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1. Kokouksen	avaus	ja	edellisen	kokouksen	pöytäkirjan	hyväksyminen	
	

Kokous	avattiin	klo	9.30.	Hyväksyttiin	edellisen	kokouksen	pöytäkirja.	
	
2. Lisäys	listalle:	Miten	6Aika-kaupungit	mukaan	Suomen	digitarinan	toteutukseen?	
	
Tapio	Virkkunen	työ-	ja	elinkeinoministeriöstä	sekä	Jan	Westö	viestintätoimisto	Milttonilta	kävivät	
esittelemässä	 6Aika-johtoryhmälle	 suunnitelmia	 Suomen	 digitarinan	 työstämiseksi.	 TEM,	 Tekes	 ja	
Finpro	 haluavat	 tuoda	 esille	 Suomen	 digiosaamista	 mm.	 hackathonien	 kautta,	 joita	 voitaisiin	
järjestää	 yhteistyössä	 kuutoskaupunkien	 kanssa.	 Konkreettista	 tekemistä	 halutaan	 tuoda	 esille	
myös	SuomiAreenassa	heinäkuussa.	
	
Keskustelua	jatketaan	ja	TEM	on	yhteydessä	kuutoskaupunkeihin.		
	
3. Tilannekatsaukset	6Aika-kärkihankkeisiin	–	toteutustilanne	ja	mahdolliset	toimenpiteet	

	
Matti	 Saastamoinen	 esitteli	 avoimen	 datan	 ja	 rajapintojen	 kärkihankkeen	 tilannekatsauksen.	
Hankkeen	 toteutusaikaa	 on	 jäljellä	 noin	 vuosi,	 joten	 keskusteltiin	 mahdollisesta	 jatkoajasta	
hankkeelle	tai	uudesta	kärkihankkeen	valmistelusta.	Johtoryhmä	totesi,	että	kun	kärkihanke	ja	sen	
ohjausryhmä	 pohtivat	 jatkoa	 nykyisen	 hankkeen	 jälkeen,	 on	 toimintaa	 tarpeellista	 suunnata	
tarkemmin	 ja	 hakea	 selkeämpi	 fokus	 (esimerkiksi	miten	 palvellaan	 paremmin	 elinkeinoelämää	 ja	
avataan	 sellaista	dataa,	 josta	yritykset	hyötyvät).	Myös	 sote-puolella	on	 suuri	 kustannussäästöjen	
tarve.		
	
Mika	 Rantakokko	 esitteli	 avoimet	 innovaatioalustat	 kärkihankkeen	 tilannekatsauksen.	 Hanke	 on	
päässyt	 koko	 hankekonsortion	 osalta	 kunnolla	 vauhtiin	 pienellä	 viiveellä	 elokuussa	 2015	 (hanke	
alkoi	 helmikuussa	 2015).	 Tästä	 syystä	 esimerkiksi	 puolen	 vuoden	 jatkoaika	 hankkeelle	 (kesään	
2018)	 olisi	 tärkeä	 hankkeen	 tavoitteiden	 saavuttamisen	 kannalta.	 Hanketyöhön	 on	 saatu	 paljon	
mukaan	yrityksiä	(myös	tärkeä	osa	hankkeen	indikaattoriseurantaa).	Johtoryhmä	muistutti,	että	on	
tärkeää	huomioida	myös	se	minkälaisia	kustannussäästöjä	hanke	tuo	kaupungeille,	vaikka	näitä	ei	
indikaattoreihin	merkitäkään.	
	
Matti	 Saastamoinen	 toi	 esille	 kehitysehdotuksia	 jatkoa	 varten.	 Strategiassa	 olisi	 tärkeää	 saada	
painopistealueiden	välille	enemmän	yhteistyötä,	 jolloin	 jos	uusia	kärkihankkeita	valmistellaan	olisi	
niiden	 valmistelu	 hyvä	 toteuttaa	 samanaikaisesti.	 Näin	 eri	 painopistealueiden	 kärkihankkeiden	
toimenpiteitä	 voitaisiin	 paremmin	 yhdistää	 toisiinsa	 hankesuunnitelmissa.	 Lisäksi	 on	 tarpeellista	
pohtia	 keinoja,	 joilla	 hankkeissa	 kehitetyt	 yhteistyömuodot	 ja	 toimintamalli	 siirtyvät	
kaupunkiorganisaatioon	 sisälle.	 Tällä	 hetkellä	 hankkeissa	 kaupunkien	 välinen	 yhteistyö	 toimii,	
mutta	sen	ei	koeta	juurtuvan	laajemmin	osaksi	kaupunkiorganisaatiota.	
	



	

	
4. Tilannekatsaus	6Aika-viestinnän	kirkastamiseen		

	
Aikataulusyistä	kohtaa	4.	Tilannekatsaus	6Aika-viestinnän	kirkastamiseen	ei	ehditty	käsitellä.		
Todettiin,	että	tilannekatsaus	on	esitelty	johtoryhmälle	etukäteen	lähetetyissä	
kokousmateriaaleissa.		
	
Merkitään	tiedoksi	pöytäkirjaan	tilannekatsaus	6Aika-viestinnän	kirkastamiseen.		

	
5. Strategian	ulkoinen	arviointi	

	
Sari	 Luostarinen	 esitteli	 6Aika-johtoryhmälle	 taustat	 strategian	 ulkoisen	 väliarvioinnin	 hankintaan	
sekä	 tarjousten	 vertailuprosessiin.	 Esittely	 ja	 johtoryhmän	 keskustelu	 käytiin	 läpi	 pohjautuen	
tarjouksista	laadittuun	ja	johtoryhmälle	etukäteen	lähetettyyn	vertailudokumenttiin.		
	
6Aika-johtoryhmä	 vahvisti	 tarjousten	 vertailudokumentin	 perusteella	 strategian	 ulkoisen	
arvioinnin	toteuttajaksi	tarjouskilpailun	voittajan	Owal	Group	Oy:n.		

	
6. ”Kuutoskaupungin	alueen	toimijan”	määritelmä	

	
Jukka	Järvinen	esitteli	asian.	6Aika-ohjausryhmän	kokouksessa	1.4.2016	määriteltiin	pohjaehdotus	
sille,	 miten	 tulevissa	 6Aika-hankehauissa	 hakuilmoitukseen	 ja	 hakumateriaaleihin	 kirjataan	
määritelmä	 ”kuutoskaupunkien	 alueen	 toimijasta”.	 Aiemmin	 hauissa	 hakijoille	 on	 kerrottu,	 että	
hakijoina	 tulee	 olla	 toimijoita	 vähintään	 kahden	 eri	 kuutoskaupungin	 alueelta	 ja	 että	 hankkeiden	
tulee	 kohdistua	 vähintään	 kahden	 eri	 kuutoskaupungin	 alueelle.	 Tämän	 tarkemmin	 asiaa	 ei	 ole	
linjattu.		
	
Keskusteltiin	 asiasta.	 Johtoryhmä	 totesi,	 että	 päätösesityksessä	 olevaa	 mainintaa	 ”verottajan	
määritelmän	mukainen”	ei	tarvita	ja	se	voidaan	poistaa	määrittelystä.	
	
Johtoryhmä	 päätti,	 että	 tulevissa	 6Aika-hankehauissa	 hakuilmoitukseen	 ja	 hakumateriaaleihin	
kirjataan	 seuraava	 määritelmä:	 Toimijalla	 tulee	 olla	 kiinteä	 toimipaikka	 kuutoskaupunkien	
alueella	 ja	 toiminnan	 tulee	 kohdistua	 kuutoskaupungin/kaupunkien	 alueelle.	
Hankehakemuksessa	 tulee	 kuvata,	 minkä	 kuutoskaupungin/	 kuutoskaupunkien	 alueelle	 hankkeen	
toiminta	kohdentuu.	

	
	
	
	
	



	

7. EAKR-pilottihankehaku	–	rahoitettavaksi	esitettävät	hankehakemukset	
	

Esityslistan	 asian	 7.	 käsittelyn	 ajan	 kokouksen	 puheenjohtajana	 toimi	 varapuheenjohtaja	 Jose	
Valanta	Pekka	Sundmanin	ollessa	asiassa	esteellinen.		
	
Sari	 Luostarinen	 esitteli	 asian	 johtoryhmälle.	 6Aika-strategian	 EAKR-pilottihaussa	 1.12.2015-
15.1.2016	 pilottihakemuksia	 saapui	 38	 kappaletta,	 joista	 30	 täytti	 rahoittajan	 yleiset	 kriteerit.	
Näistä	kolme	eivät	täyttäneet	vaatimusta	vähintään	kahdesta	kuutoskaupunkien	alueella	toimivasta	
hakijasta.	 Kaupunkien	 pisteytykseen	 päätyi	 lopulta	 yhteensä	 27	 hakemusta	 -	 22	 kappaletta	
erityistavoitteen	 4.1	 hakemuksia	 (AIA	 ja	 AOA)	 ja	 5	 kappaletta	 erityistavoitteen	 5.1	 hakemuksia	
(ADR).	Hankehaussa	haettiin	sekä	pieniä	että	isoja	pilotti-	ja	kokeiluhankkeita,	joita	arvioitiin	omina	
kokonaisuuksinaan:	 noin	 yhden	 vuoden	 kestävät	 pilottihankkeet	 ja	 noin	kaksi	 vuotta	kestävät	
pilottihankkeet.	Pisteytettyjen	27	hankehakemuksen	yhteenlaskettu	budjetti	oli	14,9	Meur.	Haussa	
jaettavan	rahan	määräksi	on	linjattu	noin	5	miljoonaa	euroa	(EU-	ja	valtionrahoituksien	osuus).		

	
6Aika-ohjausryhmä	asetti	hakemukset	pisteytyksen	perusteella	järjestykseen	kokouksessaan	1.4.16	
ja	kävi	yleiskeskustelun	hakukierroksen	hankehakemuksista.		

	
Erityistavoite	4.1.	–	noin	yhden	vuoden	kestävät	pilottihankkeet	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	



	

Erityistavoite	4.1.	–	noin	kaksi	vuotta	kestävät	pilottihankkeet	

	

	
	
	
	
	
	
	



	

Erityistavoite	5.1.	–	noin	yhden	vuoden	kestävät	pilottihankkeet		

	
	
Erityistavoite	5.1.	–	noin	kaksi	vuotta	kestävät	pilottihankkeet	

	
	
Ohjausryhmä	 päätyi	 kokouksessaan	 esittämään	 tällä	 hakukierroksella	 johtoryhmälle	 yhteensä	
yhtätoista	 (11)	 hankehakemusta	 rahoitettavaksi.	 Hakemuksista	 yhdeksän	 (9)	 kappaletta	 on	
erityistavoitteen	4.1	ja	kaksi	(2)	kappaletta	erityistavoitteen	5.1.	hakemuksia.	
	
Rahoitettavaksi	esitetyt	hankkeet,	erityistavoite	4.1:	
	
1) 	Hakemusnumero	 302379:	 EduDigi	 (hakijat	 Metropolia	 ammattikorkeakoulu,	 HYO	

Opettajankoulutuslaitos,	Oulu	ammattikorkeakoulu,	Tiedekeskussäätiö,	Oulun	kaupunki)	
	
Sanallinen	arvio:		
Erittäin	hyvä	hakemus	ja	tarvitaan	voimakasta	tämän	(opetus)	sektorin	kehittämistä	kaikin	keinoin.	
Hankkeen	 innovaatioalustalla	 tuetaan	 hyvin	 uusien	 tuotteiden,	 palveluiden	 ja	 markkinoiden	
kehittymistä	tarjoamalla	pelillistämisen	ja	kokeilemisen	alustoja	sekä	kokeiluympäristöjä.	Hanke	on	
tarkoituksenmukainen	 ja	 loistava	 pilotti	 innovaatioalustatoiminnalle.	 Konsortio	 on	 laaja,	 kattaa	
monta	 kaupunkia	 ja	 omaa	 erityisasiantuntemusta	 kehitettävien	 palveluiden	 alueella.	
Pelitutkimuksen	 johtavat	 tahot	 eivät	 kuitenkaan	 ole	 mukana.	 Toivottavaa,	 että	 hankkeessa	
tavoiteltaisiin	 suurempaa	 määrää	 yrityksiä	 kuin	 mitä	 indikaattoreissa	 on	 mainittu.	 Konsortioon	
osallistuvien	ei-rahoitettavien	sitoutuneisuus	tulee	varmistaa.	Vaikuttavuuden	ja	kunnianhimoisten	
tulosten	varmistamiseksi	tulisi	olla	kokopäiväinen	projektipäällikkö.	

	



	

2) Hakemusnumero	302271:	SOHJOA	-	Autonominen	Last	mile	-liikenteen	fyysinen	ja	virtuaalinen	
innovaatioalusta	 urbaanissa	 ympäristössä	 (hakijat	 Metropolia	 ammattikorkekoulu,	 Aalto	
korkeakoulusäätiö,	TTY-säätiö,	Maanmittauslaitos,	Forum	Virium	Helsinki)	

	
Sanallinen	arvio:		
Hanke	mahdollistaa	 erityisen	 hyvin	 uudet	markkinavetoiset	 ratkaisut	 ja	 palvelut.	 Hanke	 on	 laaja,	
vaikuttava	 ja	 siinä	 on	 paljon	 uudenlaisia	 mahdollisuuksia.	 Siinä	 hyödynnetään	 uudenlaista	
teknologiaa	 ja	 kehitetään	 uudenlainen	 innovaatioalusta.	 Voi	 olla	 hallinnollisesti	 ja	 koordinoinnin	
kannalta	 raskas	 kokonaisuus,	 koska	 on	 monta	 osatoteuttajaa	 varsin	 pienin	 budjetein.	 Kuvatuilla	
resursseilla	 hankkeen	 toteutus	 on	 riski	 (kaikki	 osa-aikaisia	 1-10	 htkk).	 Esitetty	 konsortio	 on	
tarkoituksenmukainen	 ja	 omaa	 erityisasiantuntemusta	 kehitettävien	 palveluiden	 alueella.	
Kaupunkien	roolia	ei	ole	kuvattu	kovin	tarkasti.	Aihe	koskee	kaikkia	kaupunkiseutuja	 ja	on	todella	
ajankohtainen.		
	
3) Hakemusnumero	302385:	YSI	Yliopistosairaalat	innovaatioalustana	(hakijat	Turku	Science	Park,	

Turun	 yliopisto,	 Varsinais-Suomen	 sairaanhoitopiiri,	 Oulun	 yliopisto,	 Pohjois-Pohjanmaan	
sairaanhoitopiiri)	

	
Sanallinen	arvio:		
Hanke	 mahdollistaa	 erittäin	 hyvin	 uusien	 markkinavetoisten	 ratkaisujen	 ja	 palvelujen	 syntymistä	
avaamalla	 yliopistosairaaloita	 innovaatioalustoiksi	 pk-yrityksille.	 Innovaatiot	 hyödyttävät	 lähinnä	
olemassa	 olevia	 terveydenhuollon	 toimijoita.	 Hankkeessa	 on	 huomioitu	 hyvin	 markkinoiden	 ja	
innovaatioiden	 välinen	 suhde	 ja	 kaupallistaminen.	Hyvät,	 keskeiset	 toimijat	mukana.	 Yrityskentän	
tarvetta	 ja	tahtotilaa	ei	kuvattuna	tarpeeksi.	Kuvattu	 liian	yleisellä	tasolla,	ei	tarpeeksi	konkretiaa,	
miten	uudet	ratkaisut	voivat	syntyä,	tai	mitä	ne	voivat	olla.	Potentiaali	tunnistettu	hyvin.	On	syytä	
vielä	 tarkastella/täsmentää	 budjetin	 ja	 hyötyjen	 suhdetta	 sekä	 liiketoimintaosaamisen	 resurssien	
saatavuutta	 ja	 sitoutuvuutta.	 Samoin	 tulee	 puuttua	 vahvemmin	 eri	 indikaattorien	 (varsinkin	
yritysindikaattorien)	määrään.	
	
4) Hakemusnumero	302343:	TRY	OUT!	Kiertotalouden	ja	cleantechin	kokeilut	kaupunkien	ja	

yritysverkostojen	kanssa	-	toimivat	liiketoimintamallit	esiin	(hakijat	Turun	ammattikorkeakoulu,	
Demos	ry,	Turun	yliopisto,	Helsingin	yliopisto)	
	

Sanallinen	arvio:	
Hankkeessa	 on	 hyvä	 konsortio,	 jolla	 on	 verkostoja,	 ja	 pohjatyötä	 on	 tehty	 paljon.	
Yhteiskehittämisen	esteitä	 tunnistettu.	Hakijoilla	 voidaan	olettaa	olevan	hyvä	 toimintaympäristön	
tuntemus.	 Kokeiluympäristö	 mahdollistaa	 markkinavetoisten	 ratkaisujen	 syntymistä.	 Itse	
hakemusta	 leimaa	 selkeän	 fokuksen	 puuttuminen	 ja	 tietynlainen	 keskeneräisyys.	 Hanke	 kaipaa	
terävöittämistä.	 Hankkeen	 innovaatioalustalla	 (erityisesti	 työpaketti	 2)	 tuetaan	 hyvin	 uusien	
tuotteiden,	 palveluiden	 ja	 markkinoiden	 kehittymistä	 tarjoamalla	 yhteiskehittämisen	 ja	



	

kokeilemisen	alustoja	sekä	kokeiluympäristöjä.	On	syytä	 tarkastella/täsmentää	budjetin	suuruutta	
ja	 työpanosta	 saatavaan	 hyötyyn.	 Paljon	 kirjoitettu	 taustatutkimusta,	 joka	 tässä	 kohtaa	
tarpeetonta.		
		
5) Hakemusnumero	 302295:	 Hyvinvointialan	 yritykset	 kiertoon	 (hakijat	 Metropolia	

ammattikorkeakoulu,	 Oulun	 ammattikorkeakoulu,	 Haaga-Helia	 ammattikorkeakoulu,	 Laurea	
ammattikorkeakoulu)	

	
Sanallinen	arvio:	
Hanke	 uudistaa	 mahdollisuuksia	 yritystoiminnan	 markkinavetoisten	 ratkaisujen	 säilymiselle.	
Mahdollistaa	 omistajanvaihdoksen	 kohteena	 olevien	 yritysten	 palvelu-	 ja	 tuotekehityksen	
omistajanvaihdoksen	 yhteydessä.	 Fokusoitu	 kehitysvaihe,	 jossa	 tuotekehitystä	 varten	 hyvät	
edellytykset.	 Tavoite	 on	 mahdollistaa	 erittäin	 hyvin	 ratkaisuja,	 mutta	 miten	 niihin	 päästään	 ei	
näkynyt	aivan	selkeästi.	 Linkin	6Aika-toimintaan	pitäisi	olla	 selkeämpi.	Yritysten,	 tki-toimijoiden	 ja	
asiakkaiden	 innovaatioyhteistyö	 näyttäisi	 toteutuvan	 hyvin.	 Kaupunkien	 rooli	 on	 epäselvä.	
Hankkeen	omistajuus	ja	hyödyntäjä	hankkeen	jälkeen	on	vielä	auki.	On	syytä	tarkastella/täsmentää	
budjetin	suuruutta	ja	työpanosta	saatavaan	hyötyyn.	
	
6) Hankenumero	 302475:	 Kansalaisen	 osallistaminen	 innovaatioympäristöön	 (hakijat	 TTY-säätiö,	

Aalto	korkeakoulusäätiö,	Oulun	yliopisto)	
	
Sanallinen	arvio:	
Hankkeen	 tavoitteena	 on	 tavallisten	 kaupunkilaisten	 liittäminen	 yritysten,	 yliopistojen	 ja	
kaupunkien	 alustatoimintaan,	 tuotekehitys-	 ja	 innovaatio-yhteistyöhön.	 Hankkeessa	 ratkaistaan	
suurien	 massojen	 osallistamisen	 ongelma	 innovaatioalustatoiminnassa.	 Tuote-	 tai	
palvelukehityksessä	 asiakkaan	 osallistaminen	 mahdollistaa	 yrityksen	 onnistuneen	
innovaatiotoiminnan.	 Tukee	 kärkihankkeiden	 toimintaa.	 Yritysten	 rooli	 ja	 osuus	
hankehakemuksessa	 jää	 avoimeksi.	 Toimenpiteet	 kaipaavat	 lisää	 konkretiaa	 siitä,	 miten	 ihmiset	
tavoitetaan	 ja	 sitoutetaan,	 ja	 mitkä	 toimenpiteet	 kohdistuvat	 yrityksiin.	 Esitetty	 konsortio	 on	
tarkoituksenmukainen	 ja	 omaa	 merkittävästi	 erityisasiantuntemusta	 kehitettävien	 palveluiden	
alueella.	Työkalu/teknologiavetoinen	lähestymistapa	kansalaisten	osallistamisessa	joukkoistamisen	
kautta	 on	 riskialtis.	 Tuloksena	 syntyy	 'ymmärrystä	 tekijöistä	 joilla	 kansalaiset	 motivoidaan	
osallistumaan'	 -	 mitä	 jos	 ei	 synnykään?	 Edellyttää	 sitä,	 että	 kansalaiset	 käyttävät	 työkaluja	 ja	
sovelluksia	 ja	 sitoutuvat	 niihin.	 On	 syytä	 tarkastella/täsmentää	 budjetin	 suuruutta	 ja	 työpanosta	
saatavaan	hyötyyn.	
	
7) Hankenumero	302320:	Tulevaisuuden	ruokamaailma	(hakijat	Turun	yliopisto,	VTT)	

	
Sanallinen	arvio:		



	

Hankkeessa	 luodaan	 uudentyyppinen	 alusta	 ruoka-alalle,	 joka	 mahdollistaa	 esimerkiksi	
koemarkkinointia.	 Hanke	 toteuttaa	 erittäin	 hyvin	 tuotekehitys-,	 innovaatio-	 ja	
kaupallistamisyhteistyötä.	 On	 osa	 suurempaa	 hankekokonaisuutta.	 Itsessään	 on	 tutkimushanke,	
jonka	 mahdollisuudet	 synnyttää	 uusia	 ratkaisuja	 ovat	 rajalliset.	 Hanke	 toteuttaa	 erittäin	 hyvin	
innovaatiolustojen	ideaa.	Konsortio	täyttää	kahden	toimijan	minimivaatimuksen,	mikä	mahdollistaa	
kohtuullisen	budjetin.	Konsortio	on	uskottava	ja	sillä	on	yhteistyökumppaneita.	Hanke	on	järkevästi	
kytketty	muihin	 samaa	 tavoitetta	 ajaviin	hankkeisiin	 (esim.	 INKA-hanke).	 Paljon	 yrityksiä	mukana.	
Hyödynnetään	olemassa	olevaa	tietoa.		
	
8) Hankenumero	 302449:	 Palvelurobotiikan	 virtuaalinen	 innovaatioalusta	 (hakijat	 Tampereen	

ammattikorkeakoulu,	Metropolia	ammattikorkeakoulu)	
	
Sanallinen	arvio:	
Toteutetaan	 aidosti	 ratkaisuja,	 joilla	 on	 uutuusarvoa.	 Tehdään	 toimialalle,	 jolle	 kysyntä	 tulee	
kasvamaan.	Tukee	innovointia	ja	helpottaa	niiden	tekemistä	luomalla	toimintamalleja,	ja	tekemällä	
myyntiä	 ja	 markkinointia.	 Toimenpiteet	 ovat	 tarkoituksenmukaisia.	 Kokonaiskustannukset	 ovat	
realistiset	 ja	 hyvin	 perusteltuja.	 Toteutusaika	 on	 tiivis.	 Konsortio	 amk-vetoinen;	 hankkeessa	 on	
selkeä	 vastuutus	 ja	 hankeorganisaatio	 on	 tarkoituksenmukainen.	 Hankehakemuksesta	 ei	 selviä	
sitoutuneiden	 yritysten	 määrä	 ja	 mukanaolo,	 vaikka	 yritykset	 on	 hakemuksessa	 määritelty	
pääkohderyhmä	(indikaattorit).	Hakemuksessa	olisi	enemmän	voitu	kuvata	miten	yritys-	ja	muiden	
kohderyhmien	(kunnat,	sairaalat,	hyvinvointiala)	yhteistyö	toteutetaan.	

	
9) Hankenumero	 302439:	 Älykäs	 kaupunkivesiliikenne	 (Yrkeshögsskolan	 vid	 Åbo	 Akademi,	 Aalto	

korkeakoulusäätiö,	Turun	ammattikorkeakoulu,	Turun	kaupunki/ympäristötoimiala)	
	
Sanallinen	arvio:		
Hankkeessa	 tuotetaan	 innovaatioalusta,	 joka	 mahdollistaa	 uusien	 markkinavetoisten	 ratkaisujen	
syntymisen	 meri-	 ja	 teknologiateollisuudelle,	 automaatioratkaisuihin	 sekä	 liikkumisen	
energiaratkaisuihin	 ja	 erityisesti	 uusien	 palvelukonseptien	 syntymisen.	 Toteutuessaan	 konseptit	
voivat	 olla	 syöte	 uusille	 liiketoimintaideoille.	 Vaikutukset	 kuitenkin	 jäävät	 välillisiksi,	 eli	
hakemuksesta	 ei	 käy	 selville,	 miten	 alustaa	 konkreettisesti	 hyödynnetään.	 Innovatiivinen	 hanke.	
Vihreän	 teknologian	 hyödyntämistä,	 monen	 strategian	 mukaista	 tekemistä.	 Hyvin	 avattu	
kohderyhmät.	 Turkupainotteinen.	 Hyöty	 muille	 kuutoskaupungeille	 jää	 epäselväksi.	
Teknologiavetoinen,	 vaatimattomat	 indikaattorit	 suhteessa	 budjettiin.	 Budjetti	 on	 suuri	
yksivuotiseksi	 hankkeeksi.	 Nähdään	 potentiaalia.	 Onko	 oikea	 rahoituskanava?	 Hanke	 on	 vahvasti	
riippuvainen	ensimmäisen	pilottilautan	hankkimisesta,	onko	hanke	toteuttamiskelpoinen	jos	lautan	
hankinta	viivästyy?	
	
	
	



	

Rahoitettavaksi	esitetyt	hankkeet,	erityistavoite	5.1:	
	
10) Hankenumero	 302380:	 Datasta	 oivalluksia	 ja	 bisnestä	 (hakijat	 Tampereen	 yliopisto,	 COSS,	

TIEKE,	Laurea	ammattikorkeakoulu,	Oulun	yliopisto,	Metropolia	ammattikorkeakoulu,	Vantaan	
kaupunki)	

	
Sanallinen	arvio:		
Datalouhintaa	 ja	 analytiikkaa	 sekä	 toimijoiden	 törmäytyksiä	 yhdistävä	 hanke	 tukee	 hyvin	
markkinavetoisten	 ratkaisujen	 löytymistä.	 Kaikki	 edellytykset	 tähän	 ovat	 olemassa.	 Hakijat	 ovat	
tiedostaneet	 teknologian	 kaupallistamisen	 haasteen.	 Hanke	 mahdollistaa	 datan	 avulla	 uusien	
liiketoimintamahdollisuuksien	 tunnistamisen	 ja	 sitä	 kautta	 markkinalähtöisten	 ratkaisujen	
syntymisen.	 Toisaalta	 toimenpiteet	 olisi	 voitu	 viedä	 myös	 hieman	 pidemmälle	 eli	 miten	
konkreettisesti	 tuotetuista	 oivalluksista	 syntyy	 aitoa	 liiketoimintaa.	 Konsortio	 on	 laaja	 ja	 sisältää	
kattavasti	 kaupunkien,	 yliopistojen	 ja	 ammattikoulujen	 edustajia.	 Lisäksi	 COSS	 ry:n	 kautta	 linkki	
yrityksiin	 on	 vahva.	 Hankkeen	 ostopalvelubudjetti	 suhteessa	 henkilöstökustannuksiin	 ja	
hankekuvaukseen	 herättää	 kuitenkin	 kysymyksen,	 miten	 hankekuvauksen	 vaatimia	 teknisiä	
toteutuksia	 aiotaan	 todellisuudessa	 rahoittaa?	 Hankehakemus	 ei	 tuo	 esille,	miten	 konkreettisella	
tasolla	 hankkeen	 eri	 osaprojektit	 linkittyvät	 toisiinsa	 ja	 miten	 tuotoksia	 voidaan	 hyödyntää	
hankkeen	ulkopuolella.	

	 	
11) Hankenumero	 302446:	 Massadata	 kaupunkiympäristön	 ja	 -liikenteen	 kehittämisessä	 sekä	

innovaatioalustana	 palvelulle	 ja	 liiketoiminnalle	 (hakijat	 Helsingin	 kaupunki,	 Tampereen	
yliopisto,	Tampereen	kaupunki)	

	
Sanallinen	arvio:		
Massadatan	analytiikka	avaa	uusia	mahdollisuuksia	palveluiden	synnyttämiselle	ja	niiden	myynnille	
erityisesti	ohjelmistoliiketoimintana.	Hanke	mahdollistaa	uusien	palveluiden	syntymistä	tarjoamalla	
massadatan	 alustan,	 jonka	 tuottamaa	 tietoa	 myös	 kaupalliset	 tahot	 voivat	 hyödyntää.	 Pilottien	
teemat	toteutetaan	myös	toiminta-alueella,	 jolla	on	suuri	 liiketoimintapotentiaali.	Hankkeeseen	ei	
kuitenkaan	 ole	 kuvattu	 varsinaisia	 toimia	 yritysten	 intressien	 keräämiseksi	 tai	 uusien	 ratkaisujen	
synnyttämiseksi.	 Toimenpiteet	 kohderyhmiin	 (yritykset)	 epäselvät.	 Pitäisi	 olla	 datan	 hyödyntäjiä	
paljon	 vahvemmin	 mukana.	 Konsortio	 tarkoituksenmukainen.	 Suuri	 rahoitusosuus	 tekniseen	
toteutukseen,	jonka	varmuutta	hyötykäyttöön	ei	vielä	tiedetä.	Kokonaisbudjetti	liian	suuri.	
	
Keskustelu	ja	rahoitusesitykset	
	
Johtoryhmä	keskusteli	rahoitettavaksi	esitettävistä	hankkeista	sekä	haussa	jaettavissa	olevan	rahan	
määrästä.	
	



	

Johtoryhmä	 keskusteli	 hankehakemuksen	 302475:	 Kansalaisen	 osallistaminen	
innovaatioympäristöön	 osalta	 kohderyhmän	 selkeyttämisestä,	 jonka	 ohjausryhmä	 oli	 myös	
nostanut	 esille	 sanallisessa	 arviossaan.	 Myös	 hankehakemuksen	 302439:	 Älykäs	
kaupunkivesiliikenne	 osalta	 vahvistettiin	 tarve	 tarkastella	 ohjausryhmän	 esiinnostamaa	 budjetin	
suuruutta	suhteessa	toteutusaikaan	ja	tavoitteisiin.		
	
Jukka	 Järvinen	 kertoi	 johtoryhmälle	 6Aika-ohjausryhmän	 toiveesta,	 että	 pilottihankkeita	
pyydettäisiin	 lisäämään	ohjausryhmiinsä	6Aika-edustaja.	 	Ohjausryhmä	totesi	kokouksessaan,	että	
rahoitettavaksi	 esitettävissä	hankkeissa	on	useita	 sellaisia,	 jotka	 vaativat	 vahvaa	ohjausta.	 Pyyntö	
voidaan	 rahoittajan	 puolesta	 toteuttaa	 ja	 se	 voidaan	 kirjata	 esimerkiksi	 hankkeen	
rahoituspäätökseen.	 Johtoryhmä	 kannatti	 ajatusta	 ja	 totesi,	 että	 mahdollisuuksien	 mukaan	
pilottihankkeiden	 ohjausryhmiin	 voisi	 osallistua	 niiden	 kaupunkien	 6Aika-edustajia,	 joista	 ei	 ole	
osatoteuttajaa	 mukana	 hankkeessa.	 Näin	 hankkeissa	 tehtävät	 toimenpiteet	 ja	 tulokset	 saadaan	
paremmin	tiedoksi	ja	hyödynnettäväksi	kaikkiin	kuutoskaupunkeihin.	

	
Keskusteltiin	 haussa	 jaettavissa	 olevan	 rahan	 määrästä.	 Aiemmin	 johtoryhmä	 oli	 linjannut,	 että	
haussa	 on	 jaossa	 noin	 viisi	 miljoonaa	 euroa	 (EU-	 ja	 valtionrahoitusosuudet).	 Omarahoitusosuus	
huomioiden	summa	olisi	7,46	Meur.	Rahoitettavaksi	esitettävien	hankkeiden	yhteisbudjetti	on	6,3	
Meur	 (ennen	 rahoitusneuvotteluvaihetta	 ja	 mukaan	 lukien	 omarahoitusosuudet).	 Johtoryhmä	
totesi,	että	tämä	rahoitustaso	voidaan	hyväksyä.		Rahoitusneuvotteluissa	tehtävät	budjettiviilaukset	
mahdollisesti	vielä	vähentävät	yhteisbudjettia.		

	
Johtoryhmä	päätti	esittää	Uudenmaan	liitolle	rahoitettavaksi	11	hankehakemusta	ja	hylättäväksi	19	
hankehakemusta.	 Rahoittaja	 tekee	 rahoitettaville	 hankkeille	 juridiset	 rahoituspäätökset	
rahoitusneuvottelujen	jälkeen.		
	
Kaikille	 hankkeille,	 myös	 hylätyiksi	 tulleille,	 toimitetaan	 perustelut	 ja	 muut	 huomiot	 omista	
hankehakemuksistaan.	 6Aika-kaupunkien	 huomioiden	 lisäksi	 perusteluihin	 on	 kirjattu	 myös	
rahoittajan	 kommentit	 ja	 alustukset	 mahdollisia	 rahoitusneuvotteluja	 varten	 (rahoitukseen	
esitettävät	hankkeet).			

	
Keskusteltiin	 hankkeiden	 pisteytysprosessista.	 Kokouksessaan	 1.4.16	 ohjausryhmä	 toivoi,	 että	
johtoryhmä	 ottaa	 kantaa	 siihen,	 tuleeko	 hankkeiden	 pisteytysprosessia	 jatkossa	 kehittää.	
Johtoryhmä	 totesi,	 että	 pisteytysprosessia	 on	 hyvä	 tarkastella,	mutta	 pisteytyksen	 tulee	 edelleen	
säilyä	kaupungeissa	eli	sitä	ei	tule	ulkoistaa.	Jatkossa	on	hyvä	pohtia	keino,	 jolla	pisteytys	voidaan	
toteuttaa	 suoraan	 kaikkien	 kaupunkien	 kesken	 yhdessä	 sen	 sijaan,	 että	 toteutetaan	
kaupunkikohtaiset	pisteytykset.		
	
Keskusteltiin	 tulevista	 hauista	 ja	 kaupunkiorganisaatioiden	 osallistumisesta	 pilottihankkeisiin.	
Johtoryhmä	 totesi,	 että	 jatkossa	 kaupunkien	 tulee	 valmistella	 yhdessä	 vahvempia,	 6Aika-



	

strategiaan	istuvia	hankkeita,	jotka	vastaavat	kaupunkien	tarpeisiin	ja	joissa	kaupunkiorganisaatiot	
ovat	itse	mukana	toteuttajina.	Näin	varmistetaan	se,	että	strategiassa	kerrytetään	riittävästi	TEM:in	
vaatimaa	kuntarahoitusosuutta.	Todettiin,	että	rahoittajan	kanssa	on	keskusteltu	mahdollisuudesta	
järjestää	 haku	 jatkossa	 kaksivaiheisena	 ideahakuna	 (rahoittajan	 virallisen	 prosessin	 mukaan).	
Hakumallissa	ensimmäisen	vaiheen	läpäisseitä	hankkeita	voidaan	sparrata	ja	tukea	niin,	että	niistä	
mahdollisimman	 moni	 hyväksytään	 rahoitukseen.	 Malli	 nopeuttaisi	 ja	 sujuvoittaisi	 myös	
pisteytysprosessia,	koska	pisteytettävänä	olisi	vähemmän	hankkeita.		

	
8. Seuraavaan	EAKR-pilottihakuun	valmistautuminen	

	
Keskusteltiin	 seuraavan	 EAKR-pilottihaun	 teemoista,	 sisällöistä	 ja	 avaamisen	 aikataulusta.	
Johtoryhmä	totesi,	että	seuraavaan	hakuun	voitaisiin	tuoda	muutamia	isompia	teemoja,	jotka	ovat	
ajankohtaisia	 kaikissa	 kaupungeissa.	 Johtoryhmä	 toi	 esille	 teemoja	 kuten	 IoT,	 liikkuminen	 eri	
muodoissaan	 (liittyen	 etenkin	 asemanseutuihin)	 ja	 virtuaalimallit	 (mm.	 älyliikennemallit	 ja	
maankäytön	suunnittelu).	Lisäksi	Sari	Luostarinen	toi	esille	TEM:in	toiveen,	että	seuraavassa	EAKR-
haussa	 avattaisiin	 haku	 erityistavoitteeseen	 3.2	 Uusiutuvan	 energian	 ja	 energiatehokkaiden	
ratkaisujen	 kehittäminen.	 Johtoryhmä	 totesi,	 että	 tähän	 saataisiin	 kytkettyä	 esim.	
kiertotalousteema.	Yleisesti	ottaen	tulevan	haun	teemojen	kannalta	 johtoryhmä	painotti	sitä,	että	
hankkeiden	tulee	osaltaan	kasvattaa	Suomen	kilpailukykyä,	edistää	yritysten	asemaa	ja	työllisyyttä	
sekä	 esimerkiksi	 parantaa	 kaupunkien	 kustannustehokkuutta.	 Ennen	 teemoista	 päättämistä	 on	
hyvä	tarkastella,	mitä	kaikkea	mahdollisten	teemojen	osalta	on	jo	käynnissä,	jotta	samoja	asioita	ei	
lähdetä	kehittämään	eri	rahoitusinstrumenteilla.	
	
Johtoryhmä	 totesi,	 että	 seuraavan	haun	 teemoja	on	hyvä	 lähteä	valmistelemaan	kaupunkitasolla.	
Kaupungeista	 tarvitaan	 näkemys	 siitä,	 mihin	 suuntaan	 teemojen	 osalta	 halutaan	 strategisesti	
mennä.	Tämä	vaatii	keskustelua	 teemoista	 ja	 tarpeista	kaupunkien	sisällä	sekä	kaupunkien	välillä.	
Johtoryhmä	 päätti,	 että	 seuraavaa	 hakua	 ja	 sen	 pääteemoja	 käsitellään	 johtoryhmän	 kesäkuun	
kokouksessa.	 Kaupunkikoordinaattorit	 valmistelevat	 asiaa	 yhdessä	 toimiston	 kanssa.	
Valmistaudutaan	siihen,	että	seuraava	haku	olisi	avattavissa	syksyllä.		
	 	
8. Muut	asiat	

	
Sari	 Luostarinen	 esitteli	 kaupunkien	 ilmoittamat	 UDN-verkoston	 (Urban	 Development	 Network)	
jäsenet.	 Asiasta	 oli	 keskusteltu	 edellisessä	 johtoryhmän	 kokouksessa.	 Merkitään	 pöytäkirjaan	
tiedoksi,	että	jäsenet	ovat:		
	
• Turku:	Pekka	Sundman	
• Helsinki:	Iina	Oilinki	ja	Robert	Eriksson	
• Oulu:	Mari	Rautiainen	
• Vantaa:	Asko	Räsänen	ja	Kimmo	Viljamaa	(muutokset	henkilöihin	vielä	mahdollisia)	



	

• Espoo:	Teuvo	Savikko	ja	Päivi	Sutinen	
• Tampere:	Seppo	Haataja	ja	Jukka	Järvinen	
		
Jukka	Järvinen	ja	Sari	Luostarinen	esittelivät	Espoon	6Aika-tapahtuman	ohjelman.	Valmisteluvastuu	
tapahtumasta	on	Espoossa	(kaupunkikoordinaattori	Johanna	Lyytikäinen).	Ajatuksena	on	ollut,	että	
6Aika-tapahtumia	 järjestettäisiin	 jatkossa	 vuosittain.	 Pekka	 Sundman	 kertoi,	 että	 Turku	 on	
kiinnostunut	 järjestämään	 6Aika-tapahtuman	 ensi	 vuoden	 keväällä.	 Sari	 Luostarinen	 kertoi,	 että	
6Aika-strategiatoimistohankkeessa	 on	 vielä	 jäljellä	 runsaasti	 tapahtumabudjettia,	 joten	 sitä	 on	
mahdollisuus	 hyödyntää	 yhteisissä	 6Aika-tapahtumissa.	 Jukka	 Järvinen	 kertoi	 vielä,	 että	 tämän	
vuoden	 syksyllä	 Tampereella	 järjestetään	 kansainvälinen	 smart	 city	 –seminaari,	 jonka	 yhteydessä	
on	myös	6Aika-työpajoja.		
	
Seuraava	 6Aika-johtoryhmän	 kokous	 järjestetään	 Oulussa	 21.6.	 Juha	 Ala-Mursula	 ehdotti,	 että	
koska	hän	ei	pääse	paikalle	vielä	kokouksen	alkuun,	siirrettäisiin	alkamisaikaa	kello	yhteentoista	ja	
ennen	 virallisen	 kokouksen	 aloittamista	 järjestettäisiin	 vierailu	 esim.	 Oulun	 5G-fasiliteettiin.	
Mahdollisuuksien	mukaan	kokousaikaa	voisi	pidentää	iltapäivästä.	Sari	Luostarinen	muistutti	vielä,	
että	 johtoryhmän	 kokouksen	 päätyttyä	 jatketaan	 6Aika-strategiatoimistohankkeen	 ohjausryhmän	
kokouksella.		
	
Kokous	päättyi	klo	13.28.	
	
	

	
	

	
	 	
	


