
	

	

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

	

6Aika-strategian	ohjausryhmä		
	

Muistio	
Ohjausryhmän	kokous	3/2017	
3.5.2017,	kello	9.30-12.30		
Paikka:	Kaupungintalo	(neuvotteluhuone	Myyrmäki)	Asematie	7,	01300	Vantaa.	
	
Osallistujat:		
Kimmo	Heinonen,	Helsingin	kaupunki	(puheenjohtaja)	
Päivi	Sutinen,	Espoon	kaupunki	(estynyt)	
Teuvo	Savikko,	Espoon	kaupunki	
Seppo	Haataja,	Tredea	Oy		
Riitta	Birkstedt,	Turun	kaupunki	
Kimmo	Viljamaa,	Vantaan	kaupunki		
Aarne	Kultalahti,	BusinessOulu	(etäyhteys)	
	
Hanna-Maria	Urjankangas,	Työ-	ja	elinkeinoministeriö	(estynyt)	
Antti	Taronen,	Uudenmaan	liitto		
Jukka	Anttila,	Hämeen	ELY-keskus	(estynyt)	
Maria	Rautavirta,	Liikenne-	ja	viestintäministeriö	(estynyt)		
Markku	Koponen,	Tekes	(estynyt)	
	
Minna	Torppa,	6Aika-strategiatoimisto	(esittelijä)	
Asko	Räsänen,	6Aika-kaupunkikoordinaattori,	Vantaan	kaupunki	(esittelijä)	
Minna	Joronen,	6Aika-strategiatoimisto	(sihteeri)	
	
Kohta	3:	Ville	Valovirta,	VTT	
	
	



	

	

	
1. Kokouksen	avaus	ja	edellisen	kokouksen	muistion	hyväksyminen	

Kokous	avattiin	klo	9.30.	Hyväksyttiin	edellisen	kokouksen	muistio.	Todettiin,	että	6Aika-
johtoryhmän	edellisten	kokousten	pöytäkirjat	on	lähetetty	tiedoksi	ohjausryhmälle.	

	

2. 6Aika-koordinaatiohankkeen	arviointi	ja	pisteytys	

6Aika-koordinaatiohanketta	 on	 valmisteltu	 yhdessä	 kuutoskaupunkien	 ja	 rahoittajan	
(Uudenmaan	 liitto)	 kanssa	 neuvottelumenettelyllä.	 Hankehakemus	 (hakemusnumero	
304074)	on	jätetty	EURA2014-järjestelmässä	käsittelyyn	21.4.2017.	Hankkeen	toteutusaika	
on	 1.8.2017-31.7.2020	 ja	 se	 vastaa	 6Aika-strategian	 koordinaatiosta	 rakennerahasto-
ohjelmakaudella	(2014-2020).		

6Aika-johtoryhmän	päätöksen	mukaisesti	(kokous	6.4.)	hankkeen	arvioinnissa	pisteytettiin	
vain	yleiset	valintakriteerit	(ei	6Aika-kriteerejä).		

Ohjausryhmä	arvioi	 ja	pisteytti	 hankkeen.	Hankkeen	yhteispistemäärä	on	3,89.	Hanketta	
esitetään	6Aika-johtoryhmälle	rahoitettavaksi.		

	
3. 6Aika-vaikuttavuusmalli	

Ville	 Valovirta	 (VTT)	 esitteli	 ohjausryhmälle	 luonnosta	 6Aika-vaikutttavuusmallista	 ja	
mahdollisista	 seurannan	 indikaattoreista.	 Mallin	 lähtökohtana	 on	 Tekesin	 Innovatiiviset	
kaupungit	 (Inka)	 -ohjelman	 tarpeisiin	 laadittu	 vaikuttavuusmalli.	 Tavoitteena	 on,	 että	
vaikuttavuusmalli	 toimisi	 työkaluna,	 jonka	 avulla	 saadaan	 tietoa	 hankkeiden	
vaikuttavuudesta	 päätöksenteon	 ja	 strategian	 linjausten	 tueksi.	 	 Lisäksi	 mallia	 voitaisiin	
hyödyntää	 lupaavimpien	 hankeaihioiden	 tunnistamisessa,	 niiden	 potentiaalisen	
vaikuttavuuden	arvioinnissa	ja	tukemisessa.		

Ohjausryhmä	totesi,	että	malliin	perustuva	työkalu	olisi	hyvä	saada	käyttöön	jo	seuraavalla	
EAKR-hakukierroksella	hankkeiden	valmistelun	tueksi.	Lisäksi	tulee	miettiä,	millä	tavalla	ja	
missä	vaiheessa	mallia	hyödynnetään	käynnissä	olevissa	hankkeissa	seurannan	ja	tulosten	
keräämisen	välineenä.	Työkalun	tulee	hyödyntää	sekä	hankkeita	että	strategian	eri	tasoja	
(toimisto	ja	koordinaattorit,	ohjausryhmä,	johtoryhmä).			

Seuraavaa	 luonnosversiota	 6Aika-vaikuttavuusmallista	 esitellään	 johtoryhmälle	 16.5.	
kokouksessa.	 Johtoryhmän	 evästyksellä	määritellään	 työn	 seuraavat	 vaiheet	 ja	 aikataulu	



	

	

sekä	 linjataan,	 miten	 ja	 milloin	 malli	 otetaan	 käyttöön	 ohjausryhmän	 ja	 johtoryhmän	
kanssa.		

	

4. ESR-hankehakemusten	arvioinnin	käynnistys	

Ohjausryhmä	 käynnisti	 kevään	 2017	 6Aika-strategian	 ESR-haun	 hankehakemusten	
arvioinnin.	Hakuaika	oli	15.2.-12.4.	ja	määräaikaan	mennessä	hakemuksia	jätettiin	12	kpl.	
Hämeen	 ELY-keskus	 tekee	 parhaillaan	 hankkeiden	 ohjelmanmukaisuus-	 ja	
laillisuustarkastusta,	 jonka	 jälkeen	 saadaan	 tieto	 siitä,	 mitkä	 hakemuksista	 päätyvät	
lopulliseen	arviointiin	 ja	 pisteytykseen.	 Kokouksessaan	23.5.	 6Aika-ohjausryhmä	arvioi	 ja	
pisteyttää	ainoastaan	hankehakemusten	6Aika-kriteerit.	

Ohjausryhmän	arvioinnin	 ja	pisteytyksen	tulokset	 lähetetään	 johtoryhmälle	nähtäväksi	 ja	
toimitetaan	rahoittajalle.	Rahoittaja	arvioi	ja	pisteyttää	hankkeiden	erityistavoitekohtaiset	
valintakriteerit.	 Rahoittajan	 valintaesitys	 esitellään	 6Aika-johtoryhmälle	 16.6.,	 jolloin	
johtoryhmä	antaa	lausunnon	rahoittajan	rahoitusesityksestä.		

	

5. Seuraavien	EAKR-	ja	ESR-hakukierrosten	aikataulutus	

Ohjausryhmä	 keskusteli	 seuraavien	 EAKR-	 ja	 ESR-hakukierrosten	 mahdollisista	
aikatauluista.	 EAKR-haun	 osalta	 esitetty	 ehdotus	 on,	 että	 haku	 olisi	 kaksivaiheinen	
(sisältäen	ideavaiheen).	Hakuaika	olisi	14.9.17-19.1.18.		

Ohjausryhmä	totesi,	että	EAKR-haun	ehdotettua	aikataulua	voidaan	esittää	johtoryhmälle.	
Mikäli	 johtoryhmä	 hyväksyy	 ehdotetun	 aikataulun	 kokouksessaan	 16.5.,	 tulee	
ohjausryhmän	 kokouksessa	 23.5.	 käsitellä	 ja	 laatia	 esitys	 johtoryhmälle	 haun	 6Aika-
kriteereistä,	 avattavista	 erityistavoitteista	 ja	 tarkemmista	 sisällöistä.	 Johtoryhmä	päättää	
tällöin	haun	sisällöt	kokouksessaan	16.6.		

Asko	 Räsänen	 kertoi,	 että	 koordinaattorit	 ovat	 alustavasti	 pohtineet	 sitä,	 että	 6Aika-
kriteerit	säilyisivät	samoina	myös	seuraavassa	haussa.	Lisäksi	haussa	voitaisiin	avata	kaikki	
kolme	 erityistavoitetta	 (3.2,	 4.1	 ja	 5.1),	 jotka	 olivat	 auki	 myös	 edellisessä	 haussa.	
Koordinaattorit	 työstävät	 haun	 sisältöjä	 ja	 laativat	 näistä	 ehdotuksen	 ohjausryhmän	
kokoukseen	 23.5.	 Johtoryhmältä	 myös	 pyydetään	 evästystä	 haun	 lähtökohtiin	 jo	
toukokuun	kokouksessa	(16.5.).		

Seuraavan	ESR-haun	aikataulun	osalta	ohjausryhmä	keskusteli	mahdollisuudesta,	että	ESR-
haku	 olisi	 auki	 ainakin	 osittain	 samanaikaisesti	 syksyn	 EAKR-haun	 kanssa.	 Ohjausryhmä	



	

	

kuitenkin	 totesi,	 että	 ensin	 on	 hyvä	 käydä	 läpi	 kevään	 ESR-haun	 hakemusten	 arviointi,	
jotta	nähdään	minkälaisia	sisältöjä	rahoitukseen	on	nousemassa	tällä	kierroksella	 ja	mitä	
toisaalta	puuttuu.	Näin	seuraavan	hakukierroksen	tarpeet	voidaan	tunnistaa	paremmin	ja	
nähdään,	löytyykö	niistä	synergioita	EAKR-haun	kanssa.	Tällöin	haun	järjestäminen	ainakin	
osittain	samanaikaisesti	EAKR-haun	kanssa	voisi	olla	järkevää.	Asiaan	palataan	seuraavassa	
kokouksessa,	 jolloin	 laaditaan	 ehdotus	 seuraavan	 ESR-haun	 aikataulusta	 johtoryhmän	
kokoukseen	16.6.	

	
6. 6Aika-edustajien	nimeäminen	käynnistyvien	EAKR-pilottihankkeiden	ohjausryhmiin	

6Aika-ohjausryhmä	 keskusteli	 siitä,	 ketkä	 nimetään	 6Aika-edustajiksi	 pian	 käynnistyvien	
EAKR-hankkeiden	 ohjausryhmiin.	 Rahoitusneuvotteluissa	 rahoittaja	 on	 kertonut	
pilottihankkeille,	 että	 hankkeiden	 ohjausryhmiin	 tulee	 kutsua	 myös	 6Aika-strategian	
edustaja.	 Kokouksessaan	 22.3.	 6Aika-johtoryhmä	 toi	 esille,	 että	 edustajan	 olisi	
mahdollisuuksien	 mukaan	 hyvä	 olla	 sellaisesta	 kaupungista,	 josta	 ei	 ole	 osatoteuttajaa	
mukana	hankkeessa.	

Ohjausryhmä	 totesi,	 että	 johtoryhmän	 ehdotuksen	 mukaisesti	 pyritään	 etenemään.	
Todettiin,	 että	 6Aika-edustajan	 on	 hyvä	 olla	 joko	 6Aika-ohjausryhmän	 jäsen	 tai	 6Aika-
kaupunkikoordinaattori.	 Tärkeää	 on	 huomioida	 se,	 että	 jäsen	 edustaa	 pilottihankkeen	
ohjausryhmässä	 6Aika-strategiaa	 kokonaisuudessaan,	 ei	 omaa	 kaupunkia.	 Keskustelun	
perusteella	 käynnistyvien	 pilottihankkeiden	 ohjausryhmiin	 ehdotetaan	 seuraavia	
edustajia:	

Tulevaisuuden	älykkäät	oppimisympäristöt	-	Asko	Räsänen,	Vantaan	kaupunki	(Vantaalla	
ei	osatoteutusta	hankkeessa)	

Tulevaisuuden	 digitaaliset	 kaupungit	 ja	 toimijariippumaton	 dataintegraatioalusta	
palveluiden	kehittämiseen	 -	Anna-Mari	Sopenlehto,	Turun	kaupunki	(varahenkilönä	Jussi	
Nissilä,	Helsingin	kaupunki)		

Perille	asti	–	Ohjausryhmä	ehdotti	6Aika-edustajaksi	Jukka	Järvistä	Tampereen	kaupungilta	
(Tampereella	 ei	 osatoteutusta	 hankkeessa).	 Asia	 varmistettiin	 kokouksen	 jälkeen	 Jukka	
Järviseltä	ja	hänelle	edustus	ohjausryhmässä	sopii.		

Opastamisen	 ekosysteemi	 –	 Ohjausryhmä	 ehdotti	 6Aika-edustajaksi	 ohjausryhmän	
jäsentä	 tai	 koordinaattoria	 Espoosta	 (Espoolla	 ei	 osatoteutusta	 hankkeessa).	 Espoon	
varajäsen	 Teuvo	 Savikko	 oli	 tässä	 vaiheessa	 jo	 joutunut	 lähtemään	 kokouksesta,	 joten	
sovittiin,	että	osallistuminen	varmistetaan	kokouksen	jälkeen.	Espoosta	saatiin	varmistus,	



	

	

että	 Johanna	 Lyytikäinen	 (Espoon	 6Aika-koordinaattori)	 on	 6Aika-edustaja	 Opastamisen	
ekosysteemi	-hankkeen	ohjausryhmässä.		

Tulevaisuuden	 kiertotalouskeskukset	 -	 Kimmo	 Heinonen	 tai	 Jussi	 Nissilä,	 Helsingin	
kaupunki	(asia	varmistettu	kokouksen	jälkeen,	6Aika-edustajaksi	ryhtyy	Kimmo	Heinonen).	

6Aika-strategiatoimisto	ilmoittaa	hankkeille	ohjausryhmien	6Aika-edustajien	nimet.	

	
7. Muut	asiat	

Tilannekatsaus:	UDN	Peer	Review	-tilaisuus	Suomessa	(26.-27.10.)	
	
Seppo	 Haataja	 esitteli	 lyhyen	 tilannekatsauksen	 UDN	 Peer	 Review	 –tilaisuuden	
järjestelyihin.	Tilaisuus	 järjestetään	Espoossa	26.-27.10.	 ja	 se	on	Euroopan	komission	DG	
Region	 järjestämä.	 Tilaisuuksissa	 vertaisarvioidaan	 ITI-toteutuksia,	 joista	 suurin	 osa	 on	
kaupunkikohtaisia	muualla	Euroopassa.	6Aika-strategia	on	siis	erityisen	kiinnostava,	koska	
se	on	alueiden	välinen	ITI-toteutus.	Vastaavia	tilaisuuksia	on	järjestetty	aiemmin	Sevillassa	
ja	 Ghentissä.	 Vertaisarvioinnin	 lisäksi	 tilaisuuden	 aikana	 järjestetään	 vierailuja	
lähiympäristössä	 sijaitseviin	 6Aika-kohteisiin,	 jotka	 liittyvät	 arvioinnissa	 käsiteltäviin	
kysymyksiin.	

Tilaisuuden	 käytännön	 järjestelyistä	 vastaa	 pääosin	 DG	 Regio.	 6Aika-konsortion	 tulee	
tuottaa	 ja	 valmistella	 tilaisuuksiin	 ne	 kysymykset	 ja	 haasteet,	 joita	 osallistujat	 6Aika-
strategiaan	 liittyen	 evaluoivat,	 sekä	 valita	 sopivat	 vierailukohteet.	 Sisällön	 tuottamisessa	
on	 hyvä	 pohtia	 sitä,	 mitä	 hyötyä	 arvioinnista	 halutaan	 saada	 strategian	 toteutuksen	
loppukaudelle.	Ajatuksena	on	ollut,	että	evaluointia	voitaisiin	tehdä	kärkihanke	-lähtöisesti	
ja	toisaalta	myös	huomioiden	esimerkiksi	johtoryhmän	linjaamat,	strategian	loppukauden	
yhteiset	teemat	(koetaanko	nämä	ajankohtaisina	ja	hyödyllisinä	myös	EU-tasolla).		

Minna	Torppa	kertoi,	että	tilaisuuden	6Aika-sisältöjä	työstetään	yhdessä	koordinaattorien	
ja	 kärkihankevetäjien	 kanssa.	 Asiaan	 palataan	 jälleen	 seuraavissa	 kokouksissa.	 Todettiin	
vielä,	että	hyvissä	ajoin	 tulee	myös	 sopia,	 ketkä	 tilaisuudessa	ovat	mukana	edustamassa	
6Aika-strategiaa.		

Tilannekatsaus:	Smart	Regions	2.0	-konferenssi	Helsingissä	1.-2.6.	

Minna	 Torppa	 kertoi	 lyhyesti	 6Aika-strategian	 näkyvyydestä	 Euroopan	 komission	
järjestämässä	Smart	Regions	2.0	–konferenssissa	Helsingissä	1.-2.6.17.	Suomesta	TEM	on	
mukana	 järjestämässä	 konferenssia.	 6Aika-strategialla	 on	 n.	 10	 minuutin	 puheenvuoro	
ohjelmassa	 ja	 strategiaa	 tulee	 edustamaan	 johtoryhmän	 puheenjohtaja	 Jose	 Valanta.	
TEM:in	 toiveena	 on,	 että	 puheenvuorossa	 tuotaisiin	 esille	kokemuksia	 ja	 konkreettisia	



	

	

esimerkkejä	 6Aika-strategian	 toteutuksesta	 sekä	 johdatusta	 visioon	 2020	 elinvoiman,	
kasvun	ja	yhteistyön	näkökulmasta.	

Seuraavat	kokoukset	(kokouspaikat	ja	aikataulu)	

Sovittiin,	että	seuraavaa	ohjausryhmän	kokousaikaa	pidennetään	eli	kokousaika	on	nyt	klo	
9.30-14.30.	 Kokous	 järjestetään	 Vantaalla	 (nh.	 Havukoski	 (Vantaan	 kaupungintalo,	
Asematie	7,	Tikkurila)).		

Syksyn	 2017	 kokoukset	 ja	 kevään	 2018	 ja	 niiden	 kokouskaupungit	 sovitaan	 seuraavassa	
kokouksessa,	 kun	 syksyn	 EAKR-haun	 aikataulu	 (ja	 mahdollisesti	 myös	 ESR-haun)	 on	
tarkentunut.			

	

	


