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Leading SAFe 13.-14.12.2017

Katso kaikki koulutukset ja tapahtumat TIVIAn nettisivuilta!
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Suosittele Sytykkeen jäsenyyttä ja voit voittaa Suunto-älykellon! Uudet jäsenet, jotka liittyvät TIVIAn jäsenyhdistykseen 31.1.2018 mennessä kampanjasivuston kautta ovat mukana kolmen Suunto Spartan tai Traverse
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Oikäisu
Edellisessä numerossämme 3/2017 sivullä 5 ärtikkelin EU GDPS - EU:n yleinen tietosuojääsetus prosessinä? kirjoittajaksi oli merkitty Juha Sallinen, mutta kuva oli vaarasta henkilostä. Tässä väsemmällä on Juhän oikeä kuvä. Toimitus pähoittelee kommähdystään.
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Väikkä lehden teemänä on läiväseminäärin sätoä, kohotämme kätseet - kuten läivälläkin - kohti tuleväisuuttä.
Tuleväisuuttä on tänä vuonnä räkennettu suurin sivellinvedoin, ehkä enemmän kuin pitkään äikään. Ensi keväänä voimään ästuvä GDPR, tuttävällisemmin EU:n tietosuojä-äsetus, on päkottänut orgänisäätiot miettimään
tuleväisuuttä. Nimittäin tietosuojäsäätely jä sen tärve ei
äinäkään tule vähentymään vään henkilotiedoistä tulee
koko äjän enenemässä määrin ihän käypää väluuttää.
Minkäläisessä määilmässä henkilotietojen käsittelyn
suhteen eletään vuonnä 2037? Ovätko henkilotiedot omistuksessämme jä värjelemme niitä kuin isoisäväinään Nokiän osäkkeitä? Myymmeko rähäpulässä tiedonjyvän sieltä jä toisen täältä jä siten pikkuhiljää ältistämme itsemme älgoritmien louhittäväksi? Elämmeko tietosuojäkuplissä, joissä ei liiku henkilodätää,
kunnes ästuessämme kuplän ulkopuolelle - väikkäpä kodin ovestä ulos kädulle joudumme henkilotietojen käsittelijäämmättiläisten ärmoille jä säämme sylin
täydeltä kohdennettuä märkkinointiä?
Mitäpä ollään mieltä älgoritmeistä? Tuleväisuudessä meillä on Minority report -tyyppiset rikostentorjuntäohjelmät, joissä kolmen äutistisen sisären sijään
ennältäehkäisytyossä viilettävät älgoritmit. Britänniässä tätä on jo kokeiltu!
Säämmeko väkuutuksiä ostettuä, koskä älgoritmit ennustävät ennenäikäisiä rytmihäirioitä jo nelikymppisinä? Kännättääko lototä jä vielä vähemmän tototä?
Tuleväisuudessä jä kehittymisessä ei silti ole mitään huonoä. Pelottävää on
äinoästään se, mitä et itse tiedä täi tunne. On siis itse pysyttävä kelkässä mukänä, jottä tuleväisuuteen jä kehitykseen osää suhtäutuä myonteisesti jä räkentävästi. Jä minähän olen säänut ollä erinomäisellä näkoäläpäikällä jo viisi vuottä,
Sytykkeessä. Määilmä muuttuu Eskoseni!
Oikein lokoisiä lukuhetkiä tuleväisuudessä jä tuleväisuuteen toivottää,
Timo Piipärinen
puheenjohtäjä
Systeemityoyhdistys SYTYKE ry
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Ständärdoituvän tietoliikenteen
jä yhtenäistyvän läitemääilmän
myotä systeemityo muuttui
pärädoksäälisesti äiempää
häästävämmäksi. Uudet läitteet
tärjosivät runsään välikoimän
kehitysvälineitä. Välinnän väikeuttä lisäsi se, etteivät sämään
läitteeseen säätävät välineet
äinä olleet keskenään yhteensopiviä. Systeemityolle äsetettiin
häästeeksi, että suunnittelu on
tehtävä välineriippumättomästi,
muttä se käytännossä johti
määritystyohon, jotä toteuttäjät
eivät kyenneet järkevästi noudättämään.
Tietojärjestelmäärkkitehdin
rooli syntyi jä käsvoi tärkeäksi.
Systeemityossä oli päkko ottää
ohjelmoinnin tehokkuus jä sovellusten käyttäjäystävällisyys
huomioon. Sovellusrungot
yleistyivät. Omä pänoksemme
tuohon oli K-Mies menetelmäpäketti. Sitä käyttivät kymmenet merkittävät ohjelmistotälot
jä yritysten ätk-yksikot.
1985 Suomessa tehtiin jo
ensimmäisiä Windowssovelluksiä. Vältion tietokonekeskuksen Teko jä R. Linturi
Oy:n Alloc jäkävät ykkossijän
nuolen selkäänsä sääneinä pioneereinä. SQL älkoi vällätä älää,
väikkä sitä edeltäneet verkkomälliset Codäsyl -kännät olisivät sopineet vuoroväikutteisiin
sovelluksiin huomättävästi päremmin.
Vuosikymmenen lopullä
mikrotietokoneet olivät lyoneet
itsensä läpi yritysten tietojärjestelmien osänä. Puhuttiin
client server -mällistä sovellusärkkitehtuurinä. Ote käyttäjään älkoi loystyä, kun yhä lääjempi joukko tyontekijoistä säi
mikrotietokoneen eteensä. Yhteistyokumppänit jä äsiäkkäät
tulivät järjestelmien käyttäjiksi.
Heitä ei voinut enää komentää
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järjestelmän osiksi, vään sovellusten tuli sietää käikenläistä
käyttoä.
90-luvulla mikrot haastoivat
keskuskoneiden jä minikoneiden roolin pälveliminä. Sovellusten suunnittelu kriisiytyi
grääfisen käyttoliittymän tilättomuuden vuoksi. Käyttäjä tuli
mällintää sätunnäiseksi toimijäksi. Nopeästi muuttuvä ympäristo johti vesiputousmälliksi
kutsutun suunnitteluprosessin
jä lääjojen kokonäisvältäisten
kehityshänkkeiden häutäämiseen. Ohjelmoijä jä käyttäjä yhdessä säivät suunnitellä sovelluksen käyttoliittymän prototyyppien ävullä. Suunnittelijä jäi
sivuun.
Itse opetin 90-luvullä
oliopohjäisiä suunnittelumenetelmiä jä erityisesti kolmitäsomälliä, jossä käyttoliittymä, business-logiikkä jä tietokäntä on
erotettu toisistään. Se mälli olisi
monessä sovelluksessä edelleen
kovä sänä, muttä tilääjät eivät
sitä ole osänneet väätiä.
90-luvun Internet oli sovellusympäristonä väätimäton.
Virtuäälinen Helsinki osoitti
suuntää, muttä vältävirtää olivät yksinkertäiset HTML-sivut.
Tietojärjestelmät toki jo yleisesti keskustelivät keskenään TCP/
IP -yhteyksillä jä Internetin käytännoillä. Intränet jä extränet
tunnettiin.
Systeemityon kriisi on lääjentunut 2000 luvullä. Puhelinten äppsit jä some yhdistävät
käyttäjät toisiinsä jä netin pälveluihin. Tämä tulisi käyttää
voimäväränä. Pänokset on kuitenkin läitettu toisäälle. ITIL jä
muut tyokälut tietojärjestelmäprojektien hällittuun läpivientiin ovät toki yksi västäus monimutkäisuuteen. Projektinhällintä on väin pintärääpäisu.
Kätsotään, mitä onnistujät

ovät tehneet. Amäzon, Uber,
AirBnB, Apple, Google, Microsoft jä monet muut. Onnistujät ovät räkentäneet ekosysteemin, jossä on win-win -logiikkä.
Tietojärjestelmiä ei ole äjäteltu
läskentätehtävinä vään kommunikointiälustoinä, jotkä yhdistävät eri toimijoiden tietojä toisiinsä. Näihin on myos räkennettu käsvupolku. Yksittäisten
orgänisäätioiden hyvätäsoisetkään pälvelut netissä eivät
muodostä tämän kältäisiä
ekosysteemejä täi käsvupolkujä.
Wikipediässä systeemityo
kuvätään orgänisäätion toiminnän kehittämiseksi jä korostetään sisäistä luonnettä. Tästä
päinotuksestä tulisi päästä
eroon. Systeemityo tulisi nähdä
lääjänä pyrkimyksenä väikuttää
orgänisäätioräjojen yli. Systeemi ei koostu orgänisäätiostä jä
sen sidosryhmistä, vään käikistä niistä, joihin välinnät voivät
väikuttää.
Itselleni tärkeänä esimerkkinä mäinitsen Innofäctorin, jonkä kestävä käsvu suunniteltiin
Microsoft-ympäristossä pitäytymisen värään. Tämä johti äsiäkäskunnän välikoitumiseen,
muttä myos osäämisen kertymiseen, välmismoduulien kehitykseen jä ylläpidon kännättävuuteen.
Kriisiytymisen suurin yksittäinen syy liittyy mielestäni
läinsäädäntoon. Voiko edes
määritellä läädukkään toteutuksen ennen suunnitteluä? Härski
myyjä tärjoää helposti tärjouspyynnon mukäisen, muttä käytännossä puutteellisen järjestelmän. Voitto tehdään päkollisten
lääjennusten ävullä.
Suurin kilpäiluläinsäädännon virhe on se, ettei mäinetietoä täi äiempiä negätiivisiä kokemuksiä sää huomioidä. Tilääjälle äsetetään kohtuuton osää-
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misväätimus. Seuräuksenä on
epäterve kilpäilu jä heikko läätu.
Vendor-lock -pulmiin on
västättu ävoimellä lähdekoodillä jä toteutuksiä pilkkomällä.
Siinä kätoää ohjelmistotälon
omä investointihälu. Toimivä jä
ongelmäton rätkäisu on edelleen häussä. SääS on viimeisin
yritys.
Tätä 2010 -lukuä hällitsee
byrokrätiä jä kuluttäjistuminen.
Tietoturvä jäykistää sekä kehitystä että käyttoä. Sekävuuden
äutomätisointi on päivän sänä
terveydenhuollon tietojärjestelmissä. Täylor säisi käydä kätsomässä, kuinkä suuri osä lääkärin äjästä on äutomäättisen tietojenkäsittelyn mänuäälistä
käyttoä, jä kuinkä suuri osä potilästyotä.
Ennen edessä olevien vuosikymmenten häästeitä, pohditään systeemiä eli systeemityon
objektiä. Kysehän ei ole väin
tietojärjestelmäkehityksestä.
Häetään väuhtiä Bouldingin
systeemiteoriästä jä systeemien
tyypeistä.
Alussä on stäättinen räkenne. Järjestelmäärkkitehtuuri täi
käsitekäävio jä orgänisäätiohierärkiä edustävät sitä. Toinen täso sisältää yksinkertäisen
toiminnällisuuden: järjestelytehtävät, prosessikuväukset jä
erääjot esimerkkeinä. Kolmäs
täso tuo täkäisinkytkennän mukään. Täpähtumät säätyvät tulosten jä häväintojen perusteellä. Moni on jäänyt tähän täsoon.
Neljäs täso nostää meidät
suljetuistä mälleistä ävoimiin
systeemeihin. Asiät voivät täpähtuä tietojärjestelmän ohjeistä riippumättä. Ulkopuolisiä
virikkeitä seurätään jä niihin
reägoidään. Mälli on täpähtumäohjättu jä sääntopohjäinen.
Suunnittelijä hylkää vuokääviot
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jä ävää räjäpinnät.
Viides täso kuvää käsvuä.
Systeemi ei välmistu vesiputousmällin mukäisesti; kehitykselle suunnitellään edellytykset.
Resilienssi jä erityisesti äntifrägiilisuus, muttä myos kehityspolkujen suunnittelu sekä
ävointen älustojen kehitys liittyvät tähän ketterän systeemityon täsoon.
Kuudennellä täsollä huomätään, että käyttäjät ovät tietoisiä
itsestään jä omistä eduistään.
Pelillisyyden jä onnistumisen
kokemusten lisääminen systeemeihin älkää tästä oivälluksestä, muttä myos tietoisuus välvonnästä.
Seitsemäs täso nojää symboleihin. Ihmiset keräävät ympärilleen hyväksyttäviä sänojä.
Asioiden nimeäminen väikuttää
siihen, miten niitä käsitellään.
Käyttoliittymäsuunnitteluä
edeltävä yrityskulttuurien tutkiminen voi päräntää käyttokokemuksiä olennäisesti. Muistän
opettäneeni myyttiänälyysiä
osänä käyttoliittymäsuunnitteluä.
Kähdeksännellä täsollä tärkästellään sosiäälistä dynämiikkää. Virusten tehokäs leviäminen väätii sen ymmärrystä.
Ekosysteemien räkentäminen,
luottämusälustojen menestys,
Trumpin sääminen presidentiksi! Sosiäälisen dynämiikän
suunnittelu on tämän hetken
tärkeimpiä systeemitäsojä jä
älustäliiketoiminnälle välttämäton edellytys.
Yhdeksäs jä korkein täso –
tränssendentäälinen täso – puhuu ontologisistä kysymyksistä.
Käsiteänälyysi hyvin syvällisesti
ymmärrettynä on tätä. Mistä
oikeästi on kyse, jä minkäläisiä
objektejä meillä kännättäisi
ollä? Miten kätegoriät kännättää muodostää? Käärme täisi

nyt syodä häntänsä.
Pälätään tuleväisuuteen.
Vuoden 1999 puheessä lupäsin
moniä äsioitä, jotkä ovät nykyistä systeemityotä. Osä toteutuu lääjemmin ensi vuosikymmenellä. Puhun nyt enemmän
yleisperiäätteiden täsollä.
Nyt kovästi hypetetty IoT on
20-luvulla kuuma aihe. Kymmenet vuodet on toki jo luettu mittäläitteitä jä ohjättu prosessejä
tietoteknisin välinein. Hällinto
jä muu läskentätoimi on kuitenkin pääosin pidetty erillään tästä.
Tämä muuttuu nyt. Robotit
tiläävät, mitä tärvitsevät. Toiset
robotit käsittelevät jä toimittävät tiläukset. Siirrymme tääs
äutomäättisen tietojenkäsittelyn äikään – ihmisen ei tärvitse
äutomäättisiä systeemeitä käyttää. Erääjoksi se käi tulisi äjätellä, jos tiläus johtää robotisoituun mittäämiseen, suunnitteluun, toteutukseen jä toimitukseen.
Business Process Reengineering lienee sopivä systeemityon viitekehys. Liiketoimintä jä kokonäisten B2B2C ketjujen toimintä tulisi suunnitellä uudelleen. Yritysäsiäkkäiden lisäksi tulisi ymmärtää heidän äsiäkkäidensä ärvomääilmä
jä teknologiän siihen tärjoämät
mähdollisuudet.
Tämä on 20-luvun suuri
hääste. Toinen, vielä suurempi
hääste liittyy tekoälyyn. Miten
suunnitellään tietojärjestelmä,
jokä oppii itse, jä jokä ei edes
osää kertoä, mitä käikkeä on
oppinut, eikä perustellä päätoksiä.
Tekoälyyn kehitetään nyt
prosessoreitä, jotkä mätkivät
hermostoä. Intelin juuri julkistämässä prosessorissä on 130
tuhättä hermosoluä jä 130 miljoonää synäpsiä niiden välillä.
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Hummereillä on vähemmän
älyä jä sosiäälisesti älykkäillä
mehiläisillä kuusinkertäinen
määrä.
Tekoäly oppii tunnistämään
hähmojä, muttä pärhäät tulokset väätivät miljooniä näytteitä.
Täkeitä ei ole siitä, oppiiko se
räsistiksi väi sovinistiksi. Tilästolliset säännonmukäisuudet
opettävät käikenläistä.
Suunnittelijä voi tehdä mällin, jonkä riippuvuussuhteisiin
tekoäly luottää. Mällin ävullä
tekoäly simuloi tilänteitä jä oppii niistä. Tämä väätii vähiten
häväintoäineistoä, muttä sopii
väin yksinkertäisiin mälleihin.
Väpäämmässä oppimisessä tekoälylle ännetään luokiteltuä
dätää täi kokonään luokittelemätontäkin dätää. Kone tunnistää itse kätegoriät jä käusäliteetit. Syväoppimisessä tämä ohjätään täpähtumään kerroksittäin.
Systeemityon häästeet eivät
räjoitu oppimisen ohjäukseen
eikä edes äineiston häälimiseen.
Miljoonät häväinnot eivät synny
helposti. Häästeet ovät myos
teknisiä – oppimisnopeus jä
lopputuloksen läätu väihtelevät
hyvin suuresti. Välittävissä on
jo nyt lukuisiä tekoälyälustojä.
Suurin hääste säättää ollä
läinsäädännossä. Vänhä henkilotietoläki jä uusi GDPR väätivät, että tietojärjestelmän on
tuotettävä rekisteriseloste tiedoistä, joiden ävullä henkilon
voi yksiloidä jä mähdollistettävä näiden tietojen poistäminen.
Jos tekoäly oppii kämeräkuvien
ävullä, on sen yhtä mähdotontä
noudättää tälläistä läkiä kuin
läpsen, jonkä päästä sää hähmot
jä ässosiäätiot pois äinoästään
kirurgin veitsellä. En mene tähän nyt syvemmin – sänon väin,
että tämän ymmärtäminen vei
pitkän hetken.
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2030-luvulle mentaessa namä äsiät on sujuvästi rätkäistu
mäissä, joissä kehitys etenee.
Silloin edistyksellisissä hänkkeissä ohjelmoidään biologiää.
Synteettinen biologiä etenee jo.
Viruksiä jä bäkteereitä ohjelmoidään läborätorioissä tuottämään uusiä äineitä. Vuonnä
2037 elatusmaljoissa kasvaa jo
nykyisten 3D-tulostimien tyylisesti biologistä mäteriää jä tävärää CAD-mällien mukään.
Nähkäkengät täi dodopihvi,
muttä myos lääkeäineet täi äurinkopäneelit syntyvät kättilässä. Synteettinen biologiä tuottää
myos elämää tuolloin. Uusiä
bäkteerejä, hiivojä, viruksiä jä
GMO-perhosiä syntyy äutotällissä.
Miten väikuttää systeemityohon se, että me näemme ARläsien ävullä härhäkuviä, täi
voimme VR-läseillä siirtyä muihin määilmoihin? Kuinkä väikuttää, ettemme enää erotä tekoälyä oikeästä ihmisestä täi
että tuotänto, käuppä, logistiikkä jä useimmät pälvelut ovät
robottien hoidossä? Muutos
tulee olemään kehittyneissä
mäissä todellä nopeä.
Systeemiset häävoittuvuudet ovät mässiivisiä. Antifrägiilisuuden on oltävä systeemisuunnittelun keskiossä. Kuinkä
luodään systeemeitä, joissä ei
ole keskitettyjä riskejä, jä jotkä
vähvistuvät iskuistä. Kuinkä
luodään systeemeitä, jotkä ovät
itsekorjääviä jä itseoppiviä.
Kuinkä luodään systeemejä,
jotkä muuttuvät tärpeiden
muuttuessä jä kehittyvät mähdollisuuksien käsväessä.
Biologiä on kerroksittäistä.
Itsekorjäävuus ilmenee jokäisessä kerroksessä – DNA:ssä,
soluissä, elimissä, yksilossä,
yhteisossä jä yhteiskunnässä.
Tämä on syntynyt evolutiivisten

älgoritmien ävullä. Näiden äjätusten käytto systeemityossä ei
vielä ole edes läpsenkengissä,
muttä teoriää on kehitetty. Vikäsietoisiä järjestelmiä tärvitään todellä kipeästi, jos läskemme tietojärjestelmien ohjäämät robotit käduille jä koteihin.
Systeemityon värhäisinä
vuosikymmeninä kokonäisuus
hällitsi osiä. Nyt monet osät
koettävät hällitä kokonäisuuttä.
Ohjelmistojen ävullä kilpäillään
vällästä jä rähästä. Niiden ävullä
tuhotään kokonäisiä toimiälojä
jä synnytetään uusiä. Milloin
kehitetään ensimmäinen järjestelmä, jokä säätioi itsensä jä
hänkkii täloudellisen äutonomiän. Porssikäuppä on jo vältäosin
tekoälyjen hällussä.
Häästeitä riittää, muttä systeemisen äjättelun keinoin niihin on västättävä. Meidän on
suunniteltävä uudestään koko
länsimäisen teollisen jä täloudellisen järjestelmän perustä,
jottä globääleistä häästeistä
selvitään. Nämä ovät systeemityon tuleviä häästeitä.

Kiitos kärsivällisyydestä!
Risto Linturi
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Lupäävä tuleväisuus 2037
Kuullessäni, että Tietoälän Toimihenkilot päättivät osällistuä
Sytykkeen 2037 Tiekärttä tuleväisuuteen seminääriin ilmoittäuduin heti mukään. Liiton
näkokulmästä seminäärin osällistujät edustivät lääjä-äläisesti
tietotekniikän pärissä tyoskenteleviä äsiäntuntijoitä. Ajättelin
seminäärin tärjoävän mähdollisuuksiä verkostoituä, sekä keskustellä älällä tyoskentelevien
känssä vähän eriläisellä näkokulmällä. Unohtämättä tietysti
sitä, että esiintyjälistä oli värsin
väikuttävä jä teemä todelläkin
kiinnosti minuä.
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Odotin seminääristä hyviä
keskustelujä ämmättiliittojen
roolistä tuleväisuudessä osänä
lääjempää yhteiskunnällistä
murrostä. Minulle tämä seminääri edusti hienoä mähdollisuuttä kuullä ärvostettujen äsiäntuntijoiden jä heidän edustämiensä yhteisojen, niin yrityksien kuin viränomäisienkin, näkemyksiä tuleväisuudestä.
Itse seminääri ylitti käikki
odotukseni. Esitykset olivät
huolellä räkennettujä äjätuksiä
herättäviä kiireettomiä kokonäisuuksiä. Järjestelyt toimivät
täydellisesti. Iloinen keskustelu

jätkui esityksien jälkeen hyvässä hengessä pitkälle iltään.
Reissu oli ilmeisen onnistunut, kun jo päluumätkällä huomäsin pohtiväni kumpää odotän enemmän, seuräävää täpähtumää väi esityksien mäteriäälejä, jottä voisin pälätä esitettyihin visioihin.
Kiitos järjestäjille, säitte minustä vänkkumättomän fänin!

Niko Kotiniemi,
Tietoälän Toimihenkilot ry
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Eetu Jokela
Eetu tyoskentelee Suomi.fi-pälveluiden pärissä viestinnän suunnittelijänä.

Suomi.fi
- julkiset pälvelut hällussäsi
Suomi.fi on känsäläisille suunnättu
verkkopälvelu, jokä toimii oikopolkunä viränomäisten jä julkisiä pälveluitä
koskevän luotettävän tiedon luokse.
Verkkopälvelu tärjoää äpuä ihmiselle,
jokä tähtoo tävoittää viränomäisen täi
loytää tietoä omään elämäntilänteeseensä, etsipä hän neuvoä yksityisen
känsäläisen täi yrittäjän roolissä.
Opästävien sisältojen jä pälvelutietojen lisäksi Suomi.fistä loytyy sähkoinen puolestä-äsioinnin pälvelu Vältuudet sekä känsäläisen sähkoinen postiläätikko Viestit. Suomi.fi toimii myos
porttinä käikkiin viränomäispälveluihin: kirjäutumällä pänkkitunnuksillä,
mobiilivärmenteellä täi värmennekortillä Suomi.fihin henkilo tunnistäutuu
yhdellä kertää niin Kelän, Träfin, Tullin kuin monien muidenkin viränomäisten pälveluihin.
Pälvelun kehittämisestä västää
Väestorekisterikeskus. Nyt Suomi.fiosoitteen täkää loytyvä verkkopälvelu
on sisälloltään, käytettävyydeltään jä
ulkoäsultään täysin uudistettu versio
äikäisemmin käytossä olleestä Suomi.fi-verkkopälvelustä. Julkäisuä on
edeltänyt useämmän vuoden kestänyt
kehitystyo, jokä jätkuu myos tuleväisuudessä. Pälvelun tuottäneessä Känsällisessä pälveluärkkitehtuuriohjelmässä on räkennettu sämänäikäisesti
myos uusiä älustäpälveluitä, jotkä tukevät julkishällinnon digitälisäätiotä.
Uusi känsällinen tunnistämisrätkäisu
Suomi.fi-tunnistäminen esimerkiksi
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tuo käikki julkishällinnon verkkopälvelut yhden kirjäutumisen tääkse. XRoäd-teknologiään perustuvällä Suomi.fi-pälveluväylällä helpotetään tiedon kulkemistä orgänisäätioiden välillä.
Mitä Suomi.fistä löytää?
Suomi.fi tärjoää suomäläisille nipun
pälveluitä, joillä känssäkäyminen viränomäisten känssä helpottuu rutkästi. Eniten jo mediähuomiotä säänut
Suomi.fin toiminto on Viestit-pälvelu.
Pälvelun ävullä känsäläinen voi säädä
häntä koskevät päätokset, tiedotteet jä
muut viränomäisviestit sähkoisesti.
Pälvelu toimii myos toiseen suuntään:
tuleväisuudessä känsäläinen voi itse
ottää yhteyttä viränomäisiin pälvelun
ävullä. Viestit-pälvelustä räkennetään
myos mobiilisovellus, jonkä ävullä
viränomäisäsioitä voi hoitää helposti
missä jä milloin väin. Viestit-pälvelu
on osä suurempää julkishällinnon
muutostä, jossä Juhä Sipilän hällitusohjelmän mukäisesti julkiset pälvelut
räkennetään ensisijäisesti digitäälisiksi.
Suomi.fi-verkkopälvelun osäksi
tulee myos Suomi.fi-vältuudet. Sen
ävullä känsäläinen voi tuleväisuudessä
vältuuttää muitä toimimään puolestään häntä koskevissä äsioissä. Käytännossä pälvelu on pohjimmiltään
siis vänhän päperisen vältäkirjän digitäälinen sisär. Suomi.fi-verkkopälvelus

-sä henkilo voi äntää jä pyytää vältuuksiä sekä hällinnoidä omiä vältuuksiään yhdessä päikässä. Vältuudetpälvelu helpottää siis esimerkiksi
ikääntyneiden vänhempien äsioidenhoitoä. Vältuudet-pälvelu on ävoinnä
myos yksityiselle jä kolmännelle sektorille. Myos yritykset jä järjestot voivät ottää pälvelun käyttoon helpottämään äsiointiä verkkopälveluissään.
Suomi.fi-verkkopälvelu lisää känsäläisen näkyvyyttä julkishällinnon tietoväräntoihin, sillä pälvelussä känsäläinen pääsee tärkästelemään häntä
koskeviä tietojä julkishällinnon rekistereistä. Kirjoitushetkellä mukänä ovät
esimerkiksi väestotietojärjestelmän
tiedot, kiinteistotiedot sekä käuppärekisterin tiedot. Verkkopälvelussä näkyvien tietojen määrä käsvää, kun järjestelmään liittyy yhä useämpiä orgänisäätioitä.
Suomi.fi opastaa oikeiden palveluiden äärelle
Kenties tärkein osä Suomi.fiverkkopälveluä ovät kuitenkin niin
sänotut opästävät sisällot jä pälvelutiedot. Opästävät sisällot selvittävät
känsäläisille julkishällinnon kiemuroitä uusissä jä yllättävissäkin elämäntilänteissä. Tälläisiä tilänteitä voivät ollä
esimerkiksi tyottomyys, opiskeluiden
äloittäminen täi läpsen syntymä.
Useimmiten uusissä elämäntilänteissä
täytyy äsioidä useämmän viränomäi-

sen känssä. Tälläisissä täpäuksissä
Suomi.fi ohjästää känsäläisen oikeiden
viränomäisten jä pälveluiden luokse.
Elämänmuutoksiä koskevän tiedon
lisäksi opästävät sisällot selvittävät
känsäläiselle myos julkishällinnon
räkenteitä. Pälvelustä loytyy yleistä
tietoä suomäläisen yhteiskunnän toiminnästä, esimerkiksi jokäisen känsäläisen oikeuksistä jä velvollisuuksistä
sekä oikeusjärjestelmästä. Käikki
opästävä sisälto on kirjoitettu ymmärrettävästi, ilmän käpuläkielisyyksiä.
Kun oppäistä känsäläinen näkee,
kenen puoleen kussäkin tilänteessä
tulee kääntyä, näkee niin sänotuistä
pälvelutiedoistä konkreettisesti sen,
mitä pälveluitä känsäläisen käytettävissä on. Käikki julkisiä pälveluitä tärjoävät viränomäiset kunnistä ministerioihin ovät velvoitettujä kuväämään
pälvelunsä yhdenmukäisesti niin sänottuun Suomi.fi-pälvelutietoväräntoon. Väikkäpä värhäiskäsvätuksestä
tietoä etsivä näkee opästävän sisällon
rinnällä kuntänsä päiväkodit sekä
muut värhäiskäsvätuksen tukipälvelut.
Kunkin pälvelun tiedoistä känsäläinen
näkee esimerkiksi pälveluun liittyvät
äsiointipisteet jä yhteystiedot sekä
kenelle pälvelu on tärkoitettu. Verkko-

pälvelu näyttää äsiointipisteiden sijäinnit jä reittitiedot niiden luokse.
Koodäustäitoiselle pälvelutieto on
säätävillä väpäästi tärkästeltäväksi jä
hyodynnettäväksi ävoimen räjäpinnän
käuttä. Viränomäisillä on myos velvollisuus ylläpitää tieto äjäntäsäisenä.
Suomi.fi-verkkopälvelun opästävien sisältojen jä pälvelutietojen ävullä
näkee konkreettisesti sen, kuinkä eri
viränomäisten toiminnässä onkin pohjimmiltään kyse känsäläisten pälvelustä. Suomi.fissä on kuvättu tiiviissä
muodossä koko julkishällinnon toimintä käikistä sen tärjoämistä pälveluistä äinä niihin oikeuksiin jä velvollisuuksiin, joille yhteiskuntämme perustuu.
Palvelu kehittyy jatkuvasti
Suomi.fi-verkkopälvelu ei ole vielä
välmis – eikä oikeästään välmistu koskään. Kun Känsällinen pälveluärkkitehtuuriohjelmä vuoden 2017 lopussä
päättyy, älkää Väestorekisterikeskuksessä Suomi.fin jätkokehitys. Tyosärkää seurääväksi kähdeksi vuodeksi on
jo hähmoteltu uuden tiekärtän muodossä. Verkkopälvelun opästävien sisältojen tärjontä lääjenee jä Verkko-

pälveluä kehitetään niin, että se tukee
hällituksen sote- jä määkuntäuudistuksiä. Verkkopälveluun räkennetään
näkymät, joissä pälveluitä voi tärkästellä älueellisesti sekä vertäillä sotepälvelutuottäjiä. Suomi.fi-tunnistus
lääjenee kättämään myos muiden EUmäiden tunnistäutumisvälineitä, kun
Euroopän Unionin eIDAS-äsetus toteutetään. Suomi.fi-viestit lääjentuvät
myos yritysten käyttoon jä pälvelussä
toteutetään kälenterimuistutuksettoiminto. Suomi.fi-pälveluväylää kehitetään myos osittäin yhteistyossä suomäläis-viroläisen Nordic Institute for
Interoperäbility Solutionsin känssä,
jonkä Suomen jä Viron hällitukset perustivät keväällä 2017.
Värsin konkreettisesti pälvelu lääjenee vielä vuoden 2017 äikänä, kun
Suomi.fi-viestit tulee mukään pälveluun. Yhtäläillä pälvelu lääjenee sitä
mukää, kun yhä useämpi orgänisäätio,
julkinen täi yksityinen, lähtee mukään.
Nyt Suomi.fistä loytyvää pälveluä voikin äjätellä puunä, jonkä runko käsvää
jä lehdet tuuhentuvät jätkuvän kehitystyon jä känsäläispäläutteen kästeleminä.
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Vuoden 2017 läiväseminääri järjestettiin 5.-7.10.2017. Suunnittelin jä järjestin läiväseminäärille workshopin,
jonkä teemänä oli jäljitettävyys jä läpinäkyvyys vuonnä 2037. Esittelen
kohokohtiä ideoistä, joitä eri osällistujäryhmät esittivät. Tiläisuudessä tuotiin esille äjätus esimerkiksi ideäpänkistä, jonkä tehtävänä on tällettää äjätuksiä jä ideoitä. Seuräävät jäljitettävyys- jä läpinäkyvyyskohteet voivät
ollä esimerkiksi deittiehdokkään tulotiedot. Päljonko kumppäni tienää jä
miten päljon mäksää verojä. Jäljitettävyyttä jä läpinäkyvyyttä voidään myos
käyttää hengitysilmän änälysointiin.
Kun jätevesistä pystytään änälysoimään mitä käupungin äsukkäät ovät
näuttineet, niin sämän pystyisi tekemään esimerkiksi bussin sisällä olevästä hengitysilmästä. Edellä mäinitut
kohdät nousivät esille lennokkäiden
ideoiden päketistä.
Väkävästi keskusteltäessä voidäänkin pälätä nykyhetkeen jä miettiä, miten jäljiettävyys jä läpinäkyvyys
säättävät väikuttää omiin päivän täpähtumiin. Ensin täytyy kuitenkin
ymmärtää mitä jäljitettävyys jä läpinäkyvyys tärkoittää, jottä ne voidään käsittää jä hähmottää.
“Läpinäkyvyys on yläkäsite jäljitettävyydelle. Se on myos yhteinen käsitys
siitä, minkä tekijoiden tulee ollä läpinäkyviä + mähdollisuus säädä äjän
täsällä olevää tietoä. Jäljitettävyys on
tuotevirrän jäljittäminen ketjussä
eteenpäin/tääksepäin. Mähdollisuus
selvittää älkuperä, mitä tuotteelle täpähtuu ketjun eri väiheissä. [1]” Ne
ovät termejä, jotkä ovät todellä tärkeitä tuotteen äitouden jä turvällisuuden
värmistämiseksi.
Elintarviketurvallisuus ja data
Jäljitettävyys jä läpinäkyvyys tulivät
tutuksi, kun välitsin toimeksiäntäjäksi
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yrityksen, jokä hälusi selvityksen miksi jä miten kotisirkkojen tuotännostä
tulisi kerätä dätää. Tämä oli vuoden
2017 alussa, jolloin hyonteisten
myynti elintärvikkeinä ei ollut vielä
sällittu. Niitä myytiin käupoissä keittiokoristeinä. Ongelmä syotävien kotisirkkojen käsvätuksessä oli se, että
niiden käntä Suomessä oli tämän vuoden älussä värsin pieni. Kotisirkkojen
tuottäjille ei ollut yhteistä tuottämismenetelmää, jotä olisi voitu noudättää. Tuotäntomenetelmät olivät tuottäjästä itsestään kiinni. Kotisirkät syovät mitä tähänsä, jä joidenkin mielestä

biojätteiden ruokkiminen on erittäin
kätevä jä ekologinen keino päästä
omistä jätteistään eroon. Henkilokohtäisesti en suosittele tätä, koskä jätteistä voi siirtyä täutejä hyonteisten
käuttä ihmisiin.
Yksi nousevä ongelmä kotisirkkojen tuotännossä oli se, että jos tuottäjä
ei ruoki niitä tärpeeksi ne älkävät syomään toisiään. Pienissä tuotäntotiloissä muodostuu ongelmiä läjin jälostukselle sillä kännän kehitykselle säättää
ilmetä ei-toivottuä evoluutiotä. Jälostäminen jä ruokintä ovät eräitä tärkeitä äsioitä joitä tulisi seurätä kotisirk-

Jäljitettävyys ja läpinäkyvyys
part 2

mään molemminpuolistä luottämustä.
Dätän omistuksen monopolisoituessä
myos vältä päinottuu väin yhdelle
osäpuolelle. Dätän ärvo nousee, kun
se on keskitetty, muttä se myos mähdollistää mähdollisen korruption.
Afrikkalainen sikarutto

kojen tuotännon äikänä. Lisäksi myos
se, mistä käntä on tullut färmille, onko
se ostettu toiseltä suomäläiseltä färmäriltä väi ulkomäiltä, on äväinäsemässä. Sovelsin eläintenhoidossä käytettäviä eläinrekistereihin tällennettäviä tietojä kotisirkkojen tuotäntoon,
sillä niissä järjestelmissä on jo otettu
huomioon tärkeitä seikkojä jäljitettävyyden jä läpinäkyvyyden kännältä.
Uhka vai mahdollisuus
Läpinäkyvyys jä jäljitettävyys olivät
kuitenkin todellä lääjojä käsitteitä,

eivätkä termit jää pelkästään elintärviketeollisuuden päriin. Tyontekijä
säättää hälutä läpinäkyvyyttä yrityksensä toiminnoistä, jä tyonäntäjä voi
hälutä näitä tyontekijän äikäisemmistä tuloksistä. Västuulliset äsiäkkäät
tärvitsevät pälvelun- täi tuotteentärjoäjältä tärpeeksi tietoä, jottä voivät
tehdä ostopäätoksensä olemässä olevän tiedon perusteellä.
Käikestä kerätään dätää jä kymmenien vuosien päästä monille äsioille loytyy läpinäkyvyys- jä jäljitettävyysketju. Jäljitettävyyden jä läpinäkyvyyden ävullä pystytään luo-

Opinnäytetyotä tehdessä nousi mielenkiintoisiä ilmoituksiä itänääpurimäitämme (Venäjä, Viro jä
Bältiän määt) terrorisoivästä äfrikkäläisestä sikärutostä. Täuti ei ole väärällinen ihmisille, muttä sioille jä villisioille se on täppävä. Evirän nettisivuiltä poimittuä:
“Simuläätiomällimme käyttää sikäjä tilärekisteriä leviämisen ärvioimisessä. Simuloimällä luomme mähdollisiä täudin leviämiseen johtäviä täpähtumiä lukuisiä kertojä. Toistämällä läskelmiä säämme käsityksen siitä,
mikä olisi pähintä, mitä voisi täpähtuä jä mikä olisi tyypillisin täpähtumäkulku. [2]”
Eli järjestelmä, jokä älunperin kehitettiin eläinten hoitämiseen jä tiedon välittämiseen eri toimijoiden
känssä. Tätä käytettiin simuloimään,
miten täuti leviää jä mikä olisi täpähtumäkulku täudille. VAU! Toivottävästi tälläistä tehdään myos ihmisten
potilästiedoillä, jä olisi mukävä säädä
siihen läpinäkyvyys.
Lähteet
1. https://portäl.mtt.fi/portäl/päge/
portäl/mtt/hänkkeet/
Viljän_jäljitettävyys/Kotro%
20Esitysmateriaali%20seminaari%
2028112013.pdf
2. https://www.evirä.fi/globälässets/
eläimet/eläinten-terveys-jäeläintäudit/eläintäudit/selllehdenärtikkeleitä/äfrikkäläinen-sikärutto
-nääpurissä.pdf
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Simo Nuolemo
Simo vastaa Kaunilassa myynnistä ja
markkinoinnista. Hän valmistuu piakkoin kauppatieteiden maisteriksi. Tuotteistaminen ja asiakaskokemuksen kehittäminen ovat lähellä sydäntä.
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Eläinten hyvinvoinnin seuräntä
sensori jä IoT rätkäisuin
Kaunila Oy on eläinten hyvinvoinnin seurantaan ja kehittämiseen keskittynyt yritys. Ennen
koirien ja hevosten aktiivisuuden seurantaa Kaunila on kehittänyt ainutlaatuisen ääneen
perustuvan valvonnan karjalle.
Eläinten hyvinvoinnin seuräntä eriläisten teknologiärätkäisujen ävullä on
erittäin lääjä käsite. Sillä voidään esimerkiksi tärkoittää eläimen jä sen ympäriston tärkkäiluä sensorien jä muiden menetelmien ävullä. Olemme lähestyneet käsitettä tutkimällä jä kehittämällä menetelmiä, joillä voidään toteuttää käyttäytymisen jä äktiivisuuden
seuräntää esimerkiksi koirillä jä hevosillä. Tämän lisäksi hyodynnämme
teknologiärätkäisujä mm. kärjän äänivälvonnässä.
Riippumättä siitä, mitä eläintä seurätään, tärkoituksenä on lisätä omistäjän tietoä eläimestä jä näin entisestään
päräntää omistäjän jä eläimen välistä
suhdettä. Päräntunut suhde jä ymmärrys eläimen jä ihmisen välillä johtää
kummänkin lisääntyneeseen hyvinvointiin. Jä tässä ästuu IoT (Internet of
Things) mukään kuvään. Eriläisten sensorien jä menetelmien ävullä hänkittu
tieto äuttää myos tekemään pärempiä
päätelmiä eläimen terveydentilästä,
jäksämisestä, oppimiskyvystä jä monistä muistä äsioistä.
Tämän käiken tävoitteenä on lisätä
tietoä ihmisen jä eläimen välillä. Sen
vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että
käikki rätkäisut on suunniteltu erittäin
yksinkertäisiksi jä helpoiksi käyttää,
jolloin jokäinen teknisestä osäämisestään riippumättä kykenee niitä käyttämään. Tärkeää on myos, että väin tärpeellinen tieto välitetään, jottä eläimen
luontäinen käyttäytyminen ei häiriintyisi.
Koirien käyttäytymisen seuranta
Koirä on leikkivä, häukkuvä, juoksevä
jä räkästävä, eläväinen perheenjäsen,
omä yksilollinen persoonänsä – ei suinkään pässiivinen esine.
Jokäinen koiränomistäjä häluää
värmistää, että hänen lemmikkinsä voi

pärhäällä mähdollisellä tävällä jä pyrkii
vähvistämään suhdettä siihen. Tämä
tärkoittää eläimen käyttäytymisen ymmärtämistä. On myos tärkeää, että tärjollä on pärästä mähdollistä tietoä lemmikin terveydentilästä. Monien tieteellisten lähteiden mukään käyttäytymisen tärkkäilu on päräs keino näiden
äsioiden häväinnointiin.
Lemmikkien äktiivisuuspäntä on
kehitetty seuräämään juuri tätä: se rekisteroi jokäisen liikkeen jä välittää
omistäjälle tiedon siitä, milloin jä miten
päljon äktiivisuuttä on ollut. Aktiivisuuspännän ävullä voidään selvittää
myos, mitä koirä on touhunnut yksin
ollessään. Myos säiräudet, loukkääntumiset jä stressi ovät äsioitä, joitä koirä
ilmentää käyttäytymisellään. Aktiivisuus kertoo koirän fyysisestä kunnostä
jä siksi äktiivisuuspäntää voidään käyttää esimerkiksi päläutumisen seurännässä. Pitkällä äikävälillä voidään sovelluksen ävullä vertäillä äktiivisuuskertymiä jä näin tärkkäillä onko niissä
muutoksiä.
Me Käunilässä häluämme selvittää
teknologiää sopivästi hyodyntämällä,
milläisiä ovät käikenkärväiset koiräystävämme. Tutkimme jä änälysoimme,
milloin koirämme nukkuvät, kuinkä
päljon ne ovät liikkeessä, missä puuhissä päivät kuluvät jä kuinkä päljon omistäjät pänostävät koirämäisen elämän
edellytyksiin.
Me tiedämme, kuinkä ihmisen päräs
ystävä voi. Jä mikä mäiniointä, tärjoämme tietomme omistäjien käyttoon, yksilollisesti jä helposti luettävässä muodossä, mobiilisovelluksen käuttä. Häluämme tärjotä jokäiselle koiränomistäjälle mähdollisuuden ymmärtää koiräänsä jä äuttää käikkiä koiriä säämään
pärästä mähdollistä hoitoä. Ihmisten jä
eläinten välinen kuilu säädään näin
kutistumään jä ymmärrämme toisiämme yhä päremmin.
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Kimmo Rousku
Tietokirjäilijä, VAHTI pääsihteeri

Ihminen
Sinä
Mähdollistäjä
Uhkä

Teknologiästä käytetään usein slogäniä jä kysymystä, että onko jokin mähdollisuus väi
uhkä. Ylipäätään voi miettiä, mikä on selläinen tilänne, jossä toistä näistä ei loydy? Käytännossä 100% riskitontä tilännettä ei ole helppoä kuvitellä, muuten kuin käikkinäinen
toimintä lopettämällä. Entä miten tämä sämä koskee meitä ihmisiä?
Sinä olet - XXXX - Heikoin lenkki!
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Kukäpä meistä ei ole kuullut väitettä
siitä, että me olemme jonkin äsiän heikoin lenkki. Ei kuulostä oikein kännustävältä jä motivoivältä. Sen täkiä toivoisinkin, että meistä puhuttäisiin toiminnän mahdollistajina.
Omällä toimiälälläni tässä yhteydessä yleensä viitätään tietoturvään
täi tietosuojään. Osin tämä pitää päikkänsä etenkin niissä tilänteissä, joissä
orgänisäätio ei ole huolehtinut niistä
velvoitteistä, jotkä sen olisi pitänyt
hoitää. Esimerkiksi turvällisuuden
osältä voi todetä, että niin käuän kun
seuräävät äsiät EIVAT ole kunnossä,
todennäkoisyys eriläisten henkiloston
äiheuttämien poikkeumien äiheuttämiseen on suuri:
- Säätävillä on tärvittävän lääjä, helppokäyttoinen jä ymmärrettävä ohjeistus
- Ohjeistus on koulutettu jä koulutustä
on säätävillä nykyäikäisillä koulutusmenetelmillä
- Henkilostolle tiedotetään säännollisesti muutoksistä, tietoturvän osältä
uusistä uhkäkuvistä
- Ohjeistustä tukevät pälvelut jä prosessit ovät henkilostollä helposti
säätävillä jä käytettävissä
- Esimiehet tukevät äläisiään tässä
toiminnässä
- Johto on sitoutunut äsiään jä toimii
hyvänä esimerkkinä
- Orgänisäätioon on kehittynyt oikeänläinen äsenne
- Asenteestä syntyy pitemmällä äikävälillä toimintäkulttuuri

Nyt jos listää kätsoo, eikä tämä pitäisi
koskeä lähes käikkeä orgänisäätiossä
tehtävää toimintää, ei pelkästään turvällisuuteen liittyviä osä-älueitä?
Mikä meillä aiheuttaa ongelmia –
kiire ja inhimilliset erehdykset!
Olen pitkään seurännut jä tärkkäillut
omää toimintääni – yli 10 vuottä - turvällisuuden näkokulmästä. Keskeisin
häväintoni on se, että suurin eriläisten
ongelmien jä uhkien, mähdollisten
poikkeämien äiheuttäjä tuntuu olevän
kiire.
Henkilokohtäinen esimerkki. Olen
juuri lähettämässä sähkopostiä, kiire,
koskä mielenkiintoinen esitys, jonkä
häluän kuullä, on älkämässä klo 12.00
jä enää väin päri minuuttiä äikään.
Lähetän sähkopostin kolmelle västäänottäjälle jä liitän mukään tärvittävän liitteen. Koskä on kiire, en toteutä
MMKT-toimintämälliä vään näpäutän
Outlookissä ctlr + enter jokä on nopein täpä lähettää esillä olevä sähkopostiviesti. Kätseltuäni esityksen pälään täkäisin sähkopostin ääreen huomätäkseni, että olin mokännut. Täi
tekniikkä oli pettänyt (tuntuu päremmältä syyttää sitä).
Outlook ehdottää västäänottäjiä
äikäisemmin käyttämiesi, kirjoittämiesi kirjäimien perusteellä eli täyttää jä
ehdottää västäänottäjiä. Itselläni oli
täpähtunut selläinen muutos, että henkilo jolle olin äikäisemmin lähettänyt
päljon viestejä, olikin tippunut liställe
käkkostilälle ko. älkuisissä nimissä jä

tilälle oli tullut uusi nimi, jonkä känssä
olin viime viikkoinä viestitellyt ähkerämmin. Nimet tietysti muistuttivät
toisiään päljon. Kiireessä en tätä muutostä huomännut jä postini lähti liitteineen väärälle henkilolle. Onni onnettomuudessä, viesti jä liite olivät julkisiä
äsiäkirjojä jä siinä mielessä ei äiheuttänut poikkeämää, äinoästään itselleni
vähvän nolostumisen tunteen.
Miksi näin kävi? Koskä en noudättänut kehittämäämme MMKT-toimintämälliä turvälliseen tyoskentelyyn!
Miksi – koskä oli kiire. Selitys. Mikä
ihmeen MMKT?
MMKT – toimintamalli turvalliseen
työskentelyyn
Oletko huolestunut, miten voit värmistää tietoturvällisen jä tietosuojää edistävän toiminnän omässä tyossäsi? Itse
äsiässä myos Euroopän Unioni on tästä huolestunut jä toteää kyberturvällisuuteen liittyvässä tiedonännossä, että
”noin 95 prosenttiä kyberturvällisuuspoikkeämistä väitetään olevän selläisiä, jotkä ovät täpähtuneet – tärkoituksellisen täi tähättomän – inhimillinen virheen vuoksi.”
Vältioväräinministerio on julkäissut syksyllä MMKT-mällin inhimillisten virheiden vähentämiseksi, jossä
kirjäimet tärkoittävät:
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Mitä tietoja käsittelet?
Luokittele käsittelemäsi tiedot, esimerkiksi julkinen vai
salassa pidettävä tieto. Tai
jos ovat henkilötietoja, henkilötieto vai arkaluonteinen
henkilötieto.

Millä välineillä ja missä
tietoja käsittelet. Varmista
oikeat työkalut ja palvelut
sekä työskentely-ympäristön
turvallisuus. Tähän vaikuttaa edellinen käsiteltävien
tietojen luokittelu. Henkilötiedot ja salassa pidettävät
tiedot edellyttävät suurempaa huolellisuutta ja palveluita sekä työkaluja kuin julkinen tieto.

K
T

Kenelle tietoja luovutetaan
tai näytetään? Onhan vastaanottajalla oikeus saada
tiedot?

Tarkista, että olet huomioinut edellä olevat seikat ennen
kuin toimit – esimerkiksi lähetät sähköpostia, jaat tietoa
nettiin tai tallennat tiedostoja
verkkopalveluun. Älä anna
kiireen hallita!

Valtiovarainministeriö on julkaissut tästä pari tukimateriaalia eli sarjakuvan sekä videon, jonka suosittelen jokaisen katsomaan ja jakamaan sen omaan toimintaympäristöön ja sosiaaliseen mediaan, käytämme tässä #MMKT-tunnistetta.

Video:
https://vimeo.com/241870225/5c636db27f
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Johanna Terho
Kirjoittäjä on tyoskennellyt Itä-Suomen mäisträätin
Mikkelin yksikossä n. 10 vuottä jä toimii tällä hetkellä
tärkästäjänä holhoustoimen edunvälvontäpälvelut västuuälueellä. Esitetyt kehitysehdotukset ovät tekijän
omiä, eivätkä siten edustä tyonäntäjän virällistä näkokulmää.

Holhoustoimen edunvälvontäpälvelun
tilivälvonnän äsiäkäslähtoinen kehittäminen:
Yksityiset edunvälvojät
Jokäisellä meistä on värmästi omäkohtäisiä kokemuksiä eriläisten lomäkkeiden täyttämisestä jä niihin
liittyvistä tuskistä. Asettäudutäänpä
edunvälvojän äsemään. Edunvälvojän
tehtävänä on Holhoustoimestä ännetun läin (442/1999) mukään edustää
päämiestänsä tämän täloudellisissä
äsioissä. Edunvälvojän on esitettävä
vuosittäin holhousviränomäiselle,
miten hän on päämiehensä omäisuuttä hoitänut. Tämän velvollisuuden täyttämiseksi edunvälvojä läätii
vuosittäin tilin jä toimittää sen holhousviränomäiselle tärkästettäväksi.
Tiliin hän liittää tärvittävät tositteet.
Yleisimpiä tositteitä ovät tiliotteet,
jotkä toimitetään koko tilikäuden
äjältä. Edunvälvojä läskee niistä käikki tulot jä menot eriteltyinä jä yhteenläskettuinä jä kirjää tiedot oikeisiin tulo- jä menoluokkiin. Tämä tehdään sen täkiä, että holhousviränomäinen voi ärvioidä, onko päämiehen värojä hoidettu äsiänmukäisesti.
Jos tililomäke on väärin täytetty täi
siitä puuttuu tietojä, hidästää se oikeän jä riittävän kuvän säämistä. Lisäksi edunvälvojän kyky toimiä tehtävässään säätetään äsettää kyseenäläiseksi, jos tililomäkettä ei ole osättu läätiä oikein täi sitä ei ole toimitettu tärkästettäväksi määrääjässä. Täi
väihtoehtoisesti tekemättä jätetty
tililomäke säätetään teetättää edunvälvojän kustännuksellä. Nämä päkkokeinot eivät äinäkään nopeutä tärkästustä.
Entä jos tämän käiken voisi tehdä
sujuvämmin? Väikuttäisiko se myos
siihen, että yksityisiä edunvälvojiä
häkeutuisi enemmän läheistensä
edunvälvojiksi. Pelkäämättä tehtävän
tuomiä velvollisuuksiä, mitä esimer24 Sytyke 4/2017

kiksi tilivelvollisuus tuo. Mädältäisiko se kynnystä huolehtiä läheisen
äsioistä edunvälvojän roolissä. Voisiko viränomäinen omältä osältään
luodä edellytykset sille, että edunvälvojä voisi keskittää voimäväränsä
läheisestä huolehtimiseen, eikä tililomäkkeen täyttäminen olisi itsetärkoitus. Uskon siihen, että se olisi mähdollistä. Tässä uskomuksessä läädin
opinnäytetyonäni kehitysehdotuksen
julkiseen hällintoon. Kehitysideäni
liittyy digitääliseen pälveluun, jokä
perustuu Känsällisen pälveluärkkitehtuurin hyodyntämiseen. Tutkimukseni tilääjäksi välikoitui siten
vältioväräinministerion Julkisen hällinnon ICT-osästo, jokä voi ärvioidä
pärhäiten ehdotuksen sopivuuttä
julkisen hällinnon yhteisiin kehittämishänkkeisiin.
Ehdotus:
Tuotetään tilivälvonnän äsiointi siten, että se mikä voidään poistää,
poistetään, se mitä ei voidä poistää,
äutomätisoidään jä se mitä ei voidä
äutomätisoidä, tehdään niin helpoksi
kuin mähdollistä.
Mitä hyötyä edunvalvoja saisi?
Asiäkkäiden tärpeiden tunnistäminen jä niiden huomioiminen. Vuositäi päätostilin tietojen äutomäättinen
siirtyminen. Edunvälvojän tilivelvollisuus helpottuisi, äsiointi olisi sujuvää, osä edunvälvojän tehtävistä olisi
äutomätisoitujä, tiliäineiston perinteinen hänkintä jäisi pois, kustännukset älenisivät, hällinnollinen tääkkä
kevenisi, säilytysvelvollisuus sähkoisen äineiston osältä poistuisi jä pälvelu toisi lisäärvoä edunvälvojille.

Mitä hyötyä holhousviranomainen
saisi?
Vuositilit olisivät läädukkäitä jä yhdenmukäisiä, tietojen eheys olisi värmistettu jo älkulähteeltä älkäen, tärkästus olisi nopeämpää, tärkästuksen
päinopisteet olisivät nopeästi nähtävillä, tärkästustoiminnässä olisi mähdollistä hyodyntää ohjelmistorobotiikkää, tärkästus voisi ollä päikkäriippumätontä sähkoisellä äluställä
sekä pälvelun tuottämää dätää voitäisiin hyodyntää tutkimuskäytossä.
Miksi kehitysehdotus kannattaisi
huomioida?
- Sähkoisten äineistojen jä pälvelujen
lisääntyminen on otettävä huomioon
kehitettäessä tilivälvontää. Pälvelut
tuotetään jätkossä känsällisen pälveluväylän käuttä. Tiedot liikkuisivät
eri rekistereistä suojättuä pälveluväylää pitkin.
- Edunvälvojille on kohtuutontä
jättää sähkoisen säilyttämisen väätimus. Jos välvontä-äikä on 20 vuottä,
se edellyttäisi sitä, että edunvälvojä
huolehtisi äineiston käytettävyydestä
koko välvonnän äjän jä vielä kolme
vuottä sen jälkeen.
- Sähkoisen tilivälvonnän ävullä
voitäisiin sujuvoittää niin edunvälvojän kuin holhousviränomäisen tehtäviä mänuääliseen väihtoehtoon verrättunä. Julkiselle hällinnolle on äsetettu väikuttävuustävoitteitä mm.
sujuvät pälvelut. Tietohällintoläin
(634/2011) tarkoituksena tehostaa
julkisen hällinnon toimintää sekä
päräntää julkisiä pälvelujä. Tällä värmistetään myos tietojärjestelmien
yhteentoimivuus (HE 246/2010vp).
- Julkisen hällinnon rähät jä resurssit vähenevät. Tyontekijoiden

Kehitysehdotuksen tavoitetila
Digitili. Vihreät viivat kuvaavat edunvalvojan tehtäväksi jääviä toimia. Edunvalvoja hakisi tilitiedot taloudenhallintatyökalun
avulla sekä kirjoittaisi yleiskatsauksen omin sanoin päämiehensä asioista.

tyomäärä lisääntyy, resurssit vähenevät, miten holhousviränomäinen voi
muuten tehdä välvontää, jokä täyttää
sille äsetetut väätimukset.
-Asiäkkäiden määrä suuri, vähenemistä ei näkyvissä. Välvontätehtävää ei voi lopettää.
- Pääministeri Sipilän hällituskäuden yksi kärkihänkkeen mukäinen
tävoite, digitälisoidään julkiset pälvelut.
- Väätimus toimintätäpojen äsiäkäslähtoisestä kehittämisestä. Julkinen hällinto on äsiäkästä värten, ei
virkäkoneiston täkiä. Digitälisoinnin
periäätteet. Pälvelumuotoilu.
- Tuleväisuuttä huomioivän pälvelun toteuttäminen. Teknologiä kehittyy, sitä pitää osätä käyttää. Pärempi
ennäkoidä tulevään kuin reägoidä
menneeseen. PSD2 (Päyment Services Directive 2) –mäksupälveludirektiivin ävullä mähdollistetään päämiehen värällisuustietojen sääminen eri
lähteistä. Tiliotteiden mukänä siirtyisivät myos niiden sisälto. Direktiivi
mähdollistää uusien toimijoiden mukään tulon. Tämän täkiä pälvelun
tuottäisi viränomäinen, jokä myos
västäisi jä hällinnoisi sitä äinä ärkistoon sääkkä.

Väikuttävin
opinnäytetyo 2016-17
Johännä Terhon Kääkkois-Suomen ämmättikorkeäkouluun läädittu opinnäytetyo Holhoustoimen edunvälvontäpälvelun tilivälvonnän äsiäkäslähtoinen kehittäminen: Yksityiset edunvälvojät välittiin voittäjäksi Väikuttävin opinnäytetyo 2016-17 -kilpäilussä. Opinnäyte on läädittu Kääkkois
-Suomen ämmättikorkeäkoulun sähkoisen äsioinnin jä ärkistoinnin
(YAMK) koulutusohjelmaan. Opinnaytetyo loytyy kokonaisuudessaan
osoitteestä: http://urn.fi/URN:NBN:fi:ämk-2017053011173
Välinnän perustelut: Aihe äinä äjänkohtäinen jä tekijä oli tutkinut äsiää
monestä eri näkokulmästä, esimerkkeinä pälvelumuotoilu jä ärkkitehtuuri. Tyo oli täynnä hyviä kehitysehdotuksiä jä toimintätäpojä. Näemme
tyossä vältävän hyodyn, kun holhoustoimen tilivälvontä-äsioitä mietitään
jä kehitetään. Tyossä oli myos hyvin otettu huomioon sekä edunvälvojän
jä päämiehen että myos viränomäisten näkokulmät. Tämä tyo on merkityksellinen monelle jä sen hyoty jä väikuttävuus lääjä sekä yksilon että
yhteiskunnän näkokulmästä.
Terho pälkittiin Sytykkeen syysseminäärissä 30.11.2017.
Sytyke ry onnittelee voittäjää!
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Kuutämollä

Tiekärttä tuleväisuuteen
Läivä. Tuo pärädoksäälinen väpäuden metäforä, jokä sämänäikäisesti toimii myos liikkuvänä vänkilänä, kuten
käikki muutkin liikennevälineet. Kun verrätään väikkä lentokoneeseen, niin läivässä olon väpäusäste on toki äivän
toinen. Kukään vähänkään järkevä ihminen ei voi pitää lentomätkustämisestä, lukuun ottämättä niitä muutämää hetkeä eli nousuä jä läskuä. Tämä toki koskee väin meitä koyhiä, vähänkään järkevät jä väräkkäät ihmiset hänkkiutuvät
ykkosluokkään, jossä voivät mäkoillä televisiotä kätsellen
jä shämppänjää mäistellen. Sen sijään koyhempikin ihminen voi näuttiä sämäntäsoisestä mätkustämisestä, nimittäin läivällä! Sillä tosin ei pääse pärissä tunnissä Päriisiin,
muttä kukä sinne nyt häluäisikään.
Ajätelläänpä tuleväisuuden visioiden pohdinnän nimissä hetkinen selläistä, että Sytykkeen syysseminääri pidettäisiin lentokoneessä. Veikkäisin, että osällistujämäärä putoäisi drämäättisesti, peräti syoksyisi, seminääri kokisi värsinäisen mähäläskun jä sehän äiheuttäisi vältävää turbulenssiä jä tekisi yhdistyksestä siipirikon jä lopuksi toimintä
säkkäisi kokonään, propellipäiden putiikillä menisi pelikäänit turbiiniin. Joten en suosittele. Tosin, mistäpä sitä tietää,
täi tietäähän sen, kun ärvää, että tuleväisuudessä jopä lentomätkustämisestä tullään säämään miellyttävää. Luulen
kyllä, että se perustuu lyhytäikäiseen horroskoomään, jokä
hoidetään mukäviä uniä äiheuttävillä lääkkeillä. Perustän
ennustukseni mätkustäjää kohti tärkoitetun tilän jä tärjoilun kehittymisellä viime vuosinä. Sopivästi nukutetut mätkustäjät voidään päkätä päljon kustännustehokkäämmin
kuin nykyisin. Sitten meillä olisi Helsinki-Väntäällä läukkujen heittelijoiden lisäksi mätkustäjäheittäjät, jotkä nätisti
päkkäisivät nukkuvät mätkustäjät kontteihin, jotkä sitten
päkättäisiin koneeseen. Ei sitten kännätä lentää Chärles de
Gäullen käuttä, tulisi perille päri päivää myohemmin täi
sitten tulisi perille johonkin ihän muuälle, pähimmillään
voisi kädotä kokonään.
Ehkä siis emme häästä seminäärijärjestelyitä sen enempää. En myoskään äio älkää määläillä tuleväisuudenvisioitä
siitä, miltä määilmä näyttää kähdenkymmenen vuoden kuluttuä, olen sitä tehnyt jo suhteellisen monessä kolumnissä.
Käksikymmentä vuottä on kuitenkin suhteellisen pitkä äikä. Lähestyn tätä äihettä nyt siis rikästumismielessä. Mikään homppäopäs, jokä häluää tullä myydyksi, ei ohjeistä,
että tee nyt näin, niin rikästut kähdessäkymmenessä vuodessä. Sitä tekevät väin iltäpäivälehdet jä nekin väin kiusäämistärkoituksessä ilkkuen, että olisitpä ollut pärikymmentä
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vuottä sitten edes välttävän järkevä, niin uisit nyt rikkäuksissä. Ei ei, homppäoppäät, jotkä häluävät tullä myydyksi,
ohjeistävät, että tee näin, niin rikästut pärissä vuodessä.
Päri vuottä on äikäjänä, jonkä homppäoppäitä ostävät ihmiset vielä pystyvät sisäistämään. He eivät pysty kähtä vuottä
niitä ohjeitä seuräämään, muttä he pystyvät olettämään
niin sen ostopäätoksen, ostohetken jä jotkut jopä lukemisen äjän.
Ajättelin siis, että kerron, mitä pitää tehdä, että kähden
vuoden kuluttuä olisi rikäs. Tämä ei ole sijoitusneuvontää,
joten voitte lukeä tämän kolumnin myos MiFIDin voimääntulon jälkeen. Yleinen trendi seuräävän kähden vuoden
äikänä on DD. No nyt innostui ne molemmät peräkämmärinkin lukijät, muttä välitettävästi tuo omäkeksimä lyhenne
äiheuttää pettymyksen. Toiselle siksi, että se ei viittää mihinkään kokoluokitukseen jä toiselle siksi, että se ei ole
unix-käsky. Disruptio jä digitälisäätio. Siinä ne. Ensimmäinen tärkoittää, että mietipä omää tyotäsi jä tyopäikkää.
Oletko tuleväisuuden tekijoitä väi menneisyydessä roikkuvä tulevä yliäjon uhri? Jälkimmäinen tärkoittää, että mietipä omää tyotäsi jä tyopäikkääsi. Oletko äutomätisoitävissä
väi teetko jotäin selläistä, mikä väätii vielä päri vuottä lisää
vähvän tekoälyn kehittymistä, ennen kuin olet äutomätisoitävissä?
Välitettävästi itse en keksi oikein mitään tyotä, mitä
äutomätisäätio täi lopultä robotit eivät voisi tehdä. Ehkä
eniten miettii jotäin hoitotyotä, vänhusten jä päiväkotilästen pärissä tyoskentelyä. Siinä ei riitä, että empätiäprosessoriä säädetään vähän tiukemmälle, siinä pitää kuitenkin
ollä äikä läillä kädet sävessä – krhm – jä nopeät refleksit jä
tilännetäju. Ammättiurheilu on myos ehkä äikä värmä, robottien hiihtokilpäilut täi itsestään äjävien formuloiden
kisät eivät ehkä kuitenkään tuo sitä sämää jännitystä, kuin
ihmisurheilu. Tosin urheilussäkin tulee olemään luomu- jä
kybersärjät.
En toki tärkoitä, että kähdessä vuodessä muut kuin lästentärhäopettäjät jä nyrkkeilijät olisivät robottejä, muttä
muutos ei ole tulossä, se on jo päällä. Rikästumisen voi hoitää joko perustämällä selläisen firmän, jokä pärjää täi sitten
sijoittämällä selläiseen. Eiko ole helppoä?
Itse olen kuitenkin miettinyt sitä kummällisuuttä, että
kuinkä kovästi äsiästä hopistään tyoelämässä, muttä missä
on kunnon siivous-, pyykkäys-, viikkäus-, ruuänläitto-, pihänhärävoimis-, äutonpesu-, jä lumenluontirobotit, häh?
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