
lue lisää: coss.fi/avoinkunta

onko kuntasi avoin?
1. saako kuntalainen haluamansa palvelut vaivattomasti yhdestä luukusta?  

Keskustelevatko eri järjestelmät keskenään vai pitääkö kuntalaisen juosta? 

2. onko kunnassasi avoin data hyötykäytössä aktiivisille kansalaisille?  
Ovatko rajapinnat julkisiin tietoihin avattu innokkaille kehittäjille, joko kansalaiset ovat 
osallistuneet palveluiden kehittämiseen? 

3. Riittääkö, että kuntasi työntekijä tallentaa tiedot yhteen paikkaan?  
Keskustelevatko järjestelmät keskenään vai joutuvatko työntekijät tallentamaan samoja 
tietoja moneen paikkaan? Toisiinsa yhteydessä olevat järjestelmät vähentävät moninker-
taista työtä. 

4. voiko kuntasi hyödyntää vapaasti kaikkia teknologioita?  
Perustuvatko kuntasi tietojärjestelmät avoimiin standardeihin, jotka mahdollistavat 
erilaisten teknologioiden hyödyntämisen? 

5. Hallitseeko kuntasi tietojaan ja toimintansa kehittämistä itse?  
Ovatko tietojärjestelmien rajapinnat avoimesti määritelty siten, että kuntasi pystyy tilaa-
maan toiminnan kehittämispalveluja ja lisäominaisuuksia tietojärjestelmiin muiltakin 
kuin alkuperäiseltä toimittajalta? Sallivatko sopimukset tällaisen toiminnan? 

6. onko kuntasi hyödyntänyt tukitoiminnoissaan palvelukeskuksia ja kuntayhteistyötä?  
Tukitoimintoja ja lakisääteisiä, täsmälleen samanlaisia toimintoja ei ole tehokasta tehdä 
jokaisessa kunnassa erikseen. Verorahoja säästyy kuntien yhteistyöllä. Tämä edellyttää 
modulaarisuutta ja eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta. 

Kyllä   Ei  En tiedä

Kyllä   Ei  En tiedä

Kyllä   Ei  En tiedä

Kyllä   Ei  En tiedä

Kyllä   Ei  En tiedä

Kyllä   Ei  En tiedä



LuE LisÄÄ: coss.fi /avoinkunta

7. käyttääkö kuntasi avointa lähdekoodia?  
80 % kunnista käyttää avointa lähdekoodia. Avoimen lähdekoodin ohjelmistot tarjoavat 
kilpailukykyisiä vaihtoehtoja niin yleiskäyttöön kuin toimialakohtaisiin tarpeisiin. 

8. tiedätkö, minkälaiset kustannukset kunnallesi koituisi nykyisten 
tietotekniikkaratkaisujen vaihtamisesta? 
Teknologia- ja toimittajalukon vuoksi siirtyminen johonkin uuteen edellistä edullisem-
paan ja paremmin palvelevaan ratkaisuun voi olla kallista. Siirtymistä on tällöin vaikea 
perustella taloudellisesti. Ennen kuin kuntasi päättää mitä teknologiaa käyttää, on 
syytä selvittää millä kustannuksilla valitusta teknologiasta pääsee eroon, kun sitä on 
seuraavan kerran aika vaihtaa.

9. osaako kuntasi hyödyntää palvelutarjontaa?  
Tietotekniikan hyötykäyttö ei edellytä laitteiden ja ohjelmistojen omistamista. Ne voidaan 
myös ostaa joustavasti palveluna esimerkiksi pilvestä. Osaava ostaja välttää toimittaja- 
ja teknologialukot myös  palveluiden osalta. 

10. onko kunnallasi ajantasainen suunnitelma ja strategia?  
Onko toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämiseen sekä hyötyjen jalkauttamiseen 
kuntalaisten hyväksi olemassa suunnitelma? Onko siinä huomioitu avoimen teknologian 
mahdollisuudet strategian toteuttamisessa? 

nimi:

Puhelinnumero:

sähköposti:

Mistä avoimen kunnan palveluista olet kiinnostunut?

Kyllä   Ei  En tiedä

Kyllä   Ei  En tiedä

Kyllä   Ei  En tiedä

Kyllä   Ei  En tiedä

Jos vastasit yhteenkin 
kysymykseen ’ei’ tai ’en 
tiedä’, jätä yhteystietosi, 
niin otamme yhteyttä. 

Selvitetään yhdessä, 
miten voimme rakentaa 
kunnastasi kilpailukykyi-
semmän ja paremmin 
palvelevan! 


