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Kokouksen avaus 
 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin 6Aika-ohjausryhmän varapuheenjohtaja 
Outi Rouru, joka avasi 6Aika-ohjausryhmän kokouksen. 
 
1. Valmistelun tilannekatsaus 
 
Vetovastuulliset kaupungit päivittivät lyhyesti kunkin painopisteen tilanteen: 
 
Avoin data (Tampere) 
 
Seppo Haataja esitteli tilanteen. Kärkihankehakemus jätetty 26.6.2014. Budjetti 
8,1Meur. Matti Saastamoinen vetää Tredeassa. 11 osatoteuttajaa. Budjetista 
käyty vielä keskustelua; ns. jakamatonta budjettia Tredean osuudessa, 
hakemuksessa vielä täydennettävää ja sopimus kaupunkien väliltä puuttuu. Työ 
etenee. 
 
Suunnitelma avoimesti valmisteltu. Saastamoisen haastattelu netissä (OKF) 
aiheesta http://fi.okfn.org/2014/07/11/kokemuksia-miljoonahankkeen-avoimesta-
valmistelusta/ 
 
6Aika ja avoin data Avoin Suomi 2014 messuilla esillä 
http://avoinsuomi2014.fi/ohjelma 
 
Uudenmaan liiton pitää palauttaa hakemus täydennettäväksi; viranomais-EURA 
ei ole vielä auki eikä avaamisen aikataulusta ole tietoa. Uudenmaan liiton 
toiveena on, että omalla riskillä käynnistäminen ei tule olemaan toimintamalli, 
jolla toimitaan laajemmin jatkossa. EAKR-hakemusta on täydennettävä, mutta ei 



 

niinkään kärkihankkeen sisältöä, koska suunnitelma on hyvin ja pitkään 
valmisteltu. 
 
Avoimet innovaatioalustat (Oulu)  
 
Juha Sirviö esitteli tilanteen kesän jälkeen. Tavoitteena yhteisen kärkihankkeen 
jättäminen 30.9. mennessä.  
 
Oulu on koonnut hankkeistusrunkoa, johon sisäänrakennettuna ns. haastemalli, 
jonka haasteet (kansalliset haastesisällöt) pohjautuvat Tampereen 3.6. 
työpajaan. Jokaista työpakettikokonaisuutta on ajateltu siten, että ne voisivat 
sisältää pilotteja.  
 
Ohjausryhmän keskusteluissa kaupungit ilmaisivat kiinnostuksen kohteitaan 
esiteltyihin aiheisiin liittyen. Todettiin kuitenkin, että jotkin kokonaisuudet voisi 
yhdistää ja että konseptissa on nyt sekaisin hieman eri tason asioita, joiden 
suhdetta painopistealueeseen pitää täsmentää. 
 
Työstäminen ja punaisen langan etsiminen jatkuu seuraavaksi Oulun 20.8. 
työpajassa. Sovittiin, että kerätään kaupunkien kiinnostuksen kohteita esitellyn 
matriisin kautta ennakkoon. 
 
Budjetiksi valmistelijat ovat ehdottaneet 1,5Meur vuodessa per kaupunki (eli 
yhteensä 9Meur vuodessa), koska halutaan isoja asioita aikaiseksi ja nopealla 
aikataululla. Tulee kuitenkin huomioida, että strategian mukaan budjettia on 
varattu avoimet innovaatioalustat -painopisteelle vain yhteensä 4,5Meur 
vuodessa. Yhteistyötä tässä voidaan hakea esim. avoin data -painopistealueen 
pilottien kanssa. 
 
Avointen haasteiden tarjoaminen ns. ulkoisille toimijoille kaupunkien ongelmien 
innovatiivisesti ratkaistaviksi koettiin hyvänä ideana, mutta 30.9. mennessä on 
aikataulullisesti haastavaa, joten tähtäimessä on tältä osin pikemminkin vuosi 
2015. 
 
Todettiin, että esim. Espoossa on hyvää lähestymistapaa johtamisen 
viitearkkitehtuuriajattelun kautta, joka havainnollistaa kokonaisuutta, 
konkreettisten välineiden ja pilottien kytkeminen siihen auttaa hahmottamaan 
asiaa ja kytkee myös osaksi avoin data- ja avoin osallisuus -painopisteitä.  
 



 

Käytiin runsasta keskustelua konkreettisista esimerkeistä, jotka selvensivät 
avoimet innovaatioalustat -aihetta. 
 
Avoin osallisuus (Helsinki) 
 
Kimmo Heinonen esitteli tilanteen kesän jälkeen. Eri ihmiset olleet Helsingissä 
miettimässä; esim. osallisuus -yksikkö, josta asiaa vienyt eteenpäin Johanna 
Seppälä. 
 
25.8. pidetään Helsingissä aiheesta kuutoskaupunkien yhteiskokous, jossa 
tavoitteena on sopia mikä kaupunki ottaa varsinaisen vastuun kärkihankkeen 
valmistelusta ja ketkä tätä valmistelua erityisesti tukevat. Helsingin lisäksi Turku, 
Vantaa ja Tampere ovat kiinnostuneita teemavastuusta eli hankevalmistelusta.  
 
Todettiin, että strategiassa avoimen osallisuuden osalta painotetaan erityisesti 
palvelujen näkökulmaa; saavutettavuus ja vaikuttavuus eivät ole eri asioita, 
mutta oltava kaupunkilaisten palvelujen kehittämis- ja asiakkuusnäkökulma. 
 
Perjantaina 15.8. pidetään maakuntaliittojen kanssa kokous avoin osallisuus -
painopisteen ESR-rahoituksesta.  
 
2. Syksyn aikataulu ja eteneminen 
 
Käytiin keskustelua rooleista, sovittava mitä tekee 6Aika-toimiston keskitetty väki 
ja mitä tekee kaupunkien väki sekä mitä tekee hankkeiden väki. Mietintä 
käynnistyy nyt ja sitä käsitellään seuraavaksi koordinaattoreiden tapaamisessa 
27.8. Helsingissä. 
 
Keskusteltiin jätettyjen hakemusten täydentämisestä, sitä on tehtävä 
koordinaatiohankkeen ja avoin data -kärkihankkeen osalta. 
 
Sovittiin, että perutaan 1.9. suunniteltu ohjausryhmän kokous ja pidetään se 3.9. 
klo 11 Helsingissä. 
 
Lokakuussa on edessä hankkeiden arviointi ja pisteytys -taustatyö. 
 
Keskusteltiin tarpeesta pitää laajempi 6Aika kick-off jossain vaiheessa ja 
ajatusta kannatettiin, mutta ei sovittu tälle vielä tarkempaa aikaa. Yksi 
mahdollinen ajankohta voisi olla alkuvuodesta 2015, kun strategian 



 

painopisteiden sisältö ja tekemisen organisoituminen ovat pidemmällä ja asiasta 
on helpompi viestiä. 
 
Todettiin, että 6Aika tulee jatkossa näkyä myös Euroopan areenoilla. Syksyllä 
Urban Development Networking -tapahtuma on osana Open Daysia, kaikki ITI-
rahoitusta saatavat kaupungit on kutsuttu koolle. Tämä voisi olla yksi 
verkostoitumisen ja mainostamisen paikka. 
 
3. ESR-osion alustava budjetti ja sisällöt vuodelle 2015-2016  
 
Todettiin, että kaupungeissa ei juuri olla vielä ehditty määritellä mitä avoin 
osallisuus tekeminen maksaa, nyt ollaan vasta oltu sisällöllisissä esityksissä ja 
suunnittelutasolla. Keskustelua käyty mm. maahanmuuttajien koulutukseen 
liittyen; asiakasryhmät; myös nuorisotakuun piirissä tapahtuvat toimenpiteet. 
 
Mari Kuparinen korosti, että maakuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmiin on 
oltava syyskuun loppuun mennessä budjetti määritelty; maakunnat sopivat 
yhteiset periaatteet, joiden pohjalta päätetään. Kaupungeilta on tultava jokin 
ehdotus 15.8 pidettävään maakuntien liittojen kokoukseen, minimissään 
muutama ranskalainen viiva sisältöalueista olisi myös hyvä. Mari Kuparinen 
totesi lisäksi, että ITI-mallin piiriin sopii kehyksen kautta ajateltava rahoitusmalli. 
 
Ohjausryhmässä keskusteltiin eri budjettimalleista kuten esim. että olisi n. 1 
miljoonaa (150 000 euroa/kaupunki) vuodelle 2015 ja voitaisiin katsoa 2016 
sitten tarkemmin ensi vuoden aikana. Kommentteja tuli, että tämä summa on 
aika pieni ja että esim. Pirkanmaan liiton kanssa keskusteluissa on ollut esillä 
isompi summa. Keskusteltiin myös, että eri maakunnissa on erikokoiset ESR-
budjetit ja että prosentuaalinen rahoitusosuus voisi olla liukuva siten, että se 
ottaa huomioon nämä erot.  
 
Todettiin, että 15.8. kokousta varten on löydyttävä kaupunkien yhteinen 
näkemys. Seppo Haataja ehdotti, että Pohjois-Pohjanmaan osuus voisi olla 
esim. 5% ja muiden liittojen 10%. Tästä keskusteltiin. Todettiin, että torstaihin 
14.8. mennessä jokainen kaupunki lähettää evästykset koskien budjettia ja 
sisältöä. Ohjausryhmässä keskusteltu, Sepon ensiksi ehdottama, 5% Pohjois-
Pohjanmaa ja 10% muut liitot rahoitusmalliehdotus, otettiin pohjaehdotukseksi. 
 
4. Muut asiat  
 



 

Hanke-ehdotusten keruuprosessi ja työkalut 
 
Ville Meloni esitteli konseptia hanke-ehdotusten keruuprosessista ja 
hankeideoiden ja kontaktointien hallintaan liittyvistä työkaluista. 6Aika-toimisto 
työstää asiaa ja esittelee toimivaa konseptia tarkemmin elo-syyskuussa, 
seuravaksi koordinaatioryhmän tapaamisessa 27.8. 
 
Tiedossa olevat hankeaihiot 
 
Tällä hetkellä kirjattu kaupungeille noin 15 hanke-aihioita. Uudenmaan liitolle on 
tullut paljon yhteydenottoja (ehkä kymmenkunta hankeaihiota), joista osa on 
yleisluontoisia. Yhteydenottoja on tullut monille eri ihmisille. On tullut 
pettymyksiä, kun ei voikaan hakea jo tällä kierroksella. Se, etteivät yritykset voi 
osallistua (saada rahoitusta), on ollut vaikea ymmärtää. 
 
Viestintäsuunnitelma 
 
6Aika-toimisto on aloittanut viestintäsuunnittelua 6Aika-kohderyhmien ja näiden 
tavoitteiden määrittelyn kautta, työtä jatketaan; viestinnän keskiössä nettisivut.  
 
Tarve on paikalle, josta löytyy keskitetysti tarvittavaa materiaalia ja joka olisi 
innostava. Tarvetta on myös monimutkaisen asian konkretisoinnille, pois 
kehitysjargonista, viestinnällä iso rooli. 
 
Avoimuusperiaatteet 
 
Open Knowledge Finland (OKF) on 6Aika-toimiston toimeksiantona tuottanut 
kuusi avoimuusperiaatetta ja näihin liittyviä konkreettisia toimenpide-ehdotuksia.  
 
Ville esitteli lyhyesti suositukset ja toimenpide-ehdotukset ja lupasi toimittaa 
nämä jälkikäteen ohjausryhmälle kommentoitavaksi. Kommentteja toivotaan 
seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen 3.9. 
 
OFK:n ehdotus "Avoimen hankevalmisteluprosessin konsepti 6aika-
strategiassa" löytyy verkosta: http://okf.fi/6aika_avoimuus_tausta sekä 
staattisena versiona Dropbox/Kuutosten ITI-strategia 
valmistelu/Kokousmuistiot/Ohjausryhmän 
kokoukset/Avoimuusperiaatteetkonseptijayhteenveto.docx 
 
5. Seuraavat kokoukset 



 

 
1.9. ajateltu kokous siis perutaan ja seuraava kokous pidetään vasta 3.9. ennen 
ohjausryhmän ja johtoryhmän yhteistä kokousta. Tätä seuraava ohjausryhmän 
kokous pidetään Tampereella 17.10. ja kyseinen kokous on valmistautumista 
29.10. pidettävään johtoryhmän kokoukseen, jossa päätetään rahoitettavista 
hankkeista. 
 
 


