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   Sytyttääkö? - Liity jäseneksi

 Systeemityöyhdistys Sytykkeen jäseneksi liitytään Tietotekniikan liiton sivustolla valitsemalla 

jäsenyhdistykseksi Systeemityöyhdistys Sytyke. Jos olet jo Tietotekniikan liiton jonkin toisen 

yhdistyksen jäsen, voit liittyä lisäjäseneksi Sytykkeeseen.

Systeemityöyhdistys Sytyke on vuodesta 1979 kehittänyt valtakunnallisesti tietojärjestelmätyön 

ammatillista osaamista. Jäseniksi voivat liittyä kaikki tietojärjestelmätyöstä kiinnostuneet henkilöt 

ja organisaatiot.

Lisätietoja: http://www.sytyke.org/

Tietotekniikan liitto
Lars Sonckin kaari 12
02600 Espoo
http://www.ttlry.fi/

jäsenasiat: jasenasiat (ät) ttlry.fi

Nämä ja muita jäsenetuja löytyy osoitteesta www.ttlry.fi/jäsenedut. Järjestämme kuukausittain myös 
ISTQB Certified Tester -kokeita perus- ja jatkotasolla!

Tietotekniikan liitossa tapahtuu:

Muistathan, että Sytyke ry:n jäsenenä pääset koulutuksiin jäsenhintaan.  

Lisätietoa koulutuksista ja tapahtumista löydät www.ttlry.fi/koulutus 

Tutustu myös jäsenhintaisiin yhteistyökoulutuksiimme:
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  SISÄLTÖ

S
uunta parempaan maailmaan riippuu, ke-

neltä kysyy. Mutta kestävään kehitykseen ei 

kukaan sano ei. Kukapa ei haluaisi kehittyä 

kestävästi? IT-firmat ovat kaikki nykyisin ai-

nakin puheissaan ketteriä. Kun jostain tulee 

liian muodikasta, tulee myös markkinoinnillisia ylilyön-

tejä: agilewashing ja greenwashing. Ollaan olevinaan 

ketteriä tai vihreitä, koska se on muotia.

Mutta mitä vihreä IT sitten oikeasti on? Se ei ole  

co2-päästöjen korvaamista liikelennoilla eikä pahvikup-

pien vaihtamista posliinikuppeihin. Se on tavoitteellis-

ta toiminnan kehittämistä kohti resurssien järkevämpään käyttöä. Siihen liittyy 

toisaalta energiansäästö, johon pureudumme mm. konesalijäähdytyksen ja kän-

nykkäsovellusten näkökulmasta. Siihen liittyy myös ihmisten toiminnan järke-

vöittäminen, mm. etätyön ja etätapaamisten avulla. Siihen liittyvät tehokkaat 

pilvipalvelut, joita tarkastelemme myös post-Snowden-näkökulmasta. Ja lopul-

ta kyse on siitä, että tehdään tarkoituksenmukaisia asioita, tuhlaamatta mitään, 

läpinäkyvästi, vastuullisesti, ympäröivä yhteiskunta huomioiden.

IT on vihreää – ja ennen kaikkea kestävää – kun se tukee näitä tavoitteita. Sytyk-

keen ja Projektiyhdistyksen uusin OSY, BIT SIG, osaltaan avaa dialogia bisneksen 

ja ICT:n välille. Seuraavana vuonna kannattaa seurata BITin lisäksi myös KAOSin 

ja TestausOSYn puuhia. Ja syksyn laivaseminaarin odotan olevan hieman uudistu-

nut, mutta ehdottoman laadukas. Ne kaikkihan nojaavat kestävään kehitykseen.

Tarmo Toikkanen

JULKAISIJA
Systeemityöyhdistys Sytyke ry

PÄÄTOIMITTAJA

TAITTO
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Sami Poimala on IT-alan öljypalomies, joka pelastaa pulassa olevia softapro-
jekteja tai pyrkii auttamaan projekteja, ettei niitä tarvitsisi pelastaa. Joskus 
hän pääsee myös aloittamaan tuotekehityshankkeen puhtaalta pöydältä. 
sami@offbeat.fi

  
ITERATIIVISEN TUOTEKEHITYKSEN  

MAHDOLLISTAJANA

F
utudent-ratkaisu pohjautuu 

hammaslääkärin otsalle asetet-

taviin suurennuslaseihin kiin-

nitettävään ultrakevyeen kame-

raan, joka tallentaa HD-tasoista 

videokuvaa toimenpiteestä (Kuva1). Ham-

maslääkäri voi itse kuvata potilaan suuta 

ilman, että kamera peittää lääkärin näky-

mää tai päinvastoin. Kuvausta kauko-ohja-

taan pakettiin kuuluvalla jalkakytkimellä, 

ja videonauhoitukseen voi myös tallentaa 

sanelua. 

Lopuksi video metatietoineen voidaan 

jakaa pilvipalvelussa, mikä mahdollistaa 

mm. kotihoito-ohjeiden välittämisen po-

tilaalle tai korkealaatuisten luentomateri-

aalien tekemisen.

Kameran saattaminen  
hammaslääkärin työvälineisiin

Videokamera kiinnitetään useilla hammas-

lääkäreillä jo entuudestaan oleviin luup-

peihin (otsalle asetettavat sangat, joihin 

on kiinnitetty suurennuslasit), joissa voi 

olla mm. työvaloja. Mekaanisena haastee-

na on, että luuppeja on markkinoilla kym-

meniä ellei satoja eri malleja. Tähän tarvi-

Hammaslääketieteen kuvantamiseen ja koulutusmenetelmien kehittä-

miseen erikoistunut Novocam Medical Innovations Oy (Futudent) on 

kehittänyt helpon tavan videoida ja jakaa hammaslääkärin tekemät toi-

menpiteet. Tuotteessa yhdistyy nykyaikaisen tietojenkäsittelyn laaja kirjo: 

laiteläheinen ohjelmointi, työpöytäsovellukset, web-käyttöliittymät, pilvi-

teknologiat ja 3D-tulostus. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten 3D-tulostus 

muuttaa ratkaisevasti pienyrityksen tuotekehitystä.

taan useita erilaisia välikappaleita, joiden 

avulla kamera sovitetaan kuhunkin kan-

nakkeeseen (Kuva2). 

Tyypillisesti tällaisia muoviosia on val-

mistettu ruiskupuristustekniikalla, jolla 

voidaan valmistaa kustannustehokkaasti 

lähes minkä muotoisia osia tahansa – kun-

han tilattavat määrät ovat riittävän suuria. 

Aloituskustannukset ovat merkittävät: pu-

ristusta varten tarvitaan muotti, jonka val-

mistaminen maksaa kymmeniä tuhansia 

euroja. Kun muotti on tehty, kappaleiden 

yksikköhinta on alhainen. Tuhannen kap-

paleen erissä tilattuna esim. tässä hank-

keessa tarvittavien muoviosien hinta olisi 

vain muutamia senttejä kappaleelta.

Suuret aloituskustannukset asettavat 

suuria haasteita tuotteen kannattavuudel-

le. Ehkä suurin ongelma ruiskupuristuk-

sessa on kuitenkin sen kertakäyttöisyys; 

Kun muotti on kerran tehty, pienenkin 

muutoksen tekeminen tuotteeseen vaatii 

käytännössä uuden muotin, uudet 10 000 

euroa. Tällainen malli ei tue iteratiivista 

tuotekehitystä.

Ketteryyttä 3D-tulostuksella

3D-tulostuksessa on useita etuja verrat-

tuna ruiskupuristukseen. Jos yrityksestä 

löytyy riittävä 3D-mallinnusosaaminen, 

ei ulkopuolisia tekijöitä tarvita. Tällöin 

päästään hyvin nopeaan ja kustannuste-

hokkaaseen prosessiin; idea konkretisoi-

tuu ensimmäiseksi välikappalemalliksi, 

jota voidaan yhä kehittää eteenpäin.

Hinnoittelu

3D-tulostuksella tällaisia välikappaleita 

voidaan valmistaa erittäin edullisesti. Suu-

ria aloituskustannuksia ei käytännössä ole: 

kun tulostettavan kappaleen 3D-malli on 

Kuva 2.  Materiaalien sinfoniaa: 3D-
tulostusta, rautalankaa ja muoviosia.
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Lisätietoja:
www.futudent.com
www.offbeat.fi/tuotoksiamme/futudent

valmis, tämä toimii ”muottina”, joka voi-

daan lähettää sähköisesti 3D-tulostamoon. 

Tällöin pienen tulosteen yksikköhinta on 

muutamia euroja. Suuressa mittakaavassa 

tällainen ei tietenkään kannata, mutta kun 

tilattavien osien lukumäärä on muutamia 

kymmeniä tai satoja, kustannussäästöt ruis-

kupuristukseen verrattuna ovat merkittävät.

Nopeus

Koska fyysistä muottia ei tarvitse tehdä, 

päästään 3D-tulostuksessa huomattavan 

nopeaan kehityssykliin: parhaimmillaan 

valmiin 3D-tulostetun kappaleen voi saada 

käsiinsä jo seuraavaksi työpäiväksi. Jos täl-

löin havaitaan, että malliin tarvitaan pieni 

muutos, se saadaan jo seuraavaksi päiväksi. 

Voidaan siis hyvällä syyllä sanoa, että 3D-

tulostus mahdollistaa ketterän kehityksen 

myös fyysisen maailman tuotteille.

Materiaalivaihtoehdot

Perinteinen ruiskupuristus mahdollistaa 

vain muovimateriaalien käytön. Sen sijaan 

3D-tulostettaessa tällä hetkellä käytettävis-

sä olevien materiaalien kirjo on laaja, ja ko-

ko ajan saadaan uusia vaihtoehtoja. Jo nyt 

valittavissa on useita erilaisia muovilaatuja, 

alumiinia, ruostumatonta terästä ja vaikka 

kiiltäväksi viimeisteltyä hopeaa (Kuva3). 

Myös kultaus on mahdollista. 

Eri materiaalien erot on hyvä selvittää 

etukäteen. Materiaalit eroavat toisistaan 

paitsi ulkoisilta (resoluutio, viimeistelyn 

laatu), myös sisäisiltä (lämmön kestävyys, 

lujuus) ominaisuuksiltaan. Kaikki eri muo-

dot eivät onnistu kaikilla materiaaleilla.

Tuotteen lopullinen hinta määräytyy käy-

tetyn materiaalin mukaan. Hinnoittelupe-

rusteena on yleensä ”euroa per kuutiosent-

timetri”. Halvimmat materiaalit maksavat 

muutamia kymmeniä senttejä kuutiosentti-

metriltä. Pronssi ja hopea ovat merkittäväs-

ti kalliimpia, ne maksavat jopa kymmeniä 

euroja kuutiosenttimetriltä.

Ketteryydellä kohti valmista tuotetta

Kun tuotekehitys käynnistettiin, kellään ei 

ollut valmista kuvausta siitä, miltä loppu-

tuotoksen pitäisi näyttää. Parhaiden visioi-

den valikointi hyvien joukosta vaatii kokei-

lemista, joka vaatii ketteryyttä. Jälkikäteen 

voidaan todeta, että useimmat palvelun osat 

toteutettiin ainakin kahteen kertaan – ja lo-

pulta toimivimmaksi osoittautui se yksin-

kertaisin toteutus. Koska startup-hankkeissa 

raha on aina tiukassa, tarkoin harkittu mi-

nimalismi on myös elinehto kehitysvaiheen 

jatkumiselle. Tämä pätee yhtälailla tuotteen 

ohjelmistototeutukseen kuin mekaanisen 

puolen toteutukseenkin. 

+ Yksikköhinta tilattaessa pieniä määriä
+ Mallista konkretiaksi -prosessin nopeus
+ Materiaalivaihtoehdot

Tarkoin harkittu minimalismi on elinehto 
tuotekehityksen jatkumiselle.

Kuva 1. Kamera asettuu huomaamattomasti 
hammaslääkärin olemassa olevaan varustukseen.

Kuva 3.  3D-tulostimella voidaan tehdä samasta 
mallista tulosteita eri materiaaleista. Tässä on 
muovia ja ruostumatonta terästä.



6 Sytyke 4    2013

 toimii Tieturi Oy:ssä yritysvastuun konsulttina ja valmenta-
jana sekä Global Reporting Initiative (GRI) organisaation pohjoismaisena 
laatukonsulttina. Niklas on valmentanut yrityksiä vastuullisuuspolitiikan 
rakentamisessa. Hän myös sertifioi konsultti- ja valmennusyrityksiä jotka 
haluavat ylläpitää oman GRI sertifiointinsa. Hänen erikoistumisalaansa 
kuuluvat erityisesti sosiaalinen vastuullisuus (mm. vastuullisuuspolitiikan 
rakentaminen, mittareiden määrittely, raportoinnin kehittäminen, hyveet, 
standardit ja ihmisoikeudet).

Mielestäni yritysten laadukas vastuullisuuspolitiikka 

  perustuu kolmeen käytäntöön:

Mitä nämä kolme käytäntöä  
tarkoittavat?
Vuoropuhelussa korostuvat sidosryhmi-

en, myös kielteisesti suhtautuvien, tunnis-

taminen. Sidosryhmät määritellään ja nii-

den vaatimukset ja odotukset erotellaan. 

Pyrimme rakentamaan luottamuspää-

omaa kohtaamalla sidosryhmien edusta-

jia ja luomalla väyliä tapaamisiin ja vuo-

ropuheluun, jotta ymmärtäisimme, mihin 

heidän näkemyksensä perustuvat.

Sidosryhmäyhteistyössä ei riitä vastaan-

ottajan ja kuuntelijan rooli. Rakentavia 

muutosehdotuksia hyödynnetään ennak-

koluulottomasti. Uudet näkökulmat ja in-

novaatiot edellyttävät erilaisia ajatuksia, 

kokemuksia ja toimintatapoja.

Vuoropuhelussa on riskinsä, mutta mei-

dän pitää uskaltaa seisoa niiden asioiden 

takana, joihin uskomme. Ikäviä ja han-

kalia asioita tai tahoja ei voida unohtaa 

tai piilottaa; silloin ei löydetä ratkaisuja 

vaan ongelmat palaavat takaisin entistä 

voimakkaampina.

Kannattavan ja vastuullisen liiketoimin-

nan rakentaminen ei perustu lyhytnäköi-

seen ajatteluun. Investointien vastuul-

lisuus vaatii pitkän takaisinmaksuajan,  

koska lyhyellä aikavälillä kassavirta usein 

on negatiivinen, ja investointien hyöty 

hankalasti mitattava.

Vastuullisuuden unohtaminen tai sen vä-

hättely on kallista. Houkutus tuoda Suo-

meen halpaa tavaraa ilman kunnollista toi-

mitusketjun työolosuhteiden analyysia tai 

auditointia on suuri. Kun jäädään kiinni 

”housut kintuissa”, riski on lauennut on-

gelmaksi. Usein yritykset toimivat reaktii-

visesti eivätkä pro-aktiivisesti. Vastuullisuu-

teen panostetaan vasta, kun liiketoiminta 

on jo kärsinyt tappion.

Vastuullisen liiketoiminnan rakentami-

sessa strategiaan nostetaan vastuullisuuden 

kehittämiseen tähtääviä linjauksia, joiden 

tukemiseen nimetään riittävästi henkilöi-

tä selkeillä vastuilla ja työkuvauksilla. Toi-

minta tähtää asetettujen vastuullisuusmit-

tareiden saavuttamiseen. 

Raportoimme toiminnastamme ja var-

mistamme väittämiä auditoinneilla. Ker-

romme, miten hyvin saavutimme tavoitteet 

ja mittarit, avaamme syitä, joiden vuoksi 

jäimme puolitiehen ja esittelemme korja-

ukset, joilla parannamme toimintaamme. 

Sidosryhmien tiedon tarve ohjaa raportoin-

tia ja tiedon keruuta. 

Löytyykö laadukasta yritysvastuu  
politiikkaa? 

Suomen johtava yritysvastuuverkosta, Fin-

nish Business and Society FiBS ry. toteutti 

keväällä 2013 tähän asti laajimman suo-

malaisten suuryritysten vastuullisuutta kar-

toittavan kyselyn.1 Tavoitteena oli saada 

kattava kokonaiskuva suurten suomalais-

yritysten yhteiskuntavastuun käytännöistä, 

tavoitteista ja haasteista sekä siitä, missä 

määrin vastuullisuus vaikuttaa yritysten 

liiketoimintaan ja tulokseen. Tutkimus-

aineisto kerättiin 203 haastattelussa. Suu-

rin osa yrityksistä oli teollisuudessa (48 

%) tai tukku- ja vähittäiskaupassa (18 %) 

toimivia osakeyhtiöitä (74 %). Tavallisin 

vastaaja oli toimitusjohtaja tai yhteiskun-

tavastuu- tai kehitysjohtaja tai -päällikkö. 

36 % vastaajista edusti yrityksiä, joiden 

liikevaihto on 40 - 99 miljoonaa. Toiseksi 

suurin ryhmä oli yli 500 miljoonan liike-

vaihtoa tekevät yritykset. 

Kannattavan ja vastuullisen  
liiketoiminnan kehittäminen?

55 % vastaajista piti vastuullisuutta erit-

täin olennaisena tekijänä yritykselle ja  

42 % jokseenkin olennaisena. Ylin joh-

 Panostamme vuoropuheluun sidosryhmien kanssa. Otamme toiminnassamme huomioon  
asiakkaiden, henkilöstön ja omistajien odotukset, tarpeet ja vaatimukset tasapainoisella tavalla. 

Haluamme aidosti tehdä samanaikaisesti sekä hyveellistä että kannattavaa liiketoimintaa. 
 Nostamme strategiselle tasolle taloudellisten tavoitteiden rinnalle vastuullisuuden ja kestävyyden  

         tavoitteet. Asettamme vastuullisen liiketoiminnan mittarit ja tarvittavat resurssit.

 Sitoudumme aidosti tasapuoliseen ja avoimeen vastuullisuuden raportointiin. Kerromme selkeästi  
 ja julkisesti tavoitteistamme sekä onnistumisista ja epäonnistumisista niiden saavuttamisessa.  

         Kuvaamme toimenpiteitä, joilla kuromme umpeen vielä tavoittamattomia saavutuksia.
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to määriteltiin selkeästi tärkeimmäksi vas-

tuullisuuden käynnistäjäksi (86 % vastaa-

jista), omistajat tai sijoittajat ja asiakkaat 

tulivat tasalukemilla (45 %) kakkossijalle. 

Johdon vaikutusvalta vastuullisuuden edis-

täjänä korostuu. Vain 21 % yritysten hal-

lituksista on nimittänyt vastuullisuudesta 

vastaavan henkilön, kun taas vastaava luku 

yritysjohdossa on 72 %. 

Kuva 1. Kysymysvastaukset ”Panostus vas-

tuullisuuteen - Miksi yrityksenne panostaa vas-

tuullisuuteen?”

Oheisesta kuvasta ilmenee, että brändin 

rakentaminen on tärkein yksittäinen syy 

panostaa vastuullisuuteen (95 %). Tulok-

sen parantaminen (65 %) ja kustannussääs-

töt (42 %) tulevat kaukana perässä. Kun 

kysytään näkemyksiä vastuullisuuden hyö-

dyistä, vastaukset ovat samanlaisia. Vastaa-

jista 96 %:n mielestä vastuullisuus auttaa 

kasvattamaan yritysbrändin arvoa. Vain  

68 %:n mielestä sillä voidaan kasvattaa tu-

losta ja 57 %:n mielestä sillä pystytään sääs-

tämään kustannuksia. 

Näkevätkö suomalaiset yritykset vastuul-

lisuuden enemmän viestinnällisenä asia-

na kuin perinteisen liiketoiminnan tukijal-

kana? Näkemystä pitäisi pian korjata. Vas-

taajista 87 % näkee vastuullisuuden mer-

kityksen kasvavan eikä kukaan vastaajista 

näe sen vähenevän. Vain 54 % vastaajista 

uskoo, että investoinnit vastuullisuuteen 

lisääntyvät, kun taas 44 %:n mielestä ne 

pysyvät samana. 

Totesin aiemmin, että keskeisiä laaduk-

kaan, kestävän ja tehokkaan vastuullisuus-

politiikan edellytyksiä ovat, strategiakyt-

kentä, mittaaminen ja resurssipanostus. 

Vastaajista 73 % toteaa, että vastuullisuu-

den tavoitteet ja päämäärät on asetettu ja 

yritysvastuustrategia laadittu. He eivät ker-

ro, kattaako strategia koko yrityksen. Strate-

giapainostuksia ja mittareita tärkeämmäksi 

toimenpiteeksi määritellään henkilöstön 

näkemykset (88 %) ja yritysvastuun jalkaut-

taminen organisaatioon (81 %). Samalla 

vastuullisuuden strategista kytkentää liike-

toimintaan pidetään toiseksi suurimpana 

vastuullisuuden haasteena (62 %). Suurin 

haaste on vaikutusten mittaaminen ja seu-

ranta (66 %). 

Noin puolet yrityksistä (52 %) on mää-

ritellyt vastuullisuudelle sekä määrällisiä 

että laadullisia tavoitteita. Tutkimuksesta 

ei ilmene, onko näitä konkretisoitu mit-

taritasolla. Hankinnoissa vastuullisuus 

näkyy selkeämmin, sillä 68 % vastaajista 

asettaa vastuullisuuskriteereitä hankinta-

päätöksille. 

Tutkimuksen valossa resursointi laahaa 

perässä. Kysymykseen ”Kuinka paljon yri-

tyksenne investoi vuosittain vastuullisuu-

teen?” saatiin vain 80 vastausta, kun otos 

oli 203 (39 %). Investointien keskiarvo on 

noin 680 000 euroa. Suurimmassa vastaa-

jajoukossa tämä edustaa alle prosenttia lii-

kevaihdosta. Toiseksi suurimmassa vastaa-

jaryhmässä osuus liikevaihdosta on kor-

keintaan kymmenesosa tästä.2 Oletettavas-

ti vastaajien on ollut äärimmäisen hanka-

laa määritellä ”vastuullisuusinvestointi”.

Vuoropuhelun laatu?

Kuva 2. Kysymysvastaukset ”Käytäntö - Mitä 

yhteiskuntateemoja pidätte yrityksenne kan-

nalta olennaisimpina?

Keskustelu sidosryhmien kanssa näkyy 

tutkimuksissa varsinkin työelämän käytän-

nöissä ja paikallisyhteisöiden toimintaan 

osallistumisena ja kehittämisenä. Sidos-

ryhmäyhteistyöstä ja vuoropuhelusta ei 

löydy erillistä mainintaa muilla keskeisil-

lä vastuullisuuden teema-alueilla.

Työelämän käytännöt -teema-alueella 

56 % yrityksistä osallistuu yhteiskunnal-

liseen vuoropuheluun. Yhteisöjen toimin-

taan osallistuminen ja kehittäminen -tee-

ma-alueella 76 % yrityksistä kuulee yh-

teisöjä heitä koskevissa asioissa ja 52 % 

osallistaa yhteisöjä kehittämään tuotteita 

ja palveluita yhteiskunnallisten ongelmi-

en ratkaisemiseksi.

Sidosryhmäyhteistyön ja osallistavan 

vuoropuhelun arvostus ja vaikutus suoma-

laisissa yrityksissä voidaan kyseenalaistaa 

tutkimuskysymyksen ”Onko yrityksenne 

toimintatapoja tai käytäntöjä muutettu si-

dosryhmiltä saadun kritiikin tai painostus-

ten johdosta?” valossa. Vain yksi prosentti 

vastaa ”Kyllä, usein” ja 38 % ”Ei koskaan”. 

Vastaajista 54 % on joskus muuttanut toi-

mintatapojaan sidosryhmien vuoksi.

Kuva 1.  
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Laadukas raportointi?

Vastaajista 67 % raportoi vastuullisuudesta 

vuosikertomuksessaan ja 37 % erillisessä 

vastuullisuusraportissa. Viestinnällisten ka-

navien valikoima on kattava. Vastuullisuu-

desta viestitään nettisivuilla, asiakaslehdes-

sä, mainoksissa ja sosiaalisessa mediassa. 

Vastaajista vain 3 % ei viesti vastuullisuus-

toiminnastaan.  

Nyt ja tästä eteenpäin

Vastuullisuutta pidetään olennaisena ja joh-

toa sen toimeenpanijana. Entä luoko yri-

tysvastuu kannattavaa bisnestä? Vastuulli-

suudella kiillotetaan pintaa eli brändiarvoa, 

mutta ei rakenneta tulosta. Vastuullisuudelle 

asetetaan tavoitteita, mutta ohjaako se stra-

tegisesti  yritystä? Sen integrointi liiketoi-

mintaan on hankalaa ja vaikutusten mittaa-

minen epävarmaa. Vastuullisuuden pieni re-

sursointi viittaisi siihen, että vastuullisuutta 

ei käytännössä pidetä tärkeänä vaan lähinnä 

viestinnällisenä kysymyksenä – mistä vas-

tuullisuuspolitiikan viestintäkanavien mo-

nipuolisuus kertoo. 

Aito sidosryhmien osallistaminen ja ar-

vostus jää alhaiseksi ja sidosryhmien vai-

kutus toiminnan suuntaamiseen on pieni. 

Tutkimuksessa ei paneuduta vastuullisuus-

raportoinnin laatuun. 

Johtopäätösteni sävy on pessimistinen, 

mutta löytyykö valoa tunnelissa?

Kuva 3. Kysymysvastaukset ”Käytäntö - Mit-

kä ovat yrityksenne 1 - 3 keskeisintä vastuulli-

suushanketta juuri nyt?”

 Sidosryhmäyhteistyö nousee prioriteet-

tihankkeiden listalla korkealle, samoin 

strategioiden kehittäminen. Mutta panos-

tetaanko avoimuuteen tulevaisuudessa?

Klassinen kysymys vastuullisuuden vai-

kutuksesta yrityksen tulokseen jää vail-

le vastausta. Muiden, mm. Uumajan yli-

opiston kauppakorkeakoulun rehtorin Lars 

Hasselin tutkimukset viittaavat siihen, että 

yrityksen vastuullisuus ja tulos korreloivat 

keskenään.3

1)  http://www.fibsry.fi/images/
TIEDOSTOT/FIBSin_yritysvastuu-
tutkimus2013.pdf

2)  36% vastaajista edustaa yri-
tyksiä, joiden liikevaihto on 40-99 
miljoonaa euroa. 23% vastaajista 
edustaa yrityksiä, joiden liikevaih-
to ylittää 500 miljoonaa.

3) http://www.ges-invest.com/
doc/upl/A_Share_of_the_Pri-
ce__120216.pdf

Kuva 2.  

Kuva 3.  
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elsingin Energia on investoi-

nut etupainotteisesti kauko-

jäähdytys- ja kaukolämpö-

verkkoihin sekä lämpöener-

gian talteenottojärjestelmiin. 

Sähköenergiaa ja jäähdytystä on hyvin saa-

tavilla. Maanalainen tila mahdollistaa näky-

mättömyyden sekä korkean fyysisen turval-

lisuuden. Edullinen energian hinta, korkea 

sähköenergian toimitusvarmuus sekä kehit-

tynyt infrastruktuuri houkutellee Suomeen 

myös ulkomaalaisia konesaliyrityksiä.

Eikö olekin energian haaskaamista pu-

haltaa yli 50 °C ilmaa ulos talvipakkasilla, 

jos lämpö voitaisiin ohjata hyötykäyttöön? 

Katso vieressä olevaa lämpökameralla otet-

tua kuvaa perinteisestä järjestelmästä. Uu-

dessa vihreässä ratkaisussa konesalikoh-

taisen sähkön ja jäähdytyksen tuotannon 

huolet jäävät pois, ja aloitus- ja käyttö-

kustannukset ovat perinteistä järjestelmää 

edullisempia. Rakennusten katoille asen-

nettavat perinteiset lauhdutinyksiköt vie-

vät tilaa, pitävät meteliä eivätkä kaunista 

julkisivua. Kaukojäähdytys on äänetön ja 

huomaamaton, ja sen tehoa voi portaat-

tomasti nostaa koska tahansa. Hiilijalan-

jälki on vain murto-osa vaihtoehtoisesta 

järjestelmästä. Asiakkaan sähköliittymä 

voidaan sataprosenttisesti käyttää lasken-

taan eikä jäähdytys kuluta asiakkaan säh-

köä lainkaan. Asiakkaat ovat aiemman ko-

kemuksen perusteella kertoneet, että jois-

sain tapauksissa jäähdytykseen tarvittavan 

sähköenergian teho on muodostunut pul-

lonkaulaksi, kun sähköliittymän kokoa ei 

ole voitu nostaa. Pahimmassa tapaukses-

sa puolet sähköliittymän kapasiteetista voi 

mennä jäähdytyskoneiden käyttämiseen.

Mitä lähempänä energian käyttö on sen 

alkuperäistä muotoa, sitä vähemmän hä-

viöitä syntyy. Sähkö on erittäin korke-

alle jalostettu energiamuoto, jonka val-

mistuksessa, siirrossa ja jännitteen muu-

toksissa on syntynyt häviöitä. Sähkön  

käyttäminen lämmittämiseen tai jäähdyt-

 
työskentelee Helsingin Energialla kehityspäällikkönä ja yrittää viedä 
maaliin kaupallisesti mahdollisia energia- ja ympäristötehokkuutta 
parantavia ratkaisuja. Vapaa-ajallaan Juhan voi löytää reppureissulta 
jostain syrjäisestä maailman kolkasta tai viimeistelemästä poltto-
aineen maanalaista varastointia käsittelevää väitöskirjaansa. 
puh. 040-3346663 ja maili juha.sipila@helen.fi

 

Helsingin Energian 

uusi innovatiivinen ratkaisu 

hyödyntää tietokoneiden 

hukkalämmön talteenottoa 

helsinkiläisten rakennusten 

ja lämpimän käyttöveden 

lämmittämisessä. 

Lämpö voidaan hallitusti 

ohjata hyötykäyttöön ja 

jäähdytyksen aiheuttamat 

hiilidioksidipäästöt 

vähenevät jopa 

80 %:lla.

Perinteinen ratkaisu vasemmalla ja 
Helsingin Energian uusi ratkaisu oikealla.

 Kuva Matias Teittinen.

Lämpökamerakuva perinteisestä
 järjestelmästä, joka haaskaa 

puhaltamalla jopa 50 ° C ilmaa ulos.



10 Sytyke 4    2013

tämiseen ei ole energiataloudellista, jos 

paikallisesti on saatavissa käyttöön sovel-

tuvaa jalostamatonta energiaa kuten huk-

kalämpöä tai kylmää merivettä. Energia-

häviöt ovat siis pienemmät, jos polttoaine 

muutetaan suoraan lämmöksi tai jäähdy-

tykseksi eikä sitä välillä jalosteta sähköksi.

Kaukojäähdytykselle siirtyvän  
1MW konesalin päästöt pienenevät 
vuodessa: 

    vaihtoehtoiseen jäähdytysratkaisuun

   henkilöautolla

Lähde: EN 15603, Energy performance of 
buildings – Overall energy use and definition of 
energy ratings; Ecoheatcool WP 3, Guidelines for 
assessing the efficiency of district heating and 
district cooling systems 

Lisäksi kompressoritoimiset jäähdytinlait-

teet ovat käyttäneet kylmäaineita, mm. il-

makehän otsonikerrosta tuhoaviksi luoki-

tellut HCFC-yhdisteet. Kaukojäähdytetyssä 

konesalissa ei käytetä kylmäaineita.

Kaukojäähdytys tuotetaan yhteensä vii-

dellätoista toisistaan riippumattomalla 

tuotantoyksiköllä kolmessa eri tuotanto-

laitoksessa. Tuotantotavat ovat seuraavat:

- Lämpöpumppu; yhdellä yksiköllä säh-

köenergiaa saadaan 5 yksikköä lämpö- 

ja jäähdytysenergiaa. Hyötysuhde on 

korkea, koska sähköenergia saadaan 

lämmön ja jäähdytyksen muodossa 

viisinkertaisesti takaisin. Lämpöpum-

pulla otetaan palvelimien hukkalämpö 

talteen. Lämpö siirretään kaukolämpö

verkkoon lämmittämään rakennuksia 

ja lämmintä käyttövettä.

- Absorptiotekniikalla tuotetaan kau-

kojäähdytystä sähköenergiantuotannos-

sa muuten hyödyntämättä jäävän läm-

pöenergian avulla. Absorptiokoneet 

käyvät kesäaikaan, jolloin merivesi on 

vapaajäähdytykseen liian lämmintä. 

Tuotantomuoto perustuu resurssiin, 

joka muuten menisi hukkaan. Absorp-

tiotekniikalla voidaan jäähdyttää kesällä 

ja säästää jaloa sähköenergiaa.

- Vapaajäähdytys; kaukojäähdytystä voi

daan tuottaa kylmästä merivedestä mar-

ras-toukokuun aikana, kun meriveden 

lämpötila on alle 7 °C.

Ympäristövaikutuksia on helpointa vä-

hentää säästämällä energiaa, sillä kaikella 

energiantuotannolla on ympäristövaiku-

tuksia. Palvelinkeskusten jäähdyttäminen 

kaukojäähdytyksellä säästää energiaa mer-

kittävästi. Se ei kuluta asiakkaan sähköä 

lainkaan ja jäähdytyksenkin tuotanto pe-

rustuu 80-prosenttisesti resursseihin, jotka 

muuten jäisivät hyödyntämättä tai menisi-

vät hukkaan. Kaukojäähdytys voidaan tar-

jota noin viidenneksen halvemmalla kuin 

sähköenergia.

Jäähdytyksen tuotantolaitoksista ei kuu-

lu melua, näy savua tai synny päästöjä. Kun 

perinteinen sähkötoiminen jäähdytysjär-

jestelmä poistuu käytöstä tai korvataan 

kaukojäähdytyksellä, pienenee sähköener-

gian kulutus pysyvästi. Tämä on hyvä ottaa 

huomioon ympäristövaikutusten lasken-

nassa. Vastaavan tekniikan hyödyntäminen 

muualla edellyttää kaukolämpö- ja jääh-

dytysverkkojen rakentamista. Jäähdytyk-

sen tuotannon pitää perustua paikalliseen 

resurssiin. Paikallinen resurssi voi esimer-

kiksi olla puhdistettua jätevettä, teollisuu-

den hukkalämpöä tai kylmää merivettä, 

jos sitä on saatavilla. Kiinteistöjä voidaan 

myös jäähdyttää kaukojäähdytyksellä, jol-

loin verkon investointikustannukset jakau-

tuvat suurelle käyttäjäkunnalle.

Lämmön talteenottojärjestelmä on pit-

källisen kehitystyön tulos, mutta tekniik-

kaa voidaan periaatteessa hyödyntää mis-

sä tahansa. 

Perinteinen järjestelmä vie huomattavan 
paljon tilaa rakennuksen katolta. 
Kuva Kari Pikkakangas.

Eri jäähdytysmuotojen CO2 päästöt

Kaukojäähdytyksen tuotantomuodot. 
Eri jäähdytysmuotojen tehokkuudet  
primäärienergiakertoimien mukaan.
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 on Sytyke ry:n puheenjohtaja, ohjelmis-
totuottaja, käytettävyysasiantuntija, tutkija, tietokirjailija, 
psykologi ja sertifioitu rysäysmestari. http://tarmo.fi

Mobiilisovellukset kuluttavat virtaa yllättävillä tavoilla, joista useimmat 

sovelluskehittäjät eivät ole tietoisia. Muuttamalla sovelluksen toimintajärjestystä 

voit säästää virrankulutuksessa 20 – 60 %. Kännykän käyttäjänä voit säästää 

virtaa ihan vain välttämällä mainosrahoitteisia ilmaissovelluksia.

 

arva asia stressaa tien pääl-

lä niin paljon kuin laturia 

huutava, 6 % huuruilla hä-

din tuskin sinnittelevä kän-

nykkä. Tätä välttääkseen 

jotkut vaihtavat tehoakkuun, toiset osta-

vat kannettavia latureita – mutta entä jos 

maksaisitkin Angry Birdsistä pari taalaa ja 

saisit sillä puolet lisää akkukestoa?

Mitä teet kännykälläsi tai täppärillä-

si kaiket päivät? Jos iso osa ajasta kuluu 

mainosrahoitteisissa ilmaissovelluksis-

sa, kannattaa vakavasti harkita mainok-

sista eroon hankkiutumista maksamalla 

ohjelmistojen täysversioista. EuroSys’12-

konferenssissa Pathak, Hu ja Zhang esit-

spent inside my app? Fine Grained Energy 

Accounting on Smartphones with Eprof” 

sekä siihen liittyvän Eprof-työkalun, joka 

kaivautuu sovellusten sisälle ja laskee mik-

roampeeritunnin tasolla, kuka ja miksi ku-

luttaa akkutehoa.

I/O on kallista

Tulos on jokseenkin tyrmistyttävä. Esimer-

kiksi Angry Birds -pelissä vain 20 % ener-

giasta menee pelin pyörittämiseen. 45 % 

kuluu käyttäjätietojen keräämiseen ja  

28 % verkkoliikenteeseen eli mainosban-

nerin hakuun. 73 % energiasta menee siis 

mainontaan.

Kun artikkeliin tutustuu tarkemmin, lu-

ku ei ole noin paha. Osa energiasta menee 

GPS-paikannusyritykseen, jota tuskin teh-

dään jatkuvasti. Mittaukset on tehty noin 

puolen minuutin pelikerran aikana. Pi-

demmällä aikavälillä GPS-osuus putoaa 

Angry Birds -kuvaan: Kaiken pahan alku ja 
juuri majailee ruudun oikeassa ylänurkassa. 
Kuva: Rovio, Angry Birds.
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pois (noin 20 %), mutta mainoskirjasto 

jatkaa mainosten latailua silloin tällöin ja 

on edelleen syypää puoleen pelin energi-

ankulutuksesta.

Syy mainoskirjaston energiasyöppöyteen 

johtuu pääosin sen aiheuttamasta verkko-

liikenteestä. Verkko ei kuitenkaan ole ainoa 

kallis kohde. Oikeastaan mikä tahansa kän-

nykän komponentti, joka on käynnistet-

tävä jotain toimintaa varten ja sen jälkeen 

taas sammutettava, kuluttaa käynnistymi-

seen ja aktiivitilan ylläpitoon huomattavas-

ti energiaa. Tällaisia komponentteja ovat 

-

ti ja näyttö.

Sovelluksen – jopa pelien – energian-

kulutuksesta prosessorin osuus on pie-

ni, mutta I/O:n usein 30 – 90 prosenttia. 

Suurin osa I/O:n kulutuksesta menee jäl-

kipolttoon.

Kun sovellus tekee verkkoliikennepyyn-

nön, tarpeelliset komponentit (3G tai 

parin sekunnin ajan), sitten siirretään tar-

peellinen tieto (250 mA sen ajan), mutta 

lopuksi komponentti jää aktiiviseen tilaan 

useaksi sekunniksi (150 mA) lisäpyyntöjen 

Lähde: Pathak, Hu, Zhang (2012). 
Where is the energy spent inside my app?  
Fine Grained Energy Accounting on Smartphones 
with Eprof. EuroSys’12, ACM.

varalta. Jos toinen pyyntö tulee saman tien, 

jälkipoltto takaa nopean tuloksen ja energi-

ansäästöä. Mutta jos seuraava mainos lada-

taan vasta 10 – 30 sekunnin kuluttua, jälki-

poltto menee hukkaan ja mainoksen lataa-

minen toistaa koko syklin. Jälkipoltto on 

tyypillisesti yli puolet koko I/O-energian- 

kulutuksesta.

Näin teet energiatehokkaan  
sovelluksen

Käytännössä ohje on yksinkertainen: Muis-

ta, että aina käyttäessäsi jotain erilliskom-

ponenttia, se pysyy päällä pitkään ja polt-

taa energiaa. Tee verkkoliikenne (ja GPS ja 

muistikortin käsittely) mahdollisimman 

harvoissa, suurissa ryppäissä. Väärä tapa on 

ladata yksi resurssi kerrallaan ja prosessoi-

da se, sitten seuraava ja niin edespäin. Pa-

rempi on ensin selvittää, mitä kaikkea on 

ladattava, ladata kaikki perätysten, sitten 

sulkea socketit ja vasta sitten prosessoida 

tuloksia. Pelkästään järjestämällä I/O-lii-

kenne tällä tavalla voi sovelluksen ener-

giankulutus pudota jopa 60 %.

Askel pidemmälle olisi kirjastotason 

toiminto, jolla voisi laittaa jonoon jonkin  

vähemmän aikakriittisen toimenpiteen, 

sellaisen, jossa ei ole väliä, tapahtuuko se 

juuri nyt vai 20 sekunnin kuluttua. Jono 

aktivoituisi kasvettuaan riittävän suureksi. 

Ainakin moni Android-sovellus päivittää 

taustalla asioita, joilla ei ole sekunnintark-

kaa väliä. Tällaiset kannattaisi pakata suu-

riin ryppäisiin. Tietysti tämän jonon pitäisi 

huomata, jos jokin muu sovellus käynnis-

tää kyseisen komponentin omaa kiireellistä 

tarvettaan varten ja sylkisi jonon sisällön 

samaan ryppääseen.

Parempaa energianhallintaa odotelles-

sa voit lisätä oman kännykkäsi kestokykyä 

hankkiutumalla eroon mainoksista tai kyt-

kemällä wifin ja mobiilidatan pois pääl-

tä. Samalla vähenee tietojesi kertyminen 

kansainvälisten mainosverkostojen tieto-

kantoihin.

Alkuperäisen artikkelin kuva 13 näyttää 
Angry Birds -pelin energiankulutuksen. 

FlurryAgent on mainoskirjasto. 
Kuva: Pathak, Hu, Zhang (2012).
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on Sytykkeen hallituksen jäsen, Sytyke-lehden päätoimittaja ja tietokirjailija, 
opettanut tietojärjestelmien kehittämistä ja luotsannut verkko-opetusta 
kehittävää Tietie-verkostoa toistakymmentä vuotta. 
http://www.linkedin.com/in/eijakalliala

VALTAKUNNALLISESTI

T ietotekniikan liiton koko Suomen 

kattava alueellisten yhdistysten ver-

kosto voisi näyttää voimansa järjestä-

mällä videoneuvotteluja paikallisin kohtaa-

misin, joissa yhdistyy tietotekniikka ja aito 

kohtaaminen. Tällainen valtakunnallinen 

tapahtuma olisi webinaarin, videoneuvotte-

lun ja kuntakiertueen (roadshow) risteytys, 

johon pääsisi mukaan asuin- tai olinpaikas-

ta riippumatta. Ei tarvitsisi matkustaa ympä-

ri Suomea vaan lähimpään kohtaamistilaan, 

jossa tapaisi oman alueen muita tietotek-

niikka-alan ammattilaisia. 

Valtakunnalliseen tapahtumaan tarvitaan: 

Tapahtuman organisoija, joka neuvottelee 

alustajien ja alueellisten yhdistysten kans-

sa, huolehtii tapahtuman valtakunnalli-

sesta markkinoinnista, kerää ilmoittautu-

miset ja toimittaa ne paikallistilojen tar-

joajille.

Osaava juontaja, joka jakaa puheenvuoroja

ja ottaa huomioon kaikki paikallispisteet.

Hyvät alustajat, jotka osaavat tiiviisti 

esittää asiansa, tarjota eväitä paikallisille 

ryhmille aiheen työstämiseen ja sparrata 

eteenpäin.

Paikallisten tilojen vastuuhenkilö, joka 

huolehtii nettiyhteydestä, työasemasta ja 

tykistä, kokousmikrofonista, webbikame-

rasta sekä pääsystä tiloihin ja riittävästä 

määrästä tuoleja. 

Hyviä alustajia voisi etsiä yhdessä 

Tietotekniikan liiton valtakunnallisten 

teemayhdistysten kanssa.

Parituntisen tapahtuman ajoitus voisi olla 

seuraava:

Lyhyt johdanto tai alustus, 10 - 15 min.

Paikallisten ryhmien aiheista sopiminen, 

5 min.

Työskentely paikallisissa ryhmissä, 15 - 

20 min. (keskustelua, tarvittaessa joku 

ryhmästä voi kirjata tuloksia yhteisesti 

jaettuun verkkoympäristöön)

Ryhmätöiden purku, 10 - 15 min. (pai-

kalliset ryhmät esittelevät tiiviisti työs-

kentelynsä olennaiset tulokset kaikille)

Mahdollinen toinen alustus, 10 - 15 min.

Paikallisten ryhmien aiheista sopiminen, 

5 min. (toisen alustuksen pohjalta tai sy-

ventäen edellisen työskentelyn tuloksia)

Työskentely paikallisissa ryhmissä, 15 - 

20 min.

Ryhmätöiden purku, 10 - 15 min.

Yhteenveto, mahdollisesta jatkotyösken-

telystä sopiminen, 10 - 15 min.

Perinteisissä webinaareissa alustajat puhuvat 

ennalta valmistamansa diapakan pohjalta ja 

osallistujat kommentoivat chatissa. Kunta-

kiertueissa taas osallistujat keskustelevat ja 

työskentelevät alustusten pohjalta paikalli-

sissa työpajoissa. Videoneuvottelu paikalli-

sin kohtaamisin tavoittelee kuntakiertueen 

vuorovaikutusta, yhdessä tekemistä ja pai-

kallista tunnelmaa. Alustukset välitetään jo-

ka paikkakunnalle, mutta tapahtuman olen-

nainen sisältö syntyy paikallisesti yhdessä 

keskustellen ja työskennellen, ja jakaen 

sitten tuotoksia ja ideoita koko Suomelle. 

Eri paikkakuntien ideoista kumpuaa uutta  

sytykettä keskusteluun ja ideointiin.  

Aiheen työstämistä ei tarvitse lopettaa, 

kun videoyhteys katkeaa. Paikalliset tieto-

tekniikka-alan ammattilaiset voivat tilai-

suuden jälkeen mennä vaikka yhdessä syö-

mään. Ja tietysti keskustelua jatketaan ja uu-

sia ideoita jaetaan valtakunnallisesti Tieto-

tekniikan liiton LinkedIn-ryhmässä. 

Videoneuvottelu paikallisin kohtaamisin 

toimii paitsi seminaareissa myös muutosti-

lanteiden tai siirtymävaiheiden kokouksis-

sa ja neuvotteluissa silloin, kun tarkoitus on 

yhdessä kehittää ja ideoida tai löytää yhteis-

tä ymmärrystä etenemisestä. 

Kuinka monessa hajautetussa organisaa-

tiossa työskennellään näin jo nyt? 

Toteutusmenetelmän kuvaus: 
http://lemill.net/methods/
videoneuvottelu-paikallisin-kohtaamisin 

TTL:n LinkedIn-ryhmä: 
http://www.linkedin.com/groups/
Tietotekniikan-liitto-TTL-1883830

Tietotekniikan liiton 

(TTL) yhdistysten 

puheenjohtajakokouksissa 

on pohdittu, miten liitto ja

yhdistykset yhdessä voisivat 

järjestää kiinnostavia 

tilaisuuksia eri puolilla 

Suomea. 
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Suomalaisille vihreät arvot ja kestävä kehitys ovat olleet tärkeitä aina – vai olemmeko 

jo osittain turtuneet tälle ajattelulle? Otammeko tosissamme projektien 

hankehakemuksissa kohdan: Millaisia vaikutuksia projektilla arvioidaan olevan 

kestävän kehityksen edistämisen kannalta? Tämän kohdan joudumme hakemuksissa 

aina täyttämään, mutta paneudummeko sisältöön? Useinhan vastaus on: projektilla ei 

ole varsinaisia ympäristövaikutuksia. Mutta onko tänä päivänä enää kellään oikeutta 

tehdä uusia innovatiivisia projekteja miettimättä ympäristövaikutuksia tai mitä 

vaikutuksia uusilla toimintatavoilla ja tuotteilla on sosiaaliseen tai taloudelliseen 

kestävään kehitykseen?

Tutkimuspäällikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu, Digital Life Lab. 
Tutkimuksen ja kehittämisen kohteena e-Learning ja digitaalinen työskentely.

  

T
ässä artikkelissa pohdin, mi-

ten Avoimissa oppimisympä-

ristöissä aktiiviseksi kansalai-

seksi -kehittämisohjelmassa 

vihreät arvot ovat toteutuneet. 

Paneuduin asiaan, kun pidin esitystä UNES-

CO/UNEVOC:in seminaarissa Moskovassa 

lokakuun lopulla. Seminaarin teemana oli 

Green TVET (Technical and Vocational Edu-

cation and Training) ja sinne koottiin lupaa-

via käytäntöjä eri maista. Oma esimerkki-

ni kertoi digitaalisuuden hyödyntämisestä 

koulutuksessa ja toiminnassa.

The Climate Groupin  (2008) raportissa 

Smart 2010: Low carbon economy in the infor-

mation age on todettu, että tietotekniikal-

la on merkittävä osuus ympäristöpäästöjen 

vähentämisessä. Tietotekniikkaa hyödyntä-

mällä voidaan energiataloutta, teollisuutta, 

liikennettä ja rakentamista kehittää entistä 

tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. 

Merkittävää on myös oppimis-, työskentely- 

ja toimintatapojen muuttaminen nykyistä 

ympäristöystävällisemmiksi. 

Esimerkiksi kasvokkaiset kokoukset voi-

daan korvata videokokouksilla ja paperit 

vastaavilla digitaalisilla tuotteilla: e-laskuil-

la, e-lehdillä, e-kirjoilla, Internetin kautta 

jaettavalla medialla, elokuvilla, musiikilla 

jne. E-hallinnoinnilla, e-kaupalla ja e-ope-

tuksella voi olla merkittävä rooli kasvihuo-

nepäästöjen vähentämisessä. 

Useimmat paperipohjaiset palvelut voi-

taisiin muuttaa digitaaliseen ympäristöön. 

Valtiotasolla uusiin palvelumuotoihin siir-

tyminen toisi suuria energiasäästöjä, koska 

paperittomaan maailmaan siirtyminen vä-

hentäisi luonnonvarojen kuluttamista sekä 

paperin tuotantoon, logistiikkaan ja hävit-

tämiseen liittyviä päästöjä. Uusi työskente-

lytapa vähentäisi rakentamisen ja liikkumi-

sen tarvetta. 

Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että suurim-

mat ympäristöhyödyt saavutettaisiin etä-

työskentelyllä. Tutkimusten mukaan Bri-

tanniassa etätyöskentely vähensi autolla 

ajoa 48 – 77 prosenttia. Jos huomattava osa 

ihmisistä työskentelisi kotona vähintään 

kolme päivää viikossa, tämä johtaisi 20 – 

50 prosentin energiasäästöihin. Työnantaja 

voisi rakentaa nykyistä pienempiä toimis-

toja ja ylläpitoon kuluva energia vähenisi, 

jos työntekijät vuorottelisivat toimistolla1 

(The Climate Group, 2008).

Avoimissa oppimisympäristöissä aktii-

viseksi kansalaiseksi -kehittämisohjelman 

hankkeissa on kehitetty keinoja etätyösken-

telyyn ja koulutettu kansalaisia etätyösken-
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telyn taitoihin. Kehittämisohjelma alkoi 

2008 ja päättyy vuoden 2014 lopussa. Ke-

hittämisohjelmasta on saanut rahoitusta 

27 eri hanketta, jotka kaikki ovat lisänneet 

etätyöskentelyn osaamista ja saaneet ih-

miset miettimään, mitä hyötyä on avoi-

mesta datasta, avoimesta oppimateriaa-

lista, uudelleen käytettävistä oppimisai-

hioista, etätyöskentelystä ja digitaalisista 

taidoista. 

Hankkeissa kestävää kehitystä luvattiin 

edistää tuottamalla avoimia oppimisym-

päristöjä, mitkä ovat hankkeiden päätyt-

tyä käytettävissä ja edelleen rikastettavis-

sa. Tästä toiminnasta on syntynyt yhteistä 

tiedollista pääomaa, jota voidaan edelleen 

kehittää eikä kaikkien tarvitse aina aloit-

taa alusta. Avoimella datalla ja tiedon ja-

kamisella säästetään aikaa ja lisätään tie-

don kestävää kehitystä. 

Etätyöskentelymenetelmät ovat vähen-

täneet ympäristöhaittoja vähentämällä 

tarvetta matkustaa. Projekteissa on kehi-

tetty online-osallistumismahdollisuuksia, 

joissa työskentelyaktiviteetteja tehdään 

koko ajan näkyviksi niille, jotka eivät pää-

se paikan päälle tapaamisiin. Kehittämis-

hankkeen alussa etätyöskentelymenetel-

mät eivät olleet kovinkaan tuttuja kirjas-

tojen ja museoiden edustajille, mutta ko-

kemusten myötä etätyöskentelystä on tul-

lut arkinen vaihtoehto projektitoimijoille.

Mobiilistihanke 

Mobiilistihankkeessa*) selvitettiin, mil-

laisia eri työntekijä- ja opiskelijapro-

fiilien hiilijalanjälkiä syntyy mobiileja  

menetelmiä käytettäessä. Laskelmissa  

otettiin huomioon erilaiset matkustustavat 

sekä työn ja opiskelun aiheuttamien mat-

kojen määrät. Käyttäjät profiloitiin seuraa-

vasti: 

- Työntekijä, joka asuu lähellä työpaikkaa 

ja käyttää mobiililaitteita.

- Työntekijä, joka asuu kauempana 

työpaikasta, työskentelee pääosin 

etänä, mutta käy pari kertaa 

kuukaudessa työpaikalla ja käyttää 

aktiivisesti mobiililaitteita.

- Työntekijä, joka työskentelee täysin 

etänä ja käyttää mobiililaitteita.

- Työntekijä, joka asuu kaukana 

työpaikasta, työskentelee osin etänä, 

matkustaa työpaikalle autolla, junalla 

tai lentokoneella ja käyttää mobiili-

laitteita.

- Opiskelija, joka asuu asuntolassa ja 

käyttää campus-alueen ATK-luokkaa.

- Opiskelija, joka asuu kauempana opis-

kelupaikasta ja käyttää campus-alueen 

ATK-luokkaa.

- Opiskelija, joka ei asu opiskelupaikalla 

ja opiskelee mobiilisti.

Hiilijalanjälki oli alhaisin opiskelijoilla, 

jotka asuvat koulun asuntolassa ja käyttä-

vät koulun laitteita ja ohjelmistoja. Täysin 

etänä opiskelevalla hiilijalanjälki on hie-

man suurempi. Etätyössä on hankittava 

omat laitteet ja etäyhteydet ja huolehdittava 

lämmitys- ja tilakustannuksista. Mitä use-

ampaa laitetta käyttää, sitä suuremmaksi 

hiilijalanjälki kasvaa.  Tarvitsevatko kaikki 

tietokoneen, tabletin ja älykännykän? Mi-

ten pian yksi kestävä laite ja pilvipalvelut 

riittäisivät käyttäjille?

Uudet toimintatavat

Uusilla toimintatavoilla on suuria vaiku-

tuksia paitsi hiilijalanjälkeen myös talou-

dellisiin ja sosiaalisiin tekijöihin. Sosiaalis-

ta kestävää kehitystä edistävät menetelmät, 

joilla lisätään kansalaisten mahdollisuuk-

sia vaikuttaa ja luoda uutta tietoa eri ver-

kostoissa. Vaikutusmahdollisuudet ja tiedon 

jakaminen lisäävät ihmisten hyvinvointia ja 

vähentävät päällekkäistä toimintaa – ja tur-

hautumista. Aktiivisella kansalaistoiminnal-

la voidaan edistää innovaatioita, jotka myös 

nostavat uusia ajatuksia kestävän kehityksen 

edistämiseksi. 

Olemmeko valmiita luopumaan perintei-

sistä toimintatavoistamme? Mitä muutok-

set aiheuttavat perinteiselle taloudellemme? 

Miten kaikille kansalaisille taataan tasaver-

taiset mahdollisuudet uusien toimintatapo-

jen käyttöön ottamiseen? Miten laitteita ja 

ohjelmistoja kehitetään entistä ympäristöys-

tävällisemmiksi, kestävämmiksi ja helpom-

min uudelleen käytettäväksi? 

Vihreät arvot ovat tärkeitä. Pidetään huol-

ta siitä, että jälkipolvemme saavat nauttia 

luonnosta – mutta myös matkustamisesta 

ja ihmisten kohtaamisesta. Hankkeissa on 

opittu paljon, mutta vihreiden arvojen ke-

hittämiseen tarvitaan vielä monta uutta han-

ketta. Kestävän kehityksen tavoitteet pitää 

oikeasti nostaa esiin – ei vain pakollisiksi 

lauseiksi hankepaperiin. 

1) The Climate Group (2008). 
Smart 2010: Low carbon economy in the information 
age. The Global eSustainability Initiative (GeSI). 
www.greenbiz.com/sites/default/files/document/
Smart-2020-Report.pdf

Hiilidioksidipäästöjen määrä kuukaudessa erilaisissa työskentely-ympäristöissä

*) (https://sites.google.com/site/mobiilillaluonnollisesti/
hillijalanjaelki)
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VAIKUTTAVIN  
OPINNÄYTETYÖ  
LUKUVUODELTA  
2013 - 2014

Systeemityöyhdistys Sytyke ry 
palkitsee lukuvuodelta 2013 - 2014 
vaikuttavimman tietojärjestelmäalan 
opinnäytetyön. Palkittava opinnäy-
tetyö voi liittyä teknologiaan tai sen 
hyödyntämiseen ohjelmistoliiketoi-
minnassa, kokonaisarkkitehtuurissa, 
käytettävyydessä, mallinnuksessa, 
tietojärjestelmäprojektien hallinnassa 
tai testauksessa. 

Vaikuttavimman opinnäytetyön 
valintaan voi osallistua opinnäytetyö, 
joka on valmistunut yliopistosta (pro 
gradu) tai ammattikorkeakoulusta 
ja hyväksytty 1.7.2013 - 30.6.2014 
välisenä aikana vähintään arvosa-
nalla hyvä. Palkintona on 500 euron 
stipendi sekä vuoden jäsenyys Sytyke 
ry:ssä sisältäen Tietotekniikan liitto 
ry:n (TTL) jäsenyyden. 

Lisätietoja vaikuttavin 
opinnäytetyö -kilpailusta:
http://www.sytyke.org/tapahtumat/
opinnaytetyokilpailu/.

VAIKUTTAVIN OPINNÄYTETYÖ 
-KILPAILU

Systeemityöyhdistys Sytyke ry palkitsee joka lukuvuodelta 
vaikuttavimman tietojärjestelmäalan opinnäytetyön. 
Palkinnon tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita 

tekemään laadukkaita opinnäytetöitä, edistää suomalaista 
tietojärjestelmäalan osaamista ja lisätä Sytyke ry:n 

toiminnan tuntemusta oppilaitoksissa ja alan 
opiskelijoiden keskuudessa.

L ukuvuoden 2012 - 2013 vaikuttavin 

opinnäytetyö -kilpailuun osallistui 

yliopistoista ja ammattikorkeakou-

luista neljätoista opinnäytetyötä. Syys-lo-

kakuun vaihteessa Sytykkeen jäsenet saivat 

äänestää vaikuttavimmasta opinnäytetyöstä 

ja perustella valintansa. Sytykkeen hallituk-

sesta Timo Piiparinen, Eija Kalliala, Heikki 

Naski ja Esa Elo tutustuivat opinnäytetöihin 

ja jäsenäänestyksen tulokseen, ja valitsivat 

vaikuttavimman opinnäytetyön lukuvuo-

delta 2012 - 2013. Voittaja julkistettiin opis-

kelijoiden ATK-YTP-tapahtumassa Oulussa 

23. - 25.10.2013.

Vaikuttavin opinnäytetyö  
lukuvuodelta 2012 - 2013

Systeemityöyhdistys Sytyke ry:n Vai-

kuttavin opinnäytetyö 2012 - 2013 

-kilpailun voittajaksi julistettiin Is-

mo Pullin Hämeen ammattikorkeakou-

lussa Fujitsu Finland Oy:n toimeksiannos-

ta tekemä opinnäytetyö Katastrofinkestävän 

ICT-järjestelmän toteutus: Case Pirkanmaan 

sairaanhoitopiirin potilastietovarasto. Va-

lintaa perusteltiin seuraavalla lausunnolla:

Viime aikoina olemme saaneet tietoa 

toisaalta Suomen sote-uudistuksesta, toi-

saalta kyberhyökkäyksistä organisaatioi-

den verkkopalveluihin. 

Ismo Pulli selvittää opinnäytetyössään 

yritysten ja julkishallinnon organisaatioi-

den katastrofinkestävien tietojärjestelmi-

en ominaisuuksia ja toteutusta Suomessa. 

Tutkimustiedon, ohjeistusten ja suositus-

ten lisäksi hän soveltaa opinnäytetyössään 

työelämässä ja haastattelemalla hankittua 

tietoa. Käytännön esimerkkinä hän kuvaa 

haastattelujen pohjalta Pirkanmaan sai-

raanhoitopiirin katastrofinkestävän poti-

lastietovaraston toteutusta.

Ismo Pullin opinnäytetyö sisältää vank-

kaa asiantuntemusta ja käytännön koke-

musta niin teknologisista mahdollisuuksis-

ta kuin Suomen lainsäädännöstä, ohjeista 

ja suosituksista. Hän toteaa työnsä yhteen-

vedossa: ”Maantieteellinen hajauttaminen 

on vaativaa ja edellyttää huolellista suun-

nittelua, jossa kaikki palveluketjuun liitty-

vät ICT-infrastruktuurin komponentit on 

otettava huomioon. Hyödyntämällä uu-

sinta teknologiaa voidaan hajautus tehdä 

korkealuokkaisesti, mutta silti kustannus-

tehokkaasti, täyttäen vaativimmatkin toi-

pumistavoitteet.” 

Vaikuttavimman 
opinnäytetyön 
kunniakirjojen 
luovuttajat ja 
vastaanottajat 
Sytykkeen 
syysseminaarissa, 
vasemmalta 
Lasse Seppänen, 
Tarmo Toikkanen, 
Ismo Pulli, 
Timo Piiparinen ja 
Eija Kalliala. 
Kuva Lasse Seppänen
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Ismo Pullin opinnäytetyöproses-

si vuonna 2012 alkoi opinnäytetyö-

aiheen esittämisellä ideaseminaarissa 

huhtikuussa ja päättyi marraskuun lop-

puseminaarissa, jolloin Ismo esitteli työ-

tään muille opiskelijoille. Työn suunni-

telma käsiteltiin ja hyväksyttiin syyskuun 

suunnitelmaseminaarissa. Väliseminaa-

rissa opiskelijat opponoivat toisensa töi-

tä. Loppuseminaari järjestettiin Hämeen 

ammattikorkeakoulun kampuksella Hä-

-

ning Centerissä. Opinnäytetyöseminaarit 

auttoivat pysymään aikataulussa ja niis-

sä sai hyödyllistä palautetta ohjaajalta ja 

muilta opiskelijoilta. 

Ohjausta tarvittiin vain vähän

Hämeen ammattikorkeakoulun ohjaa-

ja Lasse Seppäsen mielestä opinnäyte-

työ oli koko ajan hyvissä, aktiivisissa ja 

osaavissa käsissä. Opinnäytetyön nimes-

tä keskusteltiin jonkin verran. Muuten 

ohjaus oli lähinnä kielellisten yksityis-

kohtien ja opinnäytetyön rakenteen hi-

omista, asiantuntevan kirjoittajan sisäl-

töönhän ei ollut huomautettavaa. 

Mutta haastatellaanpa Ismoa hieman.

Lasse Seppänen: Mikä oli mielestäsi haas-

tavinta opinnäytetyön tekemisessä?

Ismo Pulli: Suurimpana haasteena opinnäy-

tetyön tekemisessä koin aiheen ja sisällön ra-

jaamisen. Erityisesti alkuvaiheessa, kun lop-

putulos ei vielä ollut hahmottunut, ja loppu-

vaiheessa, kun kirjoittamisessa oli ns. draivi 

päällä. Esimerkiksi ICT:n toipumissuunnitte-

lusta tai teknologioiden tarkemmasta kuvaa-

misesta olisi ollut aineksia useaankin opin-

näytetyöhön. 

Lasse: Miten työnantajasi tuki opinnäyte-

työn tekemistä?

Ismo: Työnantajani Fujitsu Finland, jo-

ka oli myös toimeksiantajani, tuki opin-

näytetyöni tekemistä antamalla minulle 

mahdollisuuden käyttää siihen työaikaani. 

Käytinkin muutaman etätyöpäivän kirjoit-

tamiseen, mutta työkiireiden takia kirjoitin 

kuitenkin pääosin iltaisin ja viikonloppui-

sin. Esimieheni kommentoi pyynnöstäni työ-

täni sen eri vaiheissa. Saamani kommentit 

auttoivat minua etenkin työn alkuvaiheessa, 

kun hahmottelin työni rakennetta.

Lasse: Miten opinnäytetyön tekeminen vai-

kutti sinuun?

Ismo: Olin tehnyt aikaisemmin työssäni da-

ta sheet- ja white paper -tyyppisiä dokument-

teja, mutta en ollut aikaisemmin päässyt sy-

ventymään tällä tavalla tiettyyn aiheeseen. 

Työ vei välillä mukanaan ja vapaa-aika me-

ni nopeasti työtä kirjoittaessa ja aihealueen 

materiaaleihin perehtyessä. Uskon, että jat-

kossa vastaavanlaisten dokumenttien teke-

minen on hieman helpompaa ilman tällaista 

valkoisen paperin ongelmaa.

Lasse: Miten opinnäytetyön tekeminen vai-

kutti sinun tai muiden työtehtäviin?

Ismo: Opinnäytetyö vahvisti omaa osaamis-

tani keskustella asiakkaiden kanssa katast-

rofinkestävistä ICT-järjestelmistä ja niiden 

toteuttamisesta. Lisäksi voin entistä parem-

min tukea omia myyntihenkilöitämme ja 

ratkaisukonsultteja korkean käytettävyyden 

ratkaisujen suunnittelussa ja myynnissä.

Lasse: Miten opinnäytetyösi valinta vaikut-

tavimmaksi opinnäytetyöksi Sytyke ry:n kil-

pailussa vaikutti sinuun tai työhösi?

Ismo: Ensi alkuun olin todella yllättynyt. 

Alkuhämmästyksen jälkeen olin kiitollinen 

Sytyke ry:lle työni saamasta huomionosoi-

tuksesta. Julkishallinnon ja yritysten toimin-

nan jatkuvuuden varmistaminen on yhteis-

kunnallisesti tärkeä asia ja ilokseni valin-

taraati oli samaa mieltä. Lasse, kiitos siitä, 

että lähetit työni kilpailuun. Kiitos myös 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tietohal-

lintopäällikölle, Tuomo Mujuselle, muille 

haastatelluille sekä toimeksiantajan edus-

tajalle Tommi Rinnemaalle. Ilman heitä 

opinnäytetyöstäni ei olisi tullut sellainen 

kuin siitä tuli.

Toimeksiantaja hyödyntää  
työtä jatkossakin

Toimeksiantajaa edustaneen Tommi Rin-

nemaan mielestä opinnäytetyö katastro-

finkestävistä ICT-järjestelmistä edistää 

merkittävästi Fujitsu Finlandin palvelu-

kehitystyötä, jossa myös Ismo Pullilla on 

rooli. Opinnäytetyö on ammattimainen, 

käyttökelpoisen laaja ja selkeä kokonai-

suus, joka vastaa toimeksiantajan työlle 

asettamia tavoitteita – ja osin ylittää ne. 

Työn sisältö on suoraan käytettävissä mo-

nissa Fujitsu Finlandin sekä Nordic-orga-

nisaation hankkeissa. 

 

 
Yliopettaja  on työskennellyt Hämeen ammattikorkeakoulussa vuodesta 
2000. Sitä ennen hän opetti kolme vuotta EVTEKissä ja toimi 10 vuotta Nokiassa 
ohjelmoijana. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa Seppänen vastaa opinnäytetöiden 
ja harjoittelujen ohjaamisista ja opettaa sekä luokassa että verkossa yritystoimintaa ja 
toiminnanohjausjärjestelmiä IT-sisältöjen lisäksi.

 on työskennellyt vuodesta 1986 lähtien IT-alalla erilaisissa asiantuntija-, 
kehitys-, ja esimiestehtävissä. Suurimman osan työurastaan hän on toiminut IT-pal-
velutoimittajien palveluksessa erikoisosaamisalueenaan datacenter-palvelut ja niiden 
kehittäminen ja tuottaminen yrityksille ja julkishallinnon organisaatioille. Tällä hetkellä 
hän työskentelee Fujitsu Finland Oy:ssä datacenter-palveluiden kehitys- ja myynnin 
tukitehtävissä. Kilpailun voittaneen opinnäytetyön hän teki aikuisopiskelijana Hämeen 
ammattikorkeakoulussa, josta valmistui tradenomiksi vuonna 2012.
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E
delleen elää myyttejä siitä, että 

pilvipalveluiden tietoturva oli-

si jossakin suhteessa huonom-

pi kuin perinteisten ns. inhou-

se-ratkaisujen. Kokemuksieni 

mukaan näitä myyttejä levittelevät in-

nokkaimmin IT-toimittajat, joilla ei ole 

uskottavaa omaa pilvitarjoamaa. Välillä 

mietinkin, onko toimittajan myyjä oikeas-

ti huolissaan asiakkaan tietoturvasta vai 

oman tuotteensa menekistä ylivertaisen 

pilvipohjaisen kilpailijan rinnalla.

Organisaatio, joka jättää pilvipalvelut 

hyödyntämättä väärin mielletyn tietotur-

variskin vuoksi, menettää valtavia sum-

mia rahaa. Omien kokemusteni sekä tut-

kimusten (mm. IDC Study 2009 ”Force.

com Cloud Platform Drives Huge Time to 

Market and Cost Savings”) mukaan pilvi-

palveluiden käytöllä voi säästää jopa 50 % 

IT:n kokonaiskustannuksista - puhumatta-

kaan menetetyistä liiketoimintahyödyistä, 

joita saataisiin liiketoiminnan ketteröi-

tyessä ja time-to-market:in parantuessa.

Tietoturvankin kannalta on onneton-

ta, jos organisaatio keskittyy torjumaan 

kaikkein epätodennäköisimpiä tietoturva-

riskejä todennäköisempien riskien sijasta.

Olen koonnut seuraavaan 7 yleisintä 

myyttiä pilvipalveluiden tietoturvasta.

1. Pilvipalvelut eivät ole turvallisia

Minkä tahansa ison ja vakiintuneen pilvi-

palvelun tietoturva on paremmalla tolalla 

kuin keskimääräisen inhouse- tai paikalli-

sen IT-toimittajan datakeskuksen.

Tähän on monia syitä: 

- Koko pilvipalvelun liiketoiminta 

on kiinni tietoturvasta, joten siihen 

panostetaan.

- Pilvipalvelutoimittajilla on varaa 

panostaa tietoturvaan. Oletetaan 

vaikka, että pilvipalvelulla on 100 000 

asiakasta, joiden maksuista keskimää-

rin ohjataan 1000 euroa/asiakas/

vuosi tietoturvapanostuksiin. Tämä 

tekee 100 miljoonaa euroa vuodessa 

tietoturvaan ja kaikista panostuksista 

pääsee nauttimaan jokainen asiakas, 

koska aidossa pilvipalvelussa asiakkaat 

käyttävät samaa infrastruktuuria. 

Missä inhouse-ratkaisussa tai 

paikallisen tarjoajan datakeskuksessa 

voidaan panostaa tämmöisiä summia 

tietoturvaan?

- Pilvipalveluita valvotaan tarkemmin ja 

kokonaisvaltaisemmin kuin inhouse-

datakeskuksissa on tarkoituksenmu-

kaista tai edes mahdollista.

2. Datakeskuksen sijainnilla  
on suuri merkitys

Tietoturvamielessä datakeskuksen sijain-

nilla on häviävän pieni merkitys. Todennä-

köisyys, että tietoturvavuoto tapahtuisi fyy-

sisesti datakeskuksessa on pieni verrattuna 

siihen, että se tapahtuu verkossa – siis in-

ternetissä. Eikä internet ole paikkaan sidot-

tu, koska se on kaikkialla, myös Suomessa. 

Useimmiten tunkeutuja tulee verkosta eikä 

panssarivaunulla datakeskukseen. 

Kaikkein suurin todennäköisyys tietotur-

vavuodolle on oman organisaation ihmi-

sen tahaton toiminta. Siihen ei datakeskuk-

sen sijainti vaikuta.

Toisaalta, sijainti ratkaisee sen, minkä 

maan lakien mukaan datakeskus toimii ja 

sillä voi olla joissain tilanteissa merkitystä.

Kirjoittaja 
- Minulla on yli 25 vuotta työkokemusta isojen yritysten tietohallintojohdosta sekä IT- ja johdon konsul-
toinnista. 21 vuoden huonojen unien – kuinka tuottaa liiketoiminnoille laadukkaita, edullisia ja tietotur-
vallisia IT-palveluita nopeasti – jälkeen löysin pilvipalvelut sekä ketterän liiketoiminnan ja kehittämisen 
menetelmät ja nyt ei tarvitse enää ainakaan em. asioiden takia yöuniaan menettää.
Miikka Heinäsmäki
Tomorrow’s Information Management Today
heinasmaki@yahoo.com
Twitter: @heinasmaki

Viimeisen viiden vuoden aikana aidot pilvipalvelut 

infrastruktuuri- (IaaS), alusta- (PaaS) ja sovelluspalvelut (SaaS) 

ovat nousseet yrityksissä suosituksi tavaksi hankkia IT-palveluita. 

Syyt on helppo ymmärtää: suuret kustannussäästöt, nopea, helppo 

ja edullinen käyttöönotto sekä pilvipalveluiden mahdollistama 

liiketoimintaketteryys.

MYYTTEJÄ 
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3. Henkilötietoa ei saa tallentaa  
EU:n ulkopuolelle

Sitkeä myytti, joka johtuu siitä, että henki-

lötietolaki ilmaisee asian kammottavalla 

kapulakielellä.

Tiivistäen voisi todeta, että henkilötie-

toja saa siirtää EU:n ulkopuolelle, kunhan 

EU on todennut, että kohdemaassa taataan 

tietosuojan riittävä taso.

USA:n osalta on jouduttu erityisjärjes-

telyihin eli ns. US-EU Safe Harbor -järjes-

telyyn, joka tarkoittaa sitä, että maakoh-

taisen hyväksynnän sijasta sovelletaan yri-

tyskohtaista hyväksyntää. Useimmat va-

kiintuneet amerikkalaiset pilvipalvelujen 

tarjoajat täyttävät em. vaatimukset, jolloin 

asiakkaan ei tarvitse huolehtia lupaproses-

seista käyttäessään kyseisiä pilvipalveluita. 

4. NSA kopioi kaiken pilvipalveluihin 
tallennetun tiedon itselleen

Varmastihan tätä ei voi kiistää, mutta  erit-

täin epätodennäköistä se on. Tiedetään, et-

tä NSA on ”sopinut” suurimpien sähköpos-

ti- ja muiden kuluttajapalveluiden tarjoaji-

en kanssa pääsyn tietoliikenteen sisältöön, 

ja tätä datamassaa analysoimalla NSA pyr-

kii löytämään jotain terrorismiin viittaavaa.

Missään ei kuitenkaan sanota, että NSA 

olisi tehnyt vastaavat ”sopimukset” yritys-

palveluita tarjoavien yritysten kanssa. Olen 

kysynyt tätä joiltakin, mutta nämä ovat jyr-

kästi kiistäneet, että luovuttaisivat mitään 

NSA:lle – luonnollisesti toki kiistäisivät, 

vaikka luovuttaisivatkin. 

Jos NSA huolestuttaa, niin johdonmu-

kaisuuden vuoksi pitäisi lopettaa johon-

Google-työasemien, tablettien, älypuheli-

men tai sovellusten käyttö. Tai internetin. 

Enkä käyttäisi kiinalaisiakaan laitteita, käyt-

töjärjestelmiä tai sovelluksia.

5. ”Private cloud” -palvelu on  
pilvipalvelu, mutta turvallisempi  
kuin ”public cloud”

Aivan ensimmäiseksi: ”Private cloud” ei ole 

aito pilvipalvelu, vaan lähinnä IT-toimitta-

jien – siis niiden, joilla ei aitoja pilvipal-

veluita ole tarjota – keksimä markkinoin-

tinimi omalle melko perinteiselle hosting-

palvelulleen. Maallikon ja liian monen IT-

ammattilaisenkin korvaan ”private” kuu-

lostaa turvallisemmalta kuin ”public”. Eli 

aika hyvä markkinointinimi!

”Private cloud” -ratkaisu käyttää saman-

laisia palvelinten virtualisointiratkaisuja 

kuin oikeat pilvipalvelutkin ja sekin tarjo-

taan internetistä. ”Private cloud”-ratkaisus-

ta puuttuu kuitenkin oikean pilvipalvelun 

moni-asiakkuus-arkkitehtuuri (Multi-te-

nancy). Siksi oikean pilvipalvelun hyödyt, 

päällimmäisenä kustannussäästöt, jäävät 

saamatta. Itse asiassa ”Private cloud” on-

kin suunnilleen kallein mahdollinen tapa 

hankkia IT-palveluita.

”Private cloudin” turvallisuus verrattuna 

oikeaan pilveen on vain ja ainoastaan kuu-

lijan mielikuvituksessa. Virtualisointi on 

yhtä turvallista tai turvatonta riippumatta 

pilven nimestä. Sen sijaan ”Private cloud”-

ratkaisussa jää saamatta oikeiden pilvipal-

veluiden ”massatuotannon” ja moni-asiak-

kuus-arkkitehtuurin mahdollistamat tieto-

turvapanostukset ja suojaukset.

6. VPN lisää pilvipalveluiden  
tietoturvaa

Aidon pilvipalvelun voi tuoda VPN:n si-

sään, mutta sen jälkeen se ei enää olekaan 
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aito, koska pääsy julkisesta verkosta on 

hävinnyt ja pilvipalveluun elimellisesti 

kuuluva mobiliteetti-etu menetetty.

Teoriassa, kun VPN lisätään kaikkien 

mahdollisten muiden tietoturvaominai-

suuksien päälle, tietoturva lisääntyy. Vali-

tettavasti käytännössä mukaan astuu kaik-

kien tietoturvaskenaarioiden pahin uhka, 

laiska ihminen.

Tyypillisessä VPN-ratkaisussa aivan lii-

an monen tähden pitäisi olla suotuisas-

sa asennossa, jotta se toimisi esim. pre-

sentaatiossa asiakkaan luona (mitä moni 

myyjä tekee työkseen). Yksikään myyjä ei 

ota riskiä, että yhteysongelmissa menisi 

15 minuuttia kallista aikaa, vaan tallen-

taa tarjouksen a) omalle kannettavalleen, 

b) tabletilleen (vaikuttaa modernilta pi-

tää esitys tabletilta - missä VPN ei toimisi 

kuitenkaan) tai c) muistitikulle, jota ei tie-

tenkään ole kryptattu, koska se lisäisi epä-

varmuutta ja hankaloittaisi käyttöä. Voilà! 

– Nyt on saatu aikaan ihan relevantti tie-

toturvariski vain siksi, että periaatteessa 

aukoton VPN-ratkaisu on elämälle vieras.

Tietoturvallisempaan ja käytettäväm-

pään ratkaisuun pääsisi poistamalla ko-

ko VPN:n ja edellyttämällä kaikilta sovel-

luksilta, että ne toimivat aidosti pilvessä ja 

niiden tietoturva on sen mukaisesti suun-

niteltu ja toteutettu.

7. Turvallisinta on kieltää  
pilvipalveluiden käyttö kokonaan

Tämä on looginen jatko työn sujuvuu-

den vaikeuttamiselle tietoturvan nimis-

sä. Sillä saa ainakin paperilla aikaan tieto-

turvallisemman työskentely-ympäristön. 

On mennyt vain isännän eli IT-työn tuot-

tavuuden ja rengin eli tietoturvan roolit 

sekaisin.

Tosiasiassa, kuten kaikki lapsia joskus 

kasvattaneet tietävät, kieltoja paljon te-

hokkaampi keino on näyttää, miten asiat 

kannattaa tehdä. Moderni IT-osasto huo-

lehtii, että työntekijöillä on käytössään 

turvallisia pilvipalveluita. Todennäköises-

ti yrityskäyttöön tarkoitetut palvelut ovat 

turvallisempia kuin kuluttajakäyttöön 

tarkoitetut – ja ainakin ne saa keskitetyn 

käyttäjähallinnan piiriin.

Yrityksellä pitää olla BYOD-politiikka 

(vastakohtana kielletään kaikki -politii-

kalle), jossa omat laitteet ovat keskitetyn 

etähallinnan piirissä, ja omia laitteita 

käyttävät saavat käytännönläheistä koulu-

tusta ja esimerkkejä siitä, miten niitä käy-

tetään mahdollisimman tietoturvallisesti.

Vinkkejä pilvipalvelun tietoturvan  
parantamiseen:

Terveen järjen käyttö on sallittua. Jos tieto-

turva-asiantuntijasi selittää jotain sellais-

ta, mitä et ymmärrä, niin kysy selvennystä 

niin kauan, että ymmärrät.

Kun ei-pilvipalvelua tarjoava toimitta-

jan myyjä heittää epämääräisesti jotain 

pilvipalveluiden tietoturvattomuudesta, 

niin pyydä häntä kertomaan, miksi hei-

dän ratkaisunsa olisi parempi. Itse olen 

tätä lukemattomilta toimittajilta kysy-

nyt, enkä vielä ole saanut yhtään kelpo  

vastausta. Mutta parhaassa tapauksessa 

asiasta voi oppia jotakin.

Tuotetta tai palvelua hankittaessa ei 

kannata luottaa pelkkään myyjään, vaan 

selvittää itse omalle organisaatiolle tärke-

ät asiat. Mitä pätevältä kuulostavat tieto-

turvasertifioinnit yms. oikeasti ovat, kuka 

ne on myöntänyt ja onko ne myönnetty 

kyseiselle tuotteelle ja versiolle?

EU-US Safe Harbor -hyväksyntä kertoo 

ainoastaan, että henkilötietoja on laillis-

ta tallentaa kyseiseen palveluun. Se ei ole 

tae järeästä tietoturvan tasosta. 

Korkeaa tietoturvaa edellytettäessä kan-

nattaa tuote tai palvelu auditoida. Am-

mattimainen tietoturva-auditoija pystyy 

myös arvottamaan asioita.

Nykyisin pilvipalveluun, kuten luon-

nollisesti myös inhouse-ratkaisuun, tal-

lennettavan datan voi kryptata. Oikein 

tehtynä se on luotettava tietoturvaomi-

naisuus. Siinä on kuitenkin omat haitta-

puolensa, päällimmäisenä tiedon saata-

vuus oikeisiin tarkoituksiin, joten ihan 

joka paikkaan se ei sovellu.

Sataprosenttisesti aukotonta järjestel-

mää ei ole eikä tule. Viimeisten prosentin 

osien tavoitteleminen maksaa älyttömästi 

ja on hyödytöntä, koska aina jää heikoin 

lenkki eli ihminen, jota ei täysin oikein 

toimivaksi saa koskaan. Hyväksy siis epä-

täydellisyys järjestelmissä ja erityisesti ih-

misissä ja suunnittele tietoturvaratkaisut 

sen mukaan. 
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Kirjoittaja:  
on aloittanut työuransa tietotekniikasta kirjoittavana 
toimittajana ja erikoistunut tietoturvaan ja avoimeen 
lähdekoodiin. Viimeisten kymmenen vuoden aikana hän on 
työskennellyt enimmäkseen avoimen lähdekoodin parissa. 
Tietoyhteiskunta-asioita hän on edistänyt mm. Vihreän 
liiton tietoyhteiskuntatyöryhmässä.

M
uuttuneen tilanteen 

ydin on, että Snowde-

nin julkistamien ma-

teriaalien myötä on 

käynyt ilmi, että Yh-

dysvalloissa kansallinen turvallisuus-

virasto NSA elää omaa elämäänsä. To-

teuttaessaan saamaansa tehtävää, mi-

hin kuuluu kaikkien ulkomaalaisten 

valvominen terrorismin vastaisen so-

dan nimissä, se on alkanut rikkoa maan 

omaa lainsäädäntöä. Tämä kävi ilmi nk.  

Verizon-skandaalissa. Tiedustelutoimin-

taan osoitettujen resurssien määrä on häm-

mentävä. NSA:n työntekijöiden määrä on 

salainen, mutta arvioiden mukaan 30 –  

40 000 henkeä. Heti Snowdenin vuotojen 

jälkeen julkaistun artikkelin1 mukaan tie-

dustelukoneiston voima on sopimusyri-

tyksissä, joissa on 4,9 miljoonaa salaisiin 

ja luottamuksellisiin hallituksen asiakir-

joihin käsiksi pääsevää työntekijää. Näis-

tä 483 000 on luokiteltu top secret -kel-

poisiksi, kuten 29-vuotias Snowdenkin oli. 

52,6 miljardin dollarin2 budjetti antaa pal-

jon mahdollisuuksia. Tätä taustaa vasten ei 

ole ihme, että tiedustelutietoa  on käytettu 

myös väärin.

Väkilukuihin suhteutettuna3 Suomella 

pitäisi olla 66,9 miljoonan euron budjetti 

yksityisen sektorin työn noin 8300 huippu-

salaisen tiedustelun rahoittamiseen.

Tiedon puute vaikeuttaa suhtautumis-

ta ja antaa periaatteessa mahdollisuuk-

sia monenlaiseen suhtautumiseen USA:n 

harjoittamaan tiedustelutoimintaan. Ää-

ripäät voidaan karrikoida ”kaikki vakoilee 

kuitenkin ja siksi siitä ei tarvitse välittää”-

asenteeksi ja ”kaikki yhteistyö heti poikki 

moisten rosvojen kanssa”-asenteeksi. On 

selvää, että kumpikaan ei ole realistinen. 

Esitän kuitenkin muutaman huomautuk-

sen, jotka pureutuvat Yhdysvaltojen ja siel-

lä kotipaikkaansa tai tytäryhtiötä pitävien 

yhtiöiden erikoisasemaan tietotekniikan 

kehittämisessä ja paljastusten herättämiin 

kysymyksiin.

Olennaisin tiedon puutteen syy on se, 

että toimintaa säädellään Yhdysvaltain 

kansallista turvallisuutta koskevilla laeil-

la, mm. Patriot Act- ja FISA-laeilla. Niiden 

soveltamisesta käytetään käsitettä gag or-

der eli ”suukapulamääräys”. Lain toteut-

tamiseen liittyvistä toimista kertominen 

on kielletty ja mahdolliset rikkomukset 

käsitellään erityisissä tuomioistuimissa. 

Muualta maailmasta ongelmana on se 

mahdollisuus, että yhdysvaltalaisten IT-

yritysten johto ei ole edes ollut tietoinen 

siitä, miten ja missä määrin vakoilua on 

tehty, koska yhteistoimintaan mahdolli-

sesti pakotetut työntekijät pysyvät hiljaa 

rangaistuksen pelossa. Sekin on mahdol-

lista, että johto tietää, mutta ei myönnä, 

paitsi rangaistuksen pelon myös sen takia, 

että tietää myöntämisen olevan tuhoisaa 

liiketoiminnalle. Gag order -lait koskevat 

myös niitä ulkomaisia yrityksiä, joilla on 

tytäryhtiö Yhdysvalloissa.

  PRISM    

   
  

Mikä

Edward Snowdenin

 paljastukset ovat herättäneet 

paljon keskustelua. 

Kokoan lyhyesti yhteen 

näkökulmani, kriitikon 

 ja tietoyhteiskunta- 

aktiivin näkökulman.
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EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Safe Har-

bour -järjestelyn tarkoitus on ollut luoda 

sopimukseen perustuva järjestely, joka ta-

kaa yhdysvaltalaisten yritysten palveluita 

käyttäville EU-maiden kansalaisille samat 

oikeudet kuin EU:n tietosuojadirektiivi ta-

kaa. Alkuperäinen ongelma on, että Yh-

dysvaltain lainsäädäntö koskee tietosuojan 

osalta vain maan omia kansalaisia eikä tie-

tosuojaa koskevaa kattolainsäädäntöä ole, 

ja normatiivinen ympäristö koostuu hajal-

laan lainsäädännössä olevista säädöksistä 

ja oikeuskäytännöstä.

EU:n komissio on julkaissut niin sano-

tut mallisopimuslausekkeet4 helpottamaan 

henkilötietojen ja datan käsittelyä EU:n ul-

kopuolisissa maissa. Niihin on sisällytetty 

ehdot, joiden noudattaminen riittää takaa-

maan turvallisen tietojen käsittelyn siten, 

että kansallisiin lainsäädäntöihin imple-

mentoidun tietosuojadirektiivin vaatimuk-

set riittävästä tietosuojasta täyttyvät. Nämä 

sopimusmallit ovat Safe Harbour -järjeste-

lystä erillisiä. Niitä voidaan soveltaa vietä-

essä tietoja mihin maahan tahansa.

Yhdysvaltalaisten yritysten ylivoima ja 

palveluntarjonnan laajuus tietotekniikas-

sa on kaikille selvä asia. Tilanteen käsittely 

voidaan jakaa kahteen osaan: poliittiseen, 

lainsäädäntöä hallinnoivaan osaan ja käy-

tännön palveluliiketoimintaa koskevaan 

osaan. Poliittisen osan ongelma on tiivis-

täen, miten Yhdysvaltoihin suhtaudutaan 

sen jälkeen, kun on käynyt ilmi, että se  

samaan aikaan on luvannut EU-kansalaisil-

le Safe Harbour -järjestelyn takaaman tie-

tosuojan ja ylläpitänyt vakoilujärjestelmää, 

joka väitetyn toteutustapansa, laajuutensa 

ja lieveilmiöidensä takia vesittää Safe Har-

bour -järjestelyn tarkoituksen. Poliittinen 

prosessi Safe Harbourin uudistamiseksi tai 

jopa lakkauttamiseksi on jo käynnissä. Sa-

malla arvioidaan, pitäisikö lisäsopimus-

malleja muuttaa. Toinen, arkisen tietotyön 

kannalta olennaisempi asia on kuitenkin 

Snowdenin paljastamiin asiakirjoihin pe-

rustuva riskianalyysi ja johtopäätökset.

Poliittisesti ja moraalisesti mielenkiin-

toisen näkökulman tarjoaa professori Mar-

tin Scheinin. EU:n LIBE-komitean kuule-

ma, YK:n ihmisoikeusraportoijanakin toi-

minut Scheinin totesi, että ei ole epäilys-

täkään siitä, etteikö sekä Iso-Britannian ja 

Yhdysvaltain toiminta rikkoisi kansainväli-

siä ihmisoikeussopimuksia. Scheininin väi-

te perustuu siihen, että viestintäsalaisuus 

sisältyy ihmisoikeusopimuksiin. Sattumal-

ta nämä kaksi maata ovat niitä harvoja mai-

ta, jotka eivät ole ratifioineet sopimusta, 

joka mahdollistaisi oikeusprosessin niitä 

vastaan ihmisoikeusrikkomusissa5.

Kun tehdään sopimuksia EU:n komis-

sion lisäsopimusmallien pohjalta, pitäisi 

ymmärtää, että palvelut tilaava yritys tai 

yhteisö säilyy henkilötietojen käsittelijä-

nä. Lisäsopimusmalleissa käytetään kä-

sitteitä data controller ja data processor.  

Pilvipalvelun tai muun palvelun tuottaja 

on pelkästään data processor, tekninen 

tietojen käsittelijä. Tämä tarkoittaa sitä, 

että palvelun tilaaja kantaa vastuun hen-

kilötietojen käsittelystä ja ymmärtääk-

seni on myös vastuussa, jos ongelmia 

syntyy. Snowden-paljastusten lisäksi ris-

kianalyysissä kannattaa muistaa se, että 

Yhdysvalloilla on harmaahko historia so-

tilastiedustelutiedon käytöstä taloudelli-

sen edun hankkimiseen yhdysvaltalaisille 

yrityksille. Suomessa uutisoiduin asia on 

EU:n Erkki Liikasen komissaarina ollessa 

2001 julkaisema selvitys Echelon-tiedus-

telujärjestelmän olemassaolosta6. Viralli-

sessa raportissa ei kerrota, että yksi selvi-

tyksen taustapontimista oli se, että Boeing 

sai Airbusin nenän edestä taianomaisesti 

kaupan Saudi-Arabian kanssa. 

Mielestäni arjen tietotyössä pitää pysyä 

nöyränä tosiasialle, että työssä käsitellään 

toisten tietoja, niin henkilötietoja kuin 

muitakin. Työhön liittyy päättäminen sii-

tä, miten niitä käsitellään ja vastuu seura-

uksista. Yhdysvaltojen viranomaiset ovat 

osittain joutuneet myöntämään Snowde-

nin paljastusten olevan tosia, minkä pitäi-

si tarkoittaa, että tilanteen riskianalyysia ei 

voi tai ei ainakaan kannata pitää samana 

kuin ennen paljastuksia. 

1 ) http://www.huffingtonpost.com/2013/06/10/nsa-leak-contractors_n_3418876.html
2) http://articles.washingtonpost.com/2013-08-29/world/41709796_1_intelligence-community-intelligence-spending-
   national-intelligence-program
3) USA 317,002 miljoonaa, Suomi 5,445883 miljoonaa
4) http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/international-transfers/transfer/index_en.htm
5) http://www.surveille.eu/index.php/professor-martin-scheinin-testifies-today-before-european-parliaments-libe-com 
   mittee-inquiry-on-surveillance/
6) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A5-2001-0264&language=FI
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okoonnuimme 

10.10.2013 Nitorille 

Anne Isotalon juon-

tamiin Sytykkeen lai-

vaseminaarin jälki-

löylyihin, joissa nautimme innos-

tavat alustukset, antoisan keskuste-

lun ja runsaan iltapalan.

Kristiina Ullgrén Nordeasta alus-

ti suurten organisaatioiden kette-

ryydestä. Isossa, jäykässä organisaa-

tiossa historia painaa ja vanhoista 

tavoista on vaikea luopua. Onko ket-

teryys yhteinen tavoite? Miten saa-

da kaikki kette-

ryyden taakse? 

Kuinka kette-

rää muutos-

ta voi johtaa? 

Miten muutos 

käytännössä 

toteutetaan?

Keskuste-

lut ja tari-

nat muutta-

vat ajatteluta-

poja. Meidän 

pitäisi nähdä 

ja kuunnella, 

mitä tapahtuu, ymmärtää ympäristö, jos-

sa olemme. 

Ketterä kulttuuri lähtee ihmisistä ja hei-

dän kunnioittamisestaan. Kaikki rakentuu 

sille, että ihminen haluaa kehittää työtään ja 

tehdä sen hyvin. Ihmisillä on erilaisia tarpei-

ta ja intressejä, joten luottamuksen raken-

taminen on olennaista. Organisaation ke-

Keskustelussa pohdittiin, haluavatko 

kaikki tehdä työnsä mahdollisimman hy-

vin. Epäonnistuneiden projektien selvit-

telyssähän huomataan usein, että asioita 

ei ole tehty riittävän hyvin. Joillekin kette-

ryys saattaa tarkoittaa, että jätetään jotain 

tekemättä. 

Isossa organisaatiossa tehtävät voivat 

olla parin päivän mittaisia eikä niitä ole 

mielekästä pilkkoa turhan pieniksi. Kette-

rä testaus ei välttämättä kuulu ison talon 

ajattelu soveltuu hanke-

salkun hallintaan ja port-

folion hallinta korjaa itse 

itseään.

Englannin sanat ”tar-

get” ja ”goal” käänne-

tään suomeksi ”tavoit-

teeksi”. ”Targetit”, kiin-

nitetyt asiat, vanhenevat, 

mutta suuntaa näyttävät 

”goalit” eivät vanhene. 

Jälkimmäiset voidaan 

pilkkoa alitavoitteiksi.

Miten itseohjautuvaa 

organisaatiota johde-

taan? Luonto skaalau-

tuu fraktaalimallilla, pu-

humme gram-

moista, milli-

grammoista 

ja tonneista. 

Tekemistä voi-

daan tarken-

taa asteittain. 

”Leanissa” toi-

minnassa no-

pean palaut-

teen merkitys 

korostuu.

Miten paran-

netaan tekemi-

sen mallia? Mi-

ten iteratiivinen 

ja syklinen kat-

selmointi toimii?

Organisaatioissa on paljon kypsiä tuot-

teita. Miten otetaan huomioon ”leanit star-

tupit”, yrityksen sisäiset startupit? Miten 

investoinnit tasapainotetaan menestystuot-

teelta myös startupeille, jotta portfolio uu-

siutuu riittävästi?

Adaptiivisessa organisaatiossa seurataan 

kaikkien projektien edistymistä ja inves-

tointeja  suunnataan paremmin eteneviin 

tai parempaa palautetta saaviin projektei-

hin. Hankesalkkutasolla kysytään, mihin 

investoidaan ja mikä on sen tuotto, pro-

jektitasolla, mitä ollaan tekemässä, ja tii-

mitasolla, miten se toteutetaan. 

lle 
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ten ite

ja syk

selmointi toimii?

tuu fra

kulttuuriin. Välinettä on helpompi vaihtaa 

kuin menetelmää ja toimintatapaa. 

Maarit Laanti Nitor Deltalta alusti ket-

terän portfolion hallinnasta, johon sisäl-

tyy asiakkaan kuunteleminen ja joukkois-

taminen. Jonoteoriaa voi soveltaa myös 

portfolion hallintaan. Alkuun voi näyttää 

siltä, että rinnakkaiset projektit etenisivät 

nopeammin kuin peräkkäiset. Kun pääs-

tään koodaukseen asti, saattaa käydä niin, 

että ohjelmoija joutuu koodaamaan yhtai-

kaa useita projekteja. Peräkkäiset projektit 

ovat sittenkin nopeampia.

Vaatimuksilla on aikaikkunansa, niillä pi-

täisi olla parasta ennen -päivämäärä. Vuo-

Kristiina Ullgrén

Maarit Laanti

Osallistujia Nitorilla.
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toimii vahvan ICT-osaamisen omaavassa konsulttiyrityksessä, Knowit 
Oy:ssä, Account Managerina painopisteenään verkko- ja mobiiliratkaisut.

Lähes kaikki lapset 

unelmoivat luokkaretkestä 

Fazerin makeistehtaaseen 

eli Fazerilaan Vantaalla. 

Perjantaina 25.10.2013 

IT-ammattilaiset verhosivat 

unelmansa ovelasti 

Fazerin tietojärjestelmien 

esittelytilaisuudeksi 

– voiko siis työviikon 

makeammin päättää?

Yritysvierailun alussa Sytykkeen 

ryhmä sai tutustua perheyhtiö 

Fazerin historiaan. Fazer on 

edelleen perheyritys, suvun 

jäseniä työskentelee tänäkin päivänä yh-

tiön palveluksessa – nyt jo neljännessä 

polvessa. Erityisen mielenkiintoista oli 

kuulla, mitä makuja ja brändejä suosi-

taan kansainvälistyneessä yrityksessä, jol-

la on omaa liiketoimintaan kahdeksassa 

eri maassa: Suomessa, Ruotsissa, Venäjäl-

lä, Tanskassa, Norjassa, Virossa, Latviassa 

ja Liettuassa.

Fazer on arvostettu ja pidetty työpaik-

ka, jossa työsuhteet ovat pitkäkestoisia. 

Oli ilo kuulla, kuinka monin eri tavoin 

Fazer kannustaa yli 15 000 työtekijään-

sä pitämään huolta itsestään. Liikuntaan 

kannustetaan lukuisin eri lajivaihtoeh-

doin ja terveellistä ruokailua tuetaan. Jo 

Karl Fazer aikanaan oivalsi, että erityises-

ti suklaan nauttimisen vastapainona on 

syytä harrastaa liikuntaa.

Opastettu kierros päättyi auditorioon, 

jossa erityisesti kiinnitti huomiota ranskan-

pastillinväriset Eero Aarnion suunnittele-

mat Pastilli-tuolit. Nyt oli vuorossa odotet-

tu CIO:n puheenvuoro: Pertti Norjos esit-

teli Fazerin IT-hallinnon vastuualueet otsi-

kolla ”IT in Fazer – scope of deliverables”. 

Myös IT-hallinnon näkökulmasta Fazerilla 

on pitkä ja monimuotoinen historia, ja lii-

kevaihtoa on kasvatettu lukuisin yritysos-

toin kaikilla Fazerin liiketoiminta-alueil-

la: leipomo-, keksi- ja makeistuotteet sekä  

ruokailu-, ravintola- ja kahvilapalvelut. 

Liikevaihdoltaan ruokailupalvelut on suu-

rin palvelualue, seuraavana ravintolapalve-

lut. Brändin kannalta tunnetuimmat, eli 

makeistuotteet, edustavat liikevaihdoltaan 

edellisiä huomattavasti pienempää osuutta.

Fazer on perinteisesti ollut holding-yh-

tiö, ja nyt menossa kohti matriisiorgani-

saatiota, mikä pakottaa uudistamaan mm. 

prosessit ja master datan hallinnan, ja vaa-

tii entistä tehokkaampaa liiketoiminnan 

ennakointia ja suunnittelua. Historian 

painolastina esimerkiksi liiketoiminta-

sovelluksia on yli 200, kun järkevä mää-

rä olisi alle puolet nykyisestä – pelkästään 

myynnissä on 37 erilaista järjestelmää. IT 

ei omista järjestelmiä vaan liiketoiminnot, 

tosin kolmasosa järjestelmistä on tällä het-

kellä ilman omistajaa. IT:llä on aktiivinen 

rooli liiketoimintojen tukena. Fazerin IT-

hallinnossa työskentelee 75 henkilöä, ja li-

säksi 10−15 henkilöä eri toimittajilta.

IT:n ja liiketoiminnan yhteistyön sekä 

bisneksen kehityksen kulmakivi on Fame, 

Fazerin oma projektitoimistomalli, joka on 

viisiportainen perinteinen gate-malli. Fame 

määrittelee tarkasti, mitä missäkin vaihees-

sa pitää olla valmiina, jotta saadaan lupa 

edetä seuraavaan vaiheeseen. Fame-malli 

tukee menestyksekkäästi myös ketteriä pro-

jektinhallinnan menetelmiä.

Pertti Norjos painotti brändin merkitys-

tä Fazerin liiketoiminnassa: Fazer on ni-

menomaan bränditalo, jonka haasteena on 

kaupan volyymien muutos. Myös IT-hallin-

non tärkein tehtävä on luottamuspääoman 

hankinta. Brändien arvostus 2013 -tutki-

muksessa Fazerin Sininen ja Fazer pitivät 

sijansa kärkikaksikossa, joten puolustetta-

vana on Suomen vahvin brändi.

Vierailumme Fazerilassa päätti ostoskier-

ros myymälässä: Fazerin siniset ajatukset ja 

kassillinen eväitä hyvään elämään siivitti 

Sytykkeen ryhmän askeleet kohti viikon-

lopunviettoa. 
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AAGA-HELIAssa juhlittiin 

25.9.2013 BITe (Business Infor-

mation Technology) -koulutus-

ohjelman kymmenvuotistaivalta. 

Koulutusohjelmajohtaja Jarmo Peltoniemi 

kertoi, että BITessä on 600 opiskelijaa, jotka 

tulevat 48 maasta ja kaikista maanosista. Tä-

hän mennessä koulutusohjelmasta on valmis-

tunut yli 200 IT-tradenomia. Suomessa BI-

Teä tarjoavat myös Laurea sekä Kemi-Tornion, 

Lahden ja Oulun seudun ammattikorkeakou-

lut. Koulutusohjelmasta valmistuu mm. so-

vellusten ja liiketoimintaprosessien kehittäjiä.

Rehtori Ritva Laakso-Manninen muis-

tutti, että ammattikorkeakoulut ovat kan-

sainvälistyneet jo parikymmentä vuotta ja 

opettajien kielitaitoon ja verkostoihin on 

panostettu. Englanninkielinen koulutus 

edistänee tulevaisuuden koulutusvientiä.

Suomalainen opiskelija Fredrik Johans-

son kertoi valinneensa BITen, koska se  

tarjoaa hyvän sekoituksen nopeasti kehit-

tyvää tietotekniikkaa ja englanti on tule-

vaisuuden kieli.

Turkkilainen Libyassa syntynyt alumni 

Nur Sah Ketone, joka toimii Rails Girlsien 

valmentajana ja Ruby on Railsin opettaja-

na, pohti, miksi suorittaa tutkinto, jos se ei 

kiinnosta rekrytoijia, jos ohjelmointikielen 

oppii kuudessa viikossa ja jos koulussa opi-

tuttuja teknologioita ei tarvita enää vuoden 

kuluttua. Hän nosti tärkeimmäksi, että 

koulu tunnustaa oppijan osaamisen ja et-

tä koulussa samasta aiheesta kiinnostuneet 

ihmiset kohtaavat.

Ari Rahkonen Microsoft Finlandilta ky-

syi, kehittyykö Suomesta pelien ja mobii-

liliiketoiminnan globaali keskus. Suomes-

sa peliteollisuuden kasvu on merkittäväs-

ti suurempaa kuin maailmalla ja markki-

nat odottavat seuraavaa Roviota ja Super-

celliä. Menestykseen tarvitaan haasteiden 

on Sytyke-lehden päätoimittaja, IT-kouluttajat ry:n puheenjohtaja 
ja tietokirjailija, luotsannut ammattikorkeakoulujen verkko-
opetusta kehittävää Tietie-verkostoa toistakymmentä vuotta ja 
opettanut tietojärjestelmien kehittämistä mm. BITessä.

ymmärtämistä ja tukea kasvuyrityksille. Vii-

me vuonna kasvuyritysten kansainvälinen 

SLUSH-konferenssi keräsi tuhansia osal-

listujia pariksi päiväksi Helsinkiin. Inno-

vatiiviset yritykset rakentavat menestystä.

Kansanedustaja Mikael Jungner pohdis-

keli, onko softantekijän vaikea ymmärtää, 

että asiakkaat tarvitsevat ratkaisuja ongel-

miinsa. Miten yhdistetään informaatio, tar-

peet, ratkaisu ja luottamus? Menestyksen 

avain saattaa olla serendipiteetti, sattuma; 

etsit neulaa ja löydät heinäsuovan. Avoin 

data tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Päätök-

Menestykseen tarvitaan intuitiota, tun-

teita, koko aivokapasiteettia, erilaisia ih-

misiä ja erilaisia aivoja, optimisteja ja pes-

simistejä, ihmisten ja numeroiden rakas-

tajia. Auttajia ja kädestä pitäjiä tarvitaan 

loputtomasti. 

Nur Sah Ketone puhumassa auditoriossa, taustal-
la viestiseinän kysymyksiä. Kuva: Eija Kalliala

BITen opettajia, oikealla takana Kirsti Jalasoja, 
joka toimi Sytykkeen puheenjohtajana vuosina 
1991 – 1993. Kuva: Anna Melgin

BITen opiskelijoita juhlapöydän ääressä. 
Kuva: Anna Melgin

BITen  
alumneja.  

Kuva: Anna 
Melgin

Vasemmalla 
Nur Sah Ketone, 
keskellä Jarmo 
Peltoniemi. 
Kuva: Anna 
Melgin
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KUUTAMOLLAKUUTAMOLLA

N
äin kun ollaan kulkuset kilisten 

menossa kohti valkeaa joulua, 

niin kannattaa siirtää ajatukset 

vihreyteen. Joulukuusihan on 

vihreä, paitsi sellaiset ympäris-

töystävälliset muovista tai mistä 

lie synteettisestä materiaalista tehdyt ikikuuset, 

joista suurin osa on vihreitä, mutta eiköhän niitä 

saa kaikissa sateenkaaren väreissä. 

Käsitteenä vihreä IT on hankala, koska IT itses-

sään on aika abstrakti asia. Vähän sama kuin pu-

huisi vihreästä kirjallisuudesta. Paitsi no, kirjalli-

suushan olisi täysvihreää silloin, kun lopputulos, 

eli kirjat eivät vaatisi paperia. Sitten taas toisaalta, 

eihän lopputulos välttämättä ole käsitteenalainen 

asia, sillä eihän IT-asioiden lopputuloskaan välttä-

mättä ole vihreää. Vai onko monikansallisten öl-

jy-yhtiöiden IT vihreää vai ei? Moraali muutenkin 

on hankala asia, jos kirjanpito-ohjelmaa käyttää 

tupakkatehdas, selluloosatehdas, soopeliturkki-

tehdas tai pääkaupunkiseudun lähistöllä toimiva 

jätevesikuljetuksiin erikoistunut yritys, joka kuljet-

taa jätevedet asiakkaan luota vähän matkan pää-

hän ojaan, niin voiko tuollaista ohjelmaa sanoa 

vihreäksi? Miksikäs ei. 

Vihreys pitää siis määritellä tekoprosessin, ei 

lopputuloksen näkökulmasta, mikä onkin poik-

keuksellista. Urheiluautoteollisuutta ei kovin suu-

reen ääneen mainosteta vihreydellä, ei vaikka nii-

den tuotantolinjat saattaisivatkin olla hyvinkin 

vähäpäästöisiä. Mutta asiaan. Mikäli koodaaja 

käyttää kahvinjuontiinsa toimistokahviautomaa-

tista kertakäyttömukeja, on IT jonkin muun kuin 

vihreän väristä. Tai jos hän menee toisessa kerrok-

sessa sijaitsevaan palaveriin hissillä, eikä portaita 

kävellen. Jos asiaa laajennetaan, niin konesalin 

sähkön pitää olla tuulisähköä, toimistorakennus 

sekä työpaikkalounas tehty kierrätettävistä luon-

nonmateriaaleista, joilla on mitätön vesijalanjälki. 

Yksi maailman älyttömimmistä asioista muuten 

onkin tuo vesijalanjälki. Ihmettelen kovasti, miksi 

Suomessa kohkataan sellaisesta asiasta. Täällähän 

on vettä vuoden mittaan joka olomuodossa ja joka 

paikassa, joissakin paikoissa sitä on ihan harmik-

si, jopa hengenvaaraksi asti. Kuten järvissä. Joita 

Suomessa tiettävästi on muutama. Joten onhan se 

Vihreä IT
nyt aivan kamalaa, jos jonkun asian tuottamiseen 

menee vaikka tuhat litraa vettä. Tuhatlitraisia löy-

tyy ihan pienehköstäkin järvestä helposti miljoo-

nia. Suomen järvien yhteistilavuus on wikipedian 

mukaan 235 kuutiokilometriä. Hetkinen…se te-

kee 235 ja monta nollaa perään -suuruisen määrän 

noita tuhatlitraisia. Ja siinä on vasta järvet. Sitten 

mukaan pitää ottaa suot, ojat, lätäköt ja pohjave-

det. Ja lumenkaatopaikoilla olevat lumikasat. Jos 

Suomessa kaikki olemassa olevat vesihanat laite-

taan täysille, niin ei se vesi mihinkään loppuisi. 

Sehän vain menisi kiertoon vähän nopeammin. 

Älkää nyt hyvänen aika kuitenkaan menkö väänte-

lemään niitä hanojanne täysille, koska olen kuullut 

erään asiantuntijan sanoneen, että vedenpuhdis-

tuslaitokset toimivat paremmin, kun käsiteltävä 

tuote on likaista, likaisuudeltaan laimean veden 

puhdistaminen on kai sitten hankalampaa. Vähän 

sama kuin laadultaan varsin hyvän ohjelmiston 

testaaminen, virheitä ei meinaa löytyä millään.

Hieman ymmärrettävämpää on puhua Saharan 

alueen afrikkalaisten tuotteiden vesijalanjäljistä, 

mutta kotimaisten tuotteiden suhteen se on nau-

rettavaa. Miksi ei muuten puhuta happijalanjäljes-

tä? Happihan on aivan hirvittävän harvinainen ai-

ne, ja vielä elintärkeämpi kuin vesi. Ilman happea 

ihminen nimittäin tulee toimeen joitakin minuut-

teja, mutta vettä ihminen ei tarvitse ollenkaan, ja-

noonhan voi aina juoda vaikka maitoa. 

Ilmakehässä happea on 21 prosenttia ja termos-

fääri on ilmakehän uloin osa, joka ulottuu 690 

kilometrin korkeuteen. Jos maapallo otetaan mu-

kaan ja vähän pyöristellään, niin maapallon ja il-

makehän säteeksi tulee 7 000 kilometriä ja tilavuu-

deksi 1,4 tsettakuutiometriä. Tsettahan on kaikille 

tuttu tuo 1021. Eikös kännykkäkameroiden pikse-

lit ala olla jo tuossa luokassa? No, joku voi laskea 

loppuun hapen esiintymistiheyden koko sillä ti-

lavuusalalla, jonka maapallo ilmakehineen ava-

ruudessa itselleen ottaa. Ei ole paljon se. Niin et-

tä mitäs tässä mistään vihreydestä keskustellaan, 

nyt pitäisi keskustella happeisesta IT:stä. Vihreään 

IT:hen riittää se, että uudelleenkäytetään vanhaa 

koodia. Ja vihreintä joulunviettoa on tietenkin se, 

että kierrätetään viimevuotiset joululahjat uusille 

lahjansaajille. Mukavaa Joulunodotusta!    
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Sytyke ry:n hallitus 2014

VARAJÄSENET

Sytyke ry yhdistää suomalaiset tietojärjestelmätyön ammattilaiset 
liiketoiminnasta teknisiin asiantuntijoihin. Ajankohtaisia systeemityöteemoja, 
ajatusten vaihtoa ja oppimista alan ammattilaisten kesken – hypetystä 
tervejärkisesti. Sytykkeen osaamisyhteisöissä samoista aiheista kiinnostuneet 
järjestävät asiantuntijatapahtumia ja verkostoituvat.

Sytyke ry on Tietotekniikan liiton (TTL ry) suurin valtakunnallinen 
teemayhdistys.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi varapuheenjohtaja sekä 3 - 5 
varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä. 

Hallituksen sähköpostilista: info (at) sytyke.org.

, 
Codebakers

mikko.holmberg (at) sytyke.org

, 
laivaseminaari
NP-Ratkaisut Oy, Aalto-yliopisto
tarmo.toikkanen (at) sytyke.org

tarmo.toikkanen (at) sytyke.org

LIITTOKOKOUSEDUSTAJAT

, 
sihteeri
Fennia
anne.isotalo (at) sytyke.org

, 
tekniikka

Fraktio
heikki.naski (at) sytyke.org

,
puheenjohtaja 

Ambientia
ville.availa (at) sytyke.org

, 
lehden päätoimittaja
Otavan Opisto, T:mi Eija Kalliala
paatoimittaja (at) sytyke.org

, 
varapuheenjohtaja 
Gofore
jussi.nurminen (at) gofore.com

, 
oppilaitosyhteistyö 

Kymijoen Työterveys Oy 
timo.piiparinen (at) sytyke.org

minna.oksanen (at) sytyke.org

HALLITUS 2014
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