WEBINAARI 14.12.2020

Yhdistyksen toiminnan fokusointi
Klo 9:00

Tervetuloa & avaus,
Jäsenkyselyn taustoitus – Timo Väliharju, COSS

Klo 9:10

Jäsenkyselyn tulosten esittely – Linda Lehto, COSS

Klo 9:25

Keskustelu

Klo 9:55

Jatko & loppusanat

●

OHJEET OSALLISTUJILLE
Pidäthän kameran ja mikin pois päältä webinaarin alkupuoliskon ajan.

●

Webinaarin keskusteluosiossa voit pyytää puheenvuoroa Google Meetissä
painamalla

✋ Nosta käsi (Raise hand)

Jäsenkyselyn taustoitus
❏

❏

❏

COSS tuotti jäsenilleen kyselyn koskien yhdistyksen toiminnan muutosta
geneerisestä avoimuudesta (mm. avoin lähdekoodi, avoin data, avoimet
rajapinnat, avoimet standardit, avoin innovaatio) fokusoituun
toimintamalliin, avoimeen lähdekoodiin.
Taustalla ehdotus, että tulevaisuudessa vaihtaisimme takaisin yhdistyksen
nimen kuvaavan osan eli “Suomen avoimen lähdekoodin keskus”,
jollainen se oli alunperin yhdistystä perustettaessa.
Osana nimenmuutosta tultaisiin myös kirkastamaan yhdistyksen
toiminnallista ja viestinnällistä fokusta sekä COSSin roolia ja
positioitumista muihin avoimuuden toimijoihin.

Taustalla eurooppalaisen trendin muutos
❏

❏

❏

Trendi pitkällä juoksulla Euroopassa keskittyy avoimeen lähdekoodiin
(eurooppalaisen trendin muutos mm. Euroopan komission uusi open
source -strategia, digitaalinen suvereniteetti).
Muun muassa automaatio, päätöksenteko, algoritmit, tietosuoja tuovat
myös koodin avoimuuden tärkeyttä esiin eri tavalla kuin aikaisemmin.
Kyse ei ole vain kehittämisestä vaan liiketoiminnan ja demokratian
suojaamisesta.
Lisäksi COSS mielletään jo ensisijaisesti avoimen koodin
puolestapuhujana.

Jäsenkyselyn tulosten esittely
❏

❏
❏

COSS laati jäsenilleen aiheesta lyhyen kyselyn, jonka kautta kartoitimme
nykyisten jäsentemme ajatuksia ja kommentteja mahdolliseen yhdistyksen
toiminnan muutokseen.
Kysely lähetettiin kaikille COSS ry:n yhteisöjäsenille, kuntakumppaneille ja
kannatusjäsenille ja oli käynnissä 17.-30.11.2020.
Tuotetun jäsenkyselyn kautta halusimme myös päivittää
jäsentuntemustamme päätösten ja tulevan linjan tueksi, jotta ne
palvelevat jäsentemme tarpeita jatkossa parhaalla mahdollisella tavalla
huomioiden tämän päivän trendit.

Avointen teknologioiden tärkeys

Miten näet avoimien teknologioiden kehittyvän tulevaisuudessa?
Avoin lähdekoodi (ja siihen perustuvat
ohjelmistot) on yrityksemme tärkein
voimavara. Avoin datan ja avoimet rajapinnat
ovat edellytyksiä monille projekteillemme.
Avointen standardien tekeminen ja
noudattaminen ovat meidän asiakkaillemme
tarpeellisia.

Kuluttajanäkökulmasta uskoisin
avoimuuden lisäävän pitkällä
aikavälillä tuotteiden
saavutettavuutta erityisryhmille.

Avoimet teknologiat mahdollistavat
uudenlaisen tavan tehdä töitä ja
kehittää uutta liiketoimintaa ja
ansaintamalleja läpinäkyvästi.

Merkitys kasvaa koko ajan.

Maailma on pitkän aikaa ollut
adoptoimassa avoimia
ratkaisuja, samassa kysyntä
yrityksiltä kasvaa.

Tulevaisuudessa näemme, että avoin
teknologia toisaalta vahvistaa
asemaansa mm. EU-linjausten kautta
ja julkisen sektorin periaatteina.

Arvoverkostojen toiminta perustuu eri
organisaatioiden yhteistyöhön,
avoimuuteen ja luottamukseen. Yhteistyö
edellyttää minimitasolla yhteensopivuutta,
yhteentoimivuutta, johon päästään
erilaisilla avoimilla teknologioilla.

Keskitymme jatkossakin avoimen
lähdekoodin ohjelmistojen
liiketoimintaan.

Avoimet teknologiat vähentävät
ihmisille ja yhteiskunnalle
haitallisia riippuvuuksia
digimaailmassa.

Millä toimenpiteillä COSS voisi edistää organisaationne tavoitteita tai
liiketoimintaa avoimen teknologian alueella?
❏
❏

❏
❏
❏
❏

Konferenssit & webinaarit (mm. Mindtrek-konferenssi, jäsenten avoimien
ratkaisujen esille tuominen, tekniset/ asiantuntija-webinaarit) (14 mainintaa)
Viestintä, tiedottaminen ja markkinointi (tietämyksen lisääminen avoimista
ratkaisuista, avoimen koodin soveltamisen edut uusilta alueilta esim. maatalous,
automaatio, IoT) (7 mainintaa)
Verkosto- ja sidosryhmätyö, verkostoituminen ja jäsenten yhdistäminen (7
mainintaa)
Hankkeet ja niiden käynnistäminen jäsenten kanssa, joukkorahoitushankkeiden
markkinointi (6 mainintaa)
Yksilöllinen neuvonta/ konsultaatio, koulutus (6 mainintaa)
Edunvalvonta, lobbaus- ja vaikuttamistyö päättäjien suuntaan mm. avoimen
lähdekoodin edistäminen julkisissa hankinnoissa (4 mainintaa)

Tulevaisuuden toiminnan fokusalueet

Miten ja millaisena toimijana toivotte COSSin yhdistyksenä
proﬁloituvan ulkopuolisille?
Puolueettomana tiedonlähteenä
ja verkottajana. Samalla ajaisi
myös hankkeita avoimen
lähdekoodin, datan ja rajapintojen
edistämiseksi.

Asiantuntijana, jolla on
painoarvoa.

Aktiivinen toimija, jolla on selkeä
fokus ja missio. Kova ydin avoin
lähdekoodi (kehittäminen, käyttö,
ostaminen).

Avoimuuden ja uuden ajattelun
edistäjänä.

Tasapuolinen, demokraattinen,
avoin, kiinnostava, innostava.

Mm. organisaationa, joka tarjoaa
aktiivisesti räätälöityä ja ajantasaista
asiantuntemusta kunnille ja
kaupungeille näiden valmistellessa
ohjelmistohankintoja.

Yhteiskunnallinen ja
bisnesmaailman vaikuttaja, joka
näyttää suuntaa ja kokoaa
kehittäjiä, yrityksiä ja julkista
sektoria yhteen.

Kansallisena avoimen lähdekoodin
keskuksena kansainvälisillä
kontakteilla.

Onnistuneiden avoimen koodin
hankkeiden kuulumisten
esilletuoja.

Yhteenveto 1/2
❏

❏

❏

Suurin osa kyselyyn vastanneista jäsenistä kokee, että avointen teknologioiden
merkitys jatkaa kasvuaan tulevaisuudessa mm. EU-linjausten kautta sekä
julkisen sektorin periaatteina ja samassa kysyntä yrityksiltä kasvaa.
Useat jäsenyritykset jatkavat tulevaisuudessakin keskittymistä avoimen
lähdekoodin ohjelmistokehitykseen. Unohtamatta kuitenkaan avointen
standardien noudattamista, avointa dataa sekä avoimia rajapintoja, jotka ovat
edellytyksiä monille projekteille.
Eniten jäsenet arvostavat osana yhdistyksen jäsenetuja erilaisia konferensseja/
webinaareja, verkosto- ja sidosryhmätyötä, mahdollisia yhteishankkeita,
koulutusta ja konsultaatiota sekä vaikuttamistyötä erityisesti poliitikkojen
suuntaan.

Yhteenveto 2/2
❏

❏

Suurin osa kyselyyn vastanneista jäsenistä kokee, että COSSin yhdistyksenä tulisi
tulevaisuudessa toiminnassaan pääsääntöisesti keskittyä avoimeen
lähdekoodiin. Pitäen toki koodin lisäksi toiminnan taustalla esillä myös avoimen
datan, avointen rajapintojen ja avoimien standardien merkityksen.
COSSin yhdistyksenä toivotaan proﬁloituvan riippumattomana vaikuttajana ja
verkottajana, kansallisena avoimen lähdekoodin keskuksena, jolla on hyvät
verkostot ja kontaktit myös kansainvälisellä tasolla. COSSin tulisi toimia
suunnannäyttäjänä ja koota niin kehittäjät, yritykset kuin julkinen sektori
yhteen.

Keskustelu
❏
❏
❏
❏

Miten yhdistyksen toimintaa tulisi fokusoida?
Onko avoin lähdekoodi se mihin lähdetään fokusoimaan?
Minkälaisia ajatuksia on etenemisestä?
❏ Roadmap?
Yhdistyksen toiminnan vuoden 2021 painopistealueet

OHJEET OSALLISTUJILLE
●

Voit pyytää puheenvuoroa Google Meetissä painamalla
Nosta käsi (Raise hand)

✋

Jatko
❏

Mikäli siirtyminen avoimen lähdekoodin fokukseen (unohtamatta muita)
valitaan malliksi niin seuraava askel on kutsua koolle yhdistyksen ylimääräinen
kokous.
❏ Määritellään uusi fokus.
❏ Uuden yhdistyksen nimen päättäminen.
❏ Muuta?

