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Maailman talousfoorumin alaisen C4IR-verkoston sivutoimipisteen perustaminen Suomeen 

Hankeryhmän valmistelukokous 3/2020 
 

 
Kokousaika:  To 4.6.2020 klo 14.00–15.30 
 
Paikka: Online-kokous (Skype) 
 
Osallistujat: Maria Rautavirta (pj), Petri Räsänen, Jani Moliis, Päivi Sutinen, Jaana Sinipuro, 

Laura Halenius, Leena Nyman, Ville Peltola, Pekka Sivonen, Antti Paasilehto 
(siht.) 

 
 
 

 
1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja Maria Rautavirta avasi kokouksen. 
 
 

2. Edellisen työryhmäkokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 2/2020 
- Hyväksyttiin pöytäkirja.  

 
 

3. Tilannekatsaus hankevalmistelusta, ml. Collaboration Agreement –sopimuksen 
ja Fellow-ohjelman valmistelutilanne  

- Työnyrkki raportoi 
 

Helsingin kaupunki ja LVM pitivät lyhyet tilannekatsaukset, joissa molemmat 
toimitahot kertoivat osaltaan siitä, miten WEF:n kanssa käytävät 
kumppanuussopimusvalmistelut ovat edenneet. Sopimuksen sisällöstä on 
saavutettu jo pitkälti yhteisymmärrys. Vain muutamat kohdat edellyttävät enää 
työstämistä, joten toivon mukaan, allekirjoitusprosessi voidaan pian käynnistää. 
Lisäksi Helsingin kaupungin edustaja selosti  WEF:n C4IR-verkoston toimintaan 
osallistuvan kansallisen Fellow-edustajan rekrytointiprosessista, jossa ollaan jo 
loppusuoralla. Parhaillaan neuvotellaan viimeisistä työsopimukseen liittyvistä 
kysymyksistä. 
 
Hankkeen aikataulun osalta todettiin, että mahdolliset päätökset siitä, onko 
Suomeen tarkoituksenmukaista perustaa C4IR-verkoston sivutoimipiste, tulisi 
pyrkiä tekemään keväällä 2021. Sivutoimipisteen perustamista ja toimintaa 
koskeva valmistelutyö edellyttää syvällisempää analyysia toisaalta siitä, mitä 
lisäarvoa WEF:n hallinnoima C4IR-verkosto kykenee tarjoamaan Suomelle, ja 
kyetäänkö sivutoimipisteen toiminta organisoimaan tavalla, josta kyetään 
ulosmittaamaan selkeitä sekä koko yhteiskuntaa että sivutoimipisteen toimintaan 
osallistuvia toimijoita palvelevia hyötyjä. 
 

  Pöytäkirja 3/2020   
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Tässä tarkoituksessa 16.6.2020 pidettävä Sitran organisoima työpaja ja sen 
myötä käynnistyvä hankkeen sisältöä ja organisointia tarkemmin määrittävä 
valmistelutyö on keskeisessä asemassa. Lisäksi valmistelutyön tueksi tullaan 
saamaan arvokasta tietoa C4IR-verkoston toiminnasta, kun 
kumppanuussopimuksen voimaantulon myötä toimintansa aloittava kansallinen 
Fellow-edustaja aloittaa työnsä.  

 
 

4. C4IR-yhteistyön konseptointityöpajan valmistelu (16.6.2020) 
- Hankeryhmälle ennakkoon toimitetun ennakkotehtävän läpikäynti & 

keskustelu 
 

Käytiin keskustelua työpajan sisällöstä ja työtapojen organisoinnista 
hankeryhmän jäsenille ennen kokousta jaetun ennakkotehtävän mukaisesti. 
Vaihdettiin näkemyksiä siitä, mitä globaalisti uniikkia suomella on tarjota WEF:in 
C4IR-verkostolle, joka samalla edistäisi Suomen ja suomalaisten yritysten 
kilpailuetua globaalisti? Lisäksi pyrittiin hahmottamaan, mitkä ovat ne 
suomalaiset yritykset, organisaatiot ja projektit, joilla on erityistä tarjottavaa 
verkoston toiminnan ja datatalouden globaalin kehityksen kannalta, ja jotka 
hyötyisivät WEF:in verkostoista ja kansallisen sivutoimipisteen toiminnasta? 
Lopuksi listattiin niitä toimijoita, joita olisi hyödyllistä kutsua mukaan 16.6. 
pidettävään työpajaan. 
 

 
 

5. Muut asiat 
 
Muita asioita ei ollut.  
 
 

6. Kokouksen päättäminen 
- Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 
 
 
LIITTEET Diaesitys – C4IR-tilannekatsaus 
  

 
JAKELU Hankeryhmän jäsenet 


