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Pöytäkirja  
 

1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen (1.3.2018) pöytäkirjan hyväksyminen 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.40. Hyväksyttiin edellisen kokouksen 1.3.2018 
pöytäkirja.  

 
2. Suuntapajan 2.5. anti 

 
6Aika-johtoryhmän, -ohjausryhmän ja koordinaation yhteinen suuntapaja pidettiin Helsingissä 
2.5.2018. Tapahtumassa käytiin läpi 6Aika-strategian onnistumisia ja suunnattiin ajatuksia 
strategiakauden jäljellä olevaan aikaan. Mitä vielä pitäisi saada aikaan strategian aikana? 
6Aika-strategialla ei ole ollut tarkkaa toimintasuunnitelmaa, joten toteutuksen suuntaa on 
strategian toiminta-aikana pysähdytty säännöllisin väliajoin tarkastelemaan 6Ajan keskeisten 
toimijoiden kanssa. Tämän vuoden suuntapajassa mukaan oli kutsuttu myös ulkopuolisia 
asiantuntijoita Sitrasta, Business Finlandista ja työ- ja elinkeinoministeriöstä.  
 
Johtoryhmä kävi läpi jälkitunnelmia tilaisuudesta. Ohjausryhmä oli aikaisemmin omassa 
kokouksessaan 3.5. käsitellyt suuntapajassa yhteistyössä syntyneet, priorisoituneet ja 
jalostuneet seitsemän tavoitetta 6Aika-strategian loppukaudelle. Johtoryhmä kokouksessa 
ohjausryhmän puheenjohtaja Päivi Sutinen esitteli tavoitteet ja kertoi, mitä ohjausryhmä oli 
niistä keskustellut. Tavoitteet ovat paikoitellen hyvin eri kokoisia, mutta tukevat myös 
toistensa toteutumista. 
 

• Kuutoset alustatalouden eurooppalaiseksi suunnannäyttäjäksi ja edistäjäverkostoksi 
• Selkeät tartuntapinnat yrityksille todellisiin businesscaseihin (esim. kokeilut yli 

kaupunkirajojen) 
• Avoimet innovaatioalustat tuotantokäyttöön ja 6Ajan tulosten kiinnittyminen 

kaupungin omaan toimintaan 
• Inventaariot onnistumisista: Best practices, alustat, mallit  

o skaalautumisen varmistaminen - miten ohjataan pilotteja? 
o älykkään erikoistumisen vahvistaminen 

• Fokusoidut haut: pilotit 2018 tarvelähtöisyys, tulokset & yritykset 
• Kuuden suurimman kaupungin yhteistyön jatko 2020 jälkeen 

 
Työskentelyä jatketaan ohjausryhmän, koordinaation ja johtoryhmän kokouksissa. Materiaalin 
pohjalta luodaan päivitetty suunnitelma ja aikataulutusta loppukaudelle. Johtoryhmä evästi 
ohjausryhmää valmistelun jatkoa varten. Suunnitelmassa olisi hyvä näkyä kansainväliset 
verkostot ja alustatalous niin, että kaupunki on mahdollistajana yritysten toiminnalle ja 



 

kokeiluille. Näin saadaan myös lisää yritysrajapintaa hanketoimintaan. Erityisesti yrityksille 
luvattuun skaalautumisen mahdollisuuteen on hyvä kiinnittää paljon huomiota.  
 
Kaupunkien välistä yhteistyötä vahvistetaan entisestään. Kokemusten jakaminen avoimesti on 
opettavaa ja on myös taloudellisesti järkevää hyödyntää muiden kokemuksia. Kokemusten 
jakamista muihin suomalaisiin kaupunkeihin tulee tehostaa ja miettiä, miten 6Aika-strategiasta 
opittua voitaisiin vielä laajemmalla skaalalla levittää. Pilotteja valmisteltaessa on varmistettava 
toiminnan omistajuus ja kiinnittyminen organisaation perustoimintaan jo riittävän varhaisessa 
vaiheessa. Näin saadaan rakennettua pilotteja, joiden toiminta ei lopu hankkeen päätyttyä ja 
jotka kiinnittyvät kaupunkien toimintaan. 
 
Jose Valanta saapui kokoukseen kello 10.15. 
 

3. ESR-pilottihankehaku - Hämeen ELY-keskuksen rahoitusesitys 
 
6Aika-strategian ESR-pilottihankehaku järjestettiin 22.1.-16.3.2018. Haku keskittyi positiivisen 
rakennemuutoksen tuomiin mahdollisuuksiin. Hakemusten toivottiin painottuvan johonkin 
neljästä aihealueesta:  
- korkeaan teknologiaan ja digitalisaatioon liittyvän osaamisen aktivointi ja lisääminen 

(esim. automaatio, tekoäly, data-analytiikka, kyberturvallisuus),  
- kasvavien alojen työvoimatarpeeseen ja osaajapulaan vastaaminen 
- uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittäminen heikossa työmarkkina-asemassa olevien 

työllistymisvalmiuksien vahvistamiseksi tai  
- työvoiman saatavuuden turvaaminen matalan työllistymiskynnyksen tehtäviin.  
 
Haussa oli avoimena neljä eri rakennerahasto-ohjelman erityistavoitetta. Yksivaiheiseen 
hakuun jätettiin määräaikaan mennessä yhteensä kuusi hakemusta. Erityistavoitteeseen 6.1 
saapui kaksi hakemusta, erityistavoitteeseen 9.1 yksi hakemus, erityistavoitteeseen 9.2 kolme 
hakemusta ja erityistavoitteeseen 10.1 ei saapunut yhtään hakemusta. Kaikki hakemukset 
läpäisivät rahoittajan alustavan ohjelmanmukaisuus- ja laillisuustarkastuksen ja etenivät 
ohjausryhmän pisteytykseen. Pisteytettävien hankehakemusten yhteenlaskettu budjetti (EU + 
valtionrahoitus) oli 3,7 Meur. Vuodelle 2018 maakuntien yhteistyöryhmät ovat osoittaneet 
rahoitusta 6Aika ESR-hakuun yhteensä n. 1,7 Meur (EU + valtionrahoitus). Ohjausryhmä arvioi 
ja pisteytti hakemukset 6Aika-spesifien kriteerien osalta kokouksessaan 20.4.2018. Hämeen 
ELY-keskus arvioi hakemukset erityistavoitekohtaisten valintakriteerien osalta toukokuun 
alussa. 
 
Johtoryhmä kävi kokouksessa keskustelua hankehakemuksista ja niiden arvioinnista. Esteen 
takia Helsingin kaupunki oli lähettänyt oman näkemyksensä rahoitettavista hankkeista 
etukäteen sähköpostilla koko johtoryhmälle. Näkemys käsiteltiin osana keskustelua. 



 

Ohjausryhmän puheenjohtaja Päivi Sutinen esitteli ohjausryhmän suosituksen rahoitettavista 
hankkeista. Ohjausryhmän mielestä kolme hanketta täytti 6Aika-kriteerit ja ohjausryhmä 
ehdotti rahoitettavaksi hankkeita Digikyvykkyyden päivitys verkostotalousyhteiskunnassa 
(104228, ET 9.2.), 6Aika Digipore (104243, ET 6.1.) ja 6AIKA: Virtuals Writers´ Room (104196, 
ET 9.1.) niin, että niiden rahoitus sovitetaan käytössä olevaan ESR-rahoitukseen (EU+valtio).  
 
Oman arviointinsa jälkeen Hämeen ELY-keskus esitti rahoitettavaksi kahta eniten pisteitä 
saanutta hanketta (Digikyvykkyyden päivitys verkostotalousyhteiskunnassa 104228, ET 9.2., 
6Aika Digipore 104243, ET 6.1.) käytössä olevan rahoituskehyksen rajallisuuden vuoksi. 
 
Keskustelun lopputuloksena 6Aika-johtoryhmä päätti kannattaa ohjausryhmän esitystä 
rahoittaa kolme ESR-hanketta (Digikyvykkyyden päivitys verkostotalousyhteiskunnassa 
104228, ET 9.2.; 6Aika Digipore 104243, ET 6.1.; 6AIKA: Virtuals Writers´ Room 104196, ET 
9.1.). Rahoitusneuvotteluissa kaikkien hankkeiden budjeteista tullaan karsimaan, jotta ne 
mahtuvat käytössä olevaan rahoituskehykseen. Rahoitusneuvotteluissa tarkastellaan mm. 
budjetin sisältöä ja hankkeiden toteutusaikaa sekä käydään läpi, onko hakijoilla mahdollisuus 
nostaa omarahoituksen osuutta hankebudjetissa.  

 
4. Seuraavien EAKR-hankehakujen sisällöt 

 
Seuraava 6Aika EAKR-pilottihankehaku pidetään 13.8.-19.11.2018 (ideavaihe 13.8.-10.9.). 
6Aika-ohjausryhmä on valmistellut avautuvan haun sisältöä kokouksissaan 20.4. ja 3.5.  
 
Johtoryhmän kokouksessa ohjausryhmän puheenjohtaja Päivi Sutinen esitteli ohjausryhmän 
esityksen. Ohjausryhmä esittää johtoryhmälle, että seuraavassa 6Aika EAKR-
pilottihankehaussa avataan vain erityistavoite 3.2. “Uusiutuvan energian ja 
energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen”. 6Aika-strategia on jäljessä asettamansa 
vähähiilisyystavoitteen toteutuksessa ja kaikilla kaupungeilla on hiilineutraaliustavoitteet 
strategioissaan. Erityistavoitteessa 3.2. kaupungit voivat olla myös hankkeiden välittömänä 
kohderyhmänä. 
 
Hakutekstiksi ohjausryhmä esittää seuraava: 
Haettavien hankkeiden tavoitteena on kehittää älykkäitä, resurssitehokkaita ja vähähiilisiä 
ratkaisuja ja/tai palveluja, joista yrityksille syntyy uutta liiketoimintaa ja jotka edistävät 
kaupunkien hiilineutraaliustavoitteita. Hankkeissa on tärkeää hyödyntää kaupunkeja 
kehitysympäristöinä ja ohjata kaupunkien ja kuntalaisten toimintaa kestävämpään suuntaan. 
Tärkeitä kehittämisen ja kokeilujen kohteita ovat matkailu, kaupunkikulttuuri, kiertotalous 
sekä liikkuminen ja logistiikka. 
 
6Aika-spesifeiksi arviointikriteereiksi ohjausryhmä esittää: 



 

• Hanke toteuttaa 6Aika-strategiaa ratkaisemalla konkreettisesti keskeisiä 
kaupunkikehittämisen haasteita. (30%) 

• Hanke synnyttää uutta liiketoimintaa, osaamista ja työpaikkoja. (30 %) 
• Hankkeen toimenpiteet toteutetaan tiiviissä kumppanuudessa kaupunkien, yritysten, 

asiakkaiden ja t&k&i -toimijoiden kanssa. (20 %) 
• Hankesuunnitelman toimenpiteet ja toteuttajakonsortio ovat tarkoituksenmukaisia, ja 

tulosten laajamittaisen käyttöönoton toimenpiteet on selkeästi esitetty. (20 %) 
 
Lisäksi ohjausryhmä ehdottaa, että arviointikriteereihin sisällytetään kriteeri “Hankkeella on 
potentiaalia edistää kansainvälisesti kilpaillun tki-rahoituksen saamista” ja että rahoitettavien 
hankkeiden enimmäisbudjetti olisi korkeintaan 1 MEU. 
 
Johtoryhmä kävi keskustelua haun sisällöstä. Esteen takia Helsingin kaupunki oli lähettänyt 
oman näkemyksensä 6Aika EAKR-pilottihankehaun sisällöstä etukäteen sähköpostilla koko 
johtoryhmälle. Helsingin näkemys käsiteltiin osana keskustelua. Helsinki, Espoo, Vantaa, Oulu 
ja Tampere kannattivat ohjausryhmän pohjaesitystä. Turku kannatti Helsingin ehdotusta ja 
ehdotti lisäksi erityistavoitteiden 4.1. ja 5.1. avaamista. 
 
Johtoryhmä päätti ohjausryhmän esityksen mukaisesti avata vain erityistavoitteen 3.2. 
”Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen” sekä hyväksyä 
ohjausryhmän esittämän hakutekstin. Johtoryhmä päätti, että avautuvassa haussa hankkeille 
suositeltava kokonaisbudjetti on korkeintaan 1 miljoona euroa/hanke. Lisäksi johtoryhmä 
päätti, että 6Aika-spesifejä arviointikriteerejä muokataan vielä koordinaation toimesta 
ohjausryhmän esityksen mukaiseksi.  
 

5. Vuoden 2018 tapahtumat 
 
Johtoryhmä kävi läpi tilannekatsauksen tapahtumista, joissa 6Aika-strategia on esillä vuonna 
2018. 
 

• 12.4.18 Peer eXchange and Learning (PXL) workshop on Multi-level Governance for 
Smart Specialisation (Bilbao) 
Minna Torppa toi terveisiä Bilbaosta. Tapahtuman järjesti DG Region Joint Research 
Center ja 6Ajan ohella siihen osallistuivat Baskimaa ja Flanderin alue. Tapahtumassa oli 
mielenkiintoista huomata, että monessa asiassa 6Aika oli vertaisiaan edellä. Erityisesti 
kaupunkien rekrytoiminen toteuttamaan älykkään erikoistumisen strategiaa on ollut 
haasteellista. Suomessa kaupungit ovat olleet tiivisti mukana valmistelemassa 
strategiaa, joten se perustuu kaupunkien tarpeisiin. Lisäksi rahoitusinstrumentti ja 
älykkään erikoistumisen strategia on linkitetty vahvasti yhteen. 6Ajassa älykkään 
erikoistumisen strategia näkyy esimerkiksi osana EAKR-hankkeiden arviointia. 



 

Tilaisuudessa puhui myös Cardiffin yliopiston professori Kevin Morgan, joka on 
tutkinut sitä miten kaupungit saadaan mukaan älykkään erikoistumisen strategian 
toteutukseen. 
 
Tapahtumaan osallistui noin 60-70 ihmistä ja se muistutti hyvin paljon Espoossa 
lokakuussa 2017 järjestettyä Urban Development Network Peer Review tapahtumaa. 
Tapahtuman materiaalit löytyvät täältä: https://bit.ly/2qkDcOu  
 

• 22.-23.5. The Shift (Turku) 
6Aika-hankkeet ovat esillä The Shift tapahtumassa 6Ajan ja Turku Science Parkin 
yhteisellä osastolla. Osaston teemapäivät ovat 22.5. Ihminen ja joki sekä 23.5. Ihminen 
ja teknologia. Hankkeiden teemoista ovat esillä mm. oppimisympäristöt, kiertotalous 
ja opastaminen. 
 

• 30.-31.5.18 ESPON Seminar "Territorial Cohesion Post 2020: Integrated Territorial 
Development for Better Policies" (Sofia, Bulgaria) 
ESPON (European Spatial Planning Observation Network) -tutkimusohjelman 
tavoitteena on parantaa EU-alueen aluesuunnittelun ja aluekehityksen tietoperustaa ja 
tukea EU-maiden yhteistyötä näillä aloilla. Bulgaria on tänä vuonna EU-neuvoston 
puheenjohtaja ja tilaisuus järjestetään yhteistyössä heidän kanssaan. 
 
6Aika-strategiaa tilaisuudessa edustaa Jose Valanta. Hän osallistuu 
paneelikeskusteluun. Ohjelma kokoaa yhteen näkemyksiä sekä etsii vastauksia siihen, 
miten eri käytännöt ja suunnittelun välineet parantavat siirtymistä kohti 
integroidumpaa ja kattavampaa aluekehitystä. Järjestävä taho on pyytänyt 6Aika-
strategiaa osallistumaan tapahtumaan. Tapahtumassa on mahdollisuus puhua 
esimerkiksi kestävän kaupunkikehittämisen puolesta.  
 

• 12.-13.6.18 UDN Seminar on Integrated Sustainable Urban Development (Rooma) 
Urban Development Network (UDN) on kutsunut 6Aika-strategian jakamaan 
kokemuksia 6Aika-mallin toteutuksesta ja toimivuudesta italialaisille suurille 
kaupungeille, jotka suunnittelevat paikallista yhteistyöstrategiaa. Työpaja-muotoisessa 
tilaisuudessa tavoitteena on vaihtaa ideoita ja löytää ratkaisuja yhteisiin kestävän 
kaupunkikehittämisen haasteisiin etenkin italialaisten kaupunkien näkökulmasta. 
Minna Torppa edustaa tapahtumassa 6Aika-strategiaa.  
 

• 18.-19.6.18 4th Global Entreps (International Board of Business Owners and 
Entrepreneurs) Awards (Bryssel) 
Entreps (The International Board of Entrepreneurs & Business People) palkitsee 6Aika-
kokonaisuuden the Global Entreps Award: 'Sustainable Cities and Communities - Smart 



 

Cities' -sarjassa, sillä he näkevät, että 6Aika on toimintatapa, joka voisi hyödyttää 
yrityksiä myös muualla maailmassa. Palkintotilaisuuteen on lähdössä ohjausryhmän 
puheenjohtaja Päivi Sutinen sekä johtoryhmä uusi puheenjohtaja Juha Ala-Mursula.  
Ala-Mursula ottaa vastaan 6Ajan palkinnon 18.6. illan palkintogaalassa ja esiintyy 18.6. 
iltapäiväohjelmassa ja Sutinen on mukana paneelikeskustelussa 19.6.  
 

• 12.-13.9. Kuntamarkkinat (Helsinki) 
6Aika-strategialla on Kuntamarkkinoilla kaksi tietoiskua: keskiviikkona 12.9. kello 
13.30-13.50 sekä torstaina 13.9. kello 10.00-10.20. Lisäksi tapahtumasta on hankittu 
messupaikka. Valmistelu etenee koordinaation voimin. Kuntamarkkinat on 
toivottavasti hyvä tilaisuus tavata muiden suomalaisten kaupunkien edustajia ja kertoa 
heille 6Ajan tuotoksista ja tuloksista. 
 

• 25.-27.9. Nordic Edge Expo (Stavanger) 
6Aika-strategia on mukana järjestämässä pohjoismaista smart city-tapahtumaa Nordic 
Edge Expoa. Tapahtumaan 6Aika-strategialle on varattu puheenvuoro päälavalla, jonka 
pitää Kimmo Heinonen. Lisäksi strategialla on kaksi 2 työpajaa ja messuständi. 
Työpajojen teemat ovat kiertotalous sekä oppiminen ja messuständille suunnitellaan 
mahdollisimman monipuolinen kattaus erilaista 6Aika-tekemistä. Tapahtumaan on 
lähdössä luultavasti melko laaja joukko kuutoskaupunkien edustajia. 
 

• 8.-11.10. European Week of Regions and Cities (Brysseli)  
6Aika-strategian puheenvuoro (EURegions Talk-muotoinen) on valittu osaksi EWRC:n 
pääohjelmaa. Esityksen pitää Espoon kaupunkikoordinaattori Johanna Lyytikäinen. 
Tämän lisäksi 6Aika-strategialla on oma side event Thon Hotel EU:ssa. Ohjelma on vielä 
kesken ja sitä valmistellaan yhdessä Suomen EU-toimistojen kanssa. 
 

• 13.-15.11.18 Barcelona Smart City Expo 
6Aika-strategia päätti olla osallistumatta Barcelonan Smart City Expoon omalla 
osastollaan, mutta 6Aika-ohjausryhmän puheenjohtaja Päivi Sutinen on hakenut 
tapahtumaan puhujaksi. Jos ehdotus hyväksytään, 6Aika näkyy tapahtumassa sen 
kautta. Lisäksi tapahtumaan lähteville kaupungeille voidaan antaa 6Aika-materiaalia 
mukaan jaettavaksi.  
 
Johtoryhmä kävi vielä keskustelua muista mahdollisista tapahtumista, joissa 6Aika-
strategian olisi hyvä näkyä. UDN-verkoston kautta osallistumispyyntöjä voi tulla 
lyhyelläkin varoitusajalla, joten siihen on hyvä varautua. Lisäksi annettavaa voisi olla 
pienempiin esimerkiksi smart & clean:in, digitaalisuuden tai älykkään liikkumisen 
tapahtumiin (esim. Internet Week Denmark Århusissa, Electro Mobility in Smart Cities 
Göteborgissa, IoT Solutions World Conference Barcelonassa). Edellisten lisäksi 
kuutoskaupunkeja on edustettuna esimerkiksi kesäkuussa International Community 
Forum Global Summitissa.  

 



 

6. Muut asiat 
 
Johtoryhmä päätti perua seuraavan kokouksen 14.6. ja päätti syksyn kokousaikataulusta. Syksyn 
kokoukset pidetään seuraavasti:  

• 20.9. klo 13-15, Oulu  
• 2.11. klo 10.00-12, Espoo 
• 19.12. klo 10.30, Vantaa.  

 
Merkittiin vielä tiedoksi, että 1.6. alkaen 6Aika-johtoryhmän puheenjohtajana aloittaa Oulun 
edustaja Juha Ala-Mursula. Johtoryhmän uusi varapuheenjohtaja valitaan syyskuun kokouksessa. 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.37. 


