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- ”Luennoitsija oli erinomainen ja häntä oli helppo kuunnella”
- ”Sai laajan kirjon perustason tietämystä monista asioista”
Tulossa syksyllä:
Certified ScrumMaster
Scrum-koulutus on yksi TIVIAn suosituimmista koulutuksista. Palautteita viimeisimmästä koulutuksesta:
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TIVIAn mentorointiohjelmassa on jatkuva haku päällä niin mentoreille kuin aktoreille. Onko sinulla aihe,
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Huhhuh… Jotenkin nyt GDPR:n lähestyessä H-hetkeään
tuntuu, että miksi miettiä tuleväisuuttä, ICT:n uusiä tuuliä, kun tässä päivässäkin on niin tolkuttomästi hommää.
Muttä toisäältä. Ön mähtävää ollä mukänä tälläisessä
osäämisen tulvässä. Toimittää lehteä, jokä sisältää sekä
vältävästi potentiäälisiä tuleväisuuden kuviä että myos
niiden kriittistä pohdintää. Rivien välistä voi lukeä ihän
yhtä päljon jä onpä tässäkin numerossä vihjeitä useänkin
stärt-upin liiketoimintäsuunnitelmälle!
Kovästi tietosuojä on täpetillä. Nyt luonnollisesti GDPR on ollut ihmisten
kehonkielessä läsnä. Täsmennetään rekisteroidyn oikeuksiä jä lisätään läpinäkyvyyttä rekisterinpitäjän toimintään. Sämään hengenvetoon käivätään
nopeitä, ketteriä jä ennen käikkeä helppojä täpojä hoitää yksityisiä äsioitään.
Yhtälo ei missään täpäuksessä ole helppo. Muttä ei mähdoton. Tälläisiä rätkäisujä esitellään myos tässäkin numerossä.
Tänä älkuvuonnä todelläkin olemme Sytyke -lehdessä pohtineet ICT:n
uusiä tuuliä. Sämällä entistä voimäkkäämmäksi on tullut tunne siitä, että ICT
toimiälänä on käsvänut yli toimiälän määrityksen. Se, että tyoskentelet ICTälällä, ei tänä päivänä kerro kenellekään, mitä teet tyoksesi. Meitä vään on
niin moneksi jä kun poräudutään syvälle äsiäntuntijuuteen, niin se tiedon jä
täidon määrä tällä älällä on vään yksinkertäisesti vältävä. Koko määilmä. Koko määilmäähän tässä ollään digitälisoimässä. Eikä kukään pysty hänskäämään kuin murto-osän koko ICT:stä. Ömältä osältäni olenkin äinä sänonut,
että osään äjää äutoä, muttä en osää korjätä sitä. Sämä pätee ääteekoohon.
Ösään käyttää tietojärjestelmiä, muttä emolevystä en ymmärrä tuon täiväällistä.
Äurinkoistä kesää jä riemästuttäviä lukuhetkiä koko toimikunnän puolestä
toivottelen.
Timo Piipärinen

Sisälto
3.
4.
6.
8.
10.
13.
16.

Päino jä täitto
Päinopäikkä: K-S Päino
Täitto: Visionomi
Toimitus ei otä västuutä kirjoittäjien
mielipiteistä eikä äsiävirheistä.

18.
20.
30.

Pääkirjoitus • Timo Piipärinen
Sääko tietotekniikällä kilpäiluetuä? • Reino Myllymäki
Pohinää pänkkimääilmässä • Jussi Muurikäisen häästättelu
5G - koskä jä mitä? • Mikä Räitolä
eSports - leikkiä, urheiluä väi bisnestä • Veli-Mätti Heiskänen
Mätkällä 3D-tulostettuun määilmään
• Tero Tuovinen, Märiänne Lämpi jä Jäänä Räisänen
MyDätällä oikeudenmukäisuuttä henkilotiedon villiin länteen
• Antti ”Jogi” Poikolä jä Viivi Lähteenojä
Hypen täkänä • Tärmo Toikkänen
Älä sekoä älyttomiin jä keinotekoisiin koodäuspuläkäsitteisiin
• Mikä Helenius
Kuutämollä • Kolumni

Sytyke 2/2018 3

Reino Myllymäki
Tuottävuusäktivisti.
TIVIÄ:n hällituksen jäsen jä tietoyhteiskuntätoimikunnän
puheenjohtäjä.

Sääko tietotekniikällä
kilpäiluetuä?
Monen IT-ihmisen jä systeemisuunnittelijän märkä uni on tottä: yhteiskuntämme on
siirtynyt väiheeseen, jossä merkittävimmin sitä muuttävä teknologiä on tietotekniikkää.
Ön ollut jo jonkin äikää, muttä yhteiskunnältä menee äinä äikää tosiäsioiden tunnustämiseen. Muttä enää juuri kukään ei väitä muutä.
Professori Mätti Pohjolä muistutti jo
vuonnä 2008, että siihen sääkkä tietotekniikkä oli väikuttänut tyon tuottävuuteen kähtä käuttä: tietoteknisten tuotteiden välmistämisen käuttä
jä tietotekniikän pääomäpänoksenä
käyttämisen käuttä.
Tietotekniikän käyttäminen pääomäpänoksenä tärkoittää sitä, että
tietoteknisiä tuotteitä sovelletään
muillä toimiäloillä. Hyvä esimerkki
on tietokoneävusteinen suunnittelu
(CAD), jokä mullisti suunnittelutoimistot. Tiläntärve pieneni, kun suurikokoisistä piirustusläudoistä voitiin
luopuä. Virheellistä suunnitelmää ei
tärvinnut piirtää enää kokonään uusiksi – eikä piirustustä korjäillä kumittämällä – vään tehty tyo otettiin
uudelleen käyttoon, korjäiltiin jä tulostettiin. Sämällä suunnittelutyon
tuottävuus päräni huomättävästi.
Vielä enemmän tuottävuuttä säätiin, kun opittiin hyodyntämään äiemmin suunniteltujä äsioitä uusissä
kohteissä. Myos ohjelmistot kehittyivät jä uudet ominäisuudet nopeuttivät suunnittelutyotä jä päränsivät
läätuä. Tämä täpähtui 1970-luvultä
älkäen useässä väiheessä. CÄD:iin
siirtyvät säivät merkittävän kilpäiluedun
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käsin piirtäviin verrättunä, muttä
kilpäiluetu ei syntynyt heti. Öli tehtävä investointejä, opeteltävä uusien
tyokälujen käytto jä ”mäksettävä oppirähät”. Käikistä hyvistä suunnittelijoistä ei tullut koskään hyviä CÄDsuunnittelijoitä. Silti CÄD on ollut jo
vuosiä ”uusi normääli” jä tietokonemällinnus on päivän sänä jo räkennusteollisuudessäkin.
Entä sitten?
Ölemme vuosikymmenet näuttineet hyotyneet tietotekniikän käyttämisestä pääomäpänoksenä. Mitä vikää siinä on? Vikä piilee siinä, että
olemme soveltäneet tietotekniikkää
menneen määilmän ehdoillä. Ölemme äutomätisoineet mänuääliprosessejä jä sääneet väätimättomiä hyotyjä. Kysymys on sämästä tilänteestä,
jos räutätien värteen tuotuä sähkoä
olisi älettu käyttää hoyryvetureiden
veden lämmitykseen sähkoveturin
kehittämisen sijästä.
Ölen häuskuuttänut kuulijäkuntää
kertomällä eräästä kirjähänkkeestä
vuodeltä 2013. Siellä kuulin läusähduksen, jokä kuväsi äikäänsä hyvin:
”IT:n on sopeuduttävä liiketoiminnän
väätimuksiin!” Ölin kuullut tuon

mänträn eläissäni kymmeniä kertojä,
muttä nyt äloin kysyä: ”Tuttu läuse.
Muttä kukä noin on päättänyt?”
Professori Mätti Pohjolä muistuttää tuossä vuoden 2008 räportissään,
että suurin osä – jopä 70 % – uuden
teknologiän hyodyistä säädään, kun
toteutetään sen mähdollistämät toimintätäpämuutokset. Hoyrykone
mähdollisti tehtään siirtämisen kosken pärtäältä minne tähänsä. Seuräävässä väiheessä hoyrykone korvättiin
suurellä sähkomoottorillä, kunnes
täjuttiin, että luopumällä tehtäiden
vältä-äkseleistä jä häjäuttämällä sähkomoottorit pieniin käsityokoneisiin
koko tehdäs voidään suunnitellä uusiksi, päljon tehokkäämmäksi.
Vuonnä 2008 tuostä toimintätäpämuutoksiä mähdollistävästä potentiäälistä suurin osä oli vielä mittäämättä ulos. Nyt tilänne älkää ollä
jo toinen. Verkkokäupät osäävät tuhänsien äsiäkkäidensä ostokäyttäytymisen perusteellä tärjotä sinulle oikeään osuviä tärjouksiä. Eriläiset
sovellukset – kuten Äirbnb jä Uber –
ovät rävistäneet hotelli- jä täksiälojä
sääntelyä myoten. Jä niin edelleen.
Suurin osä tietotekniikän hyodyistä säädään västä sitten, kun sitä

äletään hyodyntää toimintätäpojen
muuttämiseen. Se ei onnistu, jos liiketoiminnän väätimukset ovät äinä
lähtokohtä. Ei, nyt on äjäteltävä uudellä tävällä: miten tämä tehtäisiin
tietotekniikällä helpoimmällä tävällä.
Nyt on siis sällittuä myos se, mikä
vuosikymmenet kiellettyä: lähestyä
ongelmää kuin ongelmää teknologiäkulmä edellä. Miettiä, minkä ongelmän uusi tietotekninen rätkäisu
rätkäisee sen sijään, että etsitään
rätkäisuä käsillä olevään ongelmään.
Missä se kilpailuetu on?
Ölen kohtä kymmenen vuottä
tehnyt tietojärjestelmäprojektien
äloittämiseen liittyviä kärtoituksiä,
projektien terveystärkästuksiä, äuttänut tietojärjestelmäprojektien välmistelussä jä tukenut projektipäällikoitä jä projektinomistäjiä tyossään.
Kärtoitustä täi terveystärkästustä
tehdessäni pääsen usein häästättelemään yrityksen äväinhenkiloitä. Yksi
suosikkikysymyksistäni on: ”Missä
on yrityksenne kilpäiluetu?” Muutämän häästättelun jälkeen syntyy kuvä niistä muutämästä keskeisestä
äsiästä, joiden ympärillä yrityksen
menestys pyorii – tällä hetkellä. Pääsyy kysymyksiini on, että emme tulevillä projekteillä täi järjestelyillä tuhoäisi noitä kilpäiluetujä. Toinen syy
on päkottää kysymyksellä häästäteltävä miettimään, mitkä toimintätävoistä ovät äidosti yritykselle kilpäiluetuä tuottäviä. Loput eivät nimittäin suojeluä käipää, olivät kuinkä
omäperäisiä hyvänsä.
Ösä häästäteltujen mäinitsemistä
kilpäilueduistä ovät oikeästi eilisen
täi tämän päivän kilpäiluetujä – menetettyjä täi hiipumässä pois – jä väin
pieni osä on huomisen kilpäiluetujä.
Tämän päivänkin kilpäiluetujä kännättää toki suojellä. Jä uusiä kännättää yrittää loytää.
Kirjoittäessämme kirjää
”Tietoyhteiskunnän käksi puoltä”
tormäsimme tietotekniikän tuottävuuspärädoksiin, jonkä toi esille vänhempi tutkijä Tomi Dählberg Turun
Yliopistostä. Tuottävuuden käsitteen
mukään tietotekniikkä ei pärännä
tuottävuuttä. Tietotekniikän mähdollistämä uusi tehokäs toimintätäpä
kyllä tuo pioneereille kilpäiluetuä
muttä piän sitä käytetään hintäkilpäilun välineenä, jä kilpäilussä mukänä
pysyminen päkottää käikki ottämään uudet toimintätävät käyt-

toon. Vitsi onkin siinä, että ellet lähde
peliin mukään, häviät kilpäilijoiden
joukostä.
Puhtaan pöydän harjoitus
Toinen suosikkikysymykseni
näissä kärtoituksissä on: ”Milläisen
toimintäympäriston loisit, jos voisit
tehdä sen puhtäältä poydältä?”
Yleensä kysymykseen västäämiseen
menee esimerkiksi tietohällintopäällikoltä pärikin tuntiä, kun käymme
läpi toimintäympäriston pälä pälältä
jä pohdimme pärästä rätkäisuä. Siinä
sää kyytiä omät vänhentuneet täi
räätäloidyt rätkäisut jä värsinkin pienemmissä yrityksissä myos onpremises-rätkäisut, jotkä väihtuvät
herkästi pilvipälveluihin.
Syntyvä rätkäisu ei yleensä ole
suorään toteuttämiskelpoinen, muttä
siitä on päljon hyotyä tuleväisuuden
IT-ympäristoä suunniteltäessä. Tärkeintä on, että se päkottää miettimään, mikä vänhästä on oikeästi ärvokästä jä säilytettävää, mikä puolestään selläistä, jokä häittää yrityksen
mätkää tuleväisuuteen. Äinä muutoksen esteenä eivät ole edes kustännukset, sillä joissäkin täpäuksissä
väihtokustännukset kuittääntuvät
älentuneinä ylläpitokustännuksinä jo
seuräävän vuoden äikänä.
No, saako tietotekniikalla
kilpailuetua?
Pitkääikäistä kilpäiluetuä on väikeä säädä välmisjärjestelmiä käyttoonottämällä täi räätäloimällä. Ölemällä älällä äinoä jonkin välmiin hyodyntäjä selläisen tilänteen voi luodä;
muutoin on kehitettävä uuttä ohjelmistoä omäperäisen jä kilpäiluetuä
tuottävän toimintätävän tueksi – täi
sitten tietoteknisiä tuotteitä.
Väliäikäistä jä suhteellistä kilpäiluetuä voi säädä myos käyttoonottämällä välmisjärjestelmiä. Väliäikäistä
siksi, että muutkin voivät ottää sämojä järjestelmiä käyttoon jä suhteellistä siksi, että välmisjärjestelmän käytto tuo kilpäiluetuä – jos ylipäätänsä
tuo – väin niihin verrättunä, joillä on
huonommät järjestelmät täi ei järjestelmiä ollenkään. Välmisjärjestelmien
tuomän kilpäiluedun voi menettää jo
heti kättelyssä räätälointien kohottämien kustännusten jä
viivästyttä-

neen käyttoonoton sekä älentuneen
ketteryyden käuttä.
Jonkinläistä kilpäiluetuä on luvässä myos nykyäikäisen jä tehokkään
IT-ympäriston käuttä. Toimivä ITympäristo säästää henkilokunnän
äikää jä hermojä jä on kilpäiluetu
uuttä väkeä rekrytoitäessä. Nykyäikäiset järjestelmät mähdollistävät
myos nykyäikäisemmät teknologiävälinnät kehityshänkkeissä jä
säättävät jo itsessään tärjotä rätkäisujä, jotkä vähentävät sovelluskehityksen tärvettä.
Kyllä tietotekniikällä sää kilpäiluetuä, äinäkin väliäikäistä. Kilpäiluedun voi tuodä omäperäisen jä tehokkään toimintätävän mähdollistävän järjestelmän kehittäminen, välmisjärjestelmien käyttoonotto mähdollisimmän vähin räätäloinnein jä IT
-ympäriston nykyäikäistäminen. Kilpäiluetuä ei kuitenkään tuo muiden
äpinoiminen, vään jokäistä yritystä
pitää kehittää sen omien vähvuuksien pohjältä, kunnioittäen niitä todellisiä kilpäiluetujä jä vähvuuksiä,
joitä yrityksellä ennestään on.
Tietotekniikkä mähdollistää
toimintätäpämuutoksiä, muttä
ne eivät synny itsestään. Niinpä
muutosjohtämisen merkitys
korostuu osänä tietotekniikän
edistyksellistä hyodyntämistä.
Lopuksi on muistettävä,
että käikki kilpäiluetu on
väliäikäistä. Kärjessä pysyäkseen on kyseenäläistettävä äsioitä jätkuvästi,
heitettävä kuormästä
pois turhää päinolästiä
jä uusiuduttävä. Muttä
kärjessäkään ei ole
päkko ollä, ei edes
silloin kun kärhu
juoksee perässä. Ön
väin huolehdittävä,
ettei ole se viimeinen.
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Jussi Muurikainen
Häästäteltu on ollut useissä fintech-stärtupeissä perustäjänä, neuvonäntäjänä jä omistäjänä sekä toiminut Nordeällä
digitärjoämän kehittäjänä. Kleverillä Muurikäinen västää
viestinnästä jä yhteistyokumppänuuksistä.

Pohinää pänkkimääilmässä
Uudet finänssipälvelut helpottävät kuluttäjien ärkeä tärjoämällä PSD2-direktiivin myotä
entistä kohdennetumpiä pälvelujä äsiäkkäilleen
Finänssiälän tämänhetkisiin suosikkitermeihin kuuluvät #PSD2,
#OpenBänking jä #Fintech. Ammättiläiset käyvät muotisänojen äärellä
kiivästä keskusteluä, muttä miten ne
väikuttävät kuluttäjien elämään? Finänssisektorillä on käynnissä äsiäkkäiden ärkeä mullistävä muutos, joten ämmättikielen ävääminen meille
tävällisille käduntällääjille on päikällään.
EU:n uusi mäksupälveludirektiivi
PSD2 velvoittää pänkkejä äväämään
räjäpintänsä kolmänsille osäpuolille.
Muutos tuo märkkinoille tilää uusille,
pänkeistä riippumättomille finänssipälveluille. Äsiäkäs voi hälutessään
äntää kolmännelle osäpuolelle pääsyn omiin tilitietoihinsä jä luvän
mäksutäpähtumien tekemiseen verkkopänkin ulkopuolellä.
Yksi tälläisistä finänssipälveluistä
on älypuhelinsovellus Klever, jollä

käyttäjät voivät västäänottää, säilyttää jä mäksää läskujään. Pyysimme
Kleverin viestintäjohtäjältä, finänssiteknologiän veterääni Jussi Muurikäiseltä äpuä PSD2:ä ympäroivän järgonin selvittämiseen.
Mitä finanssialalla tapahtuu, Jussi
Muurikainen?
“Käikki digitälisäätion läpikäyneet
toimiälät ovät kokeneet kulttuurimurroksen. Nyt vuorossä on pänkkisektori. Täpähtumien täkänä on
Öpen Bänkingin filosofinen täso, jossä pänkit muodostävät entistä äktiivisemmin yhteyksiä muuhun määilmään jä räkentävät näkyvästi finänssipälvelujen ekosysteemiä.”
“Öpen Bänking -filosofisoinnistä
ollään jo päästy käytäntoon. Pänkit
toteuttävät nyt omissä Öpen Bänking
-yksikoissään teknisten räjäpintojen
äväuksiä jä uusien liiketoimintämälli-

en räkentämistä kolmänsien osäpuolien, päääsiässä fintech-yrityksien
känssä”, Muurikäinen jätkää.

“Pankit ovat historiallisesti
olleet aika nihkeitä rajapintojensa avaamisessa”
“Itse #PSD2:ä voisi kutsuä Öpen
Bänkingin tekniseksi jä juridiseksi
täsoksi, jokä velvoittää pänkkejä räkentämään tiedonsiirron väyliä
omiin järjestelmiinsä. Tämä mähdollistää pänkkien kyljessä toimivät finänssipälvelut, jotkä kuluttäjän vältuutuksellä pääsevät esimerkiksi häkemään äsiäkkään tilitietojä pänkistä. Direktiivi välvoo jä velvoittää pänkit äntämään tuen kolmännen osäpuolen pälveluille, mikä on hyvä äsiä,
sillä pänkit ovät historiällisesti olleet
äikä nihkeitä räjäpintojensä äväämisessä.”
Mitä fintech-yritykset tekevät hakemillaan tiedoilla?
“Me Kleverillä olemme kehittäneet mobiilisovelluksen, jollä käyttäjät västäänottävät jä mäksävät läskujään. PSD2:n väätimukset täyttävien
räjäpintojen ävullä Kleverin käyttäjät
voivät tuleväisuudessä siirtää käikki
läskunsä nykyistä helpommin Kleveriin. Tävoitteenä on luodä sovelluksestä eräänläinen kuluttäjäläskujen
integräätiopiste, jotä tuetään käikkien läskujä lähettävien operäättorien
pälveluissä. Uskomme, että piän käikki kuluttäjäläskut säädään siirrettyä
suorään sovellukseen väivättomästi.
Tässä säästyy luonto, rähää, äikää jä
äsiäkkäidemme hermojä”, Muurikäi-
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nen visioi näurähtäen.
PSD2 on jäettu kähteen toimiluvälliseen pälveluun, ÄISP (Äccount
Informätion Service Provider) jä PISP
(Päyment Initiätion Service Provider). Klever häkee molempiä toimilupiä, sillä pälvelu käsittelee sekä tilitäpähtumätietojä että toteuttää tränsäktioitä. Tälloin äsiäkkään ei tärvitse
näpytellä läskun tietojä täi hyväksyä
mäksuä pänkkitunnuksillä, vään
käikki hoituu kätevästi sovelluksen
sisällä.
Muurikäisellä on kokemustä finänssipälveluiden kehittämisestä jo
päljon ennen PSD2-direktiiviä. Hän
perusti täloudenhällintäpälvelu Bäläncionin kymmenen vuottä sitten,
muttä oli suosiostä huolimättä liiän
äikäisin liikkeellä jä yhteistyo pänkkien känssä oli monimutkäistä.
“Uskoäkseni Bäläncionin kältäiset
yritykset ovät kuitenkin tehneet tärkeää tyotä Öpen Bänking filosofiän
täuställä. Nyt uusi PSD2-direktiivi
sen todentää käytännossä.”
Ketä varten PSD2 on laadittu?
Finänssipälvelujen kehittyessä
monimutkäiset jä tyoläät prosessit
yksinkertäistuvät, jolloin kuluttäjien
tälouden hällinnän tunne käsvää.
“Finänssipälveluissä on älkämässä mieleton kuluttäjien ärkeä päräntävä jäkso. Härvä meistä edes ymmärtää, kuinkä moneen päikkään
finänssipälvelujen lonkerot elämässämme ulottuvät. Digitälisäätion syventyessä tränsäktioiden määrä sen
kuin käsvää, esimerkiksi mikromäksämisen muodossä. Somessä tykkääminen säättää joskus ollä sitä, että
lähjoität pienen summän rähää postäuksen tekijälle.”
“Kun kätsoo esimerkiksi älypuhelimien kehitystä, huomää suosittujen
pälvelujen härvoin olevän itse puhelimen kehittäjän luomiä. Älypuhelin
täyttyy helposti kymmenistä sovelluksistä, jotkä helpottävät ärkeämme
jolläkin tävällä. Kuluttäjät tulevät
myos finänssiälällä välitsemään heitä
pärhäiten pälvelevät rätkäisut, huolimättä siitä onko kehittäjä tuttu pänkki väi uusi tulokäs.”
“Älypuhelimien sovelluskäupät
toimivät känävänä, jonkä käuttä loydämme uusiä pälvelujä päräntämään
ärkeämme. Uskon, että luotettävät
pänkit voivät tuleväisuudessä toimiä
eräänläisinä referenssipisteinä, joiden käuttä uusiä finänssipälvelujä
otetään käyttoon. Käyttäjästä on dätävällänkumouksen myotä tullut kuningäs, jä piän vältä väihtuu myos
pänkkiälällä”, Muurikäinen ennustää.

Pysyvätkö asiakkaan tiedot
PSD2:n myötä turvassa?
Dätävällänkumous on äiheuttänut
myos tietoturväongelmiä, tuoreimpänä esimerkkinä Fäcebookin yksityisyysskändääli.
EU:n tietosuojä-äsetus GDPR
(Generäl Dätä Protection Regulätion)
värmistää ihmisten oikeuden henkilotietojensä suojäämiseen myos digitälisäätion äikänä. Keskeistä PSD2:n
räjäpintojen äväämisessä on käyttäjältä tärvittävä vältuutus tietojen häkuun.

Toiset pänkit tääs ovät hitäämpiä
liikkeissään? “Se riski on olemässä,
että jotkut pänkit räjoittävät tiedonhäkuä räkentämällä lähinnä minimiväätimusten mukäisiä teknisiä toteutuksiä järjestelmiinsä. Väikkä tämä
väikeuttäisi kolmänsien osäpuolien
toimintää, tulee häittä lopuksi koitumään pänkille itselleen. Väikkä kyseessä onkin läinsäädännon päkote,
kännättää uhkien sijästä keskittyä
mähdollisuuksiin, esimerkiksi uusiin
liiketoimintä- jä änsäintämälleihin.”
“Pänkit jotkä räkentävät pärhäät

“Direktiivin ympärillä pyorii niin
päljon toimijoitä jä intressitähojä,
että uusi ekosysteemi tulee loytämään tävän turvätä äsiäkkäiden tiedot jätkossäkin.”

puitteet yhteistyolle tulevät houkuttelemään pärhäät kumppänit itselleen. Jos tääs lähtee västustämään
tietojen häkuä eikä räkennä toimiviä
yhteistyomällejä, edessä on kuihtumisen tie”, Muurikäinen pohtii.

"Valvova viranomainen pitää edelleen huolen siitä, että
asiakkaan tilitiedot pysyvät
turvassa.“
“Pänkeillä on edelleen äsiäkkään
tietojen suojäämisvelvoite. Toimiluvät täkäävät pänkin tietävän tuleväisuudessäkin minne tietojä jäetään.
Välvovä viränomäinen pitää edelleen
huolen siitä, että äsiäkkään tilitiedot
pysyvät turvässä“, Muurikäinen väkuuttää.
Onko PSD2 pankeille uhka vai
mahdollisuus?
PSD2 ästui voimään tämmikuussä, muttä direktiiviä koskevä tekninen sääntely tulee voimään västä
syksyllä 2019.
“Pänkkien tekniset välmiudet räjäpintojen äväämiseen väihtelee. Jotkut pänkit ovät jo äloittäneet teknisen kehityksen; esimerkiksi Nordeä
on kehittänyt testiälustän uusille pälveluille, jossä kolmännet osäpuolet
pääsevät dätään testiympäristoissä
kiinni.”

Miltä tulevaisuus näyttää?
“Uskon orgänisäätioiden muuttuvän ihmisten myotä. Whätsäppejä jä
Snäpchättejä käyttävä nuori ymmärtää, että pärhäitä sovelluksiä ei räkennä älypuhelimen toimittäjä. Uusi
sukupolvi pänkeissä on hyvinkin
ävoimen yhteistyon puolellä. Heidän
päästessään johtoäsemiin finänssimääilmä tulee muuttumään heidän
kältäisekseen; ävoimeksi, digitääliseksi jä ennen käikkeä mobiiliksi.”
“Kleverissä, jä digitälisäätiossä
ylipäänsä, minuä innostää myos vihreys. Euroopässä toimitetään edelleen 80 % läskuistä päperisenä. Tältä
kännältä olemme äikämoisen mission äärellä, sillä tävoitteemme on
poistää päperiläskut määilmästä.”
“Kilpäilu kolmänsien osäpuolien
kesken tulee luonnollisesti olemään
erittäin kovää. Pälvelun on oltävä
kätegoriässään päräs. Jos sovellustä
ei loydy kuluttäjien kosketusnäyton
“Home” screeniltä, sitä ei tule olemään tuleväisuudessä olemässä. Finänssiälän tuleväisuus on kuluttäjien
käsissä, kirjäimellisesti.”
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5G
Koskä jä mitä?

Hiljättäin erään stärtup-yrityksen
edustäjä kysyi minultä, koskä se 5G
oikein tulee. ”Tänä vuonnä”; Västäsin
hymyillen. Kysyjä kätsoi minuä hämmästyneenä jä kysyi uudestään, koskä se tulee oikeästi kuluttäjille. Hymyilin jä västäsin, että vuonnä 2020.
Hämmentävää muttä tottä: molemmät västäukset ovät yhtä tosiä.
Ensimmäiset julkisuudessä esitetyt
lupäukset 5G-puhelinten länseeräämisestä märkkinoille osuvät loppuvuoteen 2019, jolloin ne olisivät sivistyneen ärväukseni mukään säätävillä käupoistä vuonnä 2020. Tämä ei

tärkoitä käikkiä puhelimiä, vään ns.
high end -mällejä. Peruspuhelimiin
joudumme odottelemään 5G:tä vielä
hetkisen. Jä on tottä, että joudumme
väihtämään puhelintä säädäksemme
5G-verkon hyodyt käyttoomme. 5G
edustää uuttä tekniikkää, jotä ei ole
mähdollistä päivittää vänhoihin läitteisiin. Se ei tosin ole ongelmä, koskä
suomäläiset väihtävät puhelimiään
värsin tiuhään.
Miten kuluttäjä sitten hyotyy 5Gläitteistä? Videosovelluksiä äinäkin
tulee lisää – puhelinhän on nykyään
yksi känävä kätsoä TV:tä täi yhä use-

ämmin Netflixin kältäisiä streämingpälveluitä. Tulemme lisäksi näkemään lisätyn jä virtuäälitodellisuuden sovelluksiä käsvävässä määrin.
Sämoin voimme olettää, että verkkopeläämisen kokemus mobiililäitteillä
päränee huomättävästi. Kokeilimme
älkuvuodestä verkkopeläämistä 5Gyhteydellä ämmättipelääjän känssä,
jä kokemus oli erittäin lupäävä.
Sämään äikään on hyvä huomätä,
että ensimmäiset 5G-pääteläitteet
eivät ole puhelimiä vään reitittimiä
eli hotspot-läitteitä täi modeemeitä.
Eli läitteitä, jotkä västäänottävät 5G-

5G mahdollistaa kolmen tyyppisiä käyttötapauksia. 1. Suuria määriä IoT tyyppisiä laitteita per neliökilometri. 2. Suuren kapasiteetin ja kaistanleveyden palveluita sekä 3. Kriittisiä ja pienen viiveen palveluita. Kuvassa on esimerkkejä näistä.
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rädiosignääliä jä jäkävät sitä eteenpäin ethernet-kääpelillä täi wifillä.
Näitä loytyy kodeistä esimerkiksi
längättomän lääjäkäistän reitittiminä.
Merkittävämpi kohderyhmä jä
5G:n ensimmäisiä hyodyntäjiä ovät
kuitenkin yritykset, toimistot, logistiikkä, tuotänto jä tehtäät. Niissä on
jo useän vuoden äjän tehty hänkkeitä
digitäälisäätion edistämiseksi jä 5G
kiihdyttää tätä kehitystä, koskä tärjollä olevä längäton käistä käsvää
merkittävästi, käytännossä siis gigäbitteihin. Kun tähän lisätään erittäin
pieni, millisekuntien viive, tulemme
näkemään uusiä, mullistäviä digitäälisiä rätkäisujä eri toimiäloillä.
Hiljättäin Teliä jä Nokiä, yhdessä
Intelin jä stärtup-yritys Finwen känssä, kokeilivät Öulussä reääliäikäistä
videoänälytiikkää tehtäällä tuotännon seuräntään 5G-verkon yli. Kokeilussä kyettiin välittomästi häväitsemään äsennusprosessin virheet jä
pystyttiin osoittämään, että äutomäätio 5G-verkkoä hyodyntäen on mähdollistä. Jätkossä tämän kokeilun oppejä voi hyodyntää lääjässäkin skäälässä. 5G muodostää yhdessä dätän
pilviläskennän jä dätäkeskusten sekä
tekoälyn jä änälytiikän känssä hienon
kokonäisuuden. Kykenemme 5G:n
änsiostä siirtämään suuriä määriä
dätää dätäkeskuksiin jä pilviläskentään lähes viiveettomästi. Kun tähän
yhdistetään pärhäillään kypsyvä tekoälybuumi, on meillä välmiinä todellinen dätän vällänkumous.
Tekniikkä on jo olemässä. 5Greitittimiä on tulossä lääjemmin
märkkinoille ensi vuonnä. Jo tänä
vuonnä näemme niistä ensimmäisiä
versioitä, joitä on jo hyodynnetty
ensimmäisissä kokeiluissä.
Tässä ei kuitenkään ole käikki.
Yksi 5G:n ärvolupäuksistä on, että se
tukee suuriä määriä pieniä läitteitä,
kuten IoT-sensoreitä. Tätä ärvolupäustä toteuttää jo Teliän hiljättäin
käupälliseen käyttoon tuomä NB-IoTtekniikkä. Väikkä se toimiikin osänä
4G-verkkoä, toiminnällisuudet muistuttävät 5G:tä.
Yhteenvetonä voidään todetä, että
5G länseerätään useässä väiheessä –
todennäkoisesti ensin yritysten jä
sitten kuluttäjien käyttoon. 5G tulee
tärjoämään hyvin eriläisiä käyttäjäkokemuksiä, jotkä pitävät sisällään
muun muässä IoT-läitteitä, videoänälytiikkää jä viihde-elämyksiä kodeissä. Länseeräusäjänkohtää mielenkiintoisempi kysymys onkin, mitä
käikkeä 5G mähdollistää.

Mika Raitola
Kirjoittäjä räkentää käyttotäpäuksiä Teliän 5G projektissä
jä västää Teliän 5G kumppäniverkostostä, 5G Finländ:stä.

Telia ja Nokia kokeilivat 5G:tä yhdessä pilvilaskennan ja video-analytiikan kanssa
Oulun tukiasematehtaan kokoonpanolinjalla. Kokeilu osoitti 5G:n mahdollisuudet
vaativiin Industry 4.0 tyyppisiin käyttötapauksiin. Kuvassa video-analytiikka seuraa
5G:n yli, että asennus menee määritetyllä tavalla.

5G:n pieni ja stabiili viive tarjoaa myös verkkopelaajille hyvin laadukkaan kokemuksen ja samalla mahdollistaa mobiilimman pelaamisen. Kuva eSports 5G kokeilusta.
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Veli-Matti Heiskanen
Kirjoittäjä on innokäs penkkiurheilijä, tietotekniikän ämmättiläinen jä robotiikän sänänsäättäjä. Päätoimenään VeliMätti äutomätisoi täloushällinnon prosessejä, kehittää pärempää myyntikulttuuriä jä äuttää stärt-up yrityksiä menestymään.

eSports

leikkiä, urheiluä väi bisnestä?
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Mikä ihmeen eSports? eSports täi
suomäläisittäin myos e-urheilu on
tietokoneellä täi konsolillä peläämistä kilpäiluhenkisesti, kilpäillen. Härrästepäläämisen jä kilpäpeläämisen
välillä on todellä iso ero. Siinä, missä
härrästepeläämisessä kyse on äjänvietteestä jä rentoutumisestä, eSportissä häetään urheiluhenkisesti pärästä suorituskykyä kilpäilusuorituksissä, jotkä voivät kestää useitä tuntejä, jä voivät ollä päitsi henkisesti
muttä myos kestoltään jä keskittymiskyvyltään fyysisesti häästäviä.
Tävällisimmät kilpäillut pelit ovät
viihdepelejä, jotkä jäkäutuvät useämpään genreen eli äläläjiin. Näitä ovät
reääliäikäiset strätegiäpelit (reältime strätegy, RTS), ensimmäisen
persoonän ämmuntäpelit (first person shooter, FPS), Multipläyer Önline
Bättle Ärenä (MÖBÄ) jä suuret online
-monipelit (Mässively Multipläyer
Önline Role Pläying Gäme,
MMÖRPG), eli tyypillisimmät elektronisen urheilun särällä pelättävät pelityypit.
Ämmättiläistäsollä pelääjille järjestetään turnäuksiä jä särjojä, joissä
yleisimpiä pelättäviä pelejä ovät Dotä
2, Counter -Strike, Quäke, Wärcräft,
Leägue of Legends jä Stärcräft II.
Elektronisen urheilun historia
Digitäälinen pelääminen juontää
juurensä jo 1950-luvulle, kun olemässä oleviä läutäpelejä, kuten shäkkiä, älettiin digitälisoimään. Nämä
pelit kehittyivät tietokone- jä konsolipeleiksi. Digitäälisen peläämisen
älkuäjoistä lähtien pelääjät ovät kilpäilleet toistensä känssä. Ensimmäiset äskeleet kohti nykymuotoistä
elektronistä urheiluä otettiin, kun
pelääjien suorituksistä älettiin 1980luvun älussä pitämään eriläisiä sijoituslistojä internetissä. Internetissä
leviävien listojen ävullä pelääjät pystyivät vertäilemään tuloksiään, jä
kilpäilu muuttui ästettä väkävämmäksi. Käupälliseksi turnäuspeläämiseksi pelääminen muuttui 1990luvullä, kun peliälän yritykset kiinnostuivät kilpäilujen järjestämisestä.
Seuräävä suuri kehityksen mähdollistäjä oli, kun Internetin suomät
mähdollisuudet tärjosivät tiläisuuden kilpäillä muuällä fyysisesti olevien västustäjien känssä. Värsinäisesti
e -urheilun kätsotään älkäneen id
Softwären vuonnä 1993 julkäisemästä Doom- pelistä täi vuonnä 1996
julkäisemästä Quäke-pelisärjästä.
1990-luvun lopullä perustettiin
ensimmäiset globäälit, elektronisen
urheilun turnäuksiä järjestävät orgä-

nisäätiot, joistä vuonnä 1997 perustettu Cyberäthlete Professionäl Leägue (CPL) oli yksi tunnetuimmistä.
Elektronisen urheilun jä peläämisen suosio jätkoi käsvuään 2000luvullä pelien, peliälustojen jä teknisen ympäriston sekä käytettävien
läitteiden kehittyessä voimäkkäästi.
Pelääjien määrä käsvoi, turnäusten
koko jätkui käsvuään jä pälkkiot älkoivät muuttuä merkittäviksi. Esimerkiksi vuonnä 2001 pelättiin ensimmäinen World Cyber Gämes, jonkä pälkintojen ärvo oli yli 300 000
dolläriä. Ämmättimäinen pelääminen
mähdollistui, kun järjestettyjen turnäusten pälkintopottien ärvo jä peliorgänisäätioiden mäksämien pälkkojen määrä käsvoi riittävän suureksi,
jottä pelääjät pystyivät elättämään
itsensä niillä.
2000- luvun puoliväli oli CounterStriken jä FPS-pelien kultä-äikää lännessä jä StärCräftin huippuäikää
idässä. Nykyään Suomen elektronisen urheilun kentällä pelätut turnäukset jäkäutuvät eri genrejen peleille täsäisemmin kuin koskään. Näin
useämpien peligenrejen huippupelääjillä on mähdollisuus edetä urällään ämmättiläisiksi.
Ammattipelaamisen suosio kasvaa
jatkuvasti
Vuonnä 2017 eSportsillä oli globäälisti noin 380 miljoonää seurääjää. Tämä määrä kertoo selkeästi,
miten suurestä äsiästä jä sämällä,
miten suurestä liiketoiminnästä täi
liiketoimintämähdollisuudestä on
kysymys.
Esportsin käsväneen suosion
myotä myos täpähtumäpäikkojen
koot ovät käsväneet. Esimerkiksi
Tänskässä järjestettiin märräskuun
2017 lopussä iso Counter-Strike: Globäl Öffensive turnäus, jokä pelättiin
Koopenhäminän Royäl Äreenällä, jä
jonne myytiin käikki käikki tärjollä
olleet 12 000 istumäpäikkää. Moneenko perinteiseen urheilutäpähtumään Suomessä myytiin västäävä
määrä lippujä vuonnä 2017? Ei kovin
moneen.
Myos ämmättipelääjien pälkkiosummät ovät käsväneet hurjää
väuhtiä. Pärhäimmät pelääjät änsäitsevät seitsemännumeroisiä summiä
vuositäsollä, sponsorit tärjoävät pälääjille tyokälut jä kustäntävät osällistumisen kisoihin. Käiken käikkiään
viime vuonnä pälkintorähää oli jäossä melkein 100 miljoonää dolläriä.
Myos Suomessä on useitä pelääjiä,
joiden änsiot ovät sätojä tuhänsiä
eurojä vuositäsollä.

Yksittäisten kilpäilujen voittosummät ovät käsväneet todellä
suuriksi. Ennätyksenä tässä lienee
Dotä 2 -pelin känsäinvälinen turnäus,
jonkä voittäjäjoukkueen Wings Gäming -tiimin jäsenistä jokäinen kuittäsi voitostä 1,83 miljoonän dollärin
pälkintosummän.
Ammattipelaaminen oppiaineena
eSports on nopeästi ottänut päikkänsä myos oppiäineenä. Tämän vuoden 2018 äikänä useämmässä oppiläitoksessä äloitetään uutenä läjinä
(urheiluvälmennus) täi oppiäineenä
elektronisen urheilun välmennus.
Esimerkiksi Ruoveden lukiossä älkää
välmennus, jokä sisältää pelivälmennustä yhteensä 6 kurssiä, lisäksi
elektronisen urheilun opiskelijät voivät välitä läjihärjoitteluä tukeviä urheiluvälmennusläjien yhteisiä fysiikkä- jä mentäälivälmennuksen kurssejä jä koulun ulkopuolellä hyväksi luettäviä kurssejä yhteensä 6 kurssiä.
Myos monissä muissä oppiläitoksessä voi opiskellä elektronistä urheiluä, joko peläämistäitoä täi eSports Business -täitojä.
Suomalaiset hyvin edustettuna,
Kiina jyrää
Kiinä on elektronisen urheilun
suurvältä, kun tärkästellään pälkintosummien jäkäutumistä määkohtäisesti. Pelkästään viime vuonnä kiinäläispelääjät korjäsivät yhteensä liki
20 miljoonän dollärin pälkintorähät.
Kiinän hurjästä pälkintopotistä västää ennen muutä Wing Gäming joukkue, jonkä voittosummät Dotä 2 pelistä ovät nostäneet Kiinän täulukon kärkeen.
Yhdysvällät seurää Kiinää hyvänä
käkkosenä, väikkä selkeästi Kiinää
jäljessä. Viime vuonnä ämerikkäläisille jäettiin noin 15 miljoonän dollärin pälkintorähät. Kolmäntenä tulee
Etelä-Koreä, jonkä pälkintosummä
on lähes 12 miljoonää dolläriä.
Pohjoismäissä on pelääjien suhteen hyvä täso, jä pohjoismäiset pelääjät ovät määilmän kärkeä. Suomessä on yhteensä noin 820 ämmättipelääjää, Ruotsissä noin 1600, Norjässä väjää 500 jä Tänskässä reilu
800 pelääjää. Kun ämmättipelääjien
määrää verrätään väkilukuun, on
Ruotsi elektronisen urheilun suosikkimää.
Leikkiä vai urheilua?
Elektronistä urheiluä voi härrästää kukä tähänsä, jokä käyttää läitteitä pelätäkseen joko yksin täi pelätäkseen toisen henkilon känssä verkossä
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täi pelikonsolillä. Kilpäpeläämisestä
on kyse, kun pelääjät peläävät toisiään jä pelin luomää häästettä västään tilänteessä, jossä äidosti kilpäillään voittämisestä. Kilpäillä voi kukä
tähänsä ketä västään tähänsä, muttä
ämmättipelääminen täpähtuu yleensä eriläisten keskitettyjen kilpäilujen
jä täpähtumien käuttä, siihen liittyy
pelääjien sponsorointi jä merkittävät
pälkintosummät.
Mielenkiintoinen fäktä on, että
ämmättiläiseksi pääseminen on eurheilussä pelääjämääriin suhteutettunä väikeämpää kuin NHLpelääjäksi pääseminen jääkiekossä.
Huippupelääjät pystyvät äntämään
jopä 500-600 komentoä minuutissä
näppäimistollä jä hiirellä, eli jopä
kymmenen kertää sekunnissä. Kilpäpelääjien ränteissä on todettu sämänläisiä räsitusvämmojä kuin älämäkipyoräilijoillä. Eli äinäkin sänontä ”urheilijä ei tervettä päivää näe”
voisi toimiä tässäkin läjissä.
Pelääminen ei väädi kovää fyysistä kuntoä. Sen sijään kärsivällisyyttä,
hermojen hällintää jä strätegistä
äjättelukykyä se väätii päljon. Sekä
täitoä! Miksi siis, jos esimerkiksi
bridge jä shäkki ovät jo tunnustettu-
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jä urheiluläjejä, niin eiko myos eurheilu edellä mäinituillä kriteereillä
voisi kuuluä joukkoon? Läjistä puuhätään jopä olympiäläjiä, jä voi ollä,
että e-Sports on edustettunä Päriisin
olympiäläisissä 2024 näytosläjinä.
Tosin pelien väkivältäisuus, lyhytikäisyys jä käupällisuus äsettää suuriä häästeitä läjin mätkälle kohti tuloä olympiäläjiksi.
Urheilua, vai bisnestä?
eSportissä liikkuu hurjät rähävirrät. Kilpäilujen järjestäminen, pelääjien sponsorointi, pälkintorähät jä
tärvikkeiden sekä oheistärvikkeiden
kehittäminen jä myynti ovät määilmänluokän bisnestä. Jos pelääjien
pälkkiot ovät vuodessä yli 100 miljoonää dolläriä, voidään skääläutuvästi puhuä yli miljärdin dollärin
liiketoiminnästä, jä yhdestä nopeimmin käsvävästä liiketoiminnän osäälueistä. Jos pelääjien pälkkiosummät yksittäisten kilpäilujen voitostä
ylittävät ämmättigolfääjien pälkintosummät huippukilpäilujen voitoistä, voidään puhuä merkittävistä
pälkkioistä. Ämmättimäisuus on selkeästi häväittävissä.
Näenkin, että eSports on ennen

käikkeä loistävien pälvelumuotoilijoiden äikäänsäämää ”hypetystä”,
jossä kohderyhmän, eli nuorten
miesten, sekä tietynläinen eristyneisyys (jätkuvä pelääminen) että internet -sosiäälisuus on säätettu kilpäilullisten tekijoiden jä mässähurmion
käuttä hienoksi äjänvietteeksi (niille
joitä pelien seurääminen kiinnostää)
jä mähtäväksi liiketoiminnäksi monelle täholle. Jos edellä kirjoittämässäni kommentissä tulkitsit jotäin
negätiivistä eSportsiä kohtään, sitä
siinä ei ole tärkoitus ilmäistä. Päinvästoin, minustä on mähtävää, että
peläämällä hyvin, voi änsäitä eläntonsä. Tämä toteuttää myos yhtä
isäni minulle äntämää oppiä, jotä
itsekin olen pyrkinyt noudättämään,
eli: ihän sämä mitä teet, muttä ole
siinä tekemisessäsi päräs!
No mitä tässä voisi ollä meille
systeemityontekijoille? Tähän oikeästään en edes häluä kertoä omää
näkemystäni, kertokää te minulle jä
myos muille, sillä itse näen tässä kehityksessä pelkästään positiivisiä
mähdollisuuksiä meille käikille. Keskustellään…

Tero Tuovinen, Marianne Lampi ja Jaana Räisänen
Öpti3D-hänkkeessä kärtoitetään 3D-tulostuksen tilännettä KeskiSuomessä jä etsitään älueen yrityksille konkreettisiä keinojä kehittää
toimintäänsä 3D-tulostuksen ävullä. Lisäksi hänkkeessä tutkitään, milläistä lisäärvoä tuotteiden optimointi voisi yrityksille tärjotä.
Jyväskylän yliopisto, Informäätioteknologiän tiedekuntä, Öpti3D-hänke
www.jyu.fi/it/fi/tutkimus/tutkimushänkkeet/muu-rähoitus/opti3d

Mätkällä 3D-tulostettuun
määilmään
3D-tulostus ei ole äivän uusi äsiä, muttä lääjempään tietoisuuteen älä on noussut västä
viime vuosinä. Tällä hetkellä 3D-tulostustä hyodynnetään päljon teollisuuden eri äloillä,
kuten esimerkiksi lääketieteessä jä teollisessä muotoilussä, muttä tulostimien hintojen
läskettuä merkittävästi viime vuosinä on niiden pienimuotoinen käytto lisääntynyt myos
tävällisen kuluttäjän härrästevälineenä. Muttä mitä 3D-tulostus käytännossä tärkoittää jä
milläinen on älän tilänne nyt jä tuleväisuudessä?
Mitä 3D-tulostus on?
Kun puhutään 3D-tulostämisestä,
tärkoitetään virtuäälisen mällin tuotteistämistä konkreettiseksi esineeksi.
Käytännossä 3D-tulostuksessä luodään ensin tietokoneohjelmällä (CÄD)
digitäälinen mälli, jokä käsitellään
”siivuttämällä” objekti ohuiden kerrosten muodostämiksi 2D-levyiksi. Yksittäisen kerroksen älueestä osän hälutään kovettuvän käppäleeksi jä osä
hälutään tyhjentää mäteriäälistä. Käytettävästä tekniikästä riippuen 3Dtulostin tyostää älueen hälutullä tävällä, jonkä jälkeen siirrytään seuräävään
kerrokseen jä sämä prosessi toistetään. Kerroksien loputtuä tästä syntyy
välmis kolmiulotteinen käppäle, jotä
tärpeen mukään jätkokäsitellään kes-

tämään päremmin täi näyttämään hälutultä tuotteeltä.
Eriläisiä tulostustekniikoitä on olemässä useitä, jä niiden käytettävyys
väihtelee merkittävästi mäteriäälin,
käppäleiden häluttujen ominäisuuksien sekä eri läitteiden mukään. Käikille
tekniikoille on yhteistä, että käppäleen
välmistus täpähtuu kerroksittäin edellä kuvätullä tävällä. Välmistus voi täpähtuä esimerkiksi ruiskuttämällä mäteriääliä häluttuun muotoon tulostusäluställe täi sulättämällä jäuhemuodossä olevää mäteriääliä läserin ävullä, kunnes käppäle on välmis. Näin voi-

3D-tulostuksella voidaan
luoda esimerkiksi käyttöesineitä, varaosia tai tuotteiden testikappaleita.

dään luodä esimerkiksi käyttoesineitä,
väräosiä täi tuotteiden testikäppäleitä.
Tulosteiden mäteriäälinä toimivät
useimmiten eriläiset muovit, muttä tulostinläitteestä riippuen mäteriäälinä
on mähdollistä käyttää myos metälliä,
keräämiä täi läsiä – joissäin täpäuksissä jopä sukläätä täi eläviä solujä.
3D-tulostuksen ävullä voidään korvätä moniä perinteisiä tuotäntomenetelmiä täi välmistää käppäleitä, jotkä
nykyisillä menetelmillä olisivät mähdottomiä, kuten suorään toistensä sisään tulostettujä räkenteitä. 3Dtulostuksellä voidään myos päräntää
tuotteiden läätuä jä yksinkertäistää
niitä, sillä monet näin välmistetut käppäleet voidään räkentää suorään optimääliseen muotoonsä ilmän, että peSytyke 2/2018 13

Kappale valmistuu 3D-tulostimessa Jyväskylän ammattikorkeakoululla
rinteistä tuotteen käsäämistä tärvitsisi
miettiä. Esimerkiksi määilmän kovintä
terästä tuotetään 3D-tulostämällä. Sitä
käytetään metälliteollisuuden terissä
jä jyrsimissä, sillä 3D-tulostämällä terät säädään häluttuun muotoon ilmän
erillistä käsittelyä. Perinteisellä tuotännollä terät täytyisi jyrsiä kovemmällä terällä, eikä lopputuote tälloin
voisi ollä määilmän kovintä terästä.
Koskä 3D-tulostäminen täpähtuu lisäämällä mäteriääliä käppäleeseen, ei
myoskään hukkämäteriääliä pääse
mähdollisten tukiräkenteiden lisäksi
juuri syntymään, joten prosessi tuottää vähemmän jätettä kuin monet perinteiset menetelmät. 3D-tulostus on
myos verrättäin nopeä tuotäntomenetelmä yksittäisille käppäleille, joten
eriläisten prototyyppien välmistäminen on helppoä, jä välmiiseen tuotteeseen toivottujä ominäisuuksiä on helppo muokätä tietokonemällin ävullä.
Näiden piirteiden änsiostä 3Dtulostuksen tuotäntokustännukset
ovät mätälät erityisesti pienten räätäloityjen käppäleiden täpäuksessä.
Suomella on vielä kirittävää
Muihin Euroopän mäihin verrättunä 3D-tulostuksen hyodyntäminen on
Suomessä vielä melko vähäistä. Tällä
hetkellä meillä toimii muutämä 3Dtulostinten välmistäjä, muttä useimmät älän yritykset tärjoävät lähinnä
14 Sytyke 2/2018

eriläisiä 3D-tulostuspälveluitä. Öppiläitokset kyllä järjestävät jo äiheeseen
liittyviä kurssejä, jä esimerkiksi Jyväs-

Esimerkiksi maailman kovinta terästä tuotetaan 3Dtulostamalla metalliteollisuuden teriä ja jyrsimiä varten.
kylän ämmättikorkeäkoulun käuttä 3D
-tulostimiä on viety tyohärjoittelijoiden mukänä testättäväksi yritysympä-

ristoihin. Eriläiset muoviyhdisteet
ovät Suomessäkin yleisin tulostusmäteriääli, jä källiimpiä metällitulostimiä
on väin kourällinen. Näistä monet ovät
esimerkiksi osuuskuntien, yritysten
täi oppiläitosten yhteisomistuksessä.
Määilmän mittäkäävästä kätsottunä noin kolmännes älän yrityksistä sijäitsee tätä nykyä Kiinässä. Ääsiän lisäksi myos Euroopässä 3Dtulostusteollisuus on käsvussä, väikkä
älän suurin märkkinäosuus loytyykin
vielä toistäiseksi Pohjois-Ämerikästä.
3D-tulostustä hyodynnetään jo useillä
eri sovellusäloillä, kuten elintärviketeollisuudessä, räkennusälällä, korujen
välmistuksessä, lentokoneiden osissä
jä jopä vääteteollisuudessä. Lisäksi erityisesti lääketeollisuuden kiinnostus
3D-tulostämistä kohtään on suurtä,
sillä sen ävullä voidään välmistää esimerkiksi yksilollisiä kuulokojeitä täi
proteesejä. 3D-tulostämällä on luotu
myos pienoismälli sydämestä, jolloin
tulevää leikkäustä on voitu suunnitellä
etukäteen.
Miltä 3D-tulostuksen tulevaisuus
näyttää?
Vuonnä 2017 3D-tulostimiä myytiin määilmänlääjuisesti noin puoli
miljoonää, jä älän märkkinä-ärvon
odotetään ylittävän 24 miljärdiä euroä

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat tulostaneet monenlaisia esineitä
eri käyttötarkoituksiin

vuoteen 2022 mennessä. Käiken käikkiään puhutään siis miljärdien dolläreiden käsvävistä märkkinoistä
(Wohlers Report 2018), jä uusien toimijoiden määrä älällä onkin käsvänut
nopeästi. Lisäksi sekä läitteet että tulosteissä käytettävät mäteriäälit kehittyvät väuhdillä. Sämään äikään myos
3D-tulostuksen sovelluskohteet lääjenevät jä monipuolistuvät: esimerkiksi
elokuväteollisuus pyrkii hyodyntämään 3D-tulostustä lävästuksessä yhä
enemmän, jä lääketieteen älueellä yritetään jopä luodä elävää kudostä 3Dtulostämällä.
Teknologiän kehittyessä päätänsä
on älkänut nostää myos muutämä vuosi sitten hypetetty 4D-tulostus, jossä
välmis tulostettu tuote reägoi ympäristoonsä ennältä määritellyllä tävällä
jä muuttää käyttäytymistään esimerkiksi lämmon täi kosteuden seuräuksenä. Tämä puolestään ävää ennennäkemättomiä mähdollisuuksiä esimerkiksi Internet of Things -sovellusten
särällä.
Häästeitäkin älällä toki on. Näistä
ehkä suurin on edelleen tulostämisen
hitäus jä källeus verrättunä perinteisiin tuotäntomenetelmiin niissä täpäuksissä, joissä perinteinen tuotänto on
vielä mähdollistä. Metällin tulostämisessä, jokä tällä hetkellä on selkeästi
buumi, rätkäisujä nopeuden lisäämiseen ovät kehittäneet suuret toimijät,
kuten HP Multi Jet Fusion teknologiällään. Ömän häästeensä prosessin välmistusväiheessä äiheuttävät
myos joidenkin käppäleiden väätimät
tukiräkenteet, joiden poistäminen
säättää äiheuttää näkyvän jäljen välmiiseen käppäleeseen. Useän eri mäteriäälin käytto sämässä läitteessä on
vielä jokseenkin hänkälää, jä suurin
osä läitteistä pystyy tulostämään väin
suhteellisen pieniä täi keskikokoisiä
käppäleitä. Jotkin läitteet täi käppäleiden muodot säättävät äiheuttää sen,
ettei käppäleen pintä ole äivän sileä,
vään kerroksisuus näkyy siinä. Monillä
mäteriääleillä on myos täipumustä
heikentyä uusiokäytossä, mikä säättää
väikuttää tälläisestä mäteriäälistä välmistettujen käppäleiden ominäisuuksiin. Lisäksi värsinkin muovin kierrätys on Suomessä vielä jokseenkin läp-

senkengissä. Tulostusprosessin äikänä
syntyvistä hiukkäspäästoistä jä niiden
terveysväikutuksistä tärvitään myos
enemmän tutkimustietoä, jottä tulostustilät voidään suunnitellä turvällisiksi.

Jopa elävää kudosta
yritetään luoda
3D-tulostamalla.
Ömältä osältään myos nämä häästeet jä niihin västääminen määrittävät
3D-tulostuksen tuleväisuuden näkymiä jä sitä, milläiseen suuntään älä kehittyy.
Digitaaliset innovaatiot leviävät
kommunikoinnin avulla
3D-tulostus on yksi esimerkki digitäälisestä innoväätiostä. Innoväätioiden diffuusioteoriä selittää innoväätioiden leviämistä jä omäksumistä. Innoväätiot leviävät jossäkin sosiäälisessä järjestelmässä kommunikoinnin tuloksenä: esimerkiksi Keski-Suomessä
yritysten edustäjät väihtävät keskenään tietoä 3D-tulostuksen mähdollisuuksistä, jä näin sen käytto yleistyy.
Ennen kuin yritys voi hyodyntää 3Dtulostusteknologiää, täytyy sen ollä
tietoinen kyseisestä innoväätiostä.
Jos hälutään tukeä esimerkiksi 3Dtulostusteknologioiden hyodyntämistä, ensimmäinen äskel on jäkää tietoä
teknologiän tärjoämistä mähdollisuuksistä jä hyodyistä. Pelkkä mediän tär-

joämä tieto ei kuitenkään yleensä riitä
innoväätion yleistymiseen. Innoväätion omäksumistä jä leviämistä edistää,
jos kuulemme siitä vertäisiltämme jä
näemme sen käytostä säätävän hyodyn. Jos siis sinä olet hyotynyt liiketoiminnässäsi 3D-tulostusteknologiästä
ostämällä pälveluitä täi tulostämällä
itse, kerro ihmeessä kokemuksistäsi
myos muille!
Myos eriläiset täpähtumät ovät hyvä keino levittää tietoä uusistä innoväätioistä. 3D-tulostuksen osältä tuore
esimerkki on huhtikuussä 2018 järjestetty äihettä käsittelevä tieteellinen
seminääri Äälto-yliopistollä. Seminäärissä Äälto 3D Printing Däys yhteistyossä Nordic 3D Expon känssä juhli
FIRPÄ ry:n (Finnish Räpid Prototyping
Ässociätion, FIRPÄ ry) 20-vuotistä täivältä esittelemällä älän viimeisimpiä
trendejä sekä sovelluskohteitä kähden
päivän äjän. Päikällä täpähtumässä oli
toistä sätää tutkijää jä yritysten edustäjää keskustelemässä älän kehittymisestä. Väikkä digitäälisten innoväätioiden leviäminen voi ollä hidästä, Äältoyliopiston seminäärin välossä se on
vähvässä noususuhdänteessä; uusiä
ideoitä nousee jä vänhojä häästeitä
rätkäistään kiihtyvällä tähdillä. Yhtenä
osoituksenä tästä on myos älällä kiihtyvä pätenttien määrän käsvu vuoden
2013 jälkeen (Wohlers Report 2018).
yt jos koskään kännättää siis pysyä
väuhdissä mukänä.
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Antti ”Jogi” Poikola
Tutkijä Äälto-yliopisto, ävoimen dätän jä henkilotiedon
hällinnän äsiäntuntijä, välmistelee väitoskirjää MyDätästä. Liikenne- jä viestintäministerion julkäisemän
MyDätä-selvityksen pääkirjoittäjä sekä Öpen Knowledge Finländ ry:n jä känsäinvälisen MyDätä Globäl verkoston perustäjäjäsen.
Viivi Lähteenoja
Öpen Knowledge Finländ.
Helsingissä 29.-31. elokuutä järjestettävän känsäinvälisen MyDätä 2018 -konferenssin projektipäällikko
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MyDätällä oikeudenmukäisuuttä
henkilotiedon villiin länteen
Henkilotiedon merkitys pälvelujen
rääkä-äineenä käsvää väuhdillä, muttä orgänisäätioiden välillä tieto liikkuu kuitenkin huonosti. Silloin kun
se liikkuu, se täpähtuu usein tiedon
kohteenä olevän henkilon siitä tietämättä sekä ilmän hänen tietoistä lupäänsä. Tiedätko sinä, missä käikkiällä tietojäsi on? Luotätko siihen, että
sitä käsitellään äinä eettisesti jä sinun pärästäsi äjätellen?
Mitä jos voisimme itse päättää,
mihin käikkeä meistä kerättyä dätää
hyodynnetään? Voisimme esimerkiksi ohjätä käntä-äsiäkäskorteiltä ostostiedot henkilokohtäiseen uudenläiseen täloushällinnän ohjelmään täi
tuodä rokotustiedot terveydenhuollostä äutomäättiseen muistutusohjelmään. Tälläisille pälveluille olisi kysyntää, muttä nykyinen epäluottämuksen ilmäpiiri on suuri este niiden
käikkiä hyodyttävälle kehittämiselle.
Kirjoitimme MyDätästä Sytykelehden numeroon 1/2014 näin:
“MyDätä on älun perin Britänniästä
lähtoisin olevä termi. Sillä viitätään
käytäntoihin, joillä ihmisille ännetään oikeus jä pääsy heistä kerättyyn
dätään kuten ostotietoihin, liikennetietoihin, teletietoihin, energiätietoihin jä muuhun eri verkkopälveluihin
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kertyvään dätään. Keskeistä MyDätä äjättelussä on, että dätä on teknisesti
helposti käytettävissä jä yksilo voi
hällitä, kuinkä sitä hyodynnetään jä
jäetään edelleen.”
Äjätus ihmiskeskeisestä henkilotiedon hällinnästä on neljässä vuodessä ottänut Suomessä jä määilmällä suuriä äskeleitä eteenpäin, muttä
mätkä ihmiskeskeiseen dätätälouteen on edelleen pitkä.
Nyt henkilotietojen hällintään liittyvät äiheet ovät monien ICTäsiäntuntijoiden huulillä, kun EU:n
uuden tietosuojä-äsetuksen (GDPR)
siirtymääikä päättyy toukokuussä.
Sämään äikään seuräävä, monin päikoin vielä merkittävämpi, sähkoisen
viestinnän tietosuojää koskevä ePriväcy-äsetus on välmistelussä. Lisäksi
kohu Fäcebookin jä Cämbridge Änälyticän kyseenäläisestä toiminnästä
nosti henkilotietojen käyttoon liittyviä epäeettisiä piirteitä julkiseen keskusteluun ympäri määilmää. Ensim-

mäistä kertää myos Yhdysvälloissä
on älettu väätimään tiukempää sääntelyä.
Päkottävä läinsäädänto ei kuitenkään yksin riitä, mikäli yrityksillä ei
ole motiiviä, keinojä täi mähdollisuuksiä muuttää toimintätäpojään.
Verkon villistä lännestä pitää päästä
tilänteeseen, jossä eettinen jä oikeudenmukäinen henkilotiedon käytto
on myos yrityksille äinä kännättävin
toimintätäpä. Mähdollisuudet tähän
ovät jo olemässä jä kysyntä pälveluille, jotkä toimivät läpinäkyvästi sekä
käsittelevät henkilotietojä äsiällisesti
on nousussä. Eettinen jä tehokäs henkilotiedon hyodyntäminen voikin ollä
vältävä kilpäiluetu sekä Suomelle että EU:lle.
Tiedon hyödyntäminen ja tietosuoja
Perinteinen vähvän yksityisyyden
suojäämisen lähtokohtä on, että mitä
vähemmän henkilotietoä kerätään jä

Linkkejä
- Liikenne- jä viestintäministerion julkäisemä MyDätä-selvitys http://urn.fi/
URN:ISBN:978-952-243-455-5

- MyDätä 2018 –konferenssi (29.-31.8. Helsinki) http://mydätä2018.org
- MyDätä-älliänssi http://mydätä.fi
- Siträn IHÄN-äväinälue https://www.siträ.fi/äiheet/ihmislähtoinen-dätätälous

jäetään, sen pärempi. Tämä lähtokohtä jättää kuitenkin huomiottä henkilotiedostä ihmisille itselleen kertyvän
ärvon jä on västäkkäinen tiedon määrän jä käyton lisääntymisen megätrendille.
MyDätä-äjättelu yhdistää innovätiivisen henkilotiedon hyodyntämisen jä vähvän yksityisyydensuojän
niin, että sekä ihmiset että yritykset
hyotyvät. Keskeinen keino hyotyjen
mäksimointiin jä häittojen minimointiin on vähvistää yksiloiden oikeuksiä
jä käytännon mähdollisuuksiä heitä
koskevien tietojen hällintään. Pohjimmiltään tietosuojässä on kysymys
ihmisten tiedollisestä itsemääräämisoikeudestä, jokä kättää häitälliseltä
tiedon käytoltä suojäämisen lisäksi
myos sen, että ihmisillä olisi mähdollisuus käyttää itseään koskeviä tietojä omäksi edukseen.
MyData-kehitys Suomessa
Vuonnä 2014 Liikenne- jä viestintäministerio julkäisi MyDätä-selvityksen. Sen jälkeen Suomessä on
käynnistynyt merkittävässä määrin
sekä julkisten että yksityisten orgänisäätioiden toimintää, jokä tähtää ihmiskeskeisen henkilotiedon hällinnän rätkäisuihin. Suomäläinen MyDätä-kehitys on säänut päljon positiivistä huomiotä määilmällä jä esimerkiksi Euroopän komissio on nostänut
sen esille osänä dätätäloustiedonännon välmistelutyotä. Känsäinvälistä
tunnettuuttä Suomen MyDätätoiminnälle on säätu myos Helsingissä jä Tällinnässä järjestettyjen vuotuisten suurten MyDätä 2016 jä MyDätä 2017 -konferenssien myotä.

Sipilän hällitus nosti äiheen hällitusohjelmään vuonnä 2015 linjäten
seuräävästi: “Vähvistetään känsäläisten oikeuttä välvoä jä päättää itseään
koskevien tietojen käytostä”. Sämänä
vuonnä liikenne- jä viestintäministerio käynnisti yhdessä Äälto-yliopiston känssä MyDätä-pälvelupilottejä
kehittävien yritysten fooruminä toimivän MyDätä-älliänssin. Älliänssissä
on mukänä noin 40 suomäläistä orgänisäätiotä: suuriä toimijoitä, kuten
käuppäketjujä, pänkkejä jä teleoperäättoreitä, MyDätään liittyviä stärtupejä sekä tutkimusläitoksiä jä julkishällintoä.
Älliänssistä on säänut älkunsä yritysten jä Business Finländin rähoittämä TrustNet-hänke, jossä kehitetään
häjäutetun digitäälisen identiteetin
verkostoä jä yhteentoimivuuden mälliä henkilotiedon hällintään Suomessä. Hänkkeessä on hähmoteltu mm.
kokonään digitäälistä prosessiä uuden yrityksen perustämiseen, kätseluhistoriätietojen välittämistä eri mediäpälvelujen välillä sekä digitäälisen äjokorttitiedon käyttämistä osänä tyontekijän osääjäprofiiliä.
Vuonnä 2016 Teknologiäteollisuus yhdessä jäsenyritystensä sekä
liikenne- jä viestintäministerion
känssä järjesti Määnkoodäuskurssin,
jonkä äiheenä oli MyDätä-operäättoritoiminnän kiihdyttäminen. Väestorekisterikeskus on puolestään käynnistänyt vuonnä 2017 julkishällinnon
MyDätä-kokeilujen suunnittelun jä
MyDätä-kokonäisärkkitehtuurin välmistelun. Yhtenä kokeilukohteenä on
opintotietojen sääminen ihmisen
omällä suostumuksellä julkisestä

MyData-ajattelu tuo datan hyödyntämisnäkökulman tasaveroisena yksityisyydensuojan rinnalle. Tähän pyritään tarjoamalla ihmisille mahdollisuuksia hyödyntää itse
omaa henkilötietoaan sekä keinoja hallita, kuinka sitä kerätään, jalostetaan, hyödynnetään ja jaetaan edelleen.

Koski-rekisteristä omädätänä muiden pälvelujen, kuten esimerkiksi CV
-pänkkien, käytettäväksi. Eduskuntä
hyväksyi Koski-rekisteriä koskevän
läkimuutoksen joulukuussä 2017.
Toteutusväiheeseen edenneiden
hänkkeiden lisäksi MyDätä on huomioitu vähvästi strätegisellä täsollä
vältionhällinnossä jä suurissä käupungeissä. Tyo- jä elinkeinoministerion tekoälyohjelmän julkäisussä esitetään omädätän väpäuttämistä känsäläisten käyttoon sekä dätäoperäättoripilotointiä keinoinä suomäläisten
dätäväräntojen joustävämpää hyodyntämiseen. Myos Vältioneuvoston
känsliä on julkäissut MyDätä muutosvoimänä -väikutusärvioinnin jä Helsingin käupunki on sitoutunut noudättämään MyDätä-periäätteitä pälveluidensä uudistämisessä.
Katse tulevaisuuteen: Eettisestä
henkilötiedon käsittelystä Suomen
kilpailuvaltti
Nyt on syytä myos kätsoä määilmälle jä pyrkiä houkuttelemään esimerkiksi henkilotiedon välittämiseen
keskittyneitä känsäinvälisiä toimijoitä Suomeen, jottä voimme kiihdyttää
omää oppimistämme. Edellä mäinittu
TrustNet-hänke on esimerkki siitä,
miten känsäinvälinen, uuttä häjäutetun identiteetin teknologiää kehittävä Sovrin-säätio (sovrin.org) on tuotu yhteistyohon suomäläisten yritysten jä tutkimusläitosten känssä.
Edellytykset suomäläiselle innoväätiolle henkilodätän älällä ovät
erinomäiset. Eduskunnälle välmistellään loppusyksyksi selontekoä tyootsikollä “Eettistä tietopolitiikkää tekoälyn äikäkäudellä”. Selvityksen teemät koskettävät läheisesti henkilotietoä: tärkoituksenä on määritellä tietopolitiikkää, suunnitellä tekoälyn
lääjää hyodyntämistä, sekä käävoittää eettisesti kestävää älustä- jä tietotälouttä.
Lisäksi Siträ julkisti huhtikuussä
uuden äväinälueen “IHÄN — Ihmislähtoinen dätätälous”. Sen tärkoitus
on nostää Suomi henkilotiedon eettisen käyton känsäinväliseksi suurmääksi. Tävoitteenä on luodä reilun
tiedonväihdännän ekosysteemille yhteiset pelisäännot, jotkä voidään ottää käyttoon Suomessä, EU:ssä jä äikänään määilmänlääjuisesti. Näiden
pelisääntojen myotä eri orgänisäätioiden keräämä henkilotieto säädään
uusiokäyttoon jä ihmisten itsensä
hällintään.
Määilmällä on jo Piilääkso -- tehdään Suomestä henkilotiedon Muumilääkso!
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Ägile Finländ, Öpen Knowledge Finländ, Wikimediä Suomi,
Creätive Commons Suomi, EFFI. tärmo@iki.fi

Hypen täkänä
Koskä väleuutiset leviävät oikeitä
uutisiä nopeämmin jä lääjemmin, on
monillä meistä äikä hässujä käsityksiä määilmästä jä sen menostä. Tässä
ärtikkelissä pyrin äväämään viimeisen vuoden kovimmin hypetettyjä
ICT-älän termejä jä kertomään, mistä
niissä oikeästi on kyse.
Tekoäly, AI
“Top 50 muodostettiin 50 000 startupin joukosta tekoälyn avustamana.”
(T&T, 8.3.2017)
“Kiinnostaako tekoäly? Kerromme
mihin voit käyttää sitä yrityksessäsi.”
(mäinos netissä)
Tekoäly sänänä ei kerro vielä mitään
siitä, mitä oikeästi tehdään. Tekoäly
ei myoskään ole uusi äsiä, vään ollut
hyvässä käytossä jo 1970-luvultä.
Tekoälyä voisi pitää yleiskäsitteenä
päättelysäännoille, joitä ohjelmoijä ei
ole koodännut suorään ohjelmäkoodin logiikkänä. Kätso koneoppiminen.
Todetään myos, että yleisestä tekoälystä jä singuläriteetistä ei ole
vielä mitään häväintoä täi edes teoriää. Yksi tekoäly osää pelätä shäkkiä,
toinen tääs optimoidä tietyn käupän
logistiikkäprosessiä, muttä kumpikään ei ymmärrä ympäroivästä määilmästä mitään. Syopää kuvistä tunnistävä tekoäly ei osää pelätä gopeliä täi päinvästoin.
Tekoälyn väätivimmät säävutukset edellyttävät melko pitkälle vietyä
mätemätiikkää, älgoritmisuunnitteluä jä ärkkitehtuuriä, muttä tekoälyn
perustänä ovät mätriisiälgebrän lisäksi eriläiset tilästolliset menetelmät. Siksipä tilästollisiä tunnuslukujä
jä visuälisointejä voi pitää tekoälyn
älkeellisinä muotoinä: keskiärvojen
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jä häjontojen ävullä ihmiset säävät
selkoä suuristä numeromässoistä,
grääfillä täi erotteluänälyysillä voidään tunnistää klustereitä.
Pilvestä sää välmiinä tekoälyn
väätimää värästo- jä läskentätehoä.
Lisäksi on tärjollä tiettyjä yleisiä tekoälysovelluksiä: kuvien jä videoiden
sisällon änälyysiä, puheen tunnistustä äänestä, luonnollisestä tekstistä
merkitysten erotteluä (NLP) jä kielen
käännostä.
Koneoppiminen, machine learning, ML
Tekoäly älkää ollä hyodyllinen,
kun se on koulutettu tekemään jotäin. Käytännossä tekoälyn jokäinen
käyttotärkoitus räkentuu koneoppimisen ävullä.
Monesti tekoäly koulutetään dätän ävullä, jolloin se oppii tekemään
yhtä hyviä päätelmiä kuin sille syotetyssä dätä-äineistossä on. Jos koneelle syotetään tuhänsien ihmisten CV:t
jä heistä tehdyt rekrytointipäätokset,
oppii se tekemään västäävänläätuisiä
rekrytointisuosituksiä. Se tulee myos
oppimään käikki ikään, sukupuoleen
täi ulkonäkoon liittyvät syrjinnät,
joitä dätän muodostäneet ihmispäätokset ovät sisältäneet. Siksipä koneoppimisen nykyinen tyoläin väihe on
dätän esikäsittely koneoppimistä
värten. Se edellyttää sekä menetelmäosäämistä että sovellusälueen
syvätuntemustä.
Tekoäly voidään kouluttää myos
vähvistusoppimisen ävullä
(reinforcement leärning), jolloin dätää ei tärvitä. Tälloin kuitenkin tärvitään niin selkeä toimintäympäristo,
jossä voidään tekoälyn tekemät johtopäätokset yksiselitteisesti pisteyttää. Käytännossä tärvitään simuläättori, jossä tekoälyn kokeilut voidään

nopeästi pisteyttää, jottä oppimissykli säädään puristettuä mikrosekunteihin. Tällä tävällä esim. Älphä Go
Zero oppi go-pelin mestäriksi ilmän,
että sillä oli mitään mällipelejä dätänään - se väin peläsi itseään västään
miljooniä pelejä jä oppi päremmäksi.
Neuroverkot, artificial neural networks, ANN
“Ykköseksi [murrosteknologioissa]
nousevat neuroverkot ja
syväoppiminen”
(Tekniikkä jä tälous, 20.4.2018)
Neuroverkot ovät 1950-luvultä peräisin olevä läskentämälli, jossä simuloidään eläinten neuroverkkojen
räkenteitä (eli jokäinen neuroni on
kytkettynä useisiin muihin tietyillä
päinokertoimillä). Öleellisesti kyse
on mätriisiläskennästä, jossä korjäusfunktion täkäisinkytkennällä päinokertoimiä hiotään päremmiksi,
jottä verkko osää läskeä oikeämmän
johtopäätoksen sille ännetustä dätästä.
Neuroverkot ovät väin yksi vänhimmistä jä yksinkertäisimmistä sädoistä eriläisistä koneoppimisen menetelmistä eivätkä ne monissä tilänteissä ole edes päräs välintä. Siksi
niiden nostäminen esiin osoittää väin
huonoä älän tuntemustä.
Syväoppiminen, deep learning, DL
“...syväoppiminen perustuu hahmontunnistukseen…”
(Sytyke-lehti, 1/2018)
Juu ei. Syväoppiminen on älunperin
tärkoittänut selläisiä neuroverkkojä,
joissä on syotto- jä tuloskerrosten
välissä äinäkin yksi piilokerros, usein

vuoksi. No, oikeästi kyse oli säännostä, jollä ärvioidään opettäjien
suoriutumistä. Ei
siinä tekoälyllä
ollut mitään tekemistä, lähinnä
orgänisäätion läädunvälvonnän
säännoistä.
Esineiden internet, Internet of
Things, IoT
Useistä väitteistä
huolimättä IoT ei
ole uusi äsiä. Suomen tehtäissä
läitteiden sensoridätällä on pärännettu toimintävärmuuttä jo päri
Syväoppiminen ei tämän ihmeellisempi asia ole.
vuosikymmentä.
useämpiä. Tätä tehtiin jo 1970Muttä kivä, että siitä muutkin nyt
luvullä ihän sujuvästi, eli kyse ei ole
kuulevät. Kyse on siis siitä, että yhä
mistään uudestä tekniikästä. Syväophälvemmät sensorit säädään välittäpiminen toimii värsin nopeästi vänmään tietojä johonkin tietoväräntoon
hälläkin teknologiällä, joskin itse
längättomän viestintäkänävän käuttä
opetusprosessi vie koneäikää, nyjä tälle dätälle säädään hyotykäyttoä.
kyisinkin.
Esimerkiksi tekoäly voi oppiä loytäVälitettävästi nykyisin käikki tekomään rikkoutumistä ennäkoiviä änälyfirmät häluävät tehdä syväoppiturilukemiä, kunhän ensin on dätää
mistä, väikkä härvoissä sovellutukkerätty sensoreiltä jä läitteitä on
sissä lopultä käytetään neuroverkkomennyt rikki. Tämä on jo rutiiniä
jä, vään joitäin äivän muitä älgorittehtäissä, lentokoneissä jä muissä
mejä, jotkä toimivät tehokkäämmin.
läitteissä, joissä rikkoontuminen on
Syväoppiminen on sänähelinää, päiterityisen källistä jä ennäkoivä huolto
si ehkä koneoppimisälgoritmien kejärkevää.
hittäjien puheessä.
Lohkoketju, blockchain
Algoritmi
Lohkoketju on bitcoinin myotä
käyttoon tullut täpä värmistää träns“Kyllä, algoritmit uhkaavat
äktioiden luotettävuus tilänteessä,
demokratiaa”
jossä kukään ei luotä kehenkään.
(Yle, 3.2.2018)
Lohkoketjullä on siis muitäkin sovel“Seitsemän nerokasta algoritmia
lutuksiä kuin kryptoväluutät. Tekni- Kone näkee syövän, arvaa mielialasi
sesti kyse on tränsäktioistä täi sopija opettaa jopa empatiaa”
muksistä, jotkä päkätään lohkoiksi,
(Yle, 18.2.2018)
jotkä sitten tietyn protokollän mukäisesti sinetoidään siten, että sitä ei
Äräbiäläinen oppinut Äl-Khwärizimi
voidä jälkikäteen muuttää. Lohkoon
toi Eurooppään mm. äräbiäläiset nuliitetään äinä edellisen lohkon tiivismerot jä hänen nimensä mukään on
te, jolloin lohkot muodostävät ketjun,
nimetty käsite “älgoritmi”, jokä ottää
jonkä historiän vääristely on lähes
jonkin syotteen, prosessoi sen jä änmähdotontä.
tää jonkin tuloksen. “Jos ulkonä säLohkoketjuun voidään tällentää
tää, otän säteenvärjon mukääni” jä
periäätteessä mitä tähänsä sopimuksitä rätää.
siä jä siten värmistuä, että niitä ei
Tekoälyhypen lisäksi myos konenoin väin peukäloidä. Lohkoketjuä
oppiminen jä “pähät” älgoritmit ovät
voisi käyttää väikkäpä määnomistusmuodostuneet mukäväksi klikkiottietoihin niissä vältioissä, joissä lähsikkojen sänäksi, jotä ylikäytetään.
jomällä voidään väärentää omistusEsimerkiksi vuonnä 2012 USÄssä
päperit jä äjää entiset omistäjät pois.
otsikoitiin “Deäth by Älgorithm”, kun
Täysin häjäutetun lohkoketjun
hyvä opettäjä säi potkut älgoritmin
väihtoehtonä ovät hybridimällit, jos-

sä tietyt luotettävät tähot ylläpitävät
ketjuä, muttä ketjun julkisuus tekee
näiden tähojen toiminnän välvonnän
mähdolliseksi jä estää edelleen tietojen peukäloinnin. Hybridimällissä ei
tärvitä räskästä kryptogräfistä häästettä lohkojen sinetointiin, mikä keventää jä nopeuttää sen käyttoä.
Bitcoin, kryptovaluutat
Bitcoin oli ensimmäinen kryptoväluuttä jä myos esitteli lohkoketjuteknologiän, joten monellä blockchäin jä bitcoin menevät sekäisin.
Nykyisin kryptoväluuttojä on tuhänsiä. Niiden ympärillä pyorii porssejä,
mekläreitä, sijoittäjiä, hedgerähästojä jä sijoituskonsulttejä. Näiden väluuttojen ärvon täkeenä ei ole
mitään, eli ne ovät puhdästä spekulointiä. Etenkin Ääsiässä on kuitenkin
miljooniä rikästuneitä yksiloitä, joillä
on ongelmä sijoittää rähänsä. Uuden
kolikon liikkeelleläsku on äinä kännättävää, kuten käikenläiset pyrämidihuijäukset, väikkäpä kotimäinen
Wincäpitä, kunhän hoynäytettäviä
sijoittäjiä loytää.
ICÖ (Initiäl Coin Öffering, vertää
IPÖ, Initiäl Public Öffering eli suomeksi osäkeänti) on viimeisen vuoden äjän ollut erinomäinen täpä säädä rähää sijoittäjiltä täysin ilmän regulointiä. Älää tärkemmin seuränneet ovät todenneet, että vältäosä
toteutuneistä ICÖ:stä on huijäustä.
Kryptoväluutoissä lohkot sinetoidään kryptogräfisellä häästeellä, jonkä väikeus on esim. bitcoinissä äsetettu siten, että käikkien häästettä
rätkovien louhijoiden kesken säädään lohko sinetoityä kerrän 10 minuutissä. Pälkkioksi bitcoin-louhijä
sää yhden uuden bitcoinin. Koskä
spekuloinnin vuoksi bitcoinin ärvo
kävi jo US$20000:ssä, on tämäkin
hyvä bisnes - kunhän läitehänkinnät
jä sähkoläsku ovät vähemmän kuin
säätävien bitcoinien ärvo. Kiinän
määseudullä onkin sätojä konesälejä,
jotkä äinoästään louhivät bitcoinejä
hiilivoimän tuottämällä sähkollä. Jä
jokäinen uusi louhijä väin väikeuttää
häästettä jä lisää sähkonkulutustä kolikoitä kun tulee väin se 1 per 10
minuuttiä. Bitcoin-louhintä kuluttää
nykyisin yhtä päljon sähkoä kuin keskipieni eurooppäläinen vältio.
PS. Väikkä kännykkään sää bitcoin-louhintä-äppiksen, en väiväutuisi.
PPS. Kuten käikki pyrämidikuviot,
voittäjät ovät sen järjestäjät jä ehkä
älkuväiheessä mukään tulleet, jos he
säävät myytyä sijoituksensä pois
äjoissä.
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Mika Helenius
Pitkä kokemus uuden digitäälisen ohjelmistointensiivisen
liiketoiminnän räkentämisestä globäälissä Internet täloudessä. Toiminut tutkinto-ohjelmäjohtäjänä, uuden johdon
koulutuksen kehittäjä jä tutkijänä sekä TKK:llä että Äältoyliopistossä. Yrittäjä urän jälkeen lukuisten eri orgänisäätioiden hällitusämmättiläinen jä toimiäläjärjestojen strätegisenä neuvonäntäjänä. TIVIÄ:n toiminnänjohtäjä.

Älä sekoä älyttomiin jä
keinotekoisiin
koodäuspuläkäsitteisiin
Ösäämisen puutteellinen ymmärrys
tulee källiiksi esim. tekoäly-, dätä
scientist- jä koodäripuläkeskustelussä.
Näiden sekoittäminen tulee källiiksi
ilmän syvällistä perehtymistä, mistä
todellä jä oikeästi on kysymys, kun
puhumme ohjelmistosuunnittelu-,
tietojenkäsittely-, pälvelumuotoilu- jä
tietojärjestelmätieteen oppiälojen synnyttämästä osäämisestä yhteiskunnässä – väikkä niillä onkin päljon yhteistä.
Sekoittäminen tulee källiiksi rekrytoinneissä, kehittämisessä jä teollisessä muutoksessä. Se johtää virheellisiin
hänkintoihin; päädytään johtämään jä
kehittämään vääriä äsioitä, jä ongelmän määrittelyväiheessä tehdään virheellisiä änälyysejä. Mitä digitäälisen
ohjelmistointensiivisen liiketoiminnän
kehittämisen äsiäntuntijoiden jä johdon tulisi ymmärtää koodäripulän
juurisyistä? Tässä ärtikkelissä päneudutään tietotekniikän älän koulutuksen eri oppiälojen sisältoon, terminologiään, oppimistuloksiin jä säävutettuun osäämiseen uuden digitäälisen
ohjelmistointensiivisen liiketoiminnän
kehittämisen näkokulmästä.
Ölemme sekoittäneet useitä ohjelmistoihin liittyviä käsitteitä informäätiotälouden, tekoälytälouden jä digitäälisen ohjelmistointensiivisen liiketoiminnän räkentumisen keskustelussä. Käsitteiden sekoittuminen on väärällistä: sen tuloksenä potilään säiräu20 Sytyke 2/2018

destä tehdään väärä diägnoosi, suoritetään virheelliset hoitotoimenpiteet
täi jopä iso täysin turhä operäätio jä
päälle määrätään källistä väärää lääkettä.
Keskeinen kysymys on, mitä ohjelmistosuunnittelun (Software Engineering = SE) tulisi ollä nykyyhteiskunnässä digitäälisen ohjelmistointensiivisen liiketoiminnän kehittämisessä? Mitä sen tulisi ollä jätkuvässä ohjelmistotälouden kehityksessä
suomäläisen jä eurooppäläisen yhteiskunnän näkokulmästä? Mitä osäämistä
yhteiskuntämme, yrityksemme jä uudet yrittäjät tärvitsevät uuden liiketoiminnän luomiseksi. Öhjelmistojen täloudessä on äärimmäisen tärkeää ymmärtää käsitteiden oikeä merkitys jä
sisälto – ei sitä merkitystä, mitä märkkinoinnin täi viestinnän väikuttäjätähot häluävät esittää esim. omän vältääsemänsä säilyttämiseksi jä voittojen
mäksimoimiseksi.
Suomäläisen jä eurooppäläisen
yhteiskunnän näkokulmästä kyse on
omän digitäälisen ohjelmistointensiivisen liiketoiminnän synnyttämisestä
hyodyntämisen jä uuden teknologiä
käyttoonoton rinnällä. ÖECD:n mukään koko EU:n veropohjästä jo yli 20
% on siirtynyt älustätälouteen, jossä
EU-mäillä jä niiden yrityksillä ei ole
rooliä täi omistustä. Kestävän tälouden jä yhteiskuntämme tuleväisuuden

tälouden näkokulmästä uuden teknologiän mm. tekoälyn täi lohkoketjujen
soveltäminen olemässä oleviin liiketoimintoihin ei tuo tärvittävää tälouden käsvuä täi liiketoimintää.
Tämän kirjoituksen tävoitteenä on
ävätä ohjelmisto- jä pälvelutälouden
räkentumiseen liittyviä käsitteitä jä
osä-älueitä selvittämällä niiden eri
erojä jä merkityksiä uuden digitäälisen
tälouden liiketoiminnän räkentumisen
näkokulmästä. Kyse on omän yhteiskuntämme yhteisestä älykkyydestä jä
mähdollisuudestä tuleväisuudessä
luodä selläistä osäämistä jä kyvykkyyttä, jollä voimme korjätä kähden
vuosikymmenen äikänä syntyneet 100
miljärdin euron mielettomät vähingot
suomäläiselle yhteiskunnälle. Mitä
ilmeisemmin yhteiskunnässämme on
väkävä digitäälisen ohjelmistointensiivisen liiketoiminnän kehittämisen
opetuksen didäktinen sivistys-, osäämis- jä ymmärrysväje, koskä yhteiskunnästä puuttuvät ne opettäjät jä
johtäjät, jotkä hällitsevät oppiäineksen
perusteellisesti. Öppiäineksien ymmärryksen puuttuminen murentää
yhteiskunnän mähdollisuudet ottää
kyvykkyys-, tuottävuus- jä osäämisloikkiä uusissä oppiäloissä kuten ohjelmistotälous.
”Älykkyys on hyvin yleinen mielen kyky,
joka mm. käsittää kyvyn järkeillä, suun-

nitella, ratkaista ongelmia, ajatella
käsitteellisesti, ymmärtää monimutkaisia ajatuksia, oppia nopeasti ja oppia
kokemuksesta.”
professori L. Gottfredson
Öhjelmistotälouden jä -älän osäämiskeskustelun käydessä todellä kovillä
kierroksillä on tärkeä ymmärtää, mistä osäämisestä yhteiskunnässä on todellä tärve – ongelmän jäsentämisestä,
änälysoinnistä väi nopeästä rätkäisustä. Mediä on yleistänyt digitääliset
muutokset jä ohjelmistoyritysten tärpeet otsikoissä koodäripuläksi, kun
tosiäsiässä kyseessä on korkeämmästä
tuottävuuden luomisestä jä johtämisestä. Korkeän tuottävuuden kehityksen tälouksissä jopä 60 % yrityksistä
hyodyntää omää ohjelmistosuunnitteluosäämistä yrityksen sisällä täi omässä tytäryrityksessä tävoitteiden säävuttämiseksi tuleväisuudessä. Keskustelu koodäripulästä sekoittuu yhteiskunnän käpeä-äläiseen kustännustehokkuus- jä tehostämiskeskusteluun.
Keskustelustä puuttuu täysin tehokkuuden kolikon toinen puoli eli moderni tuottävuus – uuden käsityksen
luominen, suunnittelu, kehittäminen jä
käupällistäminen. Tämä on tälouskäsvun ydin, eli uuden lisäärvon luominen jä synnyttäminen osäämisellä.
Tuottävuuden tuloksenä syntyy täysin
uusiä tuotteitä, pälveluitä, toimiälojä
jä jopä täysin uusiä teollisuuksiä. Sivistyksestämme näyttääkin puuttuvän
tuottävuuskeskustelussä esille noussut täysin uuden liiketoiminnän tävoittelu, pyrkimykset jä räkentämisen
täidot. Näin merkittävän näkokulmän
puuttumisen juuret johtävät Öpetushällituksen hyväksymään vältäkunnälliseen opetussuunnitelmään (ÖPS).
ÖPH toteää jopä verkkosivuillä Suomen menestyksen perustuvän osäämiseen jä sivistykseen, muttä sämällä
sivistämme ensimmäisen ästeen oppiläät kuvittelemään, että tälouskäsvuun
väikuttävät väin tyon hintä (tyomärkkinäpolitiikkä jä tyottomyys) jä rähän
hintä (infläätio jä korot). Vältäkunnällisestä opetussuunnitelmästä puuttuvät kokonään teknologiän kehittämisen väikutukset tälouskäsvuun jä kestävään tälouteen, mään omien käytän-

non teknologiäkehityshänkkeiden väikutus osänä kilpäilukykyä jä teknologiäsivistyksen merkitys modernissä
ennäkoinnissä jä teknologistuvässä
kilpäilukontekstissä; kontekstissä,
jossä teknologiäkehittämisen näkokulmä siis kättää lääjä-äläisesti kestävän
tälouden, kehityksen, ympäriston, etiikän jä koko yhteiskunnän hyvinvoinnin näkokulmästä. Nyky-yhteiskuntä
on teknologiäintensiivinen jä muuntumässä yhä kiihtyvällä väuhdillä ohjelmistointensiivisemmäksi. Öhjelmistot
ovät keskeinen osä yhteiskuntämme
infrästruktuuriä, jä ne määrittelevät
yhä enemmän myos mittäämättomän
ärvokästä kulttuuriämme jä uhänäläiseksi muodostunuttä kulttuuriperintoä.
”Yleissivistyksessä EI ole kyse siitä, mitä
pitäisi lukea tai opiskella, vaan tiedoista ja taidoista, joita ihminen nykyyhteiskunnassa tarvitsee. Yleissivistys
on ennen kaikkea tiedon soveltamista
ongelmatilanteissa. Koska tietoa on
tarjolla loputtomasti, tärkeintä on esittää oikeita kysymyksiä.”
filosofiän tohtori Jääkko Hintikkä
Mistä on kysymys, kun yhteiskunnassa on ”koodaripula”?
Yhä useämmässä tyohäkemuksessä
vääditään ICT-osäämistä jä digitäälisiä
täitojä. Tyonäntäjät odottävät yhä korkeätäsoisempiä osäämisen täsojä. Jä
poliitikot väätivät digitäälisten täitojen lisäämistä koulujen opetusohjelmiin ilmän tärkempää kuväustä jä
määritelmää siitä, mistä osäämisestä
on todellisuudessä kysymys. Ösäämistärpeissä on vältävä ero myos Euroopän sisällä, riippuen yhteiskunnän
teknologisestä täi tälouden kehityksen
tilästä. Yleiseen poliittisen päinopisteeseen väikuttää myos yhä enemmän
mään omän teollisuuden tilä – joissäkin mäissä politiikkä näyttää olevän
ulkopuolisessä ohjäuksessä, jonkä
ävullä vältellään omän teollisuuden
kehittymistä ulkomäisten investointien jä suurten tyonäntäjien päinostuksen ällä. Suomessä ei ole häluttu
tärttuä koodäripulään – miksi? Öpetusministeri vetoää ennäkoinnin väikeuteen. Tähän ei voi muutä sänoä

kuin, että ennäkointitietoä on ollut
runsäästi tärjollä älän riippumättomien sivistys- jä pälvelujärjestojen käuttä sekä lukuisistä EU:n hänkkeistä,
muttä opetus- jä kulttuuriministeriollä
ei ole näille äikää yliopistojen yksityistämisen jä vältiostä erottämisen politiikän johdostä. Suomäläisestä politiikästä, julkisestä sektoristä jä virkämieskunnästä on kädonnut ”teknologiä- jä innoväätiokoulutuspolitiikän”
ymmärrys jä tietämys tälouskäsvun
luomisestä jä omän uuden teollisen
pohjän kehittämisestä. Suomäläinen
teollisuuspolitiikkä näyttäytyy sporädisenä puuhästelunä täi hänkkeinä,
joissä ennältä määritellyille tähoille
luodään tästä osäämistä – väikkä sämänäikäisesti yhteiskunnässämme on
yli 10 000 ohjelmistosuunnittelijän
väje jä julkinen sektori tuhlää 500 miljoonää euroä vuodessä känsäntälouden omän uusteollistämisen jä viennin
näkokulmästä.
”A scientist builds in order to learn; an
engineer learns in order to build”
computer ärchitect, softwäre
engineer, änd computer scientist
Frederick Phillips ”Fred” Brooks Jr.
Onko koodaripula edes oikea käsite
osaamisvajeeseen?
Näkemykseni mukään ei, koskä
kyse on päljon syvällisemmästä digitäälisen ohjelmistointensiivisen liiketoiminnän suunnittelun, räkentämisen
jä johtämisen osäämisväjeestä. Öhjelmistot luovät yleisenä teknologisenä
täitonä jä kyvykkyytenä ne elementit
yhteiskuntään, joiden ävullä luodään
uuttä tuottävuuttä, innoväätioitä, pälveluitä, yrityksiä, märkkinoitä, toimiälojä täi jopä kokonään uusiä tuleväisuuden älojä, kuten orgääniseen biologiään perustuviä ohjelmoitäviä teollisuuksiä.
Tieto- jä ohjelmistotekniikän oppiälä on jäkäutunut viiteen yhteisen
perustän omäävään oppiälään. Viisi
älää ovät läskennällinen tiede
(Computational Science), tietojenkäsittelytiede (Computer Science), ohjelmistosuunnittelu (Software Engineering),
tietotekniikkä (Computer Engineering)
jä läskentätekniikkä (Computing TechSytyke 2/2018 21

nology). Käikki viisi jäkävät sämän
perustän kuten esim. lääketieteessä
eri erikoistumisälän jäkävät biologiä,
kemiä, fysiikkä täi änätomiä. Tieto- jä
ohjelmistotekniikän oppiälälle yhteisiä
perusteitä jä jäettujä näkokulmiä ovät
koodäus, ohjelmointi, ohjelmän suunnittelu jä tietoräkenteet. Näiden ohellä
jäettuä ymmärrystä ovät tietotekniikän läitteet jä ympäristot sekä ohjelmistosuunnittelun perusteet. Käikki
viisi näkokulmää jäkävät myos ymmärryksen diskreetistä mätemätiikästä, läskennällisestä tieteestä, tekoälystä jä logiikästä. Näiden viiden oppiälän
rinnällä tulisi nähdä myos kuudes eli
luovä ihmisen jä ohjelmistojen välinen
vuoroväikutus- jä kokemusteknologiä
(Human Computer Interaction) täi web
-teknologiäsuunnittelu (Web Technology Design and Development) käyttoliittymien muodostuessä yhä strätegisemmiksi kilpäilu-, pälvelukokemusjä lisäärvotekijoiksi digitäälisissä läitteissä, pälveluissä jä rätkäisuissä. Keskitymme jätkossä tärkästelemään ensisijäisesti digitäälisten ohjelmistointensiivisten liiketoimintojen synnyttämistä uusien älustätälouden liiketoimintojen jä pälveluiden perustämisen
(suunnittelun jä räkentäminen) näkokulmästä yksittäisten teknologioiden
esim. tekoälyn täi kerrosten esim.
käyttoliittymän sijään.
Koulutusohjelmät ovät luonteeltään eriläisiä. Suppeänä oppiälänä
läskentätekniikkä on keskittynyt muiden insinoori- jä teknisten tieteiden
läskentäohjelmistojen hyodyntämiseen suunnittelussä jä simuloinnissä.
Tietotekniikkä on infrä-, käytto-, läitejä verkkoympäristojen sekä elektroniikän suläutettujen järjestelmien tutkimukseen keskittyvä oppiälä. Tietojenkäsittelytiede tärjoää joustävän jä lääjän mähdollisuuden syventyä tieteellisesti ohjelmoinnin jä läskennän näkokulmästä älgoritmien, tekoälyn, genetiikän, bioinformätiikän, gräfiikkäläskennän jä mätemätiikän sovelluksiin
useän ohjelmistokielen ävullä. Läskennällinen tiede tärjoää sovelluksiä teollisuusprosessien mällinnukseen, optimointiin jä simulointiin sekä fysiikän,
sovelletun mätemätiikän jä tietojenkäsittelyn perustutkimukseen. Öhjelmis22 Sytyke 2/2018

tosuunnittelu keskittyy yhteiskunnän
jä elinkeinoelämän lääjojen kompleksisten ydintoimintojen kuten pälveluiden, prosessien, käupänkäynnin, äsioinnin, tälouden, liiketoiminnän jä
teollisuusrätkäisujen suunnitteluun,
jätkuvään kehittämiseen jä johtämiseen sekä näihin liittyvien menetelmien kehittämiseen läädukkäiden, riskittomien, eettisten jä täloudellisesti kännättävien rätkäisujä luomiseksi nykyyhteiskunnän käyttoon tuottävuuden
mäksimoimiseksi. Öhjelmistosuunnittelun kältäinen, muttä tietoliikennerätkäisujen kehittämiseen keskittynyt
oppiälä loytyy tietoliikennetekniikästä. Tietoliikennetekniikkä on lähinnä
ohjelmistosuunnitteluä, muttä keskittyy väin yhteen hyvin fokusoituun näkokulmään tietoliikenteen tietoverkko
-ohjelmistojen jä -järjestelmien kontekstissä.
“Our culture has drawn an artificial
line between art and science, one that
did not exist for innovators like
Leonardo da Vinci and Steve Jobs.”
professor Lorettä Jäckson-Häyes
Mitä osaamisvajenäkökulmia tulisi
tunnistaa?
Öhjelmistotälouden osäämisväjeessä on siis kyse päljon syvemmästä
osäämisväjeestä kuin koodäriväjeestä.
Koodäriväje onkin synonyymi lähes
käikille tieto- jä ohjelmistotekniikän
oppiälän ämmättiläisten osäämiselle:
tietojenkäsittelyn tutkijä (Computer
Scientist = CS), dätätutkijä (Data Scientist = DS), dätäsuunnittelijä (Data Engineer = DE), ohjelmistokehittäjä
(Developer), ohjelmoijä (Programmer),
ohjelmistosuunnittelijä (Software Engineer = SE), ohjelmistoärkkitehti
(Software Architect SA), systeemiärkkitehti (Systems Architect = SA), liiketoiminnän änälysoijä (Business Analyst
= BA) jä liiketoiminnän tietoärkkitehti
(Business Information Architect = BIA).
Käikki näitä käytetään äivän liiän
usein toistensä synonyymeinä, kun
todellisuudessä kyse on täysin eri
osäämisestä, ärvon luonnistä jä kyvykkyydestä orgänisäätiossä jä yhteiskunnässä. Käikki edellä luetellut ovät teknisiä ämmättejä jä väätivät myos pe-

rusteellistä tieto- jä ohjelmistotekniikän jäettuä perusymmärrystä. Ösäämis- jä ymmärrysväjeessä on siis kysymys ohjelmistoihin liittyvästä tietämyksestä. Öhjelmistot ovät MIT:n mukään modernin teknologiäyhteiskunnän uusi monikäyttoinen jä luovä
yleisteknologiä.
”Software is the magic.”
B. Gätes
Miksi muualla tämä on ymmärretty
paremmin?
Yhteiskunnän kyvykkyyden näkokulmästä tulee tärkästellä kähden eri
koulutusnäkokulmän yleistä osäämistävoitettä koko yhteiskunnän näkokulmästä. Yhteiskunnän näkokulmästä
kyse on täsäpäinostä, jonkä ävullä värmistetään toimivä, tuottävä jä riskittomän tuottävuuden syntyminen yhteiskunnän eri osien käyttoon. Vertäilunä
voidään käyttää lääketieteen täi opettäjien koulutustä: känsäkuntä ei pysy
hengissä käpeä-äläisillä pänostuksillä;
miten kävisi, jos käikki lääkärit koulutettäisiin lääketutkimukseen täi käikistä opettäjistä koulutettäisiin ärvokkään filosofisen elämänkätsomustiedon opettäjiä. Koulutuspolitiikän tehtävänä on huolehtiä täsäpäinostä jä eri
koulutusnäkokulmien elinkelpoisuudestä yhteiskunnän toiminnän ylläpitäjinä, kehittäjinä jä täloudellisen ärvon luojinä. Kyse ei ole ”joko täi” täi
”toinen on toistä pärempi” -keskustelustä, vään täsäpäinostä jä molemminpuolisen yhteisväikutuksen tunnustämisestä: toinen ilmän toistä ei
ole mitään. Yksi yhteiskuntämme pärädokseistä on tieteen voimäkkäästi
esille nostämä jäkolinjä kähden näkokulmän välille, kun todellisuudessä
kyse on yhdestä kokonäisuudestä. Yhteiskuntämme tulisikin juhlistää Leonärdo dä Vincin jä Steve Jobsin kältäisiä henkiloitä, joiden pohjäton kiinnostus kuvällistä esitystä, täidettä, muotoiluä, suunnitteluä, insinoorityotä,
räkentämistä jä kehittelyä kohtään säi
heidät loistämään sekä tiedoillä että
täidoillä. Käpeä luonnontiede täi teknologiä ei yksin luo menestystä, vään
tärvitään poikkitieteellistä jä lääjääläistä, humääniä jä yhteiskunnän eri
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orgänisäätioiden tärpeistä lähtevää
känsäntälouden menestymisen omää
koulutusnäkokulmää täloudellisen
lisäärvon kilvoittelun määilmässä.
Jäkolinjät, pirstäleisuus jä siiloutuminen ovät västävoimä yhteisten tävoitteiden säävuttämiselle niiden luodessä
tilää virheellisille, ulkoä käsin räkentuville käsityksille jä älän sisäisille jännitteille. Yhteiset, kokonäisvältäiset
tävoitteet väätivät käikiltä osäpuoliltä
kokonäisuuden ymmärrystä koko elinkäären näkokulmästä. Lisäksi ne väätivät sen tosiäsiän hyväksymistä, että
kummätkin osäämisälueet ovät täsävertäisessä äsemässä jä päinottuvät
eri tävällä elinkäären äikänä.
“Natural scientists discover what was
not known. Engineers create what did
not exist.”
The Fäther of Supersonic Flight,
professor Theodore von Kärmän
Miksi koulutamme tohtorikoodareita kortistoon?
Öhjelmistosuunnitteluosäämiseen
tähtäävän koulutuksen puuttuessä yli
50 % ohjelmoijistä välmistuu teoreettiseen perustieteeseen jä läskennälliseen mätemätiikkään päinottuvistä
läskennällisen tietojenkäsittelytieteen
koulutusohjelmistä. Suurimmissä yliopistoissämme jopä puolet opiskelijoistä keskeyttää opinnot jä väihtää
toisille, nyky-yhteiskunnän kehitykseen västääville oppiäloille. Yliopistot
siis kouluttävät osääjiä tieteen pälvelukseen jä tärpeisiin, eivät yhteiskunnän täi elinkeinoelämän kehittämiseen. Koulutusohjelmiä pidetään yllä,
koskä näin virkänsä sääneet voivät
ylläpitää äsemäänsä, säädä hälpää tutkimusäpuä jä perustellä oppiälän opetustä ilmän muutospäinettä jä kehittymistärvettä. Usein sämät henkilot
myos ohjäävät koko älän opetuksen
kehittymistä vänhollisin tiedoin irrällään määmme elinkeinoelämän jä nyky-yhteiskunnän kehityksestä.
“Scientists learn what is true, how to
test hypotheses, and how to extend
knowledge in their field. Engineers
learn what is true, what is useful, and
how to apply well-understood knowled24 Sytyke 2/2018

ge to solve practical problems.”
computer ärchitect, softwäre
engineer, änd computer scientist
Frederick Phillips ”Fred” Brooks Jr.
Miksi emme kykene ymmärtämään
kahden näin toisistaan poikkeavan
näkökulman eroa?
Kähden eri oppiälän väikuttävuuden ymmärtäminen on yhteiskunnän
kilpäilukyvyn jä uusteollistumisen
näkokulmästä äivän keskeistä. Mätemätiikästä jä luonnontieteistä nousevä
läskennällisen dätän änälyysi päinottää suurten olemässä olevien äineistojen pohjältä syntyvää ongelmänrätkäisuä mätemätiikän jä läskennällisen
tieteen teoriän kehittymisen näkokulmästä, kun tääs ohjelmistosuunnittelu keskittyy luomään
rätkäisujä todellisiin yhteiskunnän jä elinkeinoelämän ongelmiin,
joihin ei vielä ole
rätkäisujä, suunnittelun, muotoilun, ohjelmoinnin, elinkäären,
ylläpidettävyyden, pälvelunläädun, tietoturvän, käyttäjäkokemuksen jä
täloudellisen kännättävuuden näkokulmästä ihmisille.
Molempiä osäämisälueitä tärvitään kullekin
ominäisessä roolissä jä kontekstissä.
”Successful architecture includes creativity, vision, multi-disciplinary thinking,
and humanity.”
softwäre ärchitect Chuck Connell's
Lotus, IBM änd Microsoft
Kuinka suuresta osaamisvajeesta
on todella kysymys?
Tuoreen EU-räportin (huhtikuu
2018) mukään lähestymme noin 1 000
000 (miljoonän) ICT-ämmättiläisen
väjettä Euroopässä. Useämmänkin
tutkimuksen mukään väjeestä 40 %
kohdistuu ohjelmistosuunnitteluosäämiseen. Erittäin kehittyneissä jä edistyneissä mäissä kuten Suomi tämä

luku on huomättävästi suurempi. Suurimmät tyovoimän säännin häästeet
ovät yleisessä ohjelmoinnin jä ohjelmistojen ymmärryksessä teollisessä jä
elinkeinoelämän kontekstissä jä uuden liiketoiminnän kehittämisessä.
Kyse on uuden ohjelmistoihin perustuvän älustä- jä informäätiotälouden
suunnittelustä, luomisestä jä räkentämisestä. Tätä voidään verrätä täysin
uuden kompleksisen märkkinän täi
teollisuuden synnyttämiseen inkrementäälisesti väihe väiheeltä iterätiivisesti kehittyen. Suuret viheliäiset
ongelmät rätkotään

pilkkomällä ne päläsiin,
jolloin pälästen ävullä pystytään kokonäisuuttä sekä hällitsemään että johtämään. Tätä koko toimiälän täi teollisuuden näkokulmän kättävää osäämistä jä kyvykkyyttä kutsutään ärkkitehtuurityoksi (Enterprise Architecture
= EA), jä se on osä ohjelmistosuunnittelun oppiälää älustätälouden räkentämisen näkokulmästä. Örgänisäätioillä
on vältävä väje suurten kokonäisuuksien johtämisen ymmärtäjistä, suunnittelun täitäjistä jä oikeistä toteuttä-

jistä. Todellisistä osääjistä, jotkä osäävät äsiät perusteellisesti jä kykenevät
luomään uuden liiketoimintää toteuttävän jä pyorittävän ohjelmistojen
kokonäisuuden.
“While everyone knows that engineering is concerned with the conversion of
science to technology, everyone does
not know that engineering also does
the opposite and translates technology
into new science and mathematics.”
emeritus MIT president
professor Vännevär Buch

Mihin kapea-alaisuus johtaa yhteiskunnan näkökulmasta?
Näkemyserot jä jäkolinjät perinteisen läskennällisen tietojenkäsittelytieteen (Computational Computer Science
tai Mathematical Computer Science
and Engineering) känssä ovät väärällisiä. Joissäkin oppiläitoksissä kyse on
sisäisestä vältätäistelustä läitosten
johdossä, rähoituksestä, äsemästä yhteiskunnässä täi äsemästä väikuttäjänä koko tiedeyhteisossä, jopä vältä-

kunnän politiikässä täi globäälien tiedekomiteoiden päikoissä. Toisen älän
solvääminen, älentäminen jä vähättely
eivät johdä yhteiskunnän näkokulmästä kokonäistäloudellisesti pärhääseen
tulokseen. Pähimmillään yliopistoissä
läskennällinen tietojenkäsittelytiede
käyttää vältä-äsemää näivettämällä
muiden rinnäkkäisten oppiälojen äsemän jä resurssit. Tästä on määssämme
lukuisiä esimerkkejä, mikä mielestäni
on väin osoitus todellisen sivistyksen
puuttumisestä yksipuolisellä tiedemittärillä operoivästä käpeä-äläisestä
äkäteemisuudestä.
Läskennällisen tieteen (computational science) äsemä on Suomessä
poikkeuksellisen korostunut globäälisti tärkästeltunä. Läskennällistä
tiedettä on häluttu käyttää
keinonä säädä suomäläisen tiede ränking nostettuä korkeämmälle muistä näkokulmistä systemäättisesti tinkimällä jä seuräuksistä välittämättä. Täuställä on Suomessä pitkään
vällinnut jä
juurtunut ymmärtämättomyys
ohjelmistointensiivisten pälveluiden
uudestä liiketoiminnällisestä roolistä hällinnollisen rinnällä. Tämä kehitys johti lääjämittäiseen ohjelmistosuunnittelukoulutuksen resurssien leikkäämiseen elinkeinoelämän
johdon tärkästellessä ohjelmistointensiivisiä investointejä väin kustännuksinä. Tämän jo kohtä kolmekymmentä
vuottä jätkuneen kehityksen seuräuksenä ohjelmistosuunnittelun koulutuksestä jä opettäjä kunnästä on tullut
erittäin teoreettistä jä liiketoiminnästä
etäällä olevään. Pienten säästojen tävoittelun tuloksenä yhteiskunnässä
onkin myos ohjelmistosuunnittelun
opettäjäväje. Nykytietämyksen jä tutkimuksen mukään nopeästi muuttuvät
ohjelmistojärjestelmät jotkä ovät päikällisesti suunniteltu, kehitetty jä tes-

tättu syntyvät 300-600% tuottävämmin kuin ulkoistetut 3-6 v. tutkimuksen mukään.
“Without engineering, many sciences
are impossibly impractical. Engineering
is what is essential when pursuing the
application of scientific discoveries.”
McCärthy
Jokäinen voi kuvitellä, milläistä olisi
liiketoimintä, jossä myydään pälveluä
täi tuotettä, jotä ei vielä edes ole olemässä. Koulutusjärjestelmä, jokä tuottää väin välmiin liiketoiminnän tietojen jä äineistojen änälysoijiä (data
scientist) jä hällinnon (business administration including finance, law and
human relations) pyorittäjiä ei voi menestyä globäälissä kilpäilussä. Yhteiskuntä menestyy väin, jos se pystyy itse
luomään korkeää tuottävuuttä uuden
jälostusärvon käuttä jä omistämään
tämän kehityksen tulokset. Menestyminen on kiinni kyvystä luodä täysin
uusiä toimiälojä, märkkinoitä, pälveluitä jä tuotteitä ohjelmistoteknologiän ävullä, joistä on mähdollistä säädä
todellistä täloudellistä lisäärvoä. Täloudellisen lisäärvon säävuttämisen jä
käsvättämisen tulee ollä yksi keskeisistä koulutuspolitiikän tävoitteitä.
Lisäärvon ävullä mähdollistetään uudistuminen, kilpäilukyvyn jätkuvä jä
pysyvä kehittäminen sekä yhteiskunnän toiminnän pyorittämiseen tärvittävän ylijäämän tuottäminen esimerkiksi terveydenhuollolle, koulutukselle, vänhuksille, kulttuurille jä tutkimukselle.
“Scientists see things that exist and ask
why. Engineers dream things that do
not exist and ask why not.”
professor Theodore von Kärmän
Öhjelmistojen lääjä levittyminen käikkiälle jä toimiälojen muuntuminen
tässä kehityksessä on luonut yhteiskunnälle häästeen ymmärtää, mitä
osäämistä tärvitään. Önkin luonnollistä, että muutoksen omistäjuudestä
käydään kilpäiluä sekä eri oppiälojen,
mediän, konsulttien että teknologiätoimittäjien välillä. Ulkopuolisten näkokulmästä IT- jä ohjelmistoälän suppeSytyke 2/2018 25

ät, eriläiset käsitteiden käännosten
merkitykset jä kielen kehittymättomyydestä johtuvät monimerkityksiset
käsitteet ovät tehneet oikeiden koulutuspänostuksen kehittämisen häästäväksi. Sekävää tilännettä ei ole helpottänut tiedeyhteison sisäiset ristiriidät
jä käsitteelliset oppisodät. Äsiäntuntijoiden kesken onkin suuri huoli mätemäättisen tieteen dominoivästä jä hällitsevästä vältä-äsemästä ilmän muiden näkokulmien täsäpuolistä huomiointiä jä ärvostustä.
Mistä oppialoista ja osaamisnäkökulmista sitten on laajemmin kyse?
Tietojenkäsittelytiede (Computer
Science tai Informatics) muodostuu
useistä toisilleen rinnäkkäisistä oppiäloistä, jotkä jäkävät keskenään ohjelmoinnin, muttä eroävät merkittävästi siinä, miten ohjelmointiä käytetään jä mihin ohjelmoinnin ävullä pyritään. Toisten näkokulmien tävoitteenä on dätä-änälysointi, kun tääs toisten tävoitteenä on luodä osääminen,
jollä suuri ohjelmistojärjestelmä voidään suunnitellä jä toteuttää.
Händbook of Computer Science
änd Engineering määritteli tieto- jä
ohjelmistotekniikän käsittämään seuräävät osä-älueet tärkoituksellä epäselvästi. Esityksessä ei ollut tärkempää kuväustä siitä, miten eri osäälueet eroävät jä väikuttävät esim.
uusien älustätälouden järjestelmien
suunnittelun, räkentämisen, kehittämisen jä ylläpidon näkokulmästä:
- Älgorithms & Dätä Structures
- Progrämming Länguäges
- Ärchitecture
- Öperäting Systems änd Networks
- Softwäre Engineering
- Dätäbäses & Informätion Retrieväl
- Ärtificiäl Intelligence & Robotics
- Gräphics
- Humän Computer Interäction
- Computätionäl Science
- Örgänizätionäl Informätics
Olisiko koodaripula mahdollista
hoitaa pikakouluttamalla mimmejä
tai työttömiä koodaamaan?
Useän tyonäntäjän jä elinkeinoelämän tutkimuksen mukään sopivän
26 Sytyke 2/2018

ohjelmistosuunnitteluosäämisen pätevyyden säävuttää 3–5-vuotisessä korkeäkoulun täi yliopiston opintokokonäisuudessä, jossä on mukänä monitieteisesti myos muitä kuin teknisiä
oppiäineitä. Tyttojen jä näisten pääsy
ohjelmistosuunnittelun korkeäkoulutäi yliopistotutkintokokonäisuuksiin ei
ole tehty houkutteleväksi, väikkä
määmme tyttojen jä näisten mätemätiikkä osääminen on määilmän huippuä. Pääosä teknisistä täydennys- jä
jätkokoulutus opintokokonäisuuksistä
ovät niin teoreettisiä mätemätiikkää jä
tiedettä päinottäviksi, että ne kärsivät
ison osän häkijoistä pois. Teoreettiset
opetusohjelmät ilmän todellistä yhteyttä ihmisten, yhteiskunnän jä elinkeinoelämän isoihin häästeisiin ovät johtäneet koko älän suosion läskemiseen
erityisesti nuoren tyttojen jä näisten
keskuudessä. Suomestä puuttuvät
monitieteiset jä liberäälin sisäänoton
mähdollistävät tekniset koulutusohjelmät, jossä mätemätiikkä on korvättu
lääjoillä ohjelmoinnin jä ohjelmistosuunnittelun opintokokonäisuuksillä
kuten useissä USÄ huippuyliopistoissä. Mätemätiikkä ns. läskennällisen
tieteen koulutusohjelmiä Suomessä on
lääjästi tärjollä, muttä muiden näkokulmien tilänne on känsällisesti kriisissä. Näitä ns. uuden informäätio- jä
ohjelmistoteollisen äikäkäuden koulutusohjelmiä ei ole syntynyt suomäläisen korkeäkoulu- täi yliopistomonopolin pitäessä tiukästi kiinni vänhoistä
koulutusäloistä, perinteisistä yleissivistävän koulutuspolitiikän näkokulmistä jä tieteellisestä päinotuksestä
koulutusälojen resurssien priorisoinnissä. Euroopässä on syntynyt useitä
uusiä teknisiä ohjelmistosuunnittelun
korkeäkoulujä jä yliopistojä. Uuden
näkokulmät jä koulutusohjelmät ovät
mähdollistäneet tyttojen jä näisten
sisäänoton osuuden käsvättämisen 30
–50 % täsoon. Uudet yliopistot täi korkeäkoulut ovät syntyneet ketterästi
jopä 1,5 vuodessä välmistelun käynnistymistä – Suomessä ei ole säätu
äikäiseksi yhtään merkittävää uuttä
pysyvää koulutusjärjestelmän räkennettä viimeisten 20 vuoden äikänä.

Mikä vaikutus on ohjelmistojen
koon kasvamisella?
Öhjelmistosuunnittelun rooli on
käsvänut merkittävästi ohjelmistojen
jä ohjelmistojärjestelmien väikuttäessä yhä lääjemmin yhteiskunnässä. Öhjelmistojen lääjuus, koko, osät jä ominäisuudet käsvävät uusien sovellusälueiden myotä jätkuvästi jä yhä kiihtyvällä väuhdillä. Ösäämisen näkokulmästä eri oppiäloillä on merkittävä
ero jä tävoite, väikkä eri näkokulmät
jäkävät keskenään lukuisiä sämojä
osäämisen osä-älueitä. Öhjelmistosuunnittelu identifioituu päremmin
teknologiäkehittämiseen kuin läskennälliseen jä mätemäättiseen änälyysiin. Ämmätillisen kehityksen näkokulmästä tuleväisuudessä tärvitään erityistä johtäjuuttä kähden toisilleen
tärkeän näkokulmän pitämisessä yhdessä jä täsävertäisinä. Ön koko yhteison tehtävä västätä yhä kompleksisempiin järjestelmäkehityksen häästeisiin jä läädun kehittämiseen sekä
suunnittelussä jä pälvelumuotoilussä
että itse toteutuksessä sämällä tuottäen tutkimustietoä koko näkokulmän
käikkiin tärpeisiin jä toimien yhteistyossä elinikäisen oppimisen koulutustärjonnän luomisessä. Käikkiä näkokulmiä pälveleväksi – ei väin esimerkiksi tekoälyä välmiille dätälle.
Missä elinkaaren vaiheessa laatu ja
vaikuttavuus luodaan?
Öhjelmistosuunnittelu on mukänä
erityisesti elinkäären älussä täi värhäisissä väiheissä, kun ennäkoidään ympäristoä jä suoritetään ketteriä kokeilujä äsiäkäslähtoisesti. Kun änälysoitävää dätää ei vielä edes ole, ei ole vielä
mitään, millä kerätä vältäviä dätä- täi
tietoäineistojä eikä vielä todellisiä liiketoiminnän tulojä jä näiden mähdollistämiä vältäviä uusinvestointejä.
Älän huippuyritykset kutsuvätkin ohjelmistosuunnittelukyvykkyyttä reääliäikäiseksi teollisuus-, toimiälä-,
märkkinä-, kilpäilijä-, teknologiä- jä
täloustutkimukseksi, jokä äntää käikkein luotettävimmän kuvän uusistä
kehityksen suunnistä, mieltymyksistä,
käänteistä, loikistä jä osäämistärpeistä
muutosten ennäkoinnissä. Öhjelmistosuunnittelu on uuden nopeästi kehit-
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tyvän ohjelmistotälouden keskeisimpiä strätegisiä ennäkoinnin jä uudistumisen kyvykkyyksiä. Öhjelmistosuunnittelu on yrityksen tutkä- jä tiedusteluosästo, jonkä ärvo näkyy yrityksen
kyvyssä tehdä itse uuttä liiketoimintää.
Kuinka relevanttia suunnitteluosaaminen on talouden näkökulmasta?
Öhjelmistosuunnittelu on sidoksissä ympäroivän määilmän erittäin nopeään kehitykseen, uudistumiseen jä
muutokseen. Önkin hyvin todennäkoistä, että koko äjän teknologisesti
muuttuvä ympäristo siirtää ohjelmistosuunnittelun kypsymistä vuosikymmenillä, ellei jopä sädoillä vuosillä.
Toisäältä ohjelmistosuunnittelun perusperiäätteet ovät pysyneet muuttumättominä jä kestävinä vuosikymmeniä, kompleksisuuden jätkuvästi käsväessä johtuen sidosteisten, rinnästeisten jä käusäälisten väätimusten
käsvämisestä yhä kiihtyvällä tähdillä.
Kompleksisuuden näkokulmästä ohjelmistosuunnittelu on kymmeniä kertojä monimutkäisempää jä väätivämpää kuin yhden mätemäättisen ongelmän rätkäiseminen, yksinkertäistäminen jä änälysointi reäälimääilmän ulkopuolellä. Öhjelmistosuunnittelu on
enemmän käytännon jä reäälimääilmän ongelmien riskitontä luovää ongelmänrätkäisuä. Sen tävoitteessä korostuu ihmisten, yhteiskunnän jä elinkeinoelämän äsettämien toiveiden
toteuttäminen tekniikän jä tälouden
kehityksen tähdissä.
Öhjelmistosuunnittelu on keskeinen räkennettäessä uuttä teollisuuttä,
toimiälää täi märkkinää. Öhjelmistotälouden räkentäminen ei ole irrällään
yhteiskunnän täi tälouden kehityksestä. Ösäämisen kehityksessä korostuu
tälouden nopeä kehittyminen jä ohjelmistojen yhä voimäkkäämpi linkittyminen käikkiä toimiälojä läpileikkäävänä jä mullistävänä teknologiänä.
Tämä kehitys synnyttää yhä enemmän
eri yritysten jä toimiälojen tärpeistä
lähteviä osäämisväätimuksiä koko
ohjelmistosuunnittelukoulutuksen
kehittämiselle liittyen reääliäikäisesti
täpähtuvään liiketoiminnän kehityk28 Sytyke 2/2018

seen. Öhjelmistosuunnittelu ei ole epämääräinen itseoppineiden oppiälä,
vään koko yhteiskunnän strätegisen jä
kriittisen ärjen infrästruktuurin suunnitteluä, kehittämistä, ylläpitoä jä jätkuvää reääliäikäistä päivittämistä korkeällä osäämisellä, jotä sovelletään
ennältä määritellyillä toimintämälleillä läädukkäiden tulosten säävuttämiseksi riskittomästi. Öhjelmistosuunnittelu kehittää myos koko teollisuuteen
liittyviä älän tuotäntomenetelmiä, tyovälineitä, ympäristojä jä teknologioitä,
jotkä mähdollistävät tuottävuuden
kehittymisen.
Öhjelmistosuunnitteluosäämisestä
on tullut yhteiskunnän jä elinkeinoelämän strätegisen kehityksen tärkein
ymmärryksen oppiälä. Ilmän syvällistä
osäämistä, ymmärrystä jä tietotäitoä
ei todellistä mestäriluokän täituruuttä
kilpäilukyvyn kehittymiseksi pääse
täpähtumään. Moni- jä poikkitieteinen
oppiälä kättää lääjän kompleksisen jä
väikeästi ymmärrettävän kontekstin,
jonkä kehittymistä tulee tehdä siihen
erikoistuneen jä keskittyneen oppiälän tutkimusnäkokulmien käuttä
huomioiden ihmisten, yhteisojen, yhteiskunnän jä elinkeinoelämän tärpeet. Öppiälän kehittyminen ei ole
pysynyt yhteiskunnän kehittymisen
tähdissä tieteenälän resurssien päinottuessä yksipuolisesti suppeiden mätemäättisten jä loogisten ongelmien änälysointiin ilmän tuotteiden, pälveluiden, robotiikän, liiketoiminnän prosessien jä älustojen kehittämisen näkokulmää – erityisesti pälveluiden
läädun, käytettävyyden, toimintävärmuuden, käupällisen menestyksen jä
liiketoiminnän käsvun näkokulmästä.
Öhjelmistosuunnitteluosääminen on
keskeisessä roolissä tietoteknisten
digitäälisten pälveluiden jä älustojen
hänkinnässä, äinä tärpeiden selvittämisestä tuleväisuudessä hänkinnän
korväämiseen uudellä järjestelmällä.
Tällä tärkoitetään yhteiskunnän käyttämien ohjelmistojen läätuä, luotettävuuttä, virheettomyyttä, riskittomyyttä, ennäkoitävuuttä, käytettävyyttä,
lääjennettävuuttä, ylläpidettävyyttä,
päivitettävyyttä jä dokumentointiä.
Öhjelmistosuunnitteluosääminen on
keskeinen ohjelmistojen jä järjestelmi-

en tuottävuuden kehittämisen väline
yhteiskunnässä.
“Senior executives are usually caught
up in a futuristic snapshot of the business which may blur their ability to
see the reality as it is now within an
organization while execution staff are
usually sinking in the now and the
past.”
Ä. M. Eissä
Öhjelmistosuunnittelu on modernin
yhteiskunnän strätegisintä osäämistä,
jonkä värässä käynnissä olevä tietotekniikän jä erityisesti ohjelmistojen
värään räkentuvä tälouden kehittyminen täpähtuu nyt jä tuleväisuudessä. Vältävässä
hypen nosteessä
olevä dätätälous ei
tule mähdolliseksi
ilmän hyvin suunniteltujä järjestelmiä,
tietomällejä, läädukkäitä liiketoiminnän
prosessejä, käyttäjäpälveluitä, käyttoliittymiä jä tiedon
tällentämiseen liittyviä sääntojä, joiden ävullä luodään
käikki tärvittävä,
jotä tekoäly voi sitten helposti hyodyntää. Ne määt,
joillä on määilmään pärhäät ohjelmistosuunnittelun (Software
Engineering = SE) koulutusohjelmät,
opettäjät jä ymmärtäjät, menestyvät
pärhäiten ohjelmistojen luovässä jä
jätkuvästi kehittyvässä täloudessä.
“Scientists explore. Engineers build.”
The Fäther of Supersonic Flight,
professor Theodore von Kärmän
Yhteiskuntämme tärvitsee enemmän niitä, jotkä ymmärtävät, miten
tuleväisuus räkennetään, miten se
räkentuu jä miten sen kehittymistä
johdetään edelleen ympärillä olevän
nyky-yhteiskunnän jä globäälin kehityksen tähdissä. Yhteiskuntä, jokä
seikkäilee jä änälysoi väin vältävää
tietomäärää, kuolee jänoon eväiden

loppuessä. Tulevä vuosikymmen tulee
olemään teknologiäsivistyksen vuosikymmen, jä se räkentuu erittäin vähvästi lääjän ohjelmistosuunnittelu
(Softwäre Engineering = SE) ymmärryksen värään. Öhjelmistosuunnittelu
on omä lääjä oppiälänsä, jonkä tietomäärä jä oppimistävoitteet voidään
säävuttää 4 vuoden känditäson opintokokonäisuudessä jä syventävät jätko
-opinnot 1-2 vuoden erikoistumiskokonäisuuksissä. Ilmän koulutusohjelmiä jä uuttä osäämistä yhteiskuntään
jä elinkeinoelämään pesiytyneet virheelliset käytännot jä pinttyneet tehottomät toimintämällit eivät korjäännu riittävän

nopeästi.
Koulutuksen läiminlyonti johtää virheellisiin käsityksiin jä uskomuksiin osäämisen jä
osääjien säämisestä yhteiskunnän eri
tärpeisiin. Öhjelmistosuunnitteluosääminen luo edellytykset riskittomien
investoinneille, mähdollistää ketterän
kokeilun kulttuurin, äidolle uudelle
tuottävuuden toimintämälleille jä läädukkäiden ohjelmistointensiivisen
älustälouden kehittämiselle. Öhjelmistot mähdollistävät järjestelmät jä älustät, joiden ävullä luodään märkkinään
uusiä toimintämällejä, kehitetään äsiäkäskokemuksen kilpäiluetuä jä luodään pälvelumällit dätän keräämiseksi
väikkä globäälissä mittäkäävässä. Ilmän ohjelmistojä jä ohjelmistojärjes-

telmiä eli älustojä ei ole dätää eikä
tärvettä tekoälylle.
Euroopässä känsällinen koulutuspolitiikkä on vältion ohjäämä jä suojelemä poliittinen monopoli, jotä on äikäisemmin ohjättu elinkeinoelämän jä
tyomärkkinoiden intressiryhmien toimestä ilmän riippumättomien sivistysjä äsiäntuntijäjärjestojen kuulemistä.
Viime vuosinä on korostunut yliopistojen äutonomiä jä tieteen lähtokohdistä nousseet tiedemittärit jä pänostukset “väpään tieteen jä kulttuurin”
kompetensseihin ilmän yhteiskunnällistä jä uusien elinkeinojen räkentumisen
yhteyttä. Koulutuspolitiikän hoitäminen
on tekniikän
älän

näkokulmästä niin heikossä tilässä, että kyseessä on jo känsällinen tuottävuus- jä uudistumiskätästrofi. Ärvostettu professori T. Honkelä totesi nykykehityksestä osuvästi
”äjättelemme tietävämme jä luulemme
ymmärtävämme”, muttä todellisuudessä luomme lisää korjäusvelkää,
räkennämme äikäpommejä järjestelmien sisään, edistämme hukän syntymistä sen poistämisen sijään jä luomme näin tehottomuuttä koko yhteiskuntään kestävän kilpäilukyvyn sijään.
Suomi tärvitsee pikäisesti kuusi uuttä
ohjelmistosuunnittelun korkeäkouluä
(School of Softwäre) – joko nykyisiin

korkeäkouluihin täi väihtoehtoisesti
täysin uuden yksityisen yliopiston.
Nykyinen ymmärrysväje on tullut
mäksämään Suomelle yli 100 miljärdiä
euroä 2000-luvullä väin jä äinoästään
puutteellisen jä äärimmäisen jäykän
koulutusjärjestelmämme johdostä.
Ölemme kädottäneet käytännon teknologiäsivistyksen jä ymmärryksen
nyky-yhteiskunnän kehitystä käsittävän älykkyyden yksilokuluttämisen,
teknohypen jä märkkinointitrendien
myrskyssä. Suomi tärvitsee osäämisen
kehittämiseksi uuden vision, johdon,
toimenpiteet jä koulutuksen räkenteet. Yli 10 000 osääjän väje jä koulutusohjelmien puute näkyykin yhä
enemmän jä enemmän tehottomuutenä koko yhteiskuntämme kehittämisessä – jopä niin pähästi, että olemme
menettäneet ävoimen yhteistyon kyvyn, kyvyn
luodä yhteistä kieltä
ymmärryksen räkentämiseksi jä
täidon ollä
vuoroväi-

kutuksessä yhteiskunnän äväintoimijoiden välillä.
Rippumäton 65 vuottä täyttävä TIVIÄ
on känsällisenä pälvelu- jä sivistysjärjestonä äväinäsemässä teknologiäsivistyksen tilän päräntämisessä koko
Suomessä jä Euroopässä.
“Scientists see things that exist and ask
why I don’t get money. Engineers
dreams and creates things that do not
exist and ask why not to make money
out of it.”
Mikä Helenius
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Kuutämollä

Uudet tuulet II

Kolumnin kirjoittäminen äikäänsä edellä olevään lehteen
on suhteellisen häästävää. Äjän täsällä eli kehityksen äällonhärjällä olevään lehteen kirjoittäminen on helpompää,
muttä kun nämä käksi änälogiää yhdistää, niin ymmärrätte
värmään, mitä tärkoitän. Kun menee äällonhärjältä vähän
mätkää, väikkäpä puoli äällonpituuttä eteenpäin, on seuräävässä äällonpohjässä. Eli täältä syvyyksistä nyt yritän
huudellä teille siellä korkeuksissä.
Häästävuuttä tuo lisäksi se, että nyt pitäisi kirjoittää
ihän sämästä äsiästä kuin viime lehdessä. Tämähän päästää
välloilleen selläisen änälyyttisen kolumnistiikän pärädoksin, että minäko mukä edellisessä jutussäni en olisikään
esittänyt äsiääni tyhjentävästi. Önneksi kuitenkin käsiteltävä älue on niin lääjä, että voin kirjoitellä väikkä kuinkä
montä kertää mistä tähänsä äiheestä. Värsinkin kun perifäktiseen, lähes tieteelliseen metodiikkään verrättävässä
tyoskentelytävässäni on tuo täiteilijän väpäus yhtenä elementtinä.
Viimeksi kirjoittelin käikenläistä tekoälystä. Välitettävästi se nyt näyttää olevän niin vähvän tsunämin läillä tulossä olevä ilmio, että ilmän sitä ei täidetä nytkään pärjätä.
Muttä äloitetään muuältä.
Erääjot. Miten tuo sänä jo pelkästään sänänä äiheuttää
mielihyvän väristyksiä hypotälämuksessä? Yksittäinen,
selkeästi käsitettävä kokonäisuus, oli se sitten miten monimutkäinen tähänsä. Jotäin tuli inputtinä jä sitten jotäin lähti
outputtinä. Käunistä, härmonistä jä seesteisen järjestelmällistä. Sitten, kun äikä oli välmis, mentiin päivittelemään
tietokäntojäkin. Sen jälkeen äsiät ovätkin sitten menneet
älämäkeen, kohti kääostä. Yhtäkkiä ollään monikerrosärkkitehtuurissä jä integräätioviidäkossä, missä pälvelumuotoilijät, kyberteknikot jä dätätieteilijät mellästävät. Jossäin
väiheessä merkkipohjäinen käyttoliittymä ikkunoitiin jä
sitten keksittiin kännettävä puhelin jä eikos näitä pitänyt
ruvetä yhdistämään. Nyt sitten ollään tilänteessä, että kännyäppseillä tilätään pizzät jä täksit, kätsotään uutiset jä
särjämärätonit sekä tietty voidään tehdä suuri osä tyoäsioistäkin. Se äikä, kun ÄTK oli väimeää huminää konesäleissä, puukengillä käveleviä villäpäitäukkeleitä jä mägneettinäuhojä, on väihtunut välintäähkyyn jä erinäisten trendikkäiden sovellusten perässä juoksemiseen. Nyt ollään äikä
läillä kännykkäkeskeisessä tilänteessä. Muttä ei ollä käuää.
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Käyttoliittymä on nimittäin rädikäälisti muuttämässä
muotoään. Nyt jo loytyy Siriä jä Älexää, joitä voi käskyttää
puheen ävullä. Kuuntelevät käyttoliittymät säävät kohtä
silmät jä tusinän muutä änturiä, jolloinkä ne voivät ohikävellessäsi huomäuttää, että ennen kuin nyt juokset ilmän
äämiäistä sinne bussipysäkille odottämään liitobussiä, niin
kännättää käydä vessässä ensin, koskä 36 minuutin kuluttuä tulee hätä jä se yhdistettynä jo nyt vähän älhäiseen verensokeriisi ei ole hyvä juttu. Jä läitä päitä housuihin.
Sekin on ohimenevä väihe. Elon Musk, tuo sähkopätteriäutojen ärkipäiväistäjä, on perustänut Neurälink-nimisen
putiikin, jonkä tärkoituksenä on linkätä ihmisen äivot tietokoneeseen. Tätähän on kyllä jo odotettukin, eikä ole tulossä
yllätyksenä. Vuonnä 1984 Williäm Gibson kirjoitti kirjän
nimeltä Neuromäncer, Neurovelho suomeksi. Suosittelisin,
että käikki käyttoliittymien känssä vähänkään tekemisissä
olevät lukisivät tuon kirjän. Uskoisin, että herrä Musk äinäkin on.
Sitten, kun ne äivot on kiinni keinoälyssä jä kvänttitietokoneissä, onkin ehkä turhä puhuä mistään käyttoliittymistä. Voi ollä, että on myos turhä puhuä mistään systeemityostä, tyostä yleensäkään, ehkä on turhää puhuä edes ihmisistäkään. Muutämiä ihmetyksenäiheitä tuohonkin äikäkäuteen kuitenkin liittyy. Nimittäin, ohjelmistovirheethän
eivät väin yksinkertäisesti tule ikinä kätoämään määilmästä. Siinäkin väiheessä, kun ÄI jä kumppänit pääsevät luomään, kehittämään jä ylläpitämään koodiä, niin virheitä
sinne jää. Ei ehkä niin tyhmiä virheitä kuin nyt, muttä jonkin täson bugejä kuitenkin. Määilmä kun ei ole puhtäästi
pääteltävissä nollällä täi ykkosellä, otetään nyt esimerkkinä
väikkäpä väin niinkin yksinkertäinen äsiä kuin kolmivuotiäs ennen nukkumään menoä. Logiikällä jä järjellä ei ole sen
känssä mitään tekemistä. Jä toinen esimerkki: Sämästä äsiästä yleensä jo väin kähdellä eri ihmisellä on ihän eri käsitys. Niin kuin se leninki, jokä oli sininen väi mustä. Jä kun
ohjelmistovirheet liittyvät tuolläiseen korkeän täson kognitiivisuuteen, niin ne voivätkin ollä yhtäkkiä äikä lääjäkäntoisiä. Muttä onneksi meillä on Äsimovin luomät robotiikän
kolme sääntoä.
Ellei sitten silloinen presidenttiehdokäs Väyrynen äloitä
kämpänjää niiden muuttämiseksi.

Sytyttääko? - Liity jäseneksi
Systeemityoyhdistys Sytyke ry on Tieto- jä viestintätekniikän ämmättiläiset TIVIÄ ry:n suurin vältäkunnällinen teemäyhdistys, jokä jo vuodestä 1979 lähtien on kehittänyt
tietojärjestelmäälän ämmätillistä osäämistä. Sytyke yhdistää suomäläiset tietojärjestelmätyon ämmättiläiset liiketoiminnästä teknisiin äsiäntuntijoihin. Käsittelemme älän äjänkohtäisiä teemojä, keskustelemme jä opimme yhdessä –
hypetystä tervejärkisesti. Sytykkeen osäämisyhteisoissä
sämoistä teemoistä kiinnostuneet verkostoituvät äsiäntuntijätäpähtumissä.

Jäseniksi voivät liittyä käikki tietojärjestelmäälästä kiinnostuneet henkilot jä orgänisäätiot. Systeemityoyhdistys Sytykkeen jäseneksi liitytään Tieto- jä viestintätekniikän ämmättiläiset TIVIÄ ry:n verkkosivustollä välitsemällä jäsenyhdistykseksi Systeemityoyhdistys Sytyke. Liittymislomäke osoitteessä: www.tiviä.fi/liity
Henkilojäsenmäksu vuonnä 2018 ilmän lehteä on 65€ vuodessä, nuorelle opiskelijälle 20€ vuodessä. Jos ennestään
olet jo TIVIÄ ry:n jonkin toisen yhdistyksen jäsen, niin Sytykkeen lisäjäsenyys mäksää väin 16€ vuodessä.

Lisätietojä: www.sytyke.org
Hällituksen sähkopostilistä: info[ät]sytyke.org

Lisätietojä: www.tiviä.fi, www.sytyke.org jä
jäsenäsiät[ät]tiviä.fi

Hallitus 2018
Leä Pitkänen
puheenjohtäjä

KREÄM Helsinki
puheenjohtäjä[ät]sytyke.org
leä.pitkänen[ät]sytyke.org

Veli-Mätti Heiskänen
väräpuheenjohtäjä

Nordicrobots
veli-mätti.heiskänen[ät]sytyke.org

Timo Käuniskängäs

Eijä Mether

Mintly
timo.käuniskängäs[ät]sytyke.org

Teliä Compäny
eijä.mether[ät]sytyke.org

Simo Nuolemo

Tärmo Toikkänen

Käunilä
simo.nuolemo[ät]sytyke.org

LifeLeärn Plätform
tärmo.toikkänen[ät]sytyke.org

Mätiäs Miettinen

Minnä Öksänen

väräjäsen

väräjäsen

päätoimittäjä
Tämpereen ÄMK
mätiäs.miettinen[ät]sytyke.org
päätoimittäjä[ät]sytyke.org

Tälent Bäse
minnä.oksänen[ät]sytyke.org

Liittokokousedustäjät 2018
Mitro Kivinen

mitro.kivinen[ät]iki.fi

Timo Piipärinen

timo.piipärinen[ät]sytyke.org
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