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1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 

Puheenjohtaja Järvinen avasi 6Aika-ohjausryhmän kokouksen klo 11.40. 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja, jossa ei ollut huomauttamista. 

 
6.    Muut asiat  
 
Etäyhteysongelmien vuoksi aloitettiin kohdasta 6. Muut asiat ja käsiteltiin sen 
ensimmäinen aihe eli Tekesin edustajan kutsuminen ohjausryhmään. Sari Luostarinen 
kertoi taustaksi, että TEM:n kanssa on jo viime vuonna sovittu, että 6Aika-
ohjausryhmään kutsutaan myös Tekesin edustaja. Jukka Järvinen lisäsi, että erityisesti 
6Aika-INKA –yhteistyö on Tekesin osalta se keskeinen näkökulma. Jukka Järvinen on 
ollut yhteydessä Tekesin ohjelmapäällikkö Markku Koposeen, joka on alustavasti 
lupautunut 6Aika-ohjausryhmän jäseneksi. Sovittiin, että strategiatoimisto laittaa 
sähköpostia Koposelle, jossa hänet vielä kutsutaan virallisesti ohjausryhmään jäseneksi. 

 
2. 6Aika-strategian päivittäminen 

 
Sari Luostarinen esitteli 6Aika-strategian päivitystarpeet sekä strategiatoimiston tekemät 
alustavat muokkaukset keskustelun ja jatkotyöstön pohjaksi. 6Aika-strategian 
päivityksestä keskusteltiin useampaan otteeseen viime vuonna 6Aika-johtoryhmässä ja 
–ohjausryhmässä, ja päätettiin, että päivitys on tarpeellinen. Suurin päivittämisen kohde 
on avoin osallisuus –painopisteen teksti, mutta myös muita pienempiä täsmennyksiä 
strategiaan tarvitaan. Sari Luostarinen kommentoi, että alkuperäisessä strategiassa on 
paljon operatiivista tekstiä, jota on nyt ensimmäisessä muokkausversiossa tiivistetty. 
Avoimessa osallisuudessa tarvitaan sisällöllisiä täsmennyksiä pohjautuen erityisesti 
painopisteen kärkihankkeen valmisteluun ja sen myötä EAKR-rahoituksen tuomiin 
rajauksiin (kohderyhmät ja toiminnan sisältö). Käytännössä kuntademokratia-näkökulma, 
jota ei tässä voida rahoittaa ja toteuttaa, poistetaan tekstistä. Kärkihankkeen budjetti 
nostetaan myös samalle tasolle kuin muilla painopisteillä ja strategiaan lisätään 
avoimeen osallisuuteen toimintalinja 5.  
 
Yksi Avoin osallisuus -painopisteeseen liittyvistä muutoksista on painopistealueen nimen 
muutos. Päivi Sutinen ehdotti sähköpostiviestin välityksellä nimeä ”asiakkuus ja avoin 
osallisuus”. Anna-Mari Sopenlehto pohti, rikkoutuuko painopisteiden harmonia nimien 
suhteen, jos nimi ei ala sanalla ”avoin”, esim. ”avoin osallisuus ja asiakkuus”. Olli 
Voutilainen ehdotti avainsanaksi otsikkoon palveluinnovointia, koska painopiste keskittyy 
palvelujen kehittämiseen. Marko Puhtila kommentoi, että heillä titteli ”asiakkuus ja avoin 
osallisuus” olisi helpoiten myytävissä. Sovittiin, että nimeen otetaan kantaa kun koko 
strategiadokumentin päivitysversio lähetetään ohrylle kommenteille.  
 
Käytiin läpi muita strategiadokumentin päivitystarpeita. Yhtenä ajatuksena on ollut 
kirjoittaa strategian painopisteiden väliset budjettilinjaukset joustavammin, jotta ei sidota 
käsiä liikaa tässä vaiheessa. Ehdotuksena on ollut esittää, että lähtökohtaisesti Avoin 
data ja Avoimet innovaatioalustat ovat budjeteiltaan samansuuruiset. Lisäksi Avoin 
osallisuus –kärkihanke on myös samassa suuruusluokassa kuin muut kärkihankkeet. 
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Nämä linjaukset koskevat EAKR-rahoitusta. Mari Kuparinen kommentoi, että kolmen 
painopisteen jakautuminen seitsemän vuoden tasolla pitäisi pystyä lyömään lukkoon 
tarkemmin. Rahan ei tarvitse kuitenkaan lopulta olla käytettynä juuri mainittujen määrien 
mukaisesti vuositasolla, tärkeintä on, että koko könttä on strategian loppuessa käytetty. 
Jos tarvetta suurempiin linjausmuutoksiin myöhemmin tulee, voi tästä keskustella 
TEM:in kanssa. Todettiin, että myös budjettilinjauksia kommentoidaan tarkemmin osana 
koko dokumentin kommentointia. 
 
Pohdittiin strategian mahdollista siiloutumista painopisteisiin. Anna-Mari Sopenlehto 
huomautti, että jo nyt kärkihankevalmisteluissa samoja asioita tehdään sekä avoimen 
datan että innovaatioalustojen puolella. Yhteinen tekeminen voidaan löytää myös 
monipainopisteisestä tekemisestä. Sari Luostarinen ehdotti, että tulevaisuudessa 
erityistavoitteessa 5.1. voisi olla kolmen painopistealueen yhteinen haku. Olli Voutilainen 
kommentoi, että ajattelutapa 6Aika:ssa pitäisi olla se, että voidaan toimia 
mahdollisimman paljon poikkitemaattisesti kolmen painopisteen ja eri kaupunkialueiden 
välillä.  
 
Keskusteltiin hankkeiden kuntarahoitusosuuksista. Mari Kuparinen muistutti, että TEM:in 
strategian hyväksymispäätöksessä lukee, että kaupungit osoittavat hankkeille 
omarahoitusosuutta 33% strategian budjetista eli 28,5 Meur. Kaupunkien ei tarvitse 
kattaa 33% jokaisen hankkeen omarahoitusosuudesta, mutta kokonaisuudessa 33% 
strategian rahoituksesta tulee olla kuntarahaa. Joissain hankkeissa omarahoitusosuus 
voidaan kattaa täysin ilman kaupunkien panosta kunhan strategiatasolla kokonaisuus 
täyttyy. 

 
Keskusteltiin strategiassa mainituista sosiaalisista innovaatioista. Sari Luostarinen 
huomautti, että rakennerahasto-ohjelma määrittelee sosiaaliset innovaatiot eri tavalla 
kuin mihin niillä viitataan 6Aika-strategiassa. Avoimet innovaatioalustat –
kärkihankevalmistelun yhteydessä on myös käyty keskustelua siitä, voiko sosiaalisia 
innovaatioita ylipäänsä rahoittaa 6Aika-strategian hankkeissa. Tiina Huotari kommentoi, 
että on ymmärtänyt, että niitä voidaan sisällyttää innovaatioalustojen kärkihankkeeseen. 
Mari Kuparinen ehdotti, että strategiadokumenttiin termi kannattaa määritellä ja hakea 
siihen hyvä teoreettinen pohja, jotta väärinkäsityksiltä vältytään. Jarmo Eskelinen totesi, 
että yksi määritelmä voisi olla se, että sosiaaliset innovaatiot tarkoittavat 
yhteiskunnallisia toimintamalli-innovaatioita, joissa hyödynnetään uudenlaisia 
toteutustapoja ja esimerkiksi joukkoistamista.  

 
Keskusteltiin strategiatoimiston roolista ja siitä, miten se on kuvattu 
strategiadokumentissa. Sari Luostarinen muistutti, että strategiatoimistohankkeen 
yhteistyösopimuksesta on ohjausryhmän kokouksen päätöksellä viime vuonna poistettu 
keskitetyn toimiston tehtävistä kohta ”toimii sisällöllisenä asiantuntijana”. Sama teksti 
löytyy kuitenkin edelleen strategiasta. Strategiatoimisto toivoo, että kaupungit 
täsmentäisivät linjauksia keskitetyn toimiston roolista eli mitä kaupungit toimistolta 
odottavat. Tällöin toiminnan onnistumista olisi jatkossa myös helpompi arvioida. Anna-
Mari Sopenlehto kertoi, että Turun kaupungin osalta odotus on saada laadukasta 
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palvelua, joka voi olla myös sisällöllistä apua, mutta ilman, että puututaan kaupunkien 
sisäisiin prosesseihin. Marko Puhtila kommentoi, että toivottavasti strategiatoimiston 
sisällöllistä apua ei kielletä. Outi Rouru ehdotti, että strategiatoimiston 
tehtävänkuvaukseen strategiadokumentissa lisättäisiin sana ”tarvittaessa” eli ”toimii 
tarvittaessa sisällöllisenä asiantuntijana”. Tästä oli keskusteltu viime vuonna myös 
johtoryhmän kokouksessa. Päätettiin, että tämä lisäys tekstiin tehdään.  

 
Käytiin läpi strategiadokumentin päivityksen aikataulu ja seuraavat toimenpiteet. 
Sovittiin, että strategiatoimisto lähettää seuraavan viikon alkupuolella kokouksessa 
keskustellun pohjalta muokatun dokumentin kaupunkeihin kommentoitavaksi 
aikatauluohjeistuksen kera. Kaupungeissa olisi hyvä käydä teksti läpi myös kaupungin 
johtoryhmän jäsenen kanssa ja saada häneltä kanta ehdotettuihin muutoksiin ennen 
kuin ne lähetetään strategiatoimistolle. Tämän jälkeen tekstiä käydään vielä yhdessä läpi 
5.3. ohjausryhmän kokouksessa.  
 
 
3. ESR-haku – 6Aika-spesifien valintakriteerien asettaminen 

Minna Torppa kertoi ESR-haun valmisteluprosessista ja valintakriteerien asettamisesta. 
Tarkoitus on saada avoimen osallisuuden ESR-pilottihaku auki maaliskuun puolessa 
välissä. Haku kohdistuu toimintalinjaan 3, Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus ja 
erityistavoitteeseen 6.1., Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien 
työllistymisen edistäminen. Tälle vuodelle ESR-budjettia on myönnetty 1,7 Meur. Ensi 
vuoden rahoitusta ei ole vielä myönnetty, mutta rahoittajan (Hämeen Ely-keskus) kanssa 
keskusteluissa on noussut esille mahdollisuus suunnata se myös samaan teemaan. 
Tällöin tämän kevään kierroksella voitaisiin saada isompi rahoitus jakoon (arviolta reilut 
3 Meur) ja sitä kautta parempi vaikuttavuus.  

ESR-pisteytysprosessi eroaa hieman EAKR-pisteytyksestä. ESR-pisteytyksessä 
rahoittaja pisteyttää ensin kansalliset kriteerit, jonka jälkeen 6Aika-ohjausryhmä 
pisteyttää vain 6Aika-spesifit kriteerit. Johtoryhmä laatii rahoitettavista hankkeista 
lausunnon rahoittajalle, jonka rahoittaja huomioi, ja vain erittäin painavista syistä tekee 
poikkeavan päätöksen.  

Sari Luostarinen kertoi, että ESR-hakuinfoja on näillä näkymin tarkoitus järjestää vain 
yksi. Hakuinfo järjestetään paikassa, josta sen voi lähettää suorana netin välityksellä 
myös muiden katsottavaksi. Alustava ehdotus paikalle oli Turun Logomo, josta löytyy 
livestreamaukseen tarvittava teknologia. Hakuinfo järjestettäisiin heti haun avauduttua.  

Keskusteltiin 6Aika-spesifeistä kriteereistä maaliskuussa avautuvaan ESR-hakuun. 
Keskustelun pohjana käytettiin nyt meneillään olevan EAKR-haun 6Aika-kriteerejä. 
Jukka Järvinen kysyi, mikä on 6Aika-spesifien kriteerien painotus suhteessa kansallisiin 
kriteereihin. Sari Luostarinen kertoi, että rahoittajan kanssa on sovittu, että kriteeristöt 
ovat keskenään samanarvoisia eli 6Aika-kriteereillä on merkittävä vaikutus lopullisiin 
pisteisiin.  Rahoittaja kanssa on myös keskusteltu, että pilottien tulisi sisältää 
nimenomaan konkreettisia toimenpiteitä kohderyhmille rakenteiden kehittämisen sijaan. 
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Jukka Järvinen ehdotti, että käytetään samoja kriteerejä kuin EAKR-haussa, jolloin 
muutetaan ensimmäiseen kriteeriin vain painopistealueen nimi sen jälkeen, kun se on 
päätetty strategian päivityksen yhteydessä. Seppo Haataja kommentoi, että tällöin 
ensimmäinen kriteeri tuo mukaan 6Aika-strategian tavoitteet ja toinen luo pohjaa uuden 
luomiselle.  

Käydyn keskustelun pohjalta ohjausryhmä ehdottaa johtoryhmälle, että avoimen 
osallisuuden ensimmäisessä ESR-pilottihaussa 6Aika-spesifit kriteerit ovat:  

 
- Hanke tukee 6Aika-strategian Avoin osallisuus ja asiakkuus -kärkihankkeen tavoitteita 
(50%) 
- Hanke tukee palveluinnovaatioiden kehittymistä kuutoskaupunkien alueella (50%) 

 
4. Hakemusten arviointi ja pisteytys: horisontaaliset periaatteet ja Itämeri-

strategia 

Mari Kuparinen ja Tiina Huotari Uudenmaan liitosta esittelivät ohjausryhmälle Itämeri-
strategiaa ja horisontaalisia periaatteita rakennerahastotoiminnassa. 6Aika-strategian 
hankkeiden pisteytyksissä ohjausryhmän jäsenet arvioivat näiden toteutumista 
hankehakemuksissa. Horisontaaliset periaatteet tulee olla huomioitu jokaisessa 
hankehakemuksessa tai muuten hanketta ei voida rahoittaa.  

Esitetyt materiaalit löytyvät Dropboxista seuraavasta linkistä: 
https://www.dropbox.com/sh/s79v90swe90fqdu/AADAPHzYO7Q2dBjSZ0jmIcNsa?dl=0 

5. 6Aika-strategian seuranta ja arviointi 

Käytiin keskustelua 6Aika-strategian arvioinnista ja tulosten seurannasta. Sari 
Luostarinen huomautti, että vaikka jokainen hanke tulee raportoimaan 
tuotosindikaattoreitaan, tulee myös strategiatasolla seurata mikä on yhteishankkeiden 
tuoma lisäarvo ja miten kuutoskaupunkien yhteisen innovaatiotoiminnan mallin 
rakentamisessa onnistutaan. Strategiatasolla arvioinnin olisi hyvä olla mahdollistavaa ja 
tuoda tukea siihen, mitä tulee muuttaa, jotta päästään entistä parempaan 
lopputulokseen. Minna Torppa kertoi, että ensimmäinen askel strategian arvioinnissa on 
strategiatoimiston lähettämä kysely 6Aika-toimijoille (ohjausryhmä, johtoryhmä, 
kaupunkikoordinaattorit, viestintäryhmä, kärkihankevalmistelijat ja -toteuttajat). Kysely on 
tarkoitus lähettää maalis-huhtikuussa  ja sen tuloksista saadaan syötettä ohjausryhmän 
ja johtoryhmän yhteiseen kokoukseen 22.4. Kyselyssä arvioidaan 6Aika-strategian 
ensimmäistä toimintavuotta - mikä on mennyt hyvin ja mitä toiminnassa voisi parantaa. 
Kysely toteutetaan ostopalveluna. 

 
Keskusteltiin hankkeiden ohjausryhmistä ja mahdollisista päällekkäisyyksistä rooleissa. 
Sari Luostarinen kertoi, että tällä rahoituskaudella TEM ei edellytä pienille hankkeille 
omaa ohjausryhmää. Tiina Huotari kommentoi, että myöskään rahoittaja ei tule 
velvoittamaan pienille hankkeille ohjausryhmää ja että 6Aika-ohjausryhmä voi ratkaista 
kysymyksen parhaaksi katsomallaan tavalla. Sari Luostarinen ehdotti, että yksi  
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mahdollisuus olisi, että luodaan painopistekohtaiset ohjausryhmät, jotka toimisivat sekä 
kärkihankkeen että pilottien ohjausryhmänä. Minna Torppa kommentoi, että tämä olisi 
sinänsä loogista, koska pilottihankkeiden tulee tukea kärkihankkeen toimintaa. 
Kärkihankkeen ohjausryhmä pystyisi tarkastamaan, ovatko pilottihankkeiden toiminnot 
linjassa kärkihankkeen kanssa. Jukka Järvinen kommentoi, että on järkevää kokeilla 
sitä, että painopisteellä on oma ohjausryhmä, joka on samalla kärkihankkeen 
ohjausryhmä. Kokeilu voitaisiin aloittaa avoimen datan -kärkihankkeessa.  
 
Keskusteltiin strategiatason ohjauksesta. Seppo Haataja kommentoi, että 6Aika-
strategiassa tarvittaisiin tietyissä asioissa yhdistetty ohjausryhmä ja johtoryhmä, jolloin 
kummatkin ryhmät olisivat saman pöydän ääressä tekemässä päätöksiä ja tiiviimmin 
ohjaamassa ja johtamassa strategiaa. Jukka Järvinen huomautti, että tällä hetkellä 
strategiassa on liian monta hallintotasoa ja että yhteistyö toimisi sujuvammin, jos 
esimerkiksi päätöskokouksissa olisi jäseniä molemmista ryhmistä. 
 
Todettiin, että keskustelua organisoinnista jatketaan kevään aikana. 
 
 
6. Muut asiat  

Keskusteltiin avoimet innovaatioalustat –kärkihankehakemuksen etenemisestä. Heikki 
Huhmo kysyi rahoittajalta, mitä on mahdollista tehdä, jotta kärkihankehakemukseen 
saataisiin rahoituspäätös mahdollisimman pian. Tiina Huotari kertoi, että hän lähettää 
seuraavan viikon alkupuolella kärkihankevetäjälle palautteet hankehakemuksesta ja 
osatoteuttajalomakkeista. Tämän jälkeen eteneminen riippuu siitä, kuinka nopeasti 
pyydetyt muutokset pystytään tekemään. Kun muutokset ovat valmiita, hankehakemus 
jätetään uudelleen EURA:an ja jos hanke silloin läpäisee yleiset valintakriteerit, voi 
hanke edetä pisteytykseen ja rahoitusneuvotteluihin. Sari Luostarinen kommentoi, että 
kaupunkien kannattaa pian jo kalenteroida pisteytyskokoukset, jotta näiltä osin hankkeen 
rahoituspäätöksen saamisessa pystytään etenemään nopeasti. Tarkoitus on tehdä 
ohjausryhmän kokouksessa 5.3 pisteytyksen yhteenveto johtoryhmän päätöstä varten. 
Johtoryhmälle järjestetään heti ohryn kokouksen jälkeen sähköpostikokous, jonka 
jälkeen rahoittaja voi tehdä virallisen rahoituspäätöksen. 

 
Jarmo Eskelinen mainitsi lyhyesti Euroopan komission DG Connectin valmistelevan 
Letter of Intent –dokumenttia liittyen kaupunkiverkostojen väliseen yhteistyöhön, etenkin 
saralla avoin data ja rajapinnat. Tämä voisi tulla myöhemmin osaksi avoimen datan –
kärkihanketta. Tässä vaiheessa on tärkeää, että dokumentti saadaan sellaiseen 
muotoon, että siinä ei sitouduta sellaiseen teknologiaan, jota ei voitaisi kaupungeissa 
käyttää.  

 
Anna-Mari Sopenlehto ja Ville Meloni esittelivät mahdollisuutta yhteistyöhön Verson ja 
ympäristöministeriön kanssa liittyen Suomen kestävän kehityksen agendaan. Verso on 
ympäristöystävällinen, kestävän kehityksen yritys, joka haluaa tuoda yhteiskuntavastuun 
läpinäkyväksi. He haluavat avata uuden yhteisöllisen alustan, jossa ihmiset pystyvät 
vapaasti seuraamaan sitä, millaisia asioita esimerkiksi 6Aika:ssa tehdään kestävään 
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kehitykseen liittyen. Mukana yhteistyössä on ympäristöministeriö ja Suomen kestävän 
kehityksen ohjelma. Verso haluaa tehdä alustasta globaalin tuotteen ja 6Aika:lle voisi 
olla hedelmällistä tehdä yhteistyötä heidän kanssaan.  
 
Sovittiin, että yhteistyötä Verson kanssa voidaan edistää. Ville Meloni ja Anna-Mari 
Sopenlehto tapaavat Verson ensi viikolla yhteisen työpajan merkeissä, jossa 
hahmotellaan tulevaa yhteistyömallia.   

 
 

Ohjausryhmän seuraavat kokoukset: 
 
·       5.3.2015 klo 11.45 Tampere 
·       8.4.2015 klo 9.30 Helsinki 
·       22.4.2015 klo 9.30-14.30 joryn ja ohryn yhteiskokous Helsinki 
·       4.5.2015 klo xx.xx Oulu (Smart City –seminaarin yhteydessä) 
·       4.6.2015 klo 11.45 Espoo 

 
Kokous päättyi klo 14.30. 

 
 
 
 

 


