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1. Sammanfattning
6Aika – Öppna och smarta tjänster är en strategi för en hållbar stadsutveckling som
Finlands sex största städer – Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo och
Uleåborg – deltar i. Strategin har stor betydelse på nationell nivå: 30 procent av vårt
lands befolkning bor i de städer som är med i strategin. Användningen av större
stadsregioner som miljö för utveckling av nya innovationer stärker Finlands
konkurrenskraft eftersom helheten är tillräckligt stor för att fungera som referensobjekt
på världsnivå. I strategin förbättras också städernas serviceprocesser och deras
funktion över kommungränserna. Åtgärderna ökar produktiviteten inom den offentliga
sektorn för såväl de deltagande städerna som hela landet, eftersom de nya
handlingsmodellerna kan användas av alla städer och kommuner.
Grunden för 6Aika-strategin är ett samhälle som utvecklas mot större social
gemenskap, öppenhet och nåbarhet. Ett fungerande stadssamhälle är en helhet som
bildas av stadsbor, företag, forsknings- och utvecklingsaktörer samt myndigheter. En
av de effektivaste metoderna för att skapa innovationer och öka produktiviteten är
öppna handlingsmodeller som ger alla aktörer möjlighet att delta.
6Aika-strategin omfattar tre tyngdpunkter vad gäller byggandet av öppna ekosystem i
stadsservicen. De tre tyngdpunkterna genomför de särskilda målen i
strukturfondsprogrammets verksamhetslinjer samt målet om att stärka områdenas
konkurrenskraft och livskraft som ingår i arbets- och näringsministeriets (ANM)
stadspolitiska åtgärdsprogram.
Tyngdpunkt 1: ÖPPNA INNOVATIONSGRUNDER
Innovationsgrunder är funktionella helheter där stadsgemenskapen tillsammans
skapar nya lösningar och ny affärsverksamhet. Platsen, de produktifierade
processerna och människorna förenas i en verksamhet som skapar värde. I 6Aikastrategin gör städerna det möjligt att skapa och testa nya produkter och tjänster i
verkliga stadsmiljöer och på verkliga innovationsgrunder genom att utnyttja bland
annat nya upphandlingsprocesser. Öppna innovationsgrunder är F&U&I-kluster som
är förenliga med de särskilda målen i verksamhetslinje 2 i strukturfondsprogrammet
samt miljöer för utveckling av förnybar energi och energieffektiva lösningar.
Tyngdpunkt 2: ÖPPNA DATA OCH GRÄNSSNITT
Städerna producerar enorma mängder värdefull information: geografisk information,
miljöinformation, trafikinformation, statistik, ekonomiska uppgifter och så vidare.
Företagen kan utnyttja denna information i sin affärsverksamhet. I 6Aika-strategin
öppnar städerna sina informationsreserver i syfte att tillhandahålla öppna data som är
kompatibla och finns tillgängliga via gemensamma publikationskanaler. Den helhet
som de sex städerna utgör är en utmärkt testmiljö och marknad för företag. Arbetet
stärker små och medelstora företags innovationsverksamhet i enlighet med de
särskilda målen i verksamhetslinje 2 i strukturfondsprogrammet. Genom att öppna och
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harmonisera trafik- och miljöinformation stöds också utvecklandet av förnybar energi
och energieffektiva lösningar.
Tyngdpunkt 3: ÖPPEN DELAKTIGHET OCH ÖPPNA KUNDRELATIONER
I 6Aika-strategin möjliggörs uppkomsten av ny affärsverksamhet genom att man
tillsammans med kunderna utvecklar öppna och smidiga servicemodeller och -system
med många kanaler och aktörer. De nya öppna lösningarna möjliggör företagens
serviceinnovationer samtidigt som de förnyar den offentliga servicestrukturen
(strukturfondens verksamhetslinje 2), stödjer sysselsättningen av ungdomar och andra
personer i en svag ställning på arbetsmarknaden (strukturfondens verksamhetslinje
3), förbättrar tjänsterna och verksamhetssätten i övergångsskeden i utbildning och
arbetsliv (strukturfondens verksamhetslinje 4) samt gör det möjligt att utveckla
invånarorienterade verksamhetssätt och tjänster i syfte att förbättra arbets- och
funktionsförmågan hos personer utanför arbetslivet (verksamhetslinje 5).
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2. Målen för strategin
Strategins främsta syfte är att stärka Finlands konkurrenskraft genom att använda de
största städerna som utvecklings- och försöksmiljö för nya innovationer. Dess mål är
att skapa ny kompetens, affärsverksamhet och arbetsplatser. Även om städer har
samma typer av problem är stadslösningar ett svårt område för affärsverksamhet
eftersom olika städers verksamhetsmiljöer ser mycket olika ut inom Finland.
En mer enhetlig marknad än tidigare och ett tillräckligt stort pilotområde skapar en
pilotmiljö som är jämförbar även på global nivå. När tjänster utvecklas i Finland kan
man utifrån den kunskap som fåtts här utveckla dem även för utländskt bruk. Samtidigt
skapas processer och verktyg med hjälp av vilka företagen kan utveckla anpassade
handlingsmodeller som gör det möjligt att duplicera tjänsterna till olika lokala
förhållanden och olika typer av företagsverksamhet.
Genom samarbete söks volymfördelar. Städerna kan förena sina beställarvolymer
bland annat genom att öppna gränssnitt för verksamhet, information och
informationssystem för nya tjänster och lösningar. Städernas databanker ger
företagen ny information som bidrar till produktionen av innovationer. Genom
samarbete och samverkan inom och mellan städer och kan stadssamhällena
dessutom effektivt, snabbt och smidigt ta i bruk de nyaste och mest behändiga
handlingsmodellerna, tjänsterna, verktygen och förfarandena. Genom samverkan
mellan företag och städer i fråga om modeller för affärsverksamhet,
handlingsmodeller, information, informationssystem och teknologi kan de nya
tjänsterna anpassas så att de kan utnyttjas i olika lokala, nationella och internationella
verksamhetsmiljöer.
6Aika är en strategi som inte är beroende av en viss verksamhetsbransch och den
erbjuder nya möjligheter för till exempel ICT-företag, företag som tillhandahåller
geografisk information, säkerhetsbranschen, aktörer som utvecklar trafiktjänster,
aktörer som utvecklar detektor- och sensorteknologi, aktörer som levererar clean- och
greentech-lösningar, mediebranschen och andra kreativa branscher samt olika
servicesektorer.
De sex största städerna är centrum för forsknings-, utvecklings- och
innovationsverksamheten i Finland. 6Aika-strategi medför många fördelar för
högskolor och forskningsinstitutioner. Tack vare konkreta testmiljöer är det möjligt att
utveckla och testa nya lösningar i sådana miljöer och situationer där de används i
verkligheten. Den information i realtid och de gränssnitt som städerna öppnar är ett
värdefullt kapital. Bland annat forskningsområdena my data, big data, cloud computing
och data mining som utvecklas i snabb takt har större nytta än tidigare av städernas
öppna information som nu finns tillgänglig. Samarbetet mellan kunder, ICT-branschen
och olika verksamhetsområden medför en viktig branschövergripande dimension till
forskningsarbetet.
Stadsinnovationerna utvecklas snabbt och det är svårt att förutspå förändringarna i
verksamhetsmiljön. Strategin med öppna och smarta tjänster genomförs med hjälp av
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spetsprojekt och praktiska pilot- och försöksprojekt som skapar en grund för förnyelser.
För att bättre kunna rikta verksamheten utvärderar man regelbundet hur projekten
framskrider, deras resultat och effekter. Städerna väljer gemensamma
tyngdpunktsområden för åtgärderna så att det i alla projekt deltar aktörer från flera
områden i staden. Lösningar som genomförts och konstaterats fungera i en stad
dupliceras till andra städer.
6Aika-strategi stödjer en hållbar stadsutveckling. Den gör det möjligt att skapa bättre
och effektivare tjänster än tidigare, att i mer omfattande utsträckning utnyttja
kunskaperna i stadssamhället samt att utveckla en mer konkurrenskraftig
affärsverksamhet. Genomförandet av strategin utvecklar kunskapsledningen vilket gör
det möjligt att bättre än tidigare utveckla informationen som stöd för beslutsfattandet
samt att rikta verksamheten till de lösningar som är bäst med tanke på
genomslagskraften.
Strategin stödjer också utvecklandet av webbtjänster som är bättre än i nuläget vid
sidan av de traditionella tjänsterna. Målet är att förbättra bland annat tillgången till
tjänster samt tjänsternas genomslagskraft och produktivitet. Genomförandet av
strategin är ett verktyg för att skapa smidigare offentliga organisationer när man med
tidigare eller minskade skatteinkomster strävar efter att på ett effektivare sätt svara
mot skyldigheterna, bland annat genom att utnyttja en modell med flera producenter.
Man måste bättre än tidigare kunna förutspå förändringar i efterfrågan och behoven
hos stadsborna samt utnyttja hela stadssamhällets förmåga och vilja att innovera och
förnya städerna. 6Aika-strategin bidrar till att bygga städer som är hållbarare än
tidigare och som kan svara mot framtida förändringar och gripa tag i de möjligheter de
skapar.

www.6aika.fi

6

3. Handlingsmodellen 6Aika
Strategidokumentet drar upp riktlinjer för och styr 6Aika-verksamheten under hela
genomförandetiden 2014–2020. De sex största städerna har utarbetat strategin
tillsammans och den har godkänts av arbets- och näringsministeriet. I strategin
beskrivs på ett övre plan de gemensamma behoven och målen, som granskas via tre
tyngdpunkter: öppna innovationsgrunder, öppna data och gränssnitt samt öppen
delaktighet och öppna kundrelationer.
Riktlinjerna i strategin konkretiseras i den årliga planeringen. Framskridandet följs
regelbundet och vid behov vidtas korrigerande åtgärder vid ledningsgruppens och
styrgruppens gemensamma verkstäder som ordnas en gång i halvåret.

6Aika är en samarbetsstrategi mellan de sex största städerna där de tillsammans
förbättrar tjänsterna och kunskapsledningen med hjälp av smart serviceinfrastruktur.
På så sätt ger de också stadssamhällena bättre möjligheter att delta i utvecklandet av
staden samt företag möjligheter att utveckla affärsverksamheten och skapa nya
arbetsplatser.
I strategin genomförs projekt av olika storlek genom vilka man skapar en bestående
verksamhet som grundar sig på pilotprojekt och försök samt delande och ibruktagande
av erfarenheter, god praxis, konkreta lösningar och verktyg.
Genomförandet förutsätter en gemensam, flexibel och välkoordinerad process som
säkerställer att den omfattande och mångformiga verksamheten framskrider enligt
målen. Utgångspunkten är att all verksamhet är öppen och flätas samman med
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städernas basarbete.
Administrationen av 6Aika-strategin stödjer ett flexibelt samarbete mellan städerna.
Dess mål är att snabbt utveckla och sprida nya innovativa lösningar. Om
genomförandet avtalas i ett konsortieavtal mellan städerna. Arbetet görs så nära
serviceproducenterna och stadsborna som möjligt.
Strategin har planerats för att genomföras i tre skeden, som varar 3 + 2 + 2 år. Mellan
skedena görs en interim utvärdering av strategin där man anlitar extern expertis.
Mätarna för projekten och strategin fastställs då varje skede inleds.
Den årliga planeringen och uppföljningen av verksamheten görs med hjälp av en
årsklocka. Den fastställer och gör upp årliga tidtabeller för specialteman,
projektansökningar, budget, nationella och lokala evenemang, olika gruppers möten,
uppgifter i anslutning till uppföljning och utvärdering samt synkronisering av
verksamheten inom olika projekt.
På projektnivå genomförs de planerade åtgärderna och rapporteras om
framskridandet. Särskild uppmärksamhet fästs vid hur erfarenheter, lärdomar och
lösningar som utvecklats tack vare projekten kan etableras.
Öppenhet, innovationer och partnerskap är verksamhetens hörnstenar
Vid genomförandet av strategin är det inte endast fråga om effekterna och resultaten
av enskilda projekt utan om vilken genomslagskraft genomförandemetoden för hela
6Aika-strategin får. I genomförandet av handlingsmodellen 6Aika beaktas såväl
städernas gemensamma mål och behov som de stadsspecifika särdragen.
I handlingsmodellen i strategin blir partnerskapet mellan olika aktörer, uppkomsten av
innovationer, en effektiv projekthantering samt spridningen av testade verktyg och
lösningar en del av den bestående verksamheten mellan och inom städer.
Verksamheten är i varje skede så öppen som möjligt.
Handlingsmodellen gör det möjligt att snabbt utveckla och sprida nya lösningar som
utgår från städernas behov. En central del av handlingsmodellen är de öppna
processerna för att lära sig tillsammans och dela med sig av information.
Basuppgifterna i genomförandet omfattar insamling, lagring och delning av lärdomar,
erfarenheter, den bästa praxisen, verktyg och processer.
Handlingsmodellen kan grovt indelas i tre delhelheter:
• Brainstorming, sökning och utvärdering av projekt: bland annat gemensam och
öppen brainstorming om innehåll och projektteman, skapande av nätverk och
gemensam kommunikation.
• Projekt som verktyg för genomförande av strategin: genomförande,
uppföljning, utvärdering och förankring av och kommunikation kring
spetsprojekt samt pilot- och försöksprojekt.
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•

Förankring av resultaten – ibruktagande och delning av lösningar: ibruktagande
av de lösningar och verktyg som genomförts i projekten samt samlande och
spridning för andras bruk och kommunikation.

Ledningen, styrningen och koordineringen stödjer handlingsmodellen.

3.1. Brainstorming samt sökning och utvärdering av projekt
I 6Aika-projekt utvecklas, genomförs och tas i bruk lösningar, verktyg, processer och
tjänster som fördjupar sig i problem som är centrala för en hållbar stadsutveckling med
tanke på funktion och ekonomi. Metoden för att söka en lösning spelar en viktig roll.
För att 6Aika-verksamheten ska lyckas förutsätts kontinuerlig, öppen och målinriktad
växelverkan mellan olika aktörer. Behoven och idéerna till lösningar gås igenom
tillsammans med olika aktörer. Såväl stadsorganisationernas egna experter som
forsknings- och utbildningsaktörer, företag, utvecklare, stadsbor och den tredje sektorn
medverkar i brainstormingen.
Den gemensamma brainstormingen och utvärderingen av projektteman säkerställer
att de idéer som genomförs har en praktisk förankring och är innovativa. Samtidigt
hittar också de aktörer som bereder projekten varandra. Den öppna processen stärker
olika aktörers engagemang även i det gemensamma praktiska genomförandet. Vid
den öppna brainstormingen används på ett mångsidigt sätt olika interaktiva verktyg
och forum.
I processen för sökning av projekt eftersträvas ett flexibelt handlingssätt och en bra
och öppen förhandsberedning. Målet är att stödja en projektberedning som är lämplig
med tanke på behoven, strukturfondens ramvillkor och tyngdpunkterna i strategin.
Projekten utvärderas utifrån strukturfondens nationella kriterier för val av projekt samt
de specialkriterier som städerna tillsammans fastställt.

3.2. Projekt som verktyg för genomförande av strategin
6Aika-strategin främjar samverkan mellan städerna. I varje projekt som finansieras
medverkar aktörer från minst två av de sex största städerna. Projekten är verktyg för
genomförande inom varje tyngdpunktsområde.
Städernas gemensamma projekt omfattar team som arbetar över förvaltnings- och
stadsgränserna. Huvudsökanden ansvarar för projektets administrering i enlighet med
anvisningarna för ERUF- eller ESF-finansiering. Man kommer överens om
innehållsmässiga ansvar och uppgifter i projektets planeringsskede på det sätt som
bäst lämpar sig för ifrågavarande projekt. Inom ett enskilt projekt rapporteras om
projektets framskridande och projektet följs i enlighet med projektplanen och
finansiärens anvisningar. Ledningsgruppen för 6Aika följer och utvärderar också
genomförandet av projekten som en del av uppföljningen av hela strategins
framskridande.
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Samma regler och anvisningar gäller för projekten inom 6Aika-strategin som för andra
EURF- eller ESF-finansierade projekt. Ett undantag i fråga om 6Aika-strategin är den
olikhet som uttryckligen anknyter till beslutsfattandet (landskapens samarbetsgrupper
behandlar inte enskilda projekt) samt det faktum att man här som en del av
strukturfondsprogrammet genomför en separat strategi för hållbar stadsutveckling i
enlighet med artikel 7 i EU:s strukturfonder. Städerna beslutar om innehållet i
genomförandet av strategin, fastställer teman för de ansökningar som öppnas och
presenterar vilka projekt som ska finansieras.
I fråga om ERUF-finansierad verksamhet har man genom 6Aika-verksamheten
öronmärkt fem procent av den nationella ERUF-finansieringsramen (EU:s och statens
finansiering). Kommun-/självfinansieringsandelen är 33 procent i dessa projekt.
Landskapen beslutar självständigt hur stor ESF-finansiering som reserveras för att
genomföra strategin (EU:s och statens finansiering), det har inte öronmärkts någon
separat andel för detta i strukturfondsprogrammet.
I valet av projekt kan olika processer tillämpas:
1. temaspecifika projektansökningar för olika tyngdpunktsområden i 6Aikastrategin
2. riktade projektansökningar, exempelvis till läroanstalter
3. förhandlingsförfarande mellan partner, genom vilket man kan genomföra den
så kallade principen om kontinuerlig ansökan.
I regel väljs projekten genom öppna ansökningar (1–2), men i specialfall kan
förhandlingsförfaranden tillämpas (3). I det första skedet av strategin genomförs
treåriga spetsprojekt inom varje tyngdpunktsområde. Ett spetsprojekt är ett projekt
som är gemensamt för alla de sex största städerna och som bygger upp basfunktioner
inom
tyngdpunktsområdena och skapar förutsättningar att genomföra
innovationsverksamhet i samarbete med företag och andra aktörer.
Utöver spetsprojekten startas pilot- och försöksprojekt som tillsammans med
spetsprojekten bygger upp en mer omfattade servicehelhet inom tyngdpunktsområdet.
Pilotprojekten sträcker sig över en kortare tid än spetsprojekten (till exempel 6–24
månader). Genom pilot- och försöksprojekten testas och vidareutvecklas en viss,
avgränsad del av innehållet i tyngdpunktsområdet.
Förutsättningen för att projekten ska vara berättigade till stöd är att de iakttar såväl
strukturfondsprogrammet som 6Aika-strategin.

3.3. Förankring av resultaten – ibruktagande och delning av
lösningar
En central utgångpunkt vid genomförandet av 6Aika-strategin är att sammanfläta
lösningar, tjänster och verktyg som utvecklats inom ramen för olika projekt som en del
av städernas och företagens normala verksamhet samt sammanställa dem och
effektivt förmedla dem för andras bruk. Därför är det med tanke på genomförandet av
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hela strategin viktigt att skapa partnerskap och nätverk samt att utbyta information,
erfarenheter och kunskap.
Nedan presenteras två synvinklar:
1. Stöd för att ta i bruk och dela med sig av projektresultaten inom och mellan
6Aika-städer.
2. Sammanställande av verktyg och praxis som utvecklats inom projekten samt
effektiv spridning av dem för andra kommuners och aktörers bruk.
Erfarenheter, lärdomar och den bästa praxisen samlas i en öppen kunskapsbank där
man också analyserar utmaningar och fallgropar i anslutning till projekten – till exempel
problem kring ibruktagandet av handlingsmodeller och lösningar samt kring överföring
och duplicering. Man jämför hur väl olika handlingsmodeller fungerar, duplicerar
fungerande praxis och utbildar olika experter i städerna.
För detta ändamål byggs en så mångsidig verktygsbank som möjligt:
• utbildningar, inlärningsmaterial och andra dokument för städernas anställda,
beslutsfattare och samarbetspartner,
• ”utvecklarläger” och kamratinlärning inom strategin,
• expertutbyte mellan deltagande organisationer,
• gemensamma evenemang inom programmet (bland annat verkstäder,
kliniker), där man delar med sig av god praxis till andra städer och aktörer, och
• utnyttjande av gemenskaper och verktyg på sociala medier.
För alla projekt inom strategin ordnas regelbundet gemensamma tillfällen för
avrapportering av resultat och lärdomar, där man utöver direkta resultat även kan dela
med sig av så kallad tyst kunskap.
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4. Tyngdpunkter i strategin
De olika tyngdpunktsområdena i strategin bildar en enhetlig helhet. Temana öppna
innovationsgrunder, öppna data och gränssnitt samt öppen delaktighet och öppna
kundrelationer anknyter till varandra och flera delteman kan genomföras samtidigt
inom projekten. Tillsammans skapar projekten en enhetlig helhet av öppna och smarta
tjänster och en samarbetsmodell för de sex största städerna som anpassas till nationell
nivå.

Redigerad Rönkä m.fl. 2007. Kehitysalustoilla neloskierteeseen. Från bilden på sidan 60: Quadruple Helix-perspektivet, det vill säga utvecklarnas, utnyttjarnas,
förvaltningens och användarnas samarbetsroller i innovationsprocessen.

Tyngdpunktsområdena bildar en gemensam innovations- och kunskapshelhet, som
förenar:
• Utvecklingsprocessen och -metoderna för de öppna innovationsgrunderna
samt en testplattform för att utveckla och testa nya lösningar.
• Utvecklingsbehov och -partnerskap skapade på basis av en öppen
delaktighet och öppna kundrelationer och som ger upphov till rätt riktade,
kostnadseffektiva tjänster och serviceinnovationer.
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•

Information som en produktionsfaktor som tillhandahålls genom öppna data
och gränssnitt samt principen om öppenhet och genomskinlighet som grund för
utvecklingen.

I enlighet med principerna för Quadruple Helix-perspektivet omfattas utöver städer
även forsknings-, utvecklings- och utbildningsorganisationer, företag samt stadsborna.
Tyngdpunktsområdena förenas också av genomskärande teman såsom servicedesign
och innovativa offentliga upphandlingar. Dessa fungerar som verktyg för förnyandet.
Servicedesignen
kan
utnyttjas
på
ett
mångsidigt
sätt.
Genom
servicedesignutmaningar söker man till exempel serviceutmaningar som måste lösas
och öppnar utmaningarna för företag och andra aktörer att lösa. Också temat
innovativa offentliga upphandlingar genomskär alla tyngdpunktsområden. I Finland
används upphandlingar tills vidare endast i liten utsträckning för att accelerera nya
innovationer. Målet är att i projekten inom strategin för innovativa upphandlingar inom
den offentliga sektorn utveckla bra och tydliga verktyg som testas i sådana situationer
där de används i verkligheten.

4.1. Öppna innovationsgrunder
I 6Aika-strategin gör städerna det möjligt att skapa och testa nya produkter och tjänster
i verkliga stadsmiljöer och på verkliga innovationsgrunder genom att utnyttja bland
annat nya upphandlingsprocesser.
Öppna innovationsgrunder är F&U&I-kluster som är förenliga med de särskilda målen
i verksamhetslinje 2 i strukturfondsprogrammet samt miljöer för utveckling av förnybar
energi och energieffektiva lösningar.
Projekt som genomförs inom tyngdpunktsområdena anknyter i synnerhet till i
strukturfondsprogrammets särskilda mål 4.1. Utveckla forsknings-, kompetens- och
innovationskluster på basis av regionala styrkor eller 3.2. Utveckla lösningar med
förnybar energi och energieffektiva lösningar.
Stadssamhället är en helhet som bildas av stadsbor, företag, forsknings- och
läroinrättningar och offentlig förvaltning. Innovationsgrunderna är arbetsmiljöer som
möjliggör utvecklande av nya produkter, tjänster och marknader och där
stadssamhället tillsammans kan skapa nya tjänster, lösningar och ny
affärsverksamhet. Innovationsgrunderna är verktyg som täcker tjänstens hela livstid,
från idé till testning och från testning till produkt.
Platsen, de produktifierade processerna och människorna förenas i en verksamhet
som skapar värde. Innovationsgrunderna är ett effektivt sätt att föra fram nya
synvinklar i stadsutvecklingen och att främja uppkomsten av bland annat sociala
innovationer. Sociala innovationer är nya idéer genom vilka man svarar mot samhällets
behov, samt skapar sociala relationer och nya typer av samarbete. De kan vara
produkter, tjänster eller handlingsmodeller som på ett effektivare sätt svarar mot
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ouppfyllda behov. Europeiska kommissionens har som mål att uppmuntra
ibruktagandet av innovativa lösningar på marknaden och att främja sysselsättningen.
(http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social/index_en.htm)

Företag och staden hämtar med sig sina egna utvecklingsprojekt som invånare och
anställda tillsammans kan utveckla, testa och ge idéer till. En användarorienterad
modell ger upphov till nya innovationer och ny affärsverksamhet.
Innovationsgrunderna har effektiva och fungerande tjänster för smidiga försök med låg
tröskel, ett gemensamt utvecklande som utgår från användaren samt en kontrollerad
användartestning och användning av nya innovationer och teknologier.
Genom öppna innovationsgrunder och -tyngdpunkter kan de sex största städerna:
1. skapa gemensamma nationella handlingsmodeller, begrepp, verktyg och
nätverk för att förbättra kvaliteten på verksamheten i städernas
innovationsmiljöer,
2. höja beredskapsnivån i den egna stadens innovationsmiljö så att de kan svara
mot de behov som finländska och internationella företag och
sammanslutningar samt universitet som utvecklar tjänster för framtiden har,
3. utveckla nya upphandlingsverktyg, metoder för marknadsdialog, ”lean start-up”
eller motsvarande handlingsmodeller samt verktyg för miljövänliga lösningar
för att lösa problem inom den offentliga sektorn,
4. utveckla sökandet efter innovativa lösningar till en naturlig och bestående del
av städernas dagliga anordnande av tjänster och upphandlingsverksamhet,
5. genomföra pilotprojekt som utvecklar innovationsgrunderna och deras
verksamhet i syfte att lösa problem i stadssamhället.
Åtgärderna kan i fråga om genomförande indelas i två huvudsakliga verksamheter:
1. De sex största städernas öppna innovationsgrunder – åtgärder som utvecklar
innovationsgrunderna (punkterna 1–4):
o verktyg
och
handlingsmodeller
(bland
annat
utrymmen,
handlingsmodeller och digitala verktyg för gemensamt utvecklande,
koncept och modeller för affärsverksamhet, testning i vardagen samt
identifiering och bekräftande av värdenätverk),
o skapande av en pionjärmarknad (bland annat synliggörande av
innovationsutmaningar samt nya innovativa upphandlingsverktyg och metoder).
2. Pilotprojekt som löser stadens utmaningar (punkt 5), bland annat:
o transport och trafik,
o närservice,
o hälsa och välfärd,
o bildnings- och kulturtjänster.
Pilotprojekt som löser städernas problem grundar sig dels på handlingsmodeller som
fastställts i de gemensamma åtgärderna, dels bidrar de till att fastställa dessa
gemensamma handlingsmodeller. Det är meningen att pilotprojekten starkt ska
www.6aika.fi
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kopplas till de övriga tyngdpunktsområdena samt till städernas projekt och mål inom
INKA-programmet.
Städerna behöver nya metoder för att få stadsborna och experter inom olika områden
med och utveckla tjänsterna. I 6Aika-strategin förenar städerna dessa behov och
utvecklar verktyg för innovativa upphandlingar som utgår från att användare,
marknader och experter medverkar i utvecklandet av tjänster, lösningar och
verksamhetssätt. Med hjälp av utvecklingsarbete, servicedesign och innovativa
upphandlingsverktyg kan man täcka den nya produktens eller tjänstens hela livslängd.

4.2. Öppna data och gränssnitt
Med öppna data avses offentlig information som härstammar från ursprungskällor och
som är uppdaterade, avgiftsfria och finns tillgängliga på teknisk plattform. Öppna data
kan utnyttjas fritt och på ett oberoende sätt och läsas på en dator. Kommissionen har
räknat att den offentliga informationen har ett årligt värde på 140 miljarder euro i
Europa.
Öppnandet och utnyttjandet av data skapar innovationer när företag och utvecklare
använder den som råmaterial för att skapa nya tjänster. Innovationer kan ge upphov
till ny affärsverksamhet som även kan exporteras. Öppna data är för företag en resurs
som de kan bygga nya tjänster på.
Öppna data stödjer kommunernas projekt för digitalisering av tjänster och
vägförvaltningens utveckling i en mer användarorienterad riktning. Öppna gränssnitt
underlättar samarbete över aktörs- och branschgränserna.
Öppna data stödjer utvecklandet av elektroniska tjänster över branschgränserna, från
ärende- och hälsotjänster till hantering av energi, trafik, logistik och resurser.
Öppna data främjar demokratin genom att göra förvaltningens verksamhet
genomskinligare och lättare att förstå, vilket underlättar medborgarnas delaktighet och
uppkomsten av sociala innovationer.
Med hjälp av tyngdpunkten öppna data och gränssnitt öppnar de sex största städerna
upp sina informationsreserver i så stor utsträckning som möjligt samt utnyttjar
gemensamma handlingsmodeller, publikationsplattformar och licenser. Särskild
uppmärksamhet fästs vid harmoniseringen av informationen och den gemensamma
användbarheten.
I tyngdpunkten öppna data och gränssnitt fokuserar man särskilt på att öppna data
som gynnar företagsverksamheten. Åtgärder för att aktivera företag och andra
utvecklare att utnyttja data är en viktig del av helheten för öppna data och gränssnitt.
Städerna genomför också smidiga pilot- och försöksprojekt för öppna data i tjänster
inom olika verksamhetsområden i samarbete med företag och utvecklare. Dessa
pilotprojekt kopplas till andra delområden i strategin för delområdet öppna data.
www.6aika.fi
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Arbetet stärker små och medelstora företags innovationsverksamhet i enlighet med de
särskilda målen i verksamhetslinje 2 i strukturfondsprogrammet. Genom att öppna och
harmonisera trafik- och miljöinformation stöds också utvecklandet av förnybar energi
och energieffektiva lösningar.
Projekt som genomförs inom tyngdpunktsområdet anknyter i synnerhet till i
strukturfondsprogrammets
särskilda
mål
5.1.
Stärka
företagens
innovationsverksamhet eller 3.2. Utveckla lösningar med förnybar energi och
energieffektiva lösningar.
De sex största städerna vidtar följande åtgärder inom tyngdpunktsområdet öppna data
och gränssnitt:
1. inrättar ”clearing house”-funktioner för öppna data som är lokala men
samarbetar sinsemellan,
2. öppnar sina informationsreserver i så stor utsträckning som möjligt i enlighet
med ICT 2015-förslaget,
3. utvecklar tillsammans datakataloger med kompatibel metainformation,
4. startar och etablerar samarbetsmodeller med utvecklarorganisationer,
5. utvecklar och standardiserar till valda delar öppna gränssnitt för
programmering i stadens system som gynnar ekosystemet,
6. harmoniserar data så att den har en så kompatibel och jämförbar struktur som
möjligt,
7. genomför smidiga pilot- och försöksprojekt i tjänster inom olika
verksamhetsområden i samarbete med företag och utvecklare.
Åtgärderna kan i fråga om genomförande indelas i två större helheter:
1. De sex största städernas öppna data: målet är att skapa och vidareutveckla
strukturer och handlingsmodeller som främjar städernas produktion,
öppnande, publikation och utnyttjande av data (punkterna 1−6).
2. De sex största städernas strategiska öppningsprojekt: målet är att bygga en
större servicehelhet av öppna data som överskrider olika sektorer och som
öppnar och utnyttjar data med hjälp av praktiska pilotprojekt och försök (punkt
7).

4.3. Öppen delaktighet och öppna kundrelationer
I strategin främjar de sex största städerna uppkomsten av möjligheter till
affärsverksamhet samt tillgången till tjänster och tjänsternas användbarhet. Grunden
för stadsområdenas konkurrenskraft är ett intensivare partnerskap än tidigare med
kunder, företag samt andra aktörer i området och olika stadsområden. Som ett resultat
av samarbetet uppstår en ny användarorienterad modell som utvecklar och genomför
kundserviceprocesser och -system med många kanaler. I modellen kan nya tjänster
genomföras av företag och/eller den tredje sektorn, och efterfrågan kanaliseras i större
grad än tidigare till andra tjänster än de tjänster som städerna ansvarar för att ordna.
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Målet med tyngdpunkten öppen delaktighet och öppna kundrelationer är att främja
uppkomsten av gemensamma handlingsmodeller och gemensam praxis med
anknytning till kundrelationer och delaktighet mellan större städer. Genom dessa
möjliggör man uppkomsten av ny affärsverksamhet och nya arbetsplatser samt stärker
sysselsättningen och förebygger olikvärdighet. Samtidigt förbättras förmågan att
snabbt och i stor utsträckning utnyttja lösningar som producerats genom forsknings-,
utvecklings- och innovationsverksamhet.
Resultatet av detta är en ny slags nationell marknad där serviceinnovationerna kan
vidareutvecklas till exportaffärsverksamhet. Verktyg för förnyelse är försök som utgår
från användarna och efterfrågan i syfte att förnya tjänsterna och skapa arbetsplatser
inom i synnerhet näringsverksamheten, men även inom den offentliga servicen.
I spetsprojektet för tyngdpunktsområdet utvecklas nya öppna lösningar som möjliggör
företagens serviceinnovationer och samtidigt förnyar den offentliga servicestrukturen
(strukturfondens verksamhetslinje 2). De nya lösningarna utgår från kunderna och
användarna.
Målet med spetsprojektet är att stärka näringslivets samt forsknings- och
utvecklingsgemenskapernas roll i serviceekosystemet. Ett annat mål är att förbättra
kundorienteringen, möjliggöra nya typer av marknader, förbättra tjänsternas
genomslagskraft, öka produktiviteten och stärka konkurrenskraften. Som verktyg
utnyttjas bland annat innovationsgrunder där invånare, studerande, forskare, företag
och stadens representanter tillsammans skapar lösningar för de dagliga behoven.
Målgruppen för verksamheten är i synnerhet företag samt forsknings- och
utbildningsorganisationer. Spetsprojektet anknyter till strukturfondsprogrammets
särskilda mål 4.1 Utveckla forsknings-, kompetens- och innovationskluster på basis av
regionala styrkor.
I pilotprojekten inom tyngdpunktsområdet söks lösningar för att främja
sysselsättningen. Projekten stödjer sysselsättningen av ungdomar och andra personer
i en svag ställning på arbetsmarknaden (strukturfondens verksamhetslinje 3),
förbättrar tjänsterna och verksamhetssätten i övergångsskeden i utbildning och
arbetsliv (strukturfondens verksamhetslinje 4) samt gör det möjligt att utveckla
invånarorienterade verksamhetssätt och tjänster i syfte att förbättra arbets- och
funktionsförmågan hos personer utanför arbetslivet (verksamhetslinje 5). Målgrupper
för verksamheten är ESF-målgrupper, bland annat arbetslösa, personer som hotas av
arbetslöshet, ungdomar utanför arbetsmarknaden, personer i en svag ställning på
arbetsmarknaden samt studerande.
I spetsprojektet är främst handlingsmodeller och servicehelheter objekt för utveckling.
Vid utvecklande av elektroniska tjänster förnyas också serviceprocesserna. I
pilotförsöken framhävs tjänster riktade till vissa målgrupper, i synnerhet i
övergångsskeden. Dessutom kan man utveckla invånarorienterade verksamhetssätt
och tjänster för att förbättra arbets- och funktionsförmågan och stödja delaktigheten
hos personer utanför arbetslivet. Målet är att på det här sättet stärka också
samhörigheten och medborgarskapet i projekt som utgår från medborgarverksamhet.
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Som verktyg utnyttjas i synnerhet servicedesign genom vilken man i betydande grad
kan utveckla tjänsterna så att de blir mer användarorienterade samt öppna nya
möjligheter för affärsverksamhet.
De sex största städerna vidtar följande åtgärder inom tyngdpunktsområde öppen
delaktighet och öppna kundrelationer:
1. Piloterar och utvecklar handlingsmodeller för samutveckling, genom vilka man
bättre än i nuläget kan kombinera efterfrågan på offentliga och privata tjänster.
2. Utvecklar permanenta strukturer som främjade delning av god praxis och som
smälter in i städernas normala verksamhet.
3. Utvecklar på ett användarorienterat sätt kundservicen med flera kanaler genom
metoder för delaktighet (servicedesign) i samarbete med forsknings- och
utvecklingsorganisationer, företag och kunder.
4. Hittar i förnyandet av servicestrukturen de områden där det öppnas nya
möjligheter till affärsverksamhet, tjänster och produktutvecklingsprojekt för
företagsverksamhet.
5. Utvecklar nya slags lösningar för tjänster riktade till personer i svag ställning
på arbetsmarknaden, bland annat genom att främja tjänster med flera kanaler
och hänvisningen till service samt branschöverskridande nätverks- och
företagssamarbete mellan olika aktörer.
6. Främjar uppkomsten av tjänster och verksamhetssätt som stödjer
övergångsskeden i utbildning och arbetsliv.
7. Utvecklar invånarorienterade verksamhetssätt och tjänster för att förbättra i
synnerhet arbets- och funktionsförmågan hos personer utanför arbetslivet.
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5. Ledning, styrning och koordinering av strategin
Ledningen,
styrningen
och
koordineringen
av
verksamheten
stödjer
handlingsmodellen för 6Aika-strategin. Centrala uppgifter är heltäckande uppföljning
och utvärdering av strategin, planering och upprätthållande av årsklockan, processen
för sökning, val, uppföljning och utvärdering av projekt, finansiering av projekt samt
annan administration.
Det högsta beslutsfattande organet är den gemensamma ledningsgruppen för de sex
största städerna, som består av ledare med ansvar för städernas närings- och
innovationsfrågor eller stads- och/eller serviceutvecklingen. Ledningsgruppen
ansvarar också tillsammans med finansiären för koordineringen och uppföljningen av
strategin. Ledningsgruppen stöds av styrgruppen, som ansvarar för verkställandet.
6Aika-strategibyrån (kortare 6Aika-byrån) utvecklar, genomför och ansvarar för den
operativa ledningen av 6Aika-handlingsmodellen. Byrån består av såväl centraliserad
personal som stadsspecifika 6Aika-koordinatorer. Byrån ser till att det nationella
genomförandet av strategin och samarbetet framskrider i enlighet med
ledningsgruppens beslut och styrgruppens anvisningar.
Byrån sammanställer ett sammandrag av projektrapporterna och utifrån det skickar
styrgruppen en uppföljningsrapport till ledningsgruppen. Till rapporten fogas också
information om andra åtgärder inom ramen för 6Aika-handlingsmodellen (bland annat
om gemensamma brainstormingstillfällen, tillställningar för spridning av information
och god praxis, förankringsläget, utnyttjandet av kunskapsbanken, utbildningar och
studiematerial, läget för expertutbytet). Ledningsgruppen bedömer utifrån rapporten
hur helheten framskrider och vilka åtgärder som eventuellt behövs.
Planeringen och uppföljningen av budgeten för 6Aika-verksamheten är oerhört viktig
för att man ska kunna säkerställa att det i genomförandet finns en balans mellan olika
teman, deltagare och år. Man måste i tid kunna förutspå hur mycket finansiering
finansiärerna och städerna behöver reservera, samtidigt som man måste kunna vara
flexibel i olika situationer.
Årsklockan är ett verktyg för planering, genomförande och uppföljning av den
årsspecifika verksamheten inom ramen för strategin där man för varje år fastställer
och tidsbestämmer specialteman, budgeten, nationella och regionala evenemang,
möten för olika grupper, uppgifter med anknytning till uppföljning och utvärdering samt
synkroniseringen av verksamheten inom olika projekt.

5.1. Aktörernas uppgifter
Ledningsgruppen
Det högsta beslutsfattande organet för 6Aika-strategin är ledningsgruppen, som
• beslutar om mål, huvudlinjer och budget,
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•
•
•
•
•
•
•

utser medlemmarna i styrgruppen,
beslutar om särskilda urvalskriterier för projekt,
beslut om innehållet i de projektansökningar som öppnas,
beslutar om prioritetsordningen för ERUF-projekt som ska genomföras och
framför ett förslag om detta till Nylands förbund,
ger ett utlåtande om de ESF-projekt som föreslagits få finansiering av
finansiären,
följer genomförandet av strategin och projekten och
styr 6Aika-byråns arbete.

Stadsdirektören i varje stad utser en ordinarie medlem och en suppleant för denna till
ledningsgruppen. Medlemmarna är ledare som ansvarar för närings- och
innovationsfrågor eller stads- och/eller serviceutvecklingen. Som suppleanter fungerar
ifrågavarande ledares officiella ersättare (eller en person på samma ledningsnivå till
vilken ledaren delegerar beslutanderätt). De medlemmar som utsetts hör till den
högsta tjänstemannaledningen vid sin stad, vilket säkerställer enhetlighet i städernas
strategier och beredningen av beslutsfattandet. Ledningsgruppen väljer en ordförande
inom sig. Ledningsgruppen ger rapporter till stadsdirektörerna för de sex största
städerna. Styrgruppens ordförande fungerar som föredragande och 6Aikastrategibyrån ansvarar för de tekniska arrangemangen kring mötena.
Ledningsgruppen sammanträder i regel enligt projektansökningscyklerna.
Styrgruppen
Styrgruppen är ett organ som ansvarar för verkställandet, och som
• bereder de ärenden som ledningsgruppen behandlat och verkställer beslut,
• ansvarar för processerna för ansökan och utvärdering av projekt,
• styr det nationella och internationella nätverkssamarbetet,
• följer genomförandet av projekten utifrån projektrapporterna och
• rapporterar om genomförandet av strategin till ledningsgruppen.
Dessutom ansvarar medlemmarna i ledningsgruppen tillsammans med 6Aikastrategibyrån för den interna organiseringen i de egna städerna.
Styrgruppen omfattar experter som utsetts av städerna, representanter för Nylands
förbund, arbets- och näringsministeriet, kommunikationsministeriet och Tekes samt för
6Aika-strategibyrån. I praktiken utser ledningsgruppen städernas medlemmar till
styrgruppen (två medlemmar och en suppleant/stad). Styrgruppen väljer en
ordförande inom sig. 6Aika-strategibyrån fungerar som föredragande samt ordnar de
tekniska arrangemangen kring möten. Styrgruppen kan vid behov som stöd för arbetet
samla mindre temagrupper bestående av experter från städerna och andra aktörer (till
exempel forskningsinstitutioner, universitet, företag).
Styrgruppen

sammanträder

varannan
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Städernas interna 6Aika-organisering
Inom städerna organiseras 6Aika-verksamheten i samarbete mellan medlemmarna i
ledningsgruppen och styrgruppen och 6Aika-strategibyråns stadsspecifika
koordinator. Varje stad organiserar den stadsspecifika verksamheten på det sätt som
passar den egna stadsorganisationen. Det är viktigt att se till att representanter för
såväl olika verksamhetsområden som för sektoröverskridande uppgiftshelheter kan
delta i planeringen och genomförandet av verksamheten. 6Aika-strategin är genuint
oberoende av verksamhetsområde, så utifrån den kan genomföranden riktas till vilket
verksamhetsområde som helst inom staden och till ett enskilt uppgiftsfält inom detta.
6Aika-strategibyrån (centraliserad och stadsspecifik verksamhet)
Ledningen och genomförandet av strategin stöds av den centraliserade strategibyrån,
som
• upprätthåller årsklockan för strategin och ser till att verkställandet av 6Aikastrategin och genomförandeprojekten samt samarbetet framskrider på
överenskommet sätt,
• främjar projektbrainstormingen, -beredningen och samarbetet,
• ansvarar för beredningen av processerna för ansökan och utvärdering av
projekt,
• stödjer genomförandet av innehållet i tyngdpunktsområdena,
• stödjer den stadsspecifika koordineringen,
• stödjer genomförandet och administreringen av projekt samt ibruktagandet och
delningen av resultat inom och mellan 6Aika-städer,
• sammanställer de verktyg och den praxis som utvecklats samt sprider dessa
till andra,
• bygger och upprätthåller nationella och internationella nätverk,
• utvecklar och följer mätare för genomförande av strategin och rapporterar om
resultaten,
• följer genomförandet av finansieringen och samlar ekonomiska uppgifter om
delprojekt,
• ansvarar för rapporteringen av 6Aika-byråprojektet samt för ansökningar om
utbetalning och utbetalningar till projektpartner,
• ansvarar för den gemensamma kommunikationen om 6Aika-strategin och
stödjer projektens egen kommunikation,
• genomför verkstäder och evenemang som är gemensamma för de aktörer som
genomför strategin,
• ansvarar för beredningen av möten och fungerar som kontaktperson för
strategin
gentemot
finansiärer
och
ANM.
Den stadsspecifika koordinatorn har i uppgift att
• aktivera olika aktörer att söka finansiering via 6Aika, att komma med idéer till
gemensamma projekt och att gå med i projektverksamheten,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

förmedla information om 6Aika inom den egna stadens område samt inom den
egna stadsregionen,
aktivera stadens förvaltningar,
bereda det beslutsfattande som 6Aika-projektverksamheten kräver,
samla och leda det lokala samarbetsnätverket,
planera och budgetera stadens självfinansieringsandel samt kontakterna till
finansiärer,
fastställa innehållen i projektansökningarna tillsammans med andra städer,
koordinera och följa stadens helhet av 6Aika-projekt,
koordinera det lokala samarbetet inom 6Aika-projektverksamheten och koppla
det till den mer omfattande områdesutvecklingen och livskraften,
stödja den centraliserade koordineringen,
delta i beredningen av nationella möten (medlem i styrgruppen, beredning av
ledningsgruppens möten och uppdatering av stadens medlem i
ledningsgruppen).

6Aika-strategibyrån är verksamhetens knutpunkt där de olika delhelheterna inom
6Aika-handlingsmodellen konkret förenas i praktiken. Byrån ansvarar för den operativa
verksamheten samt ser till att det nationella genomförandet av strategin och
samarbetet framskrider i enlighet med ledningsgruppens beslut och styrgruppens
anvisningar.
6Aika-byråns
verksamhet
genomförs
som
ett
separat
ERUF-projekt.
Huvudgenomförare av projektet är Forum Virium Helsinki (FVH) medan alla de sex
största städerna fungerar som delgenomförare. FVH ansvarar för den nationella
andelen som är gemensam för städerna medan städernas 6Aika-koordinatorer
ansvarar för den stadsspecifika andelen. Tillsammans samordnar de den
gemensamma och stadsspecifika verksamheten.

5.2. Process för val av projekt – ERUF-projekt
Om tidtabell, teman och ansökningstider för projektansökningar överenskommes med
Nylands förbund. Det kan ordnas flera ansökningar per år. Nylands förbund ansvarar
i regel för marknadsföringen av ansökningarna, men infotillfällena genomförs
tillsammans med städerna och 6Aika-byrån.
Ledningsgruppen prioriterar vilka ERUF-projekt som ska genomföras genom en öppen
och genomskinlig process (ändamålsenlighetsprövning) och framför ett förslag på vilka
som ska väljas till det behöriga landskapsförbundet (Nylands förbund). Nylands
förbund fattar ett juridiskt beslut om finansiering av projektet (laglighetsprövning och
prövning av förenlighet med programmet). 6Aika-byrån ansvarar för koordineringen av
processen för val av projekt.
Efter att projektansökningen löpt ut granskar Nylands förbund projektansökningarna
vad gäller uppfyllandet av de allmänna urvalskriterierna. Finansiären skickar
ansökningar som uppfyller kriterierna till 6Aika-byrån, som bereder ansökningarna för
den stadsspecifika poängsättningen och utvärderingen, utifrån vilken styrgruppen gör
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en sammanfattning av dem. Projekten utvärderas på basis av såväl de
urvalskriterierna som är specifika för de särskilda målen i strukturfondsprogrammet
som för de 6Aika-specifika urvalskriterier som ledningsgruppen fastställt. Dessa
kriterier har lika stor betydelse.
I projekturvalet framhävs att man i planeringen av innehållet i projekten har beaktat
utgångspunkten för 6Aika-strategin, nämligen delning av god praxis samt etablering
och förankring av de lösningar och handlingsmodeller som skapats.
Styrgruppen presenterar de projekt som lyckats bäst i utvärderingen för godkännande
av ledningsgruppen. Antalet projekt som väljs fastställs också utifrån hur mycket
finansiering som reserverats för ansökan. Ledningsgruppen beslutar vilka projekt som
väljs. Ledningsgruppens beslut är alltid enhälliga. Nylands förbund får protokollet från
ledningsgruppens möte.
Projektansökningarna överförs till Nylands förbund för behandling och förbundet fattar
på basis av ledningsgruppens beslut ett tekniskt finansieringsbeslut
(laglighetsprövning och prövning av förenlighet med programmet).
ERUF-projektansökningarna kan riktas till följande särskilda mål:
• Särskilt mål 4.1. Utveckla forsknings-, kompetens- och innovationskluster på
basis av regionala styrkor.
• Särskilt mål 5.1. Stärka företagens innovationsverksamhet.
• Särskilt mål 3.2. Utveckla lösningar med förnybar energi och energieffektiva
lösningar.

5.3. Process för val av projekt – ESF-projekt
I valet av ESF-projekt tillämpar den behöriga NTM-centralen (NTM-centralen i
Tavastland) efter att ha hört städerna såväl ändamålsenlighetsprövning som
laglighetsprövning. Landskapen (landskapets samarbetsgrupp) beslutar självständigt
om den ESF-finansiering som reserverats för genomförande av strategin och anvisar
finansieringsandelar till 6Aika-strategin som en del av genomförandeplanerna för
landskapsstrategierna. NTM-centralen i Tavastland administrerar den totala
finansieringen och beslutar om teman och tidtabeller för projektansökningar
tillsammans med städerna.
NTM-centralen öppnar och marknadsför ansökningarna enligt den normala
projektansökningsprocessen, men städerna och 6Aika-strategibyrån medverkar i
genomförandet av informationstillfällen om projektansökningarna.
Efter att projektansökningen löpt ut granskar NTM-centralen projektansökningarna vad
gäller uppfyllandet av de allmänna urvalskriterierna. Finansiären skickar de
ansökningar som uppfyller kriterierna till styr- och ledningsgruppen för 6Aika-strategin
för kännedom. Finansiären hör ledningsgruppen (utlåtande om ansökningarna) innan
beslutet fattas.
Finansiären utvärderar och poängsätter projekten utifrån de
urvalskriterier som är specifika för de särskilda målen i strukturfondsprogrammet.
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Städerna utvärderar och poängsätter projekten utifrån de 6Aika-specifika
urvalskriterier som ledningsgruppen fastställt. Dessa kriterier har lika stor betydelse.
I projekturvalet bör också observeras att man i planeringen av innehållet i projekten
har beaktat utgångspunkten för 6Aika-strategin, nämligen delning av god praxis samt
etablering och förankring av de lösningar och handlingsmodeller som skapats.
ESF-projektansökningarna kan riktas till följande särskilda mål:
• Särskilt mål 6.1. Främja sysselsättningen bland ungdomar och andra personer
som har en svag ställning på arbetsmarknaden.
• Särskilt mål 7.1. Förbättra produktiviteten och arbetshälsan.
• Särskilt mål 8.1. Lindra differentieringen mellan de olika könens arbets- och
studiekarriärer.
• Särskilt mål 9.1. Förbättra tjänster som stöder övergångsfaser och
utbildningsmässig jämlikhet.
• Särskilt mål 9.2. Förbättra utbudet och kvaliteten hos utbildningen i tillväxt- och
omstrukturerade branscher.
• Särskilt mål 10.1. Förbättra arbets- och funktionsförmågan hos personer som
står utanför arbetslivet.
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6. Budget
I fråga om ERUF-finansierad verksamhet har man genom 6Aika-verksamheten
öronmärkt fem procent av den nationella ERUF-finansieringsramen (EU:s och statens
finansiering). Detta innebär sammanlagt cirka 80 miljoner euro under hela
genomförandeperioden för strategin. I praktiken anvisas finansieringen utifrån
projektgenomföranden. I projekten krävs en självfinansieringsandel på i genomsnitt 33
procent. Landskapen beslutar självständigt om den ESF-finansiering som reserveras
för genomförande av strategin, i programmet öronmärks ingen separat andel för detta.
Planeringen utgår från att det då man börjar genomföra strategin kalkylmässigt finns
lika mycket ERUF-finansiering tillgänglig för tyngdpunktsområdena öppna data och
öppna innovationsgrunder.
För tyngdpunktsområdet öppen delaktighet och öppna kundrelationer används både
ERUF- och ESF-finansiering. I fråga om dess spetsprojekt är ERUF-finansieringen i
samma storleksklass som spetsprojekten för de andra tyngdpunktsområdena.
I takt med att genomförandet av strategin framskrider följs genomförandet av
projektens budget och allokeringen av finansiering enligt tyngdpunktsområde och
region. Utifrån uppföljningen och behoven drar man upp riktlinjer för vilka teman som
ska framhävas under kommande ansökningsomgångar.
De sex största städerna inrättar ett separat projekt för koordinering samt aktiveringsoch nätverksarbete (6Aika-strategibyrån).
Under strategiperioden får pilot- och försöksprojekten (ERUF) sammanlagt maximalt
48 miljoner euro i finansiering. De treåriga spetsprojekten och 6Aika-strategibyrån som
genomförs med ERUF-finansiering har en sammanlagd budget på 32 miljoner euro.
Budgeten för ESF-andelen specificeras varje år under förhandlingarna med
landskapets samarbetsgrupp.
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7. Avgränsningar av strategin och samarbete med
andra program
ICT 2015
ICT 2015-arbetsgruppen, som leds av Pekka Ala-Pietilä, funderar på metoder för att
garantera framgång för den finländska IT-branschen i en verksamhetsmiljö som
snabbt förändras. Rapporten omfattar många åtgärder som anknyter direkt till
städernas verksamhetsområde, såsom ett snabbt upprättande av en gemensam
nationell servicearkitektur, ett ekosystem för öppna data, digitalisering av kommunala
tjänster, framlyftande av de offentliga tjänsterna som föregångare samt
sammanförande av olika människor, nätverksprojekt och kunskapskluster. I 6Aikastrategin genomförs konkreta åtgärder som städerna kan vidta för att genomföra
rekommendationerna i rapporten. I synnerhet i ekosystemet för öppna data spelar
öppnandet av städernas databanker en viktig roll.
INKA – Innovativa städer
Alla de sex största städerna har försäkrat sig om att de teman som kopplas till målen
för 6Aika-strategin har införts i programmet Innovativa städer (INKA) och varje
stadsregions tillväxtavtal, som pågår under samma tid. På så sätt kan man försäkra
sig om att olika åtgärder stödjer varandra utan att överlappa varandra. Alla lösningar
som genomförs i 6Aika-strategin delas också så att de kan användas av andra städer
och kommuner och målet är ett på alla sätt bättre samordnat service- och
innovationsekosystem.
JulkICT – ASPA2014
Enligt regeringsprogrammet skapar man i projektet Kundservice 2014 (ASPA2014) ett
nätverk av punkter för samservice på kommunnivå i hela landet och fastställer för varje
ifrågavarande punkt vilka statliga och kommunala tjänster samt olika myndigheters
tjänster som ska finnas tillgängliga åtminstone på distans. Samtidigt utreds
kommunernas möjligheter att fungera som ansvariga myndigheter för punkterna för
samservice och som det enda centrala kundgränssnittet för offentliga tjänster.
FORGE – det nationella molntjänstlaboratoriet
Forge är ett laboratorium för testande och utvecklande av molntjänster där exempelvis
företag, universitet och den offentliga sektorn kan utveckla och testa digitala tjänster i
en icke-kommersiell miljö innan de införs på marknaden. Den utvecklings- och testmiljö
för den offentliga förvaltningens elektroniska tjänster om vilken visioneras i JulkICTstrategin ingår i Forge.
Tekes program Smart stad
Genom programmet Smart stad vill man införa positiva förändringar i människors
boende- och arbetsmiljöer samt ge företag möjligheter att få in nya produkter och
tjänster på marknaden. Städerna har en nyckelställning i programmet, till exempel via
planläggning, upphandlingar och energival.
I programmet startas 3–6 pilotprojekt på olika håll i Finland, genom vilka man söker
marknadserfarenheter och testar nya lösningar. Pilotprojekten kan anknyta
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exempelvis till närenergi, utnyttjande av öppna data i trafiken eller minskande av
koldioxidavtrycket.
Utvecklandet genomförs i genuina miljöer i samarbete mellan användare, företag och
den offentliga sektorn. Det är viktigt att förankra i synnerhet ICT-baserade tjänster i
dagliga situationer, till exempel transport och energianvändning, på ett
användarvänligt sätt. Programmet eftersträvar projekt som omfattar sammanlagt cirka
100 miljoner euro, varav Tekes finansiering är cirka 40 miljoner euro.
Tekes: Programmet Toppköpare
I programmet påskyndas skapandet av nya innovationer genom smarta upphandlingar
och utvecklande av marknaden. Målet är att främja tillträdet till marknaden i synnerhet
för produkter och tjänster som utvecklats av små och medelstora företag samt att
förbättra den offentliga servicens produktivitet och genomslagskraft.
Åtgärderna i programmet riktas till de branscher där man söker lösningar för
samhälleligt stora utmaningar och där den offentliga sektorn spelar en stor roll för
marknadens utveckling. Sådana branscher är energi och miljö, ICT, social- och
hälsovårdstjänster, den byggda miljön och säkerhet. Även den privata strategiska
upphandlingssektorn har en viktig ställning. Programmet samarbetar intensivt med
Tekes övriga program och tyngdpunkter. Programmets omfattning är cirka 60 miljoner
euro, av vilka Tekes står för hälften.
EU: Programmet Horizon 2020
Kommissionens nya ramprogram för forskning som pågår 2014–2020 utlovar cirka 70
miljarder euro som kan användas för projekt vid företag och forskningsinstitutioner.
Programmet omfattar teman som anknyter till 6Aika-strategin, bland annat smarta
städer och samhällen, medborgarnas delaktighet och förebyggande av
marginalisering, utvecklande av nya lösningar och testning i verkliga
verksamhetsmiljöer samt stödjande av små och medelstora företags
innovationsverksamhet. De sex största städerna kan också planera gemensamma
åtgärder för Horizon2020-programmet.
Internationellt samarbete
Nyckeln till Finlands framgång är att utnyttja kunskap på internationell nivå. De sex
största städerna är aktörer som har bildat mycket omfattande nätverk. I programmet
6Aika – Öppna och smarta städer kan man dela med sig av information och
erfarenheter även i mer omfattande utsträckning än via de vanliga internationella
samarbetskanalerna, genom att dela kontakter och information städer emellan.
Man bildar med tanke på samarbetet partnerskap med föregångarstäder och andra
aktörer i världen, till exempel inom ramen för Eurocities-nätverket och European
Network of Living Labs, samt genomför fokuserade best practice-undersökningar om
utvalda föregångarstäder. All information delas mellan de sex största städerna samt i
mer omfattande utsträckning mellan aktörer som utvecklar stadsinnovationer.
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