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Tervetuloa tekemään Suomesta 
tietopohjaisen liiketoiminnan 
edelläkävijä! 
 
Kuutoskaupunkien avoin data -kärkihankkeessa Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja 
Oulu avaavat yhteistyössä tietovarantojaan mahdollisimman laajasti avoimeksi dataksi sekä 
luovat toimintaympäristöä datan tuottajien ja hyödyntäjien välille. Kärkihanke kuuluu 
6Aika-kaupunkistrategiaan, jossa Suomen suurimmat kaupungit pyrkivät yhteisvoimin kohti 
avoimia ja älykkäitä palveluja. 
 
Nyt kokoamme eri alojen asiantuntijoista sekä innovatiivisista yrityksistä ja 
yritysverkostoista paneelin kertomaan tietopohjaiseen liiketoimintaan liittyvistä 
tarpeista ja toiveista. Ole mukana oivaltamassa avoimen datan tarjoamia 
hyödyntämismahdollisuuksia ja kehittämässä uutta, datapohjaista liiketoimintaa! 
 
Avoimen datan markkinoiden on arvioitu tuottavan Euroopassa vuosittain 40 miljardin 
euron suoran ja välillisesti jopa 100 miljardin euron hyödyn. Niin yritykset, julkinen sektori 
kuin kuluttajatkin tarvitsevat datan hyödyntämiseen, keräämiseen, hallintaan, louhimiseen, 
jakeluun ja analysointiin perustuvia palveluita - ja tarve tulee tulevaisuudessa yhä 
kasvamaan.  
 
Datalähteistä jalostettu täsmätieto on yrityksille kilpailuetu, liiketoiminnan ydin ja toimii 
innovaatioiden ehtymättömänä lähteenä. Suomessa erityisesti kaupunkien julkisia 
tietoaineistoja on avattu menestyksekkäästi ja hyödynnetty monin eri tavoin sovelluksissa, 
visualisoinneissa, kurssimateriaaleissa ja erilaisen tutkimustoiminnan tukena. 
 
 



 

Jotta Suomi hyötyisi tietovarantojen avaamisesta myös taloudellisesti, Kuutoskaupunkien 
avoin data kärkihankkeen kohderyhmänä ovat nimenomaan yritykset. Lisäksi avoimuus tuo 
julkiseen toimintaan läpinäkyvyyttä ja tehostaa julkisen sektorin toimintaa. Vuosina 2015-
2017 toteutettavassa kärkihankkeessa kuuden Suomen suurimman kaupungin yhdessä 
avaama data tulee muodostamaan volyymiltään merkittävän ja Suomen oloissa 
ainutlaatuisen alustan tiedonjalostamiseen ja sovelluskehitykseen liittyvälle 
liiketoiminnalle. Yhtenäiset ohjelmointirajapinnat mahdollistavat yhteen kaupunkiin 
kehitetyn sovelluksen toimivuuden myös muissa kuutoskaupungeissa. 
 
Me Kuutoskaupunkien avoin data -kärkihankkeen toimijat haluamme palvella liike-elämää 
tarvelähtöisesti kokoamalla asiantuntijapaneelin. Paneeliin osallistujilta saamme näkemystä 
paitsi datapohjaiseen liiketoimintaan liittyvistä tarpeista, myös teknologiavalinnoista sekä 
tapahtumien aihesisällöistä. Yhdessä mahdollistamme Suomen aseman yhtenä avoimen 
tiedon hyödyntämisen kärkimaista tulevaisuudessa. 
 
Paneeliin osallistuminen tapahtuu pääosin verkkokyselyihin vastaamalla, joita tullaan 
tekemään eri aiheista noin neljä kertaa vuodessa. Vastaaminen on paneelin jäsenille täysin 
vapaaehtoista ja vastata voi halutessaan myös anonyymisti.  
 
Liittymällä mukaan varmistat, että saat tiedon tulevista tilaisuuksista ja koulutuksista aina 
ensimmäisten joukossa.  
 

 
Liity paneeliin tästä. 
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