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1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirja 
 

Puheenjohtaja Järvinen avasi kokouksen klo 9.33. Käytiin lyhyt tilannekatsaus 
edellisen kokouksen asioista, joista sovittiin toimenpiteitä. Anna-Mari Sopenlehto 
kertoi Verso-yhteistyön tilanteen. Verso on ollut yhteydessä Turun kaupunkiin, 
mutta vielä ei ole tarkemmin sovittu Turun pilotista. Verson nettisivut eivät ole 
päivittyneet suunnitelmien mukaisesti eli sinne ei ole tuotu alustaa, joka oli aina-
kin vielä keväällä suunnitelmissa. 6Aika-konsortion on hyvä vielä miettiä, mitkä 
ovat ne tavat, joilla 6Aika-toimintaa tuodaan näkyväksi.   
 
Outi Rouru kertoi tilanteen kuutoskaupunkien yhteisen lausunnon laatimisesta 
lausuntokierroksella olevaan uuteen hankintalakiin. Ensimmäiselle 
lausuntokierrokselle kesäkuussa ei saatu kerättyä yhteistä lausuntoa. Ennen 
vuoden loppua on tulossa kuitenkin toinen, vielä tärkeämpi lausuntokierros, jo-
hon toiveena on saada kaupunkien yhteinen näkymä lakiin. Erityisesti 
innovatiivisten hankintojen linkitys 6Aika-strategiaan on vahva.  
 
Teuvo Savikko kertoi, kuinka Espoon ensi toukokuun (12.5.16) kansallisen 
6Aika-tapahtuman järjestelyt etenevät. Tapahtumaa on valmisteltu ja suunniteltu 
yhteistyössä WeeGeen kulttuuri- ja tapahtumapalvelupäällikkö Lea Rintalan 
kanssa. Espoossa valmistelutyössä ovat mukana Johanna Lyytikäinen, Teuvo 
Savikko ja Päivi Sutinen. Jukka Järvinen kertoi, että Tampere puolestaan 
suunnittelee Smart city –aiheista tapahtumaa Tampereelle syyskuulle 2016. Asi-
aan palataan myöhemmissä kokouksissa.  
 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 
2. Kevään toiminta sekä yhteenveto suuntapajasta 

 
Sari Luostarinen esitteli asian. Kevään 2015 aikana käynnistyivät avoimet 
innovaatioalustat ja avoin osallisuus ja asiakkuus –kärkihankkeet. Lisäksi 
järjestettiin ensimmäiset EAKR- ja ESR-pilottihaut. Mari Kuparinen kertoi, että 
kaikki viralliset, kielteiset päätökset pilottihaun hankehakemuksille on tehty ja 
myönteiset päätökset saadaan myös tehtyä lähiaikoina. Myös ESR-haun 
rahoituspäätökset ovat parhaillaan työn alla.  
 
6Aika-strategiatekstiä päivitettiin ja versio on hyväksytty TEM:issä, mutta siihen 
tehdään vielä viimeisiä stilisointeja. Strategiadokumentista on tulossa myös 
englanninkielinen käännös. 6Aika-strategiatoimistohankkeen ensimmäisen 
maksatushakemuksen maksatuspäätös saatiin elokuussa ja maksatukset lähte-
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vät osatoteuttajille lähipäivinä. Keväällä laadittu strategiatoimistohankkeen 
muutoshakemus on rahoittajan hyväksymä, mutta sitä ei EURA2014-järjestel-
män teknisten puutteiden vuoksi ole vielä saatu jätettyä virallisesti rahoittajalle. 
Muutoshakemuksen jättäminen tuli kuitenkin mahdolliseksi 25.8., joten 
strategiatoimisto jättää hakemuksen EURA:an lähiaikoina. Tämän jälkeen myös 
toisen maksatushakemuksen laadinta ja jättö EURA:ssa mahdollistuu. Matti 
Saastamoinen avoimen datan kärkihankkeesta kertoi, että heidän ensimmäisen 
maksatushakemuksensa maksatuspäätöstä ei vielä pystytä tekemään EURA-
järjestelmän ohjelmointivirheen vuoksi (järjestelmä ei pysty käsittelemään han-
ketta, jossa niin monta osatoteuttajaa). Päätöksen pitäisi kuitenkin tulla 
lakisääteisen 90 päivän käsittelyajan sisällä.  

 
Keskusteltiin Rambollin (Ramboll Management Consulting) toteuttamasta strate-
gian käynnistysvaiheen arvioinnista sekä kesäkuussa pidetystä suuntapajasta. 
Arviointi toteutettiin strategian ydinryhmille suunnatulla kyselyllä sekä 6Aika-
johtoryhmän jäsenille järjestetyillä haastatteluilla. Tuloksia esiteltiin suuntapa-
jassa 16.6.2015. Tulokset luovat pohjan toiminnan kehittämiselle. Koordinaattorit 
työstävät esille nousseita kehittämistarpeita eteenpäin seuraavassa kokoukses-
saan, jonka jälkeen ne tuodaan 6Aika-ohjausryhmän ja –johtoryhmän käsitte-
lyyn. Arvioinnin tulosten lisäksi suuntapajan ryhmätöissä keskusteltiin 6Aika-
toimintamallista ja älykkään kaupungin mallista, suunniteltiin tulevaa EAKR-ha-
kua ja pohdittiin 6Aika-strategian kansainvälistä näkyvyyttä ja tarinaa maail-
malla.  
 
Käynnistysvaiheen arviointi luo perustan 6Aika-strategian laajemmalle ulkoiselle 
arvioinnille, joka toteutetaan vaiheittain strategian toteutusaikana. Arviointia var-
ten tulee määritellä ne indikaattorit, joilla seurataan kaupunkien toiminnan muu-
tosta ja kehitystä strategian seurauksena. Arvioinnissa on tärkeää erottaa toisis-
taan itse strategian onnistumisen arviointi ja seuranta ja toisaalta strategian 
hankkeiden arviointi ja mittarit. Tulee myös pohtia, mitä asioita strategiasta 
arvioidaan ensimmäisessä vaiheessa (kolmen toteutusvuoden jälkeen), jolloin 
esimerkiksi strategian vaikuttavuutta ei vielä voida mitata. Keskiöön nousee 
alussa erityisesti viestinnällinen puoli eli miten ja missä muodossa arvioitsijoille 
kerätään tarpeeksi tietoa 6Aika-strategian toiminnasta arviointia varten. 

 
3. EAKR-haun valmistelua 

 
Minna Torppa esitteli aiheen. Syksyn 2015 EAKR-pilottihaun suunnittelu aloitet-
tiin jo keväällä, jolloin ohryssä kerättiin mahdollisia hakuteemoja. Kesäkuussa 
6Aika-johtoryhmä päätti, että hakua lähdetään toteuttamaan kaksivaiheisena. 
Tämän jälkeen 6Aika-koordinaattorit ja strategiatoimisto ovat valmistelleet hakua 
eteenpäin. Suunnitelmissa olisi ensimmäisessä vaiheessa järjestää sparrausta 
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hakijoille hankeidean valmisteluun ja jalostamiseen, muun muassa työpajojen ja 
keskustelutilaisuuksien avulla. Hakijat voisivat myös tulla pitchaamaan 
hankeideaansa kaupungeille. Lisäämällä vuorovaikutusta hakijoiden kanssa 
varmistettaisiin, että varsinaiset hankehakemukset vastaavat kaupunkien, strate-
gian ja kärkihankkeiden sisällöllisiin tarpeisiin.  Samalla avattavaa hakua voi-
daan vielä määritellä ja tarkentaa. Hankeideoiden valmisteluvaiheen tulisi olla 
prosessina kevyt ja ketterä, jolloin myös hankeideoiden arviointi olisi rullaavaa ja 
perustuisi selkeään, yksinkertaiseen sapluunaan. Tähän tarvitaan toimivat ja 
tarkoituksenmukaiset sähköiset työvälineet. Tärkeää on, että hakijoita kohdel-
laan sparrausvaiheessa tasapuolisesti. On oleellista viestittää, että vaikka ei 
olisikaan osallistunut ideointi- ja sparrausvaiheeseen, voi ihan normaalisti jättää 
hakemuksen virallisen haun auettua. Sparrausvaihe vaatii myös 6Aika-
kaupunkikoordinaattoreilta ja ohjausryhmän jäseniltä paljon paneutumista ja ai-
kaa. Tähän tulee varautua käytettävissä olevan työajan suhteen. 
 
Keskusteltiin ehdotetusta kaksivaiheisesta mallista syksyn EAKR-haun 
läpiviemiseksi. Mari Kuparinen muistutti, että vaikka haussa käytetään kaksivai-
heista mallia (sparrausvaihe ja virallinen haku), ei rahoittajan näkökulmasta ja 
selkeyden vuoksi voida puhua varsinaisesti kaksivaiheisesta hausta. Tämä saat-
taisi hämätä hakijoita prosessin kulusta, jossa järjestetään siis vain yksi haku. 
Rahoittaja myös huomautti, että tähän mennessä hakujen valmistelu on käynnis-
tetty liian myöhään, ja jossain vaiheessa tulisi päästä siihen, että hakuja 
valmistellaan eteenpäin jo pidemmälle aikavälille (useamman hakukierroksen 
mittaisesti). Tämä hyödyntäisi myös hakijoita, joille voidaan viestiä, että vaikka 
heidän hankeideansa ei sopisi pian avattavaan hakuun, saattaa se sopia ensi 
vuoden hakuun.  
 
Ohjausryhmän keskusteluissa todettiin, että syksyn 2015 EAKR-haku järjeste-
tään yksivaiheisena virallisena hakuna, jossa ennen virallisen haun avaamista 
on ideointi- ja sparrausvaihe. Sparrausvaiheen onnistumiseksi tarvitaan selke-
ästi suunniteltu prosessi, jossa roolit, työnjako, hankeideoiden arviointitapa- ja 
kriteerit sekä käytettävät työvälineet ovat etukäteen sovittuja. Ensimmäisellä 
EAKR-hakukierroksella prosessia ei oltu määritelty riittävästi etukäteen. 
Strategiatoimisto kertoi, että sparrausvaiheessa Trellon sijasta työvälineenä 
voitaisiin käyttää Podiota keskusteluun sekä idealomakkeen linkittämiseen 
6aika.fi –sivustolle. Podiota ollaan ottamassa käyttöön Forum Viriumissa ja se 
on mahdollisesti korvaamassa jatkossa myös Dropboxin käytön 6Aika-
strategiatoimiston osalta (tiedostot siirretään Podioon). Todettiin, että on hyvä 
kannustaa myös mahdollisesti edellisessä haussa kielteisen rahoituspäätöksen 
saaneita, kuitenkin hyviksi aihioiksi/ideoksi todettuja, osallistumaan ideointi- ja 
sparrausvaiheeseen.  
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Keskusteltiin haun painopistealueista. Todettiin alustavasti, että hakijat voisivat 
hakea rahoitusta hankkeelle, joka hyödyntää kaikkien kolmen painopistealueen 
aihealueita, mutta se ei ole välttämätöntä. Tällöin haussa avattaisiin EAKR-
toimintalinjan 2 erityistavoitteet 4.1. sekä 5.1. Lisäksi painopistealueiden sisällä 
voidaan hakuun avata tarvittaessa myös alakategorioita, joissa esimerkiksi avoi-
meen dataan haetaan hankehakemuksia hyvinkin spesifeistä aihealueista. Jotta 
hakijat pystyvät suunnittelemaan pilottihankkeensa niin, että se tukee tai täyden-
tää myös kärkihankkeiden tekemisiä/sisältöjä, tarvitaan hakuilmoitusta varten 
entistä konkreettisemmat kuvaukset kärkihankkeiden toiminnasta ja tavoitteista.  

 
Keskusteltiin ideointi- ja sparrausvaiheen teemoituksesta ja aikataulusta. Todet-
tiin, että 6Aika-strategiatoimiston laatima kuva esitysmateriaalissa (dia 20) sum-
maa hyvin teemoja ja reunaehtoja. Teemoihin on nostettu kaupunkien strategisia 
kehittämisalueita sekä hallitusohjelman tavoitteita, jotka monilta osin linkittyvät 
yhteen. Koska hakujen teemoja ja aikatauluja pitäisi pystyä suunnittelemaan 
eteenpäin pidemmällä aikavälillä, linjattiin, että dia toimii pohjana tulevalle kah-
delle EAKR-haulle niin, että tarkemmat teemat ja rajaukset määritellään 
hakukohtaisesti. Hakuilmoituksessa teemoja tuodaan esille esimerkinomaisesti 
niin, että hankehakemus voi liittyä esim. kaupunginosakehittämiseen, oppimi-
seen tai hyvinvointiin, mutta sen lisäksi hakemus voi olla ns. ”jokeri” eli fokusoi-
tua teemaan, jota kaupungit eivät ole itse etukäteen määritelleet. Haun avaami-
sen aikataulusta sovittiin, että johtoryhmälle ehdotetaan haun aukeamista 
1.12.2015 ja sen sulkeutumista 15.01.2016. Haku olisi tällöin auki noin seitse-
män viikkoa. Ennen virallisen haun avautumista toteutettava sparrausvaihe on 
käynnissä loka-marraskuussa. Sparrausvaiheen prosessin ja aikataulujen 
suunnittelua ja haun valmistelua jatketaan koordinaattorikokouksessa 14.-15.9. 
ja ohjausryhmän kokouksessa 18.9. Alustava suunnitelma haun läpiviemisestä 
esitellään myös 6Aika-johtoryhmälle johtoryhmän kokouksessa 10.9. ja jalos-
tuneempi ehdotus hakuprosessista 30.9. kokouksessa. 

 
4. ESR-rahoituksen suuntaaminen ja seuraavan haun aikataulu 
 
Minna Sikiö esitteli aiheen. Kaupungit kirjasivat kesän 2015 aikana Google Drive 
–pohjaan tarpeitaan tulevien ESR-hakujen teemoiksi ja avattaviksi toimintalin-
joiksi. Näiden pohjalta koostetaan teksti syksyn maakuntaohjelmien 
toimeenpanosuunnitelmia varten.  
 
Keskusteltiin kaupunkien kirjaamista tarpeista tulevia ESR-hakuja varten. Todet-
tiin, että tulevissa hauissa avattavat toimintalinjat ovat TL3 (nuorten ja muiden 
heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyden edistäminen) 
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vuodelle 2016 ja TL5 (työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn 
parantaminen) vuodelle 2017. Kohderyhminä kaupunkien kirjaamissa vastauk-
sissa korostuvat nuoret,  maahanmuuttajat, korkeasti koulutetut työttömät, 
pitkäaikaistyöttömät sekä työttömät, joilla on erittäin vähän tai ei ollenkaan 
työkokemusta. Lisäksi toimenpiteitä voitaisiin kohdistaa rakennemuutoksista 
johtuvaan työttömyyteen. Sovittiin, että kaupunkien vastauksien perustella 
6Aika-strategiatoimisto laatii kuluvan viikon aikana tekstiehdotuksen 
toimeenpanosuunnitelmia varten, joka laitetaan ohjausryhmälle kommentointiin. 
 
Keskusteltiin seuraavan ESR-haun avaamisesta. Rahoittaja (Hämeen ELY-kes-
kus) olisi alustavasti valmis avaamaan haun jo marraskuussa 2015. Todettiin, 
että myös tulevan ESR-haun olisi hyvä sisältää ns. sparrausvaihe, koska edelli-
sessä haussa hakemukset eivät vastanneet riittävällä tasolla 6Aika-strategian 
tavoitteita. Sparrausvaiheen prosessin tulee olla kuitenkin selkeästi määritelty 
ennen kuin se voidaan aloittaa ja se tulisi synkronoida yhteen EAKR-haun 
aikataulun kanssa. Sovittiin, että rahoittajalle ehdotetaan haun avaamiseksi 
alustavasti helmikuuta 2016. Aikataulun ja haun työstämistä jatketaan 
koordinaattorien kanssa sen jälkeen, kun asiasta on keskusteltu rahoittajan 
kanssa. Asiaan palataan seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa. 

 
 
5. Tilannekatsaukset kärkihankkeisiin (kärkihankevetäjät esittelevät) 
 
Matti Saastamoinen esitteli avoimen datan kärkihankkeen tilannekatsauksen. 
Kärkihankkeessa on työn alla databusiness.fi –sivusto, joka tulee olemaan hank-
keen pääasiallinen viestintäkanava yritysten suuntaan. Kanavalle tulee muun 
muassa tarinaa avoimesta datasta, vierasblogeja ja tietoa hankkeesta, ja se 
julkaistaan kansainvälisessä Mindtrek-tapahtumassa Tampereella 22.9. Mindtre-
kissä kärkihanke vastaa tapahtuman avoimen datan ohjelmasta. 
Rekrytointiprosessit kaupungeissa ovat aiheuttaneet huolta kärkihankkeessa, 
koska ne olleet erittäin hitaita ja edelleen kaupunkien osahankkeista puuttuu 
työntekijöitä. Tämä aiheuttaa viivästyksiä hankkeen toimenpiteiden toteuttami-
sessa.  
 
Käytiin keskustelua avoimen datan kärkihankkeessa tehtävästä dataportaali-
hankinnasta. Dataportaali tulee olemaan avoimen lähdekoodin datanjakelu-rat-
kaisu, josta saadaan modernit työkalut datan jakeluun ja hallintaan. Portaalin 
voivat ottaa käyttöön kaikki kuutoskaupungit ja jatkossa myös muut kaupungit. 
Portaalin kilpailutus ja hankinta ovat kärkihankevetäjän Tredean budjetissa (300 
000€), jolloin muut kuutoskaupungit maksavat hankinnan kuluista Tredean 
kuntarahoitusosuutta. Kuntarahoitusosuuteen tulee myös arvonlisävero päälle, 
koska verottaja on tulkinnut kuntarahalla toteutettavan koordinaatiotyön 
arvolisäveron piiriin.  Kärkihankekoordinaatio haluaa varmistaa, että kaupungit 
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ovat varautuneet hankinnasta aiheutuviin kuluihin ja kilpailutus voidaan aloittaa 
(toteutetaan loka-maaliskuussa). Verottajalle tehtyyn oikaisuvaatimukseen 
kuntarahalla toteutettavan koordinaatiotyön arvonlisäverollisuudesta odotetaan 
päätöstä vielä elokuun aikana. Verottajan alkuperäisen päätöksen ei odoteta 
muuttuvan. Todettiin, että on merkittävä päänavaus, että kuusi kaupunkia lähte-
vät toteuttamaan yhdessä dataportaali-työkalua. Hankinnan kuluista ja proses-
sista jatketaan keskustelua ja päätetään avoimen datan kärkihankkeen 
ohjausryhmässä tulevalla viikolla.    
 
Mika Rantakokko esitteli avoimet innovaatioalustat kärkihankkeen 
tilannekatsauksen. Kärkihanke on lähtenyt liikkeelle toukokuussa ja hankkeessa 
työskentelee tällä hetkellä noin 60 henkilöä. Rekrytoinneissa on ollut pieniä vii-
veitä, mutta pääosin ne ovat edenneet hyvin. Hankkeen kick-off järjestettiin 
kesäkuussa Tampereella, ja seuraavaksi osatoteuttajat tapaavat toisiaan 
Mindtrekin yhteydessä syyskuussa Tampereella sekä yhteisessä tapaamisessa 
marraskuussa. Kärkihanke on ollut yhteydessä avoimet innovaatioalustat –
painopistealueen pilottihankkeisiin ja heitä tullaan tapaamaan lähiaikoina sekä 
kutsumaan yhteisiin tilaisuuksiin. Hankkeesta tehtiin yleistiedote, joka pääsi uuti-
sen muodossa esille useampaan sanomalehteen. Hanke kiinnostaa sekä 
kansallisesti että kansainvälisesti ja verkostoitumista sekä yhteistyötä on aloi-
tettu. Tulevia toimintoja hankkeessa ovat muun muassa kansallisen ohjausryh-
män muodostaminen sekä ensimmäisen maksatushakemuksen laadinta 
rahoittajalle. 
 
Outi Laikko esitteli avoin osallisuus ja asiakkuus kärkihankkeen tilannekatsauk-
sen. Hankkeessa käytiin viime viikolla rahoitusneuvottelut ja  hankehakemuk-
seen tulee vielä tehdä pieniä tarkennuksia ja teknisiä korjauksia. Oletus on, että 
päivitetty hankehakemus saadaan jätettyä rahoittajalle tulevalla viikolla, jonka 
jälkeen rahoittaja on luvannut tehdä rahoituspäätöksen 1-2 viikon kuluessa. 
Hankkeen osatoteuttajien kick-off -tapaaminen järjestettiin kesäkuussa ja seu-
raava tapaaminen on luvassa 2.9. Turussa. Tällöin käydään osatoteutuksia 
tiivistetysti läpi, kirkastetaan yhteistä tavoitetta ja mietitään hankkeen aikataulu-
tusta pidemmälle eteenpäin. Kaikki osatoteuttajat ovat saaneet rekrytoitua 
projektipäälliköt. Pohdinnan alla hankkeessa on tällä hetkellä se, miten tutkimus-
, kehittämis-, ja innovointiyhteistyötä lähdetään toteuttamaan yhteistyössä 
korkeakoulujen kanssa ja miten heidät saadaan valjastettua mukaan tekemi-
seen. Tulevissa pilottihauissa olisi tärkeää saada avattua EAKR-haku myös 
avoimen osallisuuden ja asiakkuuden puolelle, jolloin sitä kautta 
korkeakouluyhteistyö piloteissa helpottuisi tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden 
ollessa yksi kohderyhmistä. ESR-rahoitetuilla pilottihankkeilla ei pystytä täysin 
tyydyttämään kärkihankkeen korkeakouluyhteistyöhön liittyviä pilotointitarpeita, 
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koska toimenpiteet on niissä selkeästi rajattu kohdistumaan työllisyyden tai työ- 
ja toimintakyvyn kehittämiseen. Kärkihankkeen kohderyhmät ovat tätä laajem-
mat. 
 
6. Kärkihankkeiden ja pilottihankkeiden ohjaus 

 
Jukka Järvinen esitteli asian. Kärkihankkeiden muodostaessa omia ohjausryhmi-
ään ja pilottihankkeiden toimintojen käynnistyessä on noussut esille tarve 
keskustella ja linjata kärkihankkeiden ja pilottihankkeiden ohjauksen periaatteita 
sekä niiden suhdetta koko strategian johtamiseen ja ohjaukseen. Lisäksi esimer-
kiksi 6Aika-strategian ohjausryhmän roolia 6Aika-strategiatoimistohankkeen 
ohjausryhmänä tulee tarkastella. On tärkeää pitää huolta siitä, että jääviyksiä eri 
ohjaavien ryhmien sisällä ja välillä ei synny.   
 
Avoimet innovaatioalustat kärkihankkeessa on pohdittu mahdollisuutta, että 
6Aika-strategian ohjausryhmästä tulisi myös kärkihankkeen ohjausryhmä. Mal-
lilla vähennettäisiin byrokratiaa ja optimoitaisiin toimiminen 6Aika-strategian 
mukaisesti. Ohjausryhmälle malli aiheuttaisi kuitenkin lisätyötä ja mahdollisia 
jääviyskysymyksiä (ohjattaisiin hanketta, jota ollaan oltu itse pisteyttämässä ja 
arvioimassa). Avoimen datan kärkihankkeessa on muodostettu oma, kaupunkien 
tietohallintojohtajista koostuva ohjausryhmä, jossa yksi jäsenistä (Seppo Haa-
taja) on myös 6Aika-strategian ohjausryhmässä. Näin on muodostettu linkki 
kärkihankkeen ohjausryhmän ja strategian ohjausryhmän välille. Lisäksi on 
keskusteltu siitä, että kärkihankkeiden vetäjistä tulisi 6Aika-strategian ohjausryh-
män asiantuntijajäseniä. Todettiin, että näillä tavoin linkki kärkihankkeen ohjauk-
sen ja 6Aika-strategian ohjauksen välillä säilyisi ja että malli on kannatettava 
kaikille kärkihankkeille.  
 
Keskusteltiin 6Aika-strategiatoimistohankkeen ohjausryhmästä, joka on sama 
kuin koko strategian ohjausryhmä. Tämä tarkoittaa sitä, että ohjausryhmässä 
istuvat koordinaattorit, jotka tekevät töitä strategiatoimistohankkeessa, ohjaavat 
omaa toimintaansa. Näin ollen olisi viisaampaa, jos 6Aika-strategiatoimistohan-
ketta johdettaisiin strategian ohjausryhmän sijasta strategian johtoryhmästä, jol-
loin jääviyskysymyksiä ei synny. Sari Luostarinen huomautti, että käytännössä 
johtoryhmä on jo usein käsitellyt strategiatoimistohankkeen asioita kokouksis-
saan. Todettiin, että johtoryhmälle esitetään muutosta, jossa heistä tulee 6Aika-
strategiatoimistohankkeen ohjausryhmä.  
 
Keskusteltiin 6Aika-strategian pilottien ohjauksesta ja kärkihankkeiden suhteesta 
pilottihankkeisiin. Todettiin, että on hyvä, että pilotit ja kärkihanke tekevät yhteis-
työtä, mutta niiden välille ei tarvita hierarkkista ohjaussysteemiä. Yhteistyötä on 
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kannatettavaa lähteä rakentamaan vapaaehtoisuuden ja  kumppanuuden kautta, 
luottaen siihen, että pilotit haluavat tehdä yhteistyötä kärkihankkeen kanssa. 
Mari Kuparinen muistutti, että jos kärkihankkeen ja pilottien yhteistyötä halutaan 
painottaa jo ennen hankkeiden käynnistymistä, tulee siitä kertoa hakuvaiheessa, 
esimerkiksi hakuilmoituksessa.  
 
Keskusteltiin pilottihankkeiden ohjausryhmistä ja kärkihankkeiden mahdollisesta 
edustuksesta niissä.  Mari Kuparinen kommentoi, että rahoittaja ei vaadi 
pienemmiltä pilottihankkeilta ohjausryhmän perustamista. Seppo Haataja kertoi, 
että avoimen datan kärkihankkeen ohjausryhmässä on keskusteltu siitä, että 
ohjausryhmä haluaisi mahdollisesti olla mukana suurempien datan 
painopistealueen pilottihankkeiden ohjauksessa. Jos kärkihankkeesta istuu hen-
kilö pilottihankkeen ohjausryhmässä, ei hänen tarvitse kuitenkaan olla 
kärkihankevetäjä vaan henkilö voi olla myös jonkun osahankkeen edustaja. Näin 
vältetään kuormittamasta kärkihankevetäjiä liikaa. Todettiin, että tämä voisi olla 
kannatettava toimintatapa ja sen toimivuutta voitaisiin testata esim. jonkun avoi-
men datan painopisteen pilottihankkeen kohdalla.  
 
Keskusteltiin 6Aika-ohjausryhmän kokoonpanosta. Tällä hetkellä kaikki 
kaupunkikoordinaattorit eivät ole ohjausryhmän jäseniä ja lisäksi ohjausryh-
mässä istuu henkilöitä, jotka työskentelevät kärkihankkeiden osatoteutuksissa. 
Kaupunkien tulee miettiä roolien päällekkäisyyksiä ja mahdollisia 
jääviyskysymyksiä. Sovittiin, että kokouksen keskustelujen pohjalta 6Aika-
strategiatoimisto listaa ehdotetut ryhmämuutokset ja –mallit ja lähettää listan 
ohjausryhmälle tarkistettavaksi. Tämän jälkeen asiaa työstetään vielä mm. koor-
dinaattoreiden kanssa ja lopulliset ehdotukset viedään eteenpäin 6Aika-johtoryh-
mälle käsittelyyn.  

 
7. Muut asiat 

 
Anna-Mari Sopenlehto antoi tilannekatsauksen 6Aika-konsortion Brysselin mat-
kasta. Krista Taipale Turun EU-toimistosta Brysselissä on koonnut muiden 
kuutoskaupunkialueiden EU-toimistot yhteen ja ehdottanut 6Aika-ohjausryhmälle 
ajankohtaa 8.-9.12.2015 vierailulle Brysseliin. Ajankohta on kaikkien kaupunkien 
hyväksymä ja vierailua on lähdetty edistämään. Turun EU-toimisto lupaa koordi-
noida vierailun ohjelman ja tapaamisten suunnittelua ja jakaa tehtäviä myös mui-
den kuutoskaupunkien EU-toimistojen kesken. Ennen kuin ohjelmaa voidaan 
suunnitella eteenpäin, tarvitaan kuutoskaupungeilta ehdotuksia siitä, minkälaista 
ohjelmaa Brysselin vierailulta toivotaan ja ketä siellä halutaan tavata. Yhteisesti 
tulee myös miettiä, mikä matkan tavoite on 6Aika-näkökulmasta. Kaupunkien 
EU-toimistot Brysselissä ovat varautuneet siihen, että Brysseliin saapuu 
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maksimissaan noin 30 henkilön delegaatio. Alustavasti on mietitty, että vierailun 
aikana tavattaisiin Euroopan komission (mm. DG Move, DG Regio, DG Re-
search and Innovation) ja OASC-verkoston väkeä. 

 
Keskusteltiin Brysselin ohjelmasta ja henkilöistä, joita siellä tulisi tavata. Ehdotet-
tiin, että vierailun aikana olisi hyvä tavata ohjelmajohtaja Pekka Jounila EU:n 
alue- ja kaupunkipolitiikan pääosastolta sekä Merja Haapakka DG Regiosta. Li-
säksi olisi hyödyllistä tavata Jyrki Katainen, koska hän vastaa Junckerin 
investointipaketin kokoamisesta. Investointipaketista olisi hyvä käydä keskuste-
luja, jotta saataisiin lisätietoa siitä, miten kaupungit voivat käytännössä toimia 
sen suhteen jatkossa. Ehdotettiin myös, että DG Connectista olisi hyvä tavata 
henkilöitä, jotka vastaavat smart city –asioista. Sovittiin, että alustava 
ohjelmaversio matkasta esitellään 6Aika-johtoryhmän kokouksessa 10.9.  
 
Outi Rouru kertoi Oulun Global Forumin 28.-29.9.15 ilmoittautumistilanteen. 
Tällä hetkellä 6Aika-edustus Global Forumissa on jäämässä pieneksi. Tavoite 
on, että 6Aika on tilaisuudessa vahvasti esillä ja kaupungit olisivat tapahtumassa 
laajasti edustettuina. Koska tilaisuus on kansainvälinen, olisi siellä mahdollisuus 
tavata esimerkiksi DG Connectin ylintä johtoa. Lisäksi Markku Markkula on 
järjestämässä tiistai-aamupäivälle palaveria, johon 6Aika-toimijat voisivat osallis-
tua. Outi Rouru kannusti ohjausryhmää vielä miettimään foorumiin osallistu-
mista.  
 
Sari Luostarinen huomautti, että jos 6Aika:a halutaan virallisesti kollektiivina 
tuoda esille foorumissa niin tällöin edustajana pitäisi olla 6Aika-ohjausryhmän ja 
–johtoryhmän puheenjohtajat. 6Aika-viestin tulee myös olla selkeä ja konkreetti-
nen ja kertoa, miksi Suomen kuusi kaupunkia ovat lähteneet mukaan 
yhteistyöstrategiaan. Outi Rouru kertoi, että johtoryhmän puheenjohtaja Pekka 
Sundman on jo ilmoittautunut tapahtumaan. Jukka Järvinen totesi, että hän voi 
vielä selvittää mahdollisuuttaan osallistua tapahtumaan.  

 
Outi Rouru esitteli aiheen, jossa käsiteltiin Hollannin puheenjohtajakauden 
päättymistä toukokuussa 2015 ja EU Urban Agendan huipentumista sekä Suo-
men esitystä agendan uudistamiseksi. Markku Markkula on ollut yhteydessä 
Outi Rouruun ja toivoo, että 6Aika ottaisi vahvan roolin ja kontribuoisi siihen, mi-
ten 6Aika-painopistealueita nostettaisiin uuden EU Urban Agendan kokonaisuu-
teen. 6Aika:n lisäksi VTT:n InnoCity-kokonaisuutta ollaan ottamassa mukaan uu-
teen agendaan. Markkula toivoo, että 6Aika-kokonaisuudesta saadaan yhden si-
vun pituinen setti kansalliseen paperiin, jota Taina Tukiainen koostaa. Tätä var-
ten kaikista 6Aika-kärkihankkeista tarvitaan englanninkielinen ppt-setti hankkei-
den sisällöistä (deadline syyskuun alkupuoli). Sovittiin, että 6Aika-strategiatoi-
misto avaa Dropboxiin oman kansion, jonne materiaalit voidaan tallentaa. Syys-
kuun puolessa välissä on myös eräänlainen komission seminaari asiasta, johon 
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halutaan maiden alustava näkemys. Tähän valmistautumista varten Markku 
Markkula on pyytänyt 6Aika-johtoryhmän kokoukseen 10 minuutin slottia asiasta 
keskusteluun videopuhelun välityksellä. 
 
Olli Voutilainen kertoi vielä taustaa asiasta. EU Urban Agenda on Hollannin 
valmistelema ja sen on tarkoitus huipentua toukokuun lopussa (31.5.2016) 
pidettävään kaupunkiministerien kokoukseen. Urban Agenda on kokonaisuus, 
jossa kaikki EU-maat ovat päättäneet, että pitäisi aiempaa tiiviimmin vaihtaa 
kokemuksia kaupunkikehityksen saralla. Tänä syksynä tullaan valitsemaan kol-
mesta viiteen teemaa, joihin agenda keskittyy. Kaikilta mailta on kysytty, mitkä 
teemat ovat heille tärkeimpiä agendalla ja smart city –teema on yksi Suomen 
ehdotuksista. Seppo Haataja kertoi, että myös OASC-verkosto on osallistu-
massa toukokuun tapahtumaan ja OASC on toinen instrumentti, jolla voidaan 
vaikuttaa EU:n kaupunkikehityspolitiikkaan. 
 
Jukka Järvinen kertoi tarpeesta antaa 6Aika-katsaus kuutosten kj-kokouksessa. 
Kun 6Aika-strategiaa valmisteltiin käytiin sitä esittelemässä kj-kokouksessa, 
mutta sen jälkeen kokouksissa ei ole vierailtu. Nyt olisi hyvä hetki antaa heille 
tilannekatsaus etenemisestä. Lisämotivaationa 6Aika-katsaukseen kj-kokouk-
sessa toimivat rekrytointivaikeudet kaupungeissa, jotka ovat hidastaneet esim. 
kärkihankkeiden toimintojen aloittamista. Helsingin kaupungin kaupunkisihteeri 
Anja Vallitun kanssa tulee sopia, mihin kokoukseen 6Aika-edustajat voivat 
osallistua ja mitä kokouksessa esitetään.  
 
Keskusteltiin aiheesta. Todettiin, että asia on kiireinen ja kaupunginjohtajien 
6Aika-tietoisuutta ja sitä kautta sitoutumista 6Aika:an tulee kasvattaa jo syksyn 
aikana. Todettiin, että kokoukseen lähtijät voisivat olla Pekka Sundman ja Jukka 
Järvinen. Sovittiin, että 6Aika-strategiatoimisto on yhteydessä Anja Vallittuun ja 
kysyy, mihin syksyn kokoukseen 6Aika voisi tulla esittäytymään. Tämän jälkeen 
palataan vielä kokoukseen lähtevän delegaation kokoonpanoon. 
 
Olli Voutilainen kertoi tiedoksi kaikille, että hän on lähdössä Tanskaan 
virkamiesvaihtoon syyskuun alkupuolella. Kyseessä on määräaikainen 
komennusmatka, joka on noin vuoden pituinen. Virkamiesvaihdon kohde on 
TEM:in sisarministeriö Kööpenhaminassa ja yhtenä aihealueena siellä smart city 
–asiat, joista voi löytyä kytköksiä myös 6Aika-tekemiseen. Käytännössä Voutilai-
nen voi toimia syksyllä ohryssä vain taustalla ja hänen tilalleen tulee tärkeisiin 
kokouksiin uusi henkilö. Ensisijaiset yhteyshenkilöt TEM:istä ovat Olli Alho ja Jo-
hanna Osenius.  
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Anne-Mari Sandell 6Aika-strategiatoimistosta esitteli tilannekatsauksen 6Aika-
viestintään. 6Aika-viestinnässä perusmateriaalit on saatu tehtyä ja viestintäinfra-
struktuuri koottua, joten nyt aletaan laajentaa materiaalien sisältöä. 6Aika-strate-
gian viestinnässä halutaan päästä eroon konsulttijargonista ja tuoda esille se, 
että strategiassa tehdään aidosti oikeita asioita, jotka hyödyttävät kaupunkeja. 
Ulkopuolisin silmin erityisen kiinnostavaa on kuutoskaupunkien välinen yhteis-
työ.  
 
Tällä hetkellä viestinnässä ovat tekeillä kaupunkiversiot 6Aika-ppt-pohjista, jotka 
valmistuvat kuluvan viikon aikana. Tämän jälkeen laaditaan myös 
kaupunkikohtaiset power point –pohjat, joihin on integroitu 6Aika-logot. 6Aika-
strategiaa käännetään parhaillaan englanniksi ja siitä oleva käännös lähetetään 
myös kaupungeille kommentointiin. Strategiassa olevista kuvista tehdään myös 
visuaalisempia graafikon toimesta. Lisäksi strategiatoimistoon on tullut pyyntöä 
kuvituselementeistä, joissa kaupungit olisivat visuaalisemmin esitettyinä. Tätä 
työstetään syyskuussa. Yksi jatkuvan muokkauksen kohde on 6aika.fi –sivusto,  
jonne toivotaan kaupungeilta entistä enemmän juttuja kärkihankkeiden ja pilot-
tien konkreettisista tekemisistä. Näitä voi lähettää strategiatoimistoon esimer-
kiksi kaupungin oman 6Aika-viestintävastaavan kautta. Anne-Mari Sandell muis-
tutti myös 6Aika-logojen ja rahoittajan vaatimien logojen käytöstä kaupungin 
omassa viestintämateriaalissa. Jos logoja ei käytetä oikealla tavalla, saattaa 
rahoittaja hylätä materiaaleihin ja niiden tuottamiseen liittyviä kuluja. 
 
Keskusteltiin erilaisen esitysmateriaalin tarpeesta. Kaupunkien sisäiseen käyt-
töön toivotaan kuvaa 6Aika-strategian rakenteesta. Lisäksi toivotaan nopealla 
aikataululla yhtä diaa, jossa olisi sekä suomeksi että englanniksi neljä kohtaa 
(viestintä- ja markkinointikärjet), joista ilmenee, mistä 6Aika-strategiassa on 
kyse. Näin 6Aika esitettäisiin kaikkialla samalla viestillä ja kulmalla, johon eri 
kaupungit voivat sitten lisätä oman kaupungin substanssiasioita.  
 
Lopuksi keskusteltiin tulevista ohjausryhmän kokouksista. Sovittiin, että jo sovit-
tuja kokousaikoja tarkennetaan ja uusia sovitaan tulevissa kokouksissa.  
 
Kokous päättyi klo 12.40. 


