
	

	

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

	

6Aika-strategian	ohjausryhmä		
	

Ohjausryhmän	kokous	11/2017	
14.12.2017,	klo	10-14	
Paikka:	Aleksis	Kiven	katu	14	-	16	C,	Tampere	(kaupunginhallituksen	istuntosali,	5.	kerros,	
virastotalo)	
	
Osallistujat:		
Kimmo	Heinonen,	Helsingin	kaupunki	(puheenjohtaja,	kello	10.14	lähtien)	
Päivi	Sutinen,	Espoon	kaupunki	(etänä)	
Seppo	Haataja,	Business	Tampere	(estynyt)	
Timo	Antikainen,	Tampereen	kaupunki	
Riitta	Birkstedt,	Turun	kaupunki		
Kimmo	Viljamaa,	Vantaan	kaupunki		
Aarne	Kultalahti,	BusinessOulu	(etänä)	
	
Olli	Voutilainen,	Työ-	ja	elinkeinoministeriö	(estynyt)	
Antti	Taronen,	Uudenmaan	liitto		
Jukka	Anttila,	Hämeen	ELY-keskus	(estynyt)	
Anne	Miettinen,	Liikenne-	ja	viestintäministeriö	(estynyt)	
	
Minna	Torppa,	6Aika-strategiatoimisto	(esittelijä)	
Jukka	Järvinen,	6Aika-kaupunkikoordinaattori,	Tampereen	kaupunki	(esittelijä)	
Minna	Joronen,	6Aika-strategiatoimisto	(esittelijä)	
Maija	Jokiniemi,	6Aika-strategiatoimisto,	viestintäasiantuntija	
Petra	Turtiainen	(sihteeri)	



	

	

Muistio	
	
1. Kokouksen	avaus	ja	edellisen	kokouksen	muistion	hyväksyminen	
	
Puheenjohtaja	oli	vielä	matkalla,	joten	valittiin	väliaikaiseksi	puheenjohtajaksi	Kimmo	Viljamaa.		
Puheenjohtaja	avasi	kokouksen	kello	10.10.		
	
Hyväksyttiin	 ohjausryhmän	 edellisen	 kokouksen	 muistio.	 Käytiin	 läpi	 johtoryhmän	 kokouksen	
pöytäkirja.	
	
Kimmo	Heinonen	saapui	kello	10.14.	
	
2. EAKR-hankehakemusten	arviointiaikataulu	ja	-prosessi	
	
Puheenjohtajaksi	vaihtui	Kimmo	Heinonen.	
	
Kaupunkikoordinaattori	 Jukka	 Järvinen	 esitteli	 hankehaun	 tilanteen.	 Ideoita	 on	 sparrattu	 tähän	
mennessä	 kuusi	 kappaletta	 kolmen	 päivän	 aikana.	 Tulossa	 on	 vielä	 kaksi	 sparrauspäivää.	 Ideoiden	
välinen	kilpailu	on	tiukkaa.	
	
Käytiin	läpi	tulevien	vaiheiden	aikataulua.	Ohjausryhmän	pisteytyskokoukset	pidetään	15.-16.2.2018	ja	
johtoryhmä	 tekee	 päätösesitykset	 rahoitettavista	 hankkeista	 kokouksessaan	 1.3.2018.	
Kaupunkikoordinaattori	organisoi	kaupungin	arviointiryhmän	toiminnan.	
	
3. 6Aika-ohjausryhmän	puheenjohtajan	valinta	vuodelle	2018	
	
Ohjausryhmän	 puheenjohtaja	 vaihtuu	 vuoden	 välein.	 Seuraava	 puheenjohtaja	 voi	 olla	 Turusta,	
Espoosta	 tai	Vantaalta,	 sillä	kaupungit	ovat	 sopineet,	että	samasta	kaupungista	ei	voi	olla	yhtä	aikaa	
sekä	ohjausryhmän	että	johtoryhmän	puheenjohtaja.		
	
Kimmo	Viljamaa	esitti	seuraavaksi	ohjausryhmän	puheenjohtajaksi	Päivi	Sutista.		
	
Valittiin	yksimielisesti	ohjausryhmän	puheenjohtajaksi	vuodelle	2018	Päivi	Sutinen	(Espoon	kaupunki).	
	
4. Vuoden	2018	tapahtumat	ja	niihin	osallistuminen	
	
Käytiin	 keskustelua	 siitä,	 mihin	 tapahtumiin	 osallistutaan	 vuoden	 2018	 aikana	 6Aika-strategian	
puolesta.		
	
Ohjausryhmä	 painotti,	 että	 tilaisuuksiin	 on	 tärkeää	 mennä	 teema,	 ei	 strategia	 edellä.	 Jokaista	
tapahtumaa	varten	pitää	miettiä	erikseen	kärkiviesti,	jolla	tapahtumaan	mennään,	sekä	kohdeyleisö	ja	
tavoite.	Esimerkiksi	mitkä	ovat	tärkeimpiä	asioita,	joita	tilaisuuksissa	kannattaa	tuoda	esille	kaupungin,	
Suomen	 tai	 Euroopan	 näkökulmasta.	 Tapahtumiin	 osallistumisessa	 ja	 niiden	 valmistelussa	 on	 hyvä	
hyödyntää	 kokemusperäistä	 tietoa	 siitä,	 mihin	 kannattaa	 mennä	 ja	 mitä	 aikaisemmilta	 kerroilta	 on	
saatu	 irti.	 Sen	 jälkeen	 suunnitellaan	 kustannukset,	 aikataulu	 ja	 resursointi.	 Tapahtumissa	 saa	 eniten	
huomiota	pääsemällä	päälavan	tai	isojen	lavojen	puhujaksi.		



	

	

Todettiin,	 että	 tärkeitä	 tapahtumia	ovat	Brysselin	 European	Week	of	Regions	 and	Cities	 (lokakuu)	 ja	
Barcelonan	Smart	City	Expo	World	Congress	(marraskuu).	Kotimaisista	tapahtumista	relevantteja	ovat	
ainakin	The	Shift	Turussa	(toukokuu)	sekä	mahdollisesti	Slush	tai	jokin	Slushin	Side	Event	(marraskuu).		
	
European	 Week	 of	 Regions	 and	 Cities	 –tapahtuman	 valmistelussa	 tehdään	 yhteistyötä	
kuutoskaupunkien	alueiden	Brysselin	EU-toimistojen	kanssa.	Minna	Joronen	sopii	6Aika-toimiston,	EU-
toimistojen	 sekä	 ohjausryhmän	 puheenjohtajan	 välisen	 yhteisen	 etäpalaverin,	 jossa	 aloitetaan	
valmistelu.		
	
Barcelonan	Smart	City	Expoon	pitää	maaliskuuhun	mennessä	tehdä	puhujaehdotukset.	Tapahtumaan	
osallistumisesta	olisi	hyvä	käydä	keskustelua	laajemmin,	koska	siellä	on	ollut	useita	6Aika-projekteja	
aikaisemmin	mukana.	Olisi	hyvä,	että	kokonaisuus	olisi	yhteisesti	koordinoitua	ja	tapahtumassa	näkyisi	
6Aika-strategian	 monipuolisuus	 ja	 koko	 sateenvarjo-ajatus.	 Tämän	 syksyn	 tapahtumassa	 positiivista	
palautetta	oli	 saatu	 siitä,	 että	Pohjoismailla	oli	 yhteinen	paviljonki,	 sillä	 suurimmalla	osalla	maista	 ja	
kaupungeista	oli	oma,	erillinen	ständi	Expossa.		
	
Päätettiin,	että	koordinaatio	tekee	Excelin	mahdollisista	tapahtumista,	johon	hahmotellaan	tilaisuuden	
kohderyhmää	 ja	 osallistumisen	 tavoitteita.	 Tämän	 pohjalta	 käydään	 keskustelua,	 mihin	 tapahtumiin	
osallistutaan	ja	kuka/mikä	taho	tapahtumassa	voisi	parhaiten	edustaa	6Aika-strategiaa.	
	
Lisäksi	 käytiin	 keskustelua	 Nordic	 Smart	 Cities	 -verkostosta,	 joka	 kokoontui	 Barcelonan	 Smart	 City	
Expon	 yhteydessä.	 Esimerkiksi	 Tampere	 ja	 Kööpenhamina	 ovat	 ilmeisesti	 allekirjoittaneet	 olemassa	
olevan	 Letter	 of	 Intent	 –kirjeen.	 Verkostoihin	 liitytään	 kuitenkin	 yksittäisinä	 kaupunkeina,	 vaikka	
teemallisesti	 yhteistyössä	 olisikin	 6Aika-strategian	 kannalta	 tarpeellisia	 asioita.	 Kimmo	 Viljamaa	
muistutti,	 että	 tällaisessa	 verkostossahan	 voi	 tuoda	6Aika-asioita	 esiin,	mutta	 järkevämpää	on	 liittyä	
mukaan	yksittäisinä	kaupunkeina,	koska	se	tuo	pitkäjänteisyyttä	toiminnalle.	
	
5. EAKR-hankehakujen	avaaminen	strategian	loppukautena	
	
Kaupunkikoordinaattori	 Jukka	 Järvinen	 esitteli	 koordinaatiossa	 käytyä	 keskustelua.	 Koordinaatio	 on	
tunnistanut	 tarpeen	 keventää	 hankehakuprosessia,	 nyt	 kun	 jaettavissa	 oleva	 hankeraha	 ja	
käytettävissä	 oleva	 aika	 alkavat	 vähentyä.	 Koordinaatio	 on	 pohtinut	 “jatkuvaa”	 hakua,	 jolloin	
hakuteemoja	 ei	 tarvitsisi	määritellä	 vuosittain.	 Ideavaihe	 on	 tällä	 hetkellä	myös	melko	 raskas,	 joten	
koordinaation	kesken	on	mietitty,	miten	tätä	voisi	keventää.	Jatkossa	haku	voisi	olla	yksivaiheinen	(ei	
virallista	 ideavaihetta),	 mutta	 hankeideoille	 tarjottaisiin	 jatkuvaa	 sparrausta.	 Voitaisiin	myös	miettiä	
ideoiden	 pitchaamista	 ohjaus-	 ja	 johtoryhmälle.	 Yleiset	 hakuteemat	 olisivat	 ehkä	 parempia,	 sillä	 jos	
hakuja	 on	 useamman	 kerran	 vuodessa,	 olisi	 vaikea	 ehtiä	 kommunikoida	 teemoja	 hakijoille	 riittävän	
ajoissa.	Koordinaatio	arvelee,	että	hakukierroksia	ehdittäisiin	viedä	läpi	2-3	vuoden	aikana.	
	
Antti	 Taronen	 kommentoi,	 että	 hankehallinnonkin	 näkökulmasta	 tällainen	 ratkaisu	 voisi	 toimia.	
Virallisesti	 pitäisi	 kyllä	 joka	 kerta	 julkistaa	haku	 auki,	mutta	 se	olisi	 hallinnollinen	muodollisuus,	 joka	
voitaisiin	tehdä	aina	kun	edellinen	haku	päättyy.	
	
Ohjausryhmä	kävi	keskustelua	hakuprosessista	ja	miten	sitä	tulisi	muuttaa.	Jos	jatkuvan	haun	periaate	
on	 mahdollista	 hallinnollisesti	 toteuttaa,	 olisi	 kolme	 hakua	 vuodessa	 uskottavampi	 kuin	 vain	 kaksi.	
Hakuprosessiin	 voisi	 kytkeä	 jonkinlaisen	 esitarkistuksen,	 jotta	 idealomakkeen	 voisi	 jättää	 vasta,	 kun	



	

	

idea	on	käynyt	läpi	tietyn	sparrausprosessin.	Tähän	voisi	kytkeä	vaikuttavuusmallin	ja	sen	kysymykset	
jonkinlaiseksi	ensimmäiseksi	askeleeksi.	
	
Päätettiin,	että	koordinaatio	tekee	tarkemman	ehdotuksen	tulevien	EAKR-hakujen	prosessista.	Tämän	
jälkeen	asiaa	käsitellään	jälleen	ohjausryhmässä.		
	
6. Muut	asiat	
	
Keskusteliin	 ohjausryhmän	 seuraavista	 kokouksista.	 Riitta	 Birkstedt	 toivoi,	 että	 Turussa	 järjestettävä	
kokous	 (5.4.)	 voitaisiin	 vaihtaa	 toiseen	 ajankohtaan.	 Päätettiin,	 että	 Turun	 ja	 Vantaan	 kokoukset	
vaihdetaan	päittäin.		
	
Ohjausryhmän	seuraavat	kokoukset	järjestetään	seuraavasti:	

• 15.-16.2.18	Oulu		
• 14.3.	Turku	
• 5.4.	Vantaa	 	
• 3.5.	Helsinki 	
• 7.6.	Oulu	

	
Puheenjohtaja	päätti	kokouksen	kello	14.12.		
	
	


