
 

       
       
       
       
       
        

 

6Aika-strategian ohjausryhmä  
 

Ohjausryhmän kokous 3/2018 
Aika: 28.5.2018, kello 12.19-16.10  
Paikka: Helleniuksen sali, Aleksanterinkatu 22-24, Helsinki 
 
Osallistujat:  
Päivi Sutinen, Espoon kaupunki (puheenjohtaja) 
Riitta Birkstedt, Turun kaupunki  
Seppo Haataja, Business Tampere (estynyt) 
Kimmo Heinonen, Helsingin kaupunki  
Aarne Kultalahti, BusinessOulu 
Kimmo Viljamaa, Vantaan kaupunki 
 
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 (estynyt) 
Antti Eronen, 6Aika-kaupunkikoordinaattori, Helsinki (esittelijä) 
Minna Joronen, 6Aika-strategiatoimisto (estynyt) 
Maija Jokiniemi, 6Aika-strategiatoimisto, viestintäasiantuntija (estynyt) 
Petra Turtiainen (sihteeri) 



 

Muistio 
 
1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.19. Hyväksyttiin ohjausryhmän edellisen kokouksen 3.5. 
muistio. 
 
2. Suuntapajan jatkotoimenpiteiden työstäminen 
 
Ohjausryhmä jatkoi keskustelua jäljellä olevan strategiakauden tavoitteista, jotka työstettiin 
suuntapajassa ohjausryhmän, johtoryhmän, koordinaation sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden voimin. 
Myös johtoryhmä käsitteli tavoitteita omassa kokouksessaan 16.5.  
 
Ohjausryhmä keskusteli tavoitteiden tarkemmasta sisällöstä ja miten niitä voitaisiin toteuttaa. 
Sovittiin, että asia pidetään jatkossa ohjausryhmän kokousten asialistalla ja jokaisessa kokouksessa 
palataan lyhyesti toimenpanon edistymiseen. Työskentelyä jatketaan kaupunkikoordinaattoreiden 
kokouksissa sekä ohjausryhmän kokouksissa. Erityisesti laajemmissa kysymyksissä käydään 
lähetekeskustelua myös johtoryhmän ja kuutoskaupunkien muun johdon kanssa.  
 
Elokuun kokoukseen koordinaattoreilta pyydetään kuvaus ja analyysi hankekokonaisuudesta sekä 
parhaista käytännöistä erityisesti skaalautuvuuden ja toimivien yritystoimintaa tukeneiden 
menetelmien ja esimerkkien näkökulmasta. Syksyn 6Aika-Olkkariin otetaan skaalautuvuus vahvaksi 
teemaksi. Ohjausryhmän kokoukseen kutsutaan vieraaksi alustatalouden asiantuntijoita (esim. Jukka 
Viitanen, Mika Helenius), joiden kanssa voidaan jatkaa keskustelua ja syventyä alustatalous-
tematiikkaan. 
 
3. EAKR-haun kriteerien täsmentäminen 
 
6Aika-johtoryhmä päätti kokouksessaan 16.5. seuraavan 6Aika EAKR-hankehaun sisällöstä, avattavasta 
erityistavoitteista, hakutekstistä sekä hankebudjetista.  Johtoryhmä päätti, että syksyn 2018 EAKR-
haussa avataan vain erityistavoite 3.2. ”Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen 
kehittäminen”. Hankkeille suositeltavan kokonaisbudjetin tulisi olla korkeintaan 1 miljoona 
euroa/hanke. Johtoryhmä hyväksyi myös hakutekstin, mutta ehdotti kaupunkikulttuuri-sanan sijaan 
elämys-sanaa. Hakukriteerien tarkentamisen johtoryhmä siirsi koordinaation ja ohjausryhmän 
tehtäväksi. 
 
Kokouksessa ohjausryhmä keskusteli hakutekstistä ja korvasi sanan kaupunkikulttuuri sanalla 
elämystalous. Lisäksi ohjausryhmä muutti 6Aika-spesifit arviointikriteerit ja niiden painoarvot 
seuraaviksi: 

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

• Hanke synnyttää uutta liiketoimintaa, osaamista ja työpaikkoja. (30 %) 
• Hankesuunnitelman toimenpiteet ja toteuttajakonsortio ovat tarkoituksenmukaisia, ja tulosten 

laajamittaisen käyttöönoton toimenpiteet on selkeästi esitetty. (30 %) 
• Hankkeella on potentiaalia edistää kansainvälisesti kilpaillun tki-rahoituksen saamista 

kuutoskaupunkeihin. (10%) 
 



 

Hakuohjeisiin täsmennetään vielä, että toteuttajakonsortion tarkoituksenmukaisuudella tarkoitetaan, 
että hankkeen toimenpiteet toteutetaan tiiviissä kumppanuudessa kaupunkien, yritysten, asiakkaiden 
ja t&k&i -toimijoiden kanssa. 
 
4. EWRC 6Aika side eventin suunnittelua 
 
Ohjausryhmä jatkoi 6Aika-strategian oman Side eventin valmistelua syksyn European Week of Regions 
and Cities -tapahtumaan. Ohjausryhmä keskusteli edellisessä kokouksessa muokkaamaastaan 
ohjelmaehdotuksesta sekä Suomen EU-toimistoilta tulleesta ohjelmaehdotuksesta. Ohjausryhmä 
painotti, että ohjelmassa pitää olla myös konkretiaa ja että otsikoiden tulee herättää mielenkiintoa. 
6Aika-strategian case-esimerkeiksi tapahtumaan ehdotetaan esimerkkiä, joissa näkyvät teemallisesti 
avoin data, innovaatioalustatoiminta sekä asiakkuus ja osallisuus. Valmistelu jatkuu 6Aika-strategian ja 
EU-toimistojen yhteisissä etäkokouksissa.  
 
5. Muut asiat 
 

• URBACT-ohjelma 
Tiina Huotari kertoi URBACT-ohjelmasta sekä siihen liittyvästä City festival -tapahtumasta, joka 
järjestetään syyskuussa Lissabonissa. Tapahtuma voisi olla hyvä benchmark-tilaisuus 6Aika-
strategialle tai sen hankkeille. Tapahtuma on maksuton ja rekisteröityminen on avattu 
toukokuussa. http://2018cityfestival.urbact.eu/  

 
• 6Aika-hankkeiden ohjausryhmien tilanne  

Käytiin läpi 6Aika-strategian edustajat 6Aika-hankkeiden ohjausryhmissä. Uusiin alkaviin 
hankkeisiin on jo nimetty edustajat Kasvun ekosysteemit -hanketta lukuunottamatta. 
Hankkeen ohjausryhmän nimeäminen on vielä kesken, joten 6Aika-strategian edustaja jätettiin 
päätettäväksi myöhemmäksi. Edustajan olisi silti hyvä olla ohjausryhmän jäsen, jotta tieto 
hankkeen ja ohjausryhmän välillä kulkisi sujuvasti. Edudigi -hankkeen ohjausryhmään 
päätettiin Piia Wolstenin lisäksi nimetä toinen 6Aika-strategian edustaja.  
 
PoraKONE – ja 365/12 Aina avoin ammatillinen oppilaitos -hankkeen ohjausryhmiin nimetään 
koordinaattoreista halukas jäsen.  
 

• Tilannekatsaus: Sitran Suomi Showroom -konsepti 
Petra Turtiainen kertoi Suomi Showroomin etenemisestä. Sitra ja Business Finland ovat 
valmistelemassa Suomi Showroomia Suomen EU-puheenjohtajakaudeksi. Showroom sijaitsee 
mahdollisesti Helsinki-Vantaan lentoasemalla kesäkuusta 2019 lähtien. Konseptin suunnittelu 
on tällä hetkellä käynnissä ja se valmistuu elokuussa. Oletettavasti showroomissa ovat 
näkyvillä yritykset ja julkisen sektorin toimijat. Sitran ja Business Finlandin vastuulla on 
valmistelu ja heidän vastuulleen tulee myös sisällöntuotanto. Varsinainen showroomin 
operaattori kilpailutetaan. Showroomista on pidetty kaksi työpajaa (Teknologia ja Terveys & 
uusi ihminen sekä Kiertotalous ja Hyvä arki & yhteiskunta). Ohjausryhmä keskusteli 
showroomin valmistelusta ja totesi, että tällä hetkellä 6Aika-strategialla on riittävä yhteys 
shoroomin valmisteluun. Showroomin kehittämisessä hyödynnetään Avoimet 
innovaatioalustat -kärkihankkeessa tuotettua mallia innovaatio-showroomien toteuttamisesta. 
Valmistelussa on kiinteästi mukana Espoon kaupungilta Heli Hiden. Kun valmistelu etenee, 
hänen kauttaan saadaan aiheesta lisää tietoa. 

 



 

• 6Aika Kuntamarkkinoilla – osallistumispyyntö 
Tuula Jäppinen Kuntaliitosta on pyytänyt kaupunkeja osallistumaan Kaupunki 
innovaatioalustana -teemaiseen keskustelevaan ohjelmaan Kuntamarkkinoilla. Helsingistä 
osallistujina voisi olla Santtu von Bruun tai Kimmo Heinonen, Oulusta mukaan pyydetään Jari 
Jokisalo, muissa kaupungeissa asia jäi vielä pohdittavaksi. Strategiatoimisto ilmoittaa Jäppiselle 
henkilöt.  
 

• Ajatuksia ESPON-seminaarin videoon 
Jose Valanta on menossa 6Aika-strategian edustajana ESPON-seminaariin Sofiaan. 
Ohjausryhmä kävi läpi kysymyksiä, joita Valannalle on esitetty lyhyttä videota varten.  

 
• Seuraavat kokoukset 

Seuraava kokous on 17.8. klo 9-13 Oulussa. 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.10. 


