
 

 

       
       
       
       
       
        

6Aika-strategian ohjausryhmä  
 

Ohjausryhmän kokous 2/2018 
Aika: 14.3.2018, kello 10.20-14 
Paikka: Turku, Puolalankatu 5, 4. kerros 
 
Osallistujat:  
Päivi Sutinen, Espoon kaupunki (puheenjohtaja) 
Riitta Birkstedt, Turun kaupunki 
Seppo Haataja, Business Tampere 
Kimmo Heinonen, Helsingin kaupunki (klo 11.30 asti) 
Aarne Kultalahti, BusinessOulu 
Kimmo Viljamaa, Vantaan kaupunki 
Olli Voutilainen, Työ- ja elinkeinoministeriö (estynyt) 
Tiina Huotari, Uudenmaan liitto 
Jukka Anttila, Hämeen ELY-keskus 
Anne Miettinen, Liikenne- ja viestintäministeriö (estynyt) 
 
Anna-Mari Sopenlehto, 6Aika-kaupunkikoordinaattori, Turku (esittelijä) 
Minna Torppa, 6Aika-strategiatoimisto (esittelijä) 
Minna Joronen, 6Aika-strategiatoimisto (esittelijä) 
Maija Jokiniemi, 6Aika-strategiatoimisto, viestintäasiantuntija 
Petra Turtiainen (sihteeri)



 

 

Muistio 
 
1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.17. Hyväksyttiin edellisen kokouksen 15.-16.2. muistio. 
 
Minna Torppa ja Kimmo Viljamaa toivat tiedoksi 6Aika-johtoryhmän kokouksen 1.3.18 päätökset.  
 
2. Vuoden 2018 tapahtumien sisältöjen suunnittelu  
 
Käytiin läpi vuoden 2018 tapahtumien valmistelutilannetta, roolitusta ja sisältöä. 
 

• Peer eXchange and Learning (PXL) workshop on Multi-level Governance for Smart 
Specialisation, 12.4. Bilbao 
Seppo Haataja esitteli asiaa. 6Aika-strategialle on tullut kutsu Euroopan komission yhteisestä 
tutkimuskeskuksesta (DG JRC) osallistua älykkään erikoistumisen strategiaa koskevaan 
työpajaan yhdessä Bilbaon ja Flanderin alueen kanssa.   
 
Ohjausryhmä kävi keskustelua tilaisuuden ohjelmasta ja siitä, ketkä lähtevät edustamaan 
6Aika-strategiaa. Komissio maksaa kahden hengen osallistumiskustannukset. Päätettiin, että 
tapahtumassa 6Aika-strategiaa edustavat Seppo Haataja ja yksi henkilö keskitetystä 
strategiatoimistosta sekä yksi henkilö Uudenmaan liitosta.  
 
Ohjausryhmä kävi keskustelua materiaalia varten tarvittavasta kolmesta kysymyksestä ja 
materiaalin valmistelemisesta. Sovittiin, että kaikki ohjausryhmästä auttavat materiaalin 
valmistelussa ja kommentoivat sitä ja strategiatoimisto koordinoi valmistelua.  
 

• The Shift, 22.-23.5. Turku 
Anna-Mari Sopenlehto esitteli asiaa. The Shift on Turussa pidettävä businessfestivaali, joka 
järjestetään Kakolan vankilassa. Ajatuksena on kertoa, minkälaisia mahdollisuuksia yrityksille 
tarjotaan 6Aika-hankkeissa. Turku koordinoi tapahtuman suunnittelua 6Aika-strategian osalta 
ja kutsuu mukaan hankkeet, jotka haluaisivat tulla järjestämään ohjelmaa tapahtumaan. 6Aika-
strategialla on tapahtumassa oma huone, joka mahdollistaa hyvin monipuolisen toiminnan. 
Ohjelman teema on vuonna 2018 ihminen ja kone - redifying new normal.  
 
Ohjausryhmä ehdotti, että voisiko ohjelmaa teemoitella sopiviin aihepiireihin ja pyytää niihin 
useampia 6Aika-projekteja mukaan. Näin ohjelma ei rakentuisi hankekohtaiseksi, vaan 
teemakohtaiseksi ja näyttäytyisi 6Aika-kokonaisuutena. Teemoittelun jälkeen on hyvä miettiä 
kokonaisuudesta selkeä viesti yrityksille (mitä on tarjolla ja millä ehdoilla). 
Sovittiin, että teemoittelua ja niihin sopivia hankkeita haarukoidaan koordinaation kesken.  
 

• Kuntamarkkinat, 12.-13.9. Helsinki 
Minna Torppa esitteli asiaa. 6Aika-strategialle on varattu messupaikka ja 2 tietoiskua. Sisällön 
muotoileminen on vielä kesken. Tavoitteena on kertoa 6Aika-toiminnan tuotoksista ja 
tuloksista muille suomalaisille kaupungeille ja kunnille, joten viestiä pitää miettiä muiden 
kaupunkien näkökulmasta. Olisi luontevaa, että puhujina olisivat kaupunkien edustajat. 
 



 

 

Ohjausryhmä kävi keskustelua sisällöstä. Esityksissä pitää tuoda esille, miten kaupunki on 
hyötynyt tästä toiminnasta ja miten uudella tavalla älykästä erikoistumista pitäisi kaupungeissa 
järjestää. Viesti kulkee parhaiten kollegalta kollegalle, joten olisi kiinnostavaa jos esimerkiksi 
opetustoimen johtaja kertoisi, mitä uutta 6Aika on tuonut. Päätettiin, että ohjelman 
suunnittelussa edetään teemapohjaisesti, kuten Shiftissä, koordinaattorit pitävät tietoiskut 
tapahtumassa ja messupaikalle kutsutaan laajempi porukka. 

 
• Nordic Edge Expo, 25.-27.9. Stavanger 

Minna Torppa esitteli asiaa. 6Aika-strategia on sitoutunut osallistumaan tapahtuman 
pääohjelmaan sekä toteuttamaan 2-3h työpajan. Keskustelua on käyty myös Suomi-paviljongin 
toteuttamisesta. Maakohtainen paviljonki on mahdollisesti tulossa myös muille Pohjoismaille. 
Seuraavaksi suunnittelussa on tarkemmat teemat, joilla tapahtumaan osallistutaan, ja miten 
työpaja järjestetään. Alustavaa keskustelua on ollut resepti-vertauksesta – resepteihin 
jokainen tuo vähän jotain omaa ja yhdessä siitä tehdään parempi. Puheenvuorossa voisi 
kuvata isoa kokonaisuutta, tekemisen tapaa, ja työpajoissa mennä vähän konkreettisemmalle 
tasolle. 
 
Ohjausryhmä kävi keskustelua tapahtuman teemasta. Tapahtumassa tulisi tuoda esille koko 
6Ajan erityisimmät asiat, esim. se miten toiminnassa pystytään hyödyntämään sekä dataa, 
osallistumista että innovaatioalustoja. Stavanger voi olla myös hyvä tapa laajentaa 
pohjoismaista yhteistyöverkostoa tulevaisuuden ja esim. Horizon 2020 -rahoitushakujen 
varalta. Keskusteltiin myös siitä, saataisiinko tapahtumaan yrityksiä mukaan ja olisiko tähän 
löydettävissä ulkopuolista rahoitusta.  
Sovittiin, että puhujaa pääohjelmaan mietitään vielä. Puheessa kuvataan esim. sitä, mistä on 
lähdetty, missä nyt ollaan ja mihin ollaan menossa.  

 
• European Week of Regions and Cities, 8.-11.10. Brysseli 

Minna Joronen esitteli asiaa. Tapahtuman suunnittelu etenee yhteistyössä EU-toimistojen 
kanssa. Tarkoitus on hakea puheenvuoroa pääohjelmaan ja lisäksi järjestää oma side event. 
Side eventissä on hyvä saada partnereita puhumaan myös muista maista. Tässä apuna ovat 
EU-toimistot ja kaupunkien kontaktit. 
 
Ohjausryhmä keskusteli tapahtumasta. Side Eventiin on hyvä panostaa, koska pääohjelmaan 
pääseminen ei ole varmaa. Side Eventissä pitäisi olla mukana kaikkien kaupunkien. Ajankohta 
voisi olla 2. päivän iltapäivä. Ajatuksena voisi olla tuoda hankkeiden tuloksia ja uutuusarvoa 
esille. Seppo Haataja lupasi myös kysyä omien kontaktiensa kautta, jos 6Aika-strategia pääsisi 
lisäksi mukaan jonkun toisen maan tapahtumaan.  

 
• Barcelona Smart City Expo, 13.-15.11. Barcelona 

Seppo Haataja kertoi 6Aika-koordinaatiohankkeen ohjausryhmässä käydystä keskustelusta 
Barcelonan Smart City Expon osalta. Suuri osa oli sitä mieltä, että 6Aika-strategiana 
tapahtumaan osallistuminen ei ole ehkä kannattavaa ja Business Finlandilla ei ole oletettavasi 
rahoitusta tänä vuonna yhtä suureen yhteisponnistukseen kuin viimeksi. Parempi olisi 
panostaa Stavangeriin ja näihin muihin tapahtumiin. Minna Torppa tarkensi vielä, että 
puheenvuoroa tapahtumaan kannattaa silti miettiä. Mutta messuständin rakentaminen on 
kallis ja aikaa vievä tehtävä. OASC, ENoLL, Big Data Value Association sekä Creative Ring 



 

 

osallistuvat tapahtumaan omalla messupaikalla, joten voisi kysyä pääsisikö tähän yhteistyöhön 
mukaan ja millä ehdoilla. 
Päätettiin, että 6Aika-strategia ei sellaisenaan ole mukana, mutta kaupunkien edustajille 
valmistellaan hyvät materiaalit levitykseen. 

 
• Entreps 

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 Espoon kaupunginjohtaja, 
ohjausryhmästä Päivi Sutinen ja mahdollisesti joitakin muita.  

 
3. Rakennetun ympäristön digitaalinen kaksonen -ekosysteemihanke 
 
Finnish Location Information Cluster - Suomen paikkatietoklusterin (FLIC) toiminnanjohtaja Juha 
Saarentaus esitteli yhdistystä ja Rakennetun ympäristön digitaalinen kaksonen -ekosysteemihanketta. 
Sovittiin, että Saarentaus ottaa yhteyttä Anna-Mari Sopenlehtoon ja he miettivät yhteistyön 
käynnistämistä esimerkiksi the Shift yritysfestivaalin tiimoilta. Festivaalille on esimerkiksi tulossa 
kestävän kaupunkikehittämisen työpaja 21.5. 
 
4. Suuntapajan 2.5. valmistelua 
 
Minna Torppa esitteli asiaa. 6Aika-johtoryhmän, -ohjausryhmän, -koordinaattoreiden ja keskitetyn 
strategiatoimiston yhteisen suuntapajan valmistelua on jatkettu. Suuntapaja pidetään 2.5. 
pääkaupunkiseudulla ja kaikkien toivotaan osallistuvan siihen. Tilaisuuteen kilpailutetaan ulkopuolinen 
fasilitaattori. Päätavoite yhteisen näkemyksen ja suunnan rakentaminen loppukauden toteutukselle. 
Rakennetaan yhteistä tarinaa, tarkastellaan nykytilaa ja sitä mihin ollaan päästy sekä yhteisymmärrystä 
siitä, miten loppukausi tulisi toteuttaa. Johtoryhmä toivoi, että suuntapajassa käsiteltäisiin myös 
yritysyhteistyön näkökulmaa ja yritysvaikutuksia. Tilaisuudessa ohryn jäsenet esittelevät kaupunkien 
tekemistä: mitä tehty, mitä saatu aikaan ja millaisia hyötyjä kaupungeille on 6Aika-strategiasta tullut. 
Tilaisuuteen työstetään myös materiaalia hankeportfoliosta koordinaation kesken. Mukaan kutsutaan 
asiantuntijaksi ja 6Aika-strategian sparraajaksi henkilöitä Business Finlandista sekä Sitrasta.  
 
Ohjausryhmä kävi keskustelua, ketkä voisivat olla oleellisia henkilöitä. Päätettiin myös, että 
kaupunkien esitysten pohjaksi valmistellaan yhteinen pohja. Strategian tavoitetason hakeminen vaatii 
vielä miettimistä ja sopivia menetelmiä. Suuntapajan valmistelua jatketaan strategiatoimiston ja 
koordinaattoreiden toimesta. 
 
5. Muut asiat 

• 6Aika-kaupunkien osallistuminen OASC-verkoston toimintaan 
Seppo Haataja esitteli Open and Agile Smart Cities –verkostoon liittymistä ja esitti, että 
ohjausryhmä keskustelee asiasta ja päättää 6Aika-verkoston edustuksesta ja kustannusten 
kattamisesta OASC-verkoston toiminnassa. 
 
Suomen edustajana on aikaisemmin ollut Avoin data ja rajapinnat -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, että Tarja Vuorinen edustaisi Suomea Open and Agile 
Smart Cities –verkostossa 1.1.2018 alkaen. Verkosto on aluksi ollut aktiivinen lähinnä 
jäsenhankinnassa ja siihen kuuluu tällä hetkellä 117 kaupunkia 24:stä eri valtiosta. 1.1.2018 
lukien verkosto on järjestäytynyt viralliseksi globaalissa kentässä toimijaksi ja toiminta 
aktivoituu edelleen. Verkoston tavoitteena on luoda avoin smart city –markkina, joka perustuu 
kaupunkien ja yhteisöjen tarpeisiin. OASC on ns. verkostojen verkosto, jossa yhdestä maasta 
pitää olla vähintään kaksi kaupunkia. Seppo Haataja on OASC:n johtoryhmän jäsen. 
Vuosittaiset kulut olisivat noin 15 000 €. 
 
Ohjausryhmä keskusteli asiasta ja päätettiin, että Tarja Vuorinen jatkaa Suomen edustajana. 
Kustannusten jakamisesta ei vielä tehty päätöstä. Lisäksi ohjausryhmä päätti, että kun 
verkoston uusi Letter of Intent valmistuu, se käsitellään myös yhdessä. Suuntapajassa voidaan 
yhtenä konkreettisena ongelmana pohtia, miten yhteistyötä tulisi rakentaa OASCin kaltaisissa 
verkostoissa myös 6Aika-strategian jälkeen. Päättyvissä 6Aika-hankkeissa on herättänyt paljon 
pohdintaa, miten eri kaupunkien kollegaverkostot voivat jatkaa yhteistyötä hankkeen 
päättymisen jälkeen. Kun OASCin toiminta on kunnolla käynnistynyt voidaan myös herätellä 
muiden kaupunkien kiinnostusta verkostoon ja miettiä kustannusten jakoa sitten myös 
uudestaan. 

 
• 6Aika-edustajat käynnistyvien EAKR-hankkeiden ohjausryhmissä 

Käynnistyviltä 6Aika hankkeilta edellytetään, että niiden ohjausryhmiin nimetään 6Aika-
strategian edustaja. Henkilön on tarkoitus tuoda erityisesti 6Aika-näkökulmaa hankkeen 
toimintaan. Päätettiin, että strategiatoimisto ja koordinaattorit miettivät asiaa nyt 
rahoitusneuvotteluissa olevien EAKR-hankkeiden osalta ja asiaan palataan tämän jälkeen 
uudestaan.  
 
Lisäksi ohjausryhmä päätti, että 6Aika EAKR-hankkeilta edellytetään vaikuttavuusmallin 
hyödyntämistä toiminnassaan. Tarkempia ohjeita tähän hankkeet voivat kysyä 
strategiatoimistosta. 

 
• Hankkeiden toteutuminen 6Ajassa 

Ohjausryhmä keskusteli 6Aika-hankkeiden budjetoinnista ja budjetin toteutumisesta.  
 
Osassa hankkeista on ollut ongelmia asian kanssa, erityisesti ulkopuolisen rahoitusosuuden 
kohdalla. Jos päätoteuttajan omarahoitus on osittain tai kokonaan rahoitettu ulkopuolisella 
rahoitusosuudella, voi ulkopuolista rahoitusta olla vain suhteessa koko hankkeen 
toteutuneeseen budjettiin. Eli jo päätoteuttajan budjetista on toteutunut 90 %, mutta koko 
hankkeen budjetista vain 80 %, voi ulkoista rahoitusta laskuttaa vain suhteessa tähän 80 %.  
Jos ulkopuolinen rahoitus ylittyy, vähentää se tukiosuutta viimeisellä maksatuspäätöksellä.  
 
Ulkopuolisen rahoituksen toteutumista oikeasuhteisesti voi ennakoida seuraavin keinoin: 
- Päätoteuttajan tulee seurata koko hankkeen kustannus- ja rahoitustoteumaa sekä 

tarvittaessa viedä eteenpäin tarvittavat korjaukset. 
- Rahoitusosuuksien laskutuksessa huomioidaan mahdollisuus, ettei hanke toteudukaan 

täysimääräisesti. 
- Budjettia pienennetään muutoshakemuksen kautta, jos hanke ei toteudu täysimääräisenä. 



 

 

- Tarvittaessa tehdään tasauslaskutus. 
 

• Seuraavat kokoukset 
o 20.4. klo 11.00 Helsingissä 
o (2.5. Suuntapaja, pk-seutu) 
o 3.5. Vantaa 
o 7.6. Oulu 
 
Jatkossa ohjausryhmän kokouksien esityslistalle otetaan 6Aika-hankkeiden sekä 
hankkeiden ohjausryhmien ajankohtaiset kuulumiset.  
 
Johtoryhmän kokoukset 13.4., 16.5., 14.6. 


