkeen ja mahdollisesti myös Avointen 
innovaatioalustojen kärkihankkeen ohjausryhmät. Sari Luostarinen kysyi, kuka tai 
ketkä valmistelevat mahdollisen supertyöpajan toteutusta. 
 
Pohdittiin sitä, voisiko ohjelmassa olla myös yrityspitchaus, josta Turussa on ollut 
hyviä kokemuksia.  
 
Päivi Sutinen totesi, että alkuperäinen tarkoitus on ollut tehdä 6Aika toiminta näky-
väksi kansallisesti eli mitä tehdään ja miten hyödynnetään kaupungistumista. 
Supertyöpajassa voidaan myös hakea eri toimijoiden roolistusta. 
 
Hanna-Maria Urjankangas totesi, että TEM:n näkökulmasta viesti on se, että  6Aika 
on tärkeä ja merkittävä kansallisen kaupunkipolitiikan välineenä.  
 
Kimmo Heinonen ehdotti, että mukaan voisi kutsua myös nyt EAKR-hakukierrok-
sella valituiksi tulevat  pilottihankkeet. Ehdotusta kannatettiin. 
 
Riskinä on, että tapahtuma paisuu liikaa. Tarkoitus on pitää se enemmänkin 
työpajamaisena kuin seminaarina. Kunhan tilaisuuden tavoitteet ja fokus on selvillä, 
saadaan käytännön apua tapahtumajärjestäjiltä. 
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Päivi Sutinen lisäsi, että on tärkeää luottaa oman tekemisen arvoon, ei välttämättä 
tarvita ulkopuolista gurua. Tapahtumaan voisi liittyä ennakkotehtävä, joka 
toteutettaisiin joukkoistamistyökalun avulla.  
 
Johanna Lyytikäinen lähettää koordinaattoreille ja kärkihankevetäjille kutsun 
jatkotyöstämään tilaisuuden ohjelmaa ja sisältöjä. 
 
 
5. Muut asiat 
 
Sari Luostarinen esitteli EAKR-hankehakemusten käsittelyaikataulun ja prosessin.  
 
Hankehaku on päättynyt, ja yhteensä hakemuksia tuli 38 kappaletta. Tällä hetkellä 
koordinaattoreilla on hankehakemukset luettavana (ei vielä pisteytystiimeillä). Sa-
maan aikaan rahoittaja tarkastaa hakemusten laillisuuden ja ohjelmanmukaisuuden. 
Tällä viikolla alkaa pisteytystiimien koulutus tai paremminkin sparraus. Näissä 
tilaisuuksissa keskustellaan, miten edellinen pisteytyskierros meni sekä täsmenne-
tään pisteytysohjetta. Ensimmäinen tilaisuus on huomenna Espoossa sitten perjan-
taina jatketaan Turussa ja loput tilaisuudet ovat ensi viikolla.  
 
Tavoitteena on, että 5.2. mennessä rahoittaja on tehnyt laillisuus- ja ohjelmanmukai-
suustarkastelun, ja sen läpäisseet hakemukset toimitetaan kaupunkien pisteytystii-
meille. Koordinaattorit arvioivat kaikille erityistavoitteille yhteiset kriteerit, ja ne 
viimeistellään koordinaattoreiden yhteiskokouksessa 8.2. Kaupunkien pisteytystii-
mien työskentely ja pisteytyskokoukset ajoittuvat viikoille 7-10. 
 
Jossain vaiheessa on hyvä purkaa prosessia ja analysoida vaikuttiko ideointivaihe 
hakemusten laatuun. 11.3 pisteytykset on tehty, ja strategiatoimisto koostaa ne 
teknisesti ne yhteen. Ennen ohjausryhmän käsittelyä koordinaattorit kokoontuvat 
vielä  tarkastelemaan arvioinnin ja pisteytyksen yhteenvetoa. 
 
Keskusteltiin ohryn roolista arvioinnissa ja pisteytyksessä.  Tehtävänä  on virallisesti 
varmistaa pisteytyksen yhteenvedon pohjalta hankkeiden järjestys ja pohtia, mihin 
kohtaa rahoitettavien hankkeiden raja asetetaan (kuinka monta hanketta voidaan 
esittää rahoitettavaksi). Käytännössä käydään yhteinen keskustelu yhteenvedon 
pohjalta hankkeiden sisällöistä, budjeteista, toimijoista ja hakijoille annettavasta 
palautteesta. Puheenjohtaja totesi, että TEM:n rooli ohryn jäsenenä on proseduraali-
nen. 
 
8.2 koordinnaattorit toteavat ne hakemukset, jotka eivät täytä strategian reunaehtoa 
vähintään kahden toimijan yhteishankkeesta. Ne hakemukset suljetaan pois 
pisteytyksestä.  
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Tiina Huotari totesi, että aikataulu on käyty jo aiemmin lävitse rahoittajan kanssa ja 
se vaikuttaa tällä hetkellä realistiselta. Todennäköisesti rahoituspäätökset ehditään 
tehdä vielä ennen kesälomia. 
 
Sari Luostarinen muistutti vielä  jääviyskysymyksistä. Esteellisyyslinjaukset on tehty 
joryn joulukuun kokouksessa 2014.  Jos henkilö on osatoteuttajan yhteyshenkilönä 
mukana jossain hakemuksessa, ei hän voi olla pisteyttämässä hankehakemuk-
sia. Joryn jäsen ei myöskään voi allekirjoittaa sopimuksia hankkeista, joista on 
päättämässä. 
 
Tiina Huotari lisäsi vielä, että tehtävien eriyttämiset on kuvattu hallinto- ja 
valvontaviranomaiselle (TEM:lle). Niihin odotetaan erittäin tarkkaan suhtautumista.  
 
Lisäasiana käsiteltiin 6Aika-strategian mahdollista linkittämistä Oulussa 11.-12.8 
järjestettäville Kuntajohtaja –päiville. Juha Sirviö esitteli asiaa. Tilaisuudessa olisi 
hyvä mahdollisuus 6Aika-strategian kokemusten ja tulosten levittämiseen muille 
kaupungeille. Koordinaattorien kanssa asiasta jo keskusteltiin ja osallistumista 
kannatettiin. Nyt tarvitaan ohryn kanta asiaan. 
 
Käydyn keskustelun pohjalta puheenjohtaja totesi, että ohryn kanta Kuntajohtaja –
päiville osallistumiseen on myönteinen. 
 
Käytiin läpi seuraavien kokousten ajankohdat: 1.4. kello 9.30-14.30 Tampereella ja 
26.5. aamupäivällä Helsingissä.    
 
Matti Saastamoinen kysyi, missä vaiheessa käynnistetään keskustelua 6Aika-strate-
gian toteutuksen loppujaksosta. Todettiin, että keskustelua käydään kevään aikana. 
Keskustelun avaus on jo ensi viikolla 6Aika-johtoryhmän kokouksessa. 
Strategiatoimistohanke loppuu reilun vuoden päästä. Kärkihankkeita pitää arvioida, 
miten ovat edenneet ja jääkö rahaa käyttämättä. Avoin data ja Avoimet 
innovaatioalustat –kärkihankkeiden tilanne tuodaan joryyn jo keväällä ja Avoin 
osallisuus ja asiakkuus –kärkihankkeen tilanne syksyllä. 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.49 
 
 
 
 


