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1. Kokouksen avaus  ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

 
Puheenjohtaja Järvinen avasi 6Aika-ohjausryhmän kokouksen klo 9.10. 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja, jossa ei ollut huomauttamista. 

 
 

2. Tilannekatsaus kärkihankkeisiin 
 

Anna-Mari Sopenlehto esitteli etäyhteyden kautta avoimen osallisuuden 
kärkihankevalmistelun tilannekatsauksen. Yhteisen tekstin työstäminen jatkuu 15.-
16.1.15 työpajassa Suomenlinnassa, jossa yhteinen osio on tarkoitus saada suurilta osin 
valmiiksi. Hankkeen keskiössä on monikanavaisen asiointipalvelun toimintamallin 
kehittäminen, jossa huomioidaan kuntalaisten tarpeet ja eri ryhmät ja ryhmittymät. Koska 
hakemus tehdään EAKR-rahalla, täytyy hankkeessa pitää mielessä kohderyhmä eli 
yritykset kunnan asiakkaina tai palveluntuottajina. Sopenlehto huomautti, että 
kärkihanketeksti on nähtävissä kaikille ja toivoi, että sitä käydään kommentoimassa 
(Google Drive: 
https://docs.google.com/a/forumvirium.fi/document/d/1RH_QRQacsBCICfDJhqXo85iPY
RH4RVlHGceji6SuhGU/edit). 
 
Päivi Sutinen kysyi, miten avoimen osallisuuden kärkihankkeessa saadaan 
varmennettua kaupunkien rooli ja oma tekeminen osatoteutuksiin, kun valmistelu on 
tähän mennessä keskittynyt yhteisen osion työstämiseen. Anna-Mari Sopenlehto 
vastasi, että yhteisen kirjoittamisen kautta kaupungit ovat löytäneet hankkeen punaisen 
langan, joka kytketään kaupunkien omaan tekemiseen kaupunkien omien strategisten 
painopisteiden kautta. Kärkihanke on tarkoitus jättää EURA-järjestelmään 28.2. 
mennessä.  

 
Jukka Järvinen esitteli avoimen datan kärkihankkeen tilannekatsauksen. Kärkihanke sai 
rahoituspäätöksen 18.12. ja sen kokonaisvolyymi on 8,1 Meur. Hankkeen kick-off –
tilaisuus järjestetään Helsingissä 27.1. ja sen tarkoituksena on olla aktiivinen workshop, 
jossa kehitetään hankkeen yhteisiä toimintamalleja. Hanketoimijoilla on parhaillaan 
rekrytointeja käynnissä ja käynnistymässä, ja uusia henkilöitä on jo nimetty 
hankkeeseen. Lisäksi kärkihankkeen ohjausryhmää ollaan muodostamassa lähiaikoina 
ja tähän toivotaan kaupunkien tietohallintojohtajia tai vastaavia avoimen datan (ja 6Aika-
avoin data -hankkeen) päällä olevia korkean profiilin henkilöitä. 

 
Sekä avoimessa datassa että 6Aika-strategiatoimistohankkeessa ensimmäinen 
maksatushakemus oli tarkoitus jättää rahoittajalle helmikuun lopussa, mutta Mari 
Kuparinen kommentoi, että EURA-järjestelmän maksatusosio ei tule valmistumaan 
helmikuun loppuun mennessä. Myös hankehenkilöstölle järjestettävät 
maksatushakemusten laatimiseen liittyvät koulutukset siirtyvät täten aikaisintaan 
maaliskuulle. Lisäksi, koska Vantaan Innovaatioinstituutin toiminta päättyi ja se siirtyi 
Vantaan kaupungin elinkeinopalveluiden alle 1.1.2015 alkaen, on avoimen datan sekä 
6Aika-strategiatoimistohankkeen yhteistyösopimusta ja hankehakemusta muokattava. 
Mari Kuparinen kuitenkin huomautti, että koska Vantaan Innovaatioinstituutti ei ole 
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kummassakaan hankkeessa hankkeen hallinnoija ei tehtävillä muutoksilla ole kiire. 
Ennen kesää muutokset kannattaa kuitenkin tehdä.  
 
Heikki Huhmo ja Juha Sirviö esittelivät avoimet innovaatioalustat –
kärkihankehakemuksen valmistelun tilanteen. Rahoittajan antamien ensimmäisten 
kommenttien jälkeen hakemuksiin on tehty muutoksia ja seuraavat kommentit 
hakemukseen saadaan myöhemmin kokouspäivän aikana. Rahoittajan pääpyyntö on 
ollut, että rahoitettavat toimenpiteet tulee saada vielä konkreettisemmin esille 
(toimenpiteiden sisältö ja aikataulu) ja tuoda esille uutta luovan talouden mahdollistavaa 
tekemistä. Lisäksi on sovittava vielä vetovastuulliset hankkeen työpaketeille. Outi Rouru 
painotti, että kärkihankkeen yhteistä tekemistä edistetään osatoteuttajahankkeiden 
tekemisten kautta.  

 
Keskusteltiin kärkihankehakemuksen etenemisen aikataulusta. Juha Sirviö kertoi, että 
osatoteuttajalomakkeiden tekstien tulee olla valmiita 16.1. mennessä ja silloin 
kärkihankekoordinaattorilla tulee myös olla jokaiselta osatoteuttajalta allekirjoitettu 
yhteistyösopimus sekä todistus nimenkirjoitusoikeudesta. Jos nimenkirjoitusoikeus on 
samalla henkilöllä kuin esimerkiksi strategiatoimistohankkeessa, voi strategiatoimisto 
välittää dokumentin eteenpäin kärkihankevalmistelijalle. Hankehakemus on tarkoitus 
jättää rahoittajalle käsittelyyn 23.1. Tämän jälkeen hakemus tulee myös avoimesti 
nähtäville verkkoon esimerkiksi avoimet innovaatioalustat –pilottihankehakijoita varten.  

 
 

3. 6Aika-strategian avoin osallisuus –osion päivittäminen (vastuutahot ja 
aikataulu) 
 

Minna Torppa 6Aika-strategiatoimistosta esitteli strategian päivitystarpeen taustat ja 
tulevat toimenpiteet. Kun 6Aika-strategiatekstiä on alun perin laadittu, käsitys on ollut, 
että avoin osallisuus –kokonaisuus toteutetaan kokonaisuudessaan ESR-rahalla. Koska 
avoimen osallisuuden kärkihanke toteutetaankin EAKR-rahoituksella, on teksti 
päivitettävä. Lisäksi on tarpeen hioa tekstiä niin, että se kertoo selkeästi mitä avoin 
osallisuus 6Aika-strategiassa tarkoittaa (monikanavaiset kuntapalvelut, ei 
kuntademokratia). Tästä johtuen myös ”osallisuus”-sanan käyttöä painopistealueen 
nimessä tulee harkita uudelleen. Päivi Sutinen huomautti, että osallisuus-sanaa ei 
kannata poistaa painopistealueen nimestä, mutta sen sijaan jokin lisäsana otsikkoon 
voisi toimia. Anna-Mari Sopenlehto kertoi, että Turun kaupungin johdon toiveena on 
lisätä otsikkoon sana ”asiakkuus”, jolloin painopisteen nimestä tulisi ”avoin osallisuus ja 
asiakkuus”.  
 
Strategiatekstin sekä otsikon päivitystyö aloitetaan avoimen osallisuuden –
kärkihankevalmistelun työpajassa 15.-16.1. Todettiin, että päivitetty teksti laitetaan 
kommenttikierrokselle ohjausryhmään ja TEM:iin, jonka jälkeen asiaa käsitellään 6Aika-
johtoryhmässä.  
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4. Kärkihankkeiden sopimuksiin liittyvät kysymykset 

 
Keskusteltiin immateriaalioikeuksista hankkeissa ja niiden tulosaineiston 
käyttöoikeudesta konsortion sisällä, liittyen avoimet innovaatioalustat –kärkihankkeen 
yhteistyösopimukseen ja sen kohtaan 10.4. Mari Kuparinen totesi, että hankkeen 
tulosten on rakennerahastolain mukaan oltava yleisesti hyödynnettävissä. Jarmo 
Eskelinen mainitsi myös, että Euroopan komissio painottaa laajalti julkisesti rahoitettujen 
tuloksien avoimuutta. Sari Luostarinen muistutti, että 6Aika-strategiassa painotetaan 
tulosten käytettävyyttä myös muille, esimerkiksi pienemmille kaupungeille.  
 
Todettiin, että yhteistyösopimuksen kohta 10.4. voidaan säilyttää sellaisenaan ja 
lähtökohta on, että strategiassa kaikki on avointa.  

 
Käytiin keskustelua hankkeiden keskitetyn toiminnan kustannusten jakamisesta 
konsortion kesken. Juha Sirviö kertoi, että avoimet innovaatioalustat –kärkihankkeessa 
on ollut tarkoitus mennä samalla linjalla kuin avoin data –kärkihankkeessa. Tällöin 
keskitetyn koordinaation kustannukset jaetaan ainoastaan kuuden kaupungin kesken ja 
muut osatoteuttajat eivät maksa koordinaatiokuluja. Vuositasolla avoimet 
innovaatioalustat –kärkihankkeessa keskitetyn toiminnan kustannukset per kaupunki 
ovat noin 15 000€.  
 
Kimmo Heinonen kertoi, että Helsingin kaupungin ehdotus vaihtoehtoiseksi 
toimintatavaksi olisi, että koordinaation kustannukset jaetaan kaikille osatoteuttajille 
tasan tai jaetaan jokaisen toteuttajan oman budjetin suhteessa. Tällä hetkellä kulujen 
jakaminen ei ole Helsingin kaupungin mukaan balanssissa. Puheenjohtaja Järvinen 
totesi, että koska kaupungit ovat kärkihankkeissa keskeisiä toteuttajia, on luonnollista, 
että he kantavat myös enemmän rahallista vastuuta kuin muut toteuttajatahot. Päivi 
Sutinen oli samaa mieltä ja jatkoi, että olisi hyvä, että kaikissa kärkihankkeissa 
noudatetaan asian suhteen samaa logiikkaa. 
 
Todettiin, että toistaiseksi edetään niin, että kärkihankkeissa kaupungit vastaavat 
keskitetyn toiminnan kustannusten jakamisesta konsortion sisällä.  

 
  

5. Hakuinfoihin valmistautuminen 
 

Sari Luostarinen esitteli hakuinfojen ajankohdat sekä paikat ja kävi läpi hakuinfojen 
sisältöä. Tilaisuuksissa rahoittaja esittelee hankehaun teknisen esittelyn ja 
strategiatoimisto toimii fasilitaattorina tarpeen mukaan. Kaupunkikoordinaattorit ovat 
pääroolissa ja kertovat oman kaupunkinsa tilaisuudessa lyhyesti 6Aika-strategiasta, 
haun teemoista, kärkihankkeiden sisällöistä sekä kaupungin omista odotuksista liittyen 
pilottihankkeisiin. Tämän lisäksi osallistujille on hyvä markkinoida 6Aika.fi –sivuilta 
löytyvää yhteydenottolomaketta. Strategiatoimisto työstää hakuinfoihin yhteistä pohjaa, 
johon kaupungit voivat lisätä oman osionsa. Pohja lähetetään kaupungeille ensi viikolla.  
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Ensimmäisen hakukierroksen infotilaisuuksien esitysmateriaalit löytyvät täältä: 
https://www.dropbox.com/sh/q0dj8ymizk4d3e6/AACoqOejqOD5KEzbV9oyNcDYa?dl=0 
ja www.slideshare.net/kuutosaika   

 
Ensimmäisen hakukierroksen Tampereen infotilaisuuden videointi löytyy: 
http://bambuser.com/channel/6aika  
 
Juha Sirviö kysyi, kuinka kaupunkien omat odotukset pilottihankkeisiin kootaan esittelyä 
varten. Sari Luostarinen neuvoi, että kaupungin tulee kertoa asiasta heidän 
näkökulmastaan, suositellen aihealueita ja teemoja, jotka kaupungille ovat tärkeitä, 
mutta myös mainita, että kumppani hankkeeseen on löydettävä toisesta kaupungista. 
Päivi Sutinen toivoi, että yhteisissä hakuinfomateriaaleissa pystyttäisiin esittämään 
kaikkien kaupunkien toiveet.  

 
Mari Kuparinen kommentoi, että on hyvä valmistautua etukäteen hakuinfoissa esille 
nouseviin kysymyksiin, esimerkiksi siihen, kuinka paljon rahaa haussa on jaossa ja 
kaupunkien osallistumisesta muiden toimijoiden omarahoitusosuuksien kattamiseen. 
Todettiin, että omarahoitusosuuden kattaminen on kaupungeissa tapauskohtaista ja 
kytkeytyy siihen, vastaako hankkeen sisältö kaupungeille tärkeään strategiseen 
tekemiseen. Liittyen haussa jaossa olevan rahan määrään, Sari Luostarinen totesi, että 
johtoryhmä ei ole päättänyt asiasta, mutta ohjausryhmä hakua valmistellessaan 
todennut, että tänä vuonna haussa voisi olla yhteensä viisi miljoonaa euroa. Tämä 
jaettaisiin puoliksi haun kahden painopisteen välille (avoimet innovaatioalustat ja avoin 
data). Puheenjohtaja Järvinen totesi, että johtoryhmää pitää vielä asiasta konsultoida 
ennen kuin summista uskalletaan puhua hakuinfoissa. Strategiatoimisto on yhteydessä 
johtoryhmän puheenjohtajaan Tuula Antolaan ja hänen kanssaan on sovittu myös 
palaveri 19.1. 
 
Sovittiin, että alustavasti tällä hakukierroksella on jaossa maksimissaan jaossa 5 milj. 
euroa. Strategiatoimisto varmistaa Tuula Antolalta, voidaanko tällä linjauksella mennä 
ensimmäiseen infotilaisuuteen 21.1. Sovittiin myös, että joryn kokouksessa 22.1 tämä 
alustava linjaus vahvistetaan. 

 
 

6. ESR-hakuun valmistautuminen  
 

Sari Luostarinen kertoi, että alustavasti on keskusteltu, että ESR-hankehaku aukeaisi 
maaliskuussa toimintalinjalla kolme, työllisyys ja työvoiman liikkuvuus. Teema olisi 
todennäköisesti nuoret ja vaikeasti työllistettävät. Ensi viikon maanantaina 12.1. 
strategiatoimistolla on tapaaminen rahoittajan eli Hämeen ELY-keskuksen kanssa, jossa 
ovat mukana myös Uudenmaan liiton Mari Kuparinen ja Tiina Huotari. Tapaamisessa on 
tarkoitus käydä läpi ESR-prosessia, joka poikkeaa EAKR-prosessista. Vielä ei ole 
varmuutta, miten ja missä vaiheessa kaupungit ovat mukana prosessissa ja tästä tullaan 
tapaamisessa keskustelemaan.  
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ESR-haun kokonaisbudjetti vuodelle 2015 on noin 1,7 Meur (mukaan lukien ESR-, 
valtion,- ja kuntarahoituksen osuudet). Mari Kuparinen kertoi, että ESR-rahan ei tarvitse 
palautua sinne maakuntaan, josta se on irrotettu vaan rahoitusta myönnetään hankkeille 
sinne, missä ne toteutetaan (kuutoskaupunkien alueelle). Kuparinen jatkoi kertomalla, 
että myös ESR-hankkeissa tulee olla mukana toimijoita kahden eri kaupungin alueelta. 
Outi Rouru muistutti Pohjois-Pohjanmaan MYR:in linjauksesta allokoida ESR-rahoitusta 
6Aika:n tällä hetkellä vain vuodelle 2015, jonka jälkeen on suunniteltu, että rahoitusta 
haetaan normaalin ESR-prosessin kautta. Tällöin 6Aika-strategian kriteerit 
hankevalinnassa vähenevät merkittävästi. Puheenjohtaja Järvinen huomautti, että 
asiasta pitäisi keskustella TEM:in kanssa ja katsoa, jos heillä olisi keinoja vaikuttaa 
Pohjois-Pohjanmaan MYR:iin.  

 
 

7. Viestinnän tilannekatsaus 
 
Ville Meloni esitteli 6Aika-viestinnän tilannekatsauksen. 6Aika.fi –sivustolta löytyvä 
yhteydenottolomake on saatu avattua, mutta todellisia hanke-ehdotuksia ei ole vielä 
tullut sisään. Tulevan haun infotilaisuuksissa yhteydenottolomaketta markkinoidaan, sillä 
se on yksi tavoista varmistaa, että hakijat keskustelevat kaupunkien kanssa 
hankeideoistaan ennen hakemuksen jättöä. Yhteydenottolomaketta täytettäessä on 
klikattava rasti kohtaan, jossa varmistetaan, että täyttäjä ymmärtää, että 
yhteydenottolomakkeen jättö ei ole sama kuin hakemuksen jättö EURA-järjestelmään. 
Tällä hetkellä yhteydenotot siirtyvät vain 6Aika-toimijoiden sisäiselle Trello-seinälle, 
mutta on tarkoitus, että syksyllä avataan julkinen Trello-seinä, jossa hankeideat ovat 
kaikkien kommentoitavana.  

 
Ville Meloni ehdotti, että koska strategiatoimistolla on jo paljon materiaalia siitä, mitä 
hankeaihoita kaupungeista löytyy, voisi toimisto lapioida aihiot Trelloon ja kohdistaa 
näitä eteenpäin koordinaattoreille. Juha Sirviö kommentoi, että tämä olisi hyvä, koska 
silloin kaikki näkevät, mitä on tekeillä ja yhteistyömahdollisuudet kasvavat. Päätettiin, 
että strategiatoimisto siirtää kaikki tiedossaan olevat hankeideat Trelloon.  
 
Ville Meloni esitteli pohjat uusille 6Aika-verkkosivuille. Sivujen sisältöpäivityksessä on 
vielä suuri työ ja tähän tullaan tarvitsemaan myös kaupungeilta apua uuden sisällön 
tuottamisessa. Myös kuvia kaupunkien kuvapankeista toivotaan. Ville Meloni myös 
huomautti, että tällä hetkellä ilmoitus 6Aika-hakuinfoista löytyy vasta Oulun ja Turun 
kaupungin verkkosivuilta, joten Helsingin, Espoon, Vantaan ja Tampereen sivuille se 
olisi hyvä saada mahdollisimman pian. Itse hankehakuilmoitukseen on tulossa 
lähiaikoina vielä lisää hakijoita hyödyntävää materiaalia liittyen kärkihankkeiden 
sisältöön.  

 
8. Muut asiat 
 
Outi Rouru kertoi Oulussa toukokuussa järjestettävästä Smart City –seminaarista (4.-
6.5.15), jonne 6Aika on tarkoitus saada näyttävästi esille. Kaikkien kuuden kaupungin 
kaupunginjohtajat tulevat olemaan tilaisuudessa paikalla ja suunnitelmissa on, että 5.5. 
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illalla klo 17.30. alkaen järjestettäisiin tilaisuus nimellä ”Six City Cocktails”. Tilaisuus on 
kaupunginjohtajien vetämä ja siellä olisi paikalla myös 6Aika-johtoryhmä ja –
ohjausryhmä. Toivomuksena on myös, että kuutoskaupungeille löydettäisiin rooli 5.5. 
iltapäivän interaktiivisista sessioista ja yhdessä niissä voisi olla 6Aika-moderoija. Outi 
Rouru välittää materiaalin tapahtumasta strategiatoimistolle, joka välittää sen eteenpäin.  
 
Jarmo Eskelinen kertoi toisesta tapahtumasta, jossa 6Aika:n olisi hyvä olla esillä. 
Kysessä on Connected Smart Cities –konferenssi, jonka komission DG Connect 
järjestää Brysselissä 22.1.15. Eskelinen moderoi tilaisuudessa yhden session, jonne olisi 
hyvä saada 6Aika-edustus.  
 
Käytiin läpi ohjausryhmän kokoonpano ja siihen tulleet muutokset. Outi Rourun lisäksi 
Oulun kaupungin edustajana ohjausryhmässä on jatkossa projektipäällikkö Heikki 
Huhmo. Juha Sirviö on Oulun kaupungin varajäsen. Outi Rouru myös kommentoi, että 
hän saattaa olla tämän vuoden aikana poistumassa ohjausryhmästä. Mirka Järnefelt 
kommentoi, että hänen tittelinään on jatkossa projektipäällikkö ja organisaatio Vantaan 
kaupunki. Vantaan kaupungin varajäsentä ei ole vielä tiedossa ja siihen palataan 
myöhemmin. Päivi Sutinen kertoi, että Espoon varajäsen on Pirkko-Karjalainen 
Suoranta.  
 
Uutena jäsenenä ohjausryhmään on liittynyt Marko Forsblom liikenne- ja 
viestintäministeriöstä. Hän on paikalla kokouksissa tarpeen mukaan, etenkin kun 
keskustellaan hänen asiantuntijuuteensa liittyvistä sisällöistä. Sari Luostarinen kysyi, 
pitäisikö ohjausryhmään nyt myös lisätä hankehakemuksessa ohjausryhmän 
kokoonpanossa listattu jäsen Tekesistä. Olli Voutilainen kommentoi, että tämä voisi olla 
hyödyllistä, sillä Tekesin jäsenen kautta saadaan 6Aika kytkettyä vahvemmin INKA-
toimintoihin.  

 
Ohessa ohjausryhmän päivitetty kokoonpano: 

 
Outi Rouru, erikoisasiantuntija, Oulun kaupunki 
Heikki Huhmo, projektipäällikkö, Oulun kaupunki 
Jukka Järvinen, EU-asiamies, Tampereen kaupunki 
Seppo Haataja, ohjelmajohtaja, Tredea Oy 
Anna-Mari Sopenlehto, asiantuntija, Turun kaupunki 
Marko Puhtila, ICT-johtaja, Turku Science Park Oy 
Kimmo Viljamaa, elinkeinopäällikkö, Vantaan kaupunki 
Mirka Järnefelt, projektipäällikkö, Vantaan kaupunki 
Teuvo Savikko, tutkimusjohtaja, Espoon kaupunki 
Päivi Sutinen, palvelujen kehittämisjohtaja, Espoon kaupunki 
Santtu von Bruun, yksikön päällikkö, Helsingin kaupunki 
Kimmo Heinonen, elinkeinoasiamies, Helsingin kaupunki 
Asiantuntijajäsen, Mari Kuparinen, ohjelmajohtaja, Uudenmaan liitto 
Asiantuntijajäsen, Olli Voutilainen, Työ- ja elinkeinoministeriö 
Asiantuntijajäsen, Marko Forsblom, Liikenne- ja viestintäministeriö 
Asiantuntijajäsen, NN, Tekes 
Jarmo Eskelinen, asiantuntijajäsen, toimitusjohtaja, Forum Virium Helsinki 
Ville Meloni, ohjelmapäällikkö, 6Aika-strategiatoimisto (esittelijä)  
Sari Luostarinen, ohjelmapäällikkö, 6Aika-strategiatoimisto (esittelijä) 
Minna Torppa, ohjelmapäällikkö, 6Aika-strategiatoimisto (esittelijä) 
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Minna Sikiö, ohjelmakoordinaattori, 6Aika-strategiatoimisto (sihteeri) 
 
Ja ohjausryhmän varajäsenet: 
 
Juha Sirviö, ohjelmakoordinaattori, Oulun kaupunki 
Aino Ukkola, elinkeinoasiamies, Turun kaupunki 
Jari Jokinen, projektiasiantuntija, Tampereen kaupunki 
NN, Vantaan kaupunki 
Pirkko Karjalainen-Suoranta, erityisasiantuntija, Espoon kaupunki 
Mirja Eklund, EU-asiantuntija, Helsingin kaupunki 

  
 

Keskusteltiin lyhyesti 6Aika-päätoimijoiden yhteisestä linjauksesta resursoinnin ja 
palkkauksen osalta kärkihankkeissa ja koordinaatiossa. Outi Rouru kertoi, että 
riskienhallinnan kannalta on toivottavaa, että kärkihankkeiden ja koordinaation toimijat 
tekevät tiivistä yhteistyötä eikä vaihtuvuus ole tiuhaa. Jos samasta työstä, jota tehdään 
samalla nimikkeellä ja samasta rahoituksesta saa eritasoisia korvauksia eri 
kaupungeissa hankaloittaa tämä yhteistyötä ja vähentää tasa-arvoisuuden tunnetta.  
Anna-Mari Sopenlehto kommentoi, että Turun sisäisessä 6Aika-johtoryhmässä on 
keskusteltu asiasta ja Pekka Sundman on esittänyt, että kaupunkien pitäisi skaalata 
palkkatasoa ja asettaa sille katto. Jukka Järvinen huomautti, että kaupunkien sisäisiin 
palkkatasoihin on hyvin hankala vaikuttaa. Outi Rouru ehdotti, että johtoryhmälle 
voitaisiin esittää jonkinlaista raamia palkkatasosta.  
 
Sovittiin, että johtoryhmälle tehdään 6Aika-päätoimijoiden osalta (mukaan lukien 
koordinaattorit) linjausehdotus yhteisestä palkkatasosta kärkihankkeissa ja 
koordinaatiossa.  
 
Ohjausryhmän seuraavat kokoukset: 
 
·       6.2.2015 klo 11.00 Turku 
·       5.3.2015 klo 11.45 Tampere 
·       8.4.2015 klo 9.30 Helsinki 
·       6.5.2015 klo 9.30 Vantaa 
·       4.6.2015 klo 11.45 Espoo 
 
Outi Rouru huomautti, että Vantaan ohjausryhmän kokous 6.5. menee päällekkäin Oulun 
Smart City –seminaarin kanssa. Sovittiin, että Vantaan kokous siirretään Ouluun ja 
vastaavasti sitä seuraava Ouluun suunniteltu kokous siirretään Vantaalle.  
 
Kokous päättyi klo 12.  

  
 

 


