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1. Kokouksen	avaus	ja	edellisen	kokouksen	pöytäkirjan	hyväksyminen	
	

Kokous	avattiin	klo	14.07.	Hyväksyttiin	edellisen	kokouksen	pöytäkirja.		
	

2. Uuden	6Aika-koordinaatiohankkeen	esittäminen	rahoitettavaksi	
	
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-ohjausryhmä	 arvioi	 ja	 pisteytti	 hankkeen	 kokouksessaan	 3.5.17.	 Hankkeen	
yhteispistemäärä	on	3,89.		
	
Johtoryhmä	 päätti	 esittää	 hanketta	 Uudenmaan	 liitolle	 rahoitettavaksi.	 Rahoittaja	 käy	 vielä	
tekniset	rahoitusneuvottelut	hankekonsortion	kanssa	ennen	rahoituspäätöksen	tekemistä.	
	

3. Syksyn	EAKR-	ja	ESR-hakujen	aikataulut	sekä	evästystä	EAKR-haussa	avattaviin	
erityistavoitteisiin,	teemoihin	sekä	6Aika-kriteerien	valmisteluun	

	
Johtoryhmä	keskusteli	seuraavien	EAKR-	ja	ESR-hakukierrosten	aikatauluista.	EAKR-haun	osalta	
ohjausryhmän	 esitys	 on,	 että	 kaksivaiheinen	 haku	 (sisältäen	 ideavaiheen)	 avautuisi	 14.9.17.	
Hankehakemukset	tulee	jättää	EURA2014-järjestelmään	19.1.18	mennessä.	
	
Johtoryhmä	 päätti,	 että	 seuraava	 6Aika-strategian	 EAKR-haku	 avautuu	 14.9.17	 ja	 päättyy	
19.1.18.		
	
Seuraavan	 ESR-haun	 osalta	 johtoryhmä	 keskusteli	 siitä,	 miten	 EAKR-	 ja	 ESR-haut	 voitaisiin	
linkittää	paremmin	yhteen.	Löytyisikö	esimerkiksi	seuraavan	EAKR-haun	teemoista	ja	sisällöistä	
sellaisia	aihioita,	 joihin	voitaisiin	 lähteä	työstämään	myös	ESR-hankkeita.	 Jos	 löytyy,	voitaisiin	
seuraava	 ESR-haku	 avata	 rinnakkain	 EAKR-haun	 kanssa	 ja	 hyödyntää	 hankeideoiden	
sparrausprosessi	 myös	 ESR-hankkeiden	 puolella.	 Asiaa	 käsitellään	 uudelleen	 seuraavassa	
johtoryhmän	kokouksessa.		
	
Johtoryhmä	 antoi	 valmistelijoille	 (6Aika-koordinaattorit	 ja	 –ohjausryhmä)	 lisäevästystä	 ensi	
syksyn	 EAKR-haun	 sisällön	 tarkentamiseen.	 Koska	 kaupunkien	 painotuksissa	 haun	 teemojen	
osalta	on	eroja,	on	 tärkeää	määritellä	haku	niin,	että	 se	mahdollistaa	hankkeet,	 jotka	osuvat	
kunkin	kaupungin	keskeisiin	kehittämiskohteisiin.	
	



	

	

Periaatteena	 johtoryhmä	 hyväksyi	 ehdotuksen,	 että	 hakuilmoituksessa	 teemoista	 ei	
rakennettaisi	siiloja	vaan	haun	sisältö	(kaupunkien	tarpeet	ja	kiinnostuksen	kohteet)	kuvataan	
sovellusalueiden	ja	käytettävien	kärkiteknologioiden	kautta,	painottaen	niiden	risteämiskohtia.	
Esimerkiksi	 kestävän	 kehityksen	 sisältöalueelle	 haettaisiin	 eväitä	 my	 datasta	 ja	 hanke	
toteutettaisiin	kärkiteknologioita	hyödyntäen	(AR,	VR,	MR,	IoT,	3D,	AI,	robotiikka/automaatio).	
Kaikissa	 teemoissa	 tulisi	mahdollisuuksien	mukaan	hyödyntää	 kärkihankkeissa	 aikaan	 saatuja	
tuotoksia	ja	niissä	tulee	olla	selkeä	kytkentä	konkretiaan.	
	
Haussa	 avattavien	 erityistavoitteiden	 osalta	 todettiin,	 että	 strategiassa	 asetetun	
vähähiilisyystavoitteen	 vuoksi	 hankkeita	 tulee	 käynnistää	 erityisesti	 erityistavoitteeseen	 3.2.	
Erityistavoite	 on	 rakennettu	 niin,	 että	 teemallisesti	 siinä	 on	 mahdollista	 toteuttaa	 myös	
erityistavoitteiden	4.1	ja	5.1	sisältöjä,	mikäli	vähähiilisyys	on	näissä	vahvasti	sisällä.		
	
Johtoryhmä	 keskusteli	 siitä,	 säilytetäänkö	 haun	 6Aika-kriteerit	 samoina	 kuin	 edellisessä	
haussa.	 Todettiin,	 että	 kriteerejä	 tulee	 vielä	muokata	niin,	 että	ne	painottavat	 konkreettisen	
yritysyhteistyön	 ja	 uuden	 liiketoiminnan	 syntymisen	 tärkeyttä.	 Keskusteltiin	 myös	 siitä,	
voidaanko	 kriteereillä	 vaikuttaa	 siihen,	 että	 saataisiin	 vahvemmin	 kaupunkien	 tarpeisiin	
perustuvia	 hankkeita.	 Todettiin,	 että	 kriteerien	 tiukkojen	määrittelyjen	 sijaan	 kaupunkien	on	
tärkeää	 olla	 mukana	 hankkeissa	 ja	 niiden	 valmistelussa	 yhdessä	 muiden	 toimijoiden	 kanssa	
heti	 ideointivaiheesta	 lähtien.	 Vahvalla	 tuella	 ja	 sparrauksella	 voidaan	 varmistaa	 hankkeiden	
kaupunkilähtöisyys.	
	
6Aika-ohjausryhmä	 ja	 –koordinaattorit	 jatkavat	 haun	 sisällön	 määrittelyä	 johtoryhmän	
keskustelun	 mukaisesti	 täsmentäen.	 Ohjausryhmä	 laatii	 johtoryhmälle	 ehdotuksen	 haun	
sisällöistä	23.5.	kokouksessaan.	Johtoryhmä	päättää	haun	sisällöistä	21.6.	
	

4. 6Aika-kärkihankkeiden	etenemisen	seuranta	ja	keskustelu	
	
Kärkihankevetäjät	Matti	 Saastamoinen	 (avoin	 data	 ja	 rajapinnat),	Mika	 Rantakokko	 (avoimet	
innovaatioalustat)	 ja	 Outi	 Laikko	 (avoin	 osallisuus	 ja	 asiakkuus)	 esittelivät	 hankkeiden	
etenemistä	 vastaten	 ennalta	 lähetettyihin	 kysymyksiin.	Kysymyksissä	 painottui	 hankkeiden	
toimenpiteet	kohderyhmille	ja	se,	miten	kohderyhmät	ovat	hyötyneet	näistä	toimenpiteistä.		
	
Aikarajoitteista	 johtuen	 keskustelu	 kärkihankkeista	 jäi	 lyhyeksi.	 Johtoryhmä	 pyrkii	 tukemaan	
kärkihankkeita	työssään	mahdollisuuksien	mukaan.	

	
5. 6Aika-strategian	vaikuttavuusmalli	

	
Ville	Valovirta	(VTT)	esitteli	johtoryhmälle	luonnosta	6Aika-vaikutttavuusmallista	ja	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.		
	
Johtoryhmä	totesi,	että	vaikuttavuusmallia	voitaisiin	hyödyntää	mm.	hankkeiden	arvioinnissa.	
Työkaluun	 olisi	 hyvä	 saada	 sisälle	 myös	 mittarointia.	 Minna	 Torppa	 kertoi,	 että	 hankkeiden	
arvioinnin	 lisäksi	 työkalua	 tullaan	 käyttämään	 uusien	 hankkeiden	 valmistelun	 sparrauksessa,	
haastaen	hankevalmistelijoita	pohtimaan	hankkeen	toimenpiteiden	vaikuttavuutta.		
	
Sovittiin,	 että	 Villen	 esitys	 jaetaan	 johtoryhmälle	 kokouksen	 jälkeen.	 Vaikuttavuusmallista	
työstetään	myös	 vielä	 materiaali,	 johon	 on	 koostettu	 se,	 miten	mallia	 voidaan	 käytännössä	
hyödyntää.		
	

6. Katsaus	ESR-hankkeiden	arviointiin	
	

Kaupungeissa	on	tehty	ESR-hankehakemusten	kaupunkikohtaista	arviointia,	 jonka	yhteenveto	
esiteltiin	 johtoryhmälle.	Hankehakemuksia	haussa	(15.2.-12.4.17)	saapui	12	kappaletta,	 joista	
10	päätyi	 kaupunkien	arviointiin	 ja	pisteytettäväksi.	Kaksi	hakemusta	karsiutui	 rahoittajan	eli	
Hämeen	ELY-keskuksen	tekemässä	laillisuus-	ja	ohjelmanmukaisuustarkastuksessa.			
	
Esitellyn	 yhteenvedon	 pohjalta	 6Aika-ohjausryhmä	 pisteyttää	 hankehakemukset	 6Aika-
kriteerien	 osalta	 kokouksessaan	 23.5.	 Tämän	 jälkeen	 pisteytys	 lähetetään	 johtoryhmälle	
tiedoksi	sekä	toimitetaan	rahoittajalle.	Rahoittajan	valintaesitys	esitellään	6Aika-johtoryhmälle	
21.6.,	jolloin	johtoryhmä	antaa	lausunnon	rahoittajan	rahoitusesityksestä.		
	
Merkitään	tiedoksi	katsaus	ESR-hankkeiden	arviointiin.		
		

7. Kaupunkien	koostamien	hankelistausten	tarkastelu		
	
Johtoryhmä	käsitteli	asiaa	suurilta	osin	jo	esityslistan	kohdassa	3,	joten	keskusteluun	ei	enää	
palattu.			

	
8. Joryn	varapuheenjohtajan	valinta	

	
Johtoryhmän	 puheenjohtaja	 vaihtuu	 kesäkuun	 kokouksessa.	 Puheenjohtajan	 vaihtuessa	 on	
samalla	 valittu	 johtoryhmän	 seuraava	 varapuheenjohtaja.	 Koska	 etukäteen	 oli	 tiedossa,	 että	
seuraava	 puheenjohtaja	 (Kari	 Kankaala)	 ei	 päällekkäisyyksistä	 johtuen	 pääse	 16.6.	
kalenteroituun	 kokoukseen,	 oli	 esityslistalle	 lisätty	 varapuheenjohtajan	 valinta	 jo	 tässä	



	

	

kokouksessa.	 Näin	 ollen	 uusi	 varapuheenjohtaja	 voisi	 tuurata	 puheenjohtajaa	 16.6.	
kokouksessa.		
	
Varapuheenjohtajan	 valintaa	 ei	 kuitenkaan	 vielä	 tehty,	 sillä	 johtoryhmä	 vaihtoi	 kesäkuun	
kokousajan	 ajankohdalle,	 joka	 sopii	 seuraavalle	 puheenjohtajalle.	 Päätös	 seuraavasta	
varanpuheenjohtajasta	tehdään	johtoryhmän	kokouksessa	21.6.	

	
9. Muut	asiat	

	

Johtoryhmän	 seuraava	 kokous	 oli	 suunniteltu	 ajankohdalle	 16.6.	 klo	 13-15.30.	 Useista	
päällekkäisyyksistä	 johtuen	 johtoryhmä	 siirsi	 kokousaikaa.	 Seuraava	 kokous	 järjestetään	 21.6.	
klo	10-12	Helsingissä.		
	
Tilannekatsausta	tuleviin	tapahtumiin	ei	ehditty	käsitellä.		

	
	
	
	

	


