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PANELISTIT

TIMO HARAKKA, SDP

JYRKI KASVI, Vihr.

Timo Harakka on toimittaja, kirjailija ja kansanedustaja Uudeltamaalta. Hän johtaa SDP:n valtiovarainvaliokunnan ryhmää ja puolueen teknologia
ja tulevaisuus -työryhmää. Naimissa, kolme lasta.

Jyrki Kasvi on 55-vuotias tekniikan tohtori, kansanedustaja ja Espoon valtuuston pj. Aiemmin hän
on toiminut mm. tutkimus- ja kehittämisjohtajana,
tutkijana ja peliarvostelijana. Kasville tärkeitä arvoja politiikassa ovat vapaamielisyys, suvaitsevaisuus
ja yhdenvertaisuus.

JOUNI MARKKANEN, Kok.

KRISTO LEHTONEN, Kesk.

Jouni Markkanen on tamperelainen 31-vuotias
kauppatieteiden maisteri ja ehdolla eduskuntaan
Pirkanmaalla. Hän työskentelee Kokoomuksen
puoluetoimistolla vastuualueinaan digi-, työelämä
ja kaupunkipolitiikka. Kaksi virkettä politiikan sisällöistä: Ympäristön kestokyky luo puitteet. Politiikan
tulee tarjota ihmisille mahdollisimman hyvät edellytykset onnellisuuteen noiden puitteiden sisällä!

Kristo Lehtonen, DI, KTM, on Suomen Keskustan
Tietoyhteiskuntatyöryhmän puheenjohtaja. Työkseen hän on toimitusjohtajana 3DBear nimisessä
koulutusteknologian startup-yrityksessä. Aiemmin
hän on toiminut mm. liikenne- ja viestintäministeri
Anne Bernerin erityisavustajana sekä Nokialla erilaisissa johtotehtävissä, kuten Nokian Suomen hallitussuhteista vastaavana johtajana.
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TEEMAT

Eduskunta säätää lait ja sillä on avaimet joko edistää tai hidastaa suotuisaa kehitystä yhteiskunnassa.
Eduskuntavaalien jälkeen järjestetään EU-vaalit, jossa Suomesta valitaan 14 europarlamentaarikkoa säätämään lakeja EU:n parlamenttiin. Suomi on EU-puheenjohtajamaa vuoden loppuvuoden 2019, joka
tarjoaa myös ainutlaatuisen keinon edistää suomalaista avoimuuden asiaa.
Avoimuuden vaalipaneeli on maksuton asiantuntijapaneeli, jonka tavoitteena on saada COSSin, Kuntaliiton, OKFI:n ja Faktabaarin tärkeiksi kokemille yhteisille teemoille näkyvyyttä ja kuuluvuutta osaksi
keskustelua ja päätöksentekoa.
Paneelin teemoja ja keskusteluaiheita:
DIGITALISAATIO
Digitalisaation keinoin luodaan parempia palveluja ja vaivatonta toimintaa, yhteentoimivuutta.
Miten kiihdyttää kehitystä avoimen innovaation
ja teknologian keinoin tavoitteena sujuva arki ja
toimivat prosessit - ilman data- ja toimittajalukkoja?
TIETOTEKNIIKAN OSAAMINEN
Tietotekniikan osaaminen on avainasia digitaalisessa globaalissa datamaailmassa. Miten kouluttaa tulevaisuuden osaajat? Mikä on avoimen
lähdekoodin rooli osana opetusta ja tutkimusta?
AVOIN MAAILMA JA KESTÄVÄ KEHITYS
Avoin maailma ja kestävä kehitys, onko avoimuudesta ilmastomuutoksen hidastajaksi ja maailman pelastajaksi?
AVOIN DATA JA MYDATA
Avoin data ja mydata ovat valtava mahdollisuus
niin julkiselle sektorille kuin yrityksille - suuria läpimurtoa ei kuitenkaan ole Suomessa tapahtunut. Miten saada menestyksiä aikaan?

ROBOTISAATIO
Robotisaatio: Tervetuloa robotit - mutta miten
pitää robotit hyvinä renkeinä ja piikoina?
DATATALOUS JA DATAFIKAATIO
Datatalous ja datafikaatio valtaavat maailman.
Miten löytää algoritmien ja datan avulla onnelaan - eikä päätyä kauhukuviin?
KYBERINFRA
Miten taata yhteiskunnan turvallinen ‘kyberinfra’.
Yhteiskunta on täysin riippuvainen älykkäästä
infrasta, jonka ytimessä on ihmisten ja esineiden
internet. Yksi keino varmistaa turvallinen kyberinfra on pitää se läpinäkyvänä ja kaikille saatavana, avoimena. Mikä on Suomen rooli?
TROLLIVAPAAT VAALIT
Trollit tehtailevat vastakkainasettelua ja sekoittavat vaaleja. Miten taata avoin demokratia trollien
ja totuudenjälkeisenä aikana? Miten taata trollivapaat vaalit?

AVOIMUUDEN
VAALIPANEELI

2019

INFO
AIKA

1.4.2019 klo 13.30-17

PAIKKA

Maria01
Lapinlahdenkatu 16
00180 Helsinki

OHJELMA
13:30 Kahvitarjoilu ja rekisteröityminen

Paikalle pääsee parhaiten julkisilla
kulkuneuvoilla.

14:00 Paneeli
• Tervetuloa ja avaus / Timo Väliharju,
toiminnanjohtaja, COSS ry
• Puhe / Hanna Tainio,
varatoimitusjohtaja, Kuntaliitto
• Paneelikeskustelu, Jyrki Koskinen,
Avaamo Konsultointi
Keskustelijoina:
		

• Timo Harakka, SDP		

		• Jyrki Kasvi, vihreät					
		

• Jouni Markkanen, kokoomus

		

• Kristo Lehtonen, keskusta

Vaalivahti vahtii vaaleja, Tarmo Toikkanen ja Aleksi
Knuutila, OKFI
Faktabaari - faktapohjaisen julkisen keskustelun 		
puolesta 5v, Mikko Salo, Avoin yhteiskunta ry ja Petra 		
Piitulainen-Ramsay, Faktabaari
		
16:00 Paneeli päättyy
Jatkot Faktabaarissa, Vaalivahti-työpaja, COSS ja
Kuntaliitto esittäytyvät
17:00 Tilaisuus päättyy

#avoimuudenvaalit

