
 

 
 
 
 
 

 

6Aika-strategian ohjausryhmä  
 
Kokous 4.5.2015, kello 12.30 -19.00 
Paikka: Oulu10:n kokoushuone 142, osoite Torikatu 10, Oulu 
 
Osallistujat:  
Jukka Järvinen, Tampereen kaupunki (puheenjohtaja) 
Teuvo Savikko, Espoon kaupunki 
Päivi Sutinen, Espoon kaupunki 
Seppo Haataja, Tredea Oy 
Anna-Mari Sopenlehto, Turun kaupunki  
Marko Puhtila, Turku Science Park Oy  
Kimmo Viljamaa, Vantaan kaupunki  
Mirka Järnefelt, Vantaan kaupunki (estynyt) 
Outi Rouru, Oulun kaupunki  
Heikki Huhmo, Oulun kaupunki 
Santtu Von Bruun, Helsingin kaupunki (estynyt) 
Kimmo Heinonen, Helsingin kaupunki (estynyt) 
Iina Oilinki, Helsingin kaupunki (varahenkilö) 
Olli Voutilainen, Työ- ja elinkeinoministeriö (estynyt) 
Mari Kuparinen, Uudenmaan liitto  
Marko Forsblom, Liikenne- ja viestintäministeriö (estynyt) 
Markku Koponen, Tekes (estynyt) 
Jarmo Eskelinen, Forum Virium Helsinki 
Mika Rantakokko, Oulun kaupunki 
 
Sari Luostarinen, 6Aika-strategiatoimisto (esittelijä) 
Ville Meloni, 6Aika-strategiatoimisto (esittelijä) 
Minna Torppa, 6Aika-strategiatoimisto (esittelijä) 
Minna Sikiö, 6Aika-strategiatoimisto (sihteeri) 
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1. Kokouksen avaus  ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 

Puheenjohtaja Järvinen avasi ohjausryhmän kokouksen klo 12.35. Käytiin 
läpi esittelykierros, koska ohjausryhmän kokoukseen osallistui ensimmäistä 
kertaa Helsingin varahenkilönä Iina Oilinki. Lisäksi paikalla olivat esittäyty-
mässä avoimet innovaatioalustat –kärkihankkeen Oulun kaupungin osahank-
keessa työskentelevä projektikoordinaattori Risto Kallio sekä kärkihankkeen 
kansallinen koordinaattori Mika Rantakokko. Risto Kallio poistui kokouksesta 
esittelykierroksen jälkeen.  
 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 
3. Muut asiat 
 

Puheenjohtaja ehdotti, että käsitellään kohdan 3 Muut asiat osio ”2015 
kuntarahoitusosuuksien maksatus FVH:lle” ensimmäisenä. Näin päätettiin.  
 
Jarmo Eskelinen esitteli asian. Käytäntönä on ollut, että Forum Virium laskut-
taa 6Aika-strategiatoimistohankkeen koordinaatiosta kuntarahoitusosuudet 
kaupungeilta jokaisen maksatuskauden lopuksi, kun mahdollisimman tarkka 
summa kauden kuluista on tiedossa. Vuoden 2015 osalta Forum Virium oli 
budjetoinut niin, että ensimmäinen strategiatoimistohankkeen raportointi 
saataisiin jätettyä rahoittajalle jo alkuvuodesta, mutta kansallisen rakennera-
hasto-ohjelman EURA-järjestelmän rajoitteiden takia raportti voidaan jättää 
vasta toukokuussa. Tällöin maksatukset hanketoimijoille saadaan vasta 
loppusyksystä. Forum Virium pyytää kaupungeilta, että se voisivat laskuttaa 
kaupunkeja ennakkoon sekä toiselta että kolmannelta maksatuskaudelta 
(koko vuosi 2015) vielä kesäkuussa. Laskutettava summa tulee olemaan 
alakanttiin tehty arvio eli summa on siis pienempi kuin mitä lopullinen to-
teuma tulee olemaan. Kokonaissumma on n. 120 000€ eli n. 20 000€ per 
kaupunki. Mahdolliset korjaukset laskutettuihin summiin tehdään myöhem-
min rahoittajan hyväksyessä kausien kulut.  
 
Ennakkolaskutus sopii Helsingille, Espoolle, Turulle, Tampereelle ja Oululle. 
Vantaa ei voinut vielä antaa lopullista kantaansa, mutta periaatteessa lasku-
tus käy heille ja lopullinen kanta varmistetaan vielä. Sovittiin, että 
ennakkolaskutus voidaan toteuttaa ehdotetun mukaisesti ja strategiatoimisto 
laittaa kaupungeille tietoon tarkempia lukuja laskutettavista summista 
mahdollisimman pian.  
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Jarmo Eskelinen jatkoi kertomalla strategiatoimiston miehitykseen tulevasta 
muutoksesta. Helsingin kaupungin tietotekniikka- ja viestintäosastolta on 
pyydetty Ville Melonia kaupungin uuden digitaalisen strategian jalkauttami-
seen. Alustavasti on sovittu, että Ville siirtyy uuteen tehtäväänsä kesän 
alussa. Forum Viriumissa tehdään suunnitelma siitä, miten resursointia 
muutetaan. Villen asiantuntijuutta voidaan jatkossa hyödyntää avoimen da-
tan asioissa käytännön tasolla.  
 
Päivi Sutinen kertoi, että Espoon kaupungin uutena 6Aika-koordinaattorina 
on aloittanut Johanna Lyytikäinen. Johanna tulee olemaan Espoon 
yhteyshenkilönä 6Aika-toimiston asioissa ja on myös Espoon varajäsen 
ohjausryhmässä.  

 
 
2. EAKR-pilottihankehaun arvioinnin ja pisteytyksen yhteenveto 
 

Ohjausryhmä pisteytti ja asetti pisteytyksen perusteella järjestykseen EAKR-
pilottihankehaussa arviointiin saapuneet hakemukset. Pisteytettyjen 
hakemusten määrä oli 20, joista yhdeksän oli avoimet innovaatioalustat –
painopisteeseen kohdennettuja hakemuksia ja yksitoista avoin data ja 
rajapinnat –painopisteeseen. Kahta yleiset kriteerit täyttänyttä hakemusta 
kaupungit eivät pisteyttäneet, sillä ne eivät täyttäneet vaatimusta vähintään 
kahdesta kuutoskaupunkien alueella toimivasta hakijasta. Lisäksi rahoitta-
jalle jätetyistä hakemuksista viisi kappaletta ei täyttänyt yleisiä kriteerejä ei-
vätkä ne edenneet kaupunkien pisteytykseen. Pisteytettyjen 20 
hankehakemuksen yhteenlaskettu budjetti oli 12,3 Meur. Haussa jaettavan 
rahan määräksi oli linjattu maksimissaan 5 Meur.  
 
Ohjausryhmässä totesi, että suurin osa hankehakemuksista on vielä 
keskeneräisiä ja vaatisivat lisätyöstämistä, jotta ne sopisivat kärkihankkeita 
tukeviksi pilotti- ja kokeiluhankkeiksi. Hankehakemusten käsittelyn jälkeen 
todettiin, että tästä hausta esitetään viittä hanketta 6Aika-johtoryhmälle 
rahoitettavaksi. Näistä kolme ovat painopistealueelta avoimet 
innovaatioalustat ja kaksi painopistealueelta avoin data ja rajapinnat. Osaan 
rahoitettavaksi ehdotettaviin hankkeisiin tulee tehdä vielä budjettimuokkauk-
sia rahoitusneuvotteluvaiheessa. Tarkemmin ohjausryhmän päätökset ja 
perustelut löytyvät erillisestä ppt-liitteestä.  
 
Rahoitettavaksi esitettävistä hankkeista laaditaan esittelymuistio, johon kirja-
taan päätökset ja perustelut myös niistä hankkeista, joita ohjausryhmä ei 
esitä rahoitettavaksi.  
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Lopuksi keskusteltiin lyhyesti seuraavan, syksyllä avautuvan haun 
teemoittamisesta. Sovittiin, että kaupungit miettivät omia intressejään ja 
tarpeitaan haun teemoitukseen ja sisältöön ennen 27.5. koordinaattorikoko-
usta, jossa teema-ideoita kerätään yhteen. Ohjausryhmän kokouksessa 4.6. 
asiaa käsitellään tarkemmin. Mari Kuparinen muistutti, että samalla kun 
mietitään syksyn hakua, on hyvä myös jo miettiä vuoden 2016 teemoja, jotta 
hakijoille voidaan kertoa reilusti etukäteen, minkälaisia hakuja on avautu-
massa vuonna 2016.  

 
 
3. Muut asiat 
 

Käsiteltiin kohdan 3 Muut asia toinen kohta eli esiteltiin alustava suunnitelma 
seuraavista ohjausryhmän kokouksista. Todettiin, että esitetyn aikataulun 
mukaisesti voidaan edetä. Kokouksista on jo lähetetty kalenterikutsu 
ohjausryhmän jäsenille.  
 

Seuraavat kokoukset 
• 4.6.2015 klo 11.45-15.30 (Espoo)  
• 26.8 klo 9.30-12.30 (Vantaa) 
• 14.10 klo 12.30-15.30 (Turku) 
• 2.12 klo 12.30-15.30 (Tampere) 

 
 

Kokous päättyi klo 16.45.  


