
 

 

       
       
       
       
       
        

6Aika-strategian ohjausryhmä  
 

Ohjausryhmän kokous 1/2018 
Aika ja paikka:  
15.2.2018 klo 9.32-17.09, Oulu10, Torikatu 10, neuvotteluhuone 156 
16.2.2018, kello 9.00-14.23, Oulun kaupungintalo, Kirkkokatu 2 A, 
neuvotteluhuone 101 
 
Osallistujat:  
Päivi Sutinen, Espoon kaupunki (puheenjohtaja) 
Riitta Birkstedt, Turun kaupunki, 15.2. klo 10.55 alkaen 
Marko Puhtila (etänä) 15.2.2018 klo 9.32-10.55 
Seppo Haataja, Business Tampere (estynyt) 
Timo Antikainen, Tampereen kaupunki 
Kimmo Heinonen, Helsingin kaupunki 
Aarne Kultalahti, BusinessOulu (estynyt) 
Ari Saine, BusinessOulu 
Kimmo Viljamaa, Vantaan kaupunki 
Olli Voutilainen, Työ- ja elinkeinoministeriö (estynyt) 
Tiina Huotari, Uudenmaan liitto 
Antti Taronen, Uudenmaan liitto 
Jukka Anttila, Hämeen ELY-keskus (estynyt) 
Anne Miettinen, Liikenne- ja viestintäministeriö (estynyt) 
Minna Torppa, 6Aika-strategiatoimisto (esittelijä) 
Soile Jokinen, 6Aika-kaupunkikoordinaattori, BusinessOulu (estynyt) 
Elina Eskelä (esittelijä) (etänä), 15.2.2018  
Antti Eronen (esittelijä) (etänä), 16.2.2018 
Minna Joronen, 6Aika-strategiatoimisto (esittelijä) 
Petra Turtiainen (sihteeri) 



 

 

Muistio 
 
1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.32. Hyväksyttiin edellisen kokouksen 14.12.2017 
muistio. 
 
2. 6Aika EAKR-hankehakemusten pisteytys 
6Aika EAKR-rahoitushaku järjestettiin 14.9.17-19.1.18.   
 
Haku oli kaksivaiheinen ja sisälsi ideavaiheen, joka päättyi 27.10. Ideoita saapui 34 kpl, joista 
13 sai vihreää valoa ideoiden arvioinnissa. Ideoita sparrattiin sekä yhteisissä 
sparraustilaisuuksissa että koordinaattorien toimesta joulu-tammikuussa 2017. 
Hankehakemuksia jätettiin 19.1.2018 mennessä 13 kpl. Hankehakemuksista neljä kappaletta 
oli erityistavoitteen 3.2 hakemuksia, kuusi kappaletta erityistavoitteen 4.1 ja kolme kappaletta 
erityistavoitteen 5.1. Hankehakemusten yhteenlaskettu budjetti (EU+valtio+omarahoitus) oli 
27,52 M€. Kaikki hakemukset läpäisivät rahoittajan alustavan ohjelmanmukaisuus- ja 
laillisuustarkastuksen tietyin reunaehdoin ja etenivät ohjausryhmän pisteytykseen. 
 
Hankehakemusten pisteytyksen aluksi käytiin keskusteleva kierros siitä, miten arviointi 
kaupungeissa oli sujunut. Yleinen tunnelma on, että hakemusten taso on noussut aina kierros 
kierrokselta. Sen jälkeen ohjausryhmä pisteytti hakemukset ja koosti jokaisesta hakemuksesta 
sanallisen perustelun.  
 
Pisteytyksen ja arvioinnin perusteella ohjausryhmä esittää johtoryhmälle rahoitettavaksi 
kahdeksaa hanketta tietyin reunaehdoin ja täsmennyksin:  

• 305053, Kasvun ekosysteemit - yritysten kasvun mahdollistaminen kuutoskaupunkien 
yhteistyössä, ET 4.1, 

• 305056, Energiaviisaat kaupungit (EKAT), ET 3.2 
• 305042, Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maa-massojen hyödyntäminen kaupungeissa, 

CircVol, ET 3.2 
• 304877, Hippa - Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla, ET 5.1 
• 304973, Co-created Health and Wellbeing (CoHeWe), ET 4.1 
• 305048, Citylogistiikan uudet ratkaisut, ET 5.1 
• 305081, ROBOREEL (Robotiikasta Resilienssiä ja Elinvoimaa), ET 5.1 
• 305060, Taloyhtiöiden cleantech-markkinoiden ja MyDatan kehittäminen, ET 3.2 

 



 

 

Pisteytyksen ja arvioinnin perusteella ohjausryhmä esittää johtoryhmälle hylättäväksi viittä 
hanketta. 
 
3. EAKR-hankehaut strategian loppukautena 
Käytiin läpi suunnitelma tulevien EAKR-hakukierrosten suunnitteluun ja aikataulutukseen. 
Hakukierroksia on syytä kehittää, koska strategian ja pilottihankkeiden toteutusaika lyhenee 
koko ajan. 
 
Ohjausryhmä päätti esittää johtoryhmälle alla olevan suunnitelman mukaista aikataulua 
seuraavaan kahteen rahoitushakuun (syksy 2018 ja kevät 2019).  
 
6Aika-ohjausryhmä ja -koordinaattorit aloittavat haun tarkemman sisällön määrittelyn 
kokouksissaan maaliskuussa. Ohjausryhmän toukokuun kokouksessa mietitään myös 
nopeampaa hakuprosessia, jos sellaiselle tulee tulevaisuudessa tarvetta.  
 
Esitys EAKR-hakukierrosten etenemisestä syksyllä 2018 ja keväällä 2019: 
 
Syksy 2018 

- Valmistelu 
o Toukokuu: Päätökset hakujen sisällöistä ja haun valmistelu 

- Ideavaihe (n. 4 viikkoa) 
o Elokuu: Haku avautuu ja hakuinfo 
o Syyskuu: Ideahaku sulkeutuu 

- Ideoiden arviointi (n. 4 viikkoa) 
o Syys-lokakuu: ohjausryhmä ja rahoittaja antavat arvion ja palautteen ideoista, 

palautteet lähtevät 
- Sparraus ja varsinainen haku (n. 6 viikkoa) 

o Loka-marraskuu: Sparrausta ja hakemusten kommentointia 
o Marraskuu: Varsinainen haku sulkeutuu 

- Hankkeiden arviointi ja päätökset (n. 5 viikkoa) 
o Joulukuu: Hankkeiden pisteytys ja johtoryhmän päätökset 

 
Kevät 2019 

- Valmistelu 
o Joulukuu: Haun valmistelu 

- Ideavaihe (n. 4 viikkoa) 
o Tammikuu: Haku avautuu ja hakuinfo 
o Helmikuu: Ideahaku sulkeutuu 

- Ideoiden arviointi (n. 4 viikkoa) 
o Helmi-maaliskuu: ohjausryhmä ja rahoittaja antavat arvion ja palautteen 

ideoista, palautteet lähtevät 
- Sparraus ja varsinainen haku (n. 6 viikkoa) 

o Maaliskuu: Sparrausta ja hakemusten kommentointia 



 

 

o Huhtikuu: Varsinainen haku sulkeutuu 
- Hankkeiden arviointi ja päätökset (n. 5 viikkoa) 

o Toukokuu: Hankkeiden pisteytys  
o Kesäkuu: Johtoryhmän päätökset 

 
4. 6Aika-strategian suuntapaja vuonna 2018 
6Aika-strategian johtoryhmälle, ohjausryhmälle ja koordinaatiolle tarkoitettua suuntapajaa on 
suunniteltu huhtikuulle. Ohjausryhmä kävi keskustelua sopivasta ajankohdasta ja tavoitteista 
valmistelun jatkamisen tueksi. 
 
Päätettiin, että strategiatoimisto etsii suuntapajalle ajankohdan huhtikuusta. Jokaisen 
kaupungin ohjausryhmän edustaja esittelee suuntapajassa kaupunkien 6Aika-toteutusta 
lyhyessä 10 minuutin esittelyssä. Esityksen valmisteluun tulee ohjeet strategiatoimistosta ja 
kaupunkikoordinaattori ja ohjausryhmän jäsen valmistelevat esityksen yhdessä. Suuntapajaan 
kutsutaan 2 edustajaa Sitrasta, Työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä Business Finlandista ja 
henkilöitä mietitään tarkemmin vielä koordinaation kesken. 
 
5. Vuoden 2018 tapahtumat 
Vuonna 2018 6Aika-strategia ja sen toteutumista esitellään aikaisempaa aktiivisemmin 
erilaisissa tapahtumissa.  
 
Käytiin tilanne katsaus valmistelutilanteesta seuraavien tapahtumien osalta, joissa 6Aika-
strategia on mahdollisesti näkyvillä: 

• The Shift, 22.-23.5. Turku 
• Kuntamarkkinat, 12.-13.9. Helsinki 
• Nordic Edge Expo, 25.-27.9. Stavanger 
• European Week of Regions and Cities, 8.-12.10. Brysseli 
• Barcelona Smart City Expo, 13.-15.11., Barcelona 

 
Lisäksi harkinnassa ovat Kaupunkifoorumi (Turku), Mindtrek (Tampere), World Summit on the 
Digital Built Environment (Helsinki), Vaikuttajafoorumi (Helsinki).  
 
Tapahtumiin osallistumisen valmistelu etenee koordinaation ja ohjausryhmän voimin. 
 
6. Ohjausryhmän varapuheenjohtajan valinta 
6Aika-ohjausryhmällä ei ole ollut varapuheenjohtajaa, mutta käytännön syistä sellainen olisi 
hyvä olla. Ohjausryhmän puheenjohtajana on ollut jo Tampereen, Helsingin ja Oulun edustaja, 
joten mahdollisia varapuheenjohtajia ovat Vantaan tai Turun edustaja. 
 
Valittiin yksimielisesti 6Aika-ohjausryhmän varapuheenjohtajaksi Kimmo Viljamaa.  
 
7. UDN Peer Review -tapahtuman loppuraportti 



 

 

UDN Peer Review -tapahtuman loppuraportti lähetettiin 6Aika-toimistoon 1.2.18 ja jaettiin 
ohjausryhmälle sekä koordinaatiolle. UDN-tiimi pyytää kommentteja raporttiin ja kysyy lupaa 
saada julkaista raportti DG Region nettisivuilla . 
 
Keskusteltiin dokumentin sisällöstä. Ohjausryhmä päätti, että DG Regiolle voi antaa luvan 
julkaista raportti. Tarvittaessa raportin sisältämistä suosituksista ja niihin liittyvistä 
jatkotoimenpiteistä jatketaan keskustelua vielä seuraavassa kokouksessa. 
 
8. Muut asiat 
 

• 6Aika saanut Euroopan laajuisen tunnustuksen 
6Aika on valittu Suomen käkihankkeeksi EU:n koheesiopolitiikan 30. juhlavuoteen. 
Tämä tuo runsaasti kansainvälistä näkyvyyttä kuutoskaupunkien yhteiselle strategialle 
ja sen hankkeille. 6Aika näkyy Suomen ainoana edustajana Euroopan komission 
viestintäkampanjassa, johon komissio kerää jäsenmaiden huippuhankkeet. 
Strategiatoimisto koordinoi tunnustukseen liittyvää valmistelua. 

 
• Business Finlandin edustaja 6Aika-ohjausryhmässä 

Jatkettiin keskustelua Business Finlandin (ent. Tekes) edustajasta 6Aika-
ohjausryhmässä. Olli Voutilainen on ollut yhteydessä Markku Koposeen tiedustellut 
häneltä hyviä ehdokkaita. Tutkimus- ja rahoituspuolen henkilö voisi olla sopiva 6Aika-
strategian näkökulmasta.  
Sovittiin, että toimisto pyytää audienssia Business Finlandiin ja tapaamisessa 
käsitellään myös tätä asiaa. Lisäksi otetaan esille Barcelonan Smart City Expo ja 
suuntapaja.  
 

• Kokousajan uudelleen sopiminen huhtikuussa ESR-hankearvioinnin takia  
Muutettiin ohjausryhmän kevään aikataulua seuraavaksi: 
14.3. Turku 
20.4. Helsinki 
3.5. Vantaa  
7.6. Oulu 

 
• Korkeimman hallinto-oikeuden päätös koskien EAKR-hankehakemusten julkisuutta 

ennen rahoituspäätöksen antamista 
Tiina Huotari esitteli asiaa lyhyesti. Päätös on löydettävissä korkeimman hallinto-
oikeuden päätöspalvelusta. Sovittiin, että asiasta tiedotetaan ja ohjeistetaan 
hakemuksia käsitteleviä tahoja erillisellä ohjeella. 

 
• Finnish Location Information Cluster – Suomen paikkatietoklusteri  

Finnish Location Information Cluster – Suomen paikkatietoklusterin (FLIC) 
toiminnanjohtaja vieraili 6Aika-strategiatoimistolla ja esitteli Rakennetun ympäristön 
digitaalinen kaksonen -hanketta. Sovittiin, että FLIC pyydetään johonkin tulevaan 



 

 

ohjausryhmän kokoukseen ja jatketaan sitten yhdessä keskustelua aiheesta. Vastaavia 
vierailuja voidaan miettiä myös muista tärkeitä tai mielenkiintoisista sidosryhmistä. 

 
• ENTREPS yrittäjien organisaatio on palkinnut 6Aika-strategian 

ENTREPS (The International Board of Entrepreneurs & Business People, 
http://www.entreps.org/ ) on palkinnut 6Aika-strategian. Palkinnon luovutus on 
juhannusviikolla. Tapahtumaan on osallistumismaksu. Sovittiin, että maksetaan 
osallistumismaksuna 2000 € (+alv). Strategiatoimisto koordinoi asiaa. 


