
 

 

       
       
       
       
       
        

 

6Aika-strategian ohjausryhmä  
 
Ohjausryhmän kokous 6/2018 
Aika: 21.6.2018, kello 10.07 – 11.06 
Paikka: Etäkokous 
 
Osallistujat: 
Päivi Sutinen, Espoon kaupunki (puheenjohtaja) 
Riitta Birkstedt, Turun kaupunki (estynyt) 
Marko Puhtila, Turun kaupunki 
Seppo Haataja, Business Tampere  
Kimmo Heinonen, Helsingin kaupunki 
Aarne Kultalahti, BusinessOulu (estynyt) 
Ari Saine, BusinessOulu 
Kimmo Viljamaa, Vantaan kaupunki 
 
Olli Voutilainen, Työ- ja elinkeinoministeriö (estynyt) 
Tiina Huotari, Uudenmaan liitto 
Jukka Anttila, Hämeen ELY-keskus (estynyt) 
Anne Miettinen, Liikenne- ja viestintäministeriö (estynyt) 
 
Minna Torppa, 6Aika-strategiatoimisto (esittelijä)  
Antti Eronen, 6Aika-kaupunkikoordinaattori, Helsinki (estynyt) 
Maija Jokiniemi, 6Aika-strategiatoimisto, viestintäasiantuntija (estynyt) 
Petra Turtiainen, 6Aika-strategiatoimisto (esittelijä) 
Liisa Peltokorpi, 6Aika-strategiatoimisto (sihteeri) 
 
 



 

 

Muistio 
 

1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.07. Hyväksyttiin edellisen kokouksen 28.5.  
muistio. 
 

2. Erityisten valintakriteerien painoarvoista päättäminen 
 
6Aika-ohjausryhmä keskusteli erityistavoitteen 3.2. erityisten valintakriteerien 
painoarvoista tulevia 6Aika EAKR-hakuja varten. Valintakriteerit on käyty läpi haun 
valmisteluvaiheessa ja niihin ei ole tullut muutostarpeita edellisen EAKR-
hakukierroksen jälkeen. Ohjausryhmä keskusteli hyväksytäänkö valintakriteerien 
painoarvot kaikille tuleville hakukierrokselle.  
 
Ohjausryhmä päätti esittää johtoryhmälle hyväksyttäväksi seuraavat painoarvot ET 3.2 
erityisille valintakriteereille 6Aika EAKR-hakukierroksille tästä eteenpäin. 
 
 

• Hanke tukee uusiutuvaan energiaan liittyvää t&k-toimintaa uusien tuotteiden, 
prosessien tai palveluiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. (20%) 

• Hanke tukee energia- tai materiaalitehokkuuteen lisäämiseen liittyvää t&k-toimintaa 
uusien tuotteiden, prosessien tai palveluiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. 
(20%) 

• Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa tunnistettuihin kärkialoihin tai 
kehittämiskohteisiin. (5%) 

• Hanke tukee yhdyskuntien (yritysten ja kansalaisten) vähähiilisiä, uusia ratkaisuja. 
(12%) 

• Hanke tukee älykästä erikoistumista yhdistämällä uudella tavalla eri osaamisalueita. 
(12%) 

• Hanke lisää yritysten vähähiilisyyttä. (5%) 
• Hanke tukee alueellisia materiaali- ja energiavirtojen hyödyntämistä koskevia 

verkostoja ja yhteistyömuotoja. (15%) 
• Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa. (2%) 
• Hanke tukee yhdenvertaisuutta. (2%) 
• Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita. (5%) 
• Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa. (2%) 

 
Jos ET 3.2. erityisiin valintakriteereihin halutaan tehdä muutoksia jotakin hakukierrosta 
varten, voidaan asia ottaa uudelleen käsittelyyn. 
 

 
3. Pistelaskutapa hankkeiden valinnassa  

 
Tiina Huotari Uudenmaan liitosta esitteli asiaa. Uudenmaan liitto esittää, että EAKR-haun 
erityisten ja täydentävien valintakriteerien laskennan viimeisestä vaiheesta (50-50% 
laskenta) luovutaan. 
 
 



 

 

Perusteena on se, että laskutavalla ei ole merkitystä pistejärjestykseen ja menettelytapa 
on haasteellinen suhteessa hallintoviranomaisen antamaan alustavaan ohjeistukseen. 
Hallintoviranomaiselta tulee lopullinen ohjeistus elokuussa.  
 
Ohjausryhmä keskusteli 50%-50% painotuksesta luopumisesta.  

 
Ohjausryhmä esittää johtoryhmälle pistelaskutavan muuttamista niin, että laskennan 
viimeisestä vaiheesta (50-50% laskenta) luovutaan. Pistelaskutavan muutoksella ei ole 
vaikutusta pistejärjestykseen, muutos on vain tekninen eikä sillä ole vaikutusta 6Aika-
spesifien kriteerien painoarvoon kokonaisuudessa. Jatkossakin kriteeristöt ovat 
painoarvoltaan samanarvoisia ja tämä keskinäinen skaalaus tapahtuu vastaavalla tavalla 
kuin ennenkin. Työ- ja elinkeinoministeriön hyväksymässä Kuutoskaupunkien 
yhteistyöstrategiassa todetaan, että ”hankkeet arvioidaan sekä rakennerahasto-ohjelman 
erityistavoitekohtaisten valintakriteerien 
että johtoryhmän asettamien 6Aika-spesifien valintakriteerien pohjalta. Nämä kriteeristöt 
ovat painoarvoltaan samanarvoisia.”. (6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia, 
päivitetty 5/2015, s. 23) 

 
Ohjausryhmän kokouksen jälkeen Uudenmaan liitto on saanut hallintoviranomaiselta 
kirjallista ohjeistusta asiaan ja johtoryhmään lähtevässä esityksessä huomioidaan sekä 
hallintoviranomaisen linjaukset että ohjausryhmän päätös. 

 
 

4. Muut asiat 
• Ohjausryhmä keskusteli johtoryhmän ensi viikon sähköpostikokouksesta ja 

totesi, että sitä on syytä jatkaa perjantaihin 29.6. johtoryhmän jäsenten 
aikataulujen vuoksi. 

• 6Aika Kuntamarkkinoilla 
Päivi Sutinen ja Jari Jokisalo ovat osallistumassa ”Kaupunki 
innovaatioalustana” -keskusteluun Kuntamarkkinoilla. Päivi Sutinen edustaa 
ohjausryhmänäkökulmaa ja Jari Jokisalo hankenäkökulmaa. Mukaan toivotaan 
vielä 1-2 osallistujaa. Ohjausryhmä ehdotti, että mukana olisi edustajia myös 
muista 6Aika kaupungeista Case- esimerkkien tai pilottihankkeiden muodossa. 
 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 11.06 


