Avoimen datan hackathonit yrityksille
Opiskelijat ja korkeakoulut voimavarana erilaisten yritysten liiketoiminnan kehittämisessä
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Tarve
Yritys tunnistaa
kehittämistarpeet

Yritys 1
Rooli:
Toimeksiantaja
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Kickoff

Hack aloitus

Tiimityö

Hack lopetus

Big Data

Fast Wow

Sovitaan hackin
toteutuksesta

Yritys antaa
toimeksiannon
opiskelijoille

Hackin aikana
monialainen
opiskelijatiimi
ratkoo ongelmaa

Tiimit esittelevät
ratkaisunsa
yrityksille

Yritys ja muut
asiantuntijat
sparraavat tiimiä
tarpeen mukaan

Tiimi esittelee
tulokset yritykselle
sovitulla tavalla

Tarve: Uusi tuote tai
palvelu

Yritys 2
Rooli: Mentorointi,
yhteistyökumppanuus
Tarve: Toiminnan
kehittäminen tai
rekrytointi

Yritys 3
Rooli: Tuomari /
taustajoukot
Tarve: Uusia ideoita
ja näkökulmia
toimintaan

= yritys aktiivisesti mukana
kyseissä vaiheessa
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= yritykseltä vaaditun ajallisen
panostuksen arvioitu määrä
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Uutta liiketoimintaa

Yritys jatkaa idean
kehittämistä
uusien osaajien
kanssa

Mitä hackiin osallistuminen
käytännössä tarkoittaa yritykselle?

Miten hackiin pääsee mukaan?
Tärkeintä on olla itse aktiivinen.
Jos yritykselläsi on kiinnostusta
avoimen datan hyödyntämiseen ja
korkeakouluyhteistyöhön, niin ota
rohkeasti yhteyttä korkeakouluihin.

Millaisia tuloksia hackeista syntyy?
Hackathonit tuovat eri taustaisia ihmisiä
yhteen ideoimaan toimeksiannon
pohjalta, joka määrittää pitkälti myös
tulosten luonteen. Toisin sanoen
yritys voi itse määrittää, mitä se
hackathonista haluaa: uusia konsepteja,
palvelumalleja, valmiita tuotteita,
ideoita tai ehkäpä rekrytointiapua?
Toimeksiannosta huolimatta hackathonit
poikivat paljon uusia ja innovatiivisia
ideoita liiketoiminnan tueksi.

www.opendaas.fi
#opendaasfi

Mikä on yrityksen rooli hackissa?

Millainen sopimus hackissa tehdään?

Yritys voi olla osana hackathonia monessa
eri roolissa: toimeksiannon antajana,
mentorina, tuomarina, datasettien
välittäjänä tai yhteistyökumppanina. Yritys
voi oman tarpeensa mukaan päättää
paljonko aikaa ja resursseja hackathoniin
laitetaan.

Yrityksen ja hackathonin muiden
osapuolten kannattaa yhdessä sopia heti
tapahtuman alussa tekijänoikeuksien
jakautumisesta. Hackathonin alussa
niistä tulisi kertoa myös osallistujille,
jotta kaikilla on selvät sävelet.

Hackathonissa voi olla myös monia
yrityksiä mukana samanaikaisesti, jolloin
yksi on vetovastuussa ja muut joko
yhteistyökumppaneina vaikuttamassa
taustalla tai tuomaroimassa lopullisia
tuloksia.

Hackathonin myötä kehitetyt ideat ja
konseptit ovat lähtökohtaisesti niiden
kehittäjien omistamia ellei toisin ole
sovittu. Nettisivuiltamme voi käydä
lukemassa tarkemman ohjeistuksen IPRdokumentistamme (https://opendaas.
turkuamk.fi/immateriaalioikeudet/)

Mikä ihmeen Avoin Data?
Avoimella datalla tarkoitetaan sellaista koneluettavaa tietoa, joka
on kaikkien saatavilla, vapaasti hyödynnettävää ja ilmaista käyttää.
Käytännössä se voi olla yksityishenkilöille, tutkijoille, organisaatiolle
tai julkishallinnolle kertynyttä tai keräämää dataa, joka on avattu
kaikkien saataville.
Määritelmän mukaisesti sen tulee olla julkista ja laillisesti
saatavissa eli se ei saa sisältää esimerkiksi kenenkään
henkilötietoja, liikesalaisuuksia tai muita vastaavia tietoja.

