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Vastaus kaupungistumisen
haasteisiin

S

uomen kuudella suurimmalla kaupungilla on omat erityispiirteensä ja
persoonallisuutensa, mutta ne jakavat samat kaupungistumisen haasteet. 6Aika-strategia ratkaisee näitä haasteita ja auttaa kehittämään
kaupunkeja entistä älykkäämmiksi ja vastamaan palveluilla kaupunkilaisten aitoihin tarpeisiin.
6Aika-strategiassa kaupungit tekevät kansainvälisestikin ainutlaatuista ja
käytännönläheistä yhteistyötä. Suurempi vaikuttavuus ja palvelujen skaalaamismahdollisuudet ovat tiiviin yhteistyön hedelmiä – aivan kuten tiedon ja parhaiden käytänteiden jakaminen, verkostoituminen ja uudet raikkaat näkökulmat.
Strategiaa on toteutettu hankkeilla, joissa kuutoskaupungit ovat kehittäneet
palveluja yhdessä yritysten, tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden ja kaupunkilaisten kanssa.
6Aika-työn perustan muodostivat kolme laajamittaista kärkihanketta: Avoimet innovaatioalustat, Avoin data ja rajapinnat sekä Avoin osallisuus ja asiakkuus. Niiden lisäksi teemoja ovat olleet Kiertotalous ja energia, Liikkuminen,
Oppiminen, Terveys ja hyvinvointi, Smart City -ratkaisut, Pienten ja keskisuurten
yritysten osaaminen sekä Työllisyys ja osaaminen.
6Aika-strategiassa on käynnistynyt 60 hanketta. Yrityksiä on ollut mukana
noin 4 000, ja työllisyyshankkeisiin on osallistunut yli 5 000 henkilöä. 102 uudella
innovaatioalustalla kehitettiin tai testattiin 806 tuotetta tai palvelua. Yritysten
antama yleisarvosana 6Aika-toimintaan osallistumisesta on 4,4 asteikolla 1–5.
Yhteistyö ja yhteiskehittäminen ovat strategian ytimessä, ja ne ovat alusta
alkaen kattaneet koko hanketoiminnan. 6Aika toi yritykset mukaan ratkomaan
kaupunkien haasteita muun muassa nopeilla kokeiluilla. Samalla yritykset saavat tuotekehitykseensä palautetta aidoilta käyttäjiltä.
6Aika on vahvistanut ja vakiinnuttanut alustamaisen toiminnan ja sen kehittämisen roolia kuutoskaupunkien strategioissa. Oulussa on keskitytty erityisesti
yhteiskehittämiseen, avoimiin innovaatioalustoihin ja teknologiaan useilla eri
teema-alueilla. Uudet ketterät työkalut ja nopeat kokeilut ovat tehostaneet
Oulun kaupungin ja yritysten välistä yhteistyötä.
Oulu on ollut mukana 30:ssa 6Aika-hankkeessa. Tässä julkaisussa esittelemme nostoja eri teemoista oululaisesta näkökulmasta.

Yhteystiedot
Soile Jokinen
6Aika-kaupunkikoordinaattori
050 322 2974
soile.jokinen@businessoulu.com
Aarne Kultalahti
Innovaatiopäällikkö, BusinessOulu
044 703 1239
aarne.kultalahti@businessoulu.com
Sari Hyvärinen
6Aika-viestintä, Oulun kaupunki
044 703 1317
sari.hyvarinen@ouka.fi
www.6Aika.fi
www.businessoulu.com
www.ouka.fi/6aika
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6AIKA-STRATEGIA OULUSSA

6Aika vauhditti Ouluun
BusinessAseman ja uutta
monimuotoista yritysyhteistyötä
6Aika-strategia on siivittänyt Suomen kuutta suurinta kaupunkia kohti uudenlaisia palveluja sekä älykkäämpiä kaupunkeja ja palveluita.
Oulussa tämä on konkretisoitunut uutena elinvoimana ja työpaikkoina sekä parempina mahdollisuuksina liiketoimintaan ja menestykseen. 6Aika oli myös edesauttamassa yrityksiä, työnhakijoita ja opiskelijoita yhdistävän BusinessAseman syntyä.

O

ulun BusinessAsema on uudenlainen yhteiskehittämisen alusta, jossa yritykset, työnhakijat
ja opiskelijat pääsevät kohtaamaan sujuvasti.
Helmikuussa 2020 Oulun keskustaan avattua
BusinessAsemaa on kiitelty siitä, että yrittäjyyteen ja työllistymiseen liittyvät palvelut sekä kaikille avoimet työtilat
Digipajasta FabLabiin ovat helposti kaikkien saatavilla.
– Työllistymisen ja yrityselämän yhteistyö on Business
Aseman pääkäyttöliittymä. Lisäksi se on älykäs kiinteistö
ja yritysten testausympäristö, kuvailee 6Aika-hankepäällikkkö Jari Jokisalo.
– BusinessAsema on myös sikäli hyvä esimerkki,
että se perustuu suurelta osin 6Aika-strategian ideoille,
toimintamalleille ja työkaluille, täydentää BusinessOulun
johtaja Juha Ala-Mursula.

Strategian kolme painopistealuetta
6Aika-strategian eli Suomen kuuden suurimman kaupungin, tuttavallisemmin kuutoskaupunkien, yhteistyön
perimmäinen tarkoitus oli ratkoa kaupungistumisen
haasteita. Heti strategian alkuvaiheessa oli selvää, että

– BusinessAsema on myös sikäli hyvä
esimerkki, että se perustuu suurelta
osin 6Aika-strategian ideoille, toiminta
malleille ja työkaluille, täydentää
BusinessOulun johtaja Juha Ala-Mursula.
Soile Jokinen ja Juha Ala-Mursula
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hankkeen täytyy tukea yrittäjyyttä ja uusien työpaikkojen syntyä.
Strategian painopisteitä muodostui kolme: Avoimet innovaatioalustat on auttanut uusien palvelujen
testaamisessa, kehittämisessä ja luomisessa aidoissa ympäristöissä. Avoin data ja rajapinnat puolestaan on edistänyt käyttämään dataa ja avaamaan
sitä kaikkien käyttöön. Avoin osallisuus ja asiakkuus
on tukenut kaupunkiyhteisöjä palveluinnovaatioiden
kehittämisessä koko yhteisön voimin.
– Lisäksi kaupunkeja kehitettiin eri teemojen
alla, joista Oulun kannalta merkittävimpinä mainittakoon terveys ja hyvinvointi, oppiminen, kiertotalous,
liikkuminen, yritysten innovaatiotoiminnan tukeminen sekä osaamisen kehittäminen, sanoo 6Aika-kaupunkikoordinaattori Soile Jokinen.
– Jälkikäteen tarkasteltuna loistava strategia,
jonka hyvin osuvat teemat rakensivat pohjaa onnistumiselle, Jokinen jatkaa.
BusinessOulun innovaatiopäällikkö Aarne
Kultalahti nimeää BusinessAseman ohella 6Aika
strategian merkittäväksi onnistumiseksi Avoimet
innovaatioalustat -hankkeen. BusinessOulun koordinoiman kärkihankkeen 12 osatoteutuksessa avattiin
digitaalisia ja fyysisiä alustoja yritysten palveluiden
ja tuotteiden testaamiseen ja kehittämiseen.
– Kuutoskaupunkien avainhenkilöiden kanssa
onnistuimme kehittämään alustatalouden ja inno
vaatioympäristöjen osaamista ja jakamaan sitä
organisaatioihin. Hankkeen suuri anti on, että paljon
pysyviä käytäntöjä ja työkaluja jäi kaikkien hyödynnettäväksi, lisää Jari Jokisalo.

Hieno näkymä kehitykseen

Keskiössä yritysyhteistyö

Jari Jokisalon mukaan 6Aika on tarjonnut näkymän
kaupungeissa tehtävään kehitykseen. Strategia
asetti raamin, jossa oli riittävästi resursseja ja kaikilla toimijoilla omat vahvuusalueensa. Osaamista ja
tuotoksia jaettiin muille kaupungeille.
– Hanke on ollut kansainvälisen mielenkiinnon
kohteena. Suomi on nähty mallimaana näin ison
mittakaavan kaupunkiyhteistyössä. Rahoitus käytettiin tehokkaasti ja teemoja on viety eteenpäin
yritysten kanssa yhteistyössä ainutlaatuisella tavalla
EU-mittakaavassa, sanovat Ala-Mursula ja Jokisalo.
Suomen suuret kaupungit kilpailevat toistensa
kanssa osaajista, työpaikoista ja investoinneista.
6Aika-hankkeessa keskinäinen kädenvääntö jäi
kauas taustalle ja keskiöön nousi yhteinen haaste:
kuinka kehittää kaupunkeja älykkäämmäksi ja vastata palveluilla kaupunkilaisten tarpeisiin.
– Kasvuyritysmäinen tekemisen meininki yhdisti
projektien onnistumisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa. Tässä kilpajuoksussa puhallettiin yhteen
hiileen, kertoo Jokisalo.
6Aika on ollut suurta yhteistyön ja oppimisen aikaa. Ylätasolla kaikki voivat oppia kaupunkien tavasta tehdä kehitystyötä. Toisaalta Smart City -kehityksessä opitaan kuinka tuoda käytäntöön kaupunkeja
ja asukkaita hyödyntäviä älykkäitä ratkaisuja.
– Puhuimme ”parastamisesta”, eli hyödynnetään
muiden kehittämiä parhaita ratkaisuja. Rahoituksen
strategian mukaisesti kaikkien tulosten pitääkin olla
avoimia hankkeen kaupungeille ja muillekin, taustoittaa Jokisalo.

Hankeväen keskinäisestä yhteistyöstä Jokisalo ja
Jokinen siirtävät puheen nopeasti kaikkein oleellisimpaan – yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön.
Esimerkiksi Avoimet innovaatioalustat veti mukaansa 800 yritystä. Kaikkinensa 6Aika-toiminnassa on
ollut mukana lähes 4 000 yritystä ja yli 5 000 työnhakijaa.
– Iso osa 6Aika-kokonaisuutta on yritysten
osaamisen parempi hyödyntäminen ja yritysten
sparraaminen. Sitä, kuinka saamme alustoista ja
ympäristöistä hyötyä yrityksille. Nopeat kokeilut,
innovatiiviset hankinnat – yritykset ovat aina keskiössä, ja kaiken ydin on saada yritykset mukaan
yhteistyöhön, sanovat Jokisalo ja Jokinen.
Tulevaisuutta ajatellen Aarne Kultalahti pitää
tärkeänä, että 6Aika-strategia nostaa ajankohtaisia
aiheita esille.
– Avoin data, sen merkitys ja digitalisaation
hyödyntäminen ovat olleet hyviä herätteitä. Työ- ja
elinkeinoministeriön vahva tavoite on, että Suomessa nostetaan tutkimus- ja kehitystoiminnan panostuksia, ja kaupungeilla on siinä iso rooli, hän sanoo.
Juha Ala-Mursula muistuttaa lisäksi, että Suomen
suurimpien kaupunkien yhteiset näkemykset ovat
vaikuttavia itsessäänkin.
– Kun kuusi isointa kaupunkia eli 40 prosenttia
kansalaisista jotain kommentoi, sillä on hyvin kaikupohjaa – ihan eri tavalla kuin niin, että jokainen kaupunki kertoisi yksin omia tarinoitaan, hän summaa.
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OPPIMINEN

M
Sanna Virtanen, Matti Ahola ja Anne Koskela

6Aika on tuonut Oulussa oivalluksia
ja ratkaisuja yritysten tuotekehitykseen ja koulujen arkeen
Tulevaisuuden älykkäiden oppimisympäristöjen suunnittelussa
yritykset saavat vaikutteita opettajilta ja oppilailta – ja päinvastoin. Yhteiskehittäminen aidossa ympäristössä on tuonut
Oulussa koulupäiviin lisää tukea ja virikkeitä, parempaa jaksamista ja innostavaa tekoälyä oppimiseen.
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illaisia ovat viihtyisät ja toimivat oppimisympäristöt? Miten niitä voidaan kehittää yritysten ja koulujen osaamista yhdistävillä ratkaisuilla? Yritykset ja
oppilaitokset ovat Oulussa halunneet vastata näihin
kysymyksiin ja haasteisiin yhteisten pöytien äärellä.
Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanke on tuonut
Ouluun ainutlaatuista yhteiskehittämistä yritysten, koulujen ja
oppilaitosten kesken. Kokemuksia ja oivalluksia on päästy jakamaan hyvin konkreettisilla nopeilla kokeiluilla.
Yhteiskehittäminen oppimisympäristöissä on tuonut yrityksille tietoa ja ymmärrystä oppimisen prosesseista ja päivittäisistä käytännön haasteista sekä mahdollisuuden luoda uusia
verkostoja. Yhteistyö mahdollistaa uusien ja jo olemassa olevien
ratkaisujen kehittämisen paremmin käyttäjien tarpeita vastaaviksi.
– 6Aika-hankkeen takaamat resurssit ja tuki ovat olleet
suurena apuna. Opettajilta ja oppilailta on tullut paljon kiitosta,
Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalveluissa projektipäällikkönä toiminut Anne Koskela kiittelee.

Oivalluksia, verkostoja ja medianäkyvyyttä
Yhteiskehittäminen on kerännyt kiitosta myös yrittäjiltä. Liikunta- ja hyvinvointikasvatuksen palveluja kouluille ja päiväkodeille
tarjoava Happia on saanut siitä apua Breikkeri-palvelulleen.
Breikkeri on työkalu, jonka tehtävien avulla alakouluissa
voidaan rytmittää koulupäivää virikkeellisten 5–10 minuutin
mittaisten taukojen avulla. Monipuolisia tehtäviä voi yhdistää
opetukseen tai käyttää happihyppelyinä joko aktivoivana tai
rauhoittavana osana koulupäivää.
– Yhteiskehittämisen avulla saimme oppilailta esimerkiksi
suoraan tehtäväideoita, jotka ovat tänäkin päivänä osa Breikkerin tehtäviä, Happian perustaja ja toimitusjohtaja Sanna Virtanen sanoo.

Virtanen kiittelee yhteiskehittämisen hyötyjen lisäksi
verkostoja, joita samaan aikaan syntyi mukavasti. Happia
pääsi esittäytymään muun muassa Lontoon Bett-messuille,
ja Euronews teki Breikkeristä jutun kanavilleen. Euronewsin
juttu poiki Happialle näkyvyyttä ja ison median huomiointi
toi varmuutta sille, että Breikkerin kaltainen palvelu koetaan
kiinnostavana kaikkialla.

Kädentaitoja ja jaksamista kouluarkeen
Anne Koskela on tyytyväinen koulujen ja yritysten välisestä
yhteiskehittämisestä, joka on tuonut kasvatuksen ja koulutuksen alalle kokeilukulttuuria.
– Kaupunkina me olemme tässä mahdollistajana, mutta
meillä täytyy olla myös erittäin aktiivinen ja strategian tasolle
menevä rooli. Lisäksi etukäteissuunnittelu on tärkeää, Koskela toteaa.
Oululainen oppimisen analytiikan ohjelmistoa rakentava Qridi kehitti yhdessä Polarin aktiivisuusrannekkeiden ja
Otavan kanssa tapoja edistää oppilaiden jaksamista kouluarjessa.
Simua Startup kehitti puolestaan edellytyksiä käyttää
tekoälyä osana oppimista. Tavoitteena oli innostaa oppilaita
oppimaan uutta eri aineissa Alvin-tekoälyn avulla.
– Oppilaat pääsivät kokeilemaan tekoälyä englannin,
robotiikan ja kemian tunneilla. Kokeilut olivat oikein onnistuneita, Koskela toteaa.
Koulujen näkökulmasta kokeilut olivat niin ikään onnistuneita. Hintan koulun rehtori Matti Aholan mukaan
6Aika-hankkeen kokeilut ovat vaikuttaneet Hintan koulun
arkeen merkittävästi. Ahola nostaa esiin Breikkerin kanssa
tehtyjen kokeilujen lisäksi Maker-tilan, jonka tarkoitus on
vahvistaa oppilaiden kädentaitoja monipuolisesti eri oppiaineissa.

– Voi sanoa, että Lekolar-Printelin ja meidän yhteiskehittämä Maker-tila on muuttanut käsitystämme oppilaidemme
oppimisprosessista, Ahola kiittelee.
– 6Aika-hankkeen vaikutukset näkyvät arjessamme joka
päivä. Tämän voi varmasti jokainen meidän opettaja allekirjoittaa, Ahola sanoo.
– Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut kannustaa jatkossakin oppilaitoksiaan yritysyhteistyöhön. Yhteiskehittäminen nähdään kiinnostavana ja innostavana toimintana, kertoo Anne Koskela.
Oppimisympäristöjen kehittäminen jatkuu Oulussa
kokeiluilla, joissa haastetaan teknologian mahdollisuuksia
ilmiöoppimisen rikastuttajana.

Oppinurkasta apua yhden luukun periaatteella
Koulutuskuntayhtymä OSAO puolestaan on toteuttanut
6Aika-yhteistyönä Aina avoin ammatillinen oppilaitos –
365/12 -hankkeen. Siinä oppimista lähdettiin tukemaan
konkreettisesti. Syntyi Oppinurkka, jossa opiskelijoita ohjataan ja opintojen sujuvuutta tuetaan monin eri tavoin.
– Oppinurkka on konkreettinen paikka, jossa opiskelijamme voivat esimerkiksi tehdä YTO- eli yhteisten tutkintojen
osien näyttöjä, väliin jääneitä kokeita sekä hakea apua mihin
tahansa kysymyksiin, jotka heitä askarruttavat, projektikoordinaattori Sirpa Karjalainen OSAOlta sanoo.
Oppinurkan kaltaiselle palvelulle oli olemassa selvä tilaus, ja sen muoto kehittyi kokeilemalla ja kehittämällä. Syntyi
yhden luukun periaate, josta on paljon hyötyä esimerkiksi
yläasteelta ammattiopistoon juuri siirtyneelle opiskelijalle.
Uusi malli mahdollistaa entistä nopeamman opiskelun ja
työelämään siirtymisen sekä välittömän reagoinnin uusiin
tilanteisiin. Jo korona-ajan tarpeet ovat näyttäneet, että
kehittämisen suunta on oikea.

– 6Aika-hankkeen vaikutukset näkyvät arjessamme
joka päivä. Tämän voi
varmasti jokainen meidän
opettaja allekirjoittaa,
Ahola sanoo.”
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TYÖLLISYYS JA OSAAMINEN

T

Sanna Syrén

Parasta palvelua työllistymiseen,
yrittäjyyteen ja kouluttautumiseen
6Aika-strategia siirsi ja laajensi työllistämisen näkökulmaa esteistä ja
rajoitteista mahdollisuuksien näkemiseen ja toteuttamiseen. DuuniPolku-hanke edisti nuorten ja pitkään työttömänä olleiden työllistymistä
ja yrittäjyyttä, ja Game Time -hanke johdatti työttömiä 17–29-vuotiaita
nuoria pelialalle. Osaamo-hanke taas kehittää työllisyyden ja yrittäjyyden palvelukokonaisuutta.
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yöttömyyden hoidossa kohtaa toisinaan toivottomuuden tunnetta ja valittamista, mutta 6Aika-strategia tähtäsi korkeammalle. Ennakkoluuloton
ajattelu, yhdessä tekeminen ja mahdollisuuksien
löytäminen syrjäyttivät voimallaan työllistymisen esteitä ja
rajoitteita.
Näin sanoo DuuniPolku-hankkeen koordinaattori Sanna
Syrén, joka kiittää kuutoskaupunkeja toisiaan täydentävistä näkökulmista ja hyvien toimintamallien ja käytänteiden
jakamisesta.
– Aina pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan, sillä kuutoskaupunkien tarpeet ovat lopulta aika samanlaiset.
6Aika-strategia avarsi tekemistä ja toimintaa: kun asioita ymmärretään laajemmin, niitä osataan kentällä myös yhdistää
käytännössä, hän sanoo.
Osaaminen lisää työllistymistä ja työ tuo hyvinvointia
ja lisää merkityksellisyyttä elämään, tiivistää Syrén. Hän
korostaa DuuniPolku-hankkeen tuomaa uutta näkökulmaa
työnantajien ja yritysten tarpeiden kuuntelijana.
– Pitää ymmärtää työllistymispolun alussa olevan nuoren
tai jo ikääntyneemmän työnhakijan tarpeet, mutta ihan yhtä
tarkkaan pitää osata selvittää yrityksen tarve ja luoda avoin
ja luottamuksellinen suhde työnantajaan.
DuuniPolku edisti nuorten ja pitkään työttömänä olleiden
työllistymistä ja yrittäjyyttä. Kuutoskaupungeissa hankkeessa oli mukana lähes 900 työnhakijaa ja opiskelijaa. Yrityksiä
toimintaan osallistui 180. Oulussa otettiin yhteyttä 250 yritykseen, ja mukana oli 80 työnhakija-asiakasta. Numeroiden
takana on monta upeaa työllistymisen tarinaa.
– Paras palaute oli, että saimme 96 % yrityksiin valmennetuista henkilöistä työsuhteeseen. Muutenkin yhdessä
tekemisen asenne poiki vain hyvää palautetta. Selvitimme
tarkasti työnhakijan tilanteen ja osaamiset. Työnantajia pyysimme kuvaamaan osaamisen ja rekrytoinnin tarpeet. Näin

työntekijä sai tavoitteensa mukaisen työpaikan ja
työnantaja tarvettaan vastaavan osaajan yritykseensä, kertoo Sanna Syrén.
Suoraviivainen toiminta tuotti DuuniPolussa
tulosta. Hankkeessa ei Syrénin mukaan vain lähdetty
katselemaan tilannetta vaan aktiivisella asenteella
taistelemaan jokaisesta työpaikasta. DuuniPolku toi
myös uusia työkaluja ja käytänteitä työllistämiseen.
– Työnäytössä työnantaja antoi työnhakijalle tehtävän ja valvoi suorittamista. Tämä oli nopea tapa
nähdä osaaminen, ja työnhakija pystyi arvioimaan,
ovatko työtehtävät häntä kiinnostavia, Syrén sanoo.
Toiseksi laadittiin konkreettisia tavoitteita
työllistymiselle. Kolmikannassa yhteiskehittämisen
periaatteilla tavoitteita myös arvioitiin ja seurattiin.
– Lisäksi osallistimme työyhteisöä mukaan uuden
työntekijän vastaanottamiseen. Ilman kommunikaatiota on vaikea päästä uuden työn syrjään kiinni.

Game Time valmensi nuoria pelialalle
6Aika-strategian Game Time -hankkeen kohderyhmää olivat työttömät 17–29-vuotiaat pelialasta
kiinnostuneet nuoret. Pelialan valmennusohjelmia
järjestettiin kuutoskaupungeista Oulun lisäksi Tampereella. Keskeinen kumppani Oulussa oli ammattikorkeakoulun Game Lab.
– Toimintatapamme oli maanläheinen ja käytännöllinen, ja Pelifarmi-valmennuksien keskiössä olivat
ihmiset ja heidän osaamisensa, taustoittaa Game
Timen projektipäällikkö Marko Tiusanen.
Game Timea käynnistettäessä oli vaikea asettaa
odotuksia, mutta lopputulos oli kaikkinensa Tiusaselle suuri positiivinen yllätys. Oulussa ensimmäisen valmennuksen reilusti yli sataan noussut hakija-

määrä kertoi, että toiminnalle oli olemassa iso tilaus.
– Suuri vetovoima asetti haasteen osallistujavalinnalle, sillä piti löytää ne, joille valmennuksesta
olisi todellista hyötyä. Samalla piti tasapainottaa
ryhmää osaamisen ja kiinnostusten suhteen. Valmennettavien taustat vaihtelivat koulutusta vailla
olevista nuorista aina korkeakoulutettuihin. Kaikki
pohjautui nuorten kiinnostukseen tulla pelintekijöiksi, ja motivaatio oli tärkeä valintakriteeri.
Vielä hakijoiden määrää merkittävämpi onnistuminen koettiin tärkeimmässä: nuorten työllistymisessä ja opintoihin ohjaamisessa pelialalle.
Pelifarmi-valmennuksen käyneistä 2/3 jatkoi töihin
tai opiskelemaan, ja vain 12 % palasi takaisin työnhakijaksi.
– Nuorten aito halu päästä tekemään sekä yritysmentoreiden ja toimijoiden verkosto olivat avainasioita hankkeen hyviin tuloksiin, summaa Tiusanen.
Game Timen aikaan peliala oli nosteessa Oulussa
ja yritykset tarvitsivat lisää osaajia. Se oli otollinen
lähtökohta onnistumisen kannalta oleelliselle yritysyhteistyölle ja verkostoitumiselle. Yritysvierailulla
ja alan tapahtumissa toteutuneen tutustumisen
jälkeen peliyritykset ottivat Game Timen nuoret
vastaan positiivisesti.
– Valmiita ammattilaisia emme voineet luvata,
mutta se ei haitannut. Yritykset etsivät valmennuksesta uusia lahjakkuuksia, esimerkiksi tekijöitä
johonkin ohjelmoinnin osa-alueeseen tai tietynlaiseen graafiseen suunnitteluun. Meiltä myös headhuntattiin tekijöitä projekteihin.
Palautteen perusteella Pelifarmi-valmennuksilla
oli nuorille suuri merkitys myös sosiaalisena yhteisönä ja kokonaishyvinvoinnin parantajana.

Asiakaspalvelumalli BusinessAsemalle
BusinessOulu on päätoteuttaja viiden kaupungin
ja neljän oppilaitoksen Osaamo-hankkeessa, jossa
kehitetään uusia palveluja ja ratkaisuja työllisyyden
ja yrittäjyyden palvelukokonaisuuden edistämiseksi.
Uudet ratkaisut myös helpottavat työnantajien
rekrytointitarpeita ja osaavan työvoiman saatavuutta. Yhteistyö sujuu hankkeen tavoitteisiin sitoutuneiden kumppanien kanssa, sanoo Osaamo-hankkeen
projektipäällikkö Marguerite Guibert.
– BusinessAsemalle perustettu palveluneuvonta
aikuisille työllisyys- ja yritysasioissa palvelee hyvin
laajaa kohderyhmää: työssäkävijöitä, työnhakijoita, alanvaihtajia, yrittäjiä ja yrityksen perustamista
suunnittelevia, hän sanoo.
Marguerite Guibert puhuu jatkuvasta oppimisesta, jota Osaamossa kehitetty asiakaspalvelumalli
tukee. Aina voi olla oikea heti mennä uralla eteenpäin kouluttautumalla, hankkimalla uusi työpaikka
tai perustamalla yritys.
– BusinessAseman palveluneuvonnalle voi tulla
kuka vain, ja me ohjaamme aina oikean asiantuntijan luokse. Oulussa voi asiakas tulla paikan päälle,
varata Teams-yhteyden asiantuntijalle, ja palvelemme myös chatissa ja puhelimessa.
Oulun BusinessAsemalla työllisyyden, koulutuksen ja yrittämisen kokonaisuudessa palvelevat
BusinessOulu, Oulun Seudun Uusyrityskeskus,
TE-palvelut, OSAO Ovi, Oulun ammattikorkeakoulu
ja pian myös Kela.
– Meidän työllisyys- ja elinkeinopalveluiden
asiantuntijoiden asiakkaista yli 80 % ovat palautteen
mukaan olleet hyvin tyytyväisiä palveluun.
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SMART CITY -RATKAISUT

ulussa hanke keskittyi rakennusten kunnossapidon
ja elinkaaren hallinnan parantamiseen. Kun kiinteistöjen huoltotarpeita suunnitellaan, kaikesta mahdollisesta rakennusten kuntoon liittyvästä tiedosta on
hyötyä. Ongelma ei ole siinä, etteikö dataa kerättäisi tarpeeksi,
vaan siinä, ettei sitä aina kyetä hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla.
– Automaatiojärjestelmän toimittaja on tyypillisesti linjannut,
miten kerättyä dataa käsitellään ja millaisia graafeja siitä piirretään. Jos asiakas haluaa käyttää dataa laajemmin, on keskusteltava muutostarpeista järjestelmätoimittajan kanssa. Myös
ei-standardit järjestelmien rajapinnat ovat ongelmallisia, kertoo
Oulun yliopistolla CityIoT-hanketta vetänyt Pirjo Rousu.
Esimerkiksi Oulun kaupungin kiinteistöhuolto ylläpitää ja
huoltaa satoja kiinteistöjä. Kun lähes joka kiinteistössä on oma
automaatiojärjestelmänsä, pelkästään järjestelmiin perehtymiseen kuluu paljon aikaa.

Matti Verkasalo ja Pirjo Rousu

Enemmän hyötyä irti kaupunkien
datasta – CityIoT viitoitti tietä Oulussa
Tulevaisuuden älykkäissä kaupungeissa palvelut ovat sähköisiä ja
perustuvat tehokkaaseen ja langattomaan tiedonsiirtoon. IoT:n eli
esineiden internetin ongelmana on ollut järjestelmien yhteensopimattomuus. CityIoT-hanke kehitti Oulussa ja Tampereella ratkaisuja, joilla data saadaan eri tietojärjestelmien ”siiloista” hyötykäyttöön.

10

CityIoT kehitti avoimen IoT-alustan
CityIot kehitti toimijoista riippumattoman ja avoimen IoT-alustan. Kaikki kiinteistöistä kerätty data saadaan kaupungille itselleen ja sen jälkeen muotoon, jossa data keskustelee keskenään.
Mikä tahansa kaupunki, yritys tai vaikkapa korkeakoulu voi nyt
hyödyntää hankkeessa kehitettyä alustaa.
Kaupungeille hyödyt avoimen IoT-alustan käytöstä ovat
ilmeiset: kaupungit voivat kilpailuttaa tietojärjestelmähankinnat
aidosti, lukkiutumatta yksittäiseen toimittajaan. Toisaalta avoin
IoT-alusta parantaa erityisesti pienten yritysten mahdollisuutta
tarjota innovatiivisia uusia palveluita kaupungeille.
CityIoT testasi Oulun nopeissa kokeiluissa ratkaisuja, jotka
liittyivät esimerkiksi kiinteistöjen sisäilman hiilidioksidipitoisuuksiin, lämpötilaan, ilmanpaineeseen ja kosteuteen sekä kattojen
lumikuormiin, kiinteistön vedenkulutukseen, käyttäjämääriin,
palaneiden polttimoiden määriin ja ilmanpaine-eroihin.

Kokeilusta hyötyä kaupungille ja yritykselle
Oululainen IoT-palveluyritys ioLiving seurasi kokeilussaan
rakennusten paine-eroja. Yrityksen ja Oulun kaupungin
intressit kohtasivat, sillä kaupungilla oli tarve ymmärtää
rakennusten paine-eroja paremmin, ja ioLivingiä kiinnosti
kehittää laitetta, jolla paine-eroja pystyisi reaaliaikaisesti
mittaamaan.
– Paine-erojen mittaaminen on tärkeää, koska esimerkiksi korjausrakentamisessa pitää varmistaa, ettei pöly
pääse siirtymään saman rakennuksen sisällä paikasta
toiseen, ioLivingin toimitusjohtaja Matti Verkasalo sanoo.
– Kiinteistön käyttäjän näkökulmasta projekti sujui
vaivattomasti. On hyvä saada tietoa siitä, missä vaiheessa
elinkaarta päiväkotimme rakennus on, Pikku-Iikan päiväkodin johtaja Helinä Pykäläaho toteaa.
Verkasalo on tyytyväinen siihen, että he pääsivät testaamaan ja kehittämään tuotetta Haapalehdon ja Pöllönkankaan sekä Pikku-Iikan päiväkodeissa.
– Kyllä tämä oli hirveän hyvä meidän tyyppiselle pienelle firmalle, että pääsimme meille uuteen ympäristöön
ja yleensäkin todelliseen kenttäympäristöön testaamaan,
Verkasalo toteaa.

lujen perusteella on otettu Oulun Digin kanssa käyttöön
samantyyppinen data-allas, joka syntyi hankkeessa.
Nousiaisen mukaan datan avoin saatavuus vaikuttaa
energiankulutukseen jo itsessään.
– Sillä, että saadaan käyttäjille energiatieto näkyviin,
on vaikutusta. Käyttäjät seuraavat energian kulutustaan ja
pyrkivät vaikuttamaan siihen, sanoo Nousiainen.
Hyötyä oli myös siitä, että Tampere oli mukana jakamassa omia kokemuksiaan.
– Tampereella keskityttiin enemmän kaupunki-infraan,
esimerkiksi puistoalueisiin ja liikenteeseen. Saimme varmasti molemmat monipuolisia kokemuksia, ja pääsimme
vertailemaan toimintatapojamme, Nousiainen toteaa.
Toiminta jatkuu Oulun kaupungilla muun muassa Kaukovainion koululla, jolle ollaan rakentamassa hankkeessakin kokeillun tyylistä digitaalista kaksosta. Se on rakennuksen digitaalinen vastine, jonka avulla voi hallita, muuttaa ja
jakaa rakennukseen liittyvää tietoa.
– Yhden alustan kautta saadaan tietoa kiinteistön energiankulutuksesta ja jatkossa myös kohteeseen asennettavista aurinkopaneeleista, kertoo Jani Nousiainen.

– Paine-erojen mittaaminen on
tärkeää, koska esimerkiksi
korjausrakentamisessa pitää
varmistaa, ettei pöly pääse
siirtymään saman rakennuksen
sisällä paikasta toiseen,
Matti Verkasalo sanoo.

Energiatiedon näkyvyys laskee kulutusta
Kaupungin näkökulmasta on tärkeää, että datan keräämiseen liittyvät oikeudet ja sopimukset huolehditaan kuntoon ennen kuin palveluita otetaan käyttöön.
– Tämä hanke on osoittanut konkreettisesti, että kun
kaupungit ottavat IoT-ratkaisuja käyttöön, niiden täytyy
olla kaukaa viisaita. Jo hankintavaiheessa pitää huolehtia, että kaupungilla on mahdollista ottaa keräämästään
datasta täysi hyöty irti, Rousu sanoo.
Oulun kaupungilla CityIoT-hankkeen projektipäällikkönä työskennelleen Jani Nousiaisen mukaan CityIoT-kokei-
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TERVEYS JA HYVINVOINTI

6
Jaana Kokko ja Pauliina Hyrkäs

Yhteiskehittämällä uusi malli
innovointiin ja parempia palveluja
terveyteen ja hyvinvointiin
Verkostoyhteistyö ja tuloksekas yhdessä tekemisen kulttuuri auttoivat
kehittämään uuden mallin innovointiin ja parempia palveluja terveyteen ja hyvinvointiin. YSI-hankkeessa kehitettiin uusi toimintamalli sairaaloiden innovaatiotoimintaan. CoHeWe edisti yritysten ja kaupunkien
yhteistyötä mahdollistaen uusia, asiakaslähtöisiä sosiaali-, hyvinvointija terveyspalveluja. HIPPA kehitti yritysten kanssa älykkään palveluasumisen tuotteita ja palveluja.
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Aika-strategia nosti keskiöön kuutoskaupunkien yhteistyön: asioiden yhdessä kehittämisen sekä onnistumisten, ratkaisujen ja parhaiden käytäntöjen jakamisen.
Kun kaupungit lähestyivät kehitettäviä asioita omilla
vahvuuksillaan hieman eri näkökulmasta, tarjoutui mahdollisuuksia oppimiseen kaikille.
Verkostoyhteistyötä ja yhdessä tekemisen kulttuuria olivat
osaltaan 6Aika-kokonaisuudessa ja hankkeissa toteuttamassa
Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen teknologia-asiantuntija Jaana Kokko ja PPSHP:n innovaatiokoordinaattori Pauliina
Hyrkäs.
– Yliopistosairaalat innovaatioalustana (YSI) -hankkeen päätavoitteena oli kehittää ja kokeilla valtakunnallisesti sovellettavissa olevaa mallia yliopistosairaaloiden innovaatiotoimintaan.
Tällaista mallia ei ollut, eikä myöskään riittävästi käytännöllistä
tai tieteellistä tietoa, kuinka innovaatiotoimintaa tällaisessa
kontekstissa mahdollistetaan ja johdetaan – ei edes kansainvälisesti. Lähdimme siis ratkaisemaan yhteistä haastetta, kuvaa
Pauliina Hyrkäs.
– CoHeWe-hankkeessa (Co-Created Health and Wellbeing)
kehitettiin yhteinen prosessi. Samalla mallilla vietiin yhteiskehittämistä läpi kaikissa neljässä kaupungissa. HIPPA-hankkeessa
käytössä oli kolmen kaupungin yhteiskehittämisen, testauksen
ja kaupallistamisen malli, kertoo puolestaan Jaana Kokko.

YSIstä uusi malli innovaatiotoimintaan
Pauliina Hyrkäs kertoo tarttuneensa toimeen YSI-projektipäällikkönä positiivisen ratkaisukeskeisellä mielellä. Tapa toimia
organisaatiorajojen yli, esimerkiksi yritysten kanssa, ja toisaalta
suuren yliopistosairaalan perinteinen toimintakulttuuri vaativat
alkuun huolellista pohdintaa, mutta aina keksittiin keinot päästä
eteenpäin.
– Kun päästiin konkreettisesti vauhtiin ja sopivat toimintamallit ja työskentelytavat löytyivät, meidän ammattilaisemme
sekä yritysten ja yliopiston osaajat toimivat aktiivisesti ja innol-

la. Oli ilo huomata, että yhteistyö vastasi kaikkien
osapuolten toiveita ja auttoi heitä kohti tavoitteitaan, hän sanoo.
– On tärkeää ymmärtää, että menestys innovaatiotoiminnassa syntyy jatkuvalla, osaavalla työskentelyllä sekä riittävän tuen ja toiminnan ylläpidon
kautta. Tulokset eivät synny eikä toiminta pyöri
itsekseen, joten myös julkisessa sosiaali- ja ter
veydenhuollossa on tärkeää panostaa toimintaan
varmistamalla riittävä asiantuntijuus ja resurssit,
Hyrkäs jatkaa.
Oulussa aloitettiin YSI-hankkeessa sosiaali- ja terveydenhuollon tarvelähtöinen yhteiskehittäminen.
OYSin kehitystarpeiden selvittäminen poiki useita
tarvelähtöisiä ratkaisuja.
– Kaikkein tärkeimpänä tuloksena syntyi yliopistosairaalaan ja julkiseen terveydenhuoltoon sopiva
innovaatiotoiminnan malli, jota sittemmin on jatkokehitetty ja jalkautettu laajemminkin alueelliseen
käyttöön, Hyrkäs sanoo.
YSI hyödynsi myös yritysten osaamista. Hanke toi
uutta liiketoimintaa jo olemassa oleville yrityksille, ja
uuden ratkaisun kehittäminen synnytti myös uutta
yritystoimintaa. Pauliina Hyrkäs sanoo yritysyhteistyön olevan suuri rikkaus.
– Toki yritykset tulevat erilaisesta maailmasta
kuin julkinen sairaala. Tarvitaan koordinoivia tahoja
ja fasilitoivia toimijoita, jotka ymmärtävät innovaatiotoiminnan ja -prosessien dynamiikkaa.

mukaan liikkeelle lähdettiin aina tarvelähtöisesti. Se
hyödytti kumppaniyrityksiä, sillä tieto kehittämisen
tarpeista on yritykselle arvokasta.
– Etsimme ja löysimme potentiaalisimmat
kehityskumppanit eli kehittämismyönteisiä yrityksiä, jotka toteuttivat ratkaisut aikataulussa. Heidän
kanssaan CoHeWessa vietiin Oulussa kuusi kokeilua
maaliin saakka, Kokko kiittää.
– Valtakunnallisesti tehtiin 35 yrityskokeilua, ja
yhteiskehittämiseen osallistui noin 150 yritystä ja
830 sote-alan ammattilaista. 1 490 asiakasta kehitti
ja testasi hankkeessa palveluja, hän tarkentaa.
CoHeWen konkreettisia tuloksia Oulussa olivat
esimerkiksi uusi sosiaalipäivystyksen mobiilipalvelu,
ratkaisu läsnäolon kokemusten ja elämysten lisääminen digitaalisiin kohtaamisiin ja masentuneen
henkilön toipumisen omaseurantaan tarkoitettu
Mielipäiväkirja-sovellus.
– Prosessit ovat aika pitkiä, kun kerätyistä tarpeista muodostetaan haaste, johon sitten haetaan
kilpailutuksen kautta ratkaisu, joka testataan aidossa ympäristössä. Oulun yliopiston apu oli meille
tärkeää yhteiskehittämisen projektien eteenpäin
viemisessä ja arvioinnissa, Kokko sanoo.
– CoHeWessa kehitetystä yhteiskehittämisen
oppaasta olemme ylpeitä. Se on työkalu muillekin
kaupungeille yritysyhteistyöhön ja yhteiskehittämiseen, hän lisää.

Tarvelähtöisyys hyödytti yrityksiä

Innovaatiotoiminnan kehittäminen on tärkeä,
ajankohtainen aihe. YSI-hankkeen tulokset ovatkin herättäneet laajasti kiinnostusta ja poikineet
yhteydenottoja muilta julkisilta terveydenhuollon
organisaatioilta. Se on merkinnyt Pauliina Hyrkkääl-

6Aika-hanke CoHeWe edisti päätavoitteenaan yritysten yhteistyötä kaupunkien kanssa ja mahdollisti
uusien, asiakaslähtöisten hyvinvointi- ja terveyspalveluiden kehittämistä ja käyttöönottoa. Jaana Kokon

Menestyksekäs uusi toimintamalli

le ajoittain eräänlaisena tutorina toimimista.
– Kaikki pääsevät aina vain parempiin tuloksiin,
kun saadaan opit ja hyödyt yhteiseen käyttöön toisten kaupunkien edistymisestä. Alueet ja kaupungit
kirittävät toisiaan positiivisessa mielessä, hän kuvaa.
Uusi toimintamalli on todettu menestyksekkääksi. Se on synnyttänyt myös laajempaa verkostoyhteistyötä ja aktivoinut sairaanhoitopiirin organisaation ja julkisen sairaalan innovaatiotoiminnan aivan
uudelle tasolle.
– YSI todisti, että julkisen sairaalan kaltainen
perinteinen ympäristö voi lähteä mukaan hyvin
aktiiviseen innovaatiotoimintaan. Täytyy vain löytää
räätälöidyt keinot, kehittää niitä huolellisesti ja
osallistaa riittävästi asiantuntemusta kehittämiseen,
Hyrkäs sanoo.

Parempaa palveluasumista digitalisaatiolla
HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista
digitalisaation avulla -hanke kehitti yritysten kanssa
älykkään palveluasumisen tuotteita ja palveluja. Yksi
HIPPA-hankkeen keskeisistä tuloksista on verkkopalvelu TUTTU net – Tuotekehittäjän testi- ja tukiverkosto osoitteessa tuttunet.fi.
Isossa roolissa oli ammattikorkeakoulujen ja
kaupunkien tiivis verkostoyhteistyö, mikä merkitsi
Oulussa kyvykkyyden kasvua ja toiminnan monipuolista kehittämistä.
– Oulussa kehitimme myös olemassa olevaa
palvelua hankkeiden kautta yhteiskehittämistestaustoiminnalla. HIPPAn kumppaneina toimivat pk-yritykset, joille ilmainen testaus- ja yhteiskehittämisapu
on tärkeää. Hyvät verkostot jäivät elämään, ja ovat
keskeisiä asioiden edelleen kehittämisessä, sanoo
Jaana Kokko.
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KIERTOTALOUS JA ENERGIA

E

Johanna Mäkelä

nergiasäästöjen maksimointi on strateginen tavoite sekä
julkisen että yksityisen sektorin toimijoille. Pienempi
energiankulutus näkyy yritysten kukkaroissa, ja toisaalta
niin yritysten asiakkaat kuin julkisorganisaatiot vaativat
energiankulutuksen minimointia.
CarbonWise-hankkeen keskiössä on yritysten hiiliviisaus:
energiatehokas ja elinkaaren huomioiva liiketoiminta, jolla on
mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset.
– Oulun hiiliviisaus on yritysten, organisaatioiden ja kaupunkilaisten yhteinen asia, jonka merkitys kaupungin pito- ja
vetovoimassa kasvaa jatkuvasti. Yritys ei voi enää luoda kilpailukykyistä brändiä huomioimatta kestävää kehitystä, sanoo
CarbonWisen projektipäällikkö Tiina Haapaniemi.
CarbonWisen viesti on otettu yrityksessä vastaan kiinnostuneena, jopa innostuen. Yksi teemaan myönteisesti suhtautuvista
on hankkeessa pilottiyrityksenä toimiva Oulun satama.
– Meidän alueellamme yritykset voivat testata ideaansa.
Teemme pilotointeja ja etsimme yritysten kanssa molempia
hyödyttäviä ratkaisuja, Oulun sataman liiketoiminnan kehityspäällikkö Päivi Vähänikkilä-Kuronen toteaa.

Mukana monipuolinen joukko yrityksiä

Energiansäästö ja hiiliviisaus
syntyvät monesta purosta
Oulun kaupunki haluaa olla hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä. 6Aika-hankkeissa on parannettu yritysten ja organisaatioiden
hiiliviisautta ja pienennetty energiankulutusta – ja nyt Oulun hiilineutraalius on monta askelta lähempänä.
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Yritykset ovat tervetulleita hiiliviisauden polulle millaisella
taustalla tahansa. CarbonWisesta kiinnostuneita onkin hyvin
heterogeeninen joukko pienestä kivijalkayrittäjästä aina suuriin
teollisuusyrityksiin.
– Opastamme kuinka hiilijalanjälki lasketaan koko organisaatiolle tai vaikka tuotteelle tai palvelulle. Tämä on alku hiiliviisaan
liiketoiminnan kehittämiseen ja siitä saatavan kilpailuedun vahvistamiseen. Edelläkävijät hyötyvät, kertoo Haapaniemi.
Oulun satama on kiinnittänyt huomiota hiiliviisauteen ja
kaikenlaiseen energiankulutuksen minimointiin jo pitkään, aina
1990-luvun alusta saakka.

– Meillä on ISO-ympäristösertifikaatti ja olemme olleet
hyvin tietoisia päästöistämme, Vähänikkilä-Kuronen sanoo.

Uimahallin vesiin lämpö jäähallista
Energiaviisaat kaupungit (EKAT) -hankkeessa etsittiin uusia
älykkäitä vähähiilisiä ratkaisuja 6Aika-hankkeen kuudessa
kaupungissa. Oulun osatoteutuksessa keskityttiin Raksilan
urheilualueen energiavisioon, jossa selvitettiin alueen paljon energiaa haukkaavien rakennusten synergiahyötyjä.
Raksilassa vierekkäin sijaitsevat jäähalli ja pienempi
harjoitushalli, tekojäärata ja Suomenkin mittakaavassa
suuri Oulun uimahalli, joka kuluttaa eniten energiaa
yksittäisistä kaupungin omistamista rakennuksista.
Hyvänä kakkosena tulee perässä Oulun jäähalli.
– Raksilan urheilualueella on mahdollista säästää valtavasti energiaa ja vähintään puolittaa vuotuiset päästöt,
kertoo Oulun osatoteutuksen projektipäällikkö Johanna
Mäkelä näkymistä, jotka tukevat Oulun tavoitetta olla
hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä.
Hankkeen myötä syntyi suunnitelma siitä, miten jäähallin lauhdelämpöjä voidaan hyödyntää uimahallin lämmityksessä rakentamalla rakennusten välille matalalämpöverkko. Lisäksi altaan vesimassa pystytään hyödyntämään
lämpövarastona yöaikaan. Veden lämpötila nousee aamu
yöstä vain asteella ja tasaantuu jo aamulla normaaliksi
käyttäjille, silti se voi varastoida lämpöä 4 MWh verran.
Mahdolliset ja todennäköiset käytännön toimet matalalämpöverkon rakentamisessa odottavat Oulun uimahallin
peruskorjausta tai mahdollista uuden uimahallin rakentamista samalle paikalle.

Tarve energiavirtojen laskemisesta ja niiden hyödyntämisestä Raksilan urheilualueella on tunnettu jo pitkään.
– Nyt laskelmat syntyivät täysin tämän hankkeen ansi
osta, Mäkelä kiittää.

Kiimingissä kehitettiin kiertotaloutta
Kiertotalous maankäytön suunnittelun ja maamassojen
paremman hyödyntämisen näkökulmasta oli keskiössä
CircVol-hankkeessa. Oulussa sen kehittämiskohteena oli
Välimaan kiertotalousalue Kiimingissä.
– Uutta liiketoimintaa kiertotaloudesta ja suurivolyymisten teollisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntämistä maarakentamisessa, kiteyttää tavoitteita
CircVol-hankkeen projektipäällikkö Venla Honkala.
Välimaa on monelle toimijalle suunniteltu laaja alue,
joka poikii kasvua kiertotaloudesta materiaalitehokkuudella ja innovatiivisilla ratkaisuilla ja tuotteilla.
– Tehdasteollisuuden sivuvirtojen paremmalla hyödyntämisellä ja maamassojen uudelleenkäytöllä saadaan sekä
taloudellisia säästöjä että edistetään Oulun tavoitteita
kiertotaloudessa ja hiilineutraaliudessa, Honkala toteaa.
Hänen mukaansa hankkeessa myös vahvistettiin Väli
maan tunnettuutta ja osallistettiin kiiminkiläisiä alueen
kehittämiseen.
– Avoimien ovien päivä poiki kiinnostusta ja positiivisia
kommentteja sekä keskustelua alueesta ja ympäristöasioista. CircVol sysäsi liikkeelle monta kehitysuraa, joiden
toivotaan jatkuvan yhteistyönä paikallisten osallistamisen,
keskinäisen vuoropuhelun ja alueen kehittämisen parissa,
Honkala päättää.

– Meidän alueellamme yritykset voivat testata ideaansa. Teemme pilotointeja ja
etsimme yritysten kanssa
molempia hyödyttäviä ratkaisuja, Oulun sataman liiketoiminnan kehityspäällikkö
Päivi Vähänikkilä-Kuronen
toteaa.
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PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN OSAAMINEN

6

Pirjo Koskiniemi ja Liisa Pietikäinen

Tiedolla johtaen parempia päätöksiä
6Aika-kaupungit edistävät yhdessä innovaatioita ja kasvuyrittäjyyttä. Kasvun ekosysteemit -hankkeessa on tavanomaisten yrityspalveluiden rinnalle kehitetty uusia innovaatio- ja kasvupalveluja, esimerkiksi innovaatio- ja
osaamiskeskittymiä, kokeilualustoja ja kansainvälistymistä kaupunkien
yhteistyönä. Markkinatietopalvelu ja valmennukset ovat Kasvun ekosysteemit -hankkeen ratkaisuja pk-yritysten tiedolla johtamisen tarpeeseen.
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Aika-hankkeen kaupungit ovat yhdessä kehittäneet
kansainvälistyville yrityksille palveluita alueellisten
vahvuuksien ja tarpeiden mukaan. Oulussa kasvuhakuisille yrityksille toteutettuja palveluita ovat esimerkiksi
markkinatietopalvelu ja valmennukset.
– Yhteistä suurimmalle osalle yrityksiä on tiedon tarve,
kiteyttää BusinessOulussa innovaatiopalvelujen vastuuhenkilönä toimiva Pirjo Koskiniemi.
Yrityksille tarjottavien palveluiden lisäksi on kirkastettu
kaupunkien omaa roolia ekosysteemeissä. Kehitettyjä keinoja ja
hyviä käytänteitä on jaettu ja yritykset ovat voineet osallistua eri
kaupunkien tapahtumiin.
Yritysten kasvussa ja kansainvälistymisessä on erilaisia suunnitteluhorisontteja: Pitkän aikavälin strategisten suunnitelmien
on parasta perustua tietoon alusta asti. Lähempänä markkinoita
taas on tarve markkina- ja toimialaspesifimmälle palvelulle.
– Markkinatietopalvelu välittää tietoa esimerkiksi teknologioiden, liiketoimintamallien ja markkina-alueiden kehityksestä.
Ilmainen palvelu on kaikkien yritysten saatavilla. Valmennuksissa yrittäjät ja muut avainhenkilöt voivat parantaa valmiuksiaan
tehdä strategista ennakointityötä myös itse, sanoo Business
Oulun asiantuntija Liisa Pietikäinen.
Yritykset ovat antaneet kiitosta Kasvun ekosysteemit -hankkeen markkinatietopalvelulle ja valmennuksille, jotka ovat erinomainen tapa välittää ulkoista tietoa eri toimintaympäristöistä.
Näin yritykset voivat suuntautua omaan vientimarkkinaansa
viimeisintä tietoa hyödyntäen.
– Tiedolla johtamisen valmennukset ovat olleet täynnä.
Kaikki markkinatietopalvelua käyttäneet yritykset ovat kertoneet
saaneensa tietää jotain uutta ja tarpeellista, Pietikäinen summaa
hyvää palautetta.
Markkinatietopalvelu, valmennukset ja tietoa välittävät
BusinessOulun asiantuntijat ovat osaamisen resurssi, joka
tarjoaa tietoa esimerkiksi teknologioiden ja liiketoimintamal-

lien kärkikehityksestä, markkina-alueista, uusista
innovaatioista ja pääomasijoittamisen toimintaympäristöistä.
– Markkinatietopalvelun avulla kanavoimme
asiakkaillemme päivittyvää tietoa kansainvälisiltä
tutkimus- ja analytiikkataloilta. Osaamistamme on
myös sovittaa tiedot yhteen asiakkaan tarpeiden
kanssa – kaikki tietysti äärimmäisellä luottamuksella,
Pietikäinen kertoo.
Yritykset voivat kansainvälistyä tai laajentua
elinkaarensa monissa vaiheissa, joskus moneen
kertaan. Yksi innovaatio sopii yhteen markkinaan ja
toinen toiseen. Siksi markkinatietopalvelu ja valmennukset palvelevat eri vaiheissa olevia kaikenkokoisia
yrityksiä.
– Yrityksillä riittää vaihtoehtoja, koska tilanteet ja
kehitysvaiheet vaihtelevat suuresti markkinoittain
eri puolilla maailmaa. Meillä länsimaissa voi huolettaa tietoturva IoT-ratkaisujen suhteen – toisilla
markkinoilla voi olla ihmiselle sähköt vasta tulossa.
Tietoa yritysten tiedon tarpeista on hankittu
paitsi kysymällä ja tutkimalla yrityksiä itseään, myös
tutkimuslähteistä ja havainnoimalla. Tällä perusteella nämä palvelut suunniteltiin vastaamaan yritysten
strategisen suunnittelun tarpeisiin.
Kun strategiset suunnitelmat on tehty, yritys tarvitsee yksityiskohtaisempaa tietoa valitusta kohdemarkkinasta, sillä tiedon tarve ei pääty markkinaan
menoon.

ProWellness hakee kasvua
monesta suunnasta
Oululaisen ProWellness Health Solutions Oy:n toimitusjohtaja Mika Sipilän mukaan myös ProWellness

tarvitsi vastikään spesifiä tietoa.
ProWellness osallistui Kasvun ekosysteemit
-hankkeen järjestämään lääkinnällisten laitteiden
sääntöjen valmennukseen, jossa keskityttiin sääntelyn tiukentumiseen Euroopan Unionissa.
Direktiivin muuttuessa asetukseksi joidenkin
terveysalan tuotteiden luokitukset muuttuvat.
ProWellness Oy:lle muutokset näkyvät joidenkin
tuotteiden kohdalla aiempaa raskaampina ja kalliimpina laadunvarmistusprosesseina.
– Pidin kurssia erittäin onnistuneena meidän
näkökulmastamme, Sipilä toteaa.
ProWellnessin tuotteita on käytössä terveysalan
organisaatioissa Suomen lisäksi Britanniassa ja
Irlannissa. Jotta yritys voi toimia uusilla ja nykyisillä
markkinoilla, sen täytyy tuntea paikallinen terveys
alaa koskeva lainsäädäntö erittäin hyvin. Tässä
työssä 6Aika-hankkeesta on ollut paljon apua, kun
se on koonnut uuteen regulaatioon liittyvää tietoa
tarvitsevia yrityksiä yhteen.
– Olemme pyrkineet laajentumaan muuallekin
ulkomaille. Paraikaa meillä on menossa monta
projektia Lähi-Idän ja Itä-Afrikan puolella sekä
Etelä-Aasiassa. Olemme käyneet Business Finlandin
delegaatioiden mukana Lähi-Idässä parikin kertaa,
Sipilä sanoo.

janvaihdoksiin keskittyneessä Hyvinvointiyritykset
kiertoon -hankkeessa keskityttiin madaltamaan
kynnystä hyvinvointiyritysten omistajanvaihdoksille.
– Potentiaalisten uusien yrittäjien tiedontarve
liittyy esimerkiksi rekisteri- ja tietoturva-asioihin. On
esimerkiksi tarve tietää, miten kantarekisteriin liitytään, hankkeen projektipäällikkönä toiminut Oulun
ammattikorkeakoulun terveydenhuollon erityisalojen koulutuspäällikkö Mika Paldanius sanoo.
Hyvinvointiyritykset kiertoon -hanke on jo ohi,
mutta monet sen tuomat hyvät käytännöt ovat
jääneet elämään. Paldanius on esimerkiksi mukana
aktiivisessa ryhmässä, jossa yritystoimintaa lopettavia ja aloittamista harkitsevia pyritään törmäyttämään toisiinsa.
– Puhumme re-start-upeista. Kun yritykselle on
luotu hyvä pohja ja asiakaskuntaa alkaa jo olla, siinä
on yleensä hyvät lähtökohdat yritystoiminnalle,
Paldanius toteaa.

Uutta yrittäjää etsimässä
Joskus yrityksen kasvun esteet liittyvät omistukseen.
Kun senhetkinen omistaja on jo tehnyt päätöksen
yritystoiminnan hiljentämisestä tai lopettamista,
yritys ei tyypillisesti valloita enää uusia liiketoiminta
alueita tai maita.
Nimenomaan hyvinvointialan yritysten omista-

– Yhteistä suurimmalle osalle
yrityksiä on tiedon tarve,
kiteyttää Pirjo Koskiniemi.
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LIIKKUMINEN

V

Sami Puuperä

Kohti vähäpäästöisempää liikkumista
Oulun ympäristöohjelman linjauksista keskeisin on hiilineutraali Oulu 2040.
Tätä tavoitetta tukee osaltaan Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa
-hanke, joka Oulussa kehittää etenkin uusia vähähiilisiä liikkumispalveluja ja
älykästä pysäköintiä. Liikennedatojen rajapintoja on avattu vapaasti saataviksi ja hyödynnettäviksi Oulussa, joka tunnetaan myös Suomen pyöräilypääkaupunkina ja talvipyöräilyn kansainvälisenä mallina.
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ähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hankkeessa
tutkitaan, kehitetään ja kokeillaan liikkumisen muuttamista vähähiilisemmäksi Oulussa, Espoossa, Tampereella ja Turussa.
– Valtakunnan tasolla hanke tukee kestävää liikenteen
kasvua. Oulussa hanke puolestaan edistää kaupungille tärkeitä
vähähiilisyys- ja ympäristötavoitteita, sanoo 6Aika-projektipäällikkö Sami Puuperä.
6Aika-strategia parantaa yritysten liiketoimintamahdollisuuksia uusissa liikkumisen palveluissa, matkaketjujen kehittämisessä, pysäköintijärjestelmän kehittämisessä, robottibusseissa ja
sähköisissä liikkumisvälineissä.
– Oulun osatoteutuksessa vähähiilisyyteen liittyviä teemoja
ovat älykäs pysäköinti ja uusien liikkumispalvelujen syntyminen
liikenteellisiin solmukohtiin, Puuperä sanoo.
Työpajat ja keskustelut sidosryhmien kanssa ovat nostaneet
Oulussa esille ongelmia ja haasteita etenkin pyöräilyyn liittyen.
Yksi konkreettinen esimerkki on pyöräpysäköinnin kehittäminen.
– Kaivataan turvallista tapaa pyöräpysäköintiin, jotta oman
kalliin pyörän uskaltaa jättää parkkiin.
Sami Puuperän mukaan Oulussa pyritään kokeiluilla ja
pilotoinneilla saamaan yrityksille referenssejä ja liiketoiminta
mahdollisuuksia. Mukana olevat kaupungit ovat nimenneet
yritysyhteistyön kehitysalustakseen hubin tai hubeja, joissa on
tunnistettu potentiaalia erilaisten liikkumispalveluiden kehittämiselle, kestävän liikkumisen parantamiselle ja päästöjen
vähentämiselle.
– Oulun hubina oli alun perin Linnanmaan kampus, mutta
korkeakoulujen etäopetus on vähentänyt liikkumisen ja pysäköinnin alueella minimiin. Uusi hubi on Kontinkangas, jossa
myös kohtaavat suuret säännölliset kävijämäärät ja vahva julkinen liikenne.
– Hubin vaihtumisen jälkeen lähdimme uudestaan liikkeelle
lähtötietojen selvittämisellä. Tarkoitus on saada loppuvuodesta

2021 haastehakuja auki yrityksille. Kokeilujen kautta avautuu yrityksille hyötyjä ja liiketoimintamahdollisuuksia, Puuperä kertoo.
Käytännössä lopputulema voi olla vaikka opastusapplikaatio
tai pysäköintiä helpottava sovellus. Mahdollisuuksia on vähähiilistä liikkumista monipuolisesti edistävässä hankkeessa runsaasti.
– Sähköistyvän liikkumisen lisäksi esimerkiksi helpompaa
pysäköintiä ja turhan ajamisen välttämistä. Edistetään matkaketjuja, pyöräilyä ja joukkoliikennettä, jolloin tarve käyttää henkilöautoa vähenee, summaa Puuperä.

Liikennedata avataan Oulussa kaikkien käyttöön
Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat (LIIRA) -hankkeessa avattiin
liikennedatojen rajapintoja vapaasti saataviksi ja hyödynnettä
viksi. Oulun kaupungin liikenneinsinööri Harri Vaaralan mukaan
Oulussa onkin periaate, että liikenteestä kerätty data avataan,
ellei siinä ole henkilötietosuojan kannalta jotain sensitiivistä.
– LIIRAssa avattua liikennekameradataa pystyvät kolmannet
osapuolet hyödyntämään avoimen rajapinnan kautta. Dataa
myös esitetään oulunliikenne.fi-palvelussa graafisen käyttöliittymän kautta, Vaarala kertoo.
Liikennedatan ympärillä on paljon hypetystä, mutta liiketoiminnassa riittää vielä kehitettävää, sanoo Vaarala. Nyt esimerkiksi viranomaiset tai kaupunki kadunpitäjänä hyödyntävät
liikenteestä kertyvää suurta datamassaa aktiivisesti.
– Oulussa kerätään liikennevaloista valtava määrä dataa,
ja sitä hyödynnetään liikenteenhallinnan ja liikennevalojen
optimoinnissa. Meillä onkin ollut jo 10 vuotta käytössä liikennevalojen keskusjärjestelmä – kehitimme hieman vahingossa
tosielämän IoT-järjestelmän jo kauan ennen kuin koko asiasta
puhuttiin, sanoo Vaarala hymyillen.

kohteeksi. Pyöräilyyn panostetaan Oulussa osana vähähiilistä
liikkumista, sanoo Harri Vaaarala.
– Muutenkin kaikki liikenteen saralla tekemämme liittyy
enemmän tai vähemmän liikenteen ilmastovaikutuksen pienentämiseen. Keskustan liikennejärjestelmää pyritään muokkaamaan vähäautoisemmaksi, ja joukkoliikenteessä pyritään
kilpailutusten kautta vähäpäästöisempään kalustoon.
Liikenneinsinööri Vaarala on mukana kehittämässä pyöräliikennettä, jonka menestystä alettiin Oulussa rakentaa fiksuilla
ratkaisuilla jo 1970-luvulla.
– Oulussa ymmärrettiin rakentaa pyöräliikenteelle erillistä
verkostoa, joka on irrallaan autoliikenteen käyttämistä väylistä.
Näin pyöräily kesällä metsän keskellä on miellyttävämpää ja
reittien talvikunnossapito on helpompaa.
Vaaralan mukaan otolliset olosuhteet kehittävät pyöräilyä
entisestään. Eivät oululaiset ole sen karaistuneempia kuin muutkaan ihmiset, mutta laaja, hyväkuntoinen verkosto houkuttelee
pyöräilemään vuoden ympäri.
– Parhaassa tapauksessa lämpimistä maista Ouluun tulleet
ovat muuttuneet puolessa vuodessa täysiverisiksi talvipyöräilijöiksi. Siihen me Oulussa keskitymme – liikkumiseen omin voimin kävellen, pyöräillen tai sitten joukkoliikennettä hyödyntäen.

– Oulussa edistetään  
matkaketjuja, pyöräilyä
ja joukkoliikennettä,
jolloin tarve käyttää
henkilöautoa vähenee,
sanoo Sami Puuperä.

Pyöräilypääkaupunki Oulu
Oulu pyöräilykaupunkina, ja etenkin oululaisten ahkera talvipyöräily, on noussut suuren kansainvälisen mediahuomion
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6AIKA – THE SIX CITY STRATEGY

6Aika – The Six City Strategy
The six largest cities in Finland, each with their own characteristics, share the same challenges of urbanisation.
In the Six City Strategy, Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku,
and Oulu tackle those challenges together and evolve towards
ever-smarter and inherently human-centric cities.

I

n the 6Aika strategy, the cities engage in internationally
unique and pragmatic cooperation. The results of this cooperation include greater effectivity and possibilities for scalable services, such as sharing knowledge and best practices,
networking, and fresh new perspectives.
The strategy has been implemented in projects where the
six cities have developed services together with companies,
research and education organisations and residents.
The basis of the Strategy was built in three large-scale
spearhead projects: Open data and interfaces, Open innovation
platforms and Open participation and customership. Additional
themes have included Circular Economy and Energy, Mobility,
Learning, Health and Wellbeing, Smart City solutions and Urban
Data, New Knowledge and Competences for Small and Medium-
sized enterprises (SMEs), and Training and Employment.
60 projects have started in the 6Aika strategy. Approximately
4,000 companies have been involved, and more than 5,000 people have participated in employment projects. 806 new products
or services were developed and tested on 102 new innovation
platforms. The companies gave the 6Aika activity an overall
score of 4.4 on a scale from 1 to 5.
Cooperation and joint development are at the heart of the
strategy from the start of projects right through to their completion. For example, 6Aika brought companies together to solve
the challenges of cities with agile piloting, for example. At the
same time, the companies acquired feedback from real users
for their product development.

Oulu has participated in 30 6Aika projects.
In this publication, we present highlights from
different themes from Oulu’s perspective.
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Oulu has focused especially on joint development, open
innovation platforms and technology in a number of different
theme areas. New agile tools and rapid experiments have enhanced cooperation between the city of Oulu and companies.
Health and Wellbeing created networked cooperation and
a culture of joint working in Oulu. Codevelopment produced a
new model for innovation and better services for health and
wellbeing.
A new operational model was developed for innovation
activities in hospitals. Smart assisted living products and
services were implemented together with companies. Deeper cooperation between companies and the city enabled
new customer-oriented social, wellbeing and health services.
Learning improved the business opportunities of companies developing learning and learning environment products,
services and technologies via cocreation and pilots.
Experiences and insights have been shared in Oulu with
concrete rapid experiments. Codevelopment in a real environment has brought more support, better stamina and
inspiring artificial intelligence to learning.
Training and Employment brought new efficiency to
employment, entrepreneurship and education in Oulu.
Unemployed young people were guided to work and studies
in the games business through coaching. The employment
and entrepreneurship of the young and long-term unemployed were also promoted successfully.
BusinessAsema’s new customer service model supports
continuous learning and provides a wide range of services to
people who are working, seeking jobs, changing jobs, running
a business, or planning to start a business.

Smart City solutions and Urban Data extracted more
benefits from the data of the city of Oulu. The operator-independent and open IoT platform is one of the developed solutions that put city data from different information systems to
beneficial uses.
In Oulu, the focus was on property maintenance and
improving lifecycle management. Solutions for diverse real
property measurements were tested in rapid experiments.
Circular Economy and Energy made companies and organisations more carbon wise and decreased energy consumption – and now Oulu is many steps closer to carbon neutrality.
The energy vision for the Raksila sports fields examined
the synergy benefits of buildings with high energy consumption. Oulu developed a new circular economy area and
created operating models for the utilisation of large-volume
industrial side streams and masses of soil generated from
infrastructure construction.
New Knowledge and Competences for Small and
Medium-sized enterprises (SMEs) promoted innovations and
high-growth entrepreneurship. Services implemented for
companies looking to expand in Oulu include market information services and coaching. They are solutions to knowledge-based management needs. This way, companies can
grow and internationalise using the latest information.
The city of Oulu wants to be carbon neutral by 2040.
Mobility supports this goal by developing new low-carbon
mobility services for traffic hubs. Another important theme
is smart parking. Furthermore, traffic data interfaces were
made freely available and utilisable in Oulu.

Oulu has focused especially
on joint development, open
innovation platforms and
technology in a number of
different theme areas.
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6AIKA – THE SIX CITY STRATEGY

6Aika stimulated BusinessAsema
and diverse new cooperation between companies in Oulu
In Oulu, the 6Aika strategy has materialised as new vitality and jobs
as well as better business and success opportunities. 6Aika also contributed to the birth of BusinessAsema, which connects companies,
jobseekers, and students.

O

ulu BusinessAsema is a new kind of joint development platform where companies, jobseekers,
and students can meet effortlessly. Services
related to entrepreneurship and employment
as well as workspaces open to everyone are readily available at BusinessAsema.
– Cooperation between employment and business
is BusinessAsema’s main user interface. Moreover, it’s a
smart building and a testing environment for companies,
explains 6Aika Project Manager Jari Jokisalo.
– BusinessAsema is also a good example in that it’s
mostly based on the ideas, operating models, and tools of
the 6Aika project, adds BusinessOulu Executive Director
Juha Ala-Mursula.

Three focus areas in the strategy

Soile Jokinen and Juha Ala-Mursula
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It was already clear in the initial stages of the 6Aika strategy
that the project must support entrepreneurship and the
creation of new jobs.
Three focus areas took shape in the strategy: Open
innovation platforms, Open data and interfaces, and Open
participation and customership.
– The most significant areas of development for Oulu
included Circular Economy and Energy, Mobility, Learning,
Health and Wellbeing, Smart City solutions and Urban Data,
New Knowledge and Competences for Small and Medium
sized enterprises (SMEs), and Training and Employment,
says 6Aika Coordinator Soile Jokinen.
– In hindsight, it was a brilliant strategy where pertinent
themes paved the way to success, she continues.
Aarne Kultalahti, Head of Business Environment at
BusinessOulu, calls Open innovation platforms, along with

BusinessAsema, a significant success for the 6Aika strategy.
The 12 segments of the BusinessOulu-coordinated spearhead project opened digital and physical platforms to test
and develop companies’ products and services.
– Many permanent practices and tools were left for everyone to use, adds Jari Jokisalo.

A fine view of development
6Aika has provided a view of the development that is under
way in Finland’s six largest cities. The project has attracted
international interest.
– Finland has been regarded as a model country in such
large-scale city cooperation. Funding was used efficiently, and
the themes were promoted in cooperation with companies in
a unique way within the EU framework, explain Ala-Mursula
and Jokisalo.
The 6Aika strategy highlighted a common challenge: how
to make cities smarter and meet the needs of the residents
with services.
– The start-up spirit in activities united us to succeed in
projects and achieve goals. We pulled together in this race,
says Jokisalo.
6Aika has been a time of great cooperation and learning.
Not only can everyone learn from how cities execute development work in the project, but the Smart City development
also provides an example of how to deploy smart solutions to
benefit cities and residents
– Everyone can utilise best solutions developed by others.
In accordance with the funding strategy, all results must be
open to the project cities and others, Jokisalo explains, referring to the background of the project.
A total of almost 4,000 companies and over 5,000 jobseekers have participated in the activities.

– Utilising the knowhow of companies more efficiently and
having companies spar are key aspects of the 6Aika concept.
We have gained benefits for companies from platforms and
environments through rapid trials and innovative acquisitions
– companies are always in focus, and it’s essential to draw
companies into cooperation, say Jokisalo and Jokinen.
As for the future, Aarne Kultalahti emphasises that the
6Aika strategy raises current issues. Juha Ala-Mursula also
points out that the common views of Finland’s biggest cities are
therefore influential.
– When the six biggest cities, or 40 per cent of the citizens,
comment something, it has a deep resonance – quite contrary
to if each city told its own stories alone, he sums up.

– The start-up spirit in
activities united us to
succeed in projects and
achieve goals. We pulled
together in this race,
says Jari Jokisalo.
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