
 

 
 
 
 
 

 

6Aika-strategian johtoryhmä  
 
6Aika-johtoryhmän kokous 4/2014 
Kokous 29.10.2014, kello 10.00-13.00  
Paikka: Tampereen kaupungintalo, Aleksis Kiven katu 14-16 C, 5 krs, 
ryhmähuone 1 
 
Osallistujat:  
Tuula Antola, Espoon kaupunki (pj) 
Timo Nousiainen, Oulun kaupunki (saapui 10.40) 
Kari Kankaala, Tampereen kaupunki 
Pekka Sundman, Turun kaupunki (estynyt) 
Niko Kyynäräinen, Turun kaupunki 
Marja-Leena Rinkineva, Helsingin kaupunki (estynyt) 
Santtu von Bruun, Helsingin kaupunki 
Jose Valanta, Vantaan kaupunki 
  
Jukka Järvinen, 6Aika-ohjausryhmän puheenjohtaja (esittelijä) 
Sari Luostarinen, 6Aika-strategiatoimisto (sihteeri) 
Ville Meloni, 6Aika-strategiatoimisto (sihteeri) 
Juha Sirviö, Avoimet innovaatioalustat –kärkihankkeen valmistelija, Oulun kaupunki 
(saapui 10.40) 
 
Pöytäkirja 
 

1. Kokouksen avaus  ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.16. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
hyväksyttiin sellaisenaan. 
 

2. Esitys rahoittajalle ensimmäisistä rahoitettaviksi esitettävistä 6Aika- 
hankkeista 

 
Jukka Järvinen esitteli johtoryhmälle toimitetun yhteenvetomateriaalin 
hankehakemusten arvioinnista ja pisteytyksestä. 
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Kuutoskaupunkien avoin data ja rajapinnat -kärkihankkeen osalta keskustel-
tiin TEMin ilmoituksesta (taustalla koko rakennerahasto-ohjelman päivitys) 
muuttaa koko Avoimen datan painopisteen hankkeiden osalta toimintalinjan 2 
toiminta koskemaan erityistavoite 4.1 (Tutkimus-, osaamis- ja 
Innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta) si-
jasta 5.1. (Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen). Muutosta pidettiin 
johtoryhmässä positiivisena, mutta isona toiminnallisena muutoksena, joka tu-
lee huomioida sekä toiminnan sisällössä että raportoinnissa. Rahoittaja ei 
vaadi jo jätetyn hakemuksen uudelleenkäsittelyä vaan hankehakemusta 
täydennetään teknisesti rahoittajan kanssa jo sovitulla tavalla.  
 
6Aika-strategiatoimisto -hankkeen osalta keskusteltiin strategiatoimiston roo-
lista ja tehtävistä. Johtoryhmä totesi, että 6Aika-strategiatoimiston keskitettyä 
henkilöstöä tarvitaan koordinointi- ja viestintäroolin ohella myös tarvittaessa 
sisällöllisessä asiantuntijaroolissa. Tällä toimintamallilla voidaan vahvistaa 
kuuden kaupungin osaamisen hyödyntämistä yli hankekokonaisuus- ja 
kaupunkirajojen. Tämä viesti välitetään strategiatoimisto -hankkeen 
rahoitusesityksen yhteydessä myös rahoittajalle. 
 
Johtoryhmä päätti päätösesityksen mukaisesti esittää Uudenmaan liitolle 
rahoitettavaksi Avoin data –kärkihanketta sekä 6Aika-strategiatoimisto –han-
ketta. 

 
3. 6Aika-prosessi: hankkeiden hakeminen, valmistelu, arviointi ja 

päätöksenteko 
 

Keskusteltiin hankkeiden pisteytyksen järjestämisestä ja mahdollisista 
esteellisyyskysymyksistä kaupunkien hankkeiden arvioinnissa ja 
päätöksenteossa. Ongelmana rahan myöntäminen omille hankkeille; voi olla 
lähes mahdotonta tehdä tällä rahoitusvälineellä täysin ei-jäävejä päätöksiä. 
Todettiin, että liitot ja ELY -keskukset ovat olleet vastaavassa tilanteessa ja 
hoitaneet asian määrittelemällä selkeät roolit valmistelun ja päätöksenteon 
välille. Todettiin, että ulkopuolisen arvioijaraadin käyttö voisi olla yksi ratkaisu.  
 
Päätettiin, että strategiatoimisto yhdessä ohjausryhmän puheenjohtajan 
kanssa selvittää TEM:n yksiselitteisen kannan asiaan. Lisäksi päätettiin, että  
johtoryhmän jäsenet pyytävät myös omilta kaupunginlakimiehiltään kannan-
oton esteellisyys –kysymyksiin.   Todettiin, että hankkeiden arviointiin ja 
päätöksentekoon liittyvät linjaukset käsitellään seuraavassa johtoryhmän 
kokouksessa saatujen juridisten näkemysten pohjalla. Asian käsittely viedään 
myös rahoittajalle ja TEM:lle tiedoksi. 
 
Keskusteltiin huolta aiheuttaneesta tiedosta, ettei kuntarahoitusosuus voisi 
olla työtä. Asia on erittäin tärkeä, ja vaikuttaa oleellisesti siihen voivatko 
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kaupungit ylipäänsä lähteä EAKR- ja ESR-hanketoteutuksiin mukaan. Todet-
tiin, että Jukka Järvinen selvittää asiaa TEM:stä ja myös Mari Kuparista 
pyydetään avaamaan asiaa seuraavassa 6Aika-ohjausryhmän kokouksessa.  
 
Tässä yhteydessä käsiteltiin myös kohdan nro. 7 Muut asiat ja TEM:n tervei-
set asiaa.  

 
Todettiin, että rahoittajan edustajan läsnäolo johtoryhmän kokouksissa 
selkeyttäisi jatkossa toimintatapojen kehittämistä ja hallinnollisten päätösten 
valmistelua. Päätettiin kutsua rahoittajan eli Uudenmaan liiton edustaja jat-
kossa johtoryhmän kokouksiin. Rahoittajan edustaja on tätä ehdottanut. 
Uudenmaan liittoa edustaa johtoryhmän kokouksissa Mari Kuparinen. 
 

 
4. Avoimet innovaatioalustat –kärkihankevalmistelun tilannekatsaus 

 
Johtoryhmässä todettiin, että kärkihanke on edistynyt paljon sitten edellisen 
tilannekatsauksen. Tekemisen yhteen nivomisessa ja konkretisoinnissa on 
kuitenkin vielä työtä.  
 
Kärkihankkeen budjetin osalta käytiin periaatteellista keskustelua siitä, kuinka 
paljon rahaa tulee sitoa kärkihankkeeseen vs. pilotteihin. Hankevalmistelun 
tässä vaiheessa kärkihankkeeseen ehdotetuissa summissa on suuria 
kaupunkikohtaisia eroja.  
 
Todettiin, että iteratiivisen strategiaprosessin osalta ollaan siinä vaiheessa, 
että nyt on hyvä hetki käydä 6Aika -strategian kokonaistavoitteita ja päälinjoja 
läpi. 
 
Päätettiin pitää johtoryhmän ja ohjausryhmän yhteinen strategiatyöpajassa 
(10.12. klo 14-18 Helsingissä).  
 
Budjetoinnin tarkempi jakautuminen kärkihankkeen ja pilottien välille linjataan 
työpajan jälkeen.  
 
Todettiin, että hankehakemuksen käsittelyn edetessä neuvottelumenettelyllä, 
hakemuksen jättöajankohta rahoittajalle on kaupunkien itse määrittämä dead-
line. 
 
Tavoitteena on jättää Avoimet innovaatioalustat kärkihanke rahoittajalle 
viimeistään 15.1.2015. Lisäaika käytetään hankesuunnitelman selkeyttämi-
seen eli mm. käsitteiden ja yhteisten tavoitteiden selkeyttämiseen sekä yhtei-
sen tekemisen konkretisoimiseen. 10.12. johtoryhmän strategiakeskustelusta 
tulee ohjenuoraa kärkihankkeen budjetointiin. 
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5. 6Aika-strategian päivittäminen 
 

Käytiin keskustelua etenkin budjetista. Jukka Järvinen totesi, että 
mahdollisimman pian tulee ilmoittaa, kuinka paljon rahaa ja minkä kokoisiin 
hankkeisiin käytettävissä 2. hakukierroksella. Tämä on tärkeä viesti pilotteja 
valmisteleville tahoille. Tämä voidaan tehdä tarkemmin vasta  10.12. työpajan 
jälkeen.  
 
Keskustelussa esitettiin toiveita myös pienimittakaavaisesta ja ketterästä 
pilotoinnista ja esim. lump sum tyyppisestä rahoituksen hyödyntämisestä. 
Myös TEM on korostanut kokeilukulttuuria ja ketteryyttä.  

 
Päätettiin strategian päivittämisen osalta että 10.12. johtoryhmän kokouk-
sessa käydään läpi ainakin avoin osallisuus -painopisteeseen liittyvät 
päivitykset. Muilta osin muutoksia pitänee aikataulusyistä käsitellä vasta 
tammikuun johtoryhmän kokouksessa.  

 
6. Seuraava hankehakukierros 

 
Keskusteltiin tulevasta hakukierroksesta. Haun tulisi aikataulullisesti rahoitta-
jan mukaan sulkeutua helmikuun lopussa, jos rahoituspäätökset haluttaisiin 
vielä ennen kesälomia.  
 
Tulevien pilottien ja teemojen valmistelutyö on käynnistynyt ja on kytköksissä 
avoin data- ja avoimet innovaatioalustat –kärkihankkeiden etenemiseen ja 
aikatauluun. Tarkemmin aiheeseen palataan joulukuun kokouksessa. 
Pilotointeihin toivottiin variointia, eli mahdollisuutta sekä pienemmälle ja kette-
rälle pilotoinnille että tarvittaessa isommille kokonaisuuksille. 

 
7. Muut asiat 

 
• Seuraavat kokoukset: 

o Sovittiin että johtoryhmän kokousta 12.11 kello 9.30 ei  
pidetä. 

o Sovittiin seuraavat kokoukset: 
• KE 10.12. klo 13-18 Helsingissä.  

o Klo 13-14:  johtoryhmän virallinen kokous: listalla 
vain päätösasiat.  

o Klo 14-18: johtoryhmän ja ohjausryhmän yhtei-
nen strategiatyöpaja, jonka teemoina ovat strate-
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gian kokonaistavoitteet, kolmen painopistealu-
een yhteen toimivuus ja miten ne vievät kaupun-
kien yhteisiä tavoitteita eteenpäin. Lisäksi 
keskustellaan budjetin allokoinnista kärkihankkei-
den ja pilottien välillä. 

• 22.1.2015 klo 13-16 Vantaalla (kaupungintalo) 
 

• TEM-tapaamisen terveiset (lisätty listalle) 
o Jukka Järvinen esitteli TEMin terveiset.  

 
• Rakennerahasto-ohjelman päivitys (lisätty listalle) 

o Jukka Järvinen esitteli uusimmat RR-ohjelman päivitykset.  
 


