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6Aika-strategian ohjausryhmä
Ohjausryhmän kokous 1/2020
Aika: 13.2.2020 klo 10-14
Paikka: Heureka, Tiedepuisto 1, Vantaa
Osallistujat:
Kimmo Viljamaa, Vantaan kaupunki, puheenjohtaja
Riitta Birkstedt, Turun kaupunki
Päivi Sutinen, Espoon kaupunki (estynyt)
Teuvo Savikko, Espoon kaupunki
Seppo Haataja, Business Tampere (estynyt)
Timo Antikainen, Tampereen kaupunki
Kimmo Heinonen, Helsingin kaupunki
Aarne Kultalahti, BusinessOulu
Olli Voutilainen, Työ- ja elinkeinoministeriö (estynyt)
Tiina Huotari, Uudenmaan liitto (estynyt)
Hanna Laaksonen, Uudenmaan liitto
Jukka Anttila, Hämeen ELY-keskus
Maaria Mäntyniemi, Liikenne- ja viestintäministeriö
Minna Torppa, 6Aika-strategiatoimisto (esittelijä)
Minna Joronen, 6Aika-strategiatoimisto (esittelijä/sihteeri)
Mariliinu Ahlström, Vantaan kaupungin kaupunkikoordinaattori (esittelijä)
Antti Eronen, Helsingin kaupungin kaupunkikoordinaattori (esittelijä)
Janne Antikainen, Juho Nyman, Sinikukka Pyykkönen, Henriikka Ruokonen (etänä),
MDI
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Muistio
1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Kokous avattiin klo 10.03. Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
Käytiin esittelykierros, sillä ohjausryhmän liikenne- ja viestintäministeriön jäsen on
vaihtunut. Uutena jäsenenä aloittaa Maaria Mäntyniemi.
2. Loppuarvioinnin eteneminen sekä kevään kaupunkikohtaisten työpajojen
valmistelu
Janne Antikainen, Juho Nyman, Sinikukka Pyykkönen ja Henriikka Ruokonen
esittelivät loppuarvionnin kunta-, hanke- ja yrityskyselyiden tulokset.
Keskusteltiin 6Ajan ulkopuolisten kaupunkien edellytyksistä osallistua yhteistyöhön.
Erillisissä kuntahaastatteluissa oli noussut esiin, että jotkut kaupungeista olisivat
valmiita osallistumaan tekemiseen puhtaasti omalla resursseillaan. Todettiin myös,
että C21-kaupunkien vastauksista nousi esiin vahvempi kiinnostus yhteistyöhön kuin
6Aika-naapurikunnissa. Tämä johtunee siitä, että C21-kaupungeissa 6Ajassa keskiössä
olevat kehittämisteemat saattavat olla muutenkin kehittämistyön agendalla, joten
yhtymäkohtia yhteistyöhön on helpompi löytää.
Yrityskyselyyn liityen ohjausryhmä totesi, että yritysten positiiviset kokemukset
6Aika-yhteistyöstä on asia, jota kannattaa nostaa esiin myös viestinnällisesti. Etenkin
kokeilutoiminta on ollut yrityksille hedelmällistä, ja 6Aika voinut toimia tässä ns.
kiihdytyskaistana. Painotus yritysyhteistyöhön pitäisi sisällyttää myös tulevan
ohjelmakauden kehittämistoimenpiteisiin.
MDI:n toinen väliraportti on toimitettu ohjausryhmälle ennen kokousta ja
ohjausryhmä voi lähettää raporttiin liittyen edelleen kommentteja sähköpostitse
Minna Torpalle 28.2. asti. Tämän jälkeen kommentit lähetetään kootusti MDI:lle.
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Keskusteltiin maalis-huhtikuussa järjestettävistä kaupunkikohtaisista työpajoista.
Sovittiin, että MDI on vielä yhteydessä kaupunkikoordinaattoreihin, kun tarkennetaan
työpajojen osallistujia ja kaupunkikohtaista sisältöä. Lähtökohtaisesti työpajat
perustuvat onnistumisen logiikan mallintamiseen, joten tärkeää on, että osallistujina
on 6Aika-hankkeissa toiminutta kaupunkiorganisaatioiden henkilöstöä. MDI vielä
miettii, miten kaupunkiorganisaation ulkopuolisten toimijoiden (esim.
ammattikorkeakoulut, yliopistot jne.) näkemyksiä saadaan tarkemmalla tasolla
huomioitua.
Myös kaupunkikohtaisten työpajojen agendaluonnosta voi kommentoida
ohjausryhmän kokouksen jälkeen lähettämällä kommentit Minna Torpalle. Kutsut
työpajoihin pyritään saamaan osallistujille helmikuun aikana.
Sovittiin arviointityön aikataulusta kevään osalta. Seuraava väliraportti esitellään
ohjausryhmälle huhtikuun kokouksessa. Kesäkuussa johtoryhmän kokousaikataulun
mukaisesti (näillä näkymin 17.6.) järjestetään johtoryhmän, ohjausryhmän ja
6Aika-koordinaattorien yhteinen validointipaja. Sen sijaan Ouluun 12.3. suunniteltu
joryn, ohryn ja koordinaattorien arviointityöpaja luultavasti perutaan. Asia
varmistetaan vielä johtoryhmän puheenjohtajalta. Kesäkuun validointipajan jälkeen
MDI siirtyy arviointiraportin viimeistelyvaiheeseen.
3. Tilannekatsaus strategian sisäiseen analyysityöhön
Antti Eronen esitteli 6Aika-koordinaattorien työstämää strategian sisäistä analyysiä.
Yksittäisten hankekuvausten laadinnasta on siirrytty teemoittaiseen (esim.
kokeilualustatoiminta, työllisyyspalvelut, peliala) toteutuksen analysointiin ja
kaupunkien väliseen vertailuun. Ohjausryhmä totesi, että teemoituksella analyysi
selkenee ja ymmärrettävyys paranee huomattavasti. Jaottelua
“kohtalainen/merkittävä” kuvaamaan 6Aika-strategian merkitystä teemojen
kehittämiseen koettiin kuitenkin hieman kyseenalaisena, sillä tekemisen todellisia
vaikutuksia voi olla isossa kuvassa haastavaa määritellä.
Seuraava tilannekatsaus sisäiseen analyysityöhön esitellään ohjausryhmän
kokouksessa 16.4.
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4. 6Aika- Kestävän kaupunkikehittämisen päättäjäseminaarin valmistelu
Minna Torppa esitteli 6Aika-strategian lopputapahtuman alustavaa suunnittelua.
Päättäjille suunnattu kestävän kaupunkikehittämisen tilaisuus järjestetään
11.11.2020 Musiikkitalolla Helsingissä. Tilaisuus on luonteeltaan tulevaan suuntaava,
tarkoituksena on ensisijaisesti keskittyä kaupunkien kehittämisen haasteisiin, mutta
tuoda esiin myös 6Aika-strategian päätuloksia ja tehtyä työtä kaupunkikehittämisen
saralla. Tilaisuuteen tavoitellaan n. 250 osallistujaa.
Ohjausryhmä kommentoi, että yksi lähestymistapa tilaisuuteen voisi olla kaupungit
innovaatiopolitiikan ajureina 2020-luvulla. Sisällöissä voisi tuoda esiin sitä, miten
jatkossa tehdään yhteistyötä ja millä instrumenteilla. Syksyllä pitäisi olla tiedossa,
minkälaisia ohjelmasisältöjä ensi kaudelle on tulossa. Myös
kaupunginjohtajien/pormestarien paneelin aihe voisi liittyä tulevan yhteistyön
teemaan.
Ohjausryhmä toivoi, että 6Aika-spesifit sisällöt olisivat tilaisuudessa enemmänkin
integroituna muihin puheenvuoroihin kuin omina osioinaan. Ehdotettiin, että
teemakohtaisten puheenvuorojen alkuun voisi tuoda ns. 6Aika-pitchauksen
(intro-puheenvuoro/video), jossa kerrottaisiin, mitä 6Ajan osalta on teemassa tehty.
Tämän jälkeen varsinainen puhuja jatkaisi aiheesta, myös kommentoiden 6Ajassa
tehtyä työtä.
6Aika-toimisto jatkaa ohjelman työstöä kommenttien pohjalta. Jos ohjausryhmälle
tulee mieleen sopivia ehdokkaita puhujiksi tilaisuuteen, voi näitä lähettää
6Aika-toimistoon tiedoksi.
Keskusteltiin lyhyesti 6Aika-strategian kansainvälisestä lopputilaisuudesta.
Tarkoituksena olisi järjestää tilaisuus Brysselissä tämän vuoden
syksyllä/loppuvuodesta, joko EWRC-viikon yhteydessä tai erillisenä ajankohtana. Jos
tilaisuus järjestetään erillisenä ajankohtana, voisi se olla esim. joulukuussa, jolloin
EU:n Urban Agenda, EAKR- ja ITI-asiat ovat EU-tasolla ajankohtaisia (marraskuun
lopussa hyväksytään uusi kaupunkistrategia "Leipzig Charter 2.0").
Ohjausryhmä totesi, että erillinen tapahtuma voisi olla parempi. Sovittiin, että
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keskusteluun palataan myöhemmin. 6Aika-toimisto jatkaa tilaisuuden alustavaa
suunnittelua EU-toimistojen ja kaupunkikoordinaattorien kanssa.
5. Kuutosten yhteistyön jatkuminen 6Ajan jälkeen
Ohjausryhmä keskusteli lyhyesti kuutosten yhteistyön jatkumisesta 6Ajan
päättymisen jälkeen. Todettiin, että yhteistyötä tehdään jo nyt monella saralla ja eri
ryhmittymissä. Tärkeää on tunnistaa asiat, joissa kannattaa toimia yhdessä.
Kuutoskaupunkien johtajat kokoontuvat säännöllisesti ja heidän kokousagendallaan
on varmasti asioita, jotka ovat kaikille yhteisiä. Lisäksi yhteisiä kehittämistarpeita
löytynee tekeillä olevasta strategian sisäisestä analyysistä. Tuotiin myös esiin ajatus
ns. yhteistyön rakentajaryhmästä, jossa olisi kaupunkien toimijoita, jotka tuntevat
monia alueita kaupungeista. Tämä ryhmä pyrkisi löytämään kaupungeista yhdessä
työstettäviä asioita. Esimerkkinä tällaisesta ryhmästä mainittiin
6Aika-kaupunkikoordinaattorit, joita ilman kuutosten yhteistyö 6Aika-strategiassa ei
olisi onnistunut.
Sovittiin, että keskustelua aiheesta jatketaan tulevissa kokouksissa.
6. Muut asiat
Vantaan ajankohtaiskatsaus
Kimmo Viljamaa esitteli Vantaan ajankohtaiskatsauksen. Vantaalla
kaupunkiorganisaatiota on uusittu. 6Ajan näkökulmasta kaupungissa on nyt
poikkeuksellisen paljon 6Aika-hankkeita meneillään.
Terveiset 6Aika-hankkeiden ohjausryhmistä
Mariliinu Ahlstörm kertoi tiivistetysti terveiset 6Aika-hankkeiden ohjausryhmistä.
Jokaisen pilottihankkeen ohjausryhmässä on jäsenenä myös 6Aika-koordinaattori.
Pääosin hankkeet etenevät hyvin. Monissa hankkeissa on suunnitelmissa tehdä
lähiaikoina muutoshakemus, jossa hankkeelle haetaan jatkoaikaa. Joissakin
hankkeissa yritysten aito mukaanotto toimintaan on koettu yllättävän haastavaksi.
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Käynnistyvien pilottien rahoitusneuvotteluiden tilanne
Hanna Laaksonen ja Jukka Anttila kertoivat käynnistyvien pilottien
rahoitusneuvotteluiden tilanteesta. Sekä EAKR- että ESR-hankkeissa hankkeiden
budjetteja karsitaan alkuperäisistä hankesuunnitelmista. Uudet hankkeet ovat
käynnistymässä suunnitellusti maalis-huhtikuussa.
Tulevia 6Aika-esittelyjä
Asiaa ei ehditty käsitellä kokouksessa.
Seuraavat kokoukset
Ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran 16.4. Helsingissä.

