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Fintrip ohjausryhmä 5.2.2013
Aika

5.2.2013 klo 9.00 – 11.00

Paikka

Liikenne- ja viestintäministeriö, nh Kanava

Läsnä

Pekka Plathan, LVM
Puheenjohtaja
Anne Miettinen, LVM
Johanna Särkijärvi, LVM
Tuija Maanoja LVM
Marjo Jäppinen LVM
Jukka Ronni Livi
Sami Mynttinen Trafi
Tom Warras, Tekes
Laura Höijer YM
Pirjo Karttunen, LVM
Sihteeri

Poissa

Mikael Åkermarck LVM
Inkeri Parkkari, Trafi
Reijo Kangas Tekes

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Edellisen kokousmuistion ja kokouksen asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio ja kokouksen asialista, lisättynä
ohjausryhmän kokoonpanon muuttaminen käsiteltäväksi kohtaan 5 Muut
asiat.
3. Toimintamalli / Särkijärvi
Johanna esitteli lyhyesti päätettävät asiat, jonka jälkeen asioista
keskusteltiin ennen päätöksentekoa.
- Ohjausryhmä hyväksyi Fintripin organisoitumisen esitetyn mallin
mukaisesti ja samalla lakkautui toimintamallia kehittäneen
teemaryhmän toiminta. Päätettiin, että organisoitumista voidaan
muuttaa, mikäli tarvetta ilmenee tai jokin asia ei toimi toivotusti.
Todettiin, että asiantuntijapaneeli on myös ennakoinnin väline ja siksi
ohjausryhmän jäsenten tulisi halutessaan voida osallistua
asiantuntijapaneelin kokouksiin.
- Ohjausryhmä hyväksyi osaamisen kehittämisstrategian ja sitä
toteuttavan toimenpideohjelman rakenteet ja laatimisaikataulut
esitetyn mukaisesti. Strategian pohjana ovat mm. liikenteen
hallinnonalan t&k&i –linjaukset ja Fintripin osaamiskartoitus. Todettiin,
että koulutus olisi hyvä saada mukaan osaamisen
kehittämisstrategiaan jossakin vaiheessa, mutta tällä
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hetkellä sen kehittämistarpeiden kartoittamiseen ei ole tarvittavia
resursseja.
Ohjausryhmä hyväksyi Fintrip-toiminta-ajatuksen esitetyn mukaisesti.
Ohjausryhmä päätti, että ennen kuin uusia teemaryhmiä perustetaan,
tarvitaan perustettavista teemaryhmistä tarkempi työsuunnitelma ja
ehdotukset teemaryhmän jäsenistä. Päätettiin, että Tom Warras
Tekesistä tekee ”Osaamisesta innovaatioita” teemaryhmälle
työsuunnitelman ja jäsenehdotukset, jonka jälkeen ohjausryhmä
päättää teemaryhmän perustamisesta. ”Hankintaosaaminen ja
sopimustoiminta” teemaryhmän vetäjäksi ohjausryhmä hyväksyi Jyri
Vuorikallion liikenne- ja viestintäministeriöstä.
Ohjausryhmä hyväksyi Fintrip-hankkeen valmisteluvaiheen
vuorovaikutus- ja viestintäsuunnitelman sekä Wordpress-pohjaisen
verkkosivuston perustamisen esitetyn mukaisesti. Sisäisen
markkinoinnin merkitystä viestinnässä korostettiin, oman henkilöstön
mukaan saaminen toimintaan on ensiarvoisen tärkeää.
Ohjausryhmä hyväksyi Venäjä-seminaarin toteuttamisen
puolipäiväisenä, tiiviinä seminaarina, joka pidetään toukokuussa 2013.
Seminaarin alustava ohjelma on valmistelussa ja se lähetetään
ohjausryhmälle kommentoitavaksi ohjelmaluonnoksen valmistuttua.
Ohjausryhmä hyväksyi Fintrip-toiminnan aloitustilaisuuden pitämisen
elokuun 2013 loppupuolella. Todettiin, että aloitustilaisuudessa tulisi
olla esiteltävissä konkreettisia toimenpiteitä kuten tutkimusohjelma
tms.
Ohjausryhmä hyväksyi säännöt Fintripissä tehtäville yhteistilauksille
esitetyn mukaisesti.
Vuoden 2013 budjetista ohjausryhmä totesi sen olevan max
50.000 euroa/partneri (LVM/Liikennevirasto/Trafi/Tekes), myös
ympäristöministeriö on varannut Fintripin seminaari- yms
kustannuksiin rahaa.
Määrärahan toteutumaa tulee seurata ja jos kaikkea rahaa ei
tulla käyttämään Fintripin tarpeisiin, se tulee vapauttaa viraston
muuhun käyttöön.
Keväällä 2013 kustannuksia tulee Venäjä-seminaarin
järjestämisestä, muita suurempia tilauksia/tapahtumia ei ole.
Päätettiin, että jatkossa joka kokouksessa käsitellään Fintripin
talousasiat erikseen.

4. Tilannekatsaukset
-

-

Johanna esitteli alustavia tuloksia osaamiskartoituksesta ja
verkostoanalyysistä. Tiivistetty raportti ensimmäisen vaiheen tuloksista
lähetetään ohjausryhmän jäsenille maaliskuun 2013 alussa.
Kansainvälisyysryhmän työ etenee; selvitettävänä mitä tutkimusta
tehdään ja mitkä ovat painopistealueet.
Ennakointiteemaryhmän ensimmäinen kokous on pidetty ja siellä
käsiteltiin mm. ministeriön tulevaisuuskatsauksen alustavia teemoja.
Ohjausryhmä toivoi osaamistarpeiden ennakointia teemaryhmän
toimintaan.
1.3.2013 klo 9.00 pidetään keskustelutilaisuus mahdollisuuksista
perustaa arktisen öljyntorjunnan osaamiskeskus Suomeen.
Tilaisuuteen on kutsuttu asianosaiset viranomaiset, tutkimuslaitokset
ja yritykset.
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5. Muut asiat
-

6. Seuraavat kokoukset

Päätettiin pyytää Tuula Aarniota Suomen Akatemiasta ohjausryhmän
jäseneksi.
Päätettiin, että Fintripin vetäjää voitaisiin kutsua pääsihteeriksi
valmisteluhankkeen päätyttyä 1.7.2013 lukien (vrt. LYNET).

Sovittiin pidettäväksi torstaina 11.4.2013 klo 12.00 – 14.00 liikenneja viestintäministeriössä (Eteläesplanadi 16), nh Kanava.

7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00
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