
 

       
       
       
       
       
        

 

6Aika-strategian ohjausryhmä  
 

Ohjausryhmän kokous 2/2018 
Aika: 20.4.2018, kello 11.25-15.20  
Paikka: Helsinki, Aleksanterinkatu 20, 2. krs, ryhmähuone 236, 
 
Osallistujat:  
Päivi Sutinen, Espoon kaupunki (puheenjohtaja) 
Riitta Birkstedt, Turun kaupunki (kello 15.12 asti) 
Seppo Haataja, Business Tampere (kello 14.49 asti) 
Kimmo Heinonen, Helsingin kaupunki  
Aarne Kultalahti, BusinessOulu (kello 15.02 asti) 
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) 
 
Minna Torppa, 6Aika-strategiatoimisto (esittelijä) 
Antti Eronen, 6Aika-kaupunkikoordinaattori, Helsinki (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 11.25. Hyväksyttiin edellisen kokouksen 14.3.2018 muistio. 
 
2. ESR-hankkeiden arviointi ja pisteytys 

6Aika-strategian ESR-haku järjestettiin 22.1.-16.3.2018. Yksivaiheiseen hakuun jätettiin 
määräaikaan mennessä yhteensä kuusi hakemusta. Kaikki hakemukset läpäisivät rahoittajan 
alustavan ohjelmanmukaisuus- ja laillisuustarkastuksen ja etenivät ohjausryhmän pisteytykseen. 

Tällä hakukierroksella ESR-hankeideoita sparrattiin sekä koordinaattorien toimesta että yhteisissä 
sparraustilaisuuksissa helmi-maaliskuussa 2018. Yhteiset sparraustilaisuudet järjestettiin nyt 
ensimmäistä kertaa.  

Haussa oli auki neljä eri erityistavoitetta.  Erityistavoitteeseen 6.1 saapui kaksi hakemusta, 
erityistavoitteeseen 9.1 yksi hakemus, erityistavoitteeseen 9.2 kolme hakemusta ja 
erityistavoitteeseen 10.1 ei saapunut yhtään hakemusta. 

Ohjausryhmä kävi yleisen keskustelun saapuneista hakemuksista, pisteytti kunkin hakemuksen 
6Aika-spesifit arviointikriteerit ja koosti niistä sanalliset perustelut. 
 
Pisteytyksen ja arvioinnin perusteella ohjausryhmä suosittaa rahoitettavaksi enintään seuraavia 
kolmea (3 kpl) hanketta, joiden rahoitus on sovitettava käytössä olevaan ESR-rahoitukseen (EU- ja 
valtionrahoitus): 

• 104228, Digikyvykkyyden päivitys verkostotalousyhteiskunnassa, ET 9.2. 
• 104243, 6Aika Digipore, ET 6.1. 
• 104196, 6AIKA: Virtuals Writers´ Room, ET 9.1. 

 
Rahoitettavaksi ei suositella kolmea hankehakemusta.  
 
Saatuaan tietoon 6Aika-kriteerien arvioinnin ja pisteytyksen tulokset rahoittaja (Hämeen ELY-
keskus) arvioi ja pisteyttää hankkeiden erityistavoitekohtaiset valintakriteerit. Rahoittajan 
valintaesitys esitellään 6Aika-johtoryhmälle 16.5., jolloin johtoryhmä antaa siitä lausunnon. 

 
3. Vuoden 2018 tapahtumien sisältöjen suunnittelu 

Käytiin läpi tilannekatsaus vuoden 2018 tapahtumien valmistelusta. 
 

• Peer eXchange and Learning (PXL) workshop on Multi-level Governance for Smart 
Specialisation, 12.4.18 Bilbao 
Seppo Haataja ja Minna Torppa toivat terveisiä Bilbaosta. Tapahtuman järjesti DG Region Joint 
Research Center. Mielenkiintoista tapahtumassa oli erityisesti Cardiffin yliopiston professorin 
Kevin Morganin esitys tilaisuudessa ja keskustelut hänen kanssaan siitä, miten kaupungit 
saadaan mukaan älykkään erikoistumisen strategian toteutukseen. 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. 
 
Tapahtumaan osallistui noin 60-70 ihmistä ja se muistutti hyvin paljon Espoossa lokakuussa 
järjestettyä Urban Development Network Peer Review tapahtumaa. Tapahtuman materiaalit 
löytyvät täältä: https://bit.ly/2qkDcOu 

 
• The Shift 22.-23.5., Turku 

Valmistelu etenee. Ei muutoksia edellisen kokouksen jälkeen.  
 

• ESPON Seminar "Territorial Cohesion Post 2020: Integrated Territorial Development for 
Better Policies" 30.-31.5.18, Sofia, Bulgaria 
Minna Torppa esitteli tapahtumaa. Alustavasti tapahtumasta on ollut kiinnostunut Jose 
Valanta johtoryhmästä. 6Aika-strategian edustaja osallistuisi tapahtumassa 
paneelikeskusteluun. Jatketaan keskustelua tapahtumaan osallistumisesta ja siitä, lähtisikö 
mukaan myös joku muu keräämään laajemmin kommentteja ja huomioita tapahtuman 
sisällöstä. 

 
• UDN Seminar on Integrated Sustainable Urban Development 12.-13.6.18, Rooma 

Minna Torppa esitteli tapahtumaa. Italialaiset kaupungit ovat kiinnostuneita kuulemaan, miten 
6Aika-strategian kaltainen toiminta toimii. Minna Torppa on luvannut osallistua tapahtumaan. 

 
• 4th Global Entreps (International Board of Business Owners and Entrepreneurs) Awards, 18.-

19.6.18 Brysseli 
Tapahtumaan ovat lähdössä Päivi Sutinen ja Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä. 
Pohdinnassa on vielä, onko 6Aika-esillä messupisteellä vai ei. Järjestäjiltä ei ole selvinnyt, 
miten muut paikalla olevat toimijat esittelevät toimintaa. Valmistelu jatkuu. 
 

• Kuntamarkkinat 12.-13.9., Helsinki 
6Aika-strategialla on Kuntamarkkinoilla tietoiskut keskiviikkona 12.9. kello 13.30-13.50 sekä 
torstaina 13.9. kello 10.00-10.20. Lisäksi tapahtumasta on hankittu messupaikka. Valmistelu 
etenee. 

 
• Nordic Edge Expo 25.-27.9., Stavanger 

Tapahtumassa 6Aika-keynote puheenvuoron pitää Kimmo Heinonen. Lisäksi on tulossa kaksi 
eri teemaista työpajaa. Järjestäjien kanssa on puhuttu myös Suomipaviljonkiin 
osallistumisesta, johon voisi tuoda vielä työpajoja laajemmin erilaisia sisältöjä. Valmistelu 
etenee.  

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

Tapahtumaan on jätetty ohjelmaehdotus TedTalk-tyyppisestä puheenvuorosta. Yleisö voi 
äänestää suosikkejaan 30.4. asti osoitteessa: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/session_2018_proposals 

Puheenvuoron lisäksi 6Aika-strategialla on oma myös Side Event keskiviikkona 10.10. kello 
9.00–10.30 Thon Hotel EUssa (bit.ly/2v1WNZF). Tila on 60-80 hengelle. Side Eventiin halutaan 



 

myös ulkopuolisia puhujia ja rakentaa jollakin tavalla yleisöä aktivoivaa ohjelmaa. Kokouksessa 
käytiin läpi kolme erilaista vaihtoehtoa ohjelmalle. Sovittiin, että kaupungeissa jatketaan 
keskustelua vierailevista puhujista ja asiaan palataan koordinaattoreiden kautta. Punaisena 
lankana voisi olla 6Aika-strategian kytkeminen eurooppalaiseen kontekstiin, kun Stavangerin 
Nordic Edge -tapahtumassa puheenvuoroa voitaisiin kytkeä enemmän pohjoismaiseen 
kontekstiin. 

• Barcelona Smart City Expo 13.-15.11. 
Ohjausryhmä päätti jo edellisessä kokouksessa 14.3., että 6Aika-strategia ei lähde Barcelonan 
Smart City Expoon vuonna 2018. Tämän jälkeen on kuitenkin tullut tieto, että Business Finland 
onkin kokoamassa sinne jonkinlaista ryhmää Pohjoismaiden paviljonkiin. Päivi Sutinen on 
jättänyt ohjelmaan 6Aika-puheenvuoron. Ohjausryhmä kävi keskustelua asiasta ja pysyttiin 
aikaisemmassa päätöksessä. Jos joku kuutoskaupungeista lähtee tapahtumaan, sille annetaan 
materiaalia mukaan. 
 

4. Seuraavien EAKR-hakujen sisällöt 
6Aika-johtoryhmä on päättänyt syksyn 2018 ja kevään 2019 EAKR-hakujen aikataulusta 
kokouksessaan 1.3.2018. Syksyllä haku avautuu 13.8.18, ideavaihe kestää 10.9. asti ja haku päättyy 
19.11.18. Keväällä 2019 haku avautuu 9.1.19, ideavaihe kestää 6.2. asti ja haku päättyy 17.4.19.  
 
Ohjausryhmän kokouksessa käytiin keskustelua hakujen sisällöistä. Alustavasti on puhuttu, että 
haku toteutettaisiin samansisältöisenä sekä syksyllä 2018 että keväällä 2019. Koordinaattorit ovat 
myös pohtineet haun sisältöä aikaisemmissa palavereissaan ja käyneet keskusteluja kaupunkien 
sisällä. 
 
6Aika-johtoryhmä on 7.12.2016 päättänyt, että 6Aika-strategian vähähiilisyystavoite on 25 %. 
Toteumaa mitataan erityistavoitteen 3.2 hankkeista euromääräisesti. Tällä hetkellä 4 % 
myönnetystä hankerahoituksesta on kohdistettu erityistavoitteen 3.2. hankkeille. Ohjausryhmä 
kävi yleistä keskustelua tilanteesta. Tehokkainta olisi, jos seuraavissa EAKR-hankehauissa 
avattaisiin vain erityistavoite 3.2. Se on sisällöltään laaja-alainen ja sillä voidaan esimerkiksi tukea  
kaupunkien ilmasto-ohjelmia sekä päästövähennystavoitteita. Lisäksi erityistavoitteessa kunnat 
voivat olla kohderyhmänä. Ohjausryhmä keskusteli lisäksi myös ylärajan asettamisesta hankkeiden 
budjeteille.  
 
Sovittiin, että valmistelua jatketaan koordinaattoreiden ja toimiston toimesta niin, että hankkeiden 
ylärajaksi asetettaisiin miljoona euroa sekä haussa avattaisiin vain erityistavoite 3.2. Asiaan 
palataan ohjausryhmän seuraavassa kokouksessa. 

 
5. Suuntapajan 2.5. valmistelu 
Käytiin läpi suuntapajan valmistelutilanne. Kutsu on lähetetty torstaina 19.4. ja pohja kaupungeissa 
kerättävää tietoa varten jo aikaisemmin ohjausryhmän jäsenille.  
 
6. Muut asiat 

 
• 6Aika-edustajat käynnistyvien EAKR-hankkeiden ohjausryhmissä 

6Aika-strategian edustajat uusien käynnistyvien 6Aika EAKR-hankkeiden ohjausryhmissä ovat 
seuraavat: 



 

o Energiaviisaat kaupungit (EKAT), Aarne Kultalahti 
o Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa (CircVol), 

Jukka Järvinen 
o Hippa – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla, Soile Jokinen 
o Co-created Health and Wellbeing, Mariliinu Ahlström 
o Citylogistiikan uudet ratkaisut, Anna-Mari Sopenlehto 
o ROBOREEL, Antti Eronen 
o Taloyhtiöiden cleantech-markkinoiden ja MyDatan kehittäminen, Johanna Lyytikäinen 
o Kasvun ekosysteemit – yritysten kasvun mahdollistaminen kuutoskaupunkien 

yhteistyössä (tarkentuu myöhemmin) 

• Rahoittajan terveiset EAKR-hankkeiden rahoitusneuvotteluista ja tilannekatsaus strategian 
rahoitus- ja taloustilanteeseen 
Tiina Huotari kertoi rahoittajan terveiset EAKR-hankkeiden rahoitusneuvotteluista. 
Neuvottelut ovat käynnistyneet hyvin. Seuraavalla hakukierroksella olisi hyvä, jos kaikki hakijat 
osallistuisivat hakuvaiheessa rahoittajan sparraukseen. Siitä on selkeästi apua myös 
rahoitusneuvottelujen aikana.  
Rahoitusneuvotteluissa on jonkin verran noussut esille myös maakuntauudistus. Tuen hakijan 
vastuulla on varmistaa omasta organisaatiosta, että organisaatio pystyy sitoutumaan 
hankkeeseen myös vuodelle 2020. Uudenmaan liitolla ei ole vastuuta selvittää asiaa ja liitto ei 
tee ehdollisia hakemuksia. 
 
Lisäksi Tiina Huotari piti lyhyen tilannekatsauksen strategian rahoitus- ja taloustilanteeseen. 
Asiaan palataan kesälomien jälkeen, sillä silloin viimeistään on selvinnyt päättyneiden 
hankkeiden budjettitilanne. Ohjausryhmä toivoi samanlaista esitystä myös 6Aika ESR-
rahoituksesta. 

 
• Tilannekatsaus: 6Aika-kaupunkien osallistuminen OASC-verkoston toimintaan 

Asia siirrettiin käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen. 
 

• Seuraavat kokoukset ja syksyn kokousten kalenterointi 
Asia siirrettiin käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen. 


