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1. Kokouksen avaus  ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 

Puheenjohtaja Järvinen avasi ohjausryhmän kokouksen klo 09.30. Käytiin 
läpi esittelykierros, koska ohjausryhmän kokoonpanoon liittyi Tekesin 
asiantuntijajäsen Markku Koponen.  
 
Päivi Sutinen huomautti, että edellisessä kokouksessa sovittiin hänen 
mielestään tarkempi linjaus jatkotoimenpiteistä liittyen innovatiivisiin 
hankintoihin 6Aika:ssa, ja sovittu linjaus ei ilmene kokouksen pöytäkirjasta. 
Puheenjohtaja Järvinen kommentoi, että hänelle jäi käsitys, että 
jatkotoimenpiteitä ei sovittu tarkasti. Sen sijaan tämän päivän kokouksessa 
jatketaan keskustelua aiheesta. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.  
 

2. Lisäys listalle: Avoin data –kärkihankkeen koordinaatio, Tredean 
toiminnan alvillisuus verottajan ennakkopäätöksen mukaan 

 
Reija Arajärvi Tredeasta esitteli asian. Tredea hoitaa avoimen datan 
kärkihankkeessa hankkeen yhteistä koordinaatiota. Hankehakemuksessa on 
sovittu, että kuutoskaupungit hankkeen osatoteuttajina jakavat  
koordinaatiotehtävän kuluja maksamalla Tredean kuntarahoitusosuudet 
hankkeessa. Tredea pyysi verottajalta ennakkoratkaisua rahoituksen 
arvonlisäverollisuudesta riskienhallintatoimenpiteenä. Verottajan päätös oli, 
että kuntarahoitus on Tredealle arvonlisäverollista. Tämä lisää kaupunkien 
Tredealle maksavia kuluja 24% hankehakemukselle kirjatusta. Jotta kulut ei-
vät lisääntyisi, Tredea esittää vaihtoehtoa, jossa Tredea ei laskuttaisi 
kuntarahoitusosuuksia kaupungeilta vaan kaupungit kirjaisivat osuudet kului-
naan omaan hankekirjanpitoonsa. Kun kulut on raportoitu ja maksatuspäätös 
saatu, maksaisi päätoteuttaja Tampereen kaupunki osatoteuttajille heidän 
hyväksyttyjen kustannustensa ja  kuntarahoitusosuuden erotuksen.  
 
Keskusteltiin verottajan ennakkopäätöksestä sekä Tredean esittämästä 
vaihtoehdosta. Mari Kuparinen kommentoi, että ei ole verottajan päätöksen 
kanssa samaa mieltä. Tredea on osatoteuttajana avoimen datan kärkihank-
keessa ja he saavat toimenpiteisiinsä valtionapua. Tällöin kyse ei ole palve-
lun myynnistä vaan valtionapuna toteutettavan hankkeen toteutuksesta. Tre-
dean ehdottama malli kuntarahoitusosuuksien laskuttamiseen ei myöskään 
vastaa rahoitusohjelman sääntöjä hankkeen kirjanpidon järjestämiseksi, jol-
loin kirjanpidossa tulee näkyä hankkeen kaikki rahoitusosuudet. Tämä on 
rahoittajan kannalta suuri riski. Reija Arajärvi kertoi, että rahoitusosuudet 
ovat näkyvissä hankkeen kirjanpidossa, vaikkakin eri osatoteuttajan kirjanpi-
dossa kuin missä kustannukset ovat syntyneet. Päivi Sutinen kommentoi, 
että alvillisuus olisi pitänyt ottaa huomioon jo hankehakemuksen tekovai-
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heessa budjetteja laadittaessa, koska nyt se aiheuttaa kaupungeille kuluja, 
joista he eivät ole olleet tietoisia.  
 
Keskusteltiin siitä, onko verottajalle lähetetty kaikki tarpeellinen tieto 
ennakkopäätöksen tekemistä varten. Reija Arajärvi kertasi, että verottajalle 
on välitetty avoimen datan kärkihankkeen yhteistyösopimus, hankesuunni-
telma, hankepäätös sekä Tredean kauppa- ja rekisteriote. Marko Puhtila eh-
dotti, että verottajalta pyydettäisiin oikaisupyyntöä päätökseen. Todettiin, että 
verottajalle lähetettävässä materiaalissa voisi vielä tarkemmin kuvata Tre-
dean roolia hankkeessa, johon etenkin Matti Saastamoisen osalta kuuluu 
paljon asiantuntijatyötä ja hankkeen sisältöjen parissa toimimista, jolloin Tre-
dean roolissa ei ole kyse ainoastaan teknisestä hankekoordinaatiosta.  
 
Asia tuli kaupungeille vasta tietoon, joten tällä aikataululla ne eivät vielä ole 
pystyneet muodostamaan kunnollista kantaa Tredean kuntarahoitusosuuk-
sien alvillisuuden aiheuttamiin lisäkustannuksiin tai ehdotettuun vaihtoehtoi-
seen malliin. Sovittiin, että ohryn jäsenet selvittävät mahdollisimman pian 
oman kaupunkinsa kannan asiaan. Sovittiin myös, että Tredea lähettää 
keskustelujen pohjaksi lisää taustamateriaalia kaupungeille, joihin on muun 
muassa laskettu alvillisuudesta johtuvien lisäkustannusten määrä per kau-
punki.  

 
3. 6Aika-strategian päivitetty versio  

 
Sari Luostarinen esitteli asian. Päivitettyyn 6Aika-strategian tekstiin pyydet-
tiin korjausehdotuksia ohjausryhmältä 26.3. mennessä. Jos ehdotettuihin 
tekstipäivityksiin ei tullut korjausehdotuksia, katsottiin kohdat hyväksytyiksi. 
Tämän kokouksen keskustelujen ja päätösten perusteella tehtävien lopullis-
ten korjausten jälkeen viimeinen versio strategiasta lähetetään luettavaksi 
johtoryhmälle, ohjausryhmälle ja TEM:iin. Strategiapäivityksen suurimmat 
muutokset ja sisältökysymykset käsitellään ja hyväksytetään vielä 22.4. 
järjestettävässä johtoryhmän ja ohjausryhmän suuntatyöpajassa, jonka jäl-
keen strategia välitetään TEM:iin hyväksyttäväksi.  

 
Käytiin läpi päivitettyä strategiadokumenttia ja vielä auki olevia 
muutosehdotuksia. Keskusteltiin avoin osallisuus ja asiakkuus – 
painopistealueen nimestä ja Espoon toiveesta, että nimi vaihdettaisiin toisin 
päin eli muotoon ”asiakkuus ja avoin osallisuus”. Pirkko Karjalainen-Suo-
ranta kommentoi, että osallisuuden ollessa nimen alussa vie se kuvan 
painopisteestä kuntademokratian suuntaan kun taas nimen alkaessa sanalla 
”asiakkuus” voitaisiin tätä välttää. Jukka Järvinen kommentoi, että 
painopistealueen nimen sanajärjestys ei poista osallisuus-sanaan liittyvää 
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ajatusta kuntademokratiasta. Lisäksi kaikkien painopistealueiden alkaessa 
sanalla ”avoin” korostetaan strategian avoimuuden lähtökohtaa. Todettiin, 
että ”asiakkuus” sanana tarvitaan painopistealueen nimeen, mutta sen ei tar-
vitse olla painopistealueen alussa. Sovittiin, että painopistealueen nimi on 
”avoin osallisuus ja asiakkuus”. 
 
Keskusteltiin strategiapäivitykseen lisätystä Espoon kaupungin laatimasta 
kuvasta, joka on tällä hetkellä vielä englanninkielinen. Päivi Sutinen kertoi, 
että kuvan keltaisilla nuolilla kuvataan strategian suhdetta yhteiskuntaan ja 
sitä, miten strategia tuo lisäarvoa siihen. Olli Voutilainen kommentoi, että ku-
van keskiössä oleva asiakkuus-termi on liian rajaava ja keskiöön olisi hyvä 
saada esimerkiksi termi ”avoin kaupunki” tai jokin yleisempi päämäärä 
6Aika:ssa. Mari Kuparinen kommentoi, että kuvan lisäarvo on se, että se pyr-
kii osoittamaan strategiaan ensi kertaa tutustuvalle, miten strategian 
painopisteet liittyvät toisiinsa. Tätä tulisi yrittää visualisoida jatkossakin 
voimakkaammin. Todettiin, että visualisointia ja kuvan muokkausta tulee jat-
kaa ja sen keskiöön tulisi saada laajempi 6Aika:a kuvaava termi kuten avoin 
tai innovatiivinen kaupunki. Sovittiin, että 6Aika-strategiatoimisto laatii uuden 
pohjaehdotuksen kuvasta ja uusittu kuva päivitetään 22.4. suuntatyöpajassa 
käsiteltävään versioon strategiasta. 

 
Keskusteltiin strategiaan tehdyistä päivityksistä liittyen avoin osallisuus ja 
asiakkuus –painopistealueen tekstiin. Minna Torppa kertoi, että 
painopistealueen tekstiä on muokattu perustuen kärkihankehakemuksen 
tekstiin ja rakennerahasto-ohjelman reunaehtoihin. Käsiteltiin Kimmo Heino-
sen ehdotus korvata seuraava lause painopistealueen tekstissä: ”Tavoit-
teena on vahvistaa kansallista kilpailukykyä yhdistämällä suurimpien 
kaupunkien asiakkuuteen ja osallisuuteen liittyvät toimintamallit yhteiseksi 
kansalliseksi toimintamalliksi”. Ehdotus korvaavaksi lauseeksi oli: ”Avoin 
osallisuus ja asiakkuus -painopisteen tavoitteena on edistää asiakkuuteen ja 
osallisuuteen liittyvien yhteisten toimintamallien ja -käytäntöjen syntymistä 
suurimpien kaupunkien välillä.” Todettiin, että muotoilu on hyvä ja se muute-
taan strategiapäivitykseen.  
 
Keskusteltiin muista strategiapäivitykseen tehdyistä muokkauksista. Päivi 
Sutinen esitti, että strategian johtamiseen liittyvässä kappaleessa olevaan 
lauseeseen ”…kuutoskaupunkien yhteinen johtoryhmä, joka koostuu 
kaupunkien elinkeino- ja innovaatioasioista tai kaupunkikehityksestä vastaa-
vista johtajista” tulisi lisätä maininta palvelukehityksestä vastaavista johta-
jista. Tuollaisenaan lause rajaa pois strategian palveluiden kehittämisen 
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näkökulmaa. Sovittiin, että 6Aika-strategiatoimisto muotoilee kohdan uudel-
leen käydyn keskustelun pohjalta.  
 
Sari Luostarinen nosti esiin kohdan, jossa kuvataan strategiatoimiston roolia 
ja mainitaan, että strategiatoimisto ”toimii tarvittaessa sisällöllisenä 
asiantuntijana”. Koska strategiatoimiston toimintaa tullaan arvioimaan sille 
määriteltyjä tehtäviä vasten, on toimiston tärkeää tietää, miten sana ”tarvitta-
essa” mahdollistaa tai rajaa sen toimintaa. Todettiin, että lause olisi hyvä 
saada muotoiltua aktiivisempaan muotoon. Lisäksi keskusteltiin 
strategiatoimiston kolmen ohjelmapäällikön rooleista ja siitä tulisiko kullekin 
ohjelmapäällikölle nimetä selkeästi jokin kolmesta painopistealueesta ns. 
kummialueeksi. Todettiin, että tämä selkeyttäisi rooleja ja auttaisi etenkin 
kärkihankkeiden vetäjiä painopistealueiden koordinoinnissa.   
 
Keskusteltiin vielä strategian budjetista, ja erityisesti siitä, pitäisikö paino-
piste-alueiden budjetteja täsmentää. Olli Voutilainen ehdotti, että 
strategiadokumenttiin voisi ainakin laittaa viittauksen siitä, mistä tieto tarkem-
masta budjetin jakautumisesta löytyy. Todettiin, että ehdotus otetaan lopulli-
sia muokkauksia tehdessä huomioon. 

 
4. Tilannekatsaus kärkihankkeisiin 

 
Anna-Mari Sopenlehto esitteli avoin osallisuus ja asiakkuus –
kärkihankehakemuksen tilannekatsauksen. Hakemus jätettiin rahoittajalle 
27.3., jotta tarvittavat jatkorekrytoinnit kaupungeissa on voitu järjestää 1.4. 
alkaen. Hankehakemus palautetaan vielä jatkovalmisteluun viimeisiä viilauk-
sia varten. Osa viilauksista liittyy neloskierre-mallin (kaupunkilaiset, elinkei-
noelämä, muut toimijat ja kehityslaitokset) tarkempaan kuvaukseen. Malli 
nousi esille kärkihankkeen, TEM:in, Uudenmaan liiton ja strategiatoimiston 
yhteisessä kokouksessa, jossa keskusteltiin kärkihankkeen sisällöistä sekä 
kohderyhmille suunnattavista toimenpiteistä. Kärkihankkeelle on valittu 
hankepäälliköksi erityisasiantuntija Outi Laikko.  
 
Heikki Huhmo esitteli avoimet innovaatioalustat –kärkihankkeen 
tilannekatsauksen. Viimeiset puuttuneet liitteet on toimitettu rahoittajalle ja 
hankehakemus on saamassa rahoituspäätöksen lähipäivinä. Oulussa on 
samanaikaisesti edistetty kärkihankkeen järjestelyjä. Hankkeen koordinaa-
tiosta vastaava hankepäällikkö on aloittamassa työnsä  toukokuussa ja 
häntä tukemaan tulee systeemisuunnittelija, joka fokusoituu 
innovaatioalustojen konseptointiin. Hankepäällikkö tulee aloittamaan työnsä 
kaupunkikierroksella tutustuen osatoteuttajien toimenpiteisiin. Työn alla on 
myös hankkeen kick-off-tilaisuus.  
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Seppo Haataja esitteli avoimen datan kärkihankkeen tilannekatsauksen. 
Hankkeessa rekrytoinnit ovat käynnissä ja hanke on siirtynyt operatiiviseen 
toteutukseen. Yrityspaneeliin on saatu mukaan 100 yritystä ja heille järjestet-
tyyn tarvekyselyyn saatiin noin 50 vastausta. Toukokuussa hankkeessa ol-
laan matkaamassa Kanadassa järjestettävään Open Data Summittiin. Mui-
den kärkihankevetäjien sekä strategiatoimiston kanssa on käyty säännöllisiä 
puhelinpalavereita, joissa on keskusteltu mm. hankkeiden käyttämistä 
sähköisistä työkaluista sekä muutenkin edistetty yhteistyötä ja tiedon jaka-
mista. Strategiatoimistohankkeen tavoin avoimen datan kärkihankkeessa tul-
laan tekemään muutoshakemus Vantaan Innovaatioinstituutin toimintojen 
siirryttyä Vantaan kaupungille.  
 
Keskusteltiin kärkihankkeiden välisestä yhteistyöstä. Marko Forsblom 
kommentoi, että luonnollisin tapa tehdä yhteistyötä painopisteiden välillä on 
tehdä se yhteishankkeiden kautta niin, että kaikki kolme osa-aluetta ovat mu-
kana yhdessä hankkeessa. Marko Puhtila nosti esille kärkihankevetäjien roo-
lin pisteytyksessä. Joillekin arvioitsijoille pisteytys on ollut hankalaa, koska 
näkymä kärkihankkeisiin ja niiden tavoitteisiin ei ole ollut tarpeeksi vahva. 
Sari Luostarinen kommentoi, että tämä liittyy laajemmin kokonaisuuden 
kehittämiseen, jossa tavoite olisi, että koordinaattorit kokoontuisivat enem-
män ja keskustelu olisi siellä operatiivisemmalla tasolla. Sen sijaan 
ohjausryhmässä tehtäisiin enemmän linjausta ja päätöksentekoa valmistele-
via asioita johtoryhmää varten. Marko Puhtila ehdotti, että 6Aika-strategiatoi-
misto esittäisi jatkossa ehdotuksia toimintamalleista liittyen kokonaisuuden 
hallintaan ja tiedonkulkuun eri hankkeiden välillä. Anna-Mari Sopenlehto 
esitti, että myös koordinaattorien ja kärkihankevetäjien välistä yhteistyötä tu-
lisi lisätä ja järjestää yhteisiä kokouksia, joissa kaikki ovat paikalla. Todettiin, 
että jatkossa myös kärkihankevetäjät pyritään saamaan mukaan 
koordinaattorikokouksiin.  
 
Mari Kuparinen esitteli rahoittajan laatiman taulukon 6Aika-rahoituksen 
jakautumisesta kaupungeittain kolmen ensimmäisen rahoituspäätöksen jäl-
keen (6Aika-strategiatoimistohanke, avoimen datan kärkihanke ja avoimet 
innovaatioalustat –kärkihanke). Muiden kuin kaupunkiorganisaatioiden jako 
kaupunkien alle on tehty osahankkeiden ilmoittaman postiosoitteen mukai-
sesti. Todettiin, että ohjausryhmä toivoo jatkossakin saavansa vastaavan-
laista tietoa. Sari Luostarinen totesi, että myös strategiatoimisto laatii erilaisia 
rahoituksen jakautumiseen liittyviä laskelmia seurannan ja johtopäätösten tu-
eksi. 
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5. 6Aika – INKA -yhteistyö 
 

Ohjausryhmän uusi jäsen Markku Koponen Tekesistä esitteli INKA-ohjel-
maa, jossa toimenpiteet ja tavoitteet ovat osittain hyvin samankaltaisia  
6Aika:n kanssa. Kaupunkien vahvuuksiin ja osaamiseen perustuen halutaan 
luoda innovaatiokeskittymiä, jotka houkuttelevat erityisesti yrityksiä pysy-
mään alueella ja luomaan työpaikkoja. INKA:ssa tavoitellaan kaupunkien vä-
listä yhteistyötä yhteisten kehityshankkeiden kautta (esim. jokaisella INKA:n 
teema-alueella on kärkihanke), ja niillä suunnattaisiin rahoitusta esimerkiksi 
innovatiivisiin julkisiin hankintoihin. Julkisista hankinnoista ollaan myös 
järjestämässä koulutusta ohjelman piirissä.  

 
Seppo Haataja jatkoi esittelyä kertomalla ensimmäisistä suunnitelmista 
6Aika – INKA-yhteistyön suhteen. Yhteyskohtia löytyy etenkin avoimet 
innovaatioalustat –painopistealueen kautta, jossa 6Aika luo raameja ja 
toimintamalleja kaupungeissa ja INKA-ohjelma mahdollistaa yritysten 
mukaantulon pilotointiin. Tällä hetkellä mietitään erityisesti pilotointiprosessia 
ja millä tavalla yritykset voivat testata omia ideoitaan innovaatioalustoilla 
käytännössä. 
 
Keskusteltiin 6Aika – INKA-yhteistyöstä. Todettiin, että etenkin innovatiivis-
ten julkisten hankintojen puolella yhteistyö olisi hyödyllistä. Olli Voutilainen 
kommentoi, että kun INKA ja ITI olivat valmistelussa pohdittiin niiden yhtäläi-
syyttä ja eroja. ITI on enemmän kaupunkilähtöistä ja INKA vahvistaa 
yritysvetoisuuden ja elinkeinonäkökulman. Päällekkäisinä teemoina 
tunnistettiin silloin liikenteen tilannekuva avoimen datan puolella sekä avoi-
met innovaatioalustat. Olli Voutilainen lupasi lähettää strategiatoimistoon 
jatkojalostettavaksi kuvan INKA:n ja ITI:n roolista, joka voisi selkeyttää 
eroavaisuuksia. Sari Luostarinen esitti, että ensi syksyn EAKR-hakuun 
voitaisiin mahdollisesti jo miettiä teemoja, joita voitaisiin valmistella yhdessä 
INKAN:n kanssa. Kaikki kolme painopistettä voitaisiin myös yhdistää sa-
maan hakuun. Minna Torppa lisäsi, että haun yhteydessä yrityksiä voitaisiin 
ohjata hakemaan rahoitusta INKA:sta EAKR-hakua tukeville teemoille. 

 
6. Innovatiiviset hankinnat 6Aika-strategiassa  
  

Marko Puhtila ja Heikki Huhmo esittelivät tilannekatsauksen viime kokouk-
sessa avattuun keskustelunaiheeseen innovatiivisista hankinnoista 6Aika-
strategiassa. Tähän mennessä asia on edennyt niin, että ensi viikon 
maanantaille on sovittu Skype-palaveri Turun, Oulun ja strategiatoimiston 
välille, jossa pohditaan miten asiaa viedään tästä eteenpäin. Turussa haas-
teita asian edistämiseen on luonut se, että kaupungin hankinta- ja 
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logistiikkakeskuksen johtaja on irtisanoutunut ja lisäksi avoimet 
innovaatioalustat –kärkihankkeen osatoteutuksen puitteissa palkattavaa 
hankintaresurssia ei vielä ole logistiikkakeskukseen osoitettu. Oulussa 
resurssitilanne ei myöskään ole hyvä, mutta asian projektoinnilla ja töiden 
allokoinnilla sitä voidaan viedä eteenpäin.  
 
Keskusteltiin INKA-puolen hankintaverkostoista ja yhteistyöstä INKA:n 
kanssa innovatiivisten hankintojen saralla. Markku Koponen kertoi, että 
INKA:ssa asiaa työstäviä yhteistyöverkostoja löytyy vielä harmillisen vähän 
ja yhteistyön edistäminen kaupunkien välillä vaatii yhteisten haasteiden 
tunnistamista ja sitä kautta yhteishankkeiden kehittämistä. Kevään aikana 
INKA:ssa tehdään selvitystä kaupunkien yhteisistä hankkeista, jonka poh-
jalta asiaa viedään eteenpäin. Sari Luostarinen kommentoi, että vaikkakin 
avoimet innovaatioalustat –kärkihankkeen sisällä on muotoutumassa hyvä 
työryhmä työstämään aihetta, ei 6Aika:n kannata jättää hyödyntämättä 
mahdollisuutta tehdä yhteistyötä asiassa INKA:n kanssa. Olli Voutilainen li-
säsi, että innovatiiviset hankinnat ovat kasvusopimuksissa 12 kaupungilla 
yhteensä 440 milj. eurolla kahden vuoden haarukassa (summasta puuttuu 
vielä Helsingin kaupunki).  
 
Sovittiin, että innovatiivisten hankintojen teeman työstämistä jatketaan avoi-
met innovaatioalustat –kärkihankkeen työryhmän sisällä. Kun asiat ovat 
konkretisoituneet, palataan niiden käsittelyyn ohjausryhmässä.  

 
7. 6Aika-strategiatoimistohankkeen muutoshakemus ja päivitetty sopi-

mus allekirjoitukselle 
 

Sari Luostarinen esitteli aiheen. Vantaan Innovaatioinstituutin lakkauttamisen 
vuoksi 6Aika-strategiatoimistohankkeessa tehdään muutoshakemus sekä 
allekirjoitetaan päivitetty yhteistyösopimus. Tämän lisäksi hakemukseen teh-
dään samalla muitakin tarpeellisia päivityksiä ja myös osatoteuttajien 
taustalomakkeita voidaan tarvittaessa päivittää. Kaupungeilla voi olla tarve 
esimerkiksi jakaa yhden hankehenkilön työtä kahdelle henkilölle tai siirtää 
henkilöstökuluista budjettia ostopalveluihin. Mahdollisista muutostarpeista on 
kuitenkin keskusteltava rahoittajan kanssa. Strategiatoimisto kerää 
muutostoiveet kaupungeilta ja käy keskustelun rahoittajan kanssa. 
 
Sovittiin, että strategiatoimisto laittaa sähköpostilla tarkemman ohjeistuksen 
ja aikataulun liittyen muutostoiveiden keruuseen.  

 
8. Muut asiat 
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Käytiin läpi tilannekatsaus hankehakemusten pisteytyksen etenemiseen. 
Anna-Mari Sopenlehto kertoi, että pisteyttäjille haasteellisinta on ollut pisteyt-
tää kärkihankkeiden tavoitteiden näkymistä hankehakemuksissa. Pirkko 
Karjalainen-Suoranta kommentoi, että Espoossa etenkin pisteytyksen tiukka 
aikataulu on hankaloittanut pisteytystä.  
 
Keskusteltiin siitä, miten hankehakemusta pisteytetään, jos hankehakemuk-
sella esimerkiksi toinen toteuttaja näyttää selkeästi panostavan hankkee-
seen enemmän kuin toinen. Mari Kuparinen totesi, että usein 
hankehakemuksen tekstistä ei ilmene kaikkia pisteytyksen antamiseen 
tarvittavia faktoja. Tällöin asia vaatii lisätiedusteluja hakijalta. Kaupunkien 
pisteytystiimien sisällä on hyvä sopia, kuka ulkoisen tiedustelun tällaisessa 
tapauksessa tekee. Minna Torppa myös muistutti, että pisteytysmuistioon on 
hyvä kirjata huomioita siitä, mitä heikkoja puolia hakemuksissa on, jotta nii-
den avulla voidaan myös pohjustaa päätöksiä. Myös jos esim. hanke on 
muuten hyvä, mutta sillä on liian iso budjetti, on tämä hyvä kirjata 
pisteytysmuistioon huomiona. Tällöin hanke voidaan hyväksyä kunhan bud-
jetti on maksimissaan tietyn suuruinen. Tämä kirjataan myös johtoryhmän 
päätökseen. 

 
Käytiin lyhyesti läpi 22.4. järjestettävän 6Aika-ohjausryhmän ja –johtoryhmän 
yhteiskokouksen ohjelmaa. Minna Torppa kertoi, että strategiatoimisto on 
koostamassa kokousta varten tietoa siitä, miten viime vuosi numeroiden ja 
sisältöjen näkökulmasta sujui. Merkittävänä pohjana tiedon keräämiseen toi-
mii maaliskuussa toteutettu 6Aika-kysely, joka lähetettiin viime vuonna 
6Aika-toiminnassa mukana olleille. Tilaisuuden tarkoitus on tehdä 
johtopäätöksiä menneestä toiminnasta ja suunnata tulevaa toimintaa tämän 
pohjalta. Yhteiskokouksia pidetään jatkossa säännöllisin väliajoin ja johtoryh-
män ja ohjausryhmän jäsenten lisäksi paikalle kutsutaan myös rahoittajan 
edustajat (Uudenmaan liitto sekä Hämeen ELY-keskus) ja kärkihankkeiden 
vetäjät.  

 
Outi Rouru esitteli lyhyen tilannekatsauksen Oulun Smart City –seminaarin 
järjestelyistä. 6Aika-cocktail-tilaisuuden järjestelyt etenevät suunnitellusti. 
Cocktail-tilaisuuden järjestelykuluihin liittyvä yhteistyösopimus allekirjoitetaan 
22.4. johtoryhmän ja ohjausryhmän yhteiskokouksessa. Kuutoskaupunkien 
sihteeristön kokouksessa selvisi, että kuutossihteeristö valmistelee ennen 
cocktail-tilaisuutta järjestettävän kaupunginjohtajien paneelin sisältöjä 6Aika-
konsortion sijaan. 6Aika-koordinaattorien ja –ohjausryhmän jäsenten tulee 
informoida oman kaupunkinsa kaupunkisihteeristön jäsentä sekä panelistia 
6Aika-sisällöistä.  
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Keskusteltiin ohjausryhmän seuraavista kokouksista. Todettiin, että 4.5. Ou-
lussa järjestettävän kokouksen kestoa on syytä ainakin alustavasti pidentää, 
koska kokouksessa käsitellään EAKR-pilottihankehaun pisteytyksen tulokset 
ja yhteenvedot. Sovittiin, että kokousaikaan tehdään varaus klo 19.00. asti, 
jolloin kokoukseen sisältyisi tarvittaessa myös ruokailu alkuillasta.  Syksyn 
kokousten kalenterointiin liittyen sovittiin, että strategiatoimisto tekee alusta-
vat kalenteroinnit kokouksille kokousmateriaalissa olevien 
päivämääräehdotusten mukaisesti. 
 
6Aika ohjausryhmän seuraavat kokoukset: 

 
• 22.4.2015 klo 9.30-14.30, Helsinki (joryn ja ohryn yhteiskokous Helsinki) 
• 4.5.2015 klo 12.30-16.30, Oulu (hankehakemusten pisteytyksen yhteen-

veto) 
• 4.6.2015 klo 11.45, Espoo  
• Alustava: 26.8.15, Vantaa 
• Alustava: 14.10.15, Turku 
• Alustava: 2.12.15, Tampere 

 
 

 


