
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA 

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, 
Vantaa 
 

6Aika-strategian ohjausryhmä 
 
Muistio 
Aika: 3.9.2014, kello 11-13 (varsinainen kokous) 
Paikka: Ravintola Savoy, Salikabinetti, Eteläesplanadi 14, Helsinki 
 
Osallistujat: 
Jukka Järvinen, Tampereen kaupunki (puheenjohtaja) 
Teuvo Savikko, Espoon kaupunki 
Pirkko Karjalainen-Suoranta, Espoon kaupunki 
Seppo Haataja, Tampereen kaupunki/Tredea 
Anna-Mari Sopenlehto, Turun kaupunki  
Marko Puhtila, Turun kaupunki 
Aino Ukkola, Turun kaupunki 
Kimmo Viljamaa, Vantaan kaupunki 
Mirka Järnefelt, Vantaan kaupunki/Innovaatioinstituutti 
Outi Rouru, Oulun kaupunki 
Juha Sirviö, Oulun kaupunki 
Santtu Von Bruun, Helsingin kaupunki (liittyi seuraan myöhemmin) 
Kimmo Heinonen, Helsingin kaupunki 
Olli Voutilainen, TEM 
  
Sari Luostarinen, 6Aika-strategiatoimisto (esittelijä/sihteeri) 
Ville Meloni, 6Aika-strategiatoimisto (sihteeri/esittelijä) 
Jarmo Eskelinen, Forum Virium Helsinki 
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Kokouksen esitysmateriaali: Dropbox/Kuutosten ITI-strategia valmis-
telu/Kokousmuistiot/Ohjausryhmän kokoukset/  
Ohrynkokous_0309_esitysmateriaali.ppt 
 
1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja Järvinen avasi kokouksen klo 11.15 
 
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja, jossa ei ollut huomauttamista. 
 
3. Tilannekatsaus 
 
Avoin osallisuus painopiste 
 
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti, että Turku ottaa valmisteluvastuun Avoin osalli-
suus -kärkihankehakemuksen valmistelusta. Sovittiin, että Helsinki tukee valmiste-
lua etenkin kuntalaisosallisuuteen liittyvien teemojen osalta. Kaikki kuutoskaupungit 
ovat mukana kärkihankevalmistelussa. 
 
Avoimet innovaatioalustat painopiste 
 
Juha Sirviö antoi tilannekatsauksen (/Dropbox (6Aika)/Kuutosten ITI-strategia 
valmistelu/Kokousmuistiot/Ohjausryhmän kokoukset/ Avoimien innovaatioalustojen -
kärkihanke 2014-2017 JS.pptx).  
 
Keskusteltiin esityksessä olleesta tavasta jäsennellä painopisteen yhteistyötä ja 
kaupunkikohtaista tekemistä sekä tavoitteista. Keskusteltiin myös siitä, kuinka paljon 
konkreettista ja johonkin teemaan liittyvää pilotoivaa tekemistä sovitaan jo 
kärkihankkeen sisään vs. jätetään auki tulevaisuudessa erikseen tehtäviä pilotteja 
ajatellen, tähän tulisi löytää sopiva tasapaino. Keskusteltiin lisäksi kaikille kaupun-
geille mahdollisista yhteisistä teemoista ja keskusteluissa nousivat esille mm. met-
riikka, tiedolla johtaminen, hankinnat sekä olemassa olevien metodien ja kokemus-
ten jakaminen ja kokeileminen muualla. Todettiin, että kärkihankkeen kesto olisi 
maksimimittainen eli n. 3 vuotta. 
 
Esittelijän toiveena olisi, että kunkin kaupungin tekeminen saataisiin paketoitua 
11.9. työpajassa ja sovitettua yhteen. Ohjausryhmän keskustelujen perusteella 
vaikuttaa siltä, että 30.9. aikataulu kärkihankkeen jättämisen osalta aiheuttaa 
haasteita monille kaupungille, koska tekeminen ja tavoitteet eivät ole vielä riittävän 
selviä ja konkreettisia.  
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Päätettiin, että avoimet innovaatioalustat painopisteen kärkihankkeen sisään 
jättämisen aikataulu sekä kärkihankemalli ja sen budjettiraamit ehdotetaan 
käsiteltäväksi saman iltapäivän eli 3.9.2014 johtoryhmän kokouksessa. 
 
Avoin data -painopiste 
 
Seppo Haataja antoi tilannekatsauksen. Kärkihankesuunnitelma on jätetty kesä-
kuussa Uudenmaanliittoon, hakemuksen täydennys nyt työn alla. Avoin data -
kärkihankkeen koordinaattorin haku käynnistynyt Tampereella. Avoin data -
sähköpostilista perustettu, ja  Matti Saastamoinen hallinnoi sitä. Aiesopimusta 
työstetään kaupunkien kesken, mutta kärkihanketta varten voitaisiin käyttää 
aiesopimukseen sijaan suoraan yhteistyösopimusta. 6Aika ja seutujen avoimen 
datan toimijat mukana Valtioneuvoston kanslian järjestämillä Avoin Suomi 2014 
messuilla 15. - 16.9.2014.  
 
6Aika-koordinaatiohanke eli Strategiatoimisto 
 
Sari Luostarinen esitteli tilanteen. Kaupunkikohtaisten osioiden täydentämispyyntö 
on laitettu kaupunkikoordinaattoreille, 12.9. asti aikaa täydentää. Torstaina tulee 
kaupungeille kommentoitavaksi sopimusehdotus, eli yleispohja hankkeiden käyttöön 
+ Strategiatoimistoa varten räätälöity versio. 
 
Todettiin, että koordinaattorit ovat pitäneet ensimmäisen yhteisen tapaamisen ja 
keskustelleet mm. paikallisen koordinaation ja keskistetyn koordinaation välisestä 
työnjaosta. Jako on kohtuullisen selkeä: keskitetty hoitaa kaikille yhteiset asiat, 
kaupunkikoordinaattorit hoitaa kaupunkien omat asiat. Yksityiskohtaisempi keskus-
telu jatkuu seuraavissa yhteisissä koordinaattoritapaamisissa. 
 
4. Valmistautuminen johtoryhmän kokoukseen 

 
Käytiin läpi tulevan johtoryhmän kokouksen asialistaa ja yhteistä osuutta ohjausryh-
män kanssa. Kokouksessa käydään läpi tilannekatsaus kaupungeittain, eli miten 
valmistelu on edennyt oman kaupungin näkökulmasta ja koko 6Aika-strategian 
näkökulmasta; missä on erityisesti onnistuttu ja missä on parannettavaa? 
 
Kokouksessa keskustellaan myös johtoryhmän ja ohjausryhmän välisestä yhteis-
työstä; onko keskinäinen vastuunjako selkeä, ja onko tiedonkulku ja yhteistyö 
kaupungeittain sekä kaupunkien välillä toimivaa. 
 
5. Hankehakuun liittyvien kriteerien ja ohjeistusten täsmentäminen 
 
Käynnissä olevaan, 30.9.2014 päättyvään avoimeen hakukierrokseen liittyen on 
tullut hakijoilta kysymys siitä, mitä tarkoittaa että "hakijoina pitää olla vähintään kaksi 
kaupunkiorganisaatiota", eli miten kaupunki tässä tilanteessa määritellään. 
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Ohjausryhmä päätti, että 1. hakukierroksella kaupunkiorganisaatiolla tarkoitetaan 
sellaista organisaatiota, jolla on kaupungin Y-tunnus. Eli päätoteuttajana ja 
vähintään toisena osatoteuttajana tulee olla tällainen organisaatio, muina 
osatoteuttajina voi olla muitakin tukikelpoisia organisaatioita.  
 
Sovittiin, että 6Aika-toimisto kirjoittaa em. linjauksesta artikkelin joka julkaistaan 
6aika-verkkosivuilla. (Näin on tehty, Jukka Järvinen on hyväksynyt artikkelin ja se 
löytyy http://6aika.fi/tarkennusta-1-hankehaun-kriteereihin-miten-kaupunki-maaritel-
laan)) 
 
(Selvyyden vuoksi syytä todeta pöytäkirjaan, että tämä vaatimus ei koske 
kuutoskaupunkien yhteisiä kärkihankkeita sekä strategian koordinaatiohanketta). 
 
6. Ehdotetut avoimuusperiaatteet ja toimenpiteet 
 
Sovittiin, että siirretään aihe (http://okf.fi/6aika_avoimuus_tausta 
) käsiteltäväksi seuraavan ohjausryhmän kokouksen asialistalle. 
 
7. Muut asiat 
 
Seuraava kokous pidetään 25.9.2014 klo 12-15 Turussa. 
 
 


