
 
 

  Ilmoita tietotekninen ratkaisusi Sharing & Reuse Awards -kilpailuun 
Kilpailu julkishallinnoille 

 
Euroopan komissio kutsuu sinut osallistumaan Sharing & Reuse Awards -kilpailuun, joka järjestetään nyt toista kertaa. 
Kilpailu on yksi ISA²-ohjelman toimista, joilla edistetään resurssien jakamista ja jälleenkäyttöä.   
 
Oletko ollut mukana digitalisoimassa julkisia palveluja onnistuneesti? Oletko kehittänyt ratkaisun, joka kuuluu 
johonkin jäljempänä mainituista luokista? Jaa kokemuksesi osallistumalla tähän kilpailuun! Tiettyihin tietoteknisiin 
pulmiin ratkaisuja etsivät julkishallinnot ovat kiinnostuneita siitä, kuinka muut ovat ratkaisseet samankaltaisia 
haasteita ja kuinka muualla kehitettyjä avoimen lähdekoodin ohjelmistoja tai jaettuja tietotekniikkapalveluja voisi 
jälleenkäyttää. Mikset siis kertoisi muillekin, mikä teillä on toiminut! 

Voittajatiimi saa palkinnoksi 15 000 euroa ja toiseksi tullut tiimi 10 000 euroa neljässä eri luokassa: 
 

1. innovatiivisin avoimen lähdekoodin ohjelmisto 

2. kansalaisten ja yritysten kannalta merkityksellisin avoimen lähdekoodin ohjelmisto  

3. innovatiivisin jaettu tietotekniikkapalvelu (yhteisesti kehitetty tai jaettu)  

4. kansalaisten ja yritysten kannalta merkityksellisin jaettu tietotekniikkapalvelu (yhteisesti kehitetty tai 

jaettu)  

 

Luethan menettelyoppaan huolellisesti ennen osallistumislomakkeen täyttämistä. On tärkeää kertoa 

yksityiskohtaisesti tietoteknisestä ratkaisusta ja sen soveltuvuudesta jälleenkäyttöön laajemmin. Vuonna 2017 

järjestetty Sharing & Reuse Awards -kilpailu oli hyvin suosittu. Silloin osallistujia oli 118. Toivottavasti vuoden 2019 

kilpailu onnistuu vielä paremmin! 

 
1. Onko ratkaisusi osallistumiskelpoinen? 

 
Kilpailuun ilmoitettavan ratkaisun on täytettävä seuraavat edellytykset: 
 

 Se on kehitetty jonkin EU:n jäsenvaltion, EFTA-valtion tai EU:n jäsenehdokasvaltion (Albania, entisen 
Jugoslavian tasavallan Makedonia, Montenegro, Serbia tai Turkki) julkishallinnon toimesta tai puolesta.  

 Sitä on jälleenkäytetty ainakin yhdessä julkishallinnossa. 

 Se on joko avoimen lähdekoodin ohjelmisto tai jaettu tietotekniikkapalvelu. 

 Sen kuvaus on julkaistu Joinup-sivustolla. (Jos ratkaisusi ei ole Joinup-sivustolla vielä kilpailuun 
ilmoittautumisen aikaan, Joinup-tuki voi auttaa sen julkaisemisessa.) 

 Siitä on kuvaus englanniksi. 

 Edellisessä kilpailussa (Share & Reuse Awards 2017) rahapalkinnon voittaneilla ratkaisuilla ei voi 
osallistua. Kolmanneksi tai neljänneksi sijoittuneilla ja kunniakirjan saaneilla ratkaisuilla voi osallistua, 
kunhan ne kuuluvat johonkin kilpailuluokista. 

 
2. Arviointiperusteet 

 
Arviointikomitea ja tuomaristo arvioivat ratkaisut kaksivaiheisesti seuraavien kriteerien perusteella: 
 

 Ratkaisun suunnittelu ja hallinnointi: Missä määrin on käytetty ja/tai noudatettu avoimia standardeja, 

ratkaisua koskevan dokumentoinnin taso ja suunnittelun laatu sekä rajat ylittävän yhteistyön, instituutioiden 

välisen yhteistyön ja muun yhteistyön taso ja ratkaisua tukevan hallinnointimallin määrittäminen. 

https://ec.europa.eu/isa2/isa2_en
https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/Sharing%20and%20Reuse%20Awards%20contest%202019_Procedure%20guide_2.pdf
https://joinup.ec.europa.eu/contact


 Jälleenkäytön vaikutus ja laajuus: Ratkaisun liiketoimintamalli, suunniteltujen tavoitteiden ja toimien 

toteuttaminen, esitetty näyttö hyödyistä (mukaan lukien säästöt, jotka saadaan jälleenkäytöstä uuden 

kehittämisen sijaan), näkyvät vaikutukset ja konkreettiset tulokset, mahdollisesti vielä saatavat säästöt tai 

tulokset, jälleenkäyttötapausten lukumäärä sekä tiedot tulevaa jälleenkäyttöä koskevista suunnitelmista ja 

käynnissä olevista toimista, muiden organisaatioiden olemassa olevien palvelujen jälleenkäyttö ja 

sovelluksen moduulien jälleenkäyttö muissa sovelluksissa. 

 Kestävyys: Missä määrin ratkaisu on sellainen, että sitä kannattaa ylläpitää vielä sen varsinaisten tavoitteiden 

saavuttamisen jälkeen, missä määrin kestävyys voidaan taata, tekniset asiakirjat, asiakirjat 

liiketoimintamallista, ylläpito ja hyvä saatavuus. 

 Innovaatiot (luokissa 1 ja 3): Teknologiset innovaatiot, liiketoimintaprosessiin liittyvät innovaatiot ja 

sosiaaliset innovaatiot. 

 Käyttäjäkeskeisyys (luokissa 2 ja 4): Saavutettavuus kansalaisten kannalta, yksilölliset tiedot, yksilölliset 

palvelut, ilmoitukset ja mobiililaitteet.  

 
3. Kilpailuun osallistuminen 

 
Kilpailuun osallistumista varten on täytettävä sähköinen osallistumislomake. Huomaathan, että ilmoittautuminen, 
liiteasiakirjat ja ratkaisun kuvaus on toimitettava englanninkielisinä. Itse ratkaisun kielen ei kuitenkaan tarvitse olla 
englanti. Osallistumisaika päättyy 28. helmikuuta 2019. 
 
Komissio ottaa sähköpostitse yhteyttä valittuihin 16 palkintoehdokkaaseen 25. huhtikuuta 2019 mennessä. Heidän 
edustajansa kutsutaan osallistumaan Sharing & Reuse Awards -seremoniaan, joka järjestetään Bukarestissa 
Romaniassa 11. kesäkuuta 2019. Ehdokkaat voivat halutessaan esitellä ratkaisunsa.  
 

4. Menettelyoppaan täydellisessä versiossa on lisätietoja ilmoittautumismenettelystä. 
 

5. Hyödyllisiä linkkejä 
 

Kilpailun sivu Joinup-sivustolla 
Usein kysytyt kysymykset  
Edellinen kilpailukierros  
Lisätietoja ISA²-ohjelmasta 

 
6.  Muita kysymyksiä?  

 
Ota sähköpostitse yhteyttä seuraavaan osoitteeseen:  
DIGIT-SR-AWARDS@ec.europa.eu 
 

7. Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa: 
 

    @EU_ISA2      #SRawards19 
     ISA2 Program 
     ISA2 videoer 

 
 

ONNEA KILPAILUUN! 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SR-awards
https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/Sharing%20and%20Reuse%20Awards%20contest%202019_Procedure%20guide_2.pdf
https://joinup.ec.europa.eu/collection/sharing-and-reuse-it-solutions/sharing-reuse-awards-2019
https://joinup.ec.europa.eu/collection/sharing-and-reuse-it-solutions/sharing-reuse-awards-faq
https://joinup.ec.europa.eu/collection/sharing-and-reuse-it-solutions/sr-awards-contest
https://ec.europa.eu/isa2/home_en
mailto:DIGIT-SR-AWARDS@ec.europa.eu
https://twitter.com/EU_ISA2
https://twitter.com/hashtag/SRAwards2019?src=hash
https://www.linkedin.com/in/isa2programme/
https://www.youtube.com/user/ISAprogramme

