
 

 

       
       
       
       
       
        

 

 

6Aika-strategian ohjausryhmä  
 
 
 
Ohjausryhmän kokous 7/2018 
Aika: 17.8.2018, kello 9.01-12.50  
Paikka: Oulu, Oulun kaupungintalo, Kirkkokatu 2a, 90100 Oulu sekä Helsinki - Vantaa 
lentoasema etäyhteys 
 
 
 
Osallistujat:  
Päivi Sutinen, Espoon kaupunki (puheenjohtaja, etäyhteys) 
Riitta Birkstedt, Turun kaupunki (etäyhteys) 
Seppo Haataja, Business Tampere (etäyhteys) 
Kimmo Heinonen, Helsingin kaupunki  
Aarne Kultalahti, BusinessOulu 
Kimmo Viljamaa, Vantaan kaupunki  
 
Olli Voutilainen, Työ- ja elinkeinoministeriö (etäyhteys) 
Tiina Huotari, Uudenmaan liitto (etäyhteys) 
Jukka Anttila, Hämeen ELY-keskus (estynyt) 
Anne Miettinen, Liikenne- ja viestintäministeriö (estynyt) 
 
Soile Jokinen, 6Aika kaupunkikoordinaattori (esittelijä) 
Minna Torppa, 6Aika-strategiatoimisto (esittelijä) 
Petra Turtiainen, 6Aika-strategiatoimisto (esittelijä) 
Liisa Peltokorpi, 6Aika-strategiatoimisto (sihteeri) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Pöytäkirja 
 
 

1.  Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.01. 
Hyväksyttiin ohjausryhmän edellisten kokousten 28.5.2018 ja 21.6.2018 (etäkokous) muistiot. 
 

 
2. Edelläkävijyydestä kestävää kasvua 2018-2022 –kaupunkiohjelman luonnoksen 

esittely, Olli Voutilainen 
 

Edelläkävijyydestä kestävää kasvua, Kaupunkiohjelmaa 2018 – 2022 on valmisteltu keväästä 
asti ja se on osa monimuotoista kaupunkipolitiikkaa, joka kattaa eri kokoiset ja erilaiset 
kaupungit. Nelivuotinen ohjelma pyrkii olemaan koottu valtakunnallinen näkemys 
kaupunkikehityksestä ja se valmistuu syyskuun aikana.  
Ohjelman luonne on edelläkävijyyttä painottava ja tulevaisuusorientoitunut.  

 
Ohjelmaa kehystävänä kysymyksenä on ollut millaista kaupunkipolitiikkaa Suomessa pitäisi 
tehdä, jotta Suomessa tehtävä kaupunkikehitys olisi kiinnostavaa. 
Digitaalisuus-teema on tärkeä Digitaalisuutta ei ajatella laajasti vaan erityisesti kaupunkien 
näkökulmasta ja urbaaneista kysymyksistä käsin. Digitaalisuus-teemana pitää sisällään 5 
aluetta. Tässä kaupunkien merkitys on kehittämisen alustoina sekä kehityksen ja kasvun 
moottoreina. Tarvitaan uudenlaista työnjaon luontia kaupunkien ja maakuntien välillä sekä 
uudenlaista kumppanuutta. 
Kaupunkipolitiikalla pitää kuitenkin olla strateginen asema ja riittävästi omaa liikkumatilaa. 

 
Ohjausryhmä kävi keskustelua ohjelman sisällöstä, merkityksestä ja vaikutuksesta & Ajan 
jälkeiseen aikaan. 

  
Puheenjohtaja ehdotti, että ohjelman kohtiin rahoitus, kärjet, konkreettisuus, 
6Aika-opit, digitaalisuus lisätään sisältöjä ja annetaan ohjelmasta kommentit 6Ajan Kaupungit 
näkökulmasta.  

 
Ohjausryhmä päätti, että kootaan kommentit yhteiskirjoittamisella ensi viikon aikana 
torstaihin mennessä ja toimisto yhdessä puheenjohtajan kanssa kokoaa kommentit yhteen. 
Koostetut kommentit lähetetään perjantaina TEM:iin. 

 

3. Katsaus 6Aika-strategian tuloksiin & vaikutuksiin  
 

Soile Jokinen esitteli koordinaattorien ja toimiston yhdessä tekemän kuvauksen ja analyysin 
6Aika-hankekokonaisuudesta ja parhaista käytännöistä erityisesti skaalautuvuuden ja 
toimivien yritystoimintaa tukeneiden menetelmien ja esimerkkien näkökulmasta.  

 



 

 

Ohjausryhmä keskusteli kuvauksesta. Ohjausryhmän mielestä kooste antaa hyvän kuvan siitä 
miten paljon hankkeita on ajallisesti menossa.  Se tuo esiin myös rahoitusinstrumentin voiman, 
kun kaupungit pystyvät kohdentamaan rahoitusta sellaisiin teemoihin, joilla on vaikuttavuutta. 
TEM:n edustajan mukaan komission uudessa esityksessä ei enää tätä ns. subdelegointia ole 
velvoittavana. 
Ohjausryhmä toivoi väliraporttia 6Ajasta, jotta saadaan sisältäpäin esiin ne opit, joita on saatu 
aikaan. Tämä olisi myös valmistautumista loppuraporttiin. 
Ohjausryhmä toi esille yhteiskehittämisen painottamisen ja teemakohtaisen jaottelun 
hankkeille. Nopeiden kokeilujen osalta painotettiin oikeiden termien käyttämistä. 

 
Ohjausryhmä päätti, että tällä mallilla voidaan jatkaa ja myös ohjausryhmää voi hyödyntää 
tämän koosteen ja analyysin työstämisessä.  

 

4. Syksyn tavoitteet (Suuntapajassa aloitetun työn jatkaminen)  
 
Kokouksessa käytiin läpi Suuntapajassa kiteytetyt tavoitteet ja syksyn 2018 
välitavoitteet. Kuutoskaupunkien johtajat tapaavat 11.12. ja 6Aikaa mahdollisesti esitellään 
kokouksessa.  

 
Ohjausryhmä keskusteli Suuntapajan tavoitteista. Hyvin fokusoidut haut, jotka perustuvat 
aiempiin hankkeisiin ovat tärkeitä. Hauilla tuetaan klusterimaisen toiminnan syntymistä ja 
kasvattamista. Asiantuntijaluento on edelleen ajankohtainen ja haluttiin, että koordinaattorit 
olisivat mukana etänä. Koordinaattorien aloittama analyysi on hyvä avaus laajempaan 
analyysiin strategian toteutuksesta ja sen tuottamista hyödyistä 

 
Ohjausryhmä päätti, että jatketaan tavoitteiden toteuttamista aikaisempien keskustelujen 
mukaan.  

 

5.  Seuraavan ESR-haun toimintalinjat ja sisällöt  
 
Minna Torppa esitteli edellisen ESR-haun toimintalinjat, erityistavoitteet ja 
kohderyhmät, tarkennetut aihealueet, pisteytettävät 6Aika-kriteerit ja niiden 
painoarvot ja hakuun tulleet hakemusmäärät. 
Vuodelle 2018 MYR:it olivat osoittaneet rahoitusta 
ESR-hakuun yhteensä n. 1,7 Meur (EU +valtionrahoitus). 

 
 

Ohjausryhmä keskusteli seuraavan haun avaamisesta vuoden alussa. Keskustelussa tuli esille, 
että toimintalinja 5 on haastava. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus sekä positiiviseen 
rakennemuutokseen vastaaminen koettiin tärkeiksi. Ehdotettiin toiminnan kohdentamista 
vuosina 2019-2020 toimintalinjoihin 3 ja 4 painotuksilla 50% - 50%. 

 
Ohjausryhmän päätös: 
Esitys johtoryhmälle tulevan ESR-haun kohdentamisesta toimintalinjoille 3 ja 4 painotuksilla 
50% - 50%. 



 

 

Ohjausryhmä päätti palata haun sisällön tarkempaan määrittelyyn seuraavassa kokouksessa. 
 

6.  Syksyn tapahtumien tilannepäivitys 
• 12.-13.9. Kuntamarkkinat  
• 8.-12.10. European Week of Regions and Cities (Bryssel)  
• 25.-27.9. Nordic Edge Expo (Stavanger)  
• 13.-15.11. Smart City World Expo Congress (Barcelona) 
•  21.11. Olkkari 

   
Ohjausryhmä keskusteli syksyn tapahtumista ja niiden tilanteesta. 
  

7. Muut asiat 
 
Ohjausryhmässä ehdotettiin, että lisätään kohtaan muut asiat kaupunkien 
ajankohtaiskatsaus siitä kaupungista, jossa ollaan vierailulla. 

 
Puheenjohtaja esitti, että tämä otetaan käyttöön seuraavasta kokouksesta 
eteenpäin 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 12.50 

 

  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


