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12.30.) 
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Kimmo Heinonen, Helsingin kaupunki  
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Marko Forsblom, Liikenne- ja viestintäministeriö (estynyt) 
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1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 

Puheenjohtaja Järvinen avasi ohjausryhmän kokouksen klo 12.30. Hyväksyt-
tiin edellisen kokouksen pöytäkirja, jossa ei ollut huomauttamista. Esityslis-
tan lähetyksen jälkeen siihen oli tullut lisäyksiä kohtaan 7. Muut asiat,  
ja nämä lisäykset hyväksyttiin. Lisäksi ennen ohjausryhmän kokousta lou-
naan aikana esiteltiin kaksi asiaa, jotka sovittiin kirjattavaksi pöytäkirjaan 
(kohta 7. Muut asiat). 

 
 
2. Avoin osallisuus ja asiakkuus –kärkihankehakemuksen arviointi ja 

pisteytys 
 

Ohjausryhmä yhdessä arvioi ja pisteytti avoin osallisuus ja asiakkuus –
kärkihankehakemuksen, joka on jätetty rahoittajalle käsittelyyn. Jokainen 
kaupunki oli valmistautunut pisteytykseen etukäteen.  Painotettu pistemäärä 
hakemukselle oli 4,29 pistettä viidestä. Ohjausryhmä totesi, että 
kärkihankehakemus on 6Aika-strategian mukainen ja tukee strategian 
painopistealuetta avoin osallisuus ja asiakkuus. Lisäohjeistuksena ohjaus-
ryhmä huomioi, että hankkeen toteutuksessa on tärkeää varmistaa tiivis 
kokemusten vaihto ja yhteistyö eri osatoteutusten välillä hankkeen kaikissa 
vaiheissa. Sovittiin, että lisäohjeistus merkitään pisteytystaulukon alareu-
naan, jossa kohta muille huomioille.  
 
Sovittiin, että ohjausryhmän laatimat perustelut ja pisteet per kriteeri lähete-
tään vielä kokouksen jälkeen ohjausryhmälle tarkistettavaksi. Ohjausryhmän 
hyväksynnän jälkeen 6Aika-strategiatoimisto laatii pisteytyksestä 
perustelumuistion, jonka pohjalta 6Aika-johtoryhmä kokouksessaan 16.6. 
esittänee hanketta rahoitettavaksi Uudenmaan liitolle. 

 
 

3. Syksyn EAKR-pilottihaun määrittelyä (teemat, reunaehdot, aikataulu) 
 

Ohjausryhmä keskusteli syksyn EAKR-pilottihaun teemoista, reunaehdoista 
ja aikataulusta. Keskustelun pohjaksi käytiin läpi 27.5. koordinaattorikokouk-
sessa koostettua listaa pilottihanketeemoista per kaupunki. 
Koordinaattorikokouksessa tarkoituksena oli kerätä teema-aiheita yleisesti 
tulevia EAKR-hakuja varten, ei ainoastaan syksyn hakua varten.  
 
Ohjausryhmä totesi, että syksyn EAKR-haussa 6Aika-strategian 
kärkihankkeiden tekeminen ja tavoitteet tulee pystyä kuvaamaan 
konkreettisemmalla tasolla, jotta hakija pystyy paremmin kiinnittämään hank-
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keensa näihin. Avointen innovaatioalustojen puolella on tärkeää pystyä tuo-
maan selkeästi esille ne alustat, joille pilottien tulisi antaa syötettä. Yhtenä 
vaihtoehtona haussa voisi olla se, että hakijan tulee valita, mille tai minkä 
kaupungin alustalle pilottihanke tarjoaa ratkaisua. Mahdollisuutena olisi 
myös laittaa kriteeriksi, että pilotin (sen lisäksi, että se toteutetaan kahden 
kuutoskaupungin toimijan yhteistyönä) tulee toteuttaa tai koeponnistaa kah-
den kaupungin innovaatioalustoja. Ohjausryhmä keskusteli myös haun 
kohdentamisesta kahdelle tai jopa kolmelle painopistealueelle niin, että 
pilottihankkeiden tulisi kytkeytyä useammalle näistä.  
 
Yleisesti ottaen kaupungeille yhteisiä teemoja ja haasteita löytyy mm. 
hyvinvointipalveluista, opetusteknologiapuolelta, kaupunkikehittämisestä ja 
sosiaali- ja terveyspuolelta. Jos syksyn haussa halutaan saada esim. tietyille 
teema-alueille kohdistettuja, laadukkaita hankkeita, pitäisi hakua pystyä 
rajaamaan tällä kertaa terävämmin.  
 
Hakuteemojen lisäksi hakuja voidaan rajata määrittelemällä haulle reunaeh-
toja. Ohjausryhmä keskusteli mahdollisuudesta avata kaksivaiheinen haku, 
jossa ensin järjestettäisiin lump sum –haku hankkeen valmistelua varten ja 
rahoitettavaksi valitut kilpailisivat vielä myöhemmin hankerahasta varsinai-
selle hankeidealleen. Lump sum –haku voidaan toteuttaa myös haastemal-
lilla, jossa kaupungit esittävät hakijoille yhteisiä haasteitaan, joihin hankkeilla 
tulee löytää ratkaisu. Lump sum -haun rinnalla voitaisiin syksyllä avata myös 
ns. normaali hankehaku, jossa voisi hakea hankkeita aiempaa tarkemmin 
rajatummilla kriteereillä liittyen hankkeiden budjettien kokoon (esim. budjetti 
max 500 000€). Strategiatoimisto huomautti, että mahdollista olisi myös en-
nen hankehaun avaamista käydä epävirallisempi ideahaku, jossa hankeide-
oita saa ehdottaa kaupungeille tiettyyn päivämäärään mennessä ja sen 
jälkeen kaupungit antavat hankkeista palautetta. Tämän jälkeen avattaisiin 
virallinen haku. Keskustelussa painotettiin myös sitä, miten edellisessä 
EAKR-pilottihaussa hylättyjä hankkeita voitaisiin jatkojalostaa yhteistyössä 
kaupunkien kanssa (esim. laajentaa konsortiota useampaan kuutoskaupun-
kiin) ja kannustaa heitä hakemaan rahoitusta uudelleen.  
 
Sovittiin, että keskusteluun syksyn EAKR-pilottihaun teemoista palataan 
16.6. suuntapajassa. 

 
 

4. Seuraavan ESR-pilottihaun määrittelyä (toimintalinjat/tarpeet, aika-
taulu) 

 
Käsiteltiin seuraavan ESR-pilottihaun avaamista ja määrittelyä. Minna 
Torppa 6Aika-strategiatoimistosta kertoi, että 6Aika-koordinaattorit 
keskustelivat aiheesta 6Aika-koordinaattorikokouksessa 27.5, jolloin kaupun-
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git osoittivat kiinnostusta avata seuraava haku rakennerahasto-ohjelman 
toimintalinjoihin 3 ja/tai 5. Näillä toimintalinjoilla hakujen kohderyhmät ovat 
hyvin selkeitä ja hankkeiden toimenpiteiden tulee suuntautua kohderyhmiin. 
Edellisessä haussa oli haastavaa pystyä konkretisoimaan, mikä pilottien 
yhtymäkohdan tulisi olla kärkihankkeeseen. Lisäksi huomattiin tarve pystyä 
evästämään hakijoita enemmän siihen, miten hankehakemuksiin saadaan 
tuotua vahvempi 6Aika-näkökulma.  
 
Keskusteltiin haun avaamisen aikataulusta. ESR-pilottihankkeiden rahoittaja 
Hämeen ELY-keskus on kertonut, että heidän puolestaan seuraava ESR-
haku voitaisiin avata jo syksyllä. Todettiin, että haun siirtämistä myöhem-
pään ajankohtaan voidaan tarpeen mukaan ehdottaa rahoittajalle. Oleellista 
on selvittää, ettei haku mene päällekkäin rahoittajan muun haun kanssa.  

 
Sari Luostarinen muistutti ohjausryhmää siitä, että huolimatta siitä milloin 
ESR-pilottihaku avataan, tarvitaan syksyn maakuntaohjelmien 
toimeenpanosuunnitelmia varten tarkennusta tulevien vuosien (2016-2017) 
ESR-hakujen teemoihin. Tällöin MYR:it pystyvät sitoutumaan hankkeiden 
rahoitukseen näille vuosille. Maakuntaliittojen kesken on alustavasti sovittu, 
että budjetin taso pysyy samana vuosina 2016-2017 kuin vuonna 2015 (n. 
1,7 Meur). Toimenpanosuunnitelmia varten tulee laatia teksti, josta löytyy 
kuutoskaupunkien kannalta yhteiset teemat niissä toimintalinjoissa, joita tule-
vissa hauissa avataan. Tekstin tulee olla valmiina elo-syyskuussa. Sovittiin, 
että 6Aika-strategiatoimisto koostaa tekstiä varten pohjan Google Driveen, 
jonne jokainen kaupunki kirjaa tarpeitaan tulevia ESR-hakuja varten. Sa-
malla kootaan yhteen kaupunkien työllisyysasiantuntijoiden nimiä, jotta hei-
dän asiantuntijuuttaan kaupunkien tarpeista työllisyysasioissa voidaan 
hyödyntää ESR-hakujen teemojen määrittelyssä. Kaupunkien tarpeet ja 
yhteystiedot kerätään kesäkuun loppuun mennessä, jonka jälkeen 
strategiatoimisto koostaa niistä yhteenvedon ja pohjaesityksen toimeenpano-
suunnitelmia varten. 

 
 

5. Evästykset ESR-pilottihankkeista rahoitusneuvotteluihin 
 

Ohjausryhmän Lync-kokouksessa 25.5. päätettiin koostaa rahoittajalle lisä-
evästystä rahoitettavaksi suositelluista ESR-pilottihankkeista rahoitusneuvot-
teluja varten. Evästys koostettiin rahoittajan avuksi kertomaan tarkemmin, 
miten rahoitettavaksi suositeltuja pilottihankkeita pitäisi vielä parantaa. 
Kaupungit kirjasivat kommenttinsa yhteiseen Google Slides –dokumenttiin 
2.6. mennessä.  
 
Ohjausryhmä kävi läpi kaupunkien kirjaamat lisäevästykset ja samalla oli 
mahdollisuus vielä lisätä kommentteja dokumenttiin. Ohjausryhmä totesi, 
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että yleisesti ESR-pilottihankkeissa ongelmaksi muodostui puuttuva yhteys 
6Aika-strategian tavoitteisiin. Tämän kytköksen parantamista tulee miettiä 
tulevissa hauissa. Lisäevästys-dokumenttiin ei lisätty uusia kommentteja. 
6Aika-strategiatoimisto koostaa kommenteista rahoittajalle lähetettävän ver-
sion. 
 
Sari Luostarinen kertoi lyhyesti ESR-pilottihaun tilannekatsauksen. Tällä het-
kellä rahoittaja tekee kansallisten kriteerien pisteytystä ja odottaa ohjausryh-
män lisäkommentteja rahoitusneuvotteluja varten. Ohjausryhmä pisteytti ylei-
set kriteerit läpäisseet kuusi hanketta, joista viittä suositellaan rahoitetta-
vaksi. Rahoittaja on kertonut, että puoltaa kaupunkien näkemystä pisteytyk-
sessä, mutta heidän pisteyttämänsä kansalliset valintakriteerit saattavat lait-
taa hankkeet eri järjestykseen kuin ohjausryhmän pisteytys. Ohjausryhmän 
kokouksen jälkeen strategiatoimisto tiedustelee rahoittajalta pisteytyksen 
tilannetta ja erityisesti sitä, kuinka montaa hanketta rahoittaja puoltaa 
rahoitettavaksi.  Tämän jälkeen toimisto välittää tiedon eteenpäin kaupun-
geille.  

 
Keskusteltiin pisteytyksen säännöistä jatkoa varten. Pisteytyksessä voidaan 
edetä niin, että kaupunkikohtaisista pisteytyksistä koostetuista yhteispisteistä 
seuraa suoraan hankkeiden rahoitusjärjestys. Tämän jälkeen rahoitettavien 
hankkeiden määrän määrittelisi haussa jaossa olevan rahan määrä ja/tai 
tietty pisteraja, jonka yli hankehakemuksen tulee päästä tullakseen rahoite-
tuksi. Toisena vaihtoehtona ohjausryhmä keskusteli siitä, että kaupungeista 
kerättäisiin vain ehdotus järjestyksestä, joissa hankkeet tulisi rahoittaa, jonka 
jälkeen ohjausryhmä vasta pisteyttäisi hankkeet ja kävisi niiden 
rahoittamisjärjestyksestä konsensuskeskustelun. Kaupunkikohtaiset 
pisteytykset toimisivat tällöin vain apuvälineenä pisteytyksessä.  
 
Sovittiin, että 6Aika-strategiatoimisto koostaa eri aihioita pisteytyksen sään-
nöistä, joita käsitellään yhdessä ohjausryhmässä. Syksyllä on suunnitel-
missa järjestää koulutusta pisteytykseen. Strategiatoimisto käy myös 
rahoittajan kanssa pohjakeskustelua siitä, miten sellaisia erityisiä 
valintakriteerejä tulee pisteyttää, joissa on samassa kriteerissä kaksi asiaa 
pisteytettävänä.  

 
 

6. Suuntatyöpajan 16.6.15 tavoitteet ja ohjelma 
 
Minna Torppa kävi läpi 16.6. järjestettävän johtoryhmän, ohjausryhmän, 
koordinaattoreiden ja kärkihankevetäjien yhteisen suuntapajan ohjelmaa ja 
tavoitteita. Työpajassa tehdään katsaus strategian ensimmäiseen 
toteutusvuoteen mm. erilaisten lukujen kautta. Lisäksi kärkihankevetäjät 
kertovat, mitä kärkihankkeissa on meneillään, mitä on tähän mennessä tehty 
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ja mitkä ovat lähiaikojen tärkeimmät aktiviteetit. Suuntapajassa Ramboll 
esittelee keväällä tekemänsä strategian arviointikyselyn ja sen jälkeen 
läpikäytyjen johtoryhmän jäsenten ja aktiivisten varajäsenten haastattelujen 
tulokset. Käydään läpi sitä, mikä strategiassa toimii ja mitä pitäisi tehdä toi-
sin. Tarkoituksena on myös kuulla kommenttipuheenvuoroja mm. 
koordinaattoreilta ja ohjausryhmän ja johtoryhmän puheenjohtajilta, joissa he 
kertovat henkilökohtaisia kokemuksiaan ja näkemystä strategian ensimmäi-
sestä toteutusvuodesta.  Tämän jälkeen suunnataan katseet kohti tulevaa 
vuotta ja sitä, missä halutaan olla vuoden päästä. Asiaa työstetään ryhmätöi-
den kautta, joissa käsitellään mm. strategian toimintamallia, 6Aika-tarjoomaa 
yrityksille, johtoryhmän jäsenten haastatteluissa esille noussutta älykkään 
kaupungin mallia ja tulevien EAKR-pilottihakujen teemoitusta. 6Aika-
strategiatoimisto lähettää osallistujille ennakko/taustamateriaalia suuntapa-
jaa varten ensi viikolla. 

 
 

7. Muut asiat 
 

Keskusteltiin Verso Globe Oy:n kehittämän kestävän kehityksen työkalualus-
tan mahdollisesta hyödyntämisestä 6Aika:ssa. Anna-Mari Sopenlehto kertoi, 
että Verso tarjoaisi 6Aika:an alustan, jolla jakaa ja levittää ideoita ja ajatuksia 
liittyen mm. hankehakujen teemoihin, hankeideoihin, hyviin käytänteisiin tms. 
Verso toimii yhteistyössä ministeriöiden kuten TEM:in kanssa. Alustan käyttö 
olisi ainakin toistaiseksi ilmaista 6Aika:lle. Todettiin, että alustavasti Turun 
kaupunki ja Oulun kaupunki ovat lupautuneet lähteä testaamaan alustan 
käyttöä. Espoo miettii myös mukaan lähtemistä. Sovittiin, että asiasta jatke-
taan keskustelua sähköpostitse.  

 
Olli Voutilainen kertoi 6Aika-strategiatekstin päivityksen tilanteesta. TEM on 
tänään lähettänyt viralliset kommentit strategiatekstiin, jota on katsottu yh-
dessä myös rakennerahasto-asiantuntijoiden kanssa. Tekstiin tulee lisätä 
valtio yhtenä strategian rahoittajana. Muut muutokset ovat hyvin pieniä, lä-
hinnä termeihin liittyviä. Voutilainen kävi läpi myös tilannekatsauksen uu-
desta hallitusohjelmasta ja sen vaikutuksista kaupunkikehitykseen ja 6Aika-
ohjelmaan.  

 
Outi Rouru esitteli pyynnön, että kuutoskaupungit laatisivat yhteisen lausun-
non lausuntokierroksella olevaan uuteen hankintalakiin. Lakiesityksen mie-
tintö on annettu eteenpäin 13.5. ja kaupungeilla on kuusi viikkoa aikaa lau-
sua siitä. Nyt kuutoskaupungeilla on tilaisuus lausua uudesta 
hankintalakiesityksestä yhdensuuntaisesti. Sovittiin, että Outi Rouru on 
yhteydessä kaupunkeihin sähköpostitse ja pyytää kaupungeilta niiden 
henkilöiden yhteystietoja, jotka kaupungeissa lausuvat asiasta.  Lopuksi 
Rouru mainitsi vielä Oulun kaupungin saamasta UNESCO:n patronage –lei-
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masta datan hyödyntämiseen opetuksellisessa kontekstissa. Tähän liittyen 
järjestetään Helsingissä ensi vuonna lehdistön sananvapauden juhla, johon 
kuutoskaupungit voisivat lähteä mukaan yhdessä avoimen datan 
kokonaisuuden kautta.  
 
Sari Luostarinen esitteli 6Aika-strategiatoimistohankkeen muutoshakemuk-
sen tilanteen. Muutostarve on lähtenyt alun perin siitä, että Vantaan 
Innovaatioinstituuttia ei enää ole ja sen tilalle lisätään Vantaan kaupunki 
hankkeen osatoteuttajana. Samalla tehdään muut tarvittavat muutokset 
hankehakemukselle. Strategiatoimiston (Forum Virium Helsinki) henkilöstön 
toimenkuviin ja budjettiin on tulossa muutoksia, koska Ville Meloni jäi pois 
ohjelmapäällikön tehtävistään toukokuun loppuun mennessä. 
Muutoshakemuksella vahvistetaan strategiatoimiston olemassa olevaa 
viestinnän työpanosta sekä sähköisten työympäristöjen asiantuntemusta ja  
laajennetaan toisen ohjelmapäällikön sekä ohjelmakoordinaattorin työnku-
vaa. Muutosten jälkeen alkuperäisestä henkilöstöbudjetista säästyy noin 90 
000 euroa, jota ehdotetaan käytettäväksi yhteisiin tapahtumiin, markkinoin-
tiin, viestintään ja asiantuntijapalveluihin (mm. ulkoinen arviointi).  
Strategiatoimisto lähettää muutosehdotuksista koostetun esittelyn rahoitta-
jalle ensi viikolla, mikäli ohjausryhmä hyväksyy esitetyt muutokset.  
 
Sovittiin, että muutosesitykset laitetaan kaupungeille kommentoitavaksi 
kokouksen jälkeen. Kommentit tarvitaan keskiviikkoon 10.6. mennessä, jotta 
rahoittaja ehtii vielä käsitellä muutosehdotukset ennen kesälomalle jäämis-
tään ja ne voidaan hyväksyä alkavaksi 1.6. alkaen. Virallista muutoshake-
musta Eura2014-järjestelmään ei voi vielä jättää.  

 
Keskusteltiin rahoitukseen esitettyjen pilottihankkeiden ja kärkihankkeiden 
yhteistyön käynnistämisestä. Sari Luostarinen kertoi, että avoimen datan 
kärkihanke on pyytänyt saada nähtäväksi rahoitettavaksi esitettyjen avoimen 
datan pilottihankehakemukset, jotta kärkihanke voi vielä tarpeen mukaan 
kommentoida niiden sisältöjä ja kytköstä kärkihankkeen tekemisiin ennen 
hankkeen rahoitusneuvotteluja. Hakemuksia ei kuitenkaan voinut antaa suo-
raan nähtäväksi johtuen tietopyynnöstä, joka rahoittajalle on tehty liittyen 
kaikkien kevään EAKR-pilottihaun hakemusten julkaisemiseen. Kummatkin 
avoimen datan rahoitettavaksi esitetyistä pilottihankkeista ovat kieltäneet 
hankehakemusten julkistamisen avoimeksi. Avoimen datan kärkihankekoor-
dinaattori Matti Saastamoinen Tredeasta on ollut kuitenkin suoraan yhtey-
dessä hankkeiden päätoteuttajiin ja saanut hakemukset nähtäväksi tätä 
kautta. Jatkoa varten on hyvä sopia toimintatavasta, jolla kärkihankkeet voi-
vat olla mukana keskustelemassa pilottihankkeiden sisällöistä vielä siinä vai-
heessa, kun niihin on mahdollista vaikuttaa. Rahoittajan edustaja Mari 
Kuparinen on ehdottanut, että jatkossa esim. pilottihankkeen konsortio, 
rahoittaja ja kärkihankkeen edustajat voisivat tavata ennen virallisia 
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rahoitusneuvotteluja. Kärkihankkeen lisäksi mm. 6Aika-strategian johto-
ryhmä on ilmaissut halunsa pysyä tietoisina kärkihankkeiden etenemisestä. 
Säännöllinen tilannekatsaus olisi hyvä antaa myös ohjausryhmässä. 

 
Seuraavat ohjausryhmän kokoukset ovat: 

 
·       26.8 klo 9.30-12.30 (Vantaa) 
·       30.9 klo 9.30-12.30 (Espoo) 
·       14.10 klo 12.30-15.30 (Turku) 
·       2.12 klo 12.30-15.30 (Tampere) 

 
Kokous päättyi klo 15.45. 

 
 

Ennen ohjausryhmän kokouksen aloitusta esille tuodut asiat: 

Päivi Sutinen kertoi Espoon kaupungin suunnitelmista järjestää kansallinen 
6Aika-tapahtuma Espoossa 12.5.2016. Tilaisuutta varten on varattu Wee-
Gee-tapahtumatalo, jonka kaikkia tiloja (esim. museoita) olisi tarkoitus pys-
tyä hyödyntämään tapahtuman aikana. Espoo toivoo saavansa kaupungeilta 
evästystä ja toiveita siitä, minkälainen tapahtuman tulisi olla ja millä kulmalla 
sitä aletaan työstää. Yhtenä tavoitteena voisi olla sen tuominen esiin, mitä 
innovaatioita ja onnistumisia kaupungeissa on 6Aika-kulmalla jo saatu aikai-
seksi.  

Outi Rouru esitteli Oulussa 28.-29.9.15 järjestettävän Global Forum –
tapahtuman. Foorumi pohtii globaalia digitaalista tulevaisuutta, ja sen tee-
mana tänä vuonna on Digitalization – Transforming Life and Businesses. 
Kuutosaikaporukalla on mahdollisuus osallistua tapahtumaan normaalia 
pääsymaksua halvemmalla (normaali hinta melkein 2000€, kuutoskaupun-
geille 350€). Tapahtumaan osallistuvat voivat ilmoittautua Outi Rourulle 
kesäkuun loppuun mennessä. Lisäksi keskusteltiin mahdollisuudesta saada 
6Aika-edustaja tapahtuman Cities-paneelikeskusteluun mukaan. 

 

 

 


