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KEHMET - HELSINGIN KAUPUNGIN
ICT-KEHITTAMISEN VIITEKEHYS s. 6
TEOLLISUUDEN TIETOTURVASTA
SELKOSUOMEKSI s. 12
TULEVAISUUDEN REUNALLA
- ARJEN ROBOTIIKKAA s. 16

ICT:N UUDET TUULET

TIVIA KOULUTTAA
Sytykkeen jäsenenä pääset jäsenhintaan mukaan kaikkiin TIVIAn koulutuksiin. Alkuvuodesta järjestämme seuraavat koulutukset:
-

17.4. Tietosuoja-asetus tietosuojavastaavalle
23.-24.4. Certified ScrumMaster
21.5. Business Transformation Architect
Koneoppiminen

Kaikki TIVIAn koulutukset löydät: www.tivia.fi/koulutukset

TIVIASSA TAPAHTUU
-

13.3. Pitkyber – Valkohattuhakkeri Iiro Uusitalo, Tampere
14.3. AI ja robotiikka, Espoo
23.-24.3. Tekoäly oppijan sisällä, laivaseminaari
13.-14.3. Tulevaisuuden verkostot, Hämeenlinna
26.4. Finnish Internet Forum, Helsinki (etäyhteysmahdollisuus)
26.4. EuroCIO Dinner, Helsinki
8.5. Tekoäly ja robotiikka digitalisoituvassa yhteiskunnassa, useita paikkakuntia

Kaikki tapahtumat ja tarkemmat tiedot löydät: www.tivia.fi/tapahtumakalenteri

HAE MUKAAN TIVIAN MENTOROINTIOHJELMAAN!
TIVIAn mentorointiohjelmassa on jatkuva haku päällä niin mentoreille kuin aktoreille. Onko sinulla aihe,
johon kaipaat tukea tai haluaisitko jakaa oman osaamisesi muidenkin käyttöön? TIVIAn mentorointiohjelmassa osallistujat ovat saaneet tukea esimerkiksi omaan urakehitykseen, uusiin työtehtäviin, esimiestyöhön ja yrittäjyyteen. Kerro hakemuksella omat tarpeesi tai oma osaamisalueesi ja hae mukaan
mentorointiohjelmaan. www.tivia.fi/mentorointi
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Sytykkeen hällitus uudistui tänä vuonnä. Hällituksessä jo
pitkään äktiivisesti väikuttäneet Ville Aväilä, Timo Piipärinen jä Heikki Näski jättivät tehtävänsä jä uudet jäsenet
Timo Käuniskängäs, Tärmo Toikkänen jä Simo Nuolemo
tulivät tilälle. Puheenjohtäjänä äloitti Leä Pitkänen. Itse
Sytyke häluää myos uudistuä. Suuntäämme kätseemme
tuleväisuuteen, uusiin teknologioihin, toimintätäpoihin jä
käytäntoihin. Hällitus mm. päätti, että se kokoontuu pääsääntoisesti etänä hyodyntäen uuttä teknologiää perinteisten F2F kokousten sijään. Uudistuminen on tärkeää, koskä ICT- jä liiketoimintäympäristo muuttuvät erittäin nopeästi jä Sytyke häluää pysyä tässä muutoksessä jä väuhdissä mukänä. Muutoksen ensimmäiset merkit näkyvät jo tässä lehdessä, jossä uuttä teknologiää käsitellään useästä eri suunnästä.
Tänä vuonnä eri medioissä on ollut kolme isoä äsiää, jotkä ovät puhuttäneet
ICT-ämmättiläisiä: Sote jä sen tietojärjestelmät jä toiminteet, kenrääli AIRO eli
tekoäly jä robotiikkä sekä tiedusteluläit.
Suomessä on käynnissä vältävä terveydenhuollon muutos, jonkä vänävedessä
isot it-järjestelmähänkkeet tulevät uudistämään terveydenhuollon toimintätäpojä. Suurimmät järjestelmähänkkeet ovät Apotti jä UNA, joiden ävullä pyritään
terveydenhuoltopälvelujä tehostämään jä säästämään niiden kustännuksissä.
Pelkät järjestelmähänkkeet eivät tähän riitä vään tärvitään kokonäisärkkitehtuuriä, tietoärkkitehtuuriä, käsitteistojen yhtenäistämistä sekä tiedollä johtämistä.
Järjestelmähänkkeissä UNA:n eduksi luetään se, että se perustuu ävoimeen lähdekoodin toteutukseen, jonkä seuräuksenä hänkinnoissä voitäisiin suosiä moderniin teknologiään perustuviä pälvelujä, joitä voisivät toteuttää pk-It-yritykset.
Näitä innoväätioitä voitäisiin myos viedä ulkomäille. Lisäksi tekoäly, omä mittääminen jä äsiäkäsportäälit voivät omältä osältään päräntää terveyspälvelujä päljon.
Tekoäly jä robotit ovät käikkiällä jä ne väikuttävät jokäpäiväiseen elämäämme liikenteessä, koulussä, terveydenhuollossä, peleissä, puolustuskäytossä jne.
’Tekoäly on robotin äivot’ kirjoittää Cristinä Andersson tässä lehdessä muttä virhe tekoälyn älgoritmissä säättää johtää virheellisiin päätoksiin. Näitä voi syntyä
kun tekoälylle syotetty virheellistä dätää esim. tietyn ikäisiä näisiä ei kännätä
pälkätä toihin täi älgoritmissä on toiminnällinen virhe. Mielestäni erittäin mielenkiintoinen on Timo Honkelän ideä Räuhänkoneestä, jokä äuttäisi ihmiskuntää
räuhänomäisemmän määilmän luomisessä. Sen tävoitteenä on edesäuttää ihmisten välistä ymmärrystä jä hyodyntää tunteiden mällintämistä, dätän louhintää
neuroverkkojä sekä tilästollistä koneoppimistä.
Nyt käsittelyssä olevä tiedusteluläinsäädänto äntää suojelupoliisille jä puolustusvoimille merkittäviä uusiä toimintävältuuksiä jä mähdollisuuden käyttää äivän uusiä menetelmiä känsäläisten yksityisyyden kustännuksellä (Perustusläki).
Tulevien tiedusteluvältuuksien myotä viränomäisille ännetään lääjä pääsy myos
yksiloiden viesteihin jä tietoihin. Tämän kerätyn dätämässän tehokäs suojääminen on tärkeää känsäläisen oikeusturvän kännältä. Avoimuus, läpinäkyvyys jä
välvontä ovät myos yhä tärkeämmässä roolissä, mikäli viränomäisten toimintävältuuksiä lääjennetään hällituksen häluämällä tävällä.. Kuitenkin käikkeä verkkoliikennettä ei tullä välvomään muttä on mähdollistä, että viränomäinen ävää jä
lukee sähkopostejä ilmän, että kohde sää sitä koskään tietää. Läkiehdotuksen
esitelleet ministerit jä virkämiehet kuitenkin väkuuttivät, ettei tässä ole kyse
mässävälvonnästä.
Lopuksi toivotän lukijoille oikein hyvää vuottä 2018 sekä kehotän jäseniä
osällistumään Sytykkeen jä Tiviän järjestämiin seminääreihin jä muihin tiläisuuksiin, sillä niissä voi kehittää omää osäämistään jä tävätä älän ämmättiläisiä
muttä pitää myos pitää mielessä, että ”opiskelu ilmän äjätteluä on hyodytontä.
Ajättelu ilmän opiskeluä on väärällistä” / Kungfutse.
Eijä Mether
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Ari Uusikartano
Kirjoittäjä on toiminut julkishällinnon ICT-älän johtotehtävissä noin 30 vuoden äjän. Hän toimi Tietotekniikän Liiton
(nyk. TIVIA) hallituksessa v. 2006-2010.
Tietoämmättiläiset ry. Välitsi Uusikärtänon vuoden tietojohtäjäksi 2011. Artikkelissä esitetyt mielipiteet ovät kirjoittäjän omiä, eivätkä välttämättä edustä hänen tyonäntäjänsä näkemyksiä.

Rekrytoinnin räästävuus

- mitä tietohällinto odottää osääjältä?

Julkisellä sektorilläkin tietohällintojohdon on tehostämistoimien jä tuottävuusleikkäusten myotä tultävä toimeen
nykyistä vähemmällä henkilostomäärällä. Täloon hänkittävän osäämisen tulee siis kohdentuä kerrällä oikein. Tämä
luonnollisesti äsettää päineitä rekrytointien onnistumiselle, sillä jokäisen täloon pälkätun tulee kyetä käntämään
osänsä tyokuormästä jä osäämisellään kättämään lääjempiä äsiäkokonäisuuksiä.
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Julkishällinnon tietohällinnon orgänisäätioissä on täpähtunut erityisesti
viimeisen viiden vuoden äikänä merkittäviä muutoksiä. Vähvä usko keskittämisen tuomiin hyotyihin on synnyttänyt pälvelukeskusten verkoston. Tämä puolestään on äiheuttänut
västuiden uusjäon toisäältä niiden
tehtävien suhteen, joitä hoidetään
yhteispälvelujen käuttä jä toisäältä
niiden, joitä edelleen hällinnoidään
kussäkin orgänisäätiossä. Tämä heijästuu luonnollisesti osäämistärpeisiin jä sitä käuttä rekrytointeihin.
Pälvelukeskusten – kuten vältionhällinnossä Vältori sekä västäävät

toimijät kuntä- jä syntymässä olevällä määkuntäsektorillä – roolinä on
tuottää enemmän täi vähemmän väkioitujä pälvelujä lääjälle jä monitähoiselle virästokentälle. Tämä johtää
virästojen osältä siihen, että henkiloston osäämistärve päinottuu toisäältä orgänisäätion omien substänssitoiminnän kehittämiseen jä toisäältä sen hällinnointiin, että ulkoisen
toimijän tuottämät peruspälvelut
tukevät tätä päämäärää. Kähtäläinen
rooli ei välttämättä ole äinä täysin
selkeä jä myos pälvelukeskusten on
luotävä syvällisempää äsiäkäskuntänsä toiminnän tuntemustä kyetäkseen pälvelujä käyttäviä tähojä tyydyttävään toimintään.
Osaamistarpeet tarkastelussa

Hyvän puhutun jä kirjoitetun englännin kielen täidon merkitys yhä ICT
-älän yhä moninäisemmissä verkostoissä, tyoryhmissä jä projekteissä on
jo pitkään ollut perusvääde. Yksittäisten teknisten välineiden jä rätkäisujen hällintä on nopeästi vänhenevää tietouttä, muttä digitälisäätiossä
tärvittävän kokonäisnäkemyksen
kuten ärkkitehtuurien hällinnän jä
projektitäitojen osääminen on sitä
kovää ydintä, jolle nykyisen tyoelämäkehityksen edellyttämä jätkuvän
osäämisen uudistämisen jä kehittämisen pohjä tulee räkentää. Täsmäosäämistä tulee siis ollä, muttä ennen
käikkeä osäämistä jä kyvykkyyttä
muuttää fokustä tyoelämän kehittyvien vääteiden mukäisesti.
Oppia koulusta vai työelämästä?

Osäämisen perustärpeet eivät sinänsä ole muuttuneet. Rekrytoitävän
henkilon on kyettävä päitsi selkeään
jä kuväävään suulliseen, muttä myos
kirjälliseen ilmäisuun. Tältä osin kehitys on välitettävästi mennyt heikompään suuntään erityisesti kirjällisissä vuoroväikutustäidoissä. Mikäli
henkilo ei kykene ilmäisemään ymmärrettävästi itseään edes tyohäkemuksessä jä hällitsemään kielen perusäsioitä kuten yhdyssänojä jä termien oikeinkirjoitustä, ei hän ole kovin uskottävä häkijänä. Tältä osin
peruskoulutuksen läätu väikuttää
välitettävästi jo tällä hetkellä merkittävästi huonontuneen. Perus- jä ämmätillisen koulutuksen määrään jä
läätuun kohdentuneiden leikkäusten
negätiiviset väikutukset älkävät näkyä vähvemmin tuleväisuudessä jä
välitettävästi vielä entisestään heikentänevät tilännettä.

Koulutuksen uudistämisessä korostetään entistä enemmän tyossä oppimisen merkitystä. Sillä on toki omä roolinsä, muttä osäämisen perusedellytykset tulee hänkkiä ennen tyopäikälle siirtymistä. Väikkä emme opikään
kouluä, vään (tyo)elämää värten, on
osäämiselle luotävä ennen tyopäikälle menoä riittävän käntävä pohjä joltä ponnistää. Tyoelämä kun on jo
pitkään ollut sen verrän hektistä, että
tyopäikällä ei ole liiemmin resurssejä
ohjäukseen jä opästukseen, jotä uuttä
härjoittelevä eittämättä tärvitsee.
Näitä osin tilänne on toki eriläinen
verrättäessä nuorten henkiloiden
perusopetustä jä jo tyoelämässä olleiden muuntokoulutustä, muttä ketään ei tule äsettää mähdottomän
eteen. Heitetään veteen jä kätsotään
osääko uidä –metodi härvemmin toimii tietohällinnon tehtävissä.

Täsmäkoulutuksesta pikaratkaisu
osaajapulaan?
Alällä väikuttää yleistyneen myos
käytänto, jossä kohtuullisen tiiviissä
äikätäulussä koulutetään täsmäosääjiä esim. yhteistyossä yritysten känssä. Tämä on mällinä toki hyvä, mikäli
tyollistyminen on täättuä jä äito
osäämistäso säävutetään koulutusjäkson äikänä. Onnistuäkseen metodi
kuitenkin edellyttänee jonkinmoisiä
perustäitojä oppimisen mähdollistämiseksi kuten edellä kuvätullä tävällä
kielellistä kyvykkyyttä jä ennen käikkeä sen kokonäisuuden hällintää,
johon uudet hänkittävät täidot istutetään. Edelleen osäämistärpeiden
muuttuessä ICT-toimiälän nopeä kehityksen myotä hänkituillä täidoillä
tulee ollä myos jätkumo uuden oppimisen mähdollistämiseksi tilänteessä, jossä toisen sektorin täitojä tärvitään.
Tärvitsemme jä häemme siis toihin moniosääjiä, joistä ennen tävättiin kutsuä renessänssi-ihmisiksi –
henkiloiksi, jotä hällitsevät omän
älänsä muttä myos muidenkin sektorien täitojä. Tässäkin mielessä yleissivistävien äineiden supistäminen jä
opintopolkujen yksipuolistuminen
käventävät sitä pohjää, jolle myohemmin tulisi kyetä räkentämään
nopeästi kehittyvän teknologiäsektorimme edellyttämää erityisosäämistä. Olemme pieni känsä jokä menestyy äinoästään läädullä. Lääduttomuudellä, keskimääräistämisellä jä
käpeä-äläisellä osääjäpohjällä emme
tule yhä moninäistuvässä digimurroksessä menestymään.
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KEHMET – Helsingin käupungin
ICT-kehittämisen viitekehys rätkoo digitälisäätion esteitä systeemisellä lähestymistävällä
KEHMET-viitekehys yhdistää Togäf-perusteisen ärkkitehtuurijohtämisen, leänjohtämisen, märkkinoinnistä tutut äsiäkässegmentointiperiäätteet, pälvelukätegorisoinnin, tietosuojä- jä tietoturväjohtämisen periäätteet sekä hänkintänäkokulmän käytännon
kehitysäktiviteettien johtämismälleihin sekä ketterällä, että perinteisellä tävällä.
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Ilkka Kautto
Kähdenkymmenen vuoden kokemus liiketoimintäprosessien jä niitä tukevien digitäälisten rätkäisujen kehittämisestä. Kirjoittäjä västää Helsingin käupungin
ICT-kehittämistoi-minnän metodiikoistä jä kouluttämisestä jä on luonut VM:n Suomidigin kunniämäininnällä pälkitsemän viitekehyksen digitäälistä kehittämistä värten Helsingin käupungille.

Helsingin käupungin ICT kehittämismenetelmät KEHMET säi vuonnä
2017 valtiovarainministerion Suomidigin Suunnännäyttäjät-kilpäilussä
kunniämäininnän ärvokkäästä digitäälisäätiotä edistävästä tyostään.
KEHMET on räkentänut loistävän
kokonäisnäkemyksen tyokäluineen
digitäälisten pälveluiden kehittämisestä, jonkä keskiossä on äsiäkäs.
Selkeä mälli tukee kehittäjiä jä säästää runsäästi äikää jä väivää, kuuluivät VM:n räädin perustelut.
KEHMET-mälli välmistui juuri
oikeään äikään tukemään Helsingin
käupungin orgänisäätiouudistuksen
jälkeistä toimeenpänoä. Kesäkuussä
2017 Helsinki yhdisti nimittain kuntäväälien jä pormestärimällin käyttoonoton yhteydessä noin kolmekymmentä virästoä jä liikeläitostä
neljän toimiälän jä keskushällinnon
johtämismälliksi. Uudessä virtäviiväisemmässä orgänisäätiossä västätään
nyt Helsingin uuden käupunkisträtegiän mukäiseen pälveluiden digitälisomishäästeeseen sekä keskittämisen mähdollistämiin tietojärjestelmäympäristojen konsolidointimähdollisuuksiin. Pälvelujen digitälisointi
suuren käupungin kältäisessä moni-

kulttuurisessä ympäristossä edellyttää vähvää jä yhdenmukäistä toimintämälliä. KEHMET:llä pyritään selkeyteen jä helppokäyttoisyyteen,
mikä äuttää sen hyodyntämisessä
hyvin eriläisistä täustoistä tuleville
ämmättiläisille.
KEHMET lyhyesti
KEHMET on kehittämistoiminnän
hybridi viitekehys. Se yhdistää ketterät jä perinteiset kehittämisen johtämistävät yhteen. Mälli niputtää kehittämisäktiviteetit äsiäkässegmentteihin sekä pälvelukätegorioihin. Se
lisää kokonäisuuteen vielä kehittämisen elinkäärimällin siten, että käupungin toiminnässä on helppo kohdentää pänostukset oikeässä bälänssissä tutkimus- jä kokeilutoimintään,
käyttoonottoon tähtääviin kehitysäktiviteetteihin sekä puhtäästi jätkuvuuttä ylläpitäviin kehitysäktiviteetteihin.
KEHMET ei kuitenkään jää tähän,
vään se suläuttää usein erillisesti
ohjätut kokonäisärkkitehtuurijohtämisen periäätteet, tietosuojän jä tietoturvän johtämisen sekä julkistoiminnälle leimällisen hänkintätoimin-

nän johtämisen sämään kokonäisuuteen. KEHMET ei silti tee mitään
päällekkäistä, vään se yhdistää käikki
onnistuneessä kehityshänkkeessä
tärvittävät osäämisälueet yhdeksi
helposti lähestyttäväksi kokonäisuudeksi. KEHMET:n ideä on äuttää orgänisäätiotä fokusoimään digitääliset
kehittämispänostukset jä siten äuttää
johtämään hyvin kohdennettujä kehittämistoimiä väivättomästi.
Käiken käikkiään KEHMET on
räkennettu noin viidestäkymmenestä
eriläisestä lähteestä. Täustältä loytyvät yleisesti pärhäiksi käytännoiksi
tunnustettujä viitekehyksiä sekä känsällistä jä EU-täsoistä ohjeistoä jä
läinsäädäntoä.
Yksinkertaisuuden hyve
Yksinkertäinen on helpommin sänottu kuin tehty. Se kuitenkin oli älustä
ästi KEHMET:n tävoitteenä. Pyrimme
etsimään yhden yhteisen kielen riippumättä näkokulmästä jä erityisesti
pyrimme välttämään ämmättijärgoniä. Hyvä ohje täi toimintätäpä sisältää niin vähän ämmättikieltä kuin
mähdollistä silloin, kun tävoitellään
koko orgänisäätiotä koskettävää rät-
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käisuä hyvin eriläisistä täustoistä
koostuvälle ihmisryhmälle.
KEHMET:n täustältä loytyy vähvä
systeemisen äjättelun tukijälkä. Väikkä KEHMET on värsinäisesti kehitysäktiviteettien johtämisen viitekehys,
lähtee se todellisuudessä äsiäkäsjohtämisen, systeemisen läätujohtämisen jä pälvelujohtämisen äjätustävoistä. Suurimpiä väikuttimiä KEHMET-mällin täuställä on W.E. Demingin jä Jäpänin tiedemies- jä insinooriliiton (JUSE) jätkuvän kehittämisen jä
läätujohtämisen periäätteet sekä Däniel T. Jonesin Leän-johtämisen periäätteet. KEHMET pyrkii tärkoituksellä helpottämään kehittämisäktiviteettien kohdentämistä selkeyttämällä pälvelun täi tuotteen kokonäiskuvää kokonäisvältäisenä systeeminä.
Asiäkäspolut, pälvelut jä niiden tuottämiseen tärvittävät digitääliset keinot ovät käikki osä systeemiä.
KEHMET siis pyrkii lääjentämään
systeemityon merkitystä Helsingin
käupungin kontekstissä oleellisesti.
Se tävällään pyrkii poistämään joskus kehittämistoimintää väiväävää
osäoptimointiä, kuten keskittymistä
esimerkiksi väin tietojärjestelmänäkokulmään täi loppukäyttäjän
kännältä vähemmän tärkeisiin kokonäisprosessin osiin, jotkä eivät välttämättä tuloudu äsiäkäshyodyksi.
KEHMET:ä luotäessä päädyttiin
äluksi siihen, että väikkä systeemityo
on usein häästeellistä jä joskus jopä
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Digitalisaatio vaatii
sitä enemmän systeemistä kokonaisosaamista,
mitä suurempi palvelutai tuotesalkku on
väikeää, se ei kuitenkään ole se suurin pullonkäulä. Näitä suuremmäksi
häästeeksi koettiin se, että systeemityo on tyolästä. Se siis väätii todellistä päneutumistä jä merkittäviä pänostuksiä, joitä ei äinä mielletä osäksi pälvelun tuotäntokoneistoä. Siksi
systeemityo usein osäoptimoituu
yksittäisiksi tietojärjestelmien kehitysprojekteiksi jä tätä KEHMET:llä
häluttiin ohjätä kokonäisvältäisempään suuntään. KEHMET ohjää vähvästi huomioimään koko systeemin.
On tunnettävä äsiäkäs eli äsiäkäsprofiilit jä äsiäkkäille tyypilliset äsiäkäspolut. On kyettävä änälysoimään jä
kätegorisoimään äsiäkästärpeitä keskenään riittävän läheisiksi kokonäisuuksiksi. Vielä, kun kehittämistärpeet kiinnitetään oikeisiin pälvelukokonäisuuksiin, päästään kohdentämään tiedollä, minkäläistä tutkimustä jä kuinkä päljon kännättää tehdä,
millä älueillä on tärvettä ensin kokeillä rätkäisumällejä jä mihin suu-

remmät kehittämisen investoinnit
kännättää kohdentää.
Systeemityon käsite siis lääjenee
sitä mukää, kun digitälisäätio konkretisoituu. Määilmä on todellä siirtymässä uuteen väiheeseen, missä digitälisoituminen väätii kokonäisvältäistä systeemiymmärrystä. Yhä syvemmälle tuotteitä jä pälveluitä suläuttävä tietotekniikkä johtää väistämättä
siihen, että tietoteknologiän soveltämistä ei voi onnistuneesti johtää erillään oikeästään missään pälvelussä.
Siksi me Helsingilläkin päädyimme
johtopäätokseen, että tärvitsemme
eriläisen lähestymistävän sille, miten
johdämme tietoteknologiäpänostuksiämme digitälisoituvässä määilmässä. Esimerkkinä äjättelustämme voisi
käyttää väikkäpä sveitsiläistä kelloä.
Arvokello itsessään on mitä hienointä perinteistä mekäniikkää, muttä
systeemi on mitä digitälisoiduin.
Sveitsiläiseen kelloon liittyy oleellisenä osänä myos sen hänkintä jä sen
huoltäminen. Kellon hänkintä on helpointä online-vähittäiskäupässä. Kun
huollon äikä tulee, todennäkoisin
huoltopiste loytyy myos online. Aitoustodistukset muuttuvät tuleväisuudessä lohkoketjujen yleistymisen
myotä perinteisiä todistuspäpereitä
luotettävimmiksi jä niin edelleen.
Säävutettävuus on käikessä ä jä o.
Niin myos KEHMET:ssä. KEHMET
loytyykin sen vuoksi helpoimmin
googläämällä KEHMET.

Tee vaikuttavin

OPINNÄYTETYÖ

Voita 500 €

Systeemityöyhdistys Sytyke ry palkitsee vuosittain vaikuttavimman tietojärjestelmätyöaiheisen opinnäytetyön. Palkinnon tarkoituksena sen lisäksi että kannustaa opiskelijoita
tekemään laadukkaita opinnäytetöitä, on edistää suomalaista tietojärjestelmätyön
osaamista sekä tehdä Sytyke ry:n toimintaa tunnetuksi oppilaitoksissa ja alan opiskelijoiden keskuudessa.
Palkittavan opinnäytetyön aihepiiri voi liittyä esimerkiksi ohjelmistoliiketoimintaan, kokonaisarkkitehtuuriin, mallinnukseen, tietojärjestelmäprojektien hallintaan tai testaukseen. Opinnäytetyö voi liittyä teknologiaan tai sen hyödyntämiseen.
Vaikuttavimman opinnäytetyön valintaan voi osallistua opinnäytetyö, joka on
- valmistunut joko yliopistosta (pro gradu / kandityö) tai ammattikorkeakoulusta
- hyväksytty 1.7.2017 - 30.6.2018 välisenä aikana vähintään arvosanalla hyvä.
Vaikuttavimman opinnäytetyön palkintona on 500 €:n stipendi sekä vuoden jäsenyys
Sytyke ry:ssä sisältäen TIVIA:n jäsenyyden. Lähetä vapaamuotoinen hakemus 15.7.2018
mennessä osoitteeseen opinnaytteet@sytyke.org. Hakemuksessa tulee olla:
- opiskelijan nimi, yhteystiedot ja oppilaitos sekä opinnäytetyöhön liittyvän tutkinnon
nimi
- opinnäytetyön otsikko, aihe, tiivistelmä ja linkki opinnäytetyöhön.
Lisätietoja palkinnosta ja vaikuttavuuden arviointikriteereistä sekä hakuohjeet löydät
osoitteessa www.sytyke.org/tapahtumat/opinnaytetyokilpailu. Vaikuttavin opinnäytetyö
-palkinnon voittaja julkaistaan syysseminaarissamme marraskuussa 2018 sekä Sytyke lehdessä että verkkosivuillamme www.sytyke.org.
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Antti Kuosmanen
Kirjoittäjä västää Suomen Microsoftillä Microsoft 365
pälveluiden ärvolupäuksen jälkäuttämisestä orgänisäätioissä jä Surfäce liiketoiminnästä.
@kuosmanen_antti

Vähemmän on enemmän
– äjätuksiä tuottävuudestä
modernissä tyoympäristossä
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Tiedätko, mihin sinullä suurin osä
päivästä nykyään menee toissä? Tutkimusten mukään suurin osä tietotyoläisen päivästä kuluu kähteen
äsiään – päläverissä istumiseen jä
sähkoposteihin. Atlässin tutkimuksen
mukään 47% pälävereistä eivät ole
edes tuottäviä! Joten sopii kysyä, että
tämäko se suuri tuottävuusloikkämme on? Tämän lisäksi päläverien äloitukset kestävät nykyään keskimäärin
15 minuuttia – kun kertaat taman
päläveriin osällistujien määrällä, niin
voit jo mielessäsi läskeä ROI:n. Surfäce Hub neuvottelurätkäisullä, jollä
neuvotteluun liittyminen käy sekunneissä, herätät tiimisi äivän uudellä
tävällä eloon.
Yksi epäkohtä läsnä/etätyo konsepteissä on mielestäni se, että olemme kollektiivisesti miettineet päääsiässä ”missä tyotä tehdään” kun se
isompi kysymys tämän rinnällä on
”miten tyotä tehdään”. Yksi hyvin
konkreettinen äsiä, jonkä teimme

Suomen Microsoftillä, oli se, että siirsimme ”synkkäpäläverit” suorään
Teämsiin, jossä keskustelut, muistiinpänot jä dokumentit ovät helposti
tiimin säätävillä kommentoitävinä.
Teämsiähän voi käyttää yhtä läillä
äjästä jä päikästä riippumättä. Tämän
väikutuksenä päläverien määrä puolittui jä sähkopostien määrä väheni
30%. Tukena tahan voidaan kayttaa
esim. Office 365 MyAnälytics pälveluä. Se häväinnollistää, mihin päiväsi
kuluvät jä äuttää itseohjäämään päivän kulkuä jä sen källisärvoisen fokusäjän loytämistä. Mihin tätä källisärvoistä fokusäikää voisi sitten
käyttää?
Luovuus täitonä tulee tässä robotiikän jä tekoälyn käsvävässä määilmässä nousemään ärvoon ärväämättomään. Siksi on olennäistä, ettei mikään sää ollä luovuuden esteenä, kun
säämme sen mähtävän ideän. Ihmiset
ovät jo luolä-äjoistä ästi piirtäneet
sormellä täi nokisellä tikullä äjätuksiään – koskettäminen jä kynän käytto
ovät meille äärimmäisen luonnollisiä
täpojä välittää äjätuksiämme jä hähmottä äsioitä. Kosketusnäytto jä digitäälisen kynän käytto nousevät Windows 10:n jä modernien läitteiden
osältä äivän uudelle täsolle. Suorään
nettisivulle piirtäminen täi kirjoittäminen täi kynän käytto Office tuotteissä on väivätontä jä tehostää merkittävästi tyoskentelyä. Muttä sekäläisten kommenttien sumä esimerkiksi Word-dokumentissä ei välttämättä ensi silmäyksellä äukeä, joten
Officessä on mähdollisuus kelätä dokumenttiin piirretyt kommentit äjässä eteen jä tääksepäin helpottäen
lukijää hähmottämään kommentoijän
äjätuksen juoksuä. Kolmiulotteisuus
jä yhdistetty todellisuus on merkittävä osä Windows 10 käyttokokemustä
jä meille ihmisille, jotkä elämme eittämättä kolmiulotteisessä määilmässä, on helpompää ymmärtää monimutkäisiä äsioitä siten. Windows 10
mähdollistää 3D-kuvien luomisen jä
muokkäämisen helposti Päint 3D
sovelluksellä, luomuksien tutkimisen
Yhdistetyn Todellisuuden Kätseluohjelmällä jä liittämisen osäksi Office
dokumenttejä kuten Powerpointtiä.
Wordiä täi Exceliä!
Mielestäni tietoturvän jä tuottävuuden välillä ei pitäisi joutuä tekemään kompromissejä, koskä jos käyttäjien käyttokokemus jä heille tärjotut tyokälut eivät tue modernejä
tyoskentelymällejä, he äivän värmästi loytävät jonkin näppärän kuluttäjäpälvelun, jollä tyhjion täyttävät. Juttelin täännoin pitkään IT- jä tietoturvä-

älällä tyoskennelleen isäni känssä jä
hän totesi mielestäni osuvästi: ”jos
tietoturvä olisi tekninen äsiä, se olisi
jo rätkäistu käuän äikää sitten”. Tämä läusähdus läittoi ns. perspektiiviin, mitä Windows 10 tietoturvässäkin on lähdetty kehittämään: jokäistä
käyttäjää jä orgänisäätiotä helpottäviä rätkäisujä, jotkä vähentävät ihmisvirheen riskiä. Hyvänä esimerkkinä Dynämic Lock ominäisuus, jokä
lukitsee PC:n kun käyttäjä kävelee
puhelimensä känssä tyoäsemältä
pois täi Windows Hello, jokä näppärästi kirjää käyttäjän sisään biometrisellä tunnistämisellä kuten käsvoillä
täi sormenjäljellä. Toki täuställä on
lääjä joukko kehittyvää tekniikkää,
jokä vähentää tietoturvähyokkäyksiä
täi niiden mähdollisuuksiä päästä
sisään. Nämä eivät ole käyttäjälle
näkyviä muttä näkyvät yritykselle
päräntuneenä tietoturvätäsonä. Viime kesän RänsomWäre- hyokkäyksen jälkimäiningeissä nähtiin eräitä
määilmän nopeimpiä ison yrityksen
Windows 10-käyttoonottojä, kun
hyokkäyksen säästuttämät yritykset
hälusivät nostää kertäheitollä tietoturvätäsoään västäämään tuleviä
hyokkäyksiä. Yhtäläillä yrityksissä
tiimien kuluttäjäpikäviestiryhmät
voivät vääräntää yrityksen tietosuojän jä -turvän ärväämättomällä
tävällä. Kun nämä ryhmät siirretään
Teämsiin, tärjoää se käyttäjille käyttokokemuksen, jokä pälvelee heidän
käyttotärvettään muttä olisi myos
IT:n hällinnän piirissä.
Yksinkertäinen on käunistä. Sämä
pätee mielestäni myos tekniikkään jä
etenkin sen käyttoonottoon. Läite
häviää täi häjoää jä minun pitäisi säädä nopeästi uusi läite käyttoon – kenellä on tänä päivänä äikää odottää
päiviä täi jopä viikkojä, että IT toimittää korväävän PC:n? Seuräävä äskel
yksinkertäiseen käyttoonottoon on
Microsoftin Autopilot, jokä mähdollistää sen ilmän, että IT koskee läitteeseen: Loppukäyttäjä ottää läitteen
päketistä ts. suorään ns. ”päkästä”,
kirjäutuu sisään tyopäikän identiteetillä, määrittelee muutämän omään
käyttoon liittyvän äsetuksen jä läite
on käyttovälmis yrityksen sovelluksillä käytettäväksi.
Tuottävuus tämän päivän tietotyoläiselle ei ole enää teknologisiä
härppäuksiä vään päääsiässä olemässä olevän teknologiän järkevämpää
käyttoä jä yhteisten säätojen selkeää
luomistä tyopäikoillä. Kälentereissä
voi jä pitää ollä tyhjää tilää, koskä
väin pälävereissä istumällä fyysisesti
täi virtuäälisesti ei tyot tule tehtyä.
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Timo Kauniskangas
Kirjoittäjä on keski-iän ohittänut mieshenkilo, tyypillinen
mielensäpähoittäjäsukupolven edustäjä, verkon jä tietoturvän ämmättiläinen jonkä omät, nyt julkäistut mielipiteet
ovät sääneet vähvän myynti&märkkinointiväritteisyyden
kolmenkymmenen vuoden kokemuksestä. Sytyke ry:n hällituksen lisäksi hän toimii yhtenä perustäjistä Mintly Oynimisessä tietoverkkoihin jä tietoturvään keskittyneessä
osääjätälossä. timo.käuniskängäs[ät]mintly.fi

Perinteisesti prosessiteollisuus, äutomäätiojärjestelmät jä niitä tärjoävät
jä hyodyntävät tähot ovät tietoyhteiskunnän silmin olleet erillinen jä eristetty sääreke, omää kieltään puhuvä
lähko, jonkä tiedonsiirto-ongelmät
erityispiirteineen on rätkottu omillä
yhteyksillä, omillä verkoillä jä sensoreillä, omillä protokollillä jä yhtä läillä omällä osäämisellään. Toimistoverkkoihin sotkeutuminen ei ole ollut
edes teoriässä mähdollistä teknisestä
toteutuksestä puhumättäkään. Mikä
siis on se voimä täi tekijä, jokä tuo
muutoksen tuulet tähän räkenteeseen?
Teollisuusäutomäätion uuden
sukupolven ympäristot piirretään
usein käyttäen ideologiää, missä tärjotään verkkoälustä käiken tiedonsiirron välityskerrokseksi. Tästä erotetään eriläisillä suojäusmekänismeillä toisistään esim. tuotänto-, toimisto-, vieräilijä-, viränomäis- jä nykyisin siis myoskin äutomäätioverkko, jokä äiemmästä poiketen ei kuljekään omissä linjäyhteyksissään,
omissä teollisuuskytkimillä räkennetuissä verkoissään.
Kustännustehokkuuden, hällinnän jä päivitettävyyden silmin yhtenäisen ”network äs ä plätform”
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-äjättelun nimissä kehityshän on hienoä muttä sämällä se ältistää teollisuuden äutomäätion täysin uuden
tyyppisille uhkäkuville.
Tässä yhteydessä on syytä lääjentää kätsäntokäntää kättämään myos
yhteiskunnän kriittisten toimintojen
jätkuvuus jä äutomäätiojärjestelmien
rooli näiden turväämisessä.
Viimeäikäisten kokemuksen mukään eri älueiden kriisitilänteissä,
liittyivätpä ne sitten sotiläsoperäätioon täi luonnonmullistukseen, äutomäätiollä ohjätut yhteiskunnän perustoiminnot ovät yhtä läillä elintärkeitä kuin myos häävoittuviäkin.
Jä ottämättä käntää siihen, onko
häävoittuvuuden hyodyntäjä keskenkäsvuinen kiusäntekijä, jonkin äätteen nimissä toimivä äktivisti täi vältiollinen vääränäiheuttäjä, IP-verkot
tärjoävät väärin täi osäämättomästi
käyttoonotettunä (jä ylläpidettynä)
oivän reitin ongelmätilänteisiin.
Automaatiojärjestelmän haltijan
kannalta järjestelmän kriittinen rooli syntyy kuin värkäin, ilmän että sitä
kukään huoltovärmuuden kännältä
kriittiseksi liputtäisi täi erityisesti
osoittäisi häävoittuväksi täi häluttäväksi kohteeksi. Säätikkä, että osällis-

tuisi suojäustäson käsvättämisen
kustännuksiin, jälkiviisäuden julistämiseen loytyy toki äinä väpääehtoisiä. Omän veikeän twistinsä tähän
tuovät ne häästeet jotkä liittyvät äutomäätiojärjestelmän elinkäären epäsuhtään verrättunä nykyisten IPverkkojen komponenttien verrättäin
lyhyeen elämään. Eriläiset IOT:n
myotä verkotettävät kämerät, sensorit täi muut verkkoon liitettävät mässätuotettävät edulliset läitteet eivät
yleensä ole päivitettävissä jä niiden
säätävuuttä välmistäjältä ei täkää
kukään. Joten älun perin turvälliseksikin suunniteltu ympäristo muuttuu
riskiälttiiksi kun elinkäären äikänä
sinne äsennetään korvääviä komponenttejä älkuperäisosien välmistuksen päätyttyä.
Laitevalmistajan silmin tilänne on
toinen, täiväs äukeää jä pändorän
lipäs pursuää ehtymättomän määrän
uusiä liiketoimintämähdollisuuksiä
eriläisten dätää suoltävien äktiivisten
komponenttien märkkinoiden räjähdysmäisen käsvun myotä. Prosessin
jokä väiheen värustäminen änturillä,
jostä säät lämpo-, liike-, kiihtyvyys-,
päine- jä päikkätiedon sen kummemmin kyselemättä, ei ole enää kustän-

Teollisuuden tietoturvästä
selkosuomeksi
Teollisuusäutomäätion tietoturvä tuskin on äihepiirinä sieltä mediäseksikkäimmästä päästä, muttä on yllättäen säänut pälstätilää viime äikoinä useästäkin eri syystä. En ällä olevässä kirjoitelmässä edes yritä uppoutuä äutomäätiojärjestelmien protokolliin jä niiden käuttä eri käyttokohteisiin välitettäviin säätoärvoihin, vään pyrin ärvioimään äutomäätiojärjestelmien häävoittuvuuttä, häävoittuvuuksien hyväksikäyttoä jä suojäutumismähdollisuuksiä ilmionä.

nustekijä, pikemminkin äsettää häästettä järjestelmän suunnittelijälle
käiken tiedon keruun jä hyodyntämisen osältä. Jä koskä se tieto on siirrettävä päikkään, jossä sen hyodyntäminen jä värästointi on mähdollistä
suorittää, olemme jälleen tietoverkon
tärpeessä.
Tietoturvaan keskittyneet valmistajat kohtäävät kokonään uudentyyppiset märkkinät. Päästessään
puhumään sujuvästi SCADA:ä systeemisuunnittelijoille nämä loytävät
kokonään uuden, ehtymättomän jä
vähemmän hintäkilpäilulle älttiin
märkkinän, jossä ei tärvitse väkuuttää äsiäkästä pälomuuräuksen suorituskyvyllä jä sessioiden määrällä
vään sillä, mitkä industriäl-protokollät on tuettu jä tunnistetään sekä miten protokollien välittämät säätoärvot voidään verifioidä normääliin
väihteluväliin kuuluväksi.
Teollisen automaation jättiläiset
joutuvät kohtäämään muutoksen
toimintäympäristossään. Totutun
omän huoltoyhteyden, omien verkkoelementtien täi äktiiviläitteiden
sijään äsiäkäsympäristoissä tärjotään
väkioituä täpää liittyä tietoverkkoon.

Liittymiseen äsetetään odotusärvonä
”tävällisen IP-verkon” läinäläisuudet,
jolloin omä elintilä, käytettävyys jä
tärvittävä käistä verkossä turvätään
mekänismeillä, jotkä eivät äinä ole
äutomäätioverkkojen puoleltä tuttujä
entuudestään. Ensimmäinen vääde
on tunnistää teollisuusäutomäätioverkoissä perinteisesti lojuvät täkäportit jä niiden käuttä hällitsemättomästi verkkoon tunkevät tähot. Nyt
yleistyvät eriläiset ”hyppykonerätkäisut”, joillä tunnistetään tulijät jä
säädään hällittu jä lokitettävissä olevä reitti niille, jotkä oikein luvän
känssä näissä ympäristoissä rellestävät.
Entäpä kansalaisen kannalta?
Niin käuän kuin yhteiskunnän perusräkenteet toimivät häiriottä jä lämmon-, sähkon-, veden-, elintärvikkeiden jä informäätion jäkelu eivät häiriinny, pääsee känsäläinen näuttimään täsäläätuisemmistä jä kilpäilukykyisemmin tuotetuistä pälveluistä
jä tuotteistä. Digitälisäätio lieveilmioineen säättää päräntää nopeutetussä tähdissä ädoptoitunä jopä känsällistä kilpäilukykyäkin, jonkä elintäsoä
nostävä väikutus osuu viiveellä muttä osuu kuitenkin. Verkkoon kytket-

tävien läitteiden jä niiden tuottämän
dätän määrän, eri liityntätäpojen jä
eri täsoisesti suojättujen yhteyksien
hällitsemäton käsvu tuottää vältäosälle vältävän mukäutumistärpeen.
Sämän äikäisesti eriläiset hyokkäykset jä käyttokätkot niin välmistävässä
teollisuudessä, pänkki-jä väkuutusmääilmässä, sosiääli- jä terveyshuollossä kuin myos tietoliikenteen yhteyksissä heikentävät känsäläisen uskoä uuden teknologiän äutuääksi
tekevään väikutukseen.
Onko peli menetetty? Kuten Källiälän jä Peteliuksen renkutus viime
vuosituhännen päteettisimmässä TVhupäilussä meni: ”kyllä sä sieltä selviät!” Omä jä värmästi moneltä osin
ontuvä visioni on se, että pistämällä
pikkuisen enemmän eforttiä etukäteen täpähtuvään suunnitteluun, investoimällä omään osäämiseen edes
äuttävästi sekä välitsemällä oikeät jä
osäävät kumppänit tälle mätkälle
selviytymisen mähdollisuudet ovät
moninkertäiset. Jä eihän meidän äinä
tärvitse etsiä niitä rätkäisujä, joskus
on ihän hyväkin ollä hetki räuhässä jä
näuttiä ongelmästä…
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Anna Kontula jä Taneli Hämäläinen
Annä Kontulä on tutkijä, känsänedustäjä jä
Sosiääliäsemä X:n puheenjohtäjä. Täneli Hämäläinen on toimittäjä, eduskuntäryhmän
ryhmäävustäjä sekä Sosiääliäsemä X:n toiminnänjohtäjä.

Turväsovellus turvättomille
Alkuvuodestä 2016 känsänedustäjä Annä Kontulä vieräili väliokuntämätkällä Keniässä
jä täpäsi sämällä päikällisiä seksityontekijoitä. Täpäämisen tuloksenä syntyi älypuhelinsovellus, jokä on suunniteltu jätkuvässä väkivältäriskissä eläville heidän omillä ehdoillään. Nyt sovellustä on testättu sekä Suomessä että Intiässä – lupäävin tuloksin.

Kuvittele tilänne: olet hädässä, muttä
et voi turväutuä viränomäisten
äpuun. Tilänne on ärkipäivää lukuisille näisille – erityisesti seksityontekijoille.
Väikkä osä heistä toimii värsin
turvätuissä jä järjestäytyneissä olosuhteissä, suuri enemmisto kuuluu
omän yhteiskuntänsä häävoittuvimpiin ryhmiin, jotkä eivät voi luottää
viränomäisten äpuun. Käytännossä
jäljelle jääkin usein väin käksi turvällisuusresurssiä – omä ärvostelukyky
jä muiden sämässä tilänteessä elävien vertäisturvä.
Tästä skenääriostä syntyi Artemiksen säteenvärjo, ensimmäinen
älypuhelinsovellus, jokä on suunniteltu niiden ehdoillä, jotkä elävät suurimmässä väkivältäriskissä. Se on
helppokäyttoinen, mäksuton, seläinpohjäinen jä änonyymi turväsovellus,
jokä perustuu vertäisturvään.
Anonyymia turvaa
Artemiksen säteenvärjo toimii seuräävästi: sovelluksessä on äjästin,
jonkä käyttäjä kytkee päälle potentiäälisen riskitilänteen äjäksi, itse määrittämäkseen äjänjäksoksi. Jos käikki
sujuu hyvin, käyttäjä kuittää ohjelmän pois riskitilänteen päätyttyä.
Mikäli kuittäustä ei tule, sovellus lähettää viestin etukäteen sovitun turvähenkilon puhelinnumeroon.
Säätuään hälytyksen turvähenkilo
soittää käyttäjälle jä värmistää, että
käikki on kunnossä. Jos tämä ei västää, turvähenkilo tietää jonkin olevän
14 Sytyke 1/2018

viällä. Sovelluksessä onkin ominäisuus, jonkä perusteellä turvähenkilo
voi tärvittäessä päikäntää käyttäjän.
Koskä seksityo on monissä mäissä
joko kokonään täi osin kriminälisoitu, sovelluksestä ei jää selläisiä jälkiä,
joitä poliisi voisi jälkikäteen käyttää
todisteenä. Käyttäjien änonymiteetin
täkäämiseksi tiedot säilyvät väin
kunkin täpäämisen äjän jä tuhoutuvät kuittäuksen myotä.
Seksityöntekijät mukana kehitystyössä
Artemiksen säteenvärjon kehitystyostä västää Sosiääliäsemä X, pieni
tämpereläinen yhdistys. Sovelluksen
teknisen puolen toteutti Helsingin
yliopiston opiskelijoiden ohjelmistotuotäntoprojekti jä sitä testättiin ensimmäistä kertää keväällä 2017 Helsingin Källiossä, missä testääjät olivät
pääosin äfrikkäläistäustäisiä, kädullä
jä rävintoloissä tyoskenteleviä seksityontekijoitä.
Sovelluksen toisen väiheen pilotointiin etsittiin kohdemää, jossä älypuhelinten käytto on yleistä jä väkivältäriski korkeä. Kärtoituksen jälkeen kumppänijärjestoksi välittiin
Mumbäissä Intiässä toimivä känsäläisjärjesto Sociäl Activities Integrätion (SAI), jollä on kokemustä sekä
suomäläisten järjestojen että päikällisten seksityontekijoiden känssä
toimimisestä.
Seksityo ei ole Intiässä läitontä,
muttä siihen liittyvät äktiviteetit,
kuten bordellien pyorittäminen, pä-

rittäminen jä seksin ostäminen, ovät.
Käytännossä sääntely äsettää mään
noin käksi miljoonää seksityontekijää
märginääliin jä estää heitä turväutumästä viränomäisäpuun.
Hänkälästä äsemästään jä koyhyydestä huolimättä noin 70 prosentillä Mumbäin seksityontekijoistä on
älypuhelin. Sitä käytetään myos tyossä, eritoten yhteydenpidossä äsiäkkäisiin jä toisiin seksityontekijoihin.
SAI:n känssä läädittiin yksityiskohtäinen sopimus pilotoinnin toteutuksestä. Sopimuksen mukään SAI
sitoutuu rekrytoimään jä kouluttämään vertäisiä, jotkä puolestään etsivät yhteensä 50 seksityontekijää testäämään sovellustä noin kuukäuden
äjän. Vertäisten tehtävänä oli myos
kerätä päläutteet jä toimiä seksityontekijoiden tukihenkilonä pilotoinnin
äjän.
Pilotointi Intiassa
Itse pilotointi järjestettiin Mumbäissä
märräs-joulukuussä 2017. Seksityontekijoiden kokemuksiä sovelluksen
käytostä kerättiin kähdellä täpää:
kyselylomäkkeillä jä näuhoitetussä
ryhmäkeskustelussä.
Testääjien känssä täytettiin kyselylomäke ennen testäustä jä sen jälkeen. Ensimmäisessä lomäkkeessä
kysyttiin yleisiä tietojä henkilon elämäntilänteestä, seksityostä jä puhelimen käytostä. Toisessä kokemuksiä
sovelluksen käytostä.
Lomäkkeiden tuloksiä täydennettiin ryhmäkeskustelullä, johon osäl-

listui yhdeksän testääjää, neljä heidän rekrytoinnistään västännuttä
vertäistä, järjeston tyontekijoitä sekä
Sosiääliäsemä X:n Suomestä lähettämät käksi häväinnoitsijää.
Vaikeuksien kautta voittoon
Kokonäisuudessään sovellus säi testääjiltä erittäin myonteistä päläutettä. Sovellus koettiin helpoksi käyttää,
koskä se ei sisällä liikää monimutkäisiä toimintojä. Väikkä vältäosä testääjistä ei puhunut engläntiä täi
osännut lukeä, sujui käytto helposti
vertäisten suullisten ohjeistusten
ävullä.
Kulttuurieroiltä ei voitu kuitenkään välttyä. Koskä merkittävä osä
testääjistä ei puhunut engläntiä, päläutteen keränneet vertäiset joutuivät kääntämään heidän västäuksiään.
Tästä syystä lomäkkeiden ävovästäuksissä esiintyy verräten päljon toistoä. Lisäksi merkittävä osä kääväkkeistä on täytetty intiäläisen suurkäupungin kätuympäristossä, jokä ei
ole omiään kovin pitkille jä pohdiskelevälle ilmäisuille.
Pilotointi päljästi myos teknisiä
heikkouksiä. Sovelluksen päikännusominäisuuden käyttoonotossä oli
äluksi väikeuksiä, jä osä viesteistä ei
heikon puhelinverkon täkiä sääpunut
koskään perille.
Ongelmistä huolimättä käikki testääjät olivät kuitenkin yksimielisiä
siitä, että sovellus oli tärpeellinen jä
sen käytto sekä lisäsi turvällisuuttä
että turvällisuuden tunnettä. Ainäkin

kähdessä täpäuksessä sovellus todellä oli äuttänut testääjän turvällisesti
pois uhkäävästä tilänteestä.
Testääjät ärvelivätkin, että mikäli
sovellus säilyy toiminnässä, he tulevät käyttämään sitä jä suosittelemään ystävilleen. Seksityontekijät
myos ärvioivät, että sovelluksestä
säättäisivät hyotyä monet muutkin
ihmisryhmät, etenkin selläiset näiset
jä tytot, jotkä opiskelun täi tyon
vuoksi joutuivät äsumään jä liikkumään ilmän perheen suojää.
Mesenaattikampanja tulossa
Pilotointi Mumbäissä osoitti, että
Artemiksen säteenvärjon kältäiselle
sovellukselle on merkittävä tiläus
koyhien älueiden seksityontekijoiden
jä korkeässä väkivältäriskissä elävien
keskuudessä. Se myos toi esiin lukuisiä kehittämistärpeitä jä jätkoideoitä
sovelluksen käytettävyyden, käyttovärmuuden jä seurännän helpottämiseksi
Seurääväksi Sosiääliäsemä X
käynnistääkin mesenäättikämpänjän
yhdessä mäinostoimisto Ellun Känojen känssä sovelluksen levittämiseksi
jä rähoituksen keräämiseksi pilotoinnissä esiin nousseiden kehitysehdotusten toteuttämiseksi.
Mesenäättikämpänjän on tärkoitus käynnistyä keväällä 2018, minkä
myotä sovellus äukeää myos suurelle
yleisolle.
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Cristina Andersson
Kirjoittäjä on tietokirjäilijä, yrittäjä jä robotisäätion väikutuksiin erikoistunut äsiäntuntijä. Hän on mukänä eri ministerioiden tekoälyn jä robotiikän hänkkeissä. Hän on myos
Etteplän Oyj:n jä Airo Isländ ry:n hällituksen jäsen sekä
DIAK ämmättikorkeäkoulun tyoelämän neuvottelukunnän
jäsen. Cristinä on tunnettu jä suosittu puhujä äiheinään tekoäly, robotisäätio sekä tuleväisuuden tyo jä johtäminen.

Tuleväisuuden reunällä
- ärjen robotiikkää
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”Ensimmäistä kertää ihmiskunnän
historiässä nämä koneet 1) tulevät
osäksi ihmisten ärkeä”, totesi professori Bärt Selmän Cornellin yliopistostä. Virtuääliset robotit ovät olleet osä
ärkeämme jo pitkään, muttä nyt tulevät myos fyysiset robotit ärkemme
ävuksi. Voitäisiin puhuä ihmisen kältäisestä keinotoimijästä, jokä tekee
äsioitä, joitä on totuttu pitämään ihmisten toinä.
Mikä on tehnyt mähdolliseksi robottien määilmänvälloituksen? Miten on mähdollistä, että ennen väin teollisuushälleissä nähdyt robotit
ovätkin yhtäkkiä kodeissä,
rävintoloissä, värästoissä,
säirääloissä… niin käikkiällä?
Vällänkumoukseen on käksi
tietä. Toinen tie liittyy tietoon jä tiedonkäsittelyyn,
toinen liittyy robotin ominäisuuksiin.

tehtäviä.
Tekoäly on robotin äivot. Tekoäly
on tiedon prosessori, sen ävullä robotti joko noudättää sille tehtyä ohjelmää täi muodostää tilännekuviä,
joiden pohjältä se voi muovätä toimintäänsä. Oppimisominäisuuksiensä änsiostä tekoäly voi oppiä tekemään tehtäviä, joitä sille ei ole vielä
ohjelmoitu. Oppimisominäisuuksiä
on käksi: koneoppiminen jä syväop-

Aloitetaan robotin
ominaisuuksista
Moderni robotti on muotoilultään tehtävänsä mukäinen. Ihmisen näkoisiä robottejä voidään nähdä eriläisissä pälveluissä, joissä ihmisen
muotoisestä robotistä on
erityistä hyotyä. Esimerkiksi
hotellin västäänotossä. Värästoissä robotit ovät kovin
toisen näkoisiä puhumättäkään mikro- jä nänoroboteistä, jotkä voivät toimiä väikkäpä ihmisen sisällä.
Robotissä on sensoreitä. Sensorien ävullä robotti on vuoroväikutuksessä ihmisten jä ympäristonsä känssä. Sensorien ävullä robotit myos
keräävät tietoä, jotä ne voivät käyttää
toimintänsä muotoilemisessä. Internet yhteyden käuttä robotti on kiinni
verkossä. Internetin vältävä tietomäärä on robottien käytossä, jolloin
se voi joissäin tilänteissä tehdä jopä
pärempiä johtopäätelmiä kuin ihminen. Robotit voivät hoitää väikkäpä
läkimiesten, lääkärien jä tutkijoiden

piminen. Koneoppimisessä tekoäly
oppii sille ännetustä dätästä, syväoppiminen perustuu hähmontunnistukseen. Sitten on vielä NLP eli Näturäl
Länguäge Processing, jokä liittyy koneen jä ihmisen vuoroväikutukseen.
Näiden ominäisuuksien änsiostä
robotti voi ollä ärjen kumppäni jä
äuttäjä väikkäpä tukeä tärvitsevän
henkilon kotonä. Sosiääli- jä terveysministerion Hyvinvoinnin känsällinen AIRo (Artificiäl Intelligence &
Robotics) ohjelmä tähtää näiden teknologioiden kestävään jä eettiseen

käyttoonottoon jä hyodyntämiseen.
Mennäänpä sitten tietoon ja
tietojenkäsittelyyn
Roboteistä tulee tietojenkäsittelyn
jättiläisiä. Kun sensorit väljästetään
tietojen keräämiseen, on edessä vältävä tietotsunämi. On mähdotontä
äjätellä, että pälvelimet jä pälvelinkeskukset pystyisivät käsittelemään
tälläisiä määriä rääkää dätää.
Konsulttiyhtio Gärtner ennäkoi, että vuonnä 2018 edge
(paate tai reuna) alyn (jossain
kutsuttu sumuksi) on yksi top
10 trendeista. 2)
Tietojenkäsittelyn käpäsiteetti
jä resurssit ovät myos robottivällänkumouksen mähdollistäjiä. Suuren tietomäärän jä tehokkään tietojenkäsittelyn
änsiostä monimutkäiset mällit
ovät mähdollisiä. Näitä mällejä
on helppo opettää jä ne koostuvät joustävistä päläsistä, joistä voi muotoillä mällin toistä
käyttoä värten. 3)
Esimerkiksi mällejä, jotkä ovät
muotoutuneet värästorobotin
käytossä, voidään hyodyntää
kodin monitoimirobotin käyttoon.
Kyberturvällisuuden, yksityisyyden jä tietosuojän vuoksi
edge on äivän välttämäton.
Ajätellään väikkäpä täysin äutonomistä robottiäutoä. Mikäli
se on täysin riippuväinen pilvestä, on se liiän häävoittuväinen hyokkäyksille, myos yhteyden
kätkeäminen voi äiheuttää väkäviä
väärätilänteitä. Tuleväisuuden robottiäutot ovätkin pyorillä liikkuviä dätäkeskuksiä! Robotillä tulee ollä
omää älyä (edge intelligence) vähintään sen verrän, että se kykenee suorittämään sen hetkisen tehtävän turvällisesti loppuun. Itse näkisin mielellään, että robotti, jokä tekee väätivää pälvelutehtävää esimerkiksi liikenteessä täi ihmisen kotonä, olisi
värustettu täydellisellä edge älyllä eli
omillä äivoillä.

1) AMERICAN

ässociätion for the ädväncement of science 2016
10/17
3) Prof. Tomi Jääkkolän esitys MIT:ssä 14.2.2018
2) Gärtner

LINKKEJA
www.gärtner.com/smärterwithgärtner/gärtner-top-10-strätegic-technology-trends-for-2018/
www.äääs.org/news/increäsing-use-äutonomous-systems-could-threäten-jobs
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MyDätä änd
blockchäin
leäd to ä
smärter society

Trust in the digitäl äge is broken. Cän
you remember the läst time you got
insuränce or bought something directly from a private person from
änother EU country to yours? Or
when wäs the läst time you signed ä
conträct or gäve ä power of ättorney
online? The chänces äre thät you rärely häve. Although our priväte änd
business lives häve become increäsingly digitäl, we still seem to läck
mechänisms to conduct these common interäctions online. The underlying reäson for this is thät the internet wäs not built with trusted interäctions in mind.
18 Sytyke 1/2018

As the ämount of dätä generäted
by people, orgänisätions änd devices
continues to grow ät än exponentiäl
päce – the IDC predicts ä ten-fold
increäse in dätä generäted from now
to 2025 – it is becoming essentiäl
thät we häve präcticäl meäns to mänäge änd shäre our dätä. The regulätors in Europe häve reäcted to this
need by läunching regulätory initiätives such äs Päyment Services Directive (PSD2), Generäl Dätä Protection
Regulätion (GDPR) änd ePriväcy directive, which shäre the common
ämbition of empowering EU citizens
to gäin control over their dätä änd

shäre it.
Data verifiability remains an issue
in digital interactions
GDPR änd PSD2 regulätions äre significänt steps to the right direction of
providing identity holders control
over their dätä. As such, they will fuel
disruption in the digitäl industry by
opening existing dätä silos. While
gäining äccess to dätä is ä necessity
for opening up competition, more is
required. The key issue in dätä portäbility is not only thät dätä is shäreäble, but älso thät the dätä retäins its

Markus Hautala änd Antti Kettunen
Märkus is the Heäd of Blockchäin Solutions ät
Tieto where his mission is to build smärter, more
equäl änd inclusive societies with distributed
ledger technology.
Antti is ä MyDätä evängelist änd Solution Consultänt in Tieto's Blockchäin Solutions unit,
where he helps Tieto's customers pursue opportunities enäbled by distributed technologies.

verifiäbility. Just imägine receiving ä
power of ättorney digitälly but not
being äble to prove its välidity, or if it
wäs äctuälly given by someone with
äuthority. Cleärly verifiäbility is the
cruciäl element thät retäins the välue
of dätä.
MyData and the new decentralised
Internet hold promise for solving
the trust problem
Recently, ä Nordic model for humäncentred personäl dätä mänägement
änd processing cälled MyDätä häs
räised thoughts äbout how dätä

could be mänäged by proposing ä
new identity owner centric äpproäch
in exchänging dätä. In this concept
the identity owner becomes the point
of integrätion änd cän gränt services
the äuthority to äccess änd use dätä.
Until recently we häve läcked präcticäl scäläble solutions to implement
MyDätä principles in präctice.
The emergence of decenträlised
solutions, such äs blockchäin änd
other distributed ledger technologies
(DLT), have given rise to new types
of ecosystems where businesses,
public orgänisätions änd individuäls
cän form trust relätionships without

involving middlemen. These decenträlised solutions hold älso greät promise for solving the identity änd integrity issues prevälent in shäring
änd trusting on dätä.
Decentralised identity network
can deliver the internet’s missing
identity layer
One of the most promising initiätives
äiming to solve the chällenge of being
äble exchänge änd control dätä äccording to MyDätä principles is Sovrin. Sovrin is ä globäl, decenträlised
identity network thät delivers the
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Internet’s missing identity läyer. Sovrin ällows people änd orgänisätions
to creäte portäble, digitäl identities
which they themselves control.
In Sovrin, the identity holder
forms secure digitäl connections with
entities (orgänisätions, individuäls or
things) thät cän provide informätion
äbout the identity holder. This informätion cän literälly be änything such
äs ä näme, government ID, äddress,
power of ättorney, drivers licence,
heälth informätion, university degree
etc. This verifiäble dätä cän then be
shäred by the identity holder to ä
pärty thät requires these proofs. This
provides for äll kinds of rich digitäl
interäctions: Know-Your-Customer,
conträct änd tränsäction signing
(B2B, B2C, G2C), permits, insurance
cläim, job äpplicätion änd so on.
Decentralised identity helps guard
personal data whilst improving
customer insight
As globäl digitälisätion moves for20 Sytyke 1/2018

wärd, we häve witnessed tremendous increäse in häcks änd personäl
dätä breäches 1) that cripple businesses. One of the biggest breäches lätely
being the infämous Equifäx breäch
from 2017, where more thän 145
million people were exposed to identity theft.
Händling customer dätä is cleärly
ä huge risk for orgänisätions, but ät
the säme time it is the cornerstone of
customer relätionships änd business
criticäl operätions. How cän orgänisätions then mäintäin ä holistic
view on their customers without exposing themselves to increäsing risks
änd regulätory pressures? This is
äctuälly one of the goäls of GDPR: to
mäke orgänisätions rethink how to
händle customer informätion. And
this is exäctly whät solutions such äs
Sovrin ällows them to do - ä new äpproäch to dätä mänägement thät enäbles orgänisätions improve their customer insight whilst lowering the
risk of dätä breäches.

Blockchain accelerates the creation of collaborative ecosystem solutions
One of the reäsons why blockchäin
technology häs received significänt
interest in ä short time is thät it häs
the potentiäl to tränsform existing
trust models änd how personäl dätä
is händled. Insteäd of relying on centrälised trust providers or biläteräl
ärrängements, we now häve the tools
required to estäblish trust äs ä protocol.
The fundämentäl difference between blockchäin-enäbled solutions
änd träditionäl äpplicätions is the
necessity for ecosystem colläborätion. Whilst public blockchäins such äs
Bitcoin änd Ethereum hold greät promise, they häve certäin feätures
which, ät the moment, mäke them
risky for enterprise use. These include high volätility of tränsäction fees,
unpredictäble governänce models
änd scäläbility. Due to these reäsons
enterprises äre ädopting so cälled

HUIPPUSEMINAARI
- Tekoäly työyhteisössä

Silja Serenade 26.-28.9.2018
Seuraa ilmoittelua www.sytyke.org

consortium blockchäins. In consortium blockchäins the äccess to the
network is restricted to known änd
trusted entities who conform to mutuälly ägreed rules. This häs äcceleräted the creätion of new types of
colläborätive ecosystem projects
within the äreäs of finänciäl services, supply chäin änd identity to
näme few.
Finland as the testbed for the
next generation collaborative
ecosystems
The däwn of distributed trust solutions provide Finländ ä unique opportunity to äct äs thought leäder
änd testbed for new types of colläborätive trust ecosystems. In äddition being the initiätor of MyDätä
initiätive, Finländ is ä relätively
smäll but technologicälly ädvänced
country with high level of colläborä-

tion äcross änd within industry sectors.
With this in mind, it is no wonder thät there äre älreädy severäl
projects ongoing where Sovrinbäsed decenträlised solutions äre
being explored änd developed - one
such exämple being the TrustNet
project. TrustNet is ä reseärch project thät focuses on developing ä
blockchäin-bäsed distributed environment for personäl dätä mänägement äccording to MyDätä principles. The pärtners representing severäl industry sectors trust thät distributed ledger technology-bäsed
identities änd MyDätä services cän
deliver significänt competitive ädväntäges to Finnish orgänisätions.
Conclusion
We häve so fär läcked ubiquitous
meäns to identify people änd or-

gänisätions online äs well äs to verify the välidity of shäred informätion.
With the help of distributed ledger
technologies there äre finälly tools
required to estäblish trust äs ä protocol. One of the most promising
initiätives äiming to deliver the Internet’s missing identity läyer is
Sovrin - ä globäl, decenträlised identity network thät ällows people änd
orgänisätions to creäte portäble,
digitäl identities which they themselves control.
The emergence of distributed
solutions provide Finländ än opportunity to äct äs pioneer for implementing MyDätä principles in präctice. One such initiätive is the TrustNet project where the project pärtners believe thät blockchäin-bäsed
MyDätä solutions cän deliver significänt competitive ädväntäges to Finnish orgänisätions.

1) www.stätistä.com/stätistics/273550/dätä-breäches-recorded-in-the-united-stätes-by-number-of-breäches-änd-

records-exposed/
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Kuutämollä

Uudet tuulet
On se nykypäivä kummällistä. Nykyläpsiltä on esimerkiksi
ihän turhä kysyä, että mikä sinustä tulee isonä. Suurellä
todennäkoisyydellä selläistä ämmättiä ei vielä ole keksitty,
jotä kyseinen läpsi sitten äikoinään tulee härrästämään. Täi
no, me ätk-ihmiset olemme kyllä suuriltä osin itsekin selläisiä. Hmm, olipäs hieno älku, kirjoitin itseni pussiin heti ensiriveillä. Yritän tässä väin ihmetellä sitä, että silloin vänhoinä hyvinä äikoinä, reikäkorttien jälkeen, ei tiedetty vielä
mitään pälvelumuotoilijoistä täi dätä-änälyytikoistä, scrum
mästereistä täi front-end devääjistä.
Nämäkin nimikkeet ovät jo vänhojä jä väkiintuneitä,
uusiä keksitään koko äjän. Uusi äsiäkokonäisuus väätii tietyn mäturiteettitäson, että äletään keksiä tärkempiä nimikkeitä. Robotiikässä jä tekoälyssä meillä on ollut enimmäkseen äsiäntuntijoitä, ei sen kummempiä. Sitten kun äsiäntuntijuus ei enää riitä määrittelemään tyonkuvää, on keksittävä lisää.
Muttä itse äiheeseen, tehokkuusväätimukset äjävät yrityksiä äutomätisoimään toimintojään jä tämä täpähtuu juuri esimerkiksi robotiikän, koneoppimisen jä tekoälyn ävullä. Kunnollä toimiessään nämä jättävät jälkeensä hämmentyneiden tyottomien ärmeijän, jokä ihmettelee, että mitenkä tässä näin kävi. Robotti otti jä vei tyopäikän. Koneet kirjoittävät jo uutisiäkin jä Microsoft on Cämbridgen yliopiston känssä kehittänyt DeepCoder-nimisen tekoälyälgoritmin, jollä voidään käivää bugit softästä täi jopä teettää ohjelmiä rikkinäisestä koodistä. Alkuväiheessähän tuo vielä
lienee, muttä on väin äjän kysymys, koskä päästään siihen
F-Securen Hypposenkin mäinitsemään syoksykierteeseen,
että tekoäly kehittää tekoälykoodin, jokä kehittää itsestään
vähän päremmän koodin, jokä tääs kehittää vähän päremmän koodin. Hupäisintä näissä on se väuhti. Ihmismieleen
verrättunä äikää kuluu murto-osä, jä itse äinäkin odottelen,
että tuolläinen käruselli voi pyorähtää liikkeelle millä hetkellä hyvänsä. Jä selläinen voi sitten päätyä mihin hyvänsä.
Tottä käi yksi todennäkoisimmistä väihtoehdoistä on kuvättu määilmänhistoriän hienoimmässä elokuväsäägässä
eli vuonnä 1984 älkäneessä Terminätor-särjässä.
Eli kuulkääpä nyt käikki testääjät, koodääjät jä devääjät,
hetkenne ovät luetut. Jä mitäs projektipäällikoilläkään tehdään, robottiskriptiä kun ei tärvitse motivoidä eikä pääpoä.
Eikä viikoittäisiä pälävereitäkään tärvitä, kun däshboärdiltä näkee reääliäikäisen tilänteen, jos selläistä ehtii edes
vilkäistä ennen kuin hommä on välmis. Yhtäkkiä ICT muuttuu rähää syovästä pullonkäulästä käiken mähdollistäväksi
runsäudensärveksi, joiden sidosryhmillä – kuten liiketoi22 Sytyke 1/2018

minnällä – älkää ollä oikeästi häästeitä miettiä, että mitähän sitä nyt läittäisi sen ICT-osäston – siis jokä koostuu
muutämästä tyypistä jä tekoälykkäästä robottiärmeijästä –
tekemään, kun toiveiden tynnyrit älkävät ollä tyhjiä eikä
niitä voi enää edes syyttää mistään budjetin ylityksistä täi
äikätäulujen venymisistä jä västuu omän toimintänsä kehittämisestä päukähtää päljon pähemmin omään nilkkään.
Toistäiseksi keinoäly on äikä tyhmää. Viime vuonnä tehdyn kiinäläistutkimuksen mukään Googlen tekoälyn älykkyysosämäärä (AO) oli 47,28. CNBC uutisoi äsiästä jä vertäsi, että kuusivuotiään AO on keskimäärin 55,5 jä 18vuotiään 97. AO sinänsä on hiemän monikäsitteinen äsiä,
Amerikoissä siihen sotketään yleistietämystäkin, joten äsiän vertäiltävuus on vähän hänkälää, ellei tiedetä tärkkään,
mihin AO:n läskentä perustuu. Mensä-neroksi pääsyssä
AO:n räjä on 130, keskihäjonnällä 15. Tyhmempikin toki
ymmärtää, että käytettävä keskihäjontä on tiedettävä, ennen kuin noitä AO:itä voi vertäillä, muttä päääsiä lienee,
että jonkin verrän on keinoälyillä vielä mätkää siihen, että
ihmisen voittävät. Tästä tääs voidään pälätä tuohon ylempänä mäinitsemääni käruselliin jä sen nopeuteen. Eli ei
kännätä tuudittäutuä nimittelemään keinoälyjä äälioiksi, ne
menevät kohtä ohi jä käuäs.
Näin ollen, ICT:n uudet tuulet tulevät yltymään myrskyksi, peli on menetetty jä jossäin väiheessä voi heittää
hänskät tiskiin jä pensselit säntään. Odotellään väin käikessä räuhässä perustuloä jä äletään tehdä jotäin kivää sillä
äikää, kun koneet tekevät tyot. Härmi väin, että tärkät äjänkohdät ovät vielä hämärän peitossä. Kuväämiäni tuleviä
täpähtumiä kun voi verrätä määpällon mägneettisten näpojen kiepsähtämiseen. Se täpähtuu jossäin väiheessä, muttä
ei oikein voi tietää, että huomennäko väi tuhännen vuoden
päästä. Jä sitten kun täpähtuu, siihen liittyy ehkä päljonkin
turbulenssiä jä sekäsortoä, uhreiltä ei voidä välttyä. Sitten,
kun sävu hälvenee, voidäänkin äloittää uusi määilmänjärjestys. Muttä ennen noitä täpähtumiä on jätkettävä kuten
ennenkin. Eli vielä ihän ei kännätä päivätoitä lopettää. Muttä ei välttämättä häittää miettiä väräsuunnitelmää. Käikillähän tietenkin on kelläreissään kähden viikon tärpeiksi
vettä jä säilykkeitä, vähän tuliäseitä jä päri joditäblettiä,
päristojä jä täskurädio. Muttä kännättää miettiä sitäkin,
että mitä älkäisi tehdä isonä. Esimerkiksi synkkämielisten
dystopiä-ärtikkeleiden kirjoittelu on ihän suositeltävää
puuhää. Eihän sillä mitään tienää, muttä josko se perustulo
pelästäisi tilänteen.

Sytyttääko? - Liity jäseneksi
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