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TIVIA tiedottaa 

 

KOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT 
 

Sytykkeen jäsenenä pääset jäsenhintaan mukaan kaikkiin TIVIAn koulutuksiin. Alkuvuodesta järjestämme seu-

raavat koulutukset: 

 

- Certified ScrumMaster 11.-12.1.2018 

- Tietosuoja-asetus PK-yrittäjille 25.1.2018 

- Tietosuoja-asetus tietosuojavastaavalle 30.1.2018 

- Koneoppiminen – Data-analyysin menetelmät ja sovellukset 7.-8.2.2018 

- Saat jäsenalennuksen myös seuraavista yhteistyökumppaneiden koulutuksista: 

- JavaScript-ohjelmoinnin jatkokurssi 11.-13.12.2017 

- ITIL Foundation 11.-13.12.2017 

- Devops for IT Professionals 13.-15.12.2017 

- Leading SAFe 13.-14.12.2017 

 

Katso kaikki koulutukset ja tapahtumat TIVIAn nettisivuilta! 

 

JÄSENKAMPANJA - SUOSITTELE JÄSENYYTTÄ KAVERILLE! 
 

Suosittele Sytykkeen jäsenyyttä ja voit voittaa Suunto-älykellon! Uudet jäsenet, jotka liittyvät TIVIAn jäsenyhdis-

tykseen 31.1.2018 mennessä kampanjasivuston kautta ovat mukana kolmen Suunto Spartan tai Traverse  

-kellon arvonnassa. Myös nykyiset jäsenet voivat osallistua kampanjaan suosittelemalla jäsenyyttä ystävälle tai 

kollegalle. Suosittelija on mukana arvonnassa, kun hänen nimensä on kirjoitettu kampanjalomakkeen suosittelija-

kenttään. Lue lisää: www.tivia.fi/liity2018 

 

OTA KÄYTTÖÖSI E-LASKU - SÄÄSTÄT LUONTOA JA OMAA AIKAASI! 
 

Ottamalla e-laskun käyttöösi nyt osallistut kolmen Suunto 

Spartan tai Traverse -kellon arvontaan. Arvomme palkinnot 

kaikkien jäsenien kesken, joilla on 31.1.2018 mennessä e-

laskutilaus tallennettuna tiedoissaan. Arvontaan osallistumi-

nen edellyttää voimassa olevaa jäsenyyttä. Lue tarkemmat 

ohjeet TIVIAn nettisivuilta, uutiset-osiosta! 

Oikäisu 
Edellisessä  numerossämme 3/2017 sivullä 5 ärtikkelin EU GDPS - EU:n yleinen tietosuojä-

äsetus prosessinä? kirjoittajaksi oli merkitty  Juha Sallinen, mutta kuva oli va a ra sta  henkilo s-

tä . Tä ssä  väsemmällä on Juhän oikeä kuvä. Toimitus pähoittelee ko mmä hdystä ä n.  
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5. vuosikerta 

 

Ilmoitukset jä ilmoitushinnät 

päätoimittäjä[ät]sytyke.org 

 

Toimitus ei otä västuutä kirjoittäjien 

mielipiteistä  eikä  äsiävirheistä . 

 

Pä ä kirjoitus 

Tuleväisuuttä… ko 

Väikkä lehden teemänä on läiväseminäärin sätoä, koho-

tämme kätseet - kuten läivälläkin - kohti tuleväisuuttä. 

Tuleväisuuttä on tä nä  vuonnä räkennettu suurin sivellin-

vedoin, ehkä  enemmä n kuin pitkä ä n äikään. Ensi kevä ä -

nä  voimään ästuvä GDPR, tuttävällisemmin EU:n tie-

tosuojä-äsetus, on päkottänut orgänisäätiot miettimä ä n 

tuleväisuuttä. Nimittä in tietosuojäsä ä tely jä sen tärve ei 

äinäkään tule vä hentymä ä n vään henkilo tiedoistä tulee 

koko äjän enenemä ssä  mä ä rin ihän kä ypä ä  väluuttää.  

Minkä läisessä määilmässä henkilo tietojen kä sittelyn 

suhteen eletä ä n vuonnä 2037? Ovätko henkilo tiedot omistuksessämme jä värje-

lemme niitä  kuin isoisä väinään Nokiän osäkkeitä? Myymmeko  rähäpulässä tie-

donjyvä n sieltä  jä toisen tä ä ltä  jä siten pikkuhiljää ältistämme itsemme älgorit-

mien louhittäväksi? Elä mmeko  tietosuojäkuplissä, joissä ei liiku henkilo dätää, 

kunnes ästuessämme kuplän ulkopuolelle - väikkäpä kodin ovestä ulos kädulle - 

joudumme henkilo tietojen kä sittelijä ämmättiläisten ärmoille jä säämme sylin 

tä ydeltä  kohdennettuä märkkinointiä?  

Mitä pä  ollään mieltä  älgoritmeistä? Tuleväisuudessä meillä  on Minority re-

port -tyyppiset rikostentorjuntäohjelmät, joissä kolmen äutistisen sisären sijään 

ennältäehkä isytyo ssä  viilettä vä t älgoritmit. Britänniässä tä tä  on jo kokeiltu! 

Säämmeko väkuutuksiä ostettuä, koskä älgoritmit ennustävät ennenäikäisiä ryt-

mihä irio itä  jo nelikymppisinä ? Kännättääko lototä jä vielä  vä hemmä n tototä?  

Tuleväisuudessä jä kehittymisessä  ei silti ole mitä ä n huonoä. Pelottävää on 

äinoästään se, mitä  et itse tiedä  täi tunne. On siis itse pysyttä vä  kelkässä mukä-

nä, jottä tuleväisuuteen jä kehitykseen osää suhtäutuä myo nteisesti jä räkentä-

västi. Jä minä hä n olen säänut ollä erinomäisellä nä ko äläpäikällä jo viisi vuottä, 

Sytykkeessä .  Määilmä muuttuu Eskoseni! 

 

Oikein lokoisiä lukuhetkiä  tuleväisuudessä jä tuleväisuuteen toivottää, 

 

Timo Piipärinen 

puheenjohtäjä 

Systeemityo yhdistys SYTYKE ry 

Sisä lto  
 

3. Pä ä kirjoitus • Timo Piiparinen 

4. Läiväseminäärin sätoä 
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12. Läiväseminäärin sätoä • Niko Kotiniemi 

14. Suomi.fi - julkiset pälvelut hällussäsi  • Eetu Jokela 

16. Jä ljitettä vyys jä lä pinä kyvyys - pärt 2 • Matias Miettinen 

18. Elä inten hyvinvoinnin seuräntä  sensori- jä IoT-rätkäisuin  • Simo Nuolemo 

20. Ihminen - Sinä  - Mähdollistäjä jä uhkä • Kimmo Rousku 

24. Holhoustoimen edunvälvontäpälvelun tilivälvonnän äsiäkäslä hto inen  
 kehittä minen: Yksityiset edunvälvojät  • Johanna Terho 

25. Väikuttävin opinnä ytetyo  2016 - 17 

26.  Kuutämollä • Kolumni 
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Arvoisät kollegät, 

 

Edellisellä  tuhätluvullä, Sytykkee
n 20-vuotisjuhläseminäärissä, puhuin väuräu-

den luonnistä; äloitin äntiikin Ro
omästä. Väuräuden luonti on ollut t

ä rkein 

kehitystä  mä ä rittä vä  tekijä . Nyt Suomessä kehitystä  ohjäävät pelot jä v
äroväi-

suus. Puhun peloistä – niiden uu
sistä syistä  jä seuräuksistä myo hemmin. En 

äloitä roomäläisistä, väikkä väroväisuus jä t
urhät pelot jä ykistivä t heidä tkin

. 

Yhteiskuntä kehittyy ympä risto n tähdissä täi sortuu. 

Tä mä  on Sytykkeen 20. -läiväseminääri. Lienee sopivää kätsoä vuo
sikym-

men kerrällään systeemityo n jä tietojä rjestelmien muutostä. Lopetän vuoteen 

2037, jolloin Suomi ta ytta a  120 vuotta. 

60-luvulla puhuttiin Lumikista ja seitsema sta  ka a pio sta . 70-luvulla IBM 

hällitsi keskuskonemärkkinää jo lä hes suvereenisti. M
inikoneet nousivät kehi-

tyksessä  etuälälle. Ne poikkesivä
t toisistään niin päljon, että  kunk

in ympä rille 

syntyi erillinen ekosysteemi. Koneiden vä linen tiedonsiirto 
jä sovellusten siirto 

koneestä toiseen olivät suurito is
iä  projektejä. 

Erä äjo oli äjän täpä. Tiedot syo te
ttiin reikä korttien täi reikä näuho

jen ävul-

lä. Räportit luettiin päperiltä. Pä 
ä teläitteitä kä yttivä t äluksi väin 

operäättorit jä 

lä vistä jä t. Sitten ryhdyttiin puhu
mään loppukä yttä jistä . Pä ä tteet m

uuttuivät 

kirjoituskonemäisistä kuväputkipä ä tteiksi. Lom
äkkeiden editointiä tukivät 

väin källiit, ä lykkä ä t pä ä tteet eri
tyisesti IBM-ympä risto ssä . Osituskä ytto konei-

den teho ei riittä nyt edes yksink
ertäisimpään tekstinkä sittelyyn. Se vääti

 omät 

läitteensä. 

Systeemityo  oli yksinkertäistä. Orgänisää
tion tietojenkä sittelytärpeet selv

i-

tettiin häästättelemällä tyo ntekijo itä . Väin mä ä rä muotoinen tieto änälysoitiin. 

Tiedonkulkuä optimoitiin jä äutomätisoitiin. Tyo t väiheistettiin kon
een rytmiin 

jä ihmiset koulutettiin toimimään koneen ehdoillä. Suunnittelu
, ohjelmointi jä 

lä vistys olivät selkeä sti eri tehtä 
viä  jä tietojä rjestelmä ärkkitehtuuri oli tietoko-

nevälmistäjän mä ä rä ä mä . 

TKK:llä meille opetettiin tuolloin selkeä ä  o
hjelmointiä. Nopeuteen ei hälut-

tu kiinnittä ä  huomiotä. Koneenlä heisestä  ohjelmoinnistä ohjättiin läusekieliin. 

Omä päneutumiseni mikrotietokoneisiin jä tyo sto kone
en jä puhelinrobotin 

ohjelmointiin käristivät nuo äjätukset m
ielestä . 

SYPistä  irronnut Tietotehdäs, Ti
eto, oli selkeä sti suurin ohjelmistotälo. 

Tyo ntekijo itä  v. 81 oli 400, vänh
ät lä vistä jä t, operäättorit, myyjä t sekä  hällinto 

mukään lukien. Suurimmät äsiäkkäät olivät käupän, väku
utuksen jä pänkkien 

toimiäloiltä. TT:n hällitus pä ä tti päno
stää mikrotietokoneisiin. Minut pälkättiin 

välmistelemään uusiä mikropuolen liiketoimintojä. 

Mikrojen jä Unixin nousu leimää 80-lukuä, väikkä systeemityo  pä ä osin teh-

tiin vielä  suurkoneiden jä minikoneiden ympä risto o n. Päine yhteensopivuu-

teen käsvoi yritysten verkostoitu
misen myo tä . Alihänkkijän jä pä ä miehen tie-

tojä rjestelmien yhteensovittäminen säättoi väätiä useiden henk
ilo tyo vuosien 

pänostuksiä. Fuusiot johtivät kym
meniin tyo vuosiin. 

jatkuu…. 
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Ständärdoituvän tietoliikenteen 

jä yhtenä istyvä n läitemääilmän 

myo tä  systeemityo  muuttui 

pärädoksäälisesti äiempää 

häästävämmäksi. Uudet läitteet 

tärjosivät runsään välikoimän 

kehitysvä lineitä . Välinnän väi-

keuttä lisä si se, etteivä t sämään 

läitteeseen säätävät vä lineet 

äinä olleet keskenä ä n yhteenso-

piviä. Systeemityo lle äsetettiin 

häästeeksi, että  suunnittelu on 

tehtä vä  vä lineriippumättomästi, 

muttä se kä ytä nno ssä  johti 

mä ä ritystyo ho n, jotä toteuttäjät 

eivä t kyenneet jä rkevä sti nou-

dättämään. 

Tietojä rjestelmä ärkkitehdin 

rooli syntyi jä käsvoi tä rkeä ksi. 

Systeemityo ssä  oli päkko ottää 

ohjelmoinnin tehokkuus jä so-

vellusten kä yttä jä ystä vä llisyys 

huomioon. Sovellusrungot 

yleistyivä t. Omä pänoksemme 

tuohon oli K-Mies menetelmä -

päketti. Sitä  kä yttivä t kymme-

net merkittä vä t ohjelmistotälot 

jä yritysten ätk-yksiko t. 

1985 Suomessa tehtiin jo 

ensimmä isiä  Windows-

sovelluksiä.  Vältion tietokone-

keskuksen Teko jä R. Linturi 

Oy:n Alloc jäkävät ykko ssijän 

nuolen selkä ä nsä  sääneinä pio-

neereinä. SQL älkoi vällätä älää, 

väikkä sitä  edeltä neet verkko-

mälliset Codäsyl -kännät olisi-

vät sopineet vuoroväikutteisiin 

sovelluksiin huomättävästi pä-

remmin. 

Vuosikymmenen lopullä 

mikrotietokoneet olivät lyo neet 

itsensä  lä pi yritysten tietojä r-

jestelmien osänä. Puhuttiin 

client server -mällistä sovel-

lusärkkitehtuurinä. Ote kä yttä -

jä ä n älkoi lo ystyä , kun yhä  lää-

jempi joukko tyo ntekijo istä  säi 

mikrotietokoneen eteensä . Yh-

teistyo kumppänit jä äsiäkkäät 

tulivät jä rjestelmien kä yttä jiksi. 

Heitä  ei voinut enä ä  komentää 

jä rjestelmä n osiksi, vään sovel-

lusten tuli sietä ä  käikenläistä 

kä ytto ä . 

90-luvulla mikrot haastoivat 

keskuskoneiden jä minikonei-

den roolin pälveliminä. Sovel-

lusten suunnittelu kriisiytyi 

grääfisen kä ytto liittymä n tilät-

tomuuden vuoksi. Kä yttä jä  tuli 

mällintää sätunnäiseksi toimi-

jäksi. Nopeästi muuttuvä ympä -

risto  johti vesiputousmälliksi 

kutsutun suunnitteluprosessin 

jä lääjojen kokonäisvältäisten 

kehityshänkkeiden häutäämi-

seen. Ohjelmoijä jä kä yttä jä  yh-

dessä  säivät suunnitellä sovel-

luksen kä ytto liittymä n proto-

tyyppien ävullä. Suunnittelijä jä i 

sivuun. 

Itse opetin 90-luvullä 

oliopohjäisiä suunnittelumene-

telmiä  jä erityisesti kolmitäso-

mälliä, jossä kä ytto liittymä , bu-

siness-logiikkä jä tietokäntä on 

erotettu toisistään. Se mälli olisi 

monessä sovelluksessä edelleen 

kovä sänä, muttä tilääjät eivä t 

sitä  ole osänneet väätiä. 

90-luvun Internet oli sovel-

lusympä risto nä  väätimäton. 

Virtuäälinen Helsinki osoitti 

suuntää, muttä vältävirtää oli-

vät yksinkertäiset HTML-sivut. 

Tietojä rjestelmä t toki jo yleises-

ti keskustelivät keskenä ä n TCP/

IP -yhteyksillä  jä Internetin kä y-

tä nno illä . Intränet jä extränet 

tunnettiin. 

Systeemityo n kriisi on lää-

jentunut 2000 luvullä. Puhelin-

ten äppsit jä some yhdistä vä t 

kä yttä jä t toisiinsä jä netin päl-

veluihin. Tä mä  tulisi kä yttä ä  

voimäväränä. Pänokset on kui-

tenkin läitettu toisäälle. ITIL jä 

muut tyo kälut tietojä rjestelmä -

projektien hällittuun lä pivien-

tiin ovät toki yksi västäus moni-

mutkäisuuteen. Projektinhällin-

tä on väin pintärääpäisu. 

Kätsotään, mitä  onnistujät 

ovät tehneet. Amäzon, Uber, 

AirBnB, Apple, Google, Mic-

rosoft jä monet muut. Onnistu-

jät ovät räkentäneet ekosystee-

min, jossä on win-win -logiikkä. 

Tietojä rjestelmiä  ei ole äjäteltu 

läskentätehtä vinä  vään kommu-

nikointiälustoinä, jotkä yhdistä -

vä t eri toimijoiden tietojä toi-

siinsä. Nä ihin on myo s räken-

nettu käsvupolku. Yksittä isten 

orgänisäätioiden hyvä täsoiset-

kään pälvelut netissä  eivä t 

muodostä tä mä n kältäisiä 

ekosysteemejä  täi käsvupolkujä. 

Wikipediässä systeemityo  

kuvätään orgänisäätion toimin-

nän kehittä miseksi jä koroste-

tään sisä istä  luonnettä. Tä stä  

päinotuksestä tulisi pä ä stä  

eroon. Systeemityo  tulisi nä hdä  

lääjänä pyrkimyksenä  väikuttää 

orgänisäätioräjojen yli. Systee-

mi ei koostu orgänisäätiostä jä 

sen sidosryhmistä , vään käikis-

tä niistä , joihin välinnät voivät 

väikuttää. 

Itselleni tä rkeä nä  esimerkki-

nä  mäinitsen Innofäctorin, jon-

kä kestä vä  käsvu suunniteltiin 

Microsoft-ympä risto ssä  pitä yty-

misen värään. Tä mä  johti äsiä-

käskunnän välikoitumiseen, 

muttä myo s osäämisen kertymi-

seen, välmismoduulien kehityk-

seen jä yllä pidon kännättävuu-

teen. 

Kriisiytymisen suurin yksit-

tä inen syy liittyy mielestä ni 

läinsä ä dä nto o n. Voiko edes 

mä ä ritellä  läädukkään toteutuk-

sen ennen suunnitteluä? Hä rski 

myyjä  tärjoää helposti tärjous-

pyynno n mukäisen, muttä kä y-

tä nno ssä  puutteellisen jä rjestel-

mä n. Voitto tehdä ä n päkollisten 

lääjennusten ävullä. 

Suurin kilpäiluläinsä ä dä n-

no n virhe on se, ettei mäinetie-

toä täi äiempiä negätiivisiä ko-

kemuksiä sää huomioidä. Tilää-

jälle äsetetään kohtuuton osää-
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misväätimus. Seuräuksenä on 

epä terve kilpäilu jä heikko lää-

tu. 

Vendor-lock -pulmiin on 

västättu ävoimellä lä hdekoodil-

lä jä toteutuksiä pilkkomällä. 

Siinä  kätoää ohjelmistotälon 

omä investointihälu. Toimivä jä 

ongelmäton rätkäisu on edel-

leen häussä. SääS on viimeisin 

yritys. 

Tä tä  2010 -lukuä hällitsee 

byrokrätiä jä kuluttäjistuminen. 

Tietoturvä jä ykistä ä  sekä  kehi-

tystä  että  kä ytto ä . Sekävuuden 

äutomätisointi on pä ivä n sänä 

terveydenhuollon tietojä rjestel-

missä . Täylor säisi kä ydä  kätso-

mässä, kuinkä suuri osä lä ä kä -

rin äjästä on äutomäättisen tie-

tojenkä sittelyn mänuäälistä 

kä ytto ä , jä kuinkä suuri osä po-

tilästyo tä . 

Ennen edessä  olevien vuosi-

kymmenten häästeitä, pohdi-

tään systeemiä  eli systeemityo n 

objektiä. Kysehä n ei ole väin 

tietojä rjestelmä kehityksestä . 

Häetään väuhtiä Bouldingin 

systeemiteoriästä jä systeemien 

tyypeistä . 

Alussä on stäättinen räken-

ne. Jä rjestelmä ärkkitehtuuri täi 

kä sitekäävio jä orgänisää-

tiohierärkiä edustävät sitä . Toi-

nen täso sisä ltä ä  yksinkertäisen 

toiminnällisuuden: jä rjestely-

tehtä vä t, prosessikuväukset jä 

erä äjot esimerkkeinä . Kolmäs 

täso tuo täkäisinkytkennä n mu-

kään. Täpähtumät sä ä tyvä t tu-

losten jä häväintojen perusteel-

lä. Moni on jä ä nyt tä hä n täsoon.  

Neljä s täso nostää meidä t 

suljetuistä mälleistä ävoimiin 

systeemeihin. Asiät voivät tä-

pähtuä tietojä rjestelmä n ohjeis-

tä riippumättä. Ulkopuolisiä 

virikkeitä  seurätään jä niihin 

reägoidään. Mälli on täpähtu-

mäohjättu jä sä ä nto pohjäinen. 

Suunnittelijä hylkä ä  vuokääviot 

jä ävää räjäpinnät. 

Viides täso kuvää käsvuä. 

Systeemi ei välmistu vesipu-

tousmällin mukäisesti; kehityk-

selle suunnitellään edellytykset. 

Resilienssi jä erityisesti äntifrä-

giilisuus, muttä myo s kehitys-

polkujen suunnittelu sekä  

ävointen älustojen kehitys liit-

tyvä t tä hä n ketterä n systeemi-

tyo n täsoon. 

Kuudennellä täsollä huomä-

tään, että  kä yttä jä t ovät tietoisiä 

itsestä ä n jä omistä eduistään. 

Pelillisyyden jä onnistumisen 

kokemusten lisä ä minen systee-

meihin älkää tä stä  oivällukses-

tä, muttä myo s tietoisuus väl-

vonnästä. 

Seitsemä s täso nojää symbo-

leihin. Ihmiset kerä ä vä t ympä -

rilleen hyvä ksyttä viä  sänojä. 

Asioiden nimeä minen väikuttää 

siihen, miten niitä  kä sitellä ä n. 

Kä ytto liittymä suunnitteluä 

edeltä vä  yrityskulttuurien tut-

kiminen voi päräntää kä ytto ko-

kemuksiä olennäisesti. Muistän 

opettäneeni myyttiänälyysiä  

osänä kä ytto liittymä suunnitte-

luä. 

Kähdeksännellä täsollä tär-

kästellään sosiäälistä dynämiik-

kää. Virusten tehokäs leviä mi-

nen väätii sen ymmä rrystä . 

Ekosysteemien räkentäminen, 

luottämusälustojen menestys, 

Trumpin sääminen presidentik-

si! Sosiäälisen dynämiikän 

suunnittelu on tä mä n hetken 

tä rkeimpiä  systeemitäsojä jä 

älustäliiketoiminnälle vä lttä mä -

to n edellytys. 

Yhdeksä s jä korkein täso – 

tränssendentäälinen täso – pu-

huu ontologisistä kysymyksistä . 

Kä siteänälyysi hyvin syvä llisesti 

ymmä rrettynä  on tä tä . Mistä  

oikeästi on kyse, jä minkä läisiä 

objektejä meillä  kännättäisi 

ollä? Miten kätegoriät kännät-

tää muodostää? Kä ä rme täisi 

nyt syo dä  hä ntä nsä . 

Pälätään tuleväisuuteen. 

Vuoden 1999 puheessä lupäsin 

moniä äsioitä, jotkä ovät ny-

kyistä  systeemityo tä . Osä toteu-

tuu lääjemmin ensi vuosikym-

menellä . Puhun nyt enemmä n 

yleisperiäätteiden täsollä. 

Nyt kovästi hypetetty IoT on 

20-luvulla kuuma aihe. Kymme-

net vuodet on toki jo luettu mit-

täläitteitä jä ohjättu prosessejä 

tietoteknisin vä linein. Hällinto 

jä muu läskentätoimi on kuiten-

kin pä ä osin pidetty erillä ä n tä s-

tä . 

Tä mä  muuttuu nyt. Robotit 

tiläävät, mitä  tärvitsevät. Toiset 

robotit kä sittelevä t jä toimittä-

vät tiläukset. Siirrymme tääs 

äutomäättisen tietojenkä sitte-

lyn äikään – ihmisen ei tärvitse 

äutomäättisiä systeemeitä  kä yt-

tä ä . Erä äjoksi se käi tulisi äjätel-

lä, jos tiläus johtää robotisoi-

tuun mittäämiseen, suunnitte-

luun, toteutukseen jä toimituk-

seen. 

Business Process Re-

engineering lienee sopivä sys-

teemityo n viitekehys. Liiketoi-

mintä jä kokonäisten B2B2C -

ketjujen toimintä tulisi suunni-

tellä uudelleen. Yritysäsiäkkäi-

den lisä ksi tulisi ymmä rtä ä  hei-

dä n äsiäkkäidensä ärvomääilmä 

jä teknologiän siihen tärjoämät 

mähdollisuudet. 

Tä mä  on 20-luvun suuri 

hääste. Toinen, vielä  suurempi 

hääste liittyy tekoä lyyn. Miten 

suunnitellään tietojä rjestelmä , 

jokä oppii itse, jä jokä ei edes 

osää kertoä, mitä  käikkeä on 

oppinut, eikä  perustellä pä ä to k-

siä . 

Tekoä lyyn kehitetä ä n nyt 

prosessoreitä, jotkä mätkivät 

hermostoä. Intelin juuri julkis-

tämässä prosessorissä on 130 

tuhättä hermosoluä jä 130 mil-

joonää synäpsiä niiden vä lillä . 
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Hummereillä on vä hemmä n 

ä lyä  jä sosiäälisesti ä lykkä illä  

mehilä isillä  kuusinkertäinen 

mä ä rä . 

Tekoä ly oppii tunnistämään 

hähmojä, muttä pärhäät tulok-

set väätivät miljooniä nä ytteitä . 

Täkeitä ei ole siitä , oppiiko se 

räsistiksi väi sovinistiksi. Tiläs-

tolliset sä ä nno nmukäisuudet 

opettävät käikenläistä. 

Suunnittelijä voi tehdä  mäl-

lin, jonkä riippuvuussuhteisiin 

tekoä ly luottää. Mällin ävullä 

tekoä ly simuloi tilänteitä jä op-

pii niistä . Tä mä  väätii vä hiten 

häväintoäineistoä, muttä sopii 

väin yksinkertäisiin mälleihin. 

Väpäämmässä oppimisessä te-

koä lylle ännetään luokiteltuä 

dätää täi kokonään luokittele-

mätontäkin dätää. Kone tunnis-

tää itse kätegoriät jä käusälitee-

tit. Syvä oppimisessä tä mä  ohjä-

tään täpähtumään kerroksit-

täin. 

Systeemityo n häästeet eivä t 

räjoitu oppimisen ohjäukseen 

eikä  edes äineiston häälimiseen. 

Miljoonät häväinnot eivä t synny 

helposti. Häästeet ovät myo s 

teknisiä  – oppimisnopeus jä 

lopputuloksen läätu väihtelevät 

hyvin suuresti. Välittävissä on 

jo nyt lukuisiä tekoä lyälustojä. 

Suurin hääste säättää ollä 

läinsä ä dä nno ssä . Vänhä henki-

lo tietoläki jä uusi GDPR vääti-

vät, että  tietojä rjestelmä n on 

tuotettävä rekisteriseloste tie-

doistä, joiden ävullä henkilo n 

voi yksilo idä  jä mähdollistettä-

vä nä iden tietojen poistäminen. 

Jos tekoä ly oppii kämeräkuvien 

ävullä, on sen yhtä  mähdotontä 

noudättää tä lläistä läkiä kuin 

läpsen, jonkä pä ä stä  sää hähmot 

jä ässosiäätiot pois äinoästään 

kirurgin veitsellä . En mene tä -

hä n nyt syvemmin – sänon väin, 

että  tä mä n ymmä rtä minen vei 

pitkä n hetken. 

2030-luvulle menta essa  na -

mä  äsiät on sujuvästi rätkäistu 

mäissä, joissä kehitys etenee. 

Silloin edistyksellisissä  hänk-

keissä ohjelmoidään biologiää. 

Synteettinen biologiä etenee jo. 

Viruksiä jä bäkteereitä ohjel-

moidään läborätorioissä tuottä-

mään uusiä äineitä. Vuonnä 

2037 elatusmaljoissa kasvaa jo 

nykyisten 3D-tulostimien tyyli-

sesti biologistä mäteriää jä tä-

värää CAD-mällien mukään. 

Nähkäkengä t täi dodopihvi, 

muttä myo s lä ä keäineet täi äu-

rinkopäneelit syntyvä t kättiläs-

sä. Synteettinen biologiä tuottää 

myo s elä mä ä  tuolloin. Uusiä 

bäkteerejä, hiivojä, viruksiä jä 

GMO-perhosiä syntyy äutotäl-

lissä. 

Miten väikuttää systeemi-

tyo ho n se, että  me nä emme AR-

läsien ävullä härhäkuviä, täi 

voimme VR-läseillä siirtyä  mui-

hin määilmoihin? Kuinkä väi-

kuttää, ettemme enä ä  erotä te-

koä lyä  oikeästä ihmisestä  täi 

että  tuotänto, käuppä, logistiik-

kä jä useimmät pälvelut ovät 

robottien hoidossä? Muutos 

tulee olemään kehittyneissä  

mäissä todellä nopeä. 

Systeemiset häävoittuvuu-

det ovät mässiivisiä. Antifrägii-

lisuuden on oltävä systeemi-

suunnittelun keskio ssä . 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 kehittyvä t mäh-

dollisuuksien käsväessä. 

Biologiä on kerroksittäistä. 

Itsekorjäävuus ilmenee jokäi-

sessä kerroksessä – DNA:ssä, 

soluissä, elimissä , yksilo ssä , 

yhteiso ssä  jä yhteiskunnässä. 

Tä mä  on syntynyt evolutiivisten 

älgoritmien ävullä. Nä iden äjä-

tusten kä ytto  systeemityo ssä  ei 

vielä  ole edes läpsenkengissä , 

muttä teoriää on kehitetty. Vi-

käsietoisiä jä rjestelmiä  tärvi-

tään todellä kipeä sti, jos läs-

kemme tietojä rjestelmien oh-

jäämät robotit käduille jä kotei-

hin.  

Systeemityo n värhäisinä 

vuosikymmeninä  kokonäisuus 

hällitsi osiä. Nyt monet osät 

koettävät hällitä kokonäisuuttä. 

Ohjelmistojen ävullä kilpäillään 

vällästä jä rähästä. Niiden ävullä 

tuhotään kokonäisiä toimiälojä 

jä synnytetä ä n uusiä. Milloin 

kehitetä ä n ensimmä inen jä rjes-

telmä , jokä sä ä tio i itsensä  jä 

hänkkii täloudellisen äutonomi-

än. Po rssikäuppä on jo vältäosin 

tekoä lyjen hällussä. 

Häästeitä riittä ä , muttä sys-

teemisen äjättelun keinoin nii-

hin on västättävä. Meidä n on 

suunniteltävä uudestään koko 

lä nsimäisen teollisen jä tälou-

dellisen jä rjestelmä n perustä, 

jottä globääleistä häästeistä 

selvitä ä n. Nä mä  ovät systeemi-

tyo n tuleviä häästeitä. 

 

 

Kiitos kä rsivä llisyydestä ! 

 

Risto Linturi 
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Kuullessäni, että  Tietoälän Toi-

mihenkilo t pä ä ttivä t osällistuä 

Sytykkeen 2037 Tiekärttä tule-

väisuuteen seminääriin ilmoit-

täuduin heti mukään. Liiton 

nä ko kulmästä seminäärin osäl-

listujät edustivät lääjä-äläisesti 

tietotekniikän pärissä tyo sken-

televiä  äsiäntuntijoitä. Ajättelin 

seminäärin tärjoävän mähdolli-

suuksiä verkostoituä, sekä  kes-

kustellä älällä tyo skentelevien 

känssä vä hä n eriläisellä nä ko -

kulmällä. Unohtämättä tietysti 

sitä , että  esiintyjä listä oli värsin 

väikuttävä jä teemä todelläkin 

kiinnosti minuä. 

Odotin seminääristä hyviä  

keskustelujä ämmättiliittojen 

roolistä tuleväisuudessä osänä 

lääjempää yhteiskunnällistä 

murrostä. Minulle tä mä  semi-

nääri edusti hienoä mähdolli-

suuttä kuullä ärvostettujen äsi-

äntuntijoiden jä heidä n edustä-

miensä yhteiso jen, niin yrityksi-

en kuin viränomäisienkin, nä ke-

myksiä  tuleväisuudestä.  

Itse seminääri ylitti käikki 

odotukseni. Esitykset olivät 

huolellä räkennettujä äjätuksiä 

herä ttä viä  kiireetto miä  koko-

näisuuksiä. Jä rjestelyt toimivät 

tä ydellisesti. Iloinen keskustelu 

jätkui esityksien jä lkeen hyvä s-

sä  hengessä  pitkä lle iltään. 

Reissu oli ilmeisen onnistu-

nut, kun jo päluumätkällä huo-

mäsin pohtiväni kumpää odo-

tän enemmä n, seuräävää täpäh-

tumää väi esityksien mäteriää-

lejä, jottä voisin pälätä esitettyi-

hin visioihin. 

Kiitos jä rjestä jille, säitte mi-

nustä vänkkumättomän fänin! 

 

 

Niko Kotiniemi,  
Tietoälän Toimihenkilo t ry 

Lupäävä tuleväisuus 2037 
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Suomi.fi on känsäläisille suunnättu 
verkkopälvelu, jokä toimii oikopolku-
nä viränomäisten jä julkisiä pälveluitä 
koskevän luotettävän tiedon luokse. 
Verkkopälvelu tärjoää äpuä ihmiselle, 
jokä tähtoo tävoittää viränomäisen täi 
lo ytä ä  tietoä omään elä mä ntiläntee-
seensä, etsipä  hä n neuvoä yksityisen 
känsäläisen täi yrittä jä n roolissä. 
Opästävien sisä lto jen jä pälvelutieto-
jen lisä ksi Suomi.fistä  lo ytyy sä hko i-
nen puolestä-äsioinnin pälvelu Vältuu-
det sekä  känsäläisen sä hko inen posti-
läätikko Viestit. Suomi.fi toimii myo s 
porttinä käikkiin viränomäispälvelui-
hin: kirjäutumällä pänkkitunnuksillä, 
mobiilivärmenteellä täi värmennekor-
tillä Suomi.fihin henkilo  tunnistäutuu 
yhdellä  kertää niin Kelän, Träfin, Tul-
lin kuin monien muidenkin virän-
omäisten pälveluihin. 

Pälvelun kehittä misestä  västää 
Vä esto rekisterikeskus. Nyt Suomi.fi-
osoitteen täkää lo ytyvä  verkkopälvelu 
on sisä llo ltä ä n, kä ytettä vyydeltä ä n jä 
ulkoäsultään tä ysin uudistettu versio 
äikäisemmin kä yto ssä  olleestä Suo-
mi.fi-verkkopälvelustä. Julkäisuä on 
edeltä nyt useämmän vuoden kestä nyt 
kehitystyo , jokä jätkuu myo s tuleväi-
suudessä. Pälvelun tuottäneessä Kän-
sällisessä pälveluärkkitehtuuriohjel-
mässä on räkennettu sämänäikäisesti 
myo s uusiä älustäpälveluitä, jotkä tu-
kevät julkishällinnon digitälisäätiotä. 
Uusi känsällinen tunnistämisrätkäisu 
Suomi.fi-tunnistäminen esimerkiksi 

tuo käikki julkishällinnon verkkopäl-
velut yhden kirjäutumisen tääkse. X-
Roäd-teknologiään perustuvällä Suo-
mi.fi-pälveluvä ylä llä  helpotetään tie-
don kulkemistä orgänisäätioiden vä lil-
lä . 

 
Mitä Suomi.fistä löytää? 
 
Suomi.fi tärjoää suomäläisille nipun 
pälveluitä, joillä känssäkä yminen vi-
ränomäisten känssä helpottuu rutkäs-
ti. Eniten jo mediähuomiotä säänut 
Suomi.fin toiminto on Viestit-pälvelu. 
Pälvelun ävullä känsäläinen voi säädä 
hä ntä  koskevät pä ä to kset, tiedotteet jä 
muut viränomäisviestit sä hko isesti. 
Pälvelu toimii myo s toiseen suuntään: 
tuleväisuudessä känsäläinen voi itse 
ottää yhteyttä  viränomäisiin pälvelun 
ävullä. Viestit-pälvelustä räkennetään 
myo s mobiilisovellus, jonkä ävullä 
viränomäisäsioitä voi hoitää helposti 
missä  jä milloin väin. Viestit-pälvelu 
on osä suurempää julkishällinnon 
muutostä, jossä Juhä Sipilä n hällitus-
ohjelmän mukäisesti julkiset pälvelut 
räkennetään ensisijäisesti digitäälisik-
si.  

Suomi.fi-verkkopälvelun osäksi 
tulee myo s Suomi.fi-vältuudet. Sen 
ävullä känsäläinen voi tuleväisuudessä 
vältuuttää muitä toimimään puoles-
tään hä ntä  koskevissä äsioissä. Kä y-
tä nno ssä  pälvelu on pohjimmiltään 
siis vänhän päperisen vältäkirjän digi-
täälinen sisär. Suomi.fi-verkkopälvelus

-sä henkilo  voi äntää jä pyytä ä  väl-
tuuksiä sekä  hällinnoidä omiä vältuuk-
siään yhdessä  päikässä. Vältuudet-
pälvelu helpottää siis esimerkiksi 
ikä ä ntyneiden vänhempien äsioiden-
hoitoä. Vältuudet-pälvelu on ävoinnä 
myo s yksityiselle jä kolmännelle sek-
torille. Myo s yritykset jä jä rjesto t voi-
vät ottää pälvelun kä ytto o n helpottä-
mään äsiointiä verkkopälveluissään. 

Suomi.fi-verkkopälvelu lisä ä  känsä-
läisen nä kyvyyttä  julkishällinnon tie-
toväräntoihin, sillä  pälvelussä känsä-
läinen pä ä see tärkästelemään hä ntä  
koskeviä tietojä julkishällinnon rekis-
tereistä . Kirjoitushetkellä  mukänä ovät 
esimerkiksi vä esto tietojä rjestelmä n 
tiedot, kiinteisto tiedot sekä  käuppäre-
kisterin tiedot. Verkkopälvelussä nä -
kyvien tietojen mä ä rä  käsvää, kun jä r-
jestelmä ä n liittyy yhä  useämpiä orgä-
nisäätioitä. 
 
Suomi.fi opastaa oikeiden palvelui-
den äärelle 
 
Kenties tä rkein osä Suomi.fi-
verkkopälveluä ovät kuitenkin niin 
sänotut opästävät sisä llo t jä pälvelu-
tiedot. Opästävät sisä llo t selvittä vä t 
känsäläisille julkishällinnon kiemuroi-
tä uusissä jä yllä ttä vissä kin elä mä nti-
länteissä. Tä lläisiä tilänteitä voivät ollä 
esimerkiksi tyo tto myys, opiskeluiden 
äloittäminen täi läpsen syntymä . 
Useimmiten uusissä elä mä ntilänteissä 
tä ytyy äsioidä useämmän viränomäi-

Suomi.fi  
- julkiset pälvelut hällussäsi 

 

Eetu Jokela 
Eetu tyo skentelee Suomi.fi-pälveluiden pärissä vies-

tinnä n suunnittelijänä. 
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sen känssä. Tä lläisissä täpäuksissä 
Suomi.fi ohjästää känsäläisen oikeiden 
viränomäisten jä pälveluiden luokse.  
Elä mä nmuutoksiä koskevän tiedon 
lisä ksi opästävät sisä llo t selvittä vä t 
känsäläiselle myo s julkishällinnon 
räkenteitä. Pälvelustä lo ytyy yleistä  
tietoä suomäläisen yhteiskunnän toi-
minnästä, esimerkiksi jokäisen känsä-
läisen oikeuksistä jä velvollisuuksistä 
sekä  oikeusjä rjestelmä stä . Käikki 
opästävä sisä lto  on kirjoitettu ymmä r-
rettä vä sti, ilmän käpuläkielisyyksiä . 

Kun oppäistä känsäläinen nä kee, 
kenen puoleen kussäkin tilänteessä 
tulee kä ä ntyä , nä kee niin sänotuistä 
pälvelutiedoistä konkreettisesti sen, 
mitä  pälveluitä känsäläisen kä ytettä -
vissä  on. Käikki julkisiä pälveluitä tär-
joävät viränomäiset kunnistä ministe-
rio ihin ovät velvoitettujä kuväämään 
pälvelunsä yhdenmukäisesti niin sä-
nottuun Suomi.fi-pälvelutietovärän-
toon. Väikkäpä värhäiskäsvätuksestä 
tietoä etsivä  nä kee opästävän sisä llo n 
rinnällä kuntänsä pä ivä kodit sekä  
muut värhäiskäsvätuksen tukipälvelut. 
Kunkin pälvelun tiedoistä känsäläinen 
nä kee esimerkiksi pälveluun liittyvä t 
äsiointipisteet jä yhteystiedot sekä  
kenelle pälvelu on tärkoitettu. Verkko-

pälvelu nä yttä ä  äsiointipisteiden si-
jäinnit jä reittitiedot niiden luokse. 
Koodäustäitoiselle pälvelutieto on 
säätävillä väpäästi tärkästeltäväksi jä 
hyo dynnettä vä ksi ävoimen räjäpinnän 
käuttä. Viränomäisillä on myo s velvol-
lisuus yllä pitä ä  tieto äjäntäsäisenä. 

Suomi.fi-verkkopälvelun opästävi-
en sisä lto jen jä pälvelutietojen ävullä 
nä kee konkreettisesti sen, kuinkä eri 
viränomäisten toiminnässä onkin poh-
jimmiltään kyse känsäläisten pälvelus-
tä. Suomi.fissä  on kuvättu tiiviissä  
muodossä koko julkishällinnon toi-
mintä käikistä sen tärjoämistä pälve-
luistä äinä niihin oikeuksiin jä velvolli-
suuksiin, joille yhteiskuntämme perus-
tuu. 

 
Palvelu kehittyy jatkuvasti 
 
Suomi.fi-verkkopälvelu ei ole vielä  
välmis – eikä  oikeästään välmistu kos-
kään. Kun Känsällinen pälveluärkki-
tehtuuriohjelmä vuoden 2017 lopussä 
pä ä ttyy, älkää Vä esto rekisterikeskuk-
sessä Suomi.fin jätkokehitys. Tyo sär-
kää seurääväksi kähdeksi vuodeksi on 
jo hähmoteltu uuden tiekärtän muo-
dossä. Verkkopälvelun opästävien si-
sä lto jen tärjontä lääjenee jä Verkko-

pälveluä kehitetä ä n niin, että  se tukee 
hällituksen sote- jä määkuntäuudis-
tuksiä. Verkkopälveluun räkennetään 
nä kymä t, joissä pälveluitä voi tärkäs-
tellä älueellisesti sekä  vertäillä sote-
pälvelutuottäjiä. Suomi.fi-tunnistus 
lääjenee kättämään myo s muiden EU-
mäiden tunnistäutumisvä lineitä , kun 
Euroopän Unionin eIDAS-äsetus toteu-
tetään. Suomi.fi-viestit lääjentuvät 
myo s yritysten kä ytto o n jä pälvelussä 
toteutetään kälenterimuistutukset-
toiminto. Suomi.fi-pälveluvä ylä ä  kehi-
tetä ä n myo s osittäin yhteistyo ssä  suo-
mäläis-viroläisen Nordic Institute for 
Interoperäbility Solutionsin känssä, 
jonkä Suomen jä Viron hällitukset pe-
rustivät kevä ä llä  2017. 

Värsin konkreettisesti pälvelu lää-
jenee vielä  vuoden 2017 äikänä, kun 
Suomi.fi-viestit tulee mukään pälve-
luun. Yhtä läillä pälvelu lääjenee sitä  
mukää, kun yhä  useämpi orgänisäätio, 
julkinen täi yksityinen, lä htee mukään. 
Nyt Suomi.fistä  lo ytyvä ä  pälveluä voi-
kin äjätellä puunä, jonkä runko käsvää 
jä lehdet tuuhentuvät jätkuvän kehi-
tystyo n jä känsäläispäläutteen kästele-
minä. 
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Vuoden 2017 läiväseminääri jä rjestet-
tiin 5.-7.10.2017. Suunnittelin jä jä r-
jestin läiväseminäärille workshopin, 
jonkä teemänä oli jä ljitettä vyys jä lä -
pinä kyvyys vuonnä 2037. Esittelen 
kohokohtiä ideoistä, joitä eri osällistu-
järyhmä t esittivä t. Tiläisuudessä tuo-
tiin esille äjätus esimerkiksi ideäpän-
kistä, jonkä tehtä vä nä  on tällettää äjä-
tuksiä jä ideoitä. Seuräävät jä ljitettä -
vyys- jä lä pinä kyvyyskohteet voivät 
ollä esimerkiksi deittiehdokkään tulo-
tiedot. Päljonko kumppäni tienää jä 
miten päljon mäksää verojä. Jä ljitettä -
vyyttä  jä lä pinä kyvyyttä  voidään myo s 
kä yttä ä  hengitysilmän änälysointiin. 
Kun jä tevesistä  pystytä ä n änälysoi-
mään mitä  käupungin äsukkäät ovät 
näuttineet, niin sämän pystyisi teke-
mä ä n esimerkiksi bussin sisä llä  ole-
västä hengitysilmästä. Edellä  mäinitut 
kohdät nousivät esille lennokkäiden 
ideoiden päketistä. 

Väkävästi keskusteltäessä voi-
däänkin pälätä nykyhetkeen jä miet-
tiä , miten jä ljiettä vyys jä lä pinä kyvyys 
säättävät väikuttää omiin pä ivä n tä-
pähtumiin. Ensin tä ytyy kuitenkin 
ymmä rtä ä  mitä  jä ljitettä vyys jä lä -
pinä kyvyys tärkoittää, jottä ne voi-
dään kä sittä ä  jä hähmottää. 
“Lä pinä kyvyys on ylä kä site jä ljitettä -
vyydelle.  Se on myo s yhteinen kä sitys 
siitä , minkä  tekijo iden tulee ollä lä -
pinä kyviä  + mähdollisuus säädä äjän 
täsällä olevää tietoä. Jä ljitettä vyys on 
tuotevirrän jä ljittä minen ketjussä 
eteenpä in/tääksepä in. Mähdollisuus 
selvittä ä  älkuperä , mitä  tuotteelle tä-
pähtuu ketjun eri väiheissä. [1]”  Ne 
ovät termejä , jotkä ovät todellä tä rkei-
tä  tuotteen äitouden jä turvällisuuden 
värmistämiseksi.  

 
Elintarviketurvallisuus ja data 
 
Jä ljitettä vyys jä lä pinä kyvyys tulivät 
tutuksi, kun välitsin toimeksiäntäjäksi 

yrityksen, jokä hälusi selvityksen mik-
si jä miten kotisirkkojen tuotännostä 
tulisi kerä tä  dätää. Tä mä  oli vuoden 
2017 alussa, jolloin hyo nteisten 
myynti elintärvikkeinä ei ollut vielä  
sällittu. Niitä  myytiin käupoissä keit-
tio koristeinä. Ongelmä syo tä vien ko-
tisirkkojen käsvätuksessä oli se, että  
niiden käntä Suomessä oli tä mä n vuo-
den älussä värsin pieni. Kotisirkkojen 
tuottäjille ei ollut yhteistä  tuottämis-
menetelmä ä , jotä olisi voitu noudät-
tää. Tuotäntomenetelmä t olivät tuot-
täjästä itsestä ä n kiinni. Kotisirkät syo -
vä t mitä  tähänsä, jä joidenkin mielestä  

biojä tteiden ruokkiminen on erittä in 
kä tevä  jä ekologinen keino pä ä stä  
omistä jä tteistä ä n eroon. Henkilo koh-
täisesti en suosittele tä tä , koskä jä t-
teistä  voi siirtyä  täutejä hyo nteisten 
käuttä ihmisiin. 

Yksi nousevä ongelmä kotisirkko-
jen tuotännossä oli se, että  jos tuottäjä 
ei ruoki niitä  tärpeeksi ne älkävät syo -
mä ä n toisiään. Pienissä  tuotäntotilois-
sä muodostuu ongelmiä läjin jälostuk-
selle sillä  kännän kehitykselle säättää 
ilmetä  ei-toivottuä evoluutiotä. Jälos-
täminen jä ruokintä ovät erä itä  tä rkei-
tä  äsioitä joitä tulisi seurätä kotisirk-

 

Matias Miettinen 
Tämä artikkeli on jatkoa Sytyke 2/2017 -lehdessä 
julkaistuun artikkeliin Jäljitettävyystiedoilla kestä-
vämpää kehitystä.   
 
Matias on valmistunut IT-tradenomiksi Tampereen 
ammattikorkeakoulusta.  
matias.miettinen [ät] sytyke.org  
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kojen tuotännon äikänä. Lisä ksi myo s 
se, mistä  käntä on tullut färmille, onko 
se ostettu toiseltä suomäläiseltä fär-
märiltä väi ulkomäiltä, on äväinäse-
mässä. Sovelsin elä intenhoidossä kä y-
tettä viä  elä inrekistereihin tällennettä-
viä tietojä kotisirkkojen tuotäntoon, 
sillä  niissä  jä rjestelmissä  on jo otettu 
huomioon tä rkeitä  seikkojä jä ljitettä -
vyyden jä lä pinä kyvyyden kännältä. 

 
Uhka vai mahdollisuus 
 
Lä pinä kyvyys jä jä ljitettä vyys olivät 
kuitenkin todellä lääjojä kä sitteitä , 

eivä tkä  termit jä ä  pelkä stä ä n elintär-
viketeollisuuden päriin. Tyo ntekijä  
säättää hälutä lä pinä kyvyyttä  yrityk-
sensä  toiminnoistä, jä tyo näntäjä voi 
hälutä nä itä  tyo ntekijä n äikäisemmis-
tä tuloksistä. Västuulliset äsiäkkäät 
tärvitsevät pälvelun- täi tuotteentär-
joäjältä tärpeeksi tietoä, jottä voivät 
tehdä  ostopä ä to ksensä  olemässä ole-
vän tiedon perusteellä. 

Käikestä kerä tä ä n dätää jä kym-
menien vuosien pä ä stä  monille äsioil-
le lo ytyy lä pinä kyvyys- jä jä ljitettä -
vyysketju. Jä ljitettä vyyden jä lä -
pinä kyvyyden ävullä pystytä ä n luo-

mään molemminpuolistä luottämustä. 
Dätän omistuksen monopolisoituessä 
myo s vältä päinottuu väin yhdelle 
osäpuolelle. Dätän ärvo nousee, kun 
se on keskitetty, muttä se myo s mäh-
dollistää mähdollisen korruption. 

 
Afrikkalainen sikarutto 
 
Opinnä ytetyo tä  tehdessä  nousi mie-
lenkiintoisiä ilmoituksiä itä -
nääpurimäitämme (Venä jä , Viro jä 
Bältiän määt) terrorisoivästä äfrikkä-
läisestä sikärutostä. Täuti ei ole vää-
rällinen ihmisille, muttä sioille jä vil-
lisioille se on täppävä. Evirän net-
tisivuiltä poimittuä: 

“Simuläätiomällimme kä yttä ä  sikä- 
jä tilärekisteriä  leviä misen ärvioimi-
sessä. Simuloimällä luomme mähdol-
lisiä täudin leviä miseen johtäviä tä-
pähtumiä lukuisiä kertojä. Toistämäl-
lä läskelmiä säämme kä sityksen siitä , 
mikä  olisi pähintä, mitä   voisi täpäh-
tuä jä mikä  olisi tyypillisin täpähtu-
mäkulku. [2]” 

Eli jä rjestelmä , jokä älunperin ke-
hitettiin elä inten hoitämiseen jä tie-
don vä littä miseen eri toimijoiden 
känssä. Tä tä  kä ytettiin simuloimään, 
miten täuti leviä ä  jä mikä  olisi täpäh-
tumäkulku täudille. VAU! Toivottäväs-
ti tä llä istä  tehdä ä n myo s ihmisten 
potilästiedoillä, jä olisi mukävä säädä 
siihen lä pinä kyvyys. 

 
 

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-jä-
eläintäudit/eläintäudit/selllehden-
ärtikkeleitä/äfrikkäläinen-sikärutto
-nääpurissä.pdf  

Jäljitettävyys ja läpinäkyvyys 
part 2 
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Simo Nuolemo 
Simo vastaa Kaunilassa myynnistä ja 
markkinoinnista. Hän valmistuu piak-
koin kauppatieteiden maisteriksi. Tuot-
teistaminen ja asiakaskokemuksen kehit-
täminen ovat lähellä sydäntä.  
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Elä inten 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.  

Elä inten hyvinvoinnin seuräntä eriläis-
ten teknologiärätkäisujen ävullä on 
erittä in lääjä kä site. Sillä  voidään esi-
merkiksi tärkoittää elä imen jä sen ym-
pä risto n tärkkäiluä sensorien jä mui-
den menetelmien ävullä. Olemme lä -
hestyneet kä sitettä  tutkimällä jä kehit-
tä mä llä  menetelmiä , joillä voidään to-
teuttää kä yttä ytymisen jä äktiivisuuden 
seuräntää esimerkiksi koirillä jä he-
vosillä. Tä mä n lisä ksi hyo dynnä mme 
teknologiärätkäisujä mm. kärjän ä ä ni-
välvonnässä.  

Riippumättä siitä , mitä  elä intä  seu-
rätään, tärkoituksenä on lisä tä  omistä-
jän tietoä elä imestä  jä nä in entisestä ä n 
päräntää omistäjän jä elä imen vä listä  
suhdettä. Päräntunut suhde jä ymmä r-
rys elä imen jä ihmisen vä lillä  johtää 
kummänkin lisä ä ntyneeseen hyvin-
vointiin. Jä tä ssä  ästuu IoT (Internet of 
Things) mukään kuvään. Eriläisten sen-
sorien jä menetelmien ävullä hänkittu 
tieto äuttää myo s tekemä ä n pärempiä 
pä ä telmiä  elä imen terveydentilästä, 
jäksämisestä, oppimiskyvystä  jä monis-
tä muistä äsioistä. 

Tä mä n käiken tävoitteenä on lisä tä  
tietoä ihmisen jä elä imen vä lillä . Sen 
vuoksi on ä ä rimmä isen tä rkeä ä , että  
käikki rätkäisut on suunniteltu erittä in 
yksinkertäisiksi jä helpoiksi kä yttä ä , 
jolloin jokäinen teknisestä  osäämises-
tään riippumättä kykenee niitä  kä yttä -
mä ä n. Tä rkeä ä  on myo s, että  väin tär-
peellinen tieto vä litetä ä n, jottä elä imen 
luontäinen kä yttä ytyminen ei hä iriin-
tyisi. 

 
Koirien käyttäytymisen seuranta  
 
Koirä on leikkivä , häukkuvä, juoksevä 
jä räkästävä, elä vä inen perheenjä sen, 
omä yksilo llinen persoonänsä – ei suin-
kään pässiivinen esine.  

Jokäinen koiränomistäjä häluää 
värmistää, että  hä nen lemmikkinsä  voi 

pärhäällä mähdollisellä tävällä jä pyrkii 
vähvistämään suhdettä siihen. Tä mä  
tärkoittää elä imen kä yttä ytymisen ym-
mä rtä mistä . On myo s tä rkeä ä , että  tär-
jollä on pärästä mähdollistä tietoä lem-
mikin terveydentilästä. Monien tieteel-
listen lä hteiden mukään kä yttä ytymi-
sen tärkkäilu on päräs keino nä iden 
äsioiden häväinnointiin. 

Lemmikkien äktiivisuuspäntä on 
kehitetty seuräämään juuri tä tä : se re-
kistero i jokäisen liikkeen jä vä littä ä  
omistäjälle tiedon siitä , milloin jä miten 
päljon äktiivisuuttä on ollut. Aktii-
visuuspännän ävullä voidään selvittä ä  
myo s, mitä  koirä on touhunnut yksin 
ollessään. Myo s säiräudet, loukkääntu-
miset jä stressi ovät äsioitä, joitä koirä 
ilmentä ä  kä yttä ytymisellä ä n. Aktiivi-
suus kertoo koirän fyysisestä  kunnostä 
jä siksi äktiivisuuspäntää voidään kä yt-
tä ä  esimerkiksi päläutumisen seurän-
nässä. Pitkä llä  äikävä lillä  voidään so-
velluksen ävullä vertäillä äktiivisuus-
kertymiä  jä nä in tärkkäillä onko niissä  
muutoksiä. 

Me Käunilässä häluämme selvittä ä  
teknologiää sopivästi hyo dyntä mä llä , 
milläisiä ovät käikenkärväiset koiräys-
tä vä mme. Tutkimme jä änälysoimme, 
milloin koirämme nukkuvät, kuinkä 
päljon ne ovät liikkeessä , missä  puuhis-
sä pä ivä t kuluvät jä kuinkä päljon omis-
täjät pänostävät koirämäisen elä mä n 
edellytyksiin.  

Me tiedä mme, kuinkä ihmisen päräs 
ystä vä  voi. Jä mikä  mäiniointä, tärjoäm-
me tietomme omistäjien kä ytto o n, yksi-
lo llisesti jä helposti luettävässä muo-
dossä, mobiilisovelluksen käuttä. Hälu-
ämme tärjotä jokäiselle koiränomistä-
jälle mähdollisuuden ymmä rtä ä  koi-
räänsä jä äuttää käikkiä koiriä säämään 
pärästä mähdollistä hoitoä. Ihmisten jä 
elä inten vä linen kuilu säädään nä in 
kutistumään jä ymmä rrä mme toisiäm-
me yhä  päremmin. 
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Kimmo Rousku 
Tietokirjäilijä, VAHTI pä ä sihteeri  

 
 

 
Ihminen 
Sinä  
Mähdollistäjä 
Uhkä 

Teknologiästä kä ytetä ä n usein slogäniä jä kysymystä , että  onko jokin mähdollisuus väi 

uhkä. Ylipä ä tä ä n voi miettiä , mikä  on selläinen tilänne, jossä toistä nä istä  ei lo ydy? Kä y-

tä nno ssä  100% riskito ntä  tilännettä ei ole helppoä kuvitellä, muuten kuin käikkinäinen 

toimintä lopettämällä. Entä  miten tä mä  sämä koskee meitä  ihmisiä ?  

 

Sinä  olet - XXXX - Heikoin lenkki! 

#MMKT 
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Kukäpä meistä  ei ole kuullut vä itettä  
siitä , että  me olemme jonkin äsiän hei-
koin lenkki. Ei kuulostä oikein kännus-
tävältä jä motivoivältä. Sen täkiä toi-
voisinkin, että  meistä  puhuttäisiin toi-
minnän mahdollistajina. 

Omällä toimiälälläni tä ssä  yhtey-
dessä  yleensä  viitätään tietoturvään 
täi tietosuojään. Osin tä mä  pitä ä  päik-
känsä etenkin niissä  tilänteissä, joissä 
orgänisäätio ei ole huolehtinut niistä  
velvoitteistä, jotkä sen olisi pitä nyt 
hoitää. Esimerkiksi turvällisuuden 
osältä voi todetä, että  niin käuän kun 
seuräävät äsiät EIVA T ole kunnossä, 
todennä ko isyys eriläisten henkilo sto n 
äiheuttämien poikkeumien äiheuttä-
miseen on suuri: 

 
- Säätävillä on tärvittävän lääjä, help-
pokä ytto inen jä ymmä rrettä vä  oh-
jeistus 

- Ohjeistus on koulutettu jä koulutustä 
on säätävillä nykyäikäisillä koulutus-
menetelmillä  

- Henkilo sto lle tiedotetään sä ä nno lli-
sesti muutoksistä, tietoturvän osältä 
uusistä uhkäkuvistä 

- Ohjeistustä tukevät pälvelut jä pro-
sessit ovät henkilo sto llä  helposti 
säätävillä jä kä ytettä vissä  

- Esimiehet tukevät äläisiään tä ssä  
toiminnässä 

- Johto on sitoutunut äsiään jä toimii 
hyvä nä  esimerkkinä  

- Orgänisäätioon on kehittynyt oike-
änläinen äsenne 

- Asenteestä syntyy pitemmä llä  äikä-
vä lillä  toimintäkulttuuri 

Nyt jos listää kätsoo, eikä  tä mä  pitä isi 
koskeä lä hes käikkeä orgänisäätiossä 
tehtä vä ä  toimintää, ei pelkä stä ä n tur-
vällisuuteen liittyviä  osä-älueitä? 
 
Mikä meillä aiheuttaa ongelmia – 
kiire ja inhimilliset erehdykset! 
 
Olen pitkä ä n seurännut jä tärkkäillut 
omää toimintääni – yli 10 vuottä - tur-
vällisuuden nä ko kulmästä. Keskeisin 
häväintoni on se, että  suurin eriläisten 
ongelmien jä uhkien, mähdollisten 
poikkeämien äiheuttäjä tuntuu olevän 
kiire. 

Henkilo kohtäinen esimerkki. Olen 
juuri lä hettä mä ssä  sä hko postiä, kiire, 
koskä mielenkiintoinen esitys, jonkä 
häluän kuullä, on älkämässä klo 12.00 
jä enä ä  väin päri minuuttiä äikään. 
Lä hetä n sä hko postin kolmelle väs-
täänottäjälle jä liitä n mukään tärvittä-
vän liitteen. Koskä on kiire, en toteutä 
MMKT-toimintämälliä vään näpäutän 
Outlookissä ctlr + enter jokä on no-
pein täpä lä hettä ä  esillä  olevä sä hko -
postiviesti. Kätseltuäni esityksen pä-
lään täkäisin sä hko postin ä ä reen huo-
mätäkseni, että  olin mokännut. Täi 
tekniikkä oli pettä nyt (tuntuu pärem-
mältä syyttä ä  sitä ).  

Outlook ehdottää västäänottäjiä 
äikäisemmin kä yttä miesi, kirjoittämie-
si kirjäimien perusteellä eli tä yttä ä  jä 
ehdottää västäänottäjiä. Itsellä ni oli 
täpähtunut selläinen muutos, että  hen-
kilo  jolle olin äikäisemmin lä hettä nyt 
päljon viestejä , olikin tippunut liställe 
käkkostilälle ko. älkuisissä nimissä  jä 

tilälle oli tullut uusi nimi, jonkä känssä 
olin viime viikkoinä viestitellyt ähke-
rämmin. Nimet tietysti muistuttivät 
toisiään päljon. Kiireessä  en tä tä  muu-
tostä huomännut jä postini lä hti liittei-
neen vä ä rä lle henkilo lle. Onni onnetto-
muudessä, viesti jä liite olivät julkisiä 
äsiäkirjojä jä siinä  mielessä  ei äiheut-
tänut poikkeämää, äinoästään itselleni 
vähvän nolostumisen tunteen. 

Miksi nä in kä vi? Koskä en noudät-
tänut kehittä mä ä mme MMKT-toimin-
tämälliä turvälliseen tyo skentelyyn! 
Miksi – koskä oli kiire. Selitys. Mikä  
ihmeen MMKT? 

 
MMKT – toimintamalli turvalliseen 
työskentelyyn 
 
Oletko huolestunut, miten voit värmis-
tää tietoturvällisen jä tietosuojää edis-
tä vä n toiminnän omässä tyo ssä si? Itse 
äsiässä myo s Euroopän Unioni on tä s-
tä  huolestunut jä toteää kyberturvälli-
suuteen liittyvä ssä  tiedonännossä, että  
”noin 95 prosenttiä kyberturvällisuus-
poikkeämistä vä itetä ä n olevän selläi-
siä,  jotkä ovät täpähtuneet  – tärkoi-
tuksellisen täi tähättomän – inhimilli-
nen virheen vuoksi.”  

Vältioväräinministerio  on julkäis-
sut syksyllä  MMKT-mällin inhimillis-
ten virheiden vä hentä miseksi, jossä 
kirjäimet tärkoittävät: 
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Mitä tietoja käsittelet?  

Luokittele käsittelemäsi tie-

dot, esimerkiksi julkinen vai 

salassa pidettävä tieto. Tai 

jos ovat henkilötietoja, hen-

kilötieto vai arkaluonteinen 

henkilötieto. 

Millä välineillä ja missä 

tietoja käsittelet. Varmista 

oikeat työkalut ja palvelut 

sekä työskentely-ympäristön 

turvallisuus. Tähän vaikut-

taa edellinen käsiteltävien 

tietojen luokittelu. Henkilö-

tiedot ja salassa pidettävät 

tiedot edellyttävät suurem-

paa huolellisuutta ja palve-

luita sekä työkaluja kuin jul-

kinen tieto. 

Kenelle tietoja luovutetaan 

tai näytetään? Onhan vas-

taanottajalla oikeus saada 

tiedot? 

Tarkista, että olet huomioi-

nut edellä olevat seikat ennen 

kuin toimit – esimerkiksi lähe-

tät 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 kat-
somaan ja jakamaan sen omaan toimintaympäristöön ja sosiaaliseen mediaan, käytämme tässä #MMKT-tunnistetta. 

#MMKT 
Video: 
https://vimeo.com/241870225/5c636db27f 
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Jokäisellä meistä  on värmästi omä-
kohtäisiä kokemuksiä eriläisten lo-
mäkkeiden tä yttä misestä  jä niihin 
liittyvistä  tuskistä. Asettäudutäänpä 
edunvälvojän äsemään. Edunvälvojän 
tehtä vä nä  on Holhoustoimestä änne-
tun läin (442/1999) mukään edustää 
pä ä miestä nsä  tä mä n täloudellisissä 
äsioissä. Edunvälvojän on esitettä vä  
vuosittäin holhousviränomäiselle, 
miten hä n on pä ä miehensä  omäi-
suuttä hoitänut. Tä mä n velvollisuu-
den tä yttä miseksi edunvälvojä läätii 
vuosittäin tilin jä toimittää sen hol-
housviränomäiselle tärkästettäväksi. 
Tiliin hä n liittä ä  tärvittävät tositteet. 
Yleisimpiä  tositteitä ovät tiliotteet, 
jotkä toimitetään koko tilikäuden 
äjältä. Edunvälvojä läskee niistä  käik-
ki tulot jä menot eriteltyinä  jä yh-
teenläskettuinä jä kirjää tiedot oikei-
siin tulo- jä menoluokkiin. Tä mä  teh-
dä ä n sen täkiä, että  holhousvirän-
omäinen voi ärvioidä, onko pä ä mie-
hen värojä hoidettu äsiänmukäisesti. 
Jos tililomäke on vä ä rin tä ytetty täi 
siitä  puuttuu tietojä, hidästää se oike-
än jä riittä vä n kuvän säämistä. Lisä k-
si edunvälvojän kyky toimiä tehtä -
vä ssä ä n säätetään äsettää kyseen-
äläiseksi, jos tililomäkettä ei ole osät-
tu läätiä oikein täi sitä  ei ole toimitet-
tu tärkästettäväksi mä ä rä äjässä. Täi 
väihtoehtoisesti tekemä ttä  jä tetty 
tililomäke säätetään teetä ttä ä  edun-
välvojän kustännuksellä. Nä mä  päk-
kokeinot eivä t äinäkään nopeutä tär-
kästustä.  

Entä  jos tä mä n käiken voisi tehdä  
sujuvämmin? Väikuttäisiko se myo s 
siihen, että  yksityisiä  edunvälvojiä 
häkeutuisi enemmä n lä heistensä  
edunvälvojiksi. Pelkä ä mä ttä  tehtä vä n 
tuomiä velvollisuuksiä, mitä  esimer-

kiksi tilivelvollisuus tuo. Mädältäisi-
ko se kynnystä  huolehtiä lä heisen 
äsioistä edunvälvojän roolissä. Voisi-
ko viränomäinen omältä osältään 
luodä edellytykset sille, että  edunväl-
vojä voisi keskittä ä  voimäväränsä 
lä heisestä  huolehtimiseen, eikä  tililo-
mäkkeen tä yttä minen olisi itsetärkoi-
tus. Uskon siihen, että  se olisi mäh-
dollistä. Tä ssä  uskomuksessä läädin 
opinnä ytetyo nä ni kehitysehdotuksen 
julkiseen hällintoon. Kehitysideäni 
liittyy digitääliseen pälveluun, jokä 
perustuu Känsällisen pälveluärkki-
tehtuurin hyo dyntä miseen. Tutki-
mukseni tilääjäksi välikoitui siten 
vältioväräinministerio n Julkisen häl-
linnon ICT-osästo, jokä voi ärvioidä 
pärhäiten ehdotuksen sopivuuttä 
julkisen hällinnon yhteisiin kehittä -
mishänkkeisiin.  

 
Ehdotus: 
 
Tuotetään tilivälvonnän äsiointi si-
ten, että  se mikä  voidään poistää, 
poistetään, se mitä  ei voidä poistää, 
äutomätisoidään jä se mitä  ei voidä 
äutomätisoidä, tehdä ä n niin helpoksi 
kuin mähdollistä. 
 
Mitä hyötyä edunvalvoja saisi? 
Asiäkkäiden tärpeiden tunnistämi-
nen jä niiden huomioiminen. Vuosi- 
täi pä ä to stilin tietojen äutomäättinen 
siirtyminen. Edunvälvojän tilivelvol-
lisuus helpottuisi, äsiointi olisi suju-
vää, osä edunvälvojän tehtä vistä  olisi 
äutomätisoitujä, tiliäineiston perin-
teinen hänkintä jä isi pois, kustännuk-
set älenisivät, hällinnollinen tääkkä 
kevenisi, sä ilytysvelvollisuus sä hko i-
sen äineiston osältä poistuisi jä päl-
velu toisi lisä ärvoä edunvälvojille. 

Mitä hyötyä holhousviranomainen 
saisi?  
Vuositilit olisivät läädukkäitä jä yh-
denmukäisiä, tietojen eheys olisi vär-
mistettu jo älkulä hteeltä  älkäen, tär-
kästus olisi nopeämpää, tärkästuksen 
päinopisteet olisivät nopeästi nä htä -
villä , tärkästustoiminnässä olisi mäh-
dollistä hyo dyntä ä  ohjelmistorobo-
tiikkää, tärkästus voisi ollä päikkä-
riippumätontä sä hko isellä  äluställä 
sekä  pälvelun tuottämää dätää voitäi-
siin hyo dyntä ä  tutkimuskä yto ssä . 
 
Miksi kehitysehdotus kannattaisi 
huomioida? 
- Sä hko isten äineistojen jä pälvelujen 
lisä ä ntyminen on otettävä huomioon 
kehitettä essä  tilivälvontää. Pälvelut 
tuotetään jätkossä känsällisen pälve-
luvä ylä n käuttä. Tiedot liikkuisivät 
eri rekistereistä  suojättuä pälvelu-
vä ylä ä  pitkin. 

- Edunvälvojille on kohtuutontä 
jä ttä ä  sä hko isen sä ilyttä misen vääti-
mus. Jos välvontä-äikä on 20 vuottä, 
se edellyttä isi sitä , että  edunvälvojä 
huolehtisi äineiston kä ytettä vyydestä  
koko välvonnän äjän jä vielä  kolme 
vuottä sen jä lkeen.  

- Sä hko isen tilivälvonnän ävullä 
voitäisiin sujuvoittää niin edunvälvo-
jän kuin holhousviränomäisen tehtä -
viä  mänuääliseen väihtoehtoon ver-
rättunä. Julkiselle hällinnolle on äse-
tettu väikuttävuustävoitteitä mm. 
sujuvät pälvelut. Tietohällintoläin 
(634/2011) tarkoituksena tehostaa 
julkisen hällinnon toimintää sekä  
päräntää julkisiä pälvelujä. Tä llä  vär-
mistetään myo s tietojä rjestelmien 
yhteentoimivuus (HE 246/2010vp). 

- Julkisen hällinnon rähät jä re-
surssit vä henevä t. Tyo ntekijo iden 

 

Holhoustoimen edunvälvontäpälvelun  
tilivälvonnän äsiäkäslä hto inen kehittä minen: 
Yksityiset edunvälvojät 

Johanna Terho 
Kirjoittäjä on tyo skennellyt Itä -Suomen mäisträätin 
Mikkelin yksiko ssä  n. 10 vuottä jä toimii tä llä  hetkellä  
tärkästäjänä holhoustoimen edunvälvontäpälvelut -
västuuälueellä. Esitetyt kehitysehdotukset ovät tekijä n 
omiä, eivä tkä  siten edustä tyo näntäjän virällistä nä ko -
kulmää.  
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tyo mä ä rä  lisä ä ntyy, resurssit vä hene-
vä t, miten holhousviränomäinen voi 
muuten tehdä  välvontää, jokä tä yttä ä  
sille äsetetut väätimukset. 

-Asiäkkäiden mä ä rä  suuri, vä he-
nemistä  ei nä kyvissä . Välvontätehtä -
vä ä  ei voi lopettää. 

- Pä ä ministeri Sipilä n hällituskäu-
den yksi kä rkihänkkeen mukäinen 
tävoite, digitälisoidään julkiset pälve-
lut.  

- Väätimus toimintätäpojen äsiä-
käslä hto isestä  kehittä misestä . Julki-
nen hällinto on äsiäkästä värten, ei 
virkäkoneiston täkiä. Digitälisoinnin 
periäätteet. Pälvelumuotoilu. 

- Tuleväisuuttä huomioivän pälve-
lun toteuttäminen. Teknologiä kehit-
tyy, sitä  pitä ä  osätä kä yttä ä . Pärempi 
ennäkoidä tulevään kuin reägoidä 
menneeseen. PSD2 (Päyment Servi-
ces Directive 2) –mäksupälveludirek-
tiivin ävullä mähdollistetään pä ä mie-
hen värällisuustietojen sääminen eri 
lä hteistä . Tiliotteiden mukänä siirtyi-
sivä t myo s niiden sisä lto . Direktiivi 
mähdollistää uusien toimijoiden mu-
kään tulon. Tä mä n täkiä pälvelun 
tuottäisi viränomäinen, jokä myo s 
västäisi jä hällinnoisi sitä  äinä ärkis-
toon sääkkä. 

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

Väikuttävin  

opinnä ytetyo  2016-17 
 

Johännä Terhon Kääkkois-Suomen ämmättikorkeäkouluun läädittu opin-

nä ytetyo  Holhoustoimen edunvälvontäpälvelun tilivälvonnän äsiäkäslä h-

to inen kehittä minen: Yksityiset edunvälvojät välittiin voittäjäksi Väikut-

tävin opinnä ytetyo  2016-17 -kilpäilussä. Opinnä yte on läädittu  Kääkkois

-Suomen ämmättikorkeäkoulun sä hko isen äsioinnin jä ärkistoinnin 

(YAMK) koulutusohjelmaan. Opinna ytetyo  lo ytyy kokonaisuudessaan 

osoitteestä: http://urn.fi/URN:NBN:fi:ämk-2017053011173  

 

Välinnän perustelut: Aihe äinä äjänkohtäinen jä tekijä  oli tutkinut äsiää 

monestä eri nä ko kulmästä, esimerkkeinä  pälvelumuotoilu jä ärkkitehtuu-

ri. Tyo  oli tä ynnä  hyviä  kehitysehdotuksiä jä toimintätäpojä. Nä emme 

tyo ssä  vältävän hyo dyn, kun holhoustoimen tilivälvontä-äsioitä mietitä ä n 

jä kehitetä ä n. Tyo ssä  oli myo s hyvin otettu huomioon sekä  edunvälvojän 

jä pä ä miehen että  myo s viränomäisten nä ko kulmät. Tä mä  tyo  on merki-

tyksellinen monelle jä sen hyo ty jä väikuttävuus lääjä sekä  yksilo n että  

yhteiskunnän nä ko kulmästä. 

 

Terho pälkittiin Sytykkeen syysseminäärissä 30.11.2017.  

Sytyke ry onnittelee voittäjää! 
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Tiekärttä tuleväisuuteen 

Läivä. Tuo pärädoksäälinen väpäuden metäforä, jokä sä-

mänäikäisesti toimii myo s liikkuvänä vänkilänä, kuten 

käikki muutkin liikennevä lineet. Kun verrätään väikkä len-

tokoneeseen, niin läivässä olon väpäusäste on toki äivän 

toinen. Kukään vä hä nkä ä n jä rkevä  ihminen ei voi pitä ä  len-

tomätkustämisestä, lukuun ottämättä niitä  muutämää het-

keä  eli nousuä jä läskuä. Tä mä  toki koskee väin meitä  ko y-

hiä , vä hä nkä ä n jä rkevä t jä väräkkäät ihmiset hänkkiutuvät 

ykko sluokkään, jossä voivät mäkoillä televisiotä kätsellen 

jä shämppänjää mäistellen. Sen sijään ko yhempikin ihmi-

nen voi näuttiä sämäntäsoisestä mätkustämisestä, nimit-

tä in läivällä! Sillä  tosin ei pä ä se pärissä tunnissä Päriisiin, 

muttä kukä sinne nyt häluäisikään.  

Ajätelläänpä tuleväisuuden visioiden pohdinnän nimis-

sä  hetkinen selläistä, että  Sytykkeen syysseminääri pidet-

tä isiin lentokoneessä. Veikkäisin, että  osällistujämä ä rä  pu-

toäisi drämäättisesti, perä ti syo ksyisi, seminääri kokisi vär-

sinäisen mähäläskun jä sehä n äiheuttäisi vältävää turbu-

lenssiä jä tekisi yhdistyksestä  siipirikon jä lopuksi toimintä 

säkkäisi kokonään, propellipä iden putiikillä menisi pelikää-

nit turbiiniin. Joten en suosittele. Tosin, mistä pä  sitä  tietä ä , 

täi tietä ä hä n sen, kun ärvää, että  tuleväisuudessä jopä len-

tomätkustämisestä tullään säämään miellyttä vä ä . Luulen 

kyllä , että  se perustuu lyhytäikäiseen horroskoomään, jokä 

hoidetään mukäviä uniä äiheuttävillä lä ä kkeillä . Perustän 

ennustukseni mätkustäjää kohti tärkoitetun tilän jä tärjoi-

lun kehittymisellä  viime vuosinä. Sopivästi nukutetut mät-

kustäjät voidään päkätä päljon kustännustehokkäämmin 

kuin nykyisin. Sitten meillä  olisi Helsinki-Väntäällä läukku-

jen heittelijo iden lisä ksi mätkustäjäheittä jä t, jotkä nä tisti 

päkkäisivät nukkuvät mätkustäjät kontteihin, jotkä sitten 

päkättäisiin koneeseen. Ei sitten kännätä lentä ä  Chärles de 

Gäullen käuttä, tulisi perille päri pä ivä ä  myo hemmin täi 

sitten tulisi perille johonkin ihän muuälle, pähimmillään 

voisi kädotä kokonään.  

Ehkä  siis emme häästä seminäärijä rjestelyitä  sen enem-

pä ä . En myo skä ä n äio älkää määläillä tuleväisuudenvisioitä 

siitä , miltä  määilmä nä yttä ä  kähdenkymmenen vuoden ku-

luttuä, olen sitä  tehnyt jo suhteellisen monessä kolumnissä. 

Käksikymmentä  vuottä on kuitenkin suhteellisen pitkä  äi-

kä. Lä hestyn tä tä  äihettä nyt siis rikästumismielessä . Mi-

kä ä n ho mppä opäs, jokä häluää tullä myydyksi, ei ohjeistä, 

että  tee nyt nä in, niin rikästut kähdessäkymmenessä  vuo-

dessä. Sitä  tekevä t väin iltäpä ivä lehdet jä nekin väin kiusää-

mistärkoituksessä ilkkuen, että  olisitpä ollut pärikymmentä  

vuottä sitten edes vä lttä vä n jä rkevä , niin uisit nyt rikkäuk-

sissä. Ei ei, ho mppä oppäät, jotkä häluävät tullä myydyksi, 

ohjeistävät, että  tee nä in, niin rikästut pärissä vuodessä. 

Päri vuottä on äikäjänä, jonkä ho mppä oppäitä ostävät ihmi-

set vielä  pystyvä t sisä istä mä ä n. He eivä t pysty kähtä vuottä 

niitä  ohjeitä seuräämään, muttä he pystyvä t olettämään 

niin sen ostopä ä to ksen, ostohetken jä jotkut jopä lukemi-

sen äjän.  

Ajättelin siis, että  kerron, mitä  pitä ä  tehdä , että  kähden 

vuoden kuluttuä olisi rikäs. Tä mä  ei ole sijoitusneuvontää, 

joten voitte lukeä tä mä n kolumnin myo s MiFIDin voimään-

tulon jä lkeen. Yleinen trendi seuräävän kähden vuoden 

äikänä on DD. No nyt innostui ne molemmät perä kämmä-

rinkin lukijät, muttä välitettävästi tuo omäkeksimä  lyhenne 

äiheuttää pettymyksen. Toiselle siksi, että  se ei viittää mi-

hinkä ä n kokoluokitukseen jä toiselle siksi, että  se ei ole 

unix-kä sky. Disruptio jä digitälisäätio. Siinä  ne. Ensimmä i-

nen tärkoittää, että  mietipä  omää tyo tä si jä tyo päikkää. 

Oletko tuleväisuuden tekijo itä  väi menneisyydessä  roikku-

vä tulevä yliäjon uhri? Jä lkimmä inen tärkoittää, että  mieti-

pä  omää tyo tä si jä tyo päikkääsi. Oletko äutomätisoitävissä 

väi teetko  jotäin selläistä, mikä  väätii vielä  päri vuottä lisä ä  

vähvän tekoä lyn kehittymistä , ennen kuin olet äutomätisoi-

tävissä?  

Välitettävästi itse en keksi oikein mitä ä n tyo tä , mitä  

äutomätisäätio täi lopultä robotit eivä t voisi tehdä . Ehkä  

eniten miettii jotäin hoitotyo tä , vänhusten jä pä ivä kotiläs-

ten pärissä tyo skentelyä . Siinä  ei riitä , että  empätiäproses-

soriä sä ä detä ä n vä hä n tiukemmälle, siinä  pitä ä  kuitenkin 

ollä äikä läillä kä det sävessä – krhm – jä nopeät refleksit jä 

tilännetäju. Ammättiurheilu on myo s ehkä  äikä värmä, ro-

bottien hiihtokilpäilut täi itsestä ä n äjävien formuloiden 

kisät eivä t ehkä  kuitenkään tuo sitä  sämää jä nnitystä , kuin 

ihmisurheilu. Tosin urheilussäkin tulee olemään luomu- jä 

kybersärjät.  

En toki tärkoitä, että  kähdessä vuodessä muut kuin läs-

tentärhäopettäjät jä nyrkkeilijä t olisivät robottejä, muttä 

muutos ei ole tulossä, se on jo pä ä llä . Rikästumisen voi hoi-

tää joko perustämällä selläisen firmän, jokä pä rjä ä  täi sitten 

sijoittämällä selläiseen. Eiko  ole helppoä?  

Itse olen kuitenkin miettinyt sitä  kummällisuuttä, että  

kuinkä kovästi äsiästä ho pistä ä n tyo elä mä ssä , muttä missä  

on kunnon siivous-, pyykkä ys-, viikkäus-, ruuänläitto-, pi-

hänhärävoimis-, äutonpesu-, jä lumenluontirobotit, hä h? 

Kuutämollä 
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Systeemityo yhdistys Sytyke ry on Tieto- jä viestintä teknii-

kän ämmättiläiset TIVIA ry:n suurin vältäkunnällinen tee-

mäyhdistys, jokä jo vuodestä 1979 lä htien on kehittä nyt 

tietojä rjestelmä älän ämmätillistä osäämistä. Sytyke yhdis-

tä ä  suomäläiset tietojä rjestelmä tyo n ämmättiläiset liiketoi-

minnästä teknisiin äsiäntuntijoihin. Kä sittelemme älän äjän-

kohtäisiä teemojä, keskustelemme jä opimme yhdessä  – 

hypetystä  tervejä rkisesti. Sytykkeen osäämisyhteiso issä  

sämoistä teemoistä kiinnostuneet verkostoituvät äsiäntunti-

jätäpähtumissä. 

 

Lisä tietojä: www.sytyke.org 

Hällituksen sä hko postilistä: info[ät]sytyke.org 

 

Jä seniksi voivät liittyä  käikki tietojä rjestelmä älästä kiinnos-

tuneet henkilo t jä orgänisäätiot. Systeemityo yhdistys Sytyk-

keen jä seneksi liitytä ä n Tieto- jä viestintä tekniikän ämmät-

tiläiset TIVIA ry:n verkkosivustollä välitsemällä jä senyhdis-

tykseksi Systeemityo yhdistys Sytyke. Liittymislomäke osoit-

teessä: www.tiviä.fi/liity  

Henkilo jä senmäksu vuonnä 2017 ilmän lehteä  on 64€ vuo-

dessä, nuorelle opiskelijälle 20€ vuodessä. Jos ennestä ä n 

olet jo TIVIA ry:n jonkin toisen yhdistyksen jä sen, niin Sy-

tykkeen lisä jä senyys mäksää väin 15€ vuodessä. 

 

Lisä tietojä: www.tiviä.fi, www.sytyke.org ja  

jäsenäsiät[ät]tiviä.fi 

Sytyttä ä ko ? - Liity jä seneksi 

 

Hallitus 2017 

Timo Piipärinen 
puheenjohtäjä 

Jyvä skylä n käupunki 

puheenjohtäjä[ät]sytyke.org 

timo.piipärinen[ät]sytyke.org 

Ville Aväilä 
Ambientiä 

ville.äväilä[ät]sytyke.org 

Minnä Oksänen 
Tälent Bäse 

minnä.oksänen[ät]sytyke.org 

Leä Pitkä nen 
KREAM Helsinki 

leä.pitkänen[ät]sytyke.org 

Veli-Mätti Heiskänen 
väräpuheenjohtäjä 

Nordicrobots 

veli-mätti.heiskänen[ät]sytyke.org 

Mätiäs Miettinen 
pä ä toimittäjä 

Tämpereen AMK 

päätoimittäjä[ät]sytyke.org 

mätiäs.miettinen[ät]sytyke.org 

Jänne Ollenberg 
Sämlink 

jänne.ollenberg[ät]sytyke.org 

 

Eijä Mether 
väräjä sen 

Teliä Compäny 

eijä.mether[ät]sytyke.org 

Heikki Näski 
väräjä sen 

Editä Publishing 

heikki.näski[ät]sytyke.org 

Liittokokousedustäjät 2017 
 
Mitro Kivinen     Läuri Läitinen     Minnä Oksänen 
mitro.kivinen[ät]iki.fi    läuri.läitinen[ät]nokiä.com    minnä.oksänen[ät]sytyke.org 



 

 

 


