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Maailman talousfoorumin alaisen C4IR-verkoston sivutoimipisteen perustaminen Suomeen 

Hankeryhmän valmistelukokous 2/2022 
 

 
Kokousaika:  To 3.3.2022 klo 13.00–14.30 
 
Paikka: Online-kokous (Teams) 
 
Osallistujat: Maria Rautavirta (pj), Kaisa Lähdepuro, Anna Vuopala, Viivi Lähteenoja, Päivi 

Sutinen, Mika Tuuliainen, Ville Peltola, Laura Halenius, Janne Järvinen, Pauliina 
Penttilä, Antti Paasilehto (siht.) 

 
 Lisäksi Futurice Oy:stä kokoukseen osallistui Kaj Pyyhtiä 
 
 
 

 
1. Kokouksen avaus 

 
Puheenjohtaja Maria Rautavirta avasi kokouksen.  
 
Hyväksyttiin kokouksen esityslista. 
 

 
2. Edellisen työryhmäkokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 1/2022 

- Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 

 
3. Tilannekatsaus WEF:n C4IR-verkostoon sekä WEF:n uuteen 

kumppanuusohjelmaan 
 

Paasilehto antoi tilannekatsauksen C4IR-verkoston toimintaan sekä valmisteilla 
olevaan Maailman foorumin uuteen kumppanuusohjelmaan foorumilta saatujen 
tietojen pohjalta. Verkostoon on liittynyt neljä uutta valtiota, jotka ovat myös 
perustaneet tai aikeissa perustaa kansallisen sivutoimipisteen. Nämä valtiot 
ovat Venäjä, Kazakstan, Azerbaidzan sekä Turkki. Lisäksi WEF on perustanut 
C4IR-verkostoon kuuluvan pysyvän toimipisteen Geneveen.  
 
Talousfoorumi ei ole vielä virallisesti lanseerannut uutta kumppanuusohjelmaa. 
Tästä syystä kaikki kumppanuusohjelmaan liittyvät yksityiskohdat eivät ole vielä 
tiedossa. Tässä vaiheessa uudesta kumppanuusmallista tiedetään seuraavat 
peruselementit. Uuden kumppanuusmallin mukainen toiminta ei ole rajattu vain 
julkishallinnon toimijoihin, vaan jatkossa myös yksityisen sektorin toimitahot voi 
halutessaan käynnistää yhteistyön foorumin kanssa. Kumppanuuden 
sopimuspohja on sama sekä julkisille että yksityisille toimijoille. Uudessa 
kumppanuusohjelmassa ei ole erillistä Fellow-ohjelmaa (stipendiaattiohjelma), 
vaan kumppanuus oikeuttaa suoraan yhden kehityshankkeen / projektin 
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(engagement) toteuttamiseen. Foorumi voi antaa kumppanille myös oikeuden 
käynnistää ylimääräisiä hankkeita, mutta näistä WEF päättää itse 
tapauskohtaisesti. Kumppanuuden sopimuskauden kestoksi on määritetty 
kolme vuotta. Sopimuskauden päättyessä kumppanuus jatkuu automaattisesti 
uudella kolmivuotiskaudella, ellei jompikumpi sopijaosapuoli erikseen ilmoita 
kumppanuuden päättämisestä. WEF perii kumppanuusohjelmaan osallistuvilta 
toimijoilta 125.000CHF suuruisen vuosimaksun (n. 120.000€), eli yhden 
sopimuskauden kokonaiskustannus kumppanille on n. 360.000€. C4IR-
verkoston toiminnan ohella kumppanuus antaa kumppanitoimijalle oikeuden 
osallistua WEF:n järjestämiin tilaisuuksiin. 

 
 

4. Kansallisen C4IR-jatkovalmistelun organisointi Futuricen työpajojen jälkeen 
 
Futuricen Kaj Pyyhtiä kertasi lyhyesti WEF kumppanuudesta ja C4IR-verkoston 
toiminnasta kiinnostuneille yrityksille järjestettävien työpajojen (4.3. ja 15.3.) 
sisällön ja tavoitteet sekä selosti Futuricen näkemyksiä siitä, mitä yritysten 
kanssa tehtävässä yhteistyössä on syytä huomioida ja miten toimintaa voisi olla 
tarkoituksenmukaista jatkaa työpajojen jälkeen. Yritysten välisen 
vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittäminen vaatii vielä aktiivista fasilitointia, 
sillä kiinnostuneiden yritysten joukko ei ole vielä tässä vaiheessa riittävän tiivis, 
eikä yhteisen toiminnan suunta ole vielä siinä määrin konkretisoitunut, että 
yritykset voisivat itse ottaa jo vastuun toiminnan edistämisestä. Yritysten 
intressien tarkentamista, yhteisen konseptin kehittämistä sekä mahdollisten 
pilotti-/projektiaihioiden tunnistamista on edelleen tuettava vahvasti, jotta 
yritysten välinen, aktiivinen kehitystyö hankkeen puitteissa etenee.  
 
Jatkotoimista käydyn keskustelun pohjalta hankeryhmässä sovittiin, että 
yritysten kanssa tehtävän yhteistyön jatkamisesta ja sen mahdollisesta 
organisoinnista linjataan tarkemmin sitten, kun Futuricen työpajat on pidetty ja 
työpajojen tulokset ovat selvillä. 
 
 

5. Muut asiat 
 

Muita asioita ei ollut. 
 

 
6. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
 
 
 
LIITTEET  

 
  

 
JAKELU Hankeryhmän jäsenet 


