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1 Yleistä
Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus  COSS ry on voittoa tavoittelematon yhdistys,
jonka tehtävänä on edistää avoimen lähdekoodin, avoimen datan, avoimien rajapintojen ja
avoimien standardien käyttöä tukien samalla jäsenyritystensä liiketoimintaa. Vuoden 2015
aikana tehdyssä strategiatyössä yhdistyksen visioksi muotoutui jäsenten liiketoiminnan
tukeminen avoimia ratkaisuja hyödyntäen.
Jotta tähän visioon päästään, edellyttää se vaikuttamista, ekosysteemien rakentamista ja
jäsenten liiketoiminnan tukemista. Nämä edellä mainitut asiat valikoituivat heti vuoden 2015
alussa toiminnan pääkohdiksi.

Vaikuttaminen
COSS:n toimintaan kuuluvat alan avainhenkilöiden tapaamiset ja avoimuuksien hyödyistä
kertominen. Tätä työtä tehdään niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Esimerkiksi
erilaiset työryhmät ja selvitykset ovat oiva keino päästä vaikuttamaan ja näitä tullaan
hyödyntämään aina mahdollisuuksien mukaan.
Ekosysteemin rakentaminen
COSS auttaa jäseniään ja konsortiota rakentamaan ekosysteemejä avoimien teknologioiden
ympärille. COSS on mukana esimerkiksi EduCloud Alliancessa ja uusia mahdollisuuksia
löytyy paljon muun muassa terveydenhuollon alalta. Pyrkimyksenä on kuunnella jäsenten
tarpeita ja toimia niiden mukaan.
Jäsenten liiketoiminnan tukeminen
Yksi tärkeimpiä tehtäviä on jäsenten liiketoiminnan tukeminen. Tätä edistääkseen COSS
tarjoaa mahdollisuutta osallistua työryhmätoimintaan sekä toimii mukana keskustelemassa
ja neuvomassa jäseniä esimerkiksi erilaisiin liiketoimintamalleihin ja lisensseihin liittyvissä
kysymyksissä. Lisäksi COSS tiedottaa jäseniä erilaisista alan uutisista, tiedotteista ja
ajankohtaisista tapahtumista.
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2 Jäsentoiminta
Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin Helsingissä 9.6.2015.
Kokoukseen osallistui 18 jäsenorganisaatioiden edustajaa, kaksi kannatusjäsentä sekä
yhdistyksen toiminnanjohtaja ja kaksi muuta yhdistyksen henkilöstön edustajaa.
Vuosikokouksen jälkeen jatkettiin jäsentilaisuudella, jossa käsiteltiin avoimen lähdekoodin
merkityksen kasvua julkisissa hankinnoissa (JIT 2015). Asiaa esittelivät toiminnanjohtaja
Timo Väliharju, hallituksen puheenjohtaja Martin von Willebrand sekä hallituksen jäsen Ilkka
Tengvall.
Lisäksi 4.10.2015 järjestettiin ylimääräinen yhdistyksen kokous jäsenhinnoitteluun liittyen.
Paikalle saapui kahdeksan jäsenyrityksen edustajaa sekä, yksi kannatusjäsen sekä kolme
muuta yhdistyksen henkilöstön edustajaa. Kokouksessa päätettiin jäsenhinnoittelun
muuttamisesta saadun palautteen pohjalta (suurimpien yritysten hinnoittelua laskettiin ja
vastaavasti pienempien yritysten korotettiin mutta hyvin maltillisesti).

Hallitus
Vuosikokouksessa päätettiin jatkaa vuonna 2014 valittujen hallitusten jäsenten toimintaa
kolmen vuoden toimikauden puitteissa.
Hallituksen jäsenet:
Martin von Willebrand
, Validos ry / HH Partners (puheenjohtaja)
Jyrki Koskinen
, Avaamo Konsultointi Oy (varapuheenjohtaja)
Kim Aaltonen
, Finceptum Oy
Ilkka Tengvall
, Red Hat Oy

Ohjausryhmä
COSS:n ohjausryhmä koostuu ohjausryhmäjäsenten edustajista ja hallituksen valitsemista
asiantuntijoista. Ohjausryhmän kokoonpano vuonna 2015 oli seuraava:
Martin von Willebrand
, Validos ry (puheenjohtaja)
Kim Aaltonen
, Finceptum Oy
Otto Kekäläinen
, Free Software Foundation Europe
Petri Lillberg
, Visma Consulting Oy
Toni Willberg
, Red Hat
Manu Setälä
, Tekes
Seppo Heikkuri / Jonne Soininen
, Nokia Solutions and Networks
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Simo Lääveri
, Cybercom Finland
Maarit Palo
, Oy IBM Ab
Mikko Toriseva
, Mediamaisteri Group Oy

Työryhmätoiminta
COSS:n alaisuudessa toimi vuonna 2015 aktiivisesti yksi työryhmä, julkishallinnon
tietojärjestelmävalintoihin keskittyvä JulkisCOSS. JulkisCOSS muodostui vuonna 2015
seuraavista jäsenorganisaatioiden edustajista:
Jyrki Koskinen
, Avaamo Konsultointi(puheenjohtaja)
Matti Kinnunen
, Open Knowledge Finland ry
Ilkka Tengvall
, Red Hat Oy
Jani Moliis
, Kuntien Tiera Oy
Martin von Willebrand,
Asianajotoimisto HH Partners Oy / Validos ry
Petri Lillberg
, Visma Consulting Oy
Simo Lääveri
, Cybercom Oy
Timo Väliharju
, COSS ry:n toiminnanjohtaja
Toni Willberg,
Red Hat

Jäsenet
COSS ry:llä oli vuonna 2015 83 yhteisöjäsentä. Tämän lisäksi yksityishenkilöistä
muodostuvia kannatusjäseniä oli 53.

3 Kehitystyö ja hankkeet
Vuoden 2015 aikana COSS oli mukana useissa hankkeissa, joko omissa tai muiden
vetämissä. Yhdistyksen henkilöstöresurssia kasvatettiin ja vuoden 2015 aikana työntekijöitä
oli toiminnanjohtajan lisäksi yksi täysipäiväisesti ja neljä osaaikaisesti.
Vuoden 2015 alussa tehdyssä strategiatyössä jäsenet nostettiin keskiöön ja heidän
toiveitaan kuunneltiin.

3.1 Mindtrek Openmind 2015
Mindtrek Openmind 2015 oli yksi vuoden 2015 kohokohtia, sillä vuodesta 2015 COSS sai
vastuulleen konferenssin tuottamisen. Teemaksi valikoitui avoimuus  avoin lähdekoodi,
avoin data ja avoimet sisällöt. COSS:n kannalta tämä nähtiin erinomaisena alustana
törmäyttää niin jäseniä kuin muita aiheesta kiinnostuneita ja kertoa heille avoimuuksien
hyödyistä ja uusista mahdollisuuksista.
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Konferenssin suunnittelussa tehtiin tiivistä yhteistyötä Mindtrek ry:n, COSS:n hallituksen ja
ohjausryhmän sekä muiden sidosryhmien kanssa. Muihin sidosryhmiin kuului muun muassa
Tampereen kaupunki, joka myös rahoitti konferenssin järjestämistä sekä 6Aika, Kuopio
Innovation, Games for Health, Tredea, eOppimiskeskus ja Open Knowledge Finland.
Yhteistyökumppaneita ja sponsoreita saatiin yhteensä 24. Ohjelmassa puolestaan oli niin
ulkomaalaisia kuin suomalaisiakin asiantuntijaesiintyjiä sekä työpajojen vetäjiä. Kävijöitä
saapui paikalle yhteensä noin 500, joista 20 prosenttia oli kansainvälisiä vieraita. Kaiken
kaikkiaan palaute oli erittäin positiivista ja monien kanssa jatkettiin tapahtuman suunnittelua
vuodelle 2016.
Konferenssin yhteydessä myönnettiin myös Open World Hero palkinto Helsingin
kaupungille, jonka vastaanotti Helsingin kaupungin tietohallintojohtaja Markku Raitio.

3.2 EduCloud Alliance
Vuoden 2015 päivitettiin EduCloud Alliancen sopimuksen ja peruskirja. Tämän jälkeen
järjestettiin perustava kokous, jossa valittiin johtoryhmä, avoimuuskoordinaattori,
pääarkkitehti ja tuotepäällikkö. Uudeksi suunnaksi valittiin avoimen koulutuspilvipalvelun
standardin toteuttaminen ja vuoden 2015 tavoitteeksi muun muassa kertakirjautumisen
toteuttaminen.
COSS:n rooli on toimia Avoimuuskoordinaattorina eli vastata siitä, että avoimuuden hyvät
käytänteet toteutuvat. Lisäksi COSS toimii EduCloud Alliancen juridisena toimijana vastaten
sopimusten laatimisesta ja talouden hoitamisesta.
EduCloud Alliance on koettu merkittäväksi COSS:n työksi ekosysteemien rakentamisen
suhteen. EduCloud on otettu mukaan viestintään ja allianssia on käytetty paljon esimerkkinä
erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa.

3.3 Avoin kunta
Avoin kunta on COSS:n jäsenten yhteinen aloite kuntien toiminnan ja tietojenkäsittelyn
kehittämiseksi. Alkunsa konsepti sai vuonna 2014, jolloin se oli mukana Open Knowledge
Finlandin järjestämällä Roadshowkiertueella. Vuonna 2015 toimintaa on ylläpidetty ja saatu
uusia jäseniä.
Lisäksi Mindtrekin yhteydessä konseptia edistettiin “Avoin kunta” nimisellä
ohjelmakokonaisuudella, joka veti paljon kiinnostuneita kävijöitä puoleensa. Ohjelmassa
nähtiin esimerkiksi Jyrki Kasvi ja Helsingin kaupungin tietohallintojohtaja Markku Raitio.
Myös Avoin kaupunki esiteltiin koko yleisölle.
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3.4 roam.fi
COSS otti roam.fi konseptin koordinoidakseen. Vuoden aikana hoidettiin tiedotus
muutoksesta, uudet kotisivut sekä keskusteltiin uusien potentiaalisten jäsenten kanssa.
Myös kaikki tarvittavat sopimukset ja sopimuspohjat päivitettiin ajankohtaisiksi sekä hankittiin
markkinointimateriaalia.

3.5 Muut hankkeet (Poluttamo / Datalouhimo ja Loikkaamo)
Vuoden 2015 aikana COSS oli mukana hakemassa rahoitusta kahteen eri hankkeeseen:
Poluttamo  oma digipolku oppimiseen sekä dataanalysointiin keskittyvä Datalouhimo ja
loikkaamo.
Marraskuussa 2015 saatiin positiivinen päätös Poluttamohankkeelle, jota haettiin yhdessä
seitsemän muun toimijan kanssa. COSS:n roolina tässä on MyDataselvitysten laatiminen.
Datalouhimo ja loikkaamohanke sai kielteisen rahoituspäätöksen konkretian puutteen
vuoksi. Hankehakemusta alettiin työtämään uudelleen vuoden 2016 hakua varten.

3.6 ERPjärjestelmäprojekti
Toiminnan
aktivoiduttua
ja
kasvettua
yhdistyksessä
muodostui
tarve
toiminnanohjausjärjestelmälle. COSS tiedotti avoimesti hakevansa avoimen lähdekoodin
toiminnanohjausjärjestelmää toimintansa tehostamiseksi. Tämän jälkeen kiinnostuneiden
tahojen kanssa järjestettiin jatkokeskustelutilaisuus ja jätettiin tarkempi tarjouspyyntö.
Tarjouksia saatiin neljä kappaletta, joista kokonaisratkaisultaan kustannustehokkaimmaksi
valikoitui Tawasta OS Technologies.
Heidän
kanssaan
lähdettiin
määrittelemään
tarkempia
järjestelmävaatimuksia.
Aikataulullisesti tavoitteena oli saada toiminnanohjausjärjestelmä ODOO testaukseen
vuoden 2015 lopussa ja käyttöön heti vuoden 2016 alusta.

3.7 Ulkoasu ja kotisivujen uudistus
COSS:n graafinen ilme ja sitä myötä myös kotisivujen ulkoasu uudistettiin kevään 2015
aikana opiskelijavoimin. Samalla COSS ry:lle hankittiin markkinointimateriaaleja ja esitteitä
uuden graafisen ilmeen mukaisesti.
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4 Tapahtumat
COSS osallistui vuonna 2015 useisiin alan tapahtumiin niin näytteilleasettajana kuin
muissa rooleissa, lähinnä erikseen paikalle kutsuttuna esittelemässä avoimen lähdekoodin
liiketoimintamallia tai muuta osaamisaluettaan.
Ohessa kuvauksia muutamista suurimmista tapahtumista:
IoT & Open Source seminaari 
järjestettiin toukokuussa 2015 yhteistyössä FIMA:n kanssa.
Tilaisuus oli suunnattu niin FIMA:n kuin COSS:nkin jäsenille ja paikalle saapui yhteensä 25
aiheesta kiinnostunutta jäsentä.
Tilaisuuden tarkoituksena oli lisätä tietoutta aiheesta, herättää keskustelua, innovoida ja
verkostoitua yli toimialarajojen. Asiantuntijaesitysten lisaksi keskusteltiin siita, mitä
mahdollisuuksia avoimen lähdekoodin alustat voivat tarjota teollisen internetin kehittymiselle
ja esiteltiin muutamia casetapauksia.
Nordic Open Data Week 
järjestettiin kesäkuussa yhteistyössä Open Knowledge Finlandin
sekä muiden julkisen hallinnon ja alan toimijoiden kanssa. Tavoitteena oli vahvistaa avoimen
datan yhteistyötä. Tapahtuman yhteydessä käynnistettiin Finland Challenge kilpailu
avoimen datan innovointiin liittyen.
Vaikuta ja vaikutu 2015 
seminaari oli TIEKE:n järjestämä tilaisuus, jossa COSS oli
edustamassa omalla ständillä. Seminaariosallistuminen oli osa Mindtrek Openmind 2015
konferenssiin liittyvää kumppanivaihdosta. Tilaisuudessa COSS esitteli omaa toimintaansa
sekä kertoi yleisesti Mindtrekkonferenssista.

5 Yhteistyö
Vuoden 2015 aikana tehtiin paljon yhteistyötä eri tahojen kanssa erityisesti Mindtrek
Openmind konferenssiin ja EduCloudiin liittyen. Edellä mainittujen tahojen lisäksi COSS oli
yhteydessä muihin Euroopan avoimen lähdekoodin yhdistyksiin sekä JoinUptoimittajaan,
jonka kanssa tehtiin viestinnällistä yhteistyötä.

