
 

       
       
       
       
       
        

 

6Aika-strategian ohjausryhmä  
 

Ohjausryhmän kokous 3/2018 
Aika: 3.5.2018, kello 9.59-15.30  
Paikka: Vantaan kaupungintalo (nh. Myyrmäki), Asematie 7 
 
Osallistujat:  
Päivi Sutinen, Espoon kaupunki (puheenjohtaja) (klo 10-11.20 & 13-15.30) 
Riitta Birkstedt, Turun kaupunki  
Seppo Haataja, Business Tampere (kello 15.12 asti) 
Kimmo Heinonen, Helsingin kaupunki  
Aarne Kultalahti, BusinessOulu (estynyt) 
Ari Saine, BusinessOulu  
Kimmo Viljamaa, Vantaan kaupunki (puheenjohtajana klo 11.20-13) 
 
Olli Voutilainen, Työ- ja elinkeinoministeriö (estynyt) 
Tiina Huotari, Uudenmaan liitto 
Jukka Anttila, Hämeen ELY-keskus (estynyt) 
Anne Miettinen, Liikenne- ja viestintäministeriö (estynyt) 
 
Minna Torppa, 6Aika-strategiatoimisto (esittelijä) 
Mariliinu Ahlström, 6Aika-kaupunkikoordinaattori, Vantaa (esittelijä) 
Minna Joronen, 6Aika-strategiatoimisto (esittelijä) 
Maija Jokiniemi, 6Aika-strategiatoimisto, viestintäasiantuntija (estynyt) 
Petra Turtiainen (sihteeri) 



 

Muistio 

1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.59. Hyväksyttiin edellisen kokouksen 20.4.2018 muistio. 

2. 6Aika-kaupunkien osallistuminen OASC-verkoston toimintaan 

Seppo Haataja esitteli Open and Agile Smart Cities -verkostoa (OASC) ja sen toimintaa. 
Verkostoon kuuluu 117 kaupunkia 24 valtiosta ja sen toiminta käynnistyi vuonna 2015. 
1.1.2018 alkaen verkosto on järjestäytynyt viralliseksi globaalissa kentässä toimijaksi. 
Verkoston tavoitteena on luoda avoin smart city –markkina, joka perustuu kaupunkien ja 
yhteisöjen tarpeisiin. OASC:ssa on käytetty 6Aika-verkostoa mallina, sillä se on kansallisten 
verkostojen verkosto. Jäseneksi voi liittyä, jos mukana on vähintään kaksi kaupunkia samasta 
maasta. Verkoston tavoitteena on jakaa tietoa, toimia yhdessä ja sen kautta rakentaa 
yhteentoimivia digitaalisia rakenteita kaupunkien sisälle ja välille esimerkiksi harmonisoimalla 
rajapintoja ja välttämällä toimittajaloukkuja. Toiminnan periaatteissa on useita 
samankaltaisuuksia 6Aika-verkoston kanssa, kuten kaupunkien välinen yhteistyö, 
systemaattinen kokeilukulttuuri ja yhteiskehittämisen tukeminen. 

6Aika-ohjausryhmän kokouksessa 14.3.2018 sovittiin, että jatkossa Suomen edustaja 
verkostossa on Tarja Vuorinen (Turun kaupunki). Verkostossa edustaminen vaatii kustannuksia 
arviolta 15 000€/vuosi. Kustannusten jakamisesta kuutoskaupunkien kesken ei ole tehty 
päätöstä. 

Ohjausryhmä kävi yleistä keskustelua 6Ajan ja erilaisten kaupunkikehittämisen verkostojen 
kuten OASCin välisestä yhteistyöstä. Jokaisesta maasta on valittu yksi edustaja OASCin 
lautakuntaan, jonka kautta on mahdollista viedä aktiivisesti 6Aika-tuotoksia verkoston tietoon. 
Tarja Vuorinen edustaa Suomea myös tässä lautakunnassa. Ohjausryhmä keskusteli siitä, että 
verkostoyhteistyön rakentaminen pelkän 6Aika-strategian varaan ei ole kovin kestävällä 
pohjalla, koska strategian toiminta-aika on rajallinen. Keskustelua käytiin myös siitä, onko nyt 
käynnissä olevissa 6Aika-hankkeissa OASC-verkoston toimintaan sopivia teemoja vai ovatko ne 
muualla kaupunkien kehittämistoiminnassa. Kaupunkikehittämistä tapahtuu kaupungeissa 
paljon myös 6Ajan ulkopuolella  ja on haaste, miten sitä voidaan järkevästi kanavoida OASC:in 
kaltaisiin verkostoihin. Ohjausryhmä toi esille, että jos kaupungit allekirjoittavat OASC:in uuden 
valmisteilla olevan aiesopimuksen, on yhteistyö vahvemmalla pohjalla.  

Ohjausryhmä sopi, että OASC otetaan käsittelyyn kuutoskaupunkien kanssa, kun uusi 
aiesopimus on valmis. Samassa yhteydessä olisi hyvä tehdä ehdotus kuutoskaupunkien 
johdolle myös siitä, miten käsitystä kansallisesta smart city -verkostosta pitäisi viedä 
eteenpäin. Myös suuntapajassa nousi esille tarve saada joitakin pysyviä kansallisia 
yhteistyörakenteita aikaan, jotka eivät olisi riippuvaisia hankerahoituksesta. 

3. Suuntapajan 2.5. anti 

6Aika-ohjausryhmän, -johtoryhmän ja koordinaation yhteinen suuntapaja pidettiin 2.5. 
Helsingissä. Tilaisuuteen oli kutsuttu myös ulkopuolisia asiantuntijoita Sitrasta, Business 



 

Finlandista ja työ- ja elinkeinoministeriöstä. Ohjausryhmä kävi läpi jälkitunnelmia tilaisuudesta. 
Ohjausryhmä piti päivää onnistuneena ja antoisana. Suuntapajassa onnistuttiin käymään hyvää 
ja monipuolista keskustelua ja päästiin sille asetettuihin tavoitteisiin.  

Ohjausryhmä kävi myös läpi suuntapajassa yhteistyössä syntyneet, priorisoituneet ja 
jalostuneet seitsemän tavoitetta 6Aika-strategian loppukaudelle. Kokouksessa jokainen tavoite 
käytiin vielä kerran läpi. Seuraavaksi toimisto kirjaa ylös tavoitteet ja niihin liittyvän muun 
dokumentoinnin ja työskentelyä jatketaan ohjausryhmän, johtoryhmän ja koordinaation 
kokouksissa. Materiaalin pohjalta luodaan päivitetty suunnitelma ja aikataulutusta 
loppukaudelle.  

4. Seuraavien EAKR-hakujen sisällöt 

Seuraava 6Aika EAKR-haku pidetään 13.8.-19.11.2018 (ideavaihe 13.8.-10.9.) ja kevään 2019 
haku 9.1.-17.4.2019 (ideavaihe 9.1.-6.2.). 

Ohjausryhmä kävi edellisessä kokouksessa 20.4.2018 keskustelua EAKR-haun sisällöstä. Silloin 
keskusteltiin, että syksyn 2018 haussa avattaisiin vain erityistavoite 3.2 “Uusiutuvan energian 
ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen”, sillä 6Aika-strategia on jäljessä asettamansa 
vähähiilisyystavoitteen toteuttamisessa (25% rahoituksesta) ja lisäksi yksittäisen hankkeen 
kokonaisbudjetin ylärajaksi asetettaisiin 1 miljoona euroa.  

Ohjausryhmä jatkoi keskustelua syksyn EAKR-haun sisällöstä ja arviointikriteereistä. 
Seuraavaksi johtoryhmä tekee päätöksen avattavan haun sisällöstä ja 6Aika-spesifeistä 
arviointikriteereistä. 

Ohjausryhmä kävi myös keskustelua siitä, että innovaatioalustatoiminnan ja kansainvälisen 
ulottuvuuden tukemiselle voisi olla tarpeita. 

Ohjausryhmä päätti esittää johtoryhmälle, että seuraavassa haussa avataan vain erityistavoite 
3.2. “Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen”, sillä 6Aika-
strategia on jäljessä asettamansa vähähiilisyystavoitteen toteutuksessa ja kaikilla kaupungeilla 
on hiilineutraaliustavoitteet strategioissaan. Erityistavoitteessa 3.2. kaupungit voivat olla 
hankkeiden välittömänä kohderyhmänä. 

Hakuteksti olisi 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-spesifiksi 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. 

5. Vuoden 2018 tapahtumien sisältöjen suunnittelu 

Ohjausryhmä kävi läpi ajankohtaiskatsauksen ja työsti tapahtumien ohjelmia eteenpäin.  

• European Week of Regions and Cities 

6Aika-strategia on hyväksytty osaksi EWRC:n virallista ohjelmaa ja valittu 
yleisöäänestyksessä 3. suosituimmaksi ohjelmaksi. Tilaisuudessa 6Aika-strategialla on Ted 
talk -tyylinen puheenvuoro (10-30 min) otsikolla “The Six City Strategy: Recipes for Happy 
Citizens and Thriving Businesses”. Puhujana on Espoon 6Aika-koordinaattori Johanna 
Lyytikäinen. 

Lisäksi 6Aika-strategialla on oma Side Event -tapahtuma keskiviikkona 10.10. kello 9.00–
10.30 Thon Hotel EU:ssa. Tilaan mahtuu 60-80 henkeä. Side Eventin pääpaino on 
edunvalvonnassa ja 6Aika-yhteistyön konkreettiset tulokset ovat vahvasti esillä. 

Ohjausryhmä keskusteli keitä ulkopuolisia puhujia Side Eventiin pyydettäisiin ja muokkasi 
ohjelman rakennetta ja sisältöä keskustelun pohjalta. Sovittiin, että yritetään hakea 
ohjelmaan puhujien kautta sekä pohjoismaalaista että eurooppalaista näkökulmaa. 6Aika-
esimerkkejä voisi tuoda esille haastattelemalla esittäjiä ja myös puheenvuoron pitäjiä 
voitaisiin haastatella. Ohjelman valmistelu jatkuu edelleen.  

• Kuntamarkkinat 

Ohjausryhmä keskusteli Kuntamarkkinoiden tietoiskujen teemoista. Ohjausryhmä ehdotti 
toiseksi teemaksi innovaatioympäristöjen kehittämistä. Lisäksi keskusteltiin, miten 
messupaikkaan kuulunutta lehti-ilmoitusta voitaisiin käyttää. Kuntamarkkinoiden pakettiin 
kuuluu puolen sivujen ilmoitus Kuntalehdessä tai Kuntatekniikka lehdessä.  

Ohjausryhmä päätti, että laitetaan ilmoitus Kuntalehteen ja sisältönä voisi olla 
vieraskynätyyppinen kolumniteksti. Tekstin voisi kirjoittaa toisen kaupungin tai kunnan 
työntekijä siitä näkökulmasta, miten he ovat hyödyntäneet 6Aika-tuotoksia, tai 
yritysedustaja siitä, miten heidän toimintaa on viety muualle Suomeen 6Aika-toiminnan 
myötä. 



 

• Nordig Edge Expo 

6Aika-strategialle on varattu tapahtumaan puheenvuoro, 2 työpajaa sekä messuständi.  

Ohjausryhmä keskusteli, miten ständille saadaan mahdollisimman monipuolinen kattaus 
erilaista 6Aika-tekemistä. Messuständillä voi hyvin esitellä niitä teemoja ja esimerkkejä, 
jotka eivät mahdu tapahtumassa pidettäviin työpajoihin. Ohjausryhmä lisäsi, että eri 
esimerkkien esittelemisessä olisi hyvä näkyä hankkeen teema ja myös verkosto, joka 
hanketta on ollut toteuttamassa. 

6. 6Ajan yhteistyömahdollisuudet kansallisten toimijoiden kanssa 

Käytiin läpi 6Aika-strategian yhteistyömahdollisuuksia kansallisten toimijoiden kanssa. 

• Suomi Showroom Helsinki-Vantaan lentoasemalla 
Sitra ja Business Finland ovat koordinnoimassa Suomi Showroomia Helsinki-Vantaan 
lentoasemalle kesäkuusta 2019 lähtien, ennen Suomen EU-puheenjohtajakauden alkua. 
Showroomin valmistelua varten toukokuussa on järjestetty kaksi työpajaa, joista jäljellä on 
työpaja aiheesta Kiertotalous ja Hyvä arki & yhteiskunta (7.5.2018 klo 9-12, Hki). 
Showroomista tulee fyysinen, mutta siinä tulee olemaan myös vahvasti digitaalinen 
ulottuvuus. 
 

• Yhteistyö Business Finlandin kanssa 
6Aika-strategiatoimisto piti yhteisen palaverin Business Finlandin kanssa, jossa nousi esille 
kolme eri mahdollista yhteistyöteemaa. 
 
Innovatiiviset julkiset hankinnat 
Business Finland etsii hyviä innovatiivisten julkisten hankintojen esimerkkitapauksia. 
Business Finland rahoittaa esim. hankinnan tarvemäärittelyä tai hankinnan valmistelua, 
johon kuuluu innovaatiokumppanuus. T&K-yhteistyössä rahoitusta voi myös saada 
yhteiskehittämiseen ja kaupungin omaan työhön.  Yhteyshenkilö asiassa on Piia Moilanen. 

Yritysvetoiset innovaatiohubit 
Business Finland on käynyt keskustelua TEM:in kanssa yritysvetoisista innovaatiohubeista. 
Yhteyshenkilö asiassa on Jussi Nissilä (kehittämispäällikkö, liiketoiminnan digitalisaatio). 
Business Finland kehotti miettimään, mikä voisi olla kuutoskaupunkien rooli tässä työssä.  

5G testiverkko  
Business Finlandiin on tulossa uusi hakemus liittyen 5G-testiverkkoon syksyllä. 
Yhteyshenkilö asiassa on Kyösti Rautiola (VTT). Tutkimuspuoli on jo tässä vahvasti mukana 
(VTT ja yliopistoja), mutta nyt halutaan entistä vahvemmin yrityksiä mukaan. Pohdittavaksi 
jää, mikä voisi olla kuutoskaupunkien rooli työssä. 

7. Muut asiat 

• 6Aika-hankkeiden ohjausryhmien kuulumiset 
6Aika-hankkeiden ohjausryhmissä on jäseninä 6Aika-ohjausryhmän jäseniä, 



 

koordinaattoreita sekä muita 6Aika-hankkeiden tekijöitä tai hankkeissa joskus olleita 
henkilöitä. Ohjausryhmä keskusteli, miten hankkeiden ohjausryhmien kuulumiset 
esiteltäisiin ohjausryhmän kokouksissa. Keskustelun pohjalta kävi selväksi, että 
tiedontarpeita on erilaisia, mutta ne eivät niinkään koske ohjausryhmätyöskentelyä vaan 
koko hankkeen toimintaa. Lisäksi oli epäselvää, kuka missäkin 6Aika-hankkeen 
ohjausryhmässä istuu.  

Sovittiin, että käydään läpi käynnissä olevat hankkeet ja kuka niiden ohjausryhmissä 
edustaa 6Aika-strategiaa. Paikataan tilanne sellaisten hankkeiden kohdalla, joissa ei tällä 
hetkellä strategian edustajaa ole. Lisäksi tehdään noin kolmen kysymyksen pohja, jonka 
avulla hankkeilta voidaan kysyä kuulumisia ohjausryhmän kokouksiin. Kuulumisten 
läpikäyntiä kokouksissa pitää porrastaa. Asian käsittelyä jatketaan sähköpostilla.  

• 4th Global Entreps (International Board of Business Owners and Entrepreneurs) Awards, 
18.-19.6.18 Bryssel 
Aikaisemmin on sovittu, että tapahtumaan lähtevät Päivi Sutinen ja Espoon 
kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä. Jukka Mäkelä on kuitenkin estynyt lähtemään. 
Ohjausryhmä kävi keskustelua, ketä kaupunjohtajaa voitaisiin pyytää lähtemään Mäkelän 
sijaan. Sovittiin, että ohjausryhmän puheenjohtaja kysyy Oulun kaupunginjohtajaa Päivi 
Laajalaa tai seuraavaa 6Aika-johtoryhmän puheenjohtajaa, BusinessOulun johtajaa Juha 
Ala-Mursulaa. 

• Seuraavat kokoukset ja syksyn kokousten kalenterointi 
Sovittiin 6Aika-ohjausryhmän syksyn kokousten aikataulu: 

o 17.8. klo 9-13, Oulu 
o 2.10. klo 12-16, Espoo 
o 25.10. klo 10-15, Tampere  
o 13.-14.12. klo 10 alkaen, Turku 

 
• Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.30. 


