
	

	

	
	
	
	

	

6Aika-strategian	johtoryhmä	
	
Pöytäkirja	
Kokous	28.10.2015,	kello	13.00-15.30		
Paikka:	Vantaan	kaupungintalo,	Asematie	7,	01300	Vantaa,	kokoushuone	Lasikabinetti	
	
Osallistujat:		
Pekka	Sundman,	Turun	kaupunki	(pj)	
Tuula	Antola,	Espoon	kaupunki		
Outi	Rouru,	Oulun	kaupunki	
Kari	Kankaala,	Tampereen	kaupunki		
Marja-Leena	Rinkineva,	Helsingin	kaupunki	(estynyt)	
Santtu	Von	Bruun,	Helsingin	kaupunki	
Jose	Valanta,	Vantaan	kaupunki		
Mari	Kuparinen,	Uudenmaan	liitto	
	
Jukka	Järvinen,	6Aika-ohjausryhmän	puheenjohtaja	(esittelijä)	
Sari	Luostarinen,	6Aika-strategiatoimisto		
Minna	Torppa,	6Aika-strategiatoimisto		
Minna	Joronen,	6Aika-strategiatoimisto	(sihteeri)	
	
	

1. Kokouksen	avaus		ja	edellisen	kokouksen	pöytäkirjan	hyväksyminen	
	

Kokous	avattiin	klo	13.06.	Hyväksyttiin	edellisen	kokouksen	pöytäkirja.	Koska	Tuula	An-
tola	 ei	 ollut	 vielä	 kokouksen	 alkaessa	 paikalla,	 päätettiin,	 että	 käsitellään	 kohta	 kolme	
ensimmäisenä.	Tuula	Antola	saapui	klo	13.12. 
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3. Yritysyhteistyön	käynnistäminen	Tekesin	kanssa	
	

Jukka	 Järvinen	 esitteli	 asian.	 Yritysyhteistyön	 käynnistämisestä	 keskusteltiin	 6Aika-
ohjausryhmän	kokouksessa	9.10.	Tarkoituksena	on	käynnistää	yritysten	aktivointi	6Aika-
yhteistyöhön	vielä	tämän	vuoden	puolella.	6Aika	tarjoaa	yrityksille	ratkottavaksi	kaupun-
geista	 ja	kärkihankkeista	nousseita	haasteita	 ja	mahdollisuuksia	 sekä	 sparrausta.	Tekes	
toimii	yrityshaun	rahoittajana.	Ensimmäinen	rahoitushaku	olisi	mahdollista	avata	 joulu-
kuussa	2015,	jolloin	se	olisi	samaan	aikaan	auki	kuin	6Aika-strategian	EAKR-haku.	Hausta	
järjestettäisiin	infotilaisuuksia,	jotka	ovat	samassa	yhteydessä	EAKR-hakuinfojen	kanssa.	
Alustavasti	 on	 pohdittu,	 että	 Tekesin	 haku	 voisi	 olla	 auki	 kolme	 kuukautta.	 Tekesissä	
hakemusten	käsittely	alkaa	saman	tien,	kun	ne	on	jätetty.	Tekesin	rahoitusta	voivat	ha-
kea	yritykset	ympäri	Suomen	ja	rahoitus	on	lähtökohtaisesti	lainapainotteista.		
	
Johtoryhmä	totesi,	että	Tekes-yhteistyön	edistäminen	on	kannatettavaa.	Merkitään	tie-
doksi	yritysyhteistyön	käynnistäminen	Tekesin	kanssa.	

	
2. EAKR-haun	määrittely	(tarkemmat	sisällöt,	budjetti,	6Aika-kriteerit)	

	
Jukka	 Järvinen	 esitteli	 johtoryhmälle	 toimitetun	 pohjaesityksen	 EAKR-haun	 määritte-
lystä.	 Päätettävänä	 olivat	 haun	 sisällöt,	 budjetti,	 6Aika-kriteerit	 sekä	 valintakriteerien	
painoarvot.	 Näitä	 on	 valmisteltu	 6Aika-ohjausryhmän	 kokouksessa	 9.10.	 sekä	
koordinaattoreiden	kokouksessa	20.10.	
	
Keskusteltiin	pohjaesityksen	mukaisesti	haun	kohdistumisesta,	teemoista	ja	sisällöistä.		
Todettiin,	että	hakuilmoituksessa	olisi	haun	kohdentumisen	suhteen	hyvä	esittää	ensin	
yleiset	 periaatteet,	 jotka	 kohdistuvat	 kaikille	 haun	 painopistealueille.	 Näistä	 tärkeim-
pänä	nousi	esille	uuden	liiketoiminnan	edistäminen	pilottihankkeissa.	Avoimen	datan	ja	
rajapintojen	 painopistealueen	 tekstissä	 tulee	 päätavoitteeksi	 nostaa	 datapohjaisen	
liiketoiminnan	 kehittäminen.	 Avoimet	 innovaatioalustat	 –painopistealueen	 pilottihank-
keissa	 voitaisiin	 edellyttää,	 että	 yritysrajapinta	 ja	 teema	 (toimiala/klusteri)	 ovat	 jo	 tie-
dossa	hankehakemuksessa.	Painopistealueiden	tekstien	tulisi	olla	mahdollisuuksien	mu-
kaan	 yhteismitalliset	 ja	 niistä	 tulee	 jättää	 pois	 ns.	 tyhjät	 lauseet.	 Terminologia	 tulisi	
saada	 selkeäksi	 ja	 sellaiseksi,	 että	 se	 on	 ymmärrettävää	 kenelle	 tahansa.	 Esimerkiksi	
innovaatioalustat	-termin	sijasta	voitaisiin	käyttää	käsitettä	”innovaatioympäristö”.		
	
Todettiin,	 että	 yleisten	 periaatteiden	 jälkeen	 tuotaisiin	 esille	 kaupunkien	 tunnistamat	
strategiset	 teema-alueet	 ja	 vasta	 sitten	 se,	mitä	 pilottihankkeilta	 painopistekohtaisesti	
odotetaan.	Lisäksi	erikseen	olisivat	lyhyet	kärkihankekuvaukset.	
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Keskusteltiin	 pohjaesityksen	mukaisesti	 hankkeiden	 arvioinnista	 kahdessa	 kategoriassa	
sekä	 haun	 maksimibudjetista.	 Todettiin,	 että	 hankkeita	 tullaan	 arvioimaan	 kahdessa	
kategoriassa;	pieniä	hankkeita	erikseen	(kestoltaan	noin	vuoden	mittaiset)	ja	isoja	hank-
keita	 (kestoltaan	noin	kahden	vuoden	mittaiset)	erikseen.	Mari	Kuparinen	Uudenmaan	
liitosta	huomautti,	että	 lain	mukaan	EAKR-rahoitusta	voidaan	myöntää	kerrallaan	enin-
tään	kolmen	vuoden	pituisille	hankkeille.	Pohjaksi	budjettikeskustelulle	Mari	Kuparinen	
esitteli	 taulukon	6Aika-strategian	EAKR-rahoituksen	 sidotun	 ja	 varatun	 rahan	määrästä	
vuoteen	2017	asti	(TEM:in	myöntövaltuutusten	mukaisesti).		

	
Keskusteltiin	 pohjaesityksen	mukaisesti	 6Aika-kriteereistä,	 erityisistä	 valintakriteereistä	
ja	 niiden	 painoarvoista.	 Pisteytyksessä	 sekä	 6Aika-kriteereillä	 että	 erityisillä	
valintakriteereillä	 on	 yhtä	 suuri	 painoarvo	 (100%	 kummallakin).	 Todettiin,	 että	
ensimmäisessä	ehdotetussa	6Aika-kriteerissä	ei	haluta	korostaa	sitä,	että	palveluja	tulee	
syntyä	 vain	 kaupunkien	 omien	 palveluiden	 rinnalle	 tai	 täydentämään	 niitä.	 Kriteeriä	
haluttiin	muuttaa	myös	 aktiivisempaan	muotoon.	Myös	 toiseen	 ehdotettuun	 kriteerin	
muotoilua	 haluttiin	muuttaa	 aktiivisempaan	muotoon	 sekä	 tarkentaa	 yhteistyön	 luon-
netta.	Kolmannen	ehdotetun	kriteerin	kohdalla	muotoilu	säilyy	samana,	mutta	todettiin,	
että	sen	painoarvo	suhteessa	kahteen	ensimmäiseen	kriteeriin	on	liian	suuri.	Täten	kah-
den	ensimmäisen	6Aika-kriteerin	painoarvoja	päätettiin	nostaa	ja	kolmannen	laskea.		
	
Erityisten	valintakriteerien	4.1.	ja	5.1.	painoarvot	johtoryhmä	hyväksyi	ehdotetun	mukai-
sina.	Liittyen	erityiseen	valintakriteeriin	”hanke	tukee	EU:n	Itämeren	alueen	strategiaa”	
Jose	Valanta	 ja	Mari	 Kuparinen	 toivat	 esille	 sen,	 että	 jossain	 vaiheessa	 kuutoskaupun-
kien	 olisi	 hyvä	 pohtia	 EU:n	 Itämeri-strategian	 tuomia	mahdollisuuksia	 rahoitukseen	 ja	
yhteistyöhön.		
	
Johtoryhmä	päätti	pohjaesityksen	pohjalta,	että	pilottihankkeet	voivat	kohdistua	pää-
osin	jollekin	tai	useammalle	kaupunkien	tunnistamista	strategisista	teema-alueista:	
hyvinvointi,	oppiminen,	liikenne	ja	liikkuminen,	kaupunginosa	kokeiluympäristönä	tai	jo-
kin	muu	teema-alue.	Pilottihankkeita	haetaan	kaikille	kolmelle	strategian	painopistealu-
eille:		1)	Avoin	data	ja	rajapinnat	2)	Avoimet	innovaatioalustat	sekä	3)	Avoin	osallisuus	ja	
asiakkuus.		
	
Johtoryhmä	 päätti	 pohjaesityksen	 mukaisesti,	 että	 hankkeita	 arvioidaan	 kahdessa	 eri	
kategoriassa	(pienet	ja	isot	hankkeet).	Pienet	hankkeet	ovat	kestoltaan	noin	yhden	vuo-
den	 hankkeita	 ja	 isot	 noin	 kahden	 vuoden	 hankkeita.	 	 Hakuilmoituksessa	 kuvataan	
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hankekategorioita	pohjaesityksen	mukaisesti.	Haun	maksimibudjetti	on	noin	5	miljoonaa	
euroa	(EU-	ja	valtionrahoituksien	osuus).	
	
Kriteerien	 suhteen	 johtoryhmä	 päätti,	 että	 tulevassa	 EAKR-haussa	 6Aika-kriteerit	 ja	
niiden	painoarvot	ovat:	

• Hanke	 mahdollistaa	 uusien	 markkinavetoisten	 ratkaisujen	 ja	 palvelujen	
syntymistä.	(40%)	

• Hanke	 toteuttaa	 kaupunkien,	 yritysten,	 tki-toimijoiden	 ja	 asiakkaiden	 vä-
listä	tuotekehitys-,	innovaatio-	tai	kaupallistamisyhteistyötä.	(40%)	

• Esitetyt	 toimenpiteet,	 rahoitussuunnitelma	 ja	hanketta	 toteuttava	konsor-
tio	ovat	tarkoituksenmukaisia.	(20%)	

	
Lisäksi	 johtoryhmä	 päätti,	 että	 erityisten	 valintakriteerien	 4.1.	 ja	 5.1.	 painoarvot	 ovat	
pohjaesityksen	mukaiset.	

	
3. Tilannekatsaus	ideointivaiheeseen	

	
Sari	 Luostarinen	 ja	Minna	 Torppa	 esittelivät	 ideointivaiheen	 tilannekatsauksen.	 Idealo-
make	 ja	 siihen	 liittyvät	 oheismateriaalit	 ja	 –ohjeistukset	 julkaistiin	 6Aika-verkkosivuilla	
25.9.	 Johtoryhmän	 kokoukseen	 mennessä	 ideoita	 oli	 jätetty	 29	 kappaletta.	 Ideat	
tallentuvat	6Aika-toimistolla	ja	koordinaattoreilla	käytössä	olevaan	Podio-järjestelmään.	
Idealomakkeen	avulla	on	tarkoitus	saada	tietoa	siitä,	minkälaisia	ideoita	tulevaan	EAKR-
hakuun	 valmistellaan	 sekä	 auttaa	 hakijoita	 työstämään	 ideoistaan	 6Aika-hankkeita.	 Li-
säksi	 julkistamalla	 lomakkeen	 kautta	 saapuneiden	 ideoiden	 tiivistelmät	 ja	 yhteystiedot	
6Aika-verkkosivuilla	voidaan	auttaa	mahdollisia	hakijoita	kumppanuuksien	löytämisessä.	
Lomakkeen	jättäneet	saavat	kuutoskaupungeilta	yhteisen	palautteen	sähköpostitse.	Hei-
dät	kutsutaan	myös	marraskuussa	järjestettäviin	sparraustilaisuuksista,	joissa	kerrotaan	
6Aika-strategiasta	 ja	 kaupunkien	 tarpeista,	 käydään	 läpi	 ideavaihetta	 ja	 tulevaa	 EAKR-
hakua,	 esitellään	 jätettyjä	 ideoita	 sekä	 sparrataan	 hakijoita.	 Ideointivaiheessa	 ei	 ole	
poisrajattu	yrityksiä	(voivat	siis	myös	jättää	ehdotuksen	ideasta),	sillä	vaikka	yritykset	ei-
vät	 voi	 saada	 rahoitusta	6Aika:sta,	 heille	 voidaan	 kertoa	 tulevasta	 Tekes-hausta	 ja	 sitä	
kautta	avautuvasta	mahdollisuudesta	yhteistyöhön	kuutoskaupunkien	kanssa.	

	
Jukka	Järvinen	totesi,	että	ideoiden	käsittely	ja	palautteen	anto	työllistää.	Sari	Luostari-
nen	 toi	 esille,	 että	 tämän	 vaiheen	 avulla	 on	 saatu	 etukäteen	 ehkä	 paremmin	 tietoa	
valmisteilla	olevista	hankeideoista	kuin	edellisellä	kierroksella.	Osataan	varautua	parem-
min	 tuleviin	 hankehakemuksiin	 ja	 auttaa	 ideoiden	 työstäjiä	 ymmärtämään	 paremmin,	
mitä	haetaan	 ja	mikä	6Ajassa	on	ylipäänsä	mahdollista	toteuttaa.	Nyt	testataan	ensim-



	

	 5	

mäistä	kertaa	epävirallista	ideointi-	ja	sparrausvaihetta	ja	kokemusten	pohjalta	on	hyvä	
miettiä,	 olisiko	 esimerkiksi	 rahoittajan	 kanssa	 toteutettava	 kaksivaiheinen	 ideahaku	
selkeämpi	 tapa.	 Nyt	 hakijoilla	 on	 ollut	 hieman	 epäselvyyksiä	 epävirallisen	 ideointivai-
heen	ja	varsinaisen	hakuvaiheen	keskinäisestä	suhteesta.		
	
Johtoryhmä	 totesi,	 että	 ideointivaihe	 ja	 ideoiden	 käsittely	 vaikuttaa	 olevan	 tässä	 vai-
heessa	 hyvällä	 mallilla.	 Merkitään	 tiedoksi	 pöytäkirjaan	 tilannekatsaus	 ideointivaihee-
seen.	

	
4. 6Aika-ohjausryhmän	kokoonpanon	muutokset		
	
Jukka	Järvinen	esitteli	asian.	Johtoryhmä	otti	kokouksessaan	10.9.	kantaa	ohjausryhmän	
ja	 johtoryhmän	 kokoonpanon	 periaatteisiin,	 linjaten,	 että	 kaupungin	 johtoryhmän	 ja	
ohjausryhmän	 jäsenten	 olisi	 hyvä	 olla	 eri	 henkilöt.	 Lisäksi	 tasapuolisuuden	 vuoksi	
ohjausryhmässä	pitäisi	olla	mukana	kaikki	6Aika-kaupunkikoordinaattorit.	Ohjausryhmän	
kokouksessa	 	 9.10.	 linjattiin,	 että	 jatkossa	 ohjausryhmään	 kuuluvat	
kärkihankekoordinaattorit	 asiantuntijajäseninä	 (osallistuvat	 kokouksiin	 tarvittaessa).	 Li-
säksi	 linjattiin,	 että	 ohjausryhmän	 jäsenenä	 ei	 voi	 toimia	 henkilö,	 joka	 työskentelee	
kärkihankkeessa	tai	pilottihankkeessa.	Tältä	pohjalta	kaupungit	ovat	esittäneet	henkilöt	
uudistettuun	ohjausryhmään.	Myös	TEM:in	edustaja	6Aika-ohjausryhmässä	vaihtuu	Olli	
Voutilaisen	lähdettyä	Tanskaan	virkamiesvaihtoon.	Uusi	jäsen	on	Hanna-Maria	Urjankan-
gas.		
	
Johtoryhmä	 päätti	 päätösesityksen	 mukaisesti	 nimittää	 uudistetun	 6Aika-ohjausryh-
män.	

		
5. 6Aika-rahoitusmallin	haasteet		

	
Jukka	Järvinen	ja	Sari	Luostarinen	esittelivät	aiheen.	Strategian	johtamiseen,	ohjaukseen	
ja	koordinointiin	tarvittava	kuutosten	yhteistyö	(matkat,	kokousjärjestelyt)	on	rahoitet-
tava	 toimistohankkeen	 flat	 rate	–kuluina.	Tästä	on	aiheutunut	ongelmia	erityisesti	Ou-
lulle	pitkien	etäisyyksien	vuoksi.	 Toisena	haasteena	on	ollut	 kansallisen	EURA-järjestel-
män	käyttöönoton	ongelmat	 ja	viivästykset,	 jonka	vuoksi	hanketoiminnan	maksatukset	
rahoittajalta	ovat	viivästyneet	merkittävästi	strategiatoimistohankkeessa	ja	avoimen	da-
tan	kärkihankkeessa.		

	
Sari	 Luostarinen	painotti,	 että	 flat	 rate	 –budjetin	määrä	 on	 riippuvainen	 käytetyistä	 ja	
raportoiduista	 henkilöstökustannuksista.	 Eli	 jos	 kaupungit	 eivät	 pysty	 käyttämään	
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hankesuunnitelmassa	budjetoitua	henkilöstöbudjettiaan,	vähenee	tällöin	myös	käytettä-
vän	 flat	 rate	 –budjetin	 määrä.	 Lisäksi	 jos	 hankkeissa	 ei	 pystytä	 resursoimaan	 oman	
osatoteutuksen	 tekemisiä,	 ei	 resursseja	 riitä	 tällöin	 myös	 kärkihankkeen	 yhteisiin	
tekemisiin,	jolloin	muut	osatoteuttajat	joutuvat	tekemään	enemmän	tällä	saralla.	

	
Outi	 Rouru	 kertoi	 käyneensä	 Oulun	 tilannetta	 läpi	Mari	 Kuparisen	 kanssa	 ja	 he	 olivat	
löytäneet	 tilanteeseen	 ratkaisun.	 Strategiatoimistohankkeen	 osalta	
kaupunkikoordinaattorin	 työaikaa	 voidaan	 kasvattaa	 hyväksytyn	 budjetin	 puitteissa.	
Todettiin,	 että	 matkustusta	 voidaan	 myös	 vähentää	 hyödyntämällä	 entistä	 enemmän	
etäkokousmahdollisuuksia.	 Sari	 Luostarinen	mainitsi,	 että	 Forum	 Viriumilla	 ollaan	 saa-
massa	 käyttöön	 Lync,	 jolloin	 etäkokousten	 järjestäminen	 toivottavasti	 onnistuu	 tekni-
sesti	 paremmin.	 Kuitenkin	 esimerkiksi	 ohjausryhmän	 kokoukset	 voivat	 olla	 jatkossakin	
hankalia	järjestää	etäkokouksina	ryhmän	suuren	koon	vuoksi.		

	
Sari	 Luostarinen	 kertoi,	 että	 EURA-järjestelmä	 on	 saatu	 nyt	 toimimaan	 paremmin	 ja	
esimerkiksi	strategiatoimistohankkeen	alkuvuoden	2015	maksatus	on	saapunut	ajallaan.	
Tosin	 järjestelmästä	 johtuen	 Vantaan	 kaupungin	 raporttia	 alkuvuoden	 osalta	 ei	 voitu	
vielä	jättää,	ja	se	pystytään	raportoimaan	vasta	seuraavan	raportoinnin	yhteydessä	ensi	
vuoden	 alussa.	 Sekä	 strategiatoimistohanke	 että	 avoimen	 datan	 kärkihanke	 ovat	
ensimmäisiä	 hankkeita	 järjestelmässä	 ja	 toimivat	 täten	 yhä	 uudelleen	 sen	 toimintojen	
ensimmäisinä	testaajina.	Mari	Kuparinen	kertoi,	että	järjestelmän	puutteista	on	keskus-
teltu	 jatkuvasti	 TEM:in	 kanssa	 ja	 heille	 on	 lähetetty	 palautetta	 järjestelmän	
toimimattomuudesta.	 Johtoryhmä	 totesi,	 että	 vaikutusmahdollisuudet	 ovat	 tilanteessa	
suppeat,	mutta	ongelmista	tulee	tarpeen	mukaan	jatkossakin	reklamoida.		

	
7.		Muut	asiat	

	
Jukka	 Järvinen	 ja	 Sari	 Luostarinen	 esittelivät	 aiheen	 6Aika-strategian	 johtaminen	 ja	
hankkeiden	ohjaaminen.	Nyt	 kun	 strategiassa	on	päästy	käynnistysvaiheeseen,	on	aika	
kehittää	 toimintatapa	 ja	 prosessi,	 jolla	 strategiataso	 ja	 operatiivinen	 taso	 saadaan	
paremmin	 kokonaisuutena	 toimimaan	 yhteen.	 Johtoryhmän	 tulee	 pystyä	
painopistekohtaisesti	 seuraamaan	 strategian	 toteutumista.	 Tähän	 tarkoitukseen		
testataan	 kevyttä	nettilomaketta,	 jota	 kaikki	 6Aika-hankkeet	 täyttäisivät	 jatkossa	parin	
kuukauden	 välein	 6Aika-verkkosivuilla.	 Lomakkeella	 kuvattaisiin	 lyhyesti	 hankkeiden	
tekemistä	 ja	 toisaalta	 myös	 mahdollisia	 ongelmakohtia	 ja	 riskejä.	 Lisäksi	 lomakkeella	
kysyttäisiin	 juttuvinkkejä	 viestintää	 varten.	 Ehdotuksen	 esitti	 yksi	 pilottihankkeista.	
Ideana	oli,	että	kuvaus	siitä,	mitä	on	saatu	aikaan	ja	mitä	lähiaikoina	on	suunnitelmissa,	
auttaisi	 sekä	 hankkeen	 omaa	 konsortiota	 seuraamaan	 omaa	 toimintaa	 että	 6Aika-
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verkoston	 muita	 hankkeita	 saamaan	 tietoa	 toisten	 tekemisistä.	 Tämä	 voisi	 helpottaa	
yhteistyötä	hankkeiden	välillä.	Lomakkeiden	avulla	voitaisiin generoida	johtoryhmälle	ja	
ohjausryhmälle	 tietoa	 strategian	 etenemisestä	 painopistekohtaisesti	 sekä	 viestiä	myös	
ulospäin	strategian	etenemisestä.	
	
Johtoryhmä	totesi,	että	idea	on	kannatettava	ja	lomakkeen	täyttö	tukee	myös	hankkei-
den	kokonaisraportointia.	Lomakkeen	täyttöväli	voisi	kuitenkin	olla	harvemmin	kuin	kah-
den	 kuukauden	 välein,	 esimerkiksi	 kvartaaleittain.	 Lomakkeen	 käytöstä	 olisi	 hyvä	mai-
nita	jo	ennen	hankkeiden	käynnistymistä.	Sari	Luostarinen	lisäsi,	että	hakuilmoituksessa	
voisi	jo	mainita,	että	hankkeiden	toimintaa	seurataan	säännöllisesti.	
	
Käytiin	läpi	tilannekatsaus	6Aika-konsortion	Brysselin	matkaan	8.-9.12.15.	Ohjelmaluon-
nos	 on	muuttunut	 hieman,	 sillä	 keskiviikolle	 on	 valmisteltu	 rinnakkainen	 ohjelmaosio,	
jossa	on	muun	muassa	tapaamisia	OASC-verkoston	jäsenkaupunkien	kanssa.	Johtoryhmä	
totesi,	että	ohjelmaluonnos	vaikuttaa	asialliselta.	On	tärkeää,	että	kaikkien	tapaamisten	
ja	sessioiden	tavoite	on	mietitty	etukäteen.		
	
Käsiteltiin	asia	6Aika-edustus	kansainvälisissä	verkostotapaamisissa.	Rahoittajalta	on	tul-
lut	pyyntö,	että	kuutoskaupunkien	olisi	hyvä	osallistua	seuraaviin	tapahtumiin:	24.11.15	
Urban	Development	Network	(EU-wide	 information	day	and	working	seminar,	Brysseli)	
ja	28.-29.1.16	Pilot	Peer	Review	on	Sustainable	Urban	Development	Strategies	 (Sevilla,	
Espanja).	Tulisi	 linjata,	ketkä	osallistuvat	mainittuihin	tapahtumiin.	Mari	Kuparinen	ker-
toi,	että	DG	REGIO:n	puolelta	on	toivottu,	että	Brysselin	tapahtumaan	osallistuisi	nimen-
omaan	 kaupunkien	 edustajia.	 Rahoittajan	 edustajana	 tilaisuuteen	osallistuu	 Tiina	Huo-
tari.	 Tilaisuus	 on	 kesäkuussa	 pidetyn	 tapahtuman	 toisinto,	 johon	 ei	 silloin	 päässyt	
osallistumaan	riittävästi	väkeä	Suomesta	 ja	monista	muista	maista.	Tilaisuus	on	nimen-
omaan	suunnattu	ITI-kaupunkien	verkostolle.	
	
Sovittiin,	että	tapahtumaan	osallistuu	edustaja	 (tai	 jos	mahdollista	useampia	edustajia)	
6Aika-kaupungeista	ja	yksi	henkilö	6Aika-strategiatoimistosta.			
	
Seuraava	johtoryhmän	kokous	järjestetään	10.12.	klo	9	Helsingissä.		
	
Kokous	päättyi	klo	14.57.		
		

	
	 	


