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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.  
 

2. Lisäys listalle: Smart City allianssin esittely ja mahdollinen yhteistyö 
6Ajan kanssa 

 
Ville Valovirta esitteli ideaa älykkäiden kaupunkiratkaisujen yhteentoimivuu-
den toimintamallien rakentamisesta (tarkemmin liitteenä olevassa 
esitysmateriaalissa), johon VTT toivoo myös kuutoskaupunkeja mukaan. 
Tarkoituksena olisi synnyttää allianssi tai verkosto älykkäille kaupungeille, 
jossa yritykset olisivat myös tiiviisti mukana. VTT:n oma Inter City –projekti 
toimii emohankkeena allianssin rakentamiselle ja sille on Tekesin rahoitus 
kahdeksi vuodeksi. Täten yhteistyö 6Aika:n kanssa ei vaadi erillistä rahoi-
tusta. Emohankkeen ympärille voidaan luoda erilaisia hankkeita, jotka saavat 
rahoitusta eri lähteistä. Jos 6Aika haluaa lähteä yhteistyöhön rakentamaan 
allianssia, voisi ensimmäisen ulostulon yhteistyön osalta tehdä esimerkiksi 
Oulun Smart City –seminaarissa toukokuussa.  
 
Todettiin, että 6Aika:n ja VTT:n esittelemän älykkäiden kaupunkien verkos-
ton rakentamisen välillä on paljon samankaltaisuuksia. Samoja sisältöjä löy-
tyy 6Aika-kärkihankkeissa. Synergiaetuja olisi hyvä hyödyntää, ja selvittää 
myös, miten painopisteiden pilottihankkeita voidaan hyödyntää yhteistyössä. 
Sovittiin, että yhteistyömahdollisuuksien tarkastelua jatketaan ja pohditaan, 
onko Oulun seminaari sopiva paikka yhteistyön ulostulolle.  

 
 
3. Kohta muutettu: 6Aika-strategian päivittämisen uusi aikataulu  

 
Edellisessä ohjausryhmän kokouksessa 6.2 Turussa käytiin läpi 6Aika-
strategiadokumentin päivitystä, jota strategiatoimisto oli tehnyt niiden 
tekstikohtien osalta, joista oli jo sovittu viime vuonna sekä ohjausryhmän että 
johtoryhmän kokouksissa. Kokouksessa sovittiin, että kaupunkikohtaiset 
kommentit ja korjausehdotukset päivitettyyn versioon toimitetaan 
strategiatoimistolle 26.2 mennessä.  
 
Kaupungit eivät kuitenkaan ehtineet lähettää kommentteja strategiatoimis-
toon ajoissa ennen tätä ohjausryhmän kokousta, joten strategian päivityksen 
käsittelyä täytyy siirtää seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen. 
Kommentointikierrokselle täytyy sopia uusi aikataulu niin, että tämänhetki-
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sestä päivityksestä ehditään kaupungeissa edes alustavasti käydä keskuste-
lua myös kaupungin johtoryhmän jäsenen kanssa.  
 
Sovittiin, että kommentit ja korjausehdotukset strategiapäivitykseen tulee 
palauttaa 6Aika-strategiatoimistoon torstaihin 26.3. mennessä. Lisäksi sovit-
tiin, että jos vastausta ei saada tuohon mennessä jostain kaupungista tode-
taan, että kyseisen kaupunki hyväksyy päivitysehdotuksen sellaisenaan. 
Ohjausryhmän kokouksessa 8.4. muodostetaan kommenttien ja 
korjausehdotusten perusteella päivitetystä strategiatekstistä yhteinen näke-
mys. Tämän jälkeen dokumentti toimitetaan sekä ohjausryhmälle että 
johtoryhmälle luettavaksi. Dokumentti hyväksytään vielä yhteisesti 
ohjausryhmän ja johtoryhmän yhteisessä strategiakokouksessa 22.4. 

 
6. Tilannekatsaus päättyneeseen EAKR-hakuun sekä käynnistyvään ESR- 

hakuun 
 

Koska rahoittajan edustajan Mari Kuparisen piti lähteä ohjausryhmän 
kokouksesta klo 14 mennessä, päätettiin käsitellä kohta kuusi seuraavaksi.  
 
Ensimmäiseen EAKR-pilottihakuun hakemuksia saapui 27 kappaletta, joita 
rahoittaja käy parhaillaan läpi tarkistaen yleiset valintakriteerit. Mari Kupari-
nen kertoi, että jos rahoittaja huomaa hakemuksissa tässä vaiheessa pieniä 
puutteita ei hankkeita suoraan hylätä näiden puutteiden takia vaan puutteet 
pyydetään korjaamaan viimeistään ennen mahdollisen virallisen 
rahoituspäätöksen tekemistä.  

 
Rahoittaja oli alun perin luvannut toimittaa yleiset kriteerit täyttävät 
hankehakemukset kaupungeille pisteytettäväksi kahden viikon kuluessa 
haun päättymisestä. Yhdeltä hankehakijoista on saapunut kuitenkin tieto-
pyyntö rahoittajalle koskien kaikkien tulleiden hakemusten julkaisemista. 
Tämä saattaa hidastaa aikataulua, koska ennen hakemusten julkaisua tulee 
tarkastaa mm. sisältävätkö ne salaisia henkilötietoja tai liikesalaisuuksia.  
 
Keskusteltiin mahdollisuudesta, että hakemukset voidaan toimittaa pisteytyk-
seen kahdessa osassa painopistealueittain. 6Aika-strategiatoimisto informoi 
kaupunkeja vielä erikseen sähköpostitse pisteytysaikataulusta. 
 
Keskusteltiin EAKR-pilottihankkeiden pisteytyksen resursoinnista kaupun-
geissa sekä kaupunkien eri toimintamalleista pisteytyksen suhteen. 
Kärkihankehenkilöt ovat ilmaisseet huolensa siitä, että heidän aikaansa tulee 
kulumaan pisteytykseen liian paljon estäen itse kärkihanketyön edistämisen. 
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Jukka Järvinen mainitsi vaihtoehdon käyttää pisteytyksessä apuna ulkopuoli-
sia asiantuntijoita. Ohjausryhmä näki tämän haastavana, koska ulkopuolisilla 
kytkös kärkihankkeen tekemisiin ei ole niin vahva. Seppo Haataja muistutti, 
että mitä enemmän hakemuksia käy läpi, sitä helpompaa ja nopeampaa niitä 
on arvioida. Mari Kuparinen arvioi, että päivässä pystyy arvioimaan noin 
kymmenen hakemusta, joten kaupunkien pisteyttäjien on hyvä varata tässä 
EAKR-pisteytyksessä arviointiin noin kolme päivää.  
 
Todettiin, että jokainen kaupunki organisoi pisteytyksen parhaaksi näkemäl-
lään tavalla.  
 
Keskusteltiin ensimmäisen pilottihaun hankeaihioiden käsittelystä Trello-
järjestelmässä. Ohjausryhmä totesi, että työkaluna Trello on suhteellisen kä-
tevä, ja sen kautta saatiin myös koottua yhteistä näkymää mahdollisiin 
käsittelyyn jätettäviin hankehakemuksiin. Kuitenkin, tässä hankehaussa Trel-
lon käyttö oli koordinaattoreille hankalaa, koska käyttöön liittyvästä proses-
sista ei ollut sovittu ja toimintatavat olivat epäselviä. Hankaluutena oli myös 
se, että hankeidean jättäjä ei pystynyt päivittämään jättämäänsä tietoa mil-
lään tavalla, jolloin kaupunkien oli vaikea arvioida mahdollisen hakemuksen 
mahdollisuuksia. Sari Luostarinen totesi, että Trello voi olla hyvä apuväline, 
kun hankeaihioita saadaan sisään Trelloon paljon ennen virallisen hanke-
haun avautumista. Painopistettä epävirallisessa hankevalmisteluprosessissa 
tulee siirtää muutenkin esim. työpaja-tyyppisiin tilaisuuksiin, jossa tulevissa 
hauissa avattavia teemoja voidaan miettiä yhdessä potentiaalisten hakijoi-
den kanssa. Tämä auttaa hakujen suuntaamisessa todellisiin tarpeisiin. 
Sovittiin, että keskustelua Trello-työkalun käytöstä jatkossa jatketaan yh-
dessä 6Aika-koordinaattorien kanssa.  
 
Keskusteltiin pian avattavasta, ensimmäisestä ESR-pilottihausta. ESR-haun 
hakuaika on kuusi viikkoa ajalla 16.3.-27.4. Haun kokonaiskesto olisi voinut 
olla pidempikin, mutta tällä aikataululla on mahdollista vielä saada rahoitta-
jalta valintaesityksiä ennen juhannusta. 6Aika-johtoryhmä voi tällöin myös 
tehdä lausunnon rahoittajan rahoitettavaksi esittämistä hankkeista 
kokouksessaan 16.6. Hankkeiden 6Aika-spesifien kriteerien pisteytystä var-
ten on kaupungeille varattu alustavasti kolme päivää: 18.-20.5.15. 
 
6Aika-verkkosivustolla julkaistaan ensi viikolla tietoa hausta, johon lisätään 
myös nimet kaupunkien yhteyshenkilöistä haussa. Koordinaattoreiden ni-
mien lisäksi sivustolta olisi hyvä löytyä kaupunkikohtaisesti työllisyys-teeman 
asiantuntijoiden yhteystietoja, jotta potentiaaliset hankehakijat voivat olla 
sisältökysymyksissä suoraan yhteydessä heihin. Sovittiin, että nimet lähete-
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tään 6Aika-strategiatoimistolle ensi viikon alkupuolella, ja asiasta lähetetään 
vielä sähköpostimuistutus. Kimmo Heinonen ehdotti lisäksi, että nimien vie-
reen laitetaan päivämäärä, johon mennessä yhteydenotot on tehtävä, jotta 
yhteydenottoja ei tule enää haun viimeisinä päivinä.  
 
Sari Luostarinen kertasi vielä ESR-haun budjetin. Tällä hetkellä haun 
varmistunut budjetti on 1,7 Meur, mutta edelleen on vahvistamatta voi-
daanko vuoden 2016 osalta edetä samalla budjetilla. Todettiin, että koska 
kuntarahoitus-/omarahoitusosuus voi näissä hankkeissa vaihdella on 
hyvä tässä vaiheessa kokonaisbudjetista puhuttaessa käyttää vain tätä 
EU- ja valtio-osuutta eli noin 1,4 Meur. Vielä ei ole täyttä varmuutta siitä, 
sitoutuvatko kaikki maakuntaliitot samaan rahoitustasoon myös vuonna 
2016. Olli Voutilainen kommentoi, että TEM:in suunnalta asiasta ei ole uutta 
tietoa, mutta heidän puoleltaan periaatteena on ollut, että jatkovuosinakin 
maakuntaliittojen tulee allokoida edes hieman ESR-rahoitusta 6Aika:an, 
koska muuten strategia ei toteuta monirahastoisuuden henkeä.  

 
8. Lisäys listalle: Open & Agile Smart Cities -verkosto ja –aiekirje 

 
Koska Seppo Haatajan (asian toinen esittelijä) piti lähteä ohjausryhmän 
kokouksesta klo 14 mennessä, päätettiin käsitellä kohta kahdeksan seuraa-
vaksi.  
  
Jarmo Eskelinen esitteli asiaa, joka on ollut jo lyhyesti esillä tammikuun 
6Aika-ohjausryhmän kokouksessa. Open and Agile Cities on verkosto, joka 
on syntynyt EU:n komission DG Connectin aloitteesta. Ideana on 6Aika –
mallin (erityisesti Avoin data ja rajapinnat –painopisteen) mukaisten 
kansallisten kaupunkiverkostojen perustaminen eri maihin, ja näiden 
kokoaminen yhteen laajemmaksi edelläkävijäkaupunkien ryhmittymäksi. 
Verkostolla on komission DG Connectin lisäksi tulevaisuuden internetin FI 
PPP-ohjelman (FI-WARE) tuki. Aiekirjeen varmoja allekirjoittajia ovat ainakin 
Tanskan, Hollannin ja Espanjan kaupunkiverkostot, mutta myös Belgiassa ja 
Britanniassa kirje luultavasti allekirjoitetaan pian. Ajatuksena on, että 
kuutoskaupungit ovat mukana verkostossa avoimen datan ja rajapintojen 
kärkihankkeen kautta, jolloin toimenpiteet rajataan 6Aika:an, ei kaupunkeihin 
kokonaisuudessaan. Jatkossa rahoitusta komission suunnalta saattaisi myös 
olla luvassa kaupunkien yhteistyöhön.  
 
Verkoston ensimmäiset kaupungit on tarkoitus julkistaa Euroopan 
suurimmassa IT-alan tapahtumassa, Hannoverin CEBIT -messuilla 16 - 
17.3. Seppo Haataja ehdotti, että ohjausryhmä päättäisi, että aiekirje verkos-
toon liitymisestä hyväksytään, jolloin osallistujakaupunkien nimet voitaisiin 
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myös jo julkaista CEBIT-messuilla. Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi ohjaus-
ryhmä päätti, että kaupunkien puolesta ja  avoin data –kärkihankkeen ni-
missä valtuutetaan Tampereen kaupungin tietohallintojohtaja Jarkko 
allekirjoittamaan aiekirje.  

 
4. Avoimet innovaatioalustat kärkihankkeen pisteytyksen yhteenveto  

 
Sari Luostarinen esitteli avoimet innovaatioalustat –kärkihankkeen kaupun-
kien pisteytyksistä koostetun yhteenvedon. Painotettu pistemäärä hakemuk-
selle oli 4,26 pistettä viidestä. Minna Torppa ehdotti, että jatkossa 
pisteytysmuistiossa voisi myös olla enemmän ohjaavia kysymyksiä, joilla 
saataisiin enemmän evästystä tiettyihin asioihin kuten, onko budjetin määrä 
hyvin suhteutettu hankkeen suunniteltuihin toimintoihin nähden. Tällöin 
pisteyttäjät voisivat myös lausua, että hanke voidaan hyväksyä ehdollisena, 
jos tiettyjä asioita vielä muutetaan tai tarkennetaan rahoitusneuvotteluiden 
aikana.  

 
6Aika-ohjausryhmä hyväksyi avoimet innovaatioalustat –kärkihankkeen 
pisteytysyhteenvedon. Seuraavaksi strategiatoimisto laatii pisteytyksestä 
perustelumuistion, jonka pohjalta johtoryhmä ensi viikon sähköposti-
kokouksessaan esittänee hanketta rahoitettavaksi Uudenmaan liitolle. 

 
5. Tilannekatsaus kärkihankkeisiin 

 
Anna-Mari Sopenlehto esitteli avoin osallisuus ja asiakkuus -
kärkihankevalmistelun tilanteen. Alun perin kärkihankehakemus piti jättää 
rahoittajalle jo helmikuun loppuun mennessä, mutta valmisteluun on tarvittu 
vielä lisäaikaa. Tavoitteena on jättää hakemus maaliskuun aikana.  
 
Ensi viikon tiistaina 10.3. hankevalmistelijat kokoontuvat yhteen trimmaa-
maan kärkihanketekstiä sekä työpakettien sisältöä. Tämän jälkeen hakemus 
jätetään kommenttikierrokselle rahoittajalle. Kärkihankehakemuksen laatimi-
sessa haastavaa on ollut kääntää kaupunkien ajattelutapa siihen, että hank-
keen toimintojen tulee mahdollistaa yritysten mukaantulo ja täten vastata 
vaadittaviin tuotosindikaattoreihin. Anna-Mari Sopenlehto painottikin, että 
yrityskytkentä on saatava mukaan myös kaikkiin osatoteuttajalomakkeisiin. 
Minna Torppa ehdotti, että kärkihankkeen kirjoittamiseen voitaisiin ottaa mu-
kaan lisää yritysnäkökulmaa tuovia tahoja. Sari Luostarinen myös huomautti, 
että koko 6Aika-strategiassa on ristiriita siinä, että toisaalta hankkeiden 
toimenpiteiden tulee EAKR:n mukaisesti hyödyttää kohderyhmänä olevia 
yrityksiä ja/tai tutkimus- ja koulutusorganisaatioita (ei kaupunkilaislähtöi-
syyttä). Tästä lähtökohdasta rahoittajan omassa roolissaan tulee 
ymmärrettävästi pitää kiinni. Toisaalta TEM:stä on huomautettu, että 
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kaupunkilaisnäkökulma tulisi olla vahvemmin näkyvissä 6Aika-strategiassa. 
Puheenjohtaja totesi, että tästä täytyy keskustella niin, että rahoittajan ja 
TEM:in edustajat ovat paikalla.  

 
Heikki Huhmo esitteli avoimet innovaatioalustat –kärkihankehakemuksen 
tilanteen. Hankehakemuksen rahoitusneuvottelut ovat alkamassa pian ja 
myös kick-off –tilaisuus on suunnitteilla. Sitä ennen on tarkoitus myös kiertää 
kaikissa kaupungeissa keskustelemassa tämänhetkisistä ajatuksista ja 
ensimmäisistä toimenpiteistä hankkeessa. Haasteena tällä hetkellä on se, 
että monet osatoteuttajat eivät ole vielä kunnolla sisäistäneet, mitä toisissa 
kaupungeissa hankkeessa tehdään ja kokonaiskuva hankkeesta ei välttä-
mättä ole kovin hyvä. Seuraavaksi kaupungeissa ovat edessä myös 
rekrytoinnit ja on tärkeää, että kärkihanke resursoidaan hyvin. Lisäksi on so-
vittu palaveri muiden kärkihankevetäjien ja strategiatoimiston kanssa liittyen 
kärkihankkeissa käytettäviin sähköisiin työkaluihin ja viestintään. On tärkeää 
hyödyntää muiden kokemuksia ja mahdollisesti käyttää samoja työkaluja, 
jotta hanketyötä on helpompi hallinnoida. Sari Luostarinen huomautti, että 
ylipäänsä on tärkeää välttää siiloutumista 6Aika-strategian sisällä ja hyödyn-
tää toisissa hankkeissa opittuja asioita, jotta kaikkien ei tarvitse tehdä sa-
moja asioita uudelleen. Myös kärkihankkeiden vetäjien ja koordinaattoreiden 
välistä yhteistyötä tulisi tiivistää.  

 
Avoin data –kärkihankkeen tilannekatsausta ei käsitelty, sillä aiheen esittelijä 
Seppo Haataja oli jo poistunut kokouksesta.  

 
7. Lisäys listalle: Innovatiiviset hankinnat 6Aika-strategiassa 

 
Marko Puhtila esitteli aihetta. Innovatiiviset hankinnat ovat 6Aika-strategi-
assa esillä useassa eri kohdassa ja painopisteessä, ja teema on myös kirjoi-
tettu sisään avoimet innovaatioalustat –kärkihankehakemuksen toteutuksiin. 
Hakemuksessa puhutaan käytännössä erityisesti varhaisesta 
markkinavuoropuhelusta, mutta kärkihankkeen tavoitteeksi on kuitenkin nos-
tettu laajemman innovatiivisen hankinnan toimintamallin luominen. Turku 
Science Parkin aloitteesta teemasta on käyty epävirallista keskustelua 
Helsingin kaupungin ja 6Aika-strategiatoimiston kanssa. Ehdotuksena on 
koota aiheen ympärille pieni valmisteluryhmä, joka miettisi aihealueen 
kokonaisuuden koordinointia strategian sisällä. Syksyllä voitaisiin esimerkiksi 
järjestää työpaja, jossa hyödynnettäisiin varhaisen markkinavuoropuhelun 
casejä. Aihealue on myös yrityksille erittäin kiinnostava ja asiaa tulee katsas-
tella todellisen tarpeen lähtökohdasta.   
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Keskusteltiin ehdotuksesta. Ohjausryhmä totesi, että valmisteluryhmän 
perustaminen voisi olla hyvä idea, jotta voidaan yhdessä määritellä 
innovatiiviset hankinnat 6Aika:n sisällä. Valmisteluryhmän avulla voitaisiin 
varmistaa teeman kytkentä eri painopisteiden välille, jolloin pystytään 
estämään painopistealueiden siiloutumista. Juha Sirviö ehdotti, että on hyvä 
myös hyödyntää kuutoskaupungeissa jo toiminnassa olevia, muita hankinta-
asiantuntijoiden verkostoja. Toisaalta Päivi Sutinen, totesi ettei uusia työryh-
miä kannattaisi perustaa vaan edetä kärkihankkeiden sisällä. Sovittiin, että 
keskustelua on jatkettava seuraavissa ohjausryhmän kokouksissa.  

 
9. Muut asiat 

 
6Aika-INKA –yhteistyön keskustelua ei käynnistetty, sillä aiheen esittelijä 
Seppo Haataja oli jo poistunut kokouksesta.  

 
Keskusteltiin toukokuussa Oulussa järjestettävän Smart City –seminaarin 
6Aika-tilaisuuden järjestelyiden etenemisestä. 6Aika-cocktail-tilaisuuden 
tarjoilubudjetti on varmistumassa, mutta strategiatoimiston koko vuoden 
tapahtumabudjettia ei ole tarkoituksenmukaista  käyttää pelkästään yhteen 
markkinointitapahtumaan. Keskusteltiin siitä, voivatko kaikki kaupungit 
osallistua tilaisuuden kulujen kattamiseen. Sovittiin, että jokainen kaupunki 
laittaa 500€ omasta tapahtumajärjestelyiden ostopalvelubudjetistaan Six City 
Cocktails –tilaisuuteen.  

 
6Aika-kaupunkien edustajat saavat seminaarin osallistujamaksut halvem-
malla (4 nimettyä henkilöä per kaupunki). Nimet tulee ilmoittaa etukäteen 
Outi Rourulle. Strategiatoimisto varmistaa vielä Outilta, mihin mennessä ni-
met tarvitaan. Jos kuutoskaupunkien edustaja on tilaisuudessa myös puhu-
jana, voi osallistumismaksusta keskustella vielä erikseen event manager 
Päivi Iskaniuksen kanssa (Oulun kaupunki).  

 
Keskusteltiin ohjausryhmän seuraavista kokouksista. Sovittiin, että 6Aika-
strategiatoimisto kalenteroi Oulun Smart City –seminaarin yhteydessä 
järjestettävän kokouksen tarkan ajankohdan lentoaikataulujen mukaisesti. 
Kokous järjestetään iltapäivällä ja siellä tullaan käsittelemään esimerkiksi 
ensimmäisen pilottihaun pisteytys.  

 
Ohjausryhmän seuraavat kokoukset: 

 
· 8.4.2015 klo 9.30 Helsinki 
· 22.4.2015 klo 9.30-14.30 joryn ja ohryn yhteiskokous Helsinki 
· 4.5.2015 klo xx.xx Oulu (Smart City –seminaarin yhteydessä) 
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· 4.6.2015 klo 11.45 Espoo 
 

Kokous päättyi klo 15.20. 

 
 

 


