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Maailman talousfoorumin alaisen C4IR-verkoston sivutoimipisteen perustaminen Suomeen 

Hankeryhmän valmistelukokous 6/2021 
 

 
Kokousaika:  To 2.9.2021 klo 13.00–14.30 
 
Paikka: Online-kokous (Teams) 
 
Osallistujat: Maria Rautavirta (pj), Anna Vuopala, Taru Rastas, Laura Uuttu-Deschryvere, 

Laura Halenius, Tuomo Tuikka, Eija Moisala, Mika Tuuliainen, Ville Peltola, Viivi 
Lähteenoja, Heli Hidén, Valia Wistuba, Antti Paasilehto (siht.) 

 
 
 

 
1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja Maria Rautavirta avasi kokouksen. Hyväksyttiin 
kokouksen esityslista. 

 
 

2. Edellisen työryhmäkokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 5/2021 
- Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 
 

3. Tilannekatsaus Fellow-projektista ja yhteenveto tuloksista 
 
Suomen Fellow –edustaja Viivi Lähteenoja kävi lyhyesti läpi C4IR Fellow  
–projektin tilanteen sekä selosti projektista laaditun loppuraportin keskeisimpiä 
kohtia.  
 
Fellow –projektin päätöstilaisuus pidetään keskiviikkona 8.9.2021 klo 17:00-
17:45 (Suomen aikaa). Tilaisuus järjestetään webinaarina, joka on avoin kaikille. 
Tilaisuuteen osallistuu mm. Helsingin kaupungin pormestari Juhana Vartiainen. 
Paneelikeskustelussa nähdään mm. Jan Vapaavuori. Tilaisuudessa esitetään 
myös liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan videotervehdys. Tapahtumaa 
emännöi C4IR-verkoston varapääjohtaja Sheila Warren ja moderoinnista vastaa 
Politico-EU:n toimittaja. Sovittiin, että hankeryhmälle jaetaan viesti, jossa on 
tietoa tilaisuudesta sekä ilmoittautumislinkki. Hankeryhmän jäsenet voivat jakaa 
viestiä edelleen omille kontakteilleen ja sidosryhmille.  
 
Lähteenojan Fellow –projektin ”Empowered Data Societies: A Human-Centric 
Approach to Data Relationships” loppuraportti on jaettu neljään osaan. 
Ensimmäisessä osassa arvioidaan datapohjaisessa toimintaympäristössä 
muodostuvia luottamussuhteita sekä miten niiden kehittymistä voidaan 
edesauttaa. Toisessa osiossa esitetään uudenlainen metodologinen 
lähestymistapa tunnistaa tilanteet, joissa ihmislähtöisillä interventioilla voidaan 
tuottaa kaikkein ideaaleimmat vaikutukset datapohjaisen toimintaympäristön 
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kehitykseen. Kolmas osio keskittyy vuorostaan tarkastelemaan, miten dataa ja 
tekoälyä voidaan yhdistää julkisen sektorin palvelutarpeiden ennakoinnissa. 
Viimeinen, neljäs osio, käsittelee Helsingin kaupungin kehittämiä käytännön 
työkaluja, jotka tukevat ihmislähtöistä tiedonhallintaa.  
 
Lähteenojan näkemyksen mukaan keskeisin haaste ihmislähtöisen 
tiedonhallintamallin kehityksessä on se, että eri toimijoilla on hyvin erilaisia ja eri 
tasoisia käsityksiä siitä, mitä mallilla tarkoitetaan, mistä elementeistä se koostuu 
ja mihin toiminnalla loppujen lopuksi pyritään. Tämä näkemysten kirjo aiheuttaa 
tulkintaeroja, mitkä osaltaan vaikeuttavat teemaan liittyvän yhteistyön 
laajentamista ja skaalaamista. 
 
Fellow-projektin loppuraportti julkaistaan 8.9. pidettävän päätöstilaisuuden 
yhteydessä.  

 
 

4. Suomen ja Maailman talousfoorumin kumppanuuden jatkaminen 
 
C4IR-työnyrkin edustaja Antti Paasilehto kertoi, ettei kumppanuuden jatkoa 
koskevaa sopimusta ole vielä allekirjoitettu. Kesälomakauden aikana kävi ilmi, 
että kumppanuussopimuksen artiklaa, jossa sovitaan Fellow-toimintaa 
koskevista velvoitteista, on vielä muutettava. WEF edellyttää, että Fellow-
toiminnasta vastaavaksi tahoksi sopimuksessa määritetään julkishallinnon piiriin 
kuuluva toimitaho, joka ottaa kokonaisvastuun mahdollisen uuden Fellow-
toimikauden hallinnoinnista ja kustannuksista. WEF on toimittanut tältä osin 
muutetun sopimusluonnoksen sopijaosapuolten arvioitavaksi. 
 
LVM on valmis ottamaan vastattavakseen Fellow-toiminnan hallinnoinnin. 
Selvitettävänä vielä on, onko ministeriöllä mahdollisuus vastata myös Fellow-
toimintaa liittyvistä kustannuksista (40.000 USD). Mikäli ministeriön 
käytettävissä olevat määrärahat mahdollistavat tämän, voi ministeriö ottaa 
vastuun myös kustannuksista, ja kumppanuuden jatkoa koskeva sopimus 
voidaan allekirjoittaa. Tällöin kumppanuus jatkuisi kesään 2022 asti. 
Kumppanuuden jatko ei edellytä Fellow-edustajan lähettämistä Maailman 
talousfoorumin C4IR-verkostoon, se ainoastaan mahdollistaa tämän. 

 
 

5. Konsulttipalvelun hankinnan valmistelutilanne 
 
C4IR-työnyrkin edustaja Antti Paasilehto kävi lyhyesti läpi C4IR-hanketyön 
tueksi tarkoitetun konsulttipalvelun hankintaan tähtäävien valmistelutoimien 
tilanteen. LVM on luonnostellut neljä hankintaan liittyvää asiakirjaa 
(hankesuunnitelma, tarjouspyyntö, sopimus palvelun hankinnasta sekä 
hallintosopimus), joiden nojalla hankinta on tarkoitus toteuttaa. Toiveena on, että 
ne hankeryhmässä edustetut toimitahot, jotka aikovat osallistua tähän 
hankintaan, kävisivät nyt läpi asiakirjaluonnokset sekä tarvittaessa esittäisivät 
omat asiakirjoihin liittyvät huomionsa ja muutosehdotuksensa, jotta asiakirjat 
saataisiin lopulliseen muotoonsa ja hankintaprosessi käyntiin mahdollisimman 
pian.   
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6. Muut asiat 
 
Kokouksen lopussa puheenjohtaja kertoi, että valtioneuvosto on päättänyt 
asettaa digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämistä 
käsittelevän ministerityöryhmän. Sen tehtävänä on koordinoida 
valtioneuvostotasolla digitalisaatio- ja tietopolitiikkaan, teknologiapolitiikkaan 
sekä datatalouteen liittyviä toimia ja tilannekuvaa sekä yhteensovittaa 
kehittämishankkeita. Ministerityöryhmän toimikausi jatkuu hallituskauden 
loppuun asti.  
 
 

7. Kokouksen päättäminen 
- Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 
 
 
LIITTEET Diaesitys Fellow-projektin tilanteesta ja loppuraportista 

 
  

 
JAKELU Hankeryhmän jäsenet 


