
 

       
       
       
       
       
        

 

6Aika-strategian johtoryhmä 
 

Kokous 1/2018  
1.3.2018, kello 11.30-14.45 
Paikka: Aleksanterinkatu 20, Helsinki, Vihreiden ryhmähuone  
 
Osallistujat:  
Juha Ala-Mursula, BusinessOulu, kokouksen puheenjohtaja 
Kari Kankaala, Tampereen kaupunki (pj) (estynyt) 
Seppo Haataja, Business Tampere 
Jose Valanta, Vantaan kaupunki  
Pekka Sundman, Turun kaupunki (estynyt) 
Niko Kyynäräinen, Business Turku 
Tuula Antola, Espoon kaupunki (estynyt) 
Harri Paananen, Espoon kaupunki 
Marja-Leena Rinkineva, Helsingin kaupunki (estynyt) 
Santtu von Bruun, Helsingin kaupunki 
Tiina Huotari, Uudenmaan liitto 
Johanna Osenius, Työ- ja elinkeinoministeriö (estynyt) 
 
Kimmo Viljamaa, 6Aika-ohjausryhmän varapuheenjohtaja (esittelijä) 
Minna Torppa, 6Aika-strategiatoimisto (esittelijä) 
Minna Joronen, 6Aika-strategiatoimisto (esittelijä) (estynyt) 
Petra Turtiainen, 6Aika-strategiatoimisto (sihteeri) 
  



 

Pöytäkirja  
 

1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Puheenjohtaja Kari Kankaalan ollessa estynyt valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Juha Ala-
Mursula.  
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 11.30. Hyväksyttiin edellisen kokouksen (23.11.17) 
pöytäkirja. 

 
 
2. EAKR-hakukierroksen (14.9.17-19.1.18) päätökset rahoitettavista 

hankkeista 
Ohjausryhmän varapuheenjohtaja Kimmo Viljamaa esitteli päättyneen EAKR-hakukierroksen 
sekä ohjausryhmän esityksen rahoitettavista hankkeista. 
 
Syksyn 6Aika EAKR-rahoitushaku järjestettiin 14.9.17-19.1.18. Haku oli aikaisempien vuosien 
tapaan kaksivaiheinen ja sisälsi ideavaiheen, joka päättyi 27.10.2017. Ideoita saapui yhteensä 
34 kpl, joista 13 sai vihreää valoa ideoiden arvioinnissa. Ideoita sparrattiin sekä yhteisissä 
sparraustilaisuuksissa että 6Aika-koordinaation toimesta joulu-tammikuussa 2017. 
 
Määräaikaan 19.1.2018 mennessä hankehakemuksia jätettiin 13 kpl. Hankehakemuksista neljä 
kappaletta oli erityistavoitteen 3.2 hakemuksia, kuusi kappaletta erityistavoitteen 4.1 ja kolme 
kappaletta erityistavoitteen 5.1. Hankehakemusten yhteenlaskettu budjetti 
(EU+valtio+omarahoitus) oli 27,52 M€. Kaikki hakemukset läpäisivät rahoittajan alustavan 
ohjelmanmukaisuus- ja laillisuustarkastuksen tietyin reunaehdoin ja etenivät ohjausryhmän 
pisteytykseen. Haun maksimibudjettia ei ole etukäteen määritelty. 
 
Ohjausryhmä arvioi ja pisteytti hakemuksen kokouksessaan 15.-16.2.2018. Ohjausryhmän 
kokousta varten kaupunkien arviointiraadit olivat arvioineet hakemukset. Ohjausryhmän 
kokouksessa hakemukset pisteytettiin ja niille annettiin sanallinen palaute. 
 
Ennen hankkeiden läpikäyntiä keskusteltiin hankkeiden investoinneista. Tiina Huotari 
muistutti, että rahoitettavissa hankkeissa kehittämishankkeeseen liittyvät investoinnit on 
erotettava erillisiksi hankkeiksi. Uudenmaanliitto on linjannut, että 6Aika EAKR-hankkeissa 
investointien tukiosuus on enintään 50%. Tukiprosentti on kaikille kehittämishankkeeseen 
liittyville investoinneille sama. Tukiosuus investointihankkeissa on kehittämishankkeita 
pienempi, koska investoinneista saadaan tuen saajalle pysyvää, usein hankkeen 
toteuttamisaikaa pidempää hyötyä. Rahoittaja arvioi investoinnit osana rahoitusneuvotteluja 
ja antaa tuenhakijalle ohjeet asiassa toimimiseksi. Hanke ja kehittämishankkeeseen liittyvä 
investointi muodostavat kaksi erillistä hanketta, mutta ne kootaan yhteen yhteisellä 
koontitunnuksella ja kulkevat rinnan. 
 
Johtoryhmä päätti esittää Uudenmaan liitolle rahoitettavaksi kehittämishankkeeseen kuuluvat 
investoinnit erillisinä investointihankkeina silloin, kun hankkeen laillisuus sitä edellyttää.  
 
Kimmo Viljamaa jatkoi ohjausryhmän rahoitusesityksen esittelyä. Tällä hakukierroksella 
rahoitettavien hankkeiden pistemäärä asettui yli 3 pistettä saaneisiin hakemuksiin. Vaikka 



 

piste-ero hylättäväksi esitettäviin hankkeisiin on pieni, laadullinen ero oli selkeä. Hylättäväksi 
esitettävissäkin hankkeissa oli hyviä ideoita ja hyviä tavoitteita, mutta usein budjetti ja/tai 
konsortio olivat ongelmallisia tai hakemuksessa kuvatut toimenpiteet olivat riittämättömät 
tavoitteisiin nähden. Hankeideoita uudelleen miettimällä ja kehittämällä ei ole kuitenkaan pois 
suljettua, että joku näistä hankkeista olisi mukana seuraavalla hakukierroksella. 
 
6Aika-ohjausryhmä esittää rahoitettavaksi kahdeksaa (8) hankehakemusta: 
 

Erityistavoite Hankenro Hankkeen nimi Budjetti 
hankesuunnitelmassa Pisteet 

3.2. 305056 Energiaviisaat kaupungit (EKAT) 3 448 773 3,99 

 305042 
Suurivolyymisten sivuvirtojen ja 
maamassojen hyödyntäminen 
kaupungeissa, CircVol 

2 951 414 3,84 

 305060 Taloyhtiöiden cleantech-markkinoiden 
ja MyDatan kehittäminen 998 988  

3,01 

4.1. 305053 
Kasvun ekosysteemit - yritysten 
kasvun mahdollistaminen 
kuutoskaupunkien yhteistyössä 

4 436 873 4,07 

 304973 Co-created Health and Wellbeing 
(CoHeWe) 1 894 259 3,50 

5.1. 304877 Hippa - Hyvinvointia ja parempaa 
palveluasumista digitalisaation avulla 1 609 009 3,58 

 305048 Citylogistiikan uudet ratkaisut 1 337 066 3,21 

 305081 ROBOREEL (Robotiikasta Resilienssiä ja 
Elinvoimaa) 998 988 3,01 

 
 
6Aika-ohjausryhmä esittää hylättäväksi viittä (5) hankehakemusta:  
 

Erityistavoite Hankenro Hankkeen nimi Budjetti 
hankesuunnitelmassa Pisteet 

3.2. 305044 Biomassoista kestävää liiketoimintaa 783 748 2,78 

4.1. 305050 Testialustaoperaattorit hyvinvoinnin ja 
terveyden edistäjinä 

2 250 056 2,77 

 305101 Älyrollaattori vanhustenhoidon tukena 
- Rolle 

249 112 2,72 

 305051 Liiketoimintaa hyvinvointia edistävistä 
palveluista 

4 616 040 2,33 

 
304982 PK-yritysten elinvoiman vahvistaminen 

korkeakouluyhteistyöllä 6Aika-
kaupungeissa -VAIHTOVIRTAA 

1 238 356 1,76 

 
 
Johtoryhmä päätti ohjausryhmän esityksen mukaisesti ja esittää Uudenmaan liitolle 
rahoitettavaksi kahdeksan hakemusta ja hylättäväksi viisi hakemusta edellä esitellyn 



 

mukaisesti. Rahoittaja tekee rahoitettaville hankkeille juridiset rahoituspäätökset 
rahoitusneuvottelujen jälkeen. 
 
Kaikille hankkeille toimitetaan tarkoituksenmukaisuusharkintaan liittyvät sanallinen arvio ja 
muut huomiot omista hankehakemuksistaan johtoryhmän kokouksen 1.3.2018 jälkeen. 
Palautteeseen on rahoituspäätöksen ja 6Aika-kaupunkien sanallisen arvion lisäksi kirjattu 
rahoitukseen esitettävien hankkeiden osalta mahdollisia kuutoskaupunkien asettamia 
reunaehtoja ja täsmennyksiä, joiden on täytyttävä rahoittajan esittämien täsmennysten lisäksi. 
Reunaehdot ja täsmennykset käsitellään rahoittajan johdolla hankkeiden 
rahoitusneuvotteluissa. 
 
Rahoitettavaksi esitettävät hankkeet ja tiivistelmät niiden sanallisesta arviosta:  
 
Erityistavoite 3.2.: 
 
a) 305056, Energiaviisaat kaupungit (EKAT) 

Hakijat: Tampereen kaupunki, Vantaan kaupunki, Oulun kaupunki, Helsingin kaupunki, 
Espoon kaupunki, Turun kaupunki, Ekokumppanit Oy, Tampereen Tilapalvelut Oy, Valonia / 
Varsinais-Suomen liitto, Tampereen Vuokratalosäätiö 
 
Hanke menestyi kuutoskaupunkien tarkoituksenmukaisuusharkinnassa. Hanke keskittyy 
hyvin ratkaisemaan energiaviisaan rakentamisen ongelmia, joka on kaupunkikehittämisen 
keskeisiä haasteita. Hanke on hyvin perusteltu ja se tukee hyvin 6Aika-strategiaa 
yhdistämällä kaupunkien toimijoita. Ratkaisuja löydetään sekä energian säästön 
kasvattamiseen että hiilijalanjäljen pienentämiseen. Hankkeen toimenpiteet toteutetaan 
hyvin eri toimijoiden yhteistyössä ja osatoteutukset täydentävät toisiaan. 

 
b) 305042, Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa, 

CircVol 
Hakijat: Turku Science Park Oy, Åbo Akademi, Turun amk, Varsinais-Suomen liitto, 
Kiertomaa Oy, Helsinki, Forum Virium Helsinki Oy, Suomen Ympäristökeskus, Geologian 
tutkimuskeskus, TTY-säätiö, Oulu, Oulun amk 
 
Hanke menestyi kuutoskaupunkien tarkoituksenmukaisuusharkinnassa. Hanke koskettaa 
suurta kaupunkikehittämisen haastetta ja aihe on yhteiskunnallisesti merkityksellinen. 
Hankkeessa ratkotaan uuden jätelain haasteita, jolla voi olla suuret mahdollisuudet 
kiertotaloudessa. Hanke tukee uusien innovaatioiden kehittämistä, uusiutuvan energian ja 
energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämistä. Hanke keskittyy voimakkaasti 
materiaalitehokkuuden lisäämiseen ja lisäksi se voi vaikuttaa energiatehokkuuteen mm. 
sivuvirtoihin liittyvän logistiikan tehostumisen kautta. 
 

c) 305060, Taloyhtiöiden cleantech-markkinoiden ja MyDatan kehittäminen 
Hakijat: Helsingin kaupunki, HSY, Vantaan kaupunki, Forum Virium Helsinki, GBC Suomi ry 
 
Hanke menestyi kuutoskaupunkien tarkoituksenmukaisuusharkinnassa. Hanke toteuttaa 
6Aika-strategiaa ja sen tavoitteita. Pilottiprojektiksi sopivan kokoinen ja tärkeä aihe. 
Hankkeen toimenpiteet toteutuvat kaupunkien, yritysten ja asiakkaiden kumppanuuden 
kautta. Alan keskeiset yritykset ovat hankkeessa edustettuna yhteistyöjärjestön kautta ja 



 

hakemuksessa on tunnistettu taloyhtiöitä, jotka ovat hankkeen tavoitteiden kannalta 
keskeisiä osallistujia. Hanke tukee melko hyvin energia- ja materiaalitehokkuuteen 
tähtäävien yritysten markkinoiden laajentumista ja markkinointia taloyhtiöihin päin. Uusia 
tuotteita voi syntyä hankkeessa avoimen datan hyödyntämisen myötä digitaalisten 
alustojen kenttään. 
 

Erityistavoite 4.1.: 
 

d) 305053, Kasvun ekosysteemit - yritysten kasvun mahdollistaminen kuutoskaupunkien 
yhteistyössä 
Hakijat: Helsinki, Vantaa, Espoo, Turku Science Park oy, Oulu, Business Oulu, Tredea Oy, 
Pirkanmaan liitto 
 
Hanke menestyi kuutoskaupunkien tarkoituksenmukaisuusharkinnassa. Hanke toteuttaa 
erittäin hyvin 6Aika-strategiaa. Siinä ratkaistavat kaupunkikehittämisen haasteet liittyvät 
elinkeinoelämän uusiutumisen ja kasvun tukemiseen. Hankkeessa osoitetaan 
mittakaavaltaan merkittäviä panostuksia liiketoiminnan ja osaamisen kehittämiseen ja 
korostetaan kasvuhakuisten yritysten kehittämistä, millä on positiivisia 
työllisyysvaikutuksia. Yritykset ovat kohderyhmänä vahvasti huomioitu. Toimenpiteet 
kohdistuvat osittain TKI-toimijoihin ja niiden läsnäolo on tavoitteiden toteutumisen 
edellytys. 
 

e) 304973, Co-created Health and Wellbeing (CoHeWe) 
Hakijat: FinnMedi Oy, Forum Virium Helsinki Oy, Laurea-amk, Oulun yo, Tampere, Oulu, 
Vantaa 
 
Hanke menestyi kuutoskaupunkien tarkoituksenmukaisuusharkinnassa. Hanke ratkaisee 
varsin hyvin 6Aika-strategiaan liittyviä kaupunkikehityksen haasteita tukemalla 
terveysteknologiaan ja hyvinvointipalveluihin liittyvien ratkaisujen kaupallistamista ja 
yritystoiminnan syntyä. Hankkeessa kehitetään ja sovelletaan yhteiskehittämisen 
menetelmiä, jotka on kuvattu selkeästi. Hanketta toteuttavassa konsortiossa on 
tasapainoisesti yrityksiä, kaupunkeja sekä tutkimus- koulutus- ja kehittämisorganisaatioita. 
Yritysten osallistuminen on toteutettu realistisesti kokeilujen hankintaan varatun 
ostopalvelubudjetin kautta. 
 

Erityistavoite 5.1.: 
 
f) 304877, Hippa - Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla 

Hakijat: Metropolia amk, Helsinki, Tampereen amk, Oulun amk, Oulu 
 
Hanke menestyi kuutoskaupunkien tarkoituksenmukaisuusharkinnassa. Hanke toteuttaa 
hyvin 6Aika-strategiaa ja on tarvelähtöinen. Palveluasumisen kehittäminen on yksi 
kaupunkikehittämisen haaste. Hankkeen tavoitteena on synnyttää yritysyhteistyön kautta 
uutta liiketoimintaa, osaamista ja työpaikkoja. Hakemuksen perusteella hankkeen 
toimenpiteet toteutetaan tiiviissä kumppanuudessa, johon osallistuu 
ammattikorkeakouluja, yrityksiä ja kaupunkeja. Hankkeen toimenpiteet on jäsennetty 
tavalla, joka tukee yhdessä tekemistä. 
 



 

g) 305048, Citylogistiikan uudet ratkaisut 
Hakijat: Turku, Forum Virium Helsinki Oy, Varsinais-Suomen liitto/Valonia, Turun amk, 
Tampereen amk 
 
Hanke menestyi kuutoskaupunkien tarkoituksenmukaisuusharkinnassa. Hanke toteuttaa 
6Aika-strategiaa hyvin ja on fokusoitunut selkeästi suurten kaupunkien kannalta 
keskeiseen kysymykseen, johon hankkeessa esitetään konkreettisia ratkaisuja. Liikenne on 
yksi keskeisimmistä kaupunkikehittämisen haastekentistä. Liiketoiminnan 
kehittämismahdollisuudet jo nykyisessä monituottajamallissa ovat merkittävät ja 
kaupungin rooli asiakkuuksissa on keskeinen. Hankkeen toimenpiteet toteutetaan melko 
tiiviissä yhteistyössä työn kannalta keskeisten organisaatioiden kanssa. 
 

h) 305081, ROBOREEL (Robotiikasta Resilienssiä ja Elinvoimaa) 
Hakijat: Vantaan kaupunki, Metropolia AMK, Tampereen kaupunki, Turun kaupunki (Turun 
ammatti-instituutti), Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, Oulun AMK 
 
Hanke menestyi kuutoskaupunkien tarkoituksenmukaisuusharkinnassa. Hanke 
mahdollistaa liiketoiminnan ja osaamisen kehittymistä. Hankkeen toimenpiteillä on 
vaikutuksia työpaikkojen syntymiseen, sekä positiivisessa että negatiivisessa mielessä. 
Yritykset ovat mukana hankkeen toimenpiteissä. Hankkeessa kehitetään robotiikan ja 
automaation osaamista yrityksissä. Pääasiassa hanke keskittyy olemassa oleviin yrityksiin, 
mutta tarjoaa mahdollisuuksia myös uusien yritysten syntymiselle ja sitä kautta niiden t&k-
toiminnan käynnistämiselle melko hyvin. 

 
 

3. Tulevat EAKR-hankehaut (syksy 2018-kevät 2019) 
Minna Torppa esitteli 6Aika-ohjausryhmän ja koordinaation suunnitteleman 
aikataulutuksen tuleville EAKR-hakukierroksille. Hakukierroksia on syytä kehittää, 
koska strategian ja pilottihankkeiden toteutusaika lyhenee koko ajan. Ideavaiheesta ei 
haluta luopua, koska se on kokemuksen mukaan parantanut hankkeiden laatua. 
 
Ohjausryhmä esittää alla olevan suunnitelman mukaista aikataulua seuraavaan 
kahteen rahoitushakuun (syksy 2018 ja kevät 2019).  
 
Esitys EAKR-hakukierrosten etenemisestä syksyllä 2018 ja keväällä 2019: 

 
Syksy 2018 

- Valmistelu 
o Toukokuu: Päätökset hakujen sisällöistä ja haun valmistelu 

- Ideavaihe (n. 4 viikkoa) 
o Elokuu: Haku avautuu ja hakuinfo 
o Syyskuu: Ideahaku sulkeutuu 

- Ideoiden arviointi (n. 4 viikkoa) 
o Syys-lokakuu: ohjausryhmä ja rahoittaja antavat arvion ja palautteen 

ideoista, palautteet lähtevät 



 

- Sparraus ja varsinainen haku (n. 6 viikkoa) 
o Loka-marraskuu: Sparrausta ja hakemusten kommentointia 
o Marraskuu: Varsinainen haku sulkeutuu 

- Hankkeiden arviointi ja päätökset (n. 5 viikkoa) 
o Joulukuu: Hankkeiden pisteytys ja johtoryhmän päätökset 

 
Kevät 2019 

- Valmistelu 
o Joulukuu: Haun valmistelu 

- Ideavaihe (n. 4 viikkoa) 
o Tammikuu: Haku avautuu ja hakuinfo 
o Helmikuu: Ideahaku sulkeutuu 

- Ideoiden arviointi (n. 4 viikkoa) 
o Helmi-maaliskuu: ohjausryhmä ja rahoittaja antavat arvion ja palautteen 

ideoista, palautteet lähtevät 
- Sparraus ja varsinainen haku (n. 6 viikkoa) 

o Maaliskuu: Sparrausta ja hakemusten kommentointia 
o Huhtikuu: Varsinainen haku sulkeutuu 

- Hankkeiden arviointi ja päätökset (n. 5 viikkoa) 
o Toukokuu: Hankkeiden pisteytys  
o Kesäkuu: Johtoryhmän päätökset 

 
Johtoryhmä päätti, että seuraavat kaksi EAKR-hakukierrosta edetään ohjausryhmän 
esityksen mukaisesti. 6Aika-ohjausryhmä ja -koordinaattorit aloittavat haun 
tarkemman sisällön määrittelyn kokouksissaan maaliskuussa. Johtoryhmä päättää ensi 
syksyn haun sisällöstä touko-kesäkuun kokouksessa. Johtoryhmä totesi myös, että 
suuntapajan jälkeen voidaan tarkemmin katsoa, mihin teemoihin hakuja tulisi 
suunnata loppukauden aikana. Jatkossa on syytä myös miettiä, miten liikkeelle 
saataisiin nopeita ja kevyempiä hankkeita ja tulisiko hankkeiden rahoitukseen asettaa 
yläraja. 
 
Samassa yhteydessä käytiin läpi hankkeista vapautuvien varojen palautuminen 
Uudenmaan liiton rahoituskehykseen. Tiina Huotari kuvasi prosesseja, joilla 
päättyneisiin hankkeisiin sidottu ja varattu rahoitus palautuu Uudenmaan liiton 
kehykseen ja on jälleen sidottavissa uusiin hankkeisiin. Johtoryhmä totesi, että 
hankkeita olisi hyvä kannustaa muutoshakemuksen tekemiseen, sillä näin vapautuvat 
varat voidaan huomattavasti nopeammin hyödyntää uusilla hakukierroksilla.  

 
 

4. 6Aika-strategian suuntapaja vuonna 2018 
6Aika-ohjausryhmä ja koordinaatio ovat valmistelleet johtoryhmän, ohjausryhmän ja 
koordinaation yhteistä suuntapajaa. Kimmo Viljamaa esitteli asiaa. 
 



 

Suuntapajalle on varattu aika kalentereista (2.5.). Tilaisuuden tavoitteena on yhdessä 
miettiä, miten strategian loppukausi tulisi käyttää: mitä tehdään, miten resurssit 
käytetään ja mitkä aiheet painottuvat. Ohjausryhmän toive on, että johtoryhmä olisi 
paikalla kokonaisuudessaan. Tilaisuuteen kutsutaan edustajat myös Sitrasta, Business 
Finlandilta sekä Työ- ja elinkeinoministeriöstä.  
 
Johtoryhmä toi esille, että tilaisuudessa olisi hyvä katsoa yritysrajapinnan vaikutuksia 
ja aikaansaannoksia sekä arvioida kokonaisuutta. Tähän esimerkiksi Sitra on hyvä 
yhteistyökumppani. 
 
Todettiin, että valmistelu jatkuu ohjausryhmän ja koordinaation toimesta. 

 
  

5. Muut asiat 
 
• Maakuntauudistuksen vaikutus 6Aika-rahoituksen organisoitumiseen 

Tiina Huotari toi tiedoksi valmistelun tilannekatsauksen. Maakunnan liitot ja 
alueelliset ELY-keskukset neuvottelevat asiasta seuraavalla viikolla. 
 

• Open and Agile Smart Cities –verkosto 
Seppo Haataja esitteli asiaa. OASC-verkostoon liittymisestä päätettiin 6Aika-
strategian Kuutoskaupunkien avoin data –kärkihankkeessa. Suomen edustajaksi 
valittiin tuolloin kärkihankkeen koordinaatiosta vastannut Matti Saastamoinen 
Tampereen kaupungin kehittämisyhtiöstä Tredeasta. Saastamoinen on kuitenkin 
siirtynyt yksityiselle työnantajalla 2017 syksyllä eikä enää voi hoitaa kaupunkien 
edustusta. 6Aika avoimen datan –verkostossa sekä Turun 
kaupunkikehitysryhmässä on esitetty Tarja Vuorista Suomen edustajaksi Open and 
Agile Smart Cities –verkostoon 1.1.2018 lukien.  
Päätettiin siirtää asia käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen. 
 

• Johtoryhmän seuraavat kokoukset 
o 13.4. klo 9.35-12 (Helsinki) 

Mm. tulevien EAKR-hakujen sisältöjen työstö, suuntapajaan valmistautuminen 
o 2.5. (pk-seutu) Suuntapaja 
o 16.5. klo 9.35-12 (Helsinki) 

Mm. joryn lausunto ESR-hankkeiden valintaesityksistä, päätökset EAKR-hakujen 
sisällöistä. 

o 14.6. klo 9.35-13 (Helsinki) 


