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Maailman talousfoorumin alaisen C4IR-verkoston sivutoimipisteen perustaminen Suomeen 

Hankeryhmän valmistelukokous 7/2021 
 

 
Kokousaika:  To 2.12.2021 klo 13.00–14.30 
 
Paikka: Online-kokous (Teams) 
 
Osallistujat: Maria Rautavirta (pj), Stefan Lindström, Kaisa Lähdepuro, Laura Uuttu-

Deschryvere, Viivi Lähteenoja, Mika Tuuliainen, Ville Peltola,  
Antti Paasilehto (siht.) 

 
 
 

 
1. Kokouksen avaus 

 
Puheenjohtaja Maria Rautavirta avasi kokouksen.  
 
Hyväksyttiin kokouksen esityslista. 
 
Puheenjohtaja ilmoitti, että UM:n edustaja hankeryhmässä on vaihtunut. 
Suurlähettiläs Jyrki Pulkkisen tilalle hankeryhmään on nimetty edustajaksi 
suurlähettiläs Stefan Lindström. 

 
 

2. Edellisen työryhmäkokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 6/2021 
- Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 
 

3. Palveluhankinta Suomen ja Maailman talousfoorumin välisen kumppanuuden 
kehittämiseksi 
 
C4IR-työnyrkin edustaja Antti Paasilehto selosti lyhyesti Suomen ja Maailman 
talousfoorumin välisen kumppanuuden kehittämistä tukevan 
asiantuntijapalvelun hankintaprosessia. LVM järjesti hankinnasta 
minikilpailutuksen, jonka puitteissa tarjouspyyntö lähetettiin neljälle eri 
palveluntarjoajalle. Määräaikaan mennessä LVM vastaanotti kolme tarjousta. 
Tarjousvertailussa Futurice Oy:n tarjous todettiin kokonaistaloudellisesti 
edullisimmaksi. LVM teki asiaa koskevan hankintapäätöksen 19.11.2021. 
Päätöksen mukaisesti LVM käynnisti sopimusvalmistelut Futurice Oy:n kanssa 
hankinnan toteuttamiseksi. 
 
LVM on toimittanut Futuricelle C4IR-hankkeeseen liittyvää tausta-aineistoa. 
Hanketyöhön osallistuvien konsulttien kanssa on myös pidetty palavereja, joissa 
on keskusteltu työn organisoinnista, sisällöstä sekä siitä datatalouden, 
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digitalisaation sekä automaation laajemmasta viitekehyksestä, johon Suomen ja 
Maailman talousfoorumin välinen kumppanuus sijoittuu.  
 
Hanketyön ensimmäisen vaiheen keskeisin tavoite on luoda kumppanuudesta 
ja sen tarjoamista mahdollisuuksista selkeä esitys, jonka pohjalta yksityisen 
sektorin toimijoita on tarkoitus lähestyä sekä saada yritykset kiinnostumaan 
C4IR-verkosta. Seuraavassa työvaiheessa kiinnostuneiden yritysten kanssa 
lähdetään hahmottamaan yhteistä tietopohjaisen toimintaympäristön 
kehitykseen liittyvä konseptia, joka tukisi yritysten toimintaa ja siihen liittyviä 
tavoitteita sekä loisi lähtökohdan yritysten väliselle yhteistyölle Maailman 
talousfoorumin C4IR-verkostossa. Viimeisessä työvaiheessa on tavoitteena  
määrittää suunnitelma konseptin mukaisen hankevalmistelun jatkamiselle, joka 
edesauttaisi yritysten osallistumista C4IR-verkoston stipendiaattiohjelman 
(Fellowship) mukaiseen projektityöhön. 
 
Hanketyön virallisesta ohjauksesta vastaa C4IR-hankeryhmän alainen 
työnyrkki, jossa ovat edustettuina Helsingin kaupunki, Sitra, VTT sekä LVM. 

 
 

4. Ministeri Harakan tapaaminen WEF:n edustajien kanssa 24.11. 
 
Puheenjohtaja Rautavirta kertoi ministeri Harakan ja Maailman talousfoorumin 
edustajien tapaamisesta, joka järjestettiin Helsingissä 24.11.2021. Maailman 
talousfoorumin Euroopan alueen yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja, Ms. 
Lucy Smith tekee parhaillaan pääkaupunkikierrosta omalla toimialueellaan. 
Kierroksen puitteissa hän tapaa eri maiden hallitusten jäseniä sekä 
virkamiesedustajia. Tapaamisissa esitellään Davosissa, 17. – 21.1.2022 
pidettävän Maailman talousfoorumin vuosittaisen huippukokouksen agendaa ja 
tavoitteita sekä keskustellaan yhteistyömahdollisuuksista, joita Maailman 
talousfoorumi tarjoaa jäsenistölleen ja kumppaneilleen. Kierrokselle osallistuu 
myös Maailman talousfoorumin Euroopan ja Aasian alueen 
yhteiskuntasuhteista vastaavaksi johtajaksi hiljattain nimitetty, Mr. Andrew 
Caruana Galizia. 
 
Tapaamisessa talousfoorumin edustajat esittivät ministeri Harakalle kutsun 
osallistua Davosin vuoden 2022 huippukokoukseen. Talousfoorumin toiveena 
on, että Suomi toisi huippukokouksessa erityisesti esille näkemyksiään 
digitalisaatiokehityksestä. 
 
WEF:n edustajat kertoivat, että foorumi pyrkii jatkuvasti kehittämään 
hallinnoimansa C4IR-verkoston toimintaa, jotta se palvelisi mahdollisimman 
tehokkaasti verkoston toimintaan osallistuvien kumppanien pyrkimyksiä sekä 
heidän välistä yhteistyötä. WEF on aikeissa toteuttaa laajamittaisen C4IR-
verkoston toimintaa koskevan uudistuksen lähiaikoina. Samalla pyrkimyksenä 
on lisätä Euroopan painoarvoa ja osallistumista C4IR-verkoston toimintaan. 
WEF käy parhaillaan keskusteluja yhteistyön laajentamisesta useiden 
eurooppalaisten valtioiden kanssa (mm. Saksa).     
 
 

5. Muut asiat 
 
Kokouksen lopussa puheenjohtaja kertoi, että Euroopan neuvosto ja Euroopan 
parlamentti ovat päässeet alustavaan yhteisymmärrykseen uudesta EU-
säädöksestä, jolla edistetään datan saatavuutta ja luodaan luotettava ympäristö, 
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joka helpottaa datan käyttöä tutkimuksessa sekä innovatiivisten uusien 
palvelujen ja tuotteiden luomista. Tällä nk. datahallintosäädöksellä luodaan 
vankat mekanismit, joilla mm. helpotetaan tiettyjen julkisen sektorin suojatun 
datan luokkien uudelleenkäyttöä ja lisätään luottamusta datan välityspalveluihin. 
 
 

6. Kokouksen päättäminen 
- Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 
 
 
LIITTEET Diaesitys WEF valmistelua tukevasta palveluhankinnasta 

 
  

 
JAKELU Hankeryhmän jäsenet 


