KAOS vuosikokous 2.6.2022
1 Kokouksen avaus
KAOS isännistön puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.31 Strategia ja
kokonaisarkkitehtuuri KAOS-illan päätteeksi. Paikalla oli noin 30 henkilöä,
jotka olivat osallistuneet KAOS-iltaan.
Käytiin läpi esityslista ja hyväksyttiin esityslista.
2 Puheenjohtajan valinta
KAOS-vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anna Aaltonen.
3 Vuoden 2021 toimintakertomus
Puheenjohtaja kävi läpi vuoden 2021 toimintakertomuksen yhdessä KAOS
isännistön puheenjohtajan kanssa.
Toimintakertomus 2021:
KAOS on kaikille kokonaisarkkitehtuurista kiinnostuneille avoin eikä jäseneksi
pääsyä rajata Sytykkeen jäsenyyden perusteella. Käytännössä
“jäsenrekisterin” muodostaa LinkedIn-ryhmä. Vuoden 2021 lopussa
LinkedIn-ryhmässä oli jäseniä 1620.
KAOS järjestää vuosittain useita tilaisuuksia, joissa yleensä on osallistujia
ollut useita kymmeniä. Vuoden 2021 aikana KAOS-tilaisuuksia järjestettiin
kolme. Tilaisuudet pidettiin etänä, Teams-kokouksina, ja niiden teemoina
olivat kokonaisarkkitehtuurityö pääkaupunkiseudun ulkopuolella,
asiakaslähtöisyys palveluiden suunnittelussa ja kyberturvallisuus.
Parhaimmillaan tilaisuuksissa oli yli 80 osallistujaa.
KAOS- isännistö muodostui vuonna 2021 seuraavista henkilöistä: Riitta
Alkula, Taina Eidam, Päivi Hietanen, Petteri Mussalo, Åke Söderlund, Merja
Tavajärvi-Mikkonen, Jari Ylikoski, Anu Ylä-Pietilä ja Tarja Äikäs-Kukkula.
Sytykettä KAOS- isännistössä edusti Virpi Hotti. KAOS-isännistö piti vuoden
aikana 8 Teams-kokousta. Isännistön puheenjohtajana toimi Anu Ylä-Pietilä.
KAOS-isännistö perusti jäsenilleen postituslistan ja postituslistalle liittyneille
lähetettiin keväällä jäsentiedote. Postituslistan alustaksi valittiin ilmainen
MailChimp -palvelu ja postituslistaan liittyvä tietosuojaseloste lisättiin
KAOS-ryhmän verkkosivuille. Pääasiallisena viestintäkanavana toimi
kuitenkin LinkedIn-ryhmä ja Sytyke.org -verkkosivusto.

Isännistö osallistui Sytyke-lehden numeron 4/2021 kokoamiseen, jonka
teemana oli kokonaisarkkitehtuuri. Isännistö oli mukana myös Hyvä, Parempi,
PROJEKTI-seminaarin järjestelyissä.

4 KAOS isännistö
Puheenjohtaja kävi läpi mikä on KAOS isännistön tarkoitus ja ketä siihen tällä
hetkellä kuuluu ja ketkä ovat erovuorossa ja ketä esitetään uuteen
isännistöön. Uusi isännistö esittäytyi, niiltä osin kuin valinta oli selvä.
Isännistö rooli ja tehtävät
● Koordinoi toimintaa, “pitää pyörät pyörimässä”
● Osallistuu tilaisuuksien järjestämiseen / järjestää tilaisuuksia
● Isännistö koostuu neljästä “kiintiöstä”
○ Yritykset: 2 paikkaa
○ Julkishallinto: 2 paikkaa
○ Toimittajat: 2 paikkaa
○ Koulutus/tutkimus: 2 paikkaa
● Kunkin jäsenen kausi 2 vuotta, jonka jälkeen erovuorossa
Nykyinen isännistö (2021)
● Yritykset
○ <tyhjä paikka>
○ <tyhjä paikka>
● Julkishallinto
○ Jari Ylikoski / Kuntaliitto (erovuorossa)
○ Åke Söderlund / Ahvenanmaan maakuntahallitus
(erovuorossa)
○ Merja Tavajärvi-Mikkonen / Oikeusrekisterikeskus
○ Riitta Alkula / Digi- ja väestötietovirasto
● Toimittajat
○ Tarja Äikäs-Kukkula / Tieto-Evry Oy (erovuorossa)
○ Päivi Hietanen / Systems Enlightenment (erovuorossa)
○ Petteri Mussalo / Tieto-Evry Oy (erovuorossa)
○ Anu Ylä-Pietilä / Coala Oy
● Koulutus ja tutkimus
○ Taina Eidam / Helsingin yliopisto
○ <tyhjä paikka>
Todettiin, että työpaikkavaihdosten vuoksi tietyt kategoriat painottuneet
nykyisessä isännistössä liikaa.

Ehdotus uudeksi isännistöksi (2022)
(uudet jäsenehdokkaat lihavoidulla)
●

●

●

●

Yritykset
○ Jouni Lähteenmäki / Posti
○ Kaisa Falck / Energia-alan yritys
○ Lasse Rantalainen / Valmet Oy
Julkishallinto
○ Merja Tavajärvi-Mikkonen / Oikeusrekisterikeskus
○ Riitta Alkula / Digi- ja väestötietovirasto
Toimittajat
○ Anu Ylä-Pietilä / Coala Oy
○ Leena Broas / LapIT
Koulutus ja tutkimus
○ Taina Eidam / Helsingin yliopisto
○ Maija Ylinen / Tampereen yliopisto

Äänestys isännistön jäsenistä
Koska yrityskategoriaan oli ehdokkaita enemmän kuin paikkoja,
isännistöpaikoista äänestettiin.
Äänestyksen tulokset:
●

Kaisa Falck / Energia-alan yritys: 25 ääntä (86,2%)

●

Lasse Rantalainen / Valmet Oy: 17 ääntä (58,6%)

●

Jouni Lähteenmäki / Posti: 16 ääntä (55,2%)

Yrityskategoriasta isännistöön valikoitui Kaisa Falck energia-alan yrityksestä
sekä Lasse Rantalainen Valmet Oy:stä.
KAOS isännistö vuodelle 2022
●

●

●

●

Yritykset
○ Kaisa Falck / Energia-alan yritys [Uusi]
○ Lasse Rantalainen / Valmet Oy [Uusi]
Julkishallinto
○ Merja Tavajärvi-Mikkonen / Oikeusrekisterikeskus [Jatkava]
○ Riitta Alkula / Digi- ja väestötietovirasto [Jatkava]
Toimittajat
○ Anu Ylä-Pietilä / Coala Oy [Jatkava]
○ Leena Broas / LapIT [Uusi]
Koulutus ja tutkimus
○ Taina Eidam / Helsingin yliopisto [Jatkava]

○

Maija Ylinen / Tampereen yliopisto [Uusi]

5 Vuoden 2022 toimintasuunnitelma
Käytiin läpi vuoden 2022 toimintasuunnitelmaa, mitä tilaisuuksia on jo pidetty
ja mitä on suunniteltu alkusyksyyn.
Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 (pidetty)
● KAOS-tilaisuus 1/2022
○ Teams-webinaari 28.4.2022
○ Teemat: yhteistyö ja verkostot
●

KAOS-tilaisuus 2/2022 (pidetty)
○ Teams-webinaari 2.6.2022
○ Teemat: KA ja strategia, yhteentoimivuusväline
○ Samalla vuosikokous ja isännistön valinta vuodelle 2022

●

Sytyke ry:n Huippuseminaari 2022
○ 2-päiväinen liveseminaari 8.-9.9.2022, Helsinki
○ KAOS osallistuu järjestelyihin

●

KAOS-tilaisuus 3/2022
○ Teams-webinaari 29.9.2022
○ Teemat: tietojohtaminen
○ Huom. päivämäärä sovittu alustavasti, joten saattaa vielä
päivittyä

●

KAOS-tilaisuus 4/2022
○ 1-päiväinen hybridi-seminaari 17.11.2022, pääkaupunkiseutu
○ Teemat: Arkkitehtuurin mallintaminen, arkkitehtuurityö jne.
○ Seminaari, joka on suunnattu erityisesti arkkitehdeille!
○ Huom. päivämäärä sovittu alustavasti, joten saattaa vielä
päivittyä

Keskusteltiin tilaisuuksista ja pyydettiin läsnä olijoilta esityksiä ja toiveita
tulevista aiheista.
Puheenjohtaja kirjasi seuraavat esitykset:
● Liiketoiminta-arkkitehtuuri, kokonaisarkkitehtuurin suhde muihin
toimintoihin (ketterä kehitys, palvelumuotoilu) (ehdottaja Timo
Rantalainen)
● Arkkitehdiksi opettelu ja arkkitehtien ”riittävyys”, työpajamuotoinen
sparrailu, miten Suomessa saadaan osaajat riittämään (ehdottaja
Jaana Siitari)

●

●
●

Sustainability, erityisesti tiedon siirto läpi arvoketjujen. Video:
Maanmittauslaitos miten tilusjärjestelyt säästävät ympäristöä
(ehdottaja Lasse Rantalainen)
Pikkujoulut (ehdottaja Taina Eidam)
Joku hands-on työpaja, tietoarkkitehtuurin ja mallintamisen puolella,
esim. yhteentoimivuusalustalla (ehdottaja Jaana Siitari), mahdollinen
sponsori (Ellie)

6 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.19.

