
 

 

 
 
 
 
 
 

6Aika-‐strategian	  johtoryhmä	  
	  

	  
6Aika-‐johtoryhmän	  kokous	  5/2014	  
10.12.2014,	  kello	  13.00-‐14.00	  	  
Paikka:	  Helsingin	  kaupungintalo,	  kh-‐kokoushuone,	  Pohjoisesplanadi	  11-‐13	  
	  
Osallistujat:	  	  
Tuula	  Antola,	  Espoon	  kaupunki	  (pj)	  
Timo	  Nousiainen,	  Oulun	  kaupunki	  
Kari	  Kankaala,	  Tampereen	  kaupunki	  	  
Pekka	  Sundman,	  Turun	  kaupunki	  (saapui	  klo	  13.15.)	  
Niko	  Kyynäräinen,	  Turun	  kaupunki	  (saapui	  klo	  13.15.)	  
Marja-‐Leena	  Rinkineva,	  Helsingin	  kaupunki	  	  
Santtu	  von	  Bruun,	  Helsingin	  kaupunki	  
Jose	  Valanta,	  Vantaan	  kaupunki	  	  
Mari	  Kuparinen,	  Uudenmaan	  liitto	  
	  
Jukka	  Järvinen,	  6Aika-‐ohjausryhmän	  puheenjohtaja	  (esittelijä)	  
Sari	  Luostarinen,	  6Aika-‐strategiatoimisto	  (sihteeri)	  
Ville	  Meloni,	  6Aika-‐strategiatoimisto	  (sihteeri)	  
Minna	  Sikiö,	  6Aika-‐strategiatoimisto	  (sihteeri)	  
Outi	  Rouru,	  Oulun	  kaupunki	  (kohdan	  4	  esittelijä)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 

 

	  
Pöytäkirja	  
	  

1. Kokouksen	  avaus	  	  ja	  edellisen	  kokouksen	  pöytäkirjan	  hyväksyminen	  
	  
Puheenjohtaja	  Antola	  avasi	  kokouksen	  klo	  13.10.	  Mari	  Kuparinen	  toivotettiin	  
tervetulleeksi	  johtoryhmän	  jäsenistöön.	  Edellisen	  kokouksen	  pöytäkirja	  
hyväksyttiin	  sellaisenaan.	  	  

	  
	  

2. Esteellisyydet	  6Aika-‐hankehakujen	  päätöksenteossa	  –	  vaikutukset	  
organisoitumiseen	  

	  
Jukka	  Järvinen	  esitteli	  johtoryhmälle	  toimitetun	  materiaalin	  esteellisyyksistä	  
6Aika-‐hankehakujen	  päätöksenteossa.	  Edellytyksenä	  hankkeiden	  
rahoitukselle	  on	  johtoryhmän	  esitys	  rahoituksesta	  ja	  johtoryhmän	  tulee	  
tarkastella	  hankkeita	  objektiivisesti	  ja	  läpinäkyvästi.	  Johtoryhmässä	  
hankkeista	  päättävän	  kaupungin	  viranhaltijan	  tulisi	  pidättäytyä	  hankkeiden	  
muodollisesta	  valmistelusta	  (ei	  allekirjoittajana	  rahoitusta	  hakevan	  hankkeen	  
yhteistyösopimuksessa	  tai	  päättämässä	  kaupungin	  sitoutumisesta	  rahoitusta	  
hakevaan	  hankkeeseen).	  Hankkeiden	  pisteytykseen	  osallistuva	  ohjausryhmän	  
jäsen	  ei	  voi	  osallistua	  johtoryhmän	  varajäsenenä	  johtoryhmässä	  pisteytyksen	  
perusteella	  tehtävään	  päätöksentekoon.	  Hankkeiden	  valmistelijat	  eivät	  
myöskään	  voi	  osallistua	  hankkeiden	  pisteytykseen	  kaupungeissa.	  Lisäksi	  esim.	  
ohjausryhmän	  jäsen,	  joka	  on	  valmistellut	  kärkihanketta	  jäävää	  itsensä	  
ohjausryhmän	  pisteytyskokouksesta,	  jossa	  hanketta	  arvioidaan.	  	  
	  
TEM:in	  lakimiehen	  linjaama	  ja	  ohjausryhmän	  valmistelema	  näkemys	  koettiin	  
selkeäksi	  ja	  todettiin,	  että	  tärkeintä	  on,	  että	  asia	  on	  kirjattu	  auki	  ja	  
dokumentoitu.	  Linjauksella	  pyritään	  eriyttämään	  päätöksenteko	  ja	  
hankkeiden	  valmistelu.	  	  

	  
Johtoryhmä	  päätti,	  että	  ohjausryhmän	  ja	  johtoryhmän	  roolit	  selkeytetään	  
päätösesityksen	  mukaisesti.	  

	  
	  

3. Avoin	  osallisuus	  –painopisteen	  EAKR-‐rahoitus	  
	  



 

 

Jukka	  Järvinen	  esitteli	  käsiteltävän	  asian	  taustat.	  Avoin	  osallisuus	  –painopisteessä	  
kärkihanke	  on	  EAKR-‐rahoitteinen,	  mutta	  pilotit	  rahoitetaan	  ESR-‐rahoituksella,	  
koska	  se	  on	  kohderyhmäperusteista.	  Loogista	  on,	  että	  myös	  avoimen	  
osallisuuden	  budjetti	  olisi	  samalla	  tasolla	  kuin	  muiden	  painopisteiden	  
kärkihankkeiden	  EAKR-‐rahoitus	  eli	  3	  miljoonaa	  euroa	  vuodessa.	  Avoimen	  
osallisuuden	  kärkihanke	  on	  tarkoitus	  jättää	  käsittelyyn	  helmikuun	  lopussa.	  Sitä	  
valmistellaan	  neuvottelumenettelyllä	  rahoittajan	  kanssa.	  Muutkin	  kärkihankkeet	  
on	  valmisteltu	  samalla	  tavalla.	  

	  
Keskusteltiin	  budjetin	  noston	  suuruudesta	  verrattuna	  alkuperäiseen	  
suunnitelmaan	  ja	  siitä,	  ovatko	  kärkihankkeen	  sisällöt	  kaavailtua	  budjettia	  
vastaavalla	  tasolla.	  	  Todettiin,	  että	  kärkihankkeen	  valmistelu	  on	  sujunut	  hyvin	  ja	  
siinä	  on	  keskitytty	  alkuvaiheessa	  yhteisen	  tekemisen	  määrittämiseen.	  
Kärkihankkeen	  valmistelija	  ja	  vetäjä	  on	  Turun	  kaupunki.	  Pekka	  Sundman	  
huomautti,	  että	  	  avoimen	  osallisuuden	  kärkihankkeeseen	  liittyy	  paljon	  
järjestelmien	  rakentamista	  (sähköisten	  ja	  digitaalisten	  palveluiden	  avaamista),	  
joka	  vie	  rahaa	  ja	  puoltaa	  budjetin	  nostoa.	  Sari	  Luostarinen	  huomautti,	  että	  
osallisuus	  ei	  6Aika-‐strategiassa	  viittaa	  kuntademokratiaan.	  

	  
Johtoryhmä	  päätti	  päätösesityksen	  mukaisesti,	  että	  Turun	  kaupungin	  vetämä	  
avoimen	  osallisuuden	  –kärkihankkeen	  budjetti	  nostetaan	  samalle	  tasolle	  kuin	  
muissa	  painopisteissä	  eli	  3	  miljoonaan	  euroon,	  joka	  on	  kärkihankkeen	  
valmisteluvaiheessa	  laskennallinen	  maksimibudjetti.	  	  

	  
	  

4. Avoimen	  hankehaun	  määrittely	  	  
	  

Jukka	  Järvinen	  esitteli	  johtoryhmälle	  toimitetun	  materiaalin	  avoimen	  hankehaun	  
määrittelystä	  ja	  siihen	  liittyvistä	  ohjausryhmän	  päätösehdotuksista.	  Jos	  
hankkeille	  halutaan	  saada	  rahoituspäätökset	  ennen	  kesää,	  on	  haku	  avattava	  vielä	  
tammikuussa.	  Ohjausryhmä	  valmisteleman	  esityksen	  mukaisesti	  Avoin	  haku	  
koskee	  kahta	  teemaa	  (avoin	  data	  ja	  avoimet	  innovaatioalustat),	  joihin	  haetaan	  
sekä	  isompia	  että	  pienempiä	  pilottihankkeita.	  	  	  

	  
Keskusteltiin	  päätösehdotuksen	  mukaisesti	  siitä,	  ilmoitetaanko	  
hakuilmoituksessa	  kummassakin	  kategoriassa	  (isot	  ja	  pienet	  pilottihankkeet)	  
rahoitettavien	  hankkeiden	  määrä.	  Keskusteluun	  nousi	  myös	  päätösehdotuksessa	  
ilmoitetut	  mahdolliset	  euromääräiset	  rajaukset	  budjetissa	  suurille	  ja	  pienemmille	  
hankkeille.	  Mari	  Kuparinen	  huomautti,	  että	  lump	  sum	  –mallilla	  on	  mahdollista	  
toteuttaa	  pienempiä	  hankkeita	  jatkossa	  (budjetti	  maksimissaan	  100	  000€).	  Tällä	  
menettelyllä	  voidaan	  hakea	  keskitetysti	  pieniä	  hankkeita,	  joissa	  hallinto	  pysyy	  
kuitenkin	  suhteellisen	  helppona.	  	  



 

 

	  
Käydyssä	  keskustelussa	  todettiin,	  että	  haussa	  hyväksyttävien	  hankkeiden	  määrää	  
tai	  yksittäisen	  hankkeen	  budjettia	  ei	  kannata	  hakuilmoituksessa	  rajata,	  jotta	  
saadaan	  kaikki	  potentiaalisesti	  hyvät	  hankkeet	  sisään	  ilman	  keinotekoisia	  
rajauksia.	  Tärkeää	  on,	  että	  hakuilmoituksessa	  ilmaistaan,	  että	  pilottien	  tulee	  
kytkeytyä	  painopisteen	  kärkihankkeeseen	  ja	  tukea	  niiden	  tekemistä.	  Haun	  
avoimempi	  rajaus	  mahdollistaa	  kaupunkien	  tarpeen	  suunnata	  tarvittaessa	  
enemmän	  rahoitusta	  pilottien	  toteutukseen	  kärkihankkeiden	  sijaan.	  Todettiin,	  
että	  vaikka	  hakuilmoituksessa	  ei	  julkisesti	  ilmoitetakaan	  euromääriä,	  on	  
johtoryhmän	  ja	  ohjausryhmä	  huomioitava	  pisteytysvaiheessa,	  mikä	  haun	  
suunniteltu	  kokonaisrahoituksen	  määrä	  on.	  	  
	  
Keskusteltiin	  6Aika-‐kriteerien	  ja	  kansallisten	  kriteerien	  suhteesta	  ja	  
painotuksista.	  Mari	  Kuparinen	  totesi,	  että	  ennen	  kuin	  hanke	  tulee	  sisällölliseen	  
arviointiin	  on	  sen	  pitänyt	  täyttää	  tietyt	  pakolliset	  kriteerit.	  Sen	  jälkeen	  
ohjausryhmä	  arvioi	  hankkeita	  kansallisten	  (100%	  painoarvo)	  ja	  6Aika-‐kriteerien	  
avulla	  (100%	  painoarvo).	  Todettiin,	  että	  ennen	  seuraavaa	  pisteytystä	  on	  saatava	  
rahoittajalta	  ohjeistus	  siihen,	  kummat	  kriteerit	  hankkeen	  on	  ensisijaisesti	  
täytettävä,	  jotta	  se	  voi	  päästä	  jatkokäsittelyyn.	  Toiveena	  on,	  että	  6Aika-‐kriteerit	  
olisivat	  ensisijaisia.	  
	  
Ohjausryhmä	  valmistelemaan	  pohjaesitykseen	  liittyen	  haun	  teemojen,	  6Aika-‐
valintakriteerien	  sekä	  kaikkien	  valintakriteerien	  painoarvojen	  määrittelyyn	  
johtoryhmä	  ei	  tehnyt	  muutoksia.	  

	  
Johtoryhmä	  päätti	  muutoin	  ohjausryhmän	  valmisteleman	  esityksen	  mukaisesti	  
hankehaun	  määrittelystä,	  mutta	  hylkäsi	  kummankin	  ohjausryhmän	  esittämän	  
vaihtoehdon:	  
1. pohjaehdotuksen	  mukaisesti	  valitaan	  isojen	  hankkeiden	  –kategoriassa	  

korkeintaan	  2	  hanketta	  rahoitettavaksi	  ja	  pienten	  kategoriassa	  korkeintaan	  4	  
hanketta	  rahoitettavaksi.	  Käytännössä	  maksimissaan	  hankkeita	  rahoitetaan	  
3,6	  meur	  hankkeita	  tässä	  haussa	  (ja	  syksyn	  haussa	  1,4	  meur).	  

	  
2. ei	  tehdä	  ennakkoon	  rajausta	  siitä,	  kuinka	  monta	  hanketta	  valitaan	  

rahoitettavaksi	  kummassakin	  kategoriassa	  (mutta	  rahoitetaan	  korkeintaan	  
3,6	  meur	  hankkeita	  tässä	  haussa	  ja	  syksyn	  hakuun	  jätetään	  1,4	  meur).	  

	  
Johtoryhmä	  päätti,	  että	  hankehaussa	  ei	  ilmoiteta	  montako	  hanketta	  valitaan	  
rahoitettavaksi	  eikä	  myöskään	  rajoiteta	  hankebudjetteja.	  Lisäksi	  johtoryhmä	  
päätti,	  ettei	  käytetä	  jakoa	  isoihin	  ja	  pieniin	  –hankkeisiin.	  	  
	  
	  



 

 

	  
	  

	  
3. Avoimet	  innovaatioalustat	  –kärkihankkeen	  tilannekatsaus	  

	  
Outi	  Rouru	  esitteli	  avoimet	  innovaatioalustat	  –kärkihankkeen	  tilannekatsauksen.	  
Osallistujille	  jaettiin	  viimeisin	  versio	  kärkihankkeen	  päähakemuksesta.	  Outi	  
Rouru	  huomautti,	  että	  koska	  hankkeen	  valmisteluvaihe	  on	  kesken	  ja	  hakemus	  on	  
parhaillaan	  rahoittajalla	  kommentoitavana,	  ei	  keskeneräisten	  budjettilukujen	  
läpikäymiseen	  kannata	  käyttää	  tässä	  kokouksessa	  aikaa.	  	  

	  
Todettiin,	  että	  kärkihankehakemuksen	  teemallinen	  kokonaisuus	  on	  parantunut	  
huomattavasti	  edellisestä	  esittelystä	  ja	  että	  paljon	  hyvää	  työtä	  on	  tehty.	  
Hankkeen	  toimintojen	  käytännön	  jalkautuminen	  on	  vielä	  haasteellinen	  kysymys	  
ja	  loppurutistuksena	  hakemukseen	  on	  hyvä	  tuoda	  esille	  lisää	  yhteistä	  tekemistä.	  
Jose	  Valanta	  totesi,	  että	  Vantaan	  Innovaatioinstituutti	  voidaan	  ottaa	  
hakemuksesta	  pois,	  koska	  organisaatiosta	  tulee	  kahden	  viikon	  päästä	  virallisesti	  
osa	  Vantaan	  kaupunkia.	  	  

	  
	  

4. Muut	  asiat	  
	  

Käytiin	  keskustelua	  6Aika-‐kokonaisbudjetin	  seurantaan	  ja	  jakautumiseen	  
tarvittavasta	  toimintamallista.	  Kaupungeille	  sallitaan	  erikokoiset	  panostukset	  
kärkihankkeisiin,	  joita	  voidaan	  tasoittaa	  pilottitoiminnoilla.	  Tämä	  vaatii	  
luottamusta	  kaupunkien	  välillä.	  Yksi	  ehdotus	  rahoituksen	  jakautumisen	  
seurantaan	  kaupunkien	  välillä	  on	  järjestää	  puolen	  vuoden	  välein	  johtoryhmän	  ja	  
ohjausryhmän	  yhteisiä	  palavereja,	  joissa	  käydään	  läpi	  rahan	  jakautumisen	  tilanne	  
ja	  tehdään	  mahdollisia	  korjausliikkeitä.	  Todettiin,	  että	  koska	  ennakkotapauksia	  
6Aika-‐strategian	  kaltaiselle	  kaupunkien	  yhteiselle	  tekemiselle	  ja	  rahan	  
jakautumiselle	  ei	  ole,	  olisi	  tällainen	  malli	  kannatettava.	  	  

	  
Johtoryhmän	  seuraava	  kokous	  järjestään	  22.1.2015	  Vantaalla.	  Kokous	  on	  
varapuheenjohtaja	  Sundmanin	  vetämä,	  sillä	  Tuula	  Antola	  ei	  pääse	  paikalle.	  
Sovittiin,	  että	  tämän	  jälkeen	  seuraava	  kokous	  järjestetään	  Oulussa	  maaliskuussa.	  
Strategiatoimisto	  tekee	  sopivista	  päivämääräehdotuksista	  Doodle-‐kyselyn.	  	  

	  
Kokous	  päättyi	  klo	  14.17.	  	  

	  
	  
	  



 

 

	  


