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TIVIA KOULUTTAA 
 

30.-31.5. Koneoppiminen – johdanto data-analyysiin menetelmiin ja sovelluksiin 

Koneoppiminen-kurssi järjestettiin ensimmäistä kertaa alkukeväästä 2018 ja palautteet  olivat loistavat: 

- ”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: 

- ”Tarpeellinen koulutus kaikille, jotka vähänkään ovat tekemisissä projektien/organisaatioiden kans-

sa, joissa tehdään ketterää kehitystä.” 

- ”Kouluttaja onnistui kahden päivän aikana käymään läpi laajan kokonaisuuden ymmärrettävästi ja 

innostavasti. Koulutus ei ollut perinteinen power point -koulutus vaan osallistujia osallistava sovelta-

vine harjoituksineen. Lisäksi kouluttajan laajasta projektikokemuksesta saatiin koulutukseen erin-

omaisia käytännön esimerkkejä.” 

 

Business Transformation Architect 

 

Koneoppimisen syventävä koulutus 

 

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

 

TIVIASSA TAPAHTUU 
 

- 23.-24.5. DNSSec-kurssi (Espoo) 

- 24.5. IT-investoinnit, katoava kansanperinne? (Helsinki) 

- 30.5. Yritysvierailu ja aamiaisseminaari Trend Microlla (Espoo) 

- 31.5. Tietoturva @fterwork (Turku) 

- 4.6. ICT Ladies risteilee digiajassa (Helsinki) 

 

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

 

Hae mukaan TIVIAn mentorointiohjelmaan! 

TIVIAn mentorointiohjelmassa on jatkuva haku päällä niin mentoreille kuin aktoreille. Onko sinulla aihe, 

johon kaipaat tukea tai haluaisitko jakaa oman osaamisesi muidenkin käyttöön? TIVIAn mentorointiohjel-

massa osallistujat ovat saaneet tukea esimerkiksi omaan urakehitykseen, 

uusiin työtehtäviin, esimiestyöhön ja yrittäjyyteen. Kerro hakemuksella omat 

tarpeesi tai oma osaamisalueesi ja hae mukaan mentorointioh-

jelmaan. www.tivia.fi/mentorointi  
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6. vuosikertä 

Lehti on äiemmin ilmestynyt nimellä  

Systeemityo  vuosinä 1988-2005. 

 

 

Päino jä täitto 

Päinopäikkä: K-S Päino 

Täitto: Visionomi 

 

Toimitus ei otä västuutä kirjoittäjien 

mielipiteistä  eikä  äsiävirheistä . 

 

Pä ä kirjoitus 

ICT:n uudet tuulet, lääjä sä ä rintämä 

Huhhuh… Jotenkin nyt GDPR:n lä hestyessä  H-hetkeä ä n 

tuntuu, että  miksi miettiä  tuleväisuuttä, ICT:n uusiä tuu-

liä, kun tä ssä  pä ivä ssä kin on niin tolkuttomästi hommää.  

Muttä toisäältä. Ön mähtävää ollä mukänä tä lläisessä 

osäämisen tulvässä. Toimittää lehteä , jokä sisä ltä ä  sekä  

vältävästi potentiäälisiä tuleväisuuden kuviä että  myo s 

niiden kriittistä  pohdintää. Rivien vä listä  voi lukeä ihän 

yhtä  päljon jä onpä tä ssä kin numerossä vihjeitä  useänkin 

stärt-upin liiketoimintäsuunnitelmälle!  

Kovästi tietosuojä on täpetillä. Nyt luonnollisesti GDPR on ollut ihmisten 

kehonkielessä  lä snä . Tä smennetä ä n rekistero idyn oikeuksiä jä lisä tä ä n lä -

pinä kyvyyttä  rekisterinpitä jä n toimintään. Sämään hengenvetoon käivätään 

nopeitä, ketteriä  jä ennen käikkeä helppojä täpojä hoitää yksityisiä  äsioitään. 

Yhtä lo  ei missä ä n täpäuksessä ole helppo. Muttä ei mähdoton. Tä lläisiä rät-

käisujä esitellä ä n myo s tä ssä kin numerossä.  

Tä nä  älkuvuonnä todelläkin olemme Sytyke -lehdessä  pohtineet ICT:n 

uusiä tuuliä. Sämällä entistä  voimäkkäämmäksi on tullut tunne siitä , että  ICT 

toimiälänä on käsvänut yli toimiälän mä ä rityksen. Se, että  tyo skentelet ICT-

älällä, ei tä nä  pä ivä nä  kerro kenellekä ä n, mitä  teet tyo ksesi. Meitä  vään on 

niin moneksi jä kun poräudutään syvä lle äsiäntuntijuuteen, niin se tiedon jä 

täidon mä ä rä  tä llä  älällä on vään yksinkertäisesti vältävä. Koko määilmä. Ko-

ko määilmäähän tä ssä  ollään digitälisoimässä. Eikä  kukään pysty hänskää-

mään kuin murto-osän koko ICT:stä . Ömältä osältäni olenkin äinä sänonut, 

että  osään äjää äutoä, muttä en osää korjätä sitä . Sämä pä tee ääteekoohon. 

Ösään kä yttä ä  tietojä rjestelmiä , muttä emolevystä  en ymmä rrä  tuon täivääl-

listä. 

 

Äurinkoistä kesä ä  jä riemästuttäviä lukuhetkiä  koko toimikunnän puolestä 

toivottelen. 

 

Timo Piipärinen 

Sisä lto  
 

3. Pä ä kirjoitus • Timo Piipärinen 

4. Sääko tietotekniikällä kilpäiluetuä?  • Reino Myllymä ki 

6. Po hinä ä  pänkkimääilmässä • Jussi Muurikäisen häästättelu 

8. 5G - koskä jä mitä ? • Mikä Räitolä 

10. eSports - leikkiä , urheiluä väi bisnestä  • Veli-Mätti Heiskänen 

13. Mätkällä 3D-tulostettuun määilmään  
 • Tero Tuovinen, Märiänne Lämpi  jä Jäänä Rä isä nen 

16. MyDätällä oikeudenmukäisuuttä henkilo tiedon villiin lä nteen   
 • Antti ”Jogi” Poikolä jä Viivi Lä hteenojä 

18. Hypen täkänä • Tärmo Toikkänen 

20. Ä lä  sekoä ä lytto miin jä keinotekoisiin koodäuspuläkä sitteisiin  
 • Mikä Helenius 

30.  Kuutämollä • Kolumni 
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Professori Mätti Pohjolä muistutti jo 
vuonnä 2008, että  siihen sääkkä tie-
totekniikkä oli väikuttänut tyo n tuot-
tävuuteen kähtä käuttä: tietoteknis-
ten tuotteiden välmistämisen käuttä 
jä tietotekniikän pä ä omäpänoksenä 
kä yttä misen käuttä.  

Tietotekniikän kä yttä minen pä ä -
omäpänoksenä tärkoittää sitä , että  
tietoteknisiä  tuotteitä sovelletään 
muillä toimiäloillä. Hyvä  esimerkki 
on tietokoneävusteinen suunnittelu 
(CAD), jokä mullisti suunnittelutoi-
mistot. Tiläntärve pieneni, kun suuri-
kokoisistä piirustusläudoistä voitiin 
luopuä. Virheellistä  suunnitelmää ei 
tärvinnut piirtä ä  enä ä  kokonään uu-
siksi – eikä  piirustustä korjäillä ku-
mittämällä – vään tehty tyo  otettiin 
uudelleen kä ytto o n, korjäiltiin jä tu-
lostettiin. Sämällä suunnittelutyo n 
tuottävuus päräni huomättävästi. 

Vielä  enemmä n tuottävuuttä sää-
tiin, kun opittiin hyo dyntä mä ä n äi-
emmin suunniteltujä äsioitä uusissä 
kohteissä. Myo s ohjelmistot kehittyi-
vä t jä uudet ominäisuudet nopeutti-
vät suunnittelutyo tä  jä päränsivät 
läätuä. Tä mä  täpähtui 1970-luvultä 
älkäen useässä väiheessä. CÄD:iin 
siirtyvä t säivät merkittä vä n kilpäi-
luedun 

kä sin piirtä viin verrättunä, muttä 
kilpäiluetu ei syntynyt heti. Öli tehtä -
vä  investointejä, opeteltävä uusien 
tyo kälujen kä ytto  jä ”mäksettävä op-
pirähät”. Käikistä hyvistä  suunnitteli-
joistä ei tullut koskään hyviä  CÄD-
suunnittelijoitä. Silti CÄD on ollut jo 
vuosiä ”uusi normääli” jä tietokone-
mällinnus on pä ivä n sänä jo räken-
nusteollisuudessäkin. 

 
Entä sitten? 

Ölemme vuosikymmenet näutti-
neet hyo tyneet tietotekniikän kä yttä -
misestä  pä ä omäpänoksenä. Mitä  vi-
kää siinä  on? Vikä piilee siinä , että  
olemme soveltäneet tietotekniikkää 
menneen määilmän ehdoillä. Ölem-
me äutomätisoineet mänuääliproses-
sejä jä sääneet väätimättomiä hyo ty-
jä . Kysymys on sämästä tilänteestä, 
jos räutätien värteen tuotuä sä hko ä  
olisi älettu kä yttä ä  ho yryvetureiden 
veden lä mmitykseen sä hko veturin 
kehittä misen sijästä. 

Ölen häuskuuttänut kuulijäkuntää 
kertomällä erä ä stä  kirjähänkkeestä 
vuodeltä 2013. Siellä  kuulin läusäh-
duksen, jokä kuväsi äikäänsä hyvin: 
”IT:n on sopeuduttävä liiketoiminnän 
väätimuksiin!” Ölin kuullut tuon 

mänträn elä issä ni kymmeniä  kertojä, 
muttä nyt äloin kysyä : ”Tuttu läuse. 
Muttä kukä noin on pä ä ttä nyt?” 

Professori Mätti Pohjolä muistut-
tää tuossä vuoden 2008 räportissään, 
että  suurin osä – jopä 70 % – uuden 
teknologiän hyo dyistä  säädään, kun 
toteutetään sen mähdollistämät toi-
mintätäpämuutokset. Ho yrykone 
mähdollisti tehtään siirtä misen kos-
ken pärtäältä minne tähänsä. Seurää-
vässä väiheessä ho yrykone korvättiin 
suurellä sä hko moottorillä, kunnes 
täjuttiin, että  luopumällä tehtäiden 
vältä-äkseleistä jä häjäuttämällä sä h-
ko moottorit pieniin kä sityo koneisiin 
koko tehdäs voidään suunnitellä uu-
siksi, päljon tehokkäämmäksi. 

Vuonnä 2008 tuostä toimintätä-
pämuutoksiä mähdollistävästä po-
tentiäälistä suurin osä oli vielä  mit-
täämättä ulos. Nyt tilänne älkää ollä 
jo toinen. Verkkokäupät osäävät tu-
hänsien äsiäkkäidensä ostokä yttä yty-
misen perusteellä tärjotä sinulle oi-
keään osuviä tärjouksiä. Eriläiset 
sovellukset – kuten Äirbnb jä Uber – 
ovät rävistäneet hotelli- jä täksiälojä 
sä ä ntelyä  myo ten. Jä niin edelleen. 

Suurin osä tietotekniikän hyo -
dyistä  säädään västä sitten, kun sitä  

 

Sääko tietotekniikällä 
kilpäiluetuä? 
 
 

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

Monen IT-ihmisen jä systeemisuunnittelijän mä rkä  uni on tottä: yhteiskuntämme on 
siirtynyt väiheeseen, jossä merkittä vimmin sitä  muuttävä teknologiä on tietotekniikkää. 
Ön ollut jo jonkin äikää, muttä yhteiskunnältä menee äinä äikää tosiäsioiden tunnustä-
miseen. Muttä enä ä  juuri kukään ei vä itä  muutä. 
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 äletään hyo dyntä ä  toimintätäpojen 
muuttämiseen. Se ei onnistu, jos lii-
ketoiminnän väätimukset ovät äinä 
lä hto kohtä. Ei, nyt on äjäteltävä uu-
dellä tävällä: miten tä mä  tehtä isiin 
tietotekniikällä helpoimmällä tävällä. 
Nyt on siis sällittuä myo s se, mikä  
vuosikymmenet kiellettyä : lä hestyä  
ongelmää kuin ongelmää teknolo-
giäkulmä edellä . Miettiä , minkä  on-
gelmän uusi tietotekninen rätkäisu 
rätkäisee sen sijään, että  etsitä ä n 
rätkäisuä kä sillä  olevään ongelmään. 

 
Missä se kilpailuetu on? 

Ölen kohtä kymmenen vuottä 
tehnyt tietojä rjestelmä projektien 
äloittämiseen liittyviä  kärtoituksiä, 
projektien terveystärkästuksiä, äut-
tänut tietojä rjestelmä projektien väl-
mistelussä jä tukenut projektipä ä lli-
ko itä  jä projektinomistäjiä tyo ssä ä n. 

Kärtoitustä täi terveystärkästustä 
tehdessä ni pä ä sen usein häästättele-
mään yrityksen äväinhenkilo itä . Yksi 
suosikkikysymyksistä ni on: ”Missä  
on yrityksenne kilpäiluetu?” Muutä-
män häästättelun jä lkeen syntyy ku-
vä niistä  muutämästä keskeisestä  
äsiästä, joiden ympä rillä  yrityksen 
menestys pyo rii – tä llä  hetkellä . Pä ä -
syy kysymyksiini on, että  emme tule-
villä projekteillä täi jä rjestelyillä  tu-
hoäisi noitä kilpäiluetujä. Toinen syy 
on päkottää kysymyksellä  häästätel-
tävä miettimä ä n, mitkä  toimintätä-
voistä ovät äidosti yritykselle kilpäi-
luetuä tuottäviä. Loput eivä t nimit-
tä in suojeluä käipää, olivät kuinkä 
omäperä isiä  hyvä nsä . 

Ösä häästäteltujen mäinitsemistä 
kilpäilueduistä ovät oikeästi eilisen 
täi tä mä n pä ivä n kilpäiluetujä – me-
netettyjä  täi hiipumässä pois – jä väin 
pieni osä on huomisen kilpäiluetujä. 
Tä mä n pä ivä nkin kilpäiluetujä kän-
nättää toki suojellä. Jä uusiä kännät-
tää yrittä ä  lo ytä ä . 

Kirjoittäessämme kirjää 
”Tietoyhteiskunnän käksi puoltä” 
to rmä simme tietotekniikän tuottä-
vuuspärädoksiin, jonkä toi esille vän-
hempi tutkijä Tomi Dählberg Turun 
Yliopistostä. Tuottävuuden kä sitteen 
mukään tietotekniikkä ei pärännä 
tuottävuuttä. Tietotekniikän mähdol-
listämä uusi tehokäs toimintätäpä 
kyllä  tuo pioneereille kilpäiluetuä 
muttä piän sitä  kä ytetä ä n hintäkilpäi-
lun vä lineenä , jä kilpäilussä mukänä 
pysyminen päkottää käikki ottä-
mään uudet toimintätä-
vät kä yt-

to o n. Vitsi onkin siinä , että  ellet lä hde 
peliin mukään, hä viä t kilpäilijoiden 
joukostä. 

 
Puhtaan pöydän harjoitus 

Toinen suosikkikysymykseni 
nä issä  kärtoituksissä on: ”Milläisen 
toimintäympä risto n loisit, jos voisit 
tehdä  sen puhtäältä po ydä ltä ?” 
Yleensä  kysymykseen västäämiseen 
menee esimerkiksi tietohällintopä ä l-
liko ltä  pärikin tuntiä, kun kä ymme 
lä pi toimintäympä risto n pälä pälältä 
jä pohdimme pärästä rätkäisuä. Siinä  
sää kyytiä  omät vänhentuneet täi 
rä ä tä lo idyt rätkäisut jä värsinkin pie-
nemmissä  yrityksissä  myo s on-
premises-rätkäisut, jotkä väihtuvät 
herkä sti pilvipälveluihin. 

Syntyvä  rätkäisu ei yleensä  ole 
suorään toteuttämiskelpoinen, muttä 
siitä  on päljon hyo tyä  tuleväisuuden 
IT-ympä risto ä  suunniteltäessä. Tä r-
keintä  on, että  se päkottää mietti-
mä ä n, mikä  vänhästä on oikeästi är-
vokästä jä sä ilytettä vä ä , mikä  puoles-
tään selläistä, jokä häittää yrityksen 
mätkää tuleväisuuteen. Äinä muutok-
sen esteenä  eivä t ole edes kustän-
nukset, sillä  joissäkin täpäuksissä 
väihtokustännukset kuittääntuvät 
älentuneinä yllä pitokustännuksinä jo 
seuräävän vuoden äikänä. 

 
No, saako tietotekniikalla  
kilpailuetua? 

Pitkä äikäistä kilpäiluetuä on väi-
keä säädä välmisjä rjestelmiä  kä yt-
to o nottämällä täi rä ä tä lo imä llä . Öle-
mällä älällä äinoä jonkin välmiin hyo -
dyntä jä  selläisen tilänteen voi luodä; 
muutoin on kehitettä vä  uuttä ohjel-
mistoä omäperä isen jä kilpäiluetuä 
tuottävän toimintätävän tueksi – täi 
sitten tietoteknisiä  tuotteitä. 

Vä liäikäistä jä suhteellistä kilpäi-
luetuä voi säädä myo s kä ytto o nottä-
mällä välmisjä rjestelmiä . Vä liäikäistä 
siksi, että  muutkin voivät ottää sämo-
jä jä rjestelmiä  kä ytto o n jä suhteellis-
tä siksi, että  välmisjä rjestelmä n kä yt-
to  tuo kilpäiluetuä – jos ylipä ä tä nsä  
tuo – väin niihin verrättunä, joillä on 
huonommät jä rjestelmä t täi ei jä rjes-
telmiä  ollenkään. Välmisjä rjestelmien 
tuomän kilpäiluedun voi menettä ä  jo 
heti kä ttelyssä  rä ä tä lo intien kohottä-
mien kustännusten jä 
viivä styttä -

neen kä ytto o noton sekä  älentuneen 
ketteryyden käuttä. 

Jonkinläistä kilpäiluetuä on luväs-
sä myo s nykyäikäisen jä tehokkään 
IT-ympä risto n käuttä. Toimivä IT-
ympä risto  sä ä stä ä  henkilo kunnän 
äikää jä hermojä jä on kilpäiluetu 
uuttä vä keä  rekrytoitäessä. Nykyäi-
käiset jä rjestelmä t mähdollistävät 
myo s nykyäikäisemmät teknolo-
giävälinnät kehityshänkkeissä jä 
säättävät jo itsessä ä n tärjotä rätkäi-
sujä, jotkä vä hentä vä t sovelluskehi-
tyksen tärvettä. 

Kyllä  tietotekniikällä sää kilpäi-
luetuä, äinäkin vä liäikäistä. Kilpäi-
luedun voi tuodä omäperä isen jä te-
hokkään toimintätävän mähdollistä-
vän jä rjestelmä n kehittä minen, väl-
misjä rjestelmien kä ytto o notto mäh-
dollisimmän vä hin rä ä tä lo innein jä IT
-ympä risto n nykyäikäistäminen. Kil-
päiluetuä ei kuitenkään tuo muiden 
äpinoiminen, vään jokäistä yritystä  
pitä ä  kehittä ä  sen omien vähvuuksi-
en pohjältä, kunnioittäen niitä  to-
dellisiä kilpäiluetujä jä vähvuuksiä, 
joitä yrityksellä  ennestä ä n on. 

Tietotekniikkä mähdollistää 
toimintätäpämuutoksiä, muttä 
ne eivä t synny itsestä ä n. Niinpä  
muutosjohtämisen merkitys 
korostuu osänä tietotekniikän 
edistyksellistä  hyo dyntä mis-
tä . 

Lopuksi on muistettävä, 
että  käikki kilpäiluetu on 
vä liäikäistä. Kä rjessä  pysy-
ä kseen on kyseenäläistet-
tävä äsioitä jätkuvästi, 
heitettä vä  kuormästä 
pois turhää päinolästiä 
jä uusiuduttävä. Muttä 
kä rjessä kä ä n ei ole 
päkko ollä, ei edes 
silloin kun kärhu 
juoksee perä ssä . Ön 
väin huolehdittävä, 
ettei ole se viimei-
nen. 
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Finänssiälän tä mä nhetkisiin suosik-
kitermeihin kuuluvät #PSD2, 
#OpenBänking jä #Fintech. Ammätti-
läiset kä yvä t muotisänojen ä ä rellä  
kiivästä keskusteluä, muttä miten ne 
väikuttävät kuluttäjien elä mä ä n? Fi-
nänssisektorillä on kä ynnissä  äsiäk-
käiden ärkeä mullistävä muutos, jo-
ten ämmättikielen ävääminen meille 
tävällisille käduntällääjille on päikäl-
lään. 

EU:n uusi mäksupälveludirektiivi 
PSD2 velvoittää pänkkejä äväämään 
räjäpintänsä kolmänsille osäpuolille. 
Muutos tuo märkkinoille tilää uusille, 
pänkeistä riippumättomille finänssi-
pälveluille. Äsiäkäs voi hälutessään 
äntää kolmännelle osäpuolelle pä ä -
syn omiin tilitietoihinsä jä luvän 
mäksutäpähtumien tekemiseen verk-
kopänkin ulkopuolellä.  

Yksi tä lläisistä finänssipälveluistä 
on ä lypuhelinsovellus Klever, jollä 

kä yttä jä t voivät västäänottää, sä ilyt-
tä ä  jä mäksää läskujään. Pyysimme 
Kleverin viestintä johtäjältä, finänssi-
teknologiän veterääni Jussi Muurikäi-
seltä äpuä PSD2:ä ympä ro ivä n järgo-
nin selvittä miseen.  

 
Mitä finanssialalla tapahtuu, Jussi 
Muurikainen? 

“Käikki digitälisäätion lä pikä yneet 
toimiälät ovät kokeneet kulttuuri-
murroksen. Nyt vuorossä on pänk-
kisektori. Täpähtumien täkänä on 
Öpen Bänkingin filosofinen täso, jos-
sä pänkit muodostävät entistä  äktii-
visemmin yhteyksiä  muuhun määil-
mään jä räkentävät nä kyvä sti finäns-
sipälvelujen ekosysteemiä .” 

“Öpen Bänking -filosofisoinnistä 
ollään jo pä ä sty kä ytä nto o n. Pänkit 
toteuttävät nyt omissä Öpen Bänking 
-yksiko issä ä n teknisten räjäpintojen 
äväuksiä jä uusien liiketoimintämälli-

en räkentämistä kolmänsien osäpuo-
lien, pä ä äsiässä fintech-yrityksien 
känssä”, Muurikäinen jätkää. 

“Itse #PSD2:ä voisi kutsuä Öpen 
Bänkingin tekniseksi jä juridiseksi 
täsoksi, jokä velvoittää pänkkejä rä-
kentämään tiedonsiirron vä yliä  
omiin jä rjestelmiinsä . Tä mä  mähdol-
listää pänkkien kyljessä  toimivät fi-
nänssipälvelut, jotkä kuluttäjän väl-
tuutuksellä pä ä sevä t esimerkiksi hä-
kemään äsiäkkään tilitietojä pänkis-
tä. Direktiivi välvoo jä velvoittää pän-
kit äntämään tuen kolmännen osä-
puolen pälveluille, mikä  on hyvä  äsiä, 
sillä  pänkit ovät historiällisesti olleet 
äikä nihkeitä  räjäpintojensä äväämi-
sessä.”  

 
Mitä fintech-yritykset tekevät ha-
kemillaan tiedoilla? 

“Me Kleverillä  olemme kehittä -
neet mobiilisovelluksen, jollä kä yttä -
jä t västäänottävät jä mäksävät läsku-
jään. PSD2:n väätimukset tä yttä vien 
räjäpintojen ävullä Kleverin kä yttä jä t 
voivät tuleväisuudessä siirtä ä  käikki 
läskunsä nykyistä  helpommin Kleve-
riin. Tävoitteenä on luodä sovelluk-
sestä erä ä nläinen kuluttäjäläskujen 
integräätiopiste, jotä tuetään käikki-
en läskujä lä hettä vien operäättorien 
pälveluissä. Uskomme, että  piän käik-
ki kuluttäjäläskut säädään siirrettyä  
suorään sovellukseen väivättomästi. 
Tä ssä  sä ä styy luonto, rähää, äikää jä 
äsiäkkäidemme hermojä”, Muurikäi-

 

Po hinä ä  pänkkimääilmässä 

Jussi Muurikainen 
Häästäteltu on ollut useissä fintech-stärtupeissä perustäjä-
nä, neuvonäntäjänä jä omistäjänä sekä  toiminut Nordeällä 
digitärjoämän kehittä jä nä . Kleverillä  Muurikäinen västää 
viestinnä stä  jä yhteistyo kumppänuuksistä.  

Uudet finänssipälvelut helpottävät kuluttäjien ärkeä tärjoämällä PSD2-direktiivin myo tä  
entistä  kohdennetumpiä pälvelujä äsiäkkäilleen 

“Pankit ovat historiallisesti 
olleet aika nihkeitä rajapinto-

jensa avaamisessa” 
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 nen visioi näurähtäen.  
PSD2 on jäettu kähteen toimilu-

välliseen pälveluun, ÄISP (Äccount 
Informätion Service Provider) jä PISP 
(Päyment Initiätion Service Provi-
der). Klever häkee molempiä toimilu-
piä, sillä  pälvelu kä sittelee sekä  tilitä-
pähtumätietojä että  toteuttää träns-
äktioitä. Tä llo in äsiäkkään ei tärvitse 
nä pytellä  läskun tietojä täi hyvä ksyä  
mäksuä pänkkitunnuksillä, vään 
käikki hoituu kä tevä sti sovelluksen 
sisä llä . 

Muurikäisellä on kokemustä fi-
nänssipälveluiden kehittä misestä  jo 
päljon ennen PSD2-direktiiviä . Hä n 
perusti täloudenhällintäpälvelu Bä-
läncionin kymmenen vuottä sitten, 
muttä oli suosiostä huolimättä liiän 
äikäisin liikkeellä  jä yhteistyo  pänk-
kien känssä oli monimutkäistä.  

“Uskoäkseni Bäläncionin kältäiset 
yritykset ovät kuitenkin tehneet tä r-
keä ä  tyo tä  Öpen Bänking filosofiän 
täuställä. Nyt uusi PSD2-direktiivi 
sen todentää kä ytä nno ssä .” 

 
Ketä varten PSD2 on laadittu?  

Finänssipälvelujen kehittyessä  
monimutkäiset jä tyo lä ä t prosessit 
yksinkertäistuvät, jolloin kuluttäjien 
tälouden hällinnän tunne käsvää. 

“Finänssipälveluissä on älkämäs-
sä mieleto n kuluttäjien ärkeä pärän-
tävä jäkso. Härvä meistä  edes ym-
mä rtä ä , kuinkä moneen päikkään 
finänssipälvelujen lonkerot elä mä s-
sä mme ulottuvät. Digitälisäätion sy-
ventyessä  tränsäktioiden mä ä rä  sen 
kuin käsvää, esimerkiksi mikromäk-
sämisen muodossä. Somessä tykkä ä -
minen säättää joskus ollä sitä , että  
lähjoität pienen summän rähää pos-
täuksen tekijä lle.”  

“Kun kätsoo esimerkiksi ä lypuhe-
limien kehitystä , huomää suosittujen 
pälvelujen härvoin olevän itse puhe-
limen kehittä jä n luomiä. Ä lypuhelin 
tä yttyy helposti kymmenistä  sovel-
luksistä, jotkä helpottävät ärkeämme 
jolläkin tävällä. Kuluttäjät tulevät 
myo s finänssiälällä välitsemään heitä  
pärhäiten pälvelevät rätkäisut, huoli-
mättä siitä  onko kehittä jä  tuttu pänk-
ki väi uusi tulokäs.” 

“Ä lypuhelimien sovelluskäupät 
toimivät känävänä, jonkä käuttä lo y-
dä mme uusiä pälvelujä päräntämään 
ärkeämme. Uskon, että  luotettävät 
pänkit voivät tuleväisuudessä toimiä 
erä ä nläisinä referenssipisteinä , joi-
den käuttä uusiä finänssipälvelujä 
otetään kä ytto o n. Kä yttä jä stä  on dä-
tävällänkumouksen myo tä  tullut ku-
ningäs, jä piän vältä väihtuu myo s 
pänkkiälällä”, Muurikäinen ennustää. 

Pysyvätkö asiakkaan tiedot 
PSD2:n myötä turvassa?  

Dätävällänkumous on äiheuttänut 
myo s tietoturväongelmiä, tuoreimpä-
nä esimerkkinä  Fäcebookin yksi-
tyisyysskändääli. 

EU:n tietosuojä-äsetus GDPR 
(Generäl Dätä Protection Regulätion) 
värmistää ihmisten oikeuden henki-
lo tietojensä suojäämiseen myo s digi-
tälisäätion äikänä. Keskeistä  PSD2:n 
räjäpintojen äväämisessä on kä yttä -
jä ltä  tärvittävä vältuutus tietojen hä-
kuun.  

“Direktiivin ympä rillä  pyo rii niin 
päljon toimijoitä jä intressitähojä, 
että  uusi ekosysteemi tulee lo ytä -
mä ä n tävän turvätä äsiäkkäiden tie-
dot jätkossäkin.” 

“Pänkeillä on edelleen äsiäkkään 
tietojen suojäämisvelvoite. Toimilu-
vät täkäävät pänkin tietä vä n tuleväi-
suudessäkin minne tietojä jäetään. 
Välvovä viränomäinen pitä ä  edelleen 
huolen siitä , että  äsiäkkään tilitiedot 
pysyvä t turvässä“, Muurikäinen vä-
kuuttää.  

 
Onko PSD2 pankeille uhka vai 
mahdollisuus?   

PSD2 ästui voimään tämmikuus-
sä, muttä direktiiviä  koskevä tekni-
nen sä ä ntely tulee voimään västä 
syksyllä  2019. 

“Pänkkien tekniset välmiudet rä-
jäpintojen äväämiseen väihtelee. Jot-
kut pänkit ovät jo äloittäneet tekni-
sen kehityksen; esimerkiksi Nordeä 
on kehittä nyt testiälustän uusille päl-
veluille, jossä kolmännet osäpuolet 
pä ä sevä t dätään testiympä risto issä  
kiinni.” 

Toiset pänkit tääs ovät hitäämpiä 
liikkeissä ä n? “Se riski on olemässä, 
että  jotkut pänkit räjoittävät tiedon-
häkuä räkentämällä lä hinnä  minimi-
väätimusten mukäisiä teknisiä  toteu-
tuksiä jä rjestelmiinsä . Väikkä tä mä  
väikeuttäisi kolmänsien osäpuolien 
toimintää, tulee häittä lopuksi koitu-
mään pänkille itselleen. Väikkä ky-
seessä  onkin läinsä ä dä nno n päkote, 
kännättää uhkien sijästä keskittyä  
mähdollisuuksiin, esimerkiksi uusiin 
liiketoimintä- jä änsäintämälleihin.” 

“Pänkit jotkä räkentävät pärhäät 

puitteet yhteistyo lle tulevät houkut-
telemään pärhäät kumppänit itsel-
leen. Jos tääs lä htee västustämään 
tietojen häkuä eikä  räkennä toimiviä 
yhteistyo mällejä, edessä  on kuihtu-
misen tie”, Muurikäinen pohtii. 
 
Miltä tulevaisuus näyttää?    

“Uskon orgänisäätioiden muuttu-
vän ihmisten myo tä . Whätsäppejä jä 
Snäpchättejä kä yttä vä  nuori ymmä r-
tä ä , että  pärhäitä sovelluksiä ei rä-
kennä ä lypuhelimen toimittäjä. Uusi 
sukupolvi pänkeissä on hyvinkin 
ävoimen yhteistyo n puolellä. Heidä n 
pä ä stessä ä n johtoäsemiin finänssi-
määilmä tulee muuttumään heidä n 
kältäisekseen; ävoimeksi, digitääli-
seksi jä ennen käikkeä mobiiliksi.” 

“Kleverissä , jä digitälisäätiossä 
ylipä ä nsä , minuä innostää myo s vih-
reys. Euroopässä toimitetään edel-
leen 80 % läskuistä päperisenä. Tä ltä  
kännältä olemme äikämoisen missi-
on ä ä rellä , sillä  tävoitteemme on 
poistää päperiläskut määilmästä.” 

“Kilpäilu kolmänsien osäpuolien 
kesken tulee luonnollisesti olemään 
erittä in kovää. Pälvelun on oltävä 
kätegoriässään päräs. Jos sovellustä 
ei lo ydy kuluttäjien kosketusnä yto n 
“Home” screeniltä , sitä  ei tule ole-
mään tuleväisuudessä olemässä. Fi-
nänssiälän tuleväisuus on kuluttäjien 
kä sissä , kirjäimellisesti.” 

"Valvova viranomainen pi-
tää edelleen huolen siitä, että 
asiakkaan tilitiedot pysyvät 

turvassa.“ 
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Hiljättäin erä ä n stärtup-yrityksen 
edustäjä kysyi minultä, koskä se 5G 
oikein tulee. ”Tä nä  vuonnä”; Västäsin 
hymyillen. Kysyjä  kätsoi minuä hä m-
mä styneenä  jä kysyi uudestään, kos-
kä se tulee oikeästi kuluttäjille. Hy-
myilin jä västäsin, että  vuonnä 2020. 

Hä mmentä vä ä  muttä tottä: mo-
lemmät västäukset ovät yhtä  tosiä. 
Ensimmä iset julkisuudessä esitetyt 
lupäukset 5G-puhelinten länseerää-
misestä märkkinoille osuvät loppu-
vuoteen 2019, jolloin ne olisivät si-
vistyneen ärväukseni mukään säätä-
villä käupoistä vuonnä 2020. Tä mä  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 hyo dyt kä ytto o mme. 5G 
edustää uuttä tekniikkää, jotä ei ole 
mähdollistä pä ivittä ä  vänhoihin läit-
teisiin. Se ei tosin ole ongelmä, koskä 
suomäläiset väihtävät puhelimiään 
värsin tiuhään. 

Miten kuluttäjä sitten hyo tyy 5G-
läitteistä? Videosovelluksiä äinäkin 
tulee lisä ä  – puhelinhän on nykyä ä n 
yksi känävä kätsoä TV:tä  täi yhä  use-

ämmin Netflixin kältäisiä streäming-
pälveluitä. Tulemme lisä ksi nä ke-
mä ä n lisä tyn jä virtuäälitodellisuu-
den sovelluksiä käsvävässä mä ä rin. 
Sämoin voimme olettää, että  verkko-
peläämisen kokemus mobiililäitteillä 
päränee huomättävästi. Kokeilimme 
älkuvuodestä verkkopeläämistä 5G-
yhteydellä  ämmättipelääjän känssä, 
jä kokemus oli erittä in lupäävä. 

 Sämään äikään on hyvä  huomätä, 
että  ensimmä iset 5G-pä ä teläitteet 
eivä t ole puhelimiä vään reitittimiä  
eli hotspot-läitteitä täi modeemeitä. 
Eli läitteitä, jotkä västäänottävät 5G-

5G 
Koskä jä mitä ? 

5G mahdollistaa kolmen tyyppisiä käyttötapauksia. 1. Suuria määriä IoT tyyppisiä laitteita per neliökilometri. 2. Suuren kapasiteetin ja kais-
tanleveyden palveluita sekä 3. Kriittisiä ja pienen viiveen palveluita. Kuvassa on esimerkkejä näistä. 
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 rädiosignääliä jä jäkävät sitä  eteen-
pä in ethernet-kääpelillä täi wifillä . 
Nä itä  lo ytyy kodeistä esimerkiksi 
längättomän lääjäkäistän reitittimi-
nä . 

 Merkittä vä mpi kohderyhmä  jä 
5G:n ensimmä isiä  hyo dyntä jiä  ovät 
kuitenkin yritykset, toimistot, logis-
tiikkä, tuotänto jä tehtäät. Niissä  on 
jo useän vuoden äjän tehty hänkkeitä 
digitäälisäätion edistä miseksi jä 5G 
kiihdyttä ä  tä tä  kehitystä , koskä tär-
jollä olevä längäton käistä käsvää 
merkittä vä sti, kä ytä nno ssä  siis gigä-
bitteihin. Kun tä hä n lisä tä ä n erittä in 
pieni, millisekuntien viive, tulemme 
nä kemä ä n uusiä, mullistäviä digitää-
lisiä rätkäisujä eri toimiäloillä. 

Hiljättäin Teliä jä Nokiä, yhdessä  
Intelin jä stärtup-yritys Finwen käns-
sä, kokeilivät Öulussä reääliäikäistä 
videoänälytiikkää tehtäällä tuotän-
non seuräntään 5G-verkon yli. Kokei-
lussä kyettiin vä litto mä sti häväitse-
mään äsennusprosessin virheet jä 
pystyttiin osoittämään, että  äutomää-
tio 5G-verkkoä hyo dyntä en on mäh-
dollistä. Jätkossä tä mä n kokeilun op-
pejä voi hyo dyntä ä  lääjässäkin skää-
lässä. 5G muodostää yhdessä  dätän 
pilviläskennän jä dätäkeskusten sekä  
tekoä lyn jä änälytiikän känssä hienon 
kokonäisuuden. Kykenemme 5G:n 
änsiostä siirtä mä ä n suuriä mä ä riä  
dätää dätäkeskuksiin jä pilviläsken-
tään lä hes viiveetto mä sti. Kun tä hä n 
yhdistetä ä n pärhäillään kypsyvä  te-
koä lybuumi, on meillä  välmiinä to-
dellinen dätän vällänkumous.  

Tekniikkä on jo olemässä. 5G-
reitittimiä  on tulossä lääjemmin 
märkkinoille ensi vuonnä. Jo tä nä  
vuonnä nä emme niistä  ensimmä isiä  
versioitä, joitä on jo hyo dynnetty 
ensimmä isissä  kokeiluissä.  

Tä ssä  ei kuitenkään ole käikki. 
Yksi 5G:n ärvolupäuksistä on, että  se 
tukee suuriä mä ä riä  pieniä  läitteitä, 
kuten IoT-sensoreitä. Tä tä  ärvolupä-
ustä toteuttää jo Teliän hiljättäin 
käupälliseen kä ytto o n tuomä NB-IoT-
tekniikkä. Väikkä se toimiikin osänä 
4G-verkkoä, toiminnällisuudet muis-
tuttävät 5G:tä .  

Yhteenvetonä voidään todetä, että  
5G länseerätään useässä väiheessä – 
todennä ko isesti ensin yritysten jä 
sitten kuluttäjien kä ytto o n. 5G tulee 
tärjoämään hyvin eriläisiä kä yttä jä -
kokemuksiä, jotkä pitä vä t sisä llä ä n 
muun muässä IoT-läitteitä, videoänä-
lytiikkää jä viihde-elä myksiä  kodeis-
sä. Länseeräusäjänkohtää mielen-
kiintoisempi kysymys onkin, mitä  
käikkeä 5G mähdollistää.  

 

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

5G:n pieni ja stabiili viive tarjoaa myös verkkopelaajille hyvin laadukkaan koke-
muksen ja samalla mahdollistaa mobiilimman pelaamisen. Kuva eSports 5G kokei-
lusta. 

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.  
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eSports 

leikkiä , urheiluä väi bisnestä ? 
 

Veli-Matti Heiskanen 
Kirjoittäjä on innokäs penkkiurheilijä, tietotekniikän äm-
mättiläinen jä robotiikän sänänsäättäjä. Pä ä toimenään Veli-
Mätti äutomätisoi täloushällinnon prosessejä, kehittä ä  pä-
rempää myyntikulttuuriä jä äuttää stärt-up yrityksiä  me-
nestymä ä n.  
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 Mikä  ihmeen eSports? eSports täi 
suomäläisittäin myo s e-urheilu on 
tietokoneellä täi konsolillä peläämis-
tä kilpäiluhenkisesti, kilpäillen. Här-
rästepäläämisen jä kilpäpeläämisen 
vä lillä  on todellä iso ero. Siinä , missä  
härrästepeläämisessä kyse on äjän-
vietteestä  jä rentoutumisestä, eSpor-
tissä häetään urheiluhenkisesti pä-
rästä suorituskykyä  kilpäilusuorituk-
sissä, jotkä voivät kestä ä  useitä tun-
tejä, jä voivät ollä päitsi henkisesti 
muttä myo s kestoltään jä keskitty-
miskyvyltä ä n fyysisesti häästäviä. 

Tävällisimmät kilpäillut pelit ovät 
viihdepelejä , jotkä jäkäutuvät useäm-
pään genreen eli äläläjiin. Nä itä  ovät 
reääliäikäiset strätegiäpelit (reäl-
time strätegy, RTS), ensimmä isen 
persoonän ämmuntäpelit (first per-
son shooter, FPS), Multipläyer Önline 
Bättle Ärenä (MÖBÄ) jä suuret online
-monipelit (Mässively Multipläyer 
Önline Role Pläying Gäme, 
MMÖRPG), eli tyypillisimmä t elektro-
nisen urheilun särällä pelättävät peli-
tyypit. 

Ämmättiläistäsollä pelääjille jä r-
jestetä ä n 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 ole-
mässä oleviä läutäpelejä , kuten shäk-
kiä, älettiin digitälisoimään. Nä mä  
pelit kehittyivä t tietokone- jä konso-
lipeleiksi. Digitäälisen peläämisen 
älkuäjoistä lä htien pelääjät ovät kil-
päilleet toistensä känssä. Ensimmä i-
set äskeleet kohti nykymuotoistä 
elektronistä urheiluä otettiin, kun 
pelääjien suorituksistä älettiin 1980-
luvun älussä pitä mä ä n eriläisiä sijoi-
tuslistojä internetissä . Internetissä  
leviä vien listojen ävullä pelääjät pys-
tyivä t vertäilemään tuloksiään, jä 
kilpäilu muuttui ästettä väkäväm-
mäksi. Käupälliseksi turnäuspeläämi-
seksi pelääminen muuttui 1990-
luvullä, kun peliälän yritykset kiin-
nostuivät kilpäilujen jä rjestä misestä . 

Seuräävä suuri kehityksen mäh-
dollistäjä oli, kun Internetin suomät 
mähdollisuudet tärjosivät  tiläisuu-
den kilpäillä muuällä fyysisesti olevi-
en västustäjien känssä. Värsinäisesti 
e -urheilun kätsotään älkäneen id 
Softwären vuonnä 1993 julkäisemäs-
tä Doom- pelistä  täi  vuonnä 1996 
julkäisemästä Quäke-pelisärjästä. 

1990-luvun lopullä perustettiin 
ensimmä iset globäälit, elektronisen 
urheilun turnäuksiä jä rjestä vä t orgä-

nisäätiot, joistä vuonnä 1997 perus-
tettu Cyberäthlete Professionäl Leä-
gue (CPL) oli yksi tunnetuimmistä.  

Elektronisen urheilun jä peläämi-
sen suosio jätkoi käsvuään 2000-
luvullä pelien, peliälustojen jä tekni-
sen ympä risto n sekä  kä ytettä vien 
läitteiden kehittyessä  voimäkkäästi. 
Pelääjien mä ä rä  käsvoi, turnäusten 
koko jätkui käsvuään jä pälkkiot äl-
koivät muuttuä merkittä viksi. Esi-
merkiksi vuonnä 2001 pelättiin en-
simmä inen World Cyber Gämes, jon-
kä pälkintojen ärvo oli yli 300 000 
dolläriä. Ämmättimäinen pelääminen 
mähdollistui, kun jä rjestettyjen tur-
näusten pälkintopottien ärvo jä peli-
orgänisäätioiden mäksämien pälkko-
jen mä ä rä  käsvoi riittä vä n suureksi, 
jottä pelääjät pystyivä t elä ttä mä ä n 
itsensä  niillä . 

2000- luvun puolivä li oli Counter-
Striken jä FPS-pelien kultä-äikää lä n-
nessä  jä StärCräftin huippuäikää 
idä ssä . Nykyä ä n Suomen elektroni-
sen urheilun kentä llä  pelätut turnä-
ukset jäkäutuvät eri genrejen peleil-
le täsäisemmin kuin koskään. Nä in 
useämpien peligenrejen huippupe-
lääjillä on mähdollisuus edetä  uräl-
lään ämmättiläisiksi. 

 
Ammattipelaamisen suosio kasvaa 
jatkuvasti 

Vuonnä 2017 eSportsillä oli glo-
bäälisti noin 380 miljoonää seurää-
jää. Tä mä  mä ä rä  kertoo selkeä sti, 
miten suurestä äsiästä jä sämällä, 
miten suurestä liiketoiminnästä täi 
liiketoimintämähdollisuudestä on 
kysymys. 

Esportsin käsväneen suosion 
myo tä  myo s täpähtumäpäikkojen 
koot ovät käsväneet. Esimerkiksi 
Tänskässä jä rjestettiin märräskuun 
2017 lopussä iso Counter-Strike: Glo-
bäl Öffensive turnäus, jokä pelättiin 
Ko o penhäminän Royäl Äreenällä, jä 
jonne myytiin käikki käikki tärjollä 
olleet 12 000 istumäpäikkää. Mo-
neenko perinteiseen urheilutäpähtu-
mään Suomessä myytiin västäävä 
mä ä rä  lippujä vuonnä 2017? Ei kovin 
moneen. 

Myo s ämmättipelääjien pälk-
kiosummät ovät käsväneet hurjää 
väuhtiä. Pärhäimmät pelääjät änsäit-
sevät seitsemä nnumeroisiä summiä 
vuositäsollä, sponsorit tärjoävät pä-
lääjille tyo kälut jä kustäntävät osäl-
listumisen kisoihin. Käiken käikkiään 
viime vuonnä pälkintorähää oli jäos-
sä melkein 100 miljoonää dolläriä. 
Myo s Suomessä on useitä pelääjiä, 
joiden änsiot ovät sätojä tuhänsiä 
eurojä vuositäsollä. 

Yksittä isten kilpäilujen voit-
tosummät ovät käsväneet todellä 
suuriksi. Ennä tyksenä  tä ssä  lienee 
Dotä 2 -pelin känsäinvä linen turnäus, 
jonkä voittäjäjoukkueen Wings Gä-
ming -tiimin jä senistä  jokäinen kuit-
täsi voitostä 1,83 miljoonän dollärin 
pälkintosummän. 

 
Ammattipelaaminen oppiaineena 

eSports on nopeästi ottänut päik-
känsä myo s oppiäineenä. Tä mä n vuo-
den 2018 äikänä useämmässä oppi-
läitoksessä äloitetään uutenä läjinä 
(urheiluvälmennus) täi oppiäineenä 
elektronisen urheilun välmennus. 
Esimerkiksi Ruoveden lukiossä älkää 
välmennus, jokä sisä ltä ä  pelivälmen-
nustä yhteensä  6 kurssiä, lisä ksi 
elektronisen urheilun opiskelijät voi-
vät välitä läjihärjoitteluä tukeviä ur-
heiluvälmennusläjien yhteisiä  fysiik-
kä- jä mentäälivälmennuksen kursse-
jä jä koulun ulkopuolellä hyvä ksi lu-
ettäviä kurssejä yhteensä  6 kurssiä. 

Myo s monissä muissä oppiläitok-
sessä voi opiskellä elektronistä ur-
heiluä, joko peläämistäitoä täi eS-
ports Business -täitojä. 

 
Suomalaiset hyvin edustettuna, 
Kiina jyrää 

Kiinä on elektronisen urheilun 
suurvältä, kun tärkästellään pälkin-
tosummien jäkäutumistä määkohtäi-
sesti. Pelkä stä ä n viime vuonnä kiinä-
läispelääjät korjäsivät yhteensä  liki 
20 miljoonän dollärin pälkintorähät. 
Kiinän hurjästä pälkintopotistä väs-
tää ennen muutä Wing Gäming -
joukkue, jonkä voittosummät Dotä 2 -
pelistä  ovät nostäneet Kiinän täulu-
kon kä rkeen. 

Yhdysvällät seurää Kiinää hyvä nä  
käkkosenä, väikkä selkeä sti Kiinää 
jä ljessä . Viime vuonnä ämerikkäläi-
sille jäettiin noin 15 miljoonän dollä-
rin pälkintorähät. Kolmäntenä tulee 
Etelä -Koreä, jonkä pälkintosummä 
on lä hes 12 miljoonää dolläriä. 

Pohjoismäissä on pelääjien suh-
teen hyvä  täso, jä pohjoismäiset pe-
lääjät ovät määilmän kä rkeä . Suo-
messä on yhteensä  noin 820 ämmät-
tipelääjää, Ruotsissä noin 1600, Nor-
jässä väjää 500 jä Tänskässä reilu 
800 pelääjää. Kun ämmättipelääjien 
mä ä rä ä  verrätään vä kilukuun, on 
Ruotsi elektronisen urheilun suosik-
kimää. 

 
Leikkiä vai urheilua? 

Elektronistä urheiluä voi härräs-
tää kukä tähänsä, jokä kä yttä ä  läittei-
tä pelätäkseen joko yksin täi pelätäk-
seen toisen henkilo n känssä verkossä 
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täi pelikonsolillä. Kilpäpeläämisestä 
on kyse, kun pelääjät peläävät toisi-
ään jä pelin luomää häästettä väs-
tään tilänteessä, jossä äidosti kilpäil-
lään voittämisestä. Kilpäillä voi kukä 
tähänsä ketä  västään tähänsä, muttä 
ämmättipelääminen täpähtuu yleen-
sä  eriläisten keskitettyjen kilpäilujen 
jä täpähtumien käuttä, siihen liittyy 
pelääjien sponsorointi jä merkittä vä t 
pälkintosummät. 

Mielenkiintoinen fäktä on, että  
ämmättiläiseksi pä ä seminen on e-
urheilussä pelääjämä ä riin suhteutet-
tunä väikeämpää kuin NHL-
pelääjäksi pä ä seminen jä ä kiekossä. 
Huippupelääjät pystyvä t äntämään 
jopä 500-600 komentoä minuutissä 
nä ppä imisto llä  jä hiirellä , eli jopä 
kymmenen kertää sekunnissä. Kilpä-
pelääjien ränteissä on todettu sä-
mänläisiä räsitusvämmojä kuin älä-
mä kipyo rä ilijo illä . Eli äinäkin sänon-
tä ”urheilijä ei tervettä  pä ivä ä  nä e” 
voisi toimiä tä ssä kin läjissä. 

Pelääminen ei väädi kovää fyysis-
tä  kuntoä. Sen sijään kä rsivä llisyyttä , 
hermojen hällintää jä strätegistä 
äjättelukykyä  se väätii päljon. Sekä  
täitoä! Miksi siis,  jos esimerkiksi 
bridge jä shäkki ovät jo tunnustettu-

jä urheiluläjejä, niin eiko  myo s e-
urheilu edellä  mäinituillä kriteereillä  
voisi kuuluä joukkoon? Läjistä puu-
hätään jopä olympiäläjiä, jä voi ollä, 
että  e-Sports on edustettunä Päriisin 
olympiäläisissä 2024 nä yto släjinä. 
Tosin pelien vä kivältäisuus, lyhyt-
ikä isyys jä käupällisuus äsettää suu-
riä häästeitä läjin mätkälle kohti tu-
loä olympiäläjiksi. 

 
Urheilua, vai bisnestä? 

eSportissä liikkuu hurjät rähävir-
rät. Kilpäilujen jä rjestä minen, pelää-
jien sponsorointi, pälkintorähät jä 
tärvikkeiden sekä  oheistärvikkeiden 
kehittä minen jä myynti ovät määil-
mänluokän bisnestä . Jos pelääjien 
pälkkiot ovät vuodessä yli 100 mil-
joonää dolläriä, voidään skääläutu-
västi puhuä yli miljärdin dollärin 
liiketoiminnästä, jä yhdestä  nopeim-
min käsvävästä liiketoiminnän osä-
älueistä. Jos pelääjien pälkkiosum-
mät yksittä isten kilpäilujen voitostä 
ylittä vä t ämmättigolfääjien pälkin-
tosummät huippukilpäilujen voitois-
tä, voidään puhuä merkittä vistä  
pälkkioistä. Ämmättimäisuus on sel-
keä sti häväittävissä. 

Nä enkin, että  eSports on ennen 

käikkeä loistävien pälvelumuotoili-
joiden äikäänsäämää ”hypetystä ”, 
jossä kohderyhmä n, eli nuorten 
miesten, sekä  tietynläinen eristynei-
syys (jätkuvä pelääminen) että  inter-
net -sosiäälisuus on säätettu kilpäi-
lullisten tekijo iden jä mässähurmion 
käuttä hienoksi äjänvietteeksi (niille 
joitä pelien seurääminen kiinnostää) 
jä mähtäväksi liiketoiminnäksi mo-
nelle täholle. Jos edellä  kirjoittämäs-
säni kommentissä tulkitsit jotäin 
negätiivistä eSportsiä kohtään, sitä  
siinä  ei ole tärkoitus ilmäistä. Pä in-
västoin, minustä on mähtävää, että  
peläämällä hyvin, voi änsäitä elän-
tonsä. Tä mä  toteuttää myo s yhtä  
isä ni minulle äntämää oppiä, jotä 
itsekin olen pyrkinyt noudättämään, 
eli: ihän sämä mitä  teet, muttä ole 
siinä  tekemisessä si päräs! 

No mitä  tä ssä  voisi ollä meille 
systeemityo ntekijo ille? Tä hä n oike-
ästään en edes häluä kertoä omää 
nä kemystä ni, kertokää te minulle jä 
myo s muille, sillä  itse nä en tä ssä  ke-
hityksessä  pelkä stä ä n positiivisiä 
mähdollisuuksiä meille käikille. Kes-
kustellään… 

 



 

Sytyke 2/2018   13 

 

Mätkällä 3D-tulostettuun  
määilmään 

Mitä 3D-tulostus on? 

Kun puhutään 3D-tulostämisestä, 

tärkoitetään virtuäälisen mällin tuot-

teistämistä konkreettiseksi esineeksi. 

Kä ytä nno ssä  3D-tulostuksessä luo-

dään ensin tietokoneohjelmällä (CÄD) 

digitäälinen mälli, jokä kä sitellä ä n 

”siivuttämällä” objekti ohuiden ker-

rosten muodostämiksi 2D-levyiksi. Yk-

sittä isen kerroksen älueestä osän hä-

lutään kovettuvän käppäleeksi jä osä 

hälutään tyhjentä ä  mäteriäälistä. Kä y-

tettä vä stä  tekniikästä riippuen 3D-

tulostin tyo stä ä  älueen hälutullä täväl-

lä, jonkä jä lkeen siirrytä ä n seuräävään 

kerrokseen jä sämä prosessi toiste-

tään.  Kerroksien loputtuä tä stä  syntyy 

välmis kolmiulotteinen käppäle, jotä 

tärpeen mukään jätkokä sitellä ä n kes-

tä mä ä n päremmin täi nä yttä mä ä n hä-

lutultä tuotteeltä. 

Eriläisiä tulostustekniikoitä on ole-

mässä useitä, jä niiden kä ytettä vyys 

väihtelee merkittä vä sti mäteriäälin, 

käppäleiden häluttujen ominäisuuksi-

en sekä  eri läitteiden mukään. Käikille 

tekniikoille on yhteistä , että  käppäleen 

välmistus täpähtuu kerroksittäin edel-

lä  kuvätullä tävällä. Välmistus voi tä-

pähtuä esimerkiksi ruiskuttämällä mä-

teriääliä häluttuun muotoon tulos-

tusäluställe täi sulättämällä jäuhemuo-

dossä olevää mäteriääliä läserin ävul-

lä, kunnes käppäle on välmis. Nä in voi-

dään luodä esimerkiksi kä ytto esineitä , 

väräosiä täi tuotteiden testikäppäleitä. 

Tulosteiden mäteriäälinä toimivät 

useimmiten eriläiset muovit, muttä tu-

lostinläitteestä riippuen mäteriäälinä 

on mähdollistä kä yttä ä  myo s metälliä, 

keräämiä täi läsiä – joissäin täpäuksis-

sä jopä sukläätä täi elä viä  solujä.  

3D-tulostuksen ävullä voidään kor-

vätä moniä perinteisiä  tuotäntomene-

telmiä  täi välmistää käppäleitä, jotkä 

nykyisillä  menetelmillä  olisivät mäh-

dottomiä, kuten suorään toistensä si-

sä ä n tulostettujä räkenteitä. 3D-

tulostuksellä voidään myo s päräntää 

tuotteiden läätuä jä yksinkertäistää 

niitä , sillä  monet nä in välmistetut käp-

päleet voidään räkentää suorään opti-

määliseen muotoonsä ilmän, että  pe-

 

Tero Tuovinen, Marianne Lampi ja Jaana Räisänen 
Öpti3D-hänkkeessä kärtoitetään 3D-tulostuksen tilännettä Keski-

Suomessä jä etsitä ä n älueen yrityksille konkreettisiä keinojä kehittä ä  
toimintäänsä 3D-tulostuksen ävullä. Lisä ksi hänkkeessä tutkitään, mil-

läistä lisä ärvoä tuotteiden optimointi voisi yrityksille tärjotä. 
 

Jyvä skylä n yliopisto, Informäätioteknologiän tiedekuntä, Öpti3D-hänke  
www.jyu.fi/it/fi/tutkimus/tutkimushänkkeet/muu-rähoitus/opti3d 

3D-tulostus ei ole äivän uusi äsiä, muttä lääjempään tietoisuuteen älä on noussut västä 

viime vuosinä. Tä llä  hetkellä  3D-tulostustä hyo dynnetä ä n päljon teollisuuden eri äloillä, 

kuten esimerkiksi lä ä ketieteessä  jä teollisessä muotoilussä, muttä tulostimien hintojen 

läskettuä merkittä vä sti viime vuosinä on niiden pienimuotoinen kä ytto  lisä ä ntynyt myo s 

tävällisen kuluttäjän härrästevä lineenä .  Muttä mitä  3D-tulostus kä ytä nno ssä  tärkoittää jä 

milläinen on älän tilänne nyt jä tuleväisuudessä? 

3D-tulostuksella voidaan 
luoda esimerkiksi käyttöesinei-
tä, varaosia tai tuotteiden tes-

tikappaleita. 
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rinteistä  tuotteen käsäämistä tärvitsisi 

miettiä . Esimerkiksi määilmän kovintä 

terä stä  tuotetään 3D-tulostämällä. Sitä  

kä ytetä ä n metälliteollisuuden terissä  

jä jyrsimissä , sillä  3D-tulostämällä te-

rä t säädään häluttuun muotoon ilmän 

erillistä  kä sittelyä . Perinteisellä  tuo-

tännollä terä t tä ytyisi jyrsiä  kovem-

mällä terä llä , eikä  lopputuote tä llo in 

voisi ollä määilmän kovintä terä stä . 

Koskä 3D-tulostäminen täpähtuu li-

sä ä mä llä  mäteriääliä käppäleeseen, ei 

myo skä ä n hukkämäteriääliä pä ä se 

mähdollisten tukiräkenteiden lisä ksi 

juuri syntymä ä n, joten prosessi tuot-

tää vä hemmä n jä tettä  kuin monet pe-

rinteiset menetelmä t. 3D-tulostus on 

myo s verrättäin nopeä tuotäntomene-

telmä  yksittä isille käppäleille, joten 

eriläisten prototyyppien välmistämi-

nen on helppoä, jä välmiiseen tuottee-

seen toivottujä ominäisuuksiä on help-

po muokätä tietokonemällin ävullä. 

Nä iden piirteiden änsiostä 3D-

tulostuksen tuotäntokustännukset 

ovät mätälät erityisesti pienten rä ä tä -

lo ityjen käppäleiden täpäuksessä. 

 

Suomella on vielä kirittävää  

Muihin Euroopän mäihin verrättu-

nä 3D-tulostuksen hyo dyntä minen on 

Suomessä vielä  melko vä hä istä . Tä llä  

hetkellä  meillä  toimii muutämä 3D-

tulostinten välmistäjä, muttä useim-

mät älän yritykset tärjoävät lä hinnä  

eriläisiä 3D-tulostuspälveluitä. Öppi-

läitokset kyllä  jä rjestä vä t jo äiheeseen 

liittyviä  kurssejä, jä esimerkiksi Jyvä s-

kylä n ämmättikorkeäkoulun käuttä 3D

-tulostimiä on viety tyo härjoittelijoi-

den mukänä testättäväksi yritysympä -

risto ihin. Eriläiset muoviyhdisteet 

ovät Suomessäkin yleisin tulostusmä-

teriääli, jä källiimpiä metällitulostimiä 

on väin kourällinen. Nä istä  monet ovät 

esimerkiksi osuuskuntien, yritysten 

täi oppiläitosten yhteisomistuksessä. 

Määilmän mittäkäävästä kätsottu-

nä noin kolmännes älän yrityksistä  si-

jäitsee tä tä  nykyä  Kiinässä. Ääsiän li-

sä ksi myo s Euroopässä 3D-

tulostusteollisuus on käsvussä, väikkä 

älän suurin märkkinäosuus lo ytyykin 

vielä  toistäiseksi Pohjois-Ämerikästä. 

3D-tulostustä hyo dynnetä ä n jo useillä 

eri sovellusäloillä, kuten elintärvikete-

ollisuudessä, räkennusälällä, korujen 

välmistuksessä, lentokoneiden osissä 

jä jopä vääteteollisuudessä. Lisä ksi eri-

tyisesti lä ä keteollisuuden kiinnostus 

3D-tulostämistä kohtään on suurtä, 

sillä  sen ävullä voidään välmistää esi-

merkiksi yksilo llisiä  kuulokojeitä täi 

proteesejä. 3D-tulostämällä on luotu 

myo s pienoismälli sydä mestä , jolloin 

tulevää leikkäustä on voitu suunnitellä 

etukä teen.  

 

Miltä 3D-tulostuksen tulevaisuus 

näyttää?  

Vuonnä 2017 3D-tulostimiä myy-

tiin määilmänlääjuisesti noin puoli 

miljoonää, jä älän märkkinä-ärvon 

odotetään ylittä vä n 24 miljärdiä euroä 

Kappale valmistuu 3D-tulostimessa Jyväskylän ammattikorkeakoululla 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat tulostaneet monenlaisia esineitä 
eri käyttötarkoituksiin  

Esimerkiksi maailman ko-
vinta terästä tuotetaan 3D-

tulostamalla metalliteollisuu-
den teriä ja jyrsimiä varten.  
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 vuoteen 2022 mennessä . Käiken käik-

kiään puhutään siis miljärdien dollä-

reiden käsvävistä märkkinoistä 

(Wohlers Report 2018), jä uusien toi-

mijoiden mä ä rä  älällä onkin käsvänut 

nopeästi. Lisä ksi sekä  läitteet että  tu-

losteissä kä ytettä vä t mäteriäälit kehit-

tyvä t väuhdillä. Sämään äikään myo s 

3D-tulostuksen sovelluskohteet lääje-

nevät jä monipuolistuvät: esimerkiksi 

elokuväteollisuus pyrkii hyo dyntä -

mä ä n 3D-tulostustä lävästuksessä yhä  

enemmä n, jä lä ä ketieteen älueellä yri-

tetä ä n jopä luodä elä vä ä  kudostä 3D-

tulostämällä.  

Teknologiän kehittyessä  pä ä tä nsä  

on älkänut nostää myo s muutämä vuo-

si sitten hypetetty 4D-tulostus, jossä 

välmis tulostettu tuote reägoi ympä -

risto o nsä  ennältä mä ä ritellyllä  tävällä 

jä muuttää kä yttä ytymistä ä n esimer-

kiksi lä mmo n täi kosteuden seuräuk-

senä. Tä mä  puolestään ävää ennennä -

kemä tto miä  mähdollisuuksiä esimer-

kiksi Internet of Things -sovellusten 

särällä.   

Häästeitäkin älällä toki on. Nä istä  

ehkä  suurin on edelleen tulostämisen 

hitäus jä källeus verrättunä perintei-

siin tuotäntomenetelmiin niissä  täpä-

uksissä, joissä perinteinen tuotänto on 

vielä  mähdollistä. Metällin tulostämi-

sessä, jokä tä llä  hetkellä  on selkeä sti 

buumi, rätkäisujä nopeuden lisä ä mi-

seen ovät kehittä neet suuret toimijät, 

kuten HP Multi Jet Fusion -

teknologiällään. Ömän häästeensä pro-

sessin välmistusväiheessä äiheuttävät 

myo s joidenkin käppäleiden väätimät 

tukiräkenteet, joiden poistäminen 

säättää äiheuttää nä kyvä n jä ljen väl-

miiseen käppäleeseen. Useän eri mäte-

riäälin kä ytto  sämässä läitteessä on 

vielä  jokseenkin hänkälää, jä suurin 

osä läitteistä pystyy tulostämään väin 

suhteellisen pieniä  täi keskikokoisiä 

käppäleitä. Jotkin läitteet täi käppälei-

den muodot säättävät äiheuttää sen, 

ettei käppäleen pintä ole äivän sileä , 

vään kerroksisuus nä kyy siinä . Monillä 

mäteriääleillä on myo s täipumustä 

heikentyä  uusiokä yto ssä , mikä  säättää 

väikuttää tä lläisestä mäteriäälistä väl-

mistettujen käppäleiden ominäisuuk-

siin. Lisä ksi värsinkin muovin kierrä -

tys on Suomessä vielä  jokseenkin läp-

senkengissä . Tulostusprosessin äikänä 

syntyvistä  hiukkäspä ä sto istä  jä niiden 

terveysväikutuksistä tärvitään myo s 

enemmä n tutkimustietoä, jottä tulos-

tustilät voidään suunnitellä turvällisik-

si.  

Ömältä osältään myo s nä mä  hääs-

teet jä niihin västääminen mä ä rittä vä t 

3D-tulostuksen tuleväisuuden nä ky-

miä  jä sitä , milläiseen suuntään älä ke-

hittyy. 

 

Digitaaliset innovaatiot leviävät 

kommunikoinnin avulla 

3D-tulostus on yksi esimerkki digi-

täälisestä innoväätiostä. Innoväätioi-

den diffuusioteoriä selittä ä  innovääti-

oiden leviä mistä  jä omäksumistä. In-

noväätiot leviä vä t jossäkin sosiäälises-

sä jä rjestelmä ssä  kommunikoinnin tu-

loksenä: esimerkiksi Keski-Suomessä 

yritysten edustäjät väihtävät keske-

nä ä n tietoä 3D-tulostuksen mähdolli-

suuksistä, jä nä in sen kä ytto  yleistyy. 

Ennen kuin yritys voi hyo dyntä ä  3D-

tulostusteknologiää, tä ytyy sen ollä 

tietoinen kyseisestä  innoväätiostä. 

Jos hälutään tukeä esimerkiksi 3D-

tulostusteknologioiden hyo dyntä mis-

tä , ensimmä inen äskel on jäkää tietoä 

teknologiän tärjoämistä mähdollisuuk-

sistä jä hyo dyistä . Pelkkä  mediän tär-

joämä tieto ei kuitenkään yleensä  riitä  

innoväätion yleistymiseen. Innovääti-

on omäksumistä jä leviä mistä  edistä ä , 

jos kuulemme siitä  vertäisiltämme jä 

nä emme sen kä yto stä  säätävän hyo -

dyn. Jos siis sinä  olet hyo tynyt liiketoi-

minnässäsi 3D-tulostusteknologiästä 

ostämällä pälveluitä täi tulostämällä 

itse, kerro ihmeessä  kokemuksistäsi 

myo s muille! 

Myo s eriläiset täpähtumät ovät hy-

vä  keino levittä ä  tietoä uusistä inno-

väätioistä. 3D-tulostuksen osältä tuore 

esimerkki on huhtikuussä 2018 jä rjes-

tetty äihettä kä sittelevä  tieteellinen 

seminääri Äälto-yliopistollä. Seminää-

rissä Äälto 3D Printing Däys yhteis-

tyo ssä  Nordic 3D Expon känssä juhli 

FIRPÄ ry:n (Finnish Räpid Prototyping 

Ässociätion, FIRPÄ ry) 20-vuotistä täi-

vältä esittelemä llä  älän viimeisimpiä  

trendejä  sekä  sovelluskohteitä kähden 

pä ivä n äjän. Päikällä täpähtumässä oli 

toistä sätää tutkijää jä yritysten edus-

täjää keskustelemässä älän kehittymi-

sestä . Väikkä digitäälisten innoväätioi-

den leviä minen voi ollä hidästä, Äälto-

yliopiston seminäärin välossä se on 

vähvässä noususuhdänteessä; uusiä 

ideoitä nousee jä vänhojä häästeitä 

rätkäistään kiihtyvä llä  tähdillä. Yhtenä  

osoituksenä tä stä  on myo s älällä kiih-

tyvä  pätenttien mä ä rä n käsvu vuoden 

2013 jä lkeen (Wohlers Report 2018). 

yt jos koskään kännättää siis pysyä  

väuhdissä mukänä.  

Jopa elävää kudosta  
yritetään luoda  

3D-tulostamalla. 
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Henkilo tiedon merkitys pälvelujen 
rääkä-äineenä käsvää väuhdillä, mut-
tä orgänisäätioiden vä lillä  tieto liik-
kuu kuitenkin huonosti. Silloin kun 
se liikkuu, se täpähtuu usein tiedon 
kohteenä olevän henkilo n siitä  tietä -
mä ttä  sekä  ilmän hä nen tietoistä lu-
päänsä.  Tiedä tko  sinä , missä  käikki-
ällä tietojäsi on? Luotätko siihen, että  
sitä  kä sitellä ä n äinä eettisesti jä si-
nun pärästäsi äjätellen? 

Mitä  jos voisimme itse pä ä ttä ä , 
mihin käikkeä meistä  kerä ttyä  dätää 
hyo dynnetä ä n? Voisimme esimerkik-
si ohjätä käntä-äsiäkäskorteiltä os-
tostiedot henkilo kohtäiseen uuden-
läiseen täloushällinnän ohjelmään täi 
tuodä rokotustiedot terveydenhuol-
lostä äutomäättiseen muistutusohjel-
mään. Tä lläisille pälveluille olisi ky-
syntä ä , muttä nykyinen epä luottä-
muksen ilmäpiiri on suuri este niiden 
käikkiä hyo dyttä vä lle kehittä miselle. 

Kirjoitimme MyDätästä Sytyke-
lehden numeroon 1/2014 nä in: 
“MyDätä on älun perin Britänniästä 
lä hto isin olevä termi. Sillä  viitätään 
kä ytä nto ihin, joillä ihmisille änne-
tään oikeus jä pä ä sy heistä  kerä ttyyn 
dätään kuten ostotietoihin, liikenne-
tietoihin, teletietoihin, energiätietoi-
hin jä muuhun eri verkkopälveluihin 

kertyvä ä n dätään. Keskeistä  MyDätä -
äjättelussä on, että  dätä on teknisesti 
helposti kä ytettä vissä  jä yksilo  voi 
hällitä, kuinkä sitä  hyo dynnetä ä n jä 
jäetään edelleen.”   

Äjätus ihmiskeskeisestä  henkilo -
tiedon hällinnästä on neljä ssä  vuo-
dessä ottänut Suomessä jä määilmäl-
lä suuriä äskeleitä eteenpä in, muttä 
mätkä ihmiskeskeiseen dätätälou-
teen on edelleen pitkä . 

Nyt henkilo tietojen hällintään liit-
tyvä t äiheet ovät monien ICT-
äsiäntuntijoiden huulillä, kun EU:n 
uuden tietosuojä-äsetuksen (GDPR) 
siirtymä äikä pä ä ttyy toukokuussä. 
Sämään äikään seuräävä, monin päi-
koin vielä  merkittä vä mpi, sä hko isen 
viestinnä n tietosuojää koskevä ePri-
väcy-äsetus on välmistelussä. Lisä ksi 
kohu Fäcebookin jä Cämbridge Änä-
lyticän kyseenäläisestä toiminnästä 
nosti henkilo tietojen kä ytto o n liitty-
viä  epä eettisiä  piirteitä  julkiseen kes-
kusteluun ympä ri määilmää. Ensim-

mä istä  kertää myo s Yhdysvälloissä 
on älettu väätimään tiukempää sä ä n-
telyä . 

Päkottävä läinsä ä dä nto  ei kuiten-
kään yksin riitä , mikä li yrityksillä  ei 
ole motiiviä, keinojä täi mähdolli-
suuksiä muuttää toimintätäpojään. 
Verkon villistä  lä nnestä  pitä ä  pä ä stä  
tilänteeseen, jossä eettinen jä oikeu-
denmukäinen henkilo tiedon kä ytto  
on myo s yrityksille äinä kännättävin 
toimintätäpä. Mähdollisuudet tä hä n 
ovät jo olemässä jä kysyntä  pälveluil-
le, jotkä toimivät lä pinä kyvä sti sekä  
kä sittelevä t henkilo tietojä äsiällisesti 
on nousussä. Eettinen jä tehokäs hen-
kilo tiedon hyo dyntä minen voikin ollä 
vältävä kilpäiluetu sekä  Suomelle et-
tä  EU:lle. 

 
Tiedon hyödyntäminen ja tie-
tosuoja  

Perinteinen vähvän yksityisyyden 
suojäämisen lä hto kohtä on, että  mitä  
vä hemmä n henkilo tietoä kerä tä ä n jä 

MyDätällä oikeudenmukäisuuttä 
henkilo tiedon villiin lä nteen 
 

 

Antti ”Jogi” Poikola 
Tutkijä Äälto-yliopisto, ävoimen dätän jä henkilo tiedon 
hällinnän äsiäntuntijä, välmistelee vä ito skirjää MyDä-
tästä. Liikenne- jä viestintä ministerio n julkäisemän 
MyDätä-selvityksen pä ä kirjoittäjä sekä  Öpen Knowled-
ge Finländ ry:n jä känsäinvä lisen MyDätä Globäl ver-
koston perustäjäjä sen. 

Viivi Lähteenoja 
Öpen Knowledge Finländ. 
Helsingissä  29.-31. elokuutä jä rjestettä vä n kän-
säinvä lisen MyDätä 2018 -konferenssin projekti-
pä ä llikko   

Linkkejä 
- Liikenne-  jä viestintä ministerio n 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  

Liikenne- jä viestintä ministerio  julkäisee pä ivitetyn version vuonnä 2014 ilmestyneestä  MyDätä -selvityksestä  12.6.2018. Sämällä länseerätään myo s kolmännen Helsingissä  jä rjestettä vä n MyDätä- konfe-renssin ohjelmä. Kolmipä ivä inen konferenssi kokoää yhteen Suomen jä määilmän henkilo tietoämmättiläiset 
liiketälouden, juridiikän, teknologiän jä yhteiskunnän äloiltä elokuun viimeisellä  viikollä. Tule mukään kuule-
mään älän uusimmistä tuulistä, jäkämään omää osää-mistäsi, sekä  verkostoitumään henkilo tiedon särällä tyo skentelevien känsäinvä listen jä kotimäisten toimi-joiden känssä! 12.6. julkäisutiläisuus on käikille kiin-nostuneille ävoin, lisä tietojä jä ilmoittäutumiset:  http://okf.fi/mydätä-evening  



 

Sytyke 2/2018   17 

 jäetään, sen pärempi. Tä mä  lä hto koh-
tä jä ttä ä  kuitenkin huomiottä henki-
lo tiedostä ihmisille itselleen kertyvä n 
ärvon jä on västäkkäinen tiedon mä ä -
rä n jä kä yto n lisä ä ntymisen megä-
trendille.  

MyDätä-äjättelu yhdistä ä  innovä-
tiivisen henkilo tiedon hyo dyntä mi-
sen jä vähvän yksityisyydensuojän 
niin, että  sekä  ihmiset että  yritykset 
hyo tyvä t. Keskeinen keino hyo tyjen 
mäksimointiin jä häittojen minimoin-
tiin on vähvistää yksilo iden oikeuksiä 
jä kä ytä nno n mähdollisuuksiä heitä  
koskevien tietojen hällintään. Poh-
jimmiltään tietosuojässä on kysymys 
ihmisten tiedollisestä itsemä ä rä ä mis-
oikeudestä, jokä kättää häitälliseltä 
tiedon kä yto ltä  suojäämisen lisä ksi 
myo s sen, että  ihmisillä  olisi mähdol-
lisuus kä yttä ä  itseä ä n koskeviä tieto-
jä omäksi edukseen.  

 
MyData-kehitys Suomessa  

Vuonnä 2014 Liikenne- jä viestin-
tä ministerio  julkäisi MyDätä-selvi-
tyksen. Sen jä lkeen Suomessä on 
kä ynnistynyt merkittä vä ssä  mä ä rin 
sekä  julkisten että  yksityisten orgäni-
säätioiden toimintää, jokä tä htä ä  ih-
miskeskeisen henkilo tiedon hällin-
nän rätkäisuihin. Suomäläinen MyDä-
tä-kehitys on säänut päljon positiivis-
tä huomiotä määilmällä jä esimerkik-
si Euroopän komissio on nostänut 
sen esille osänä dätätäloustiedonän-
non välmistelutyo tä . Känsäinvä listä  
tunnettuuttä Suomen MyDätä-
toiminnälle on säätu myo s Helsingis-
sä  jä Tällinnässä jä rjestettyjen vuo-
tuisten suurten MyDätä 2016 jä My-
Dätä 2017 -konferenssien myo tä . 

Sipilä n hällitus nosti äiheen hälli-
tusohjelmään vuonnä 2015 linjäten 
seuräävästi: “Vähvistetään känsäläis-
ten oikeuttä välvoä jä pä ä ttä ä  itseä ä n 
koskevien tietojen kä yto stä ”. Sämänä 
vuonnä liikenne- jä viestintä ministe-
rio  kä ynnisti yhdessä  Äälto-yliopis-
ton känssä MyDätä-pälvelupilottejä 
kehittä vien yritysten fooruminä toi-
mivän MyDätä-älliänssin. Älliänssissä 
on mukänä noin 40 suomäläistä or-
gänisäätiotä: suuriä toimijoitä, kuten 
käuppäketjujä, pänkkejä jä teleope-
räättoreitä, MyDätään liittyviä  stärtu-
pejä sekä  tutkimusläitoksiä jä jul-
kishällintoä. 

Älliänssistä on säänut älkunsä yri-
tysten jä Business Finländin rähoittä-
mä TrustNet-hänke, jossä kehitetä ä n 
häjäutetun digitäälisen identiteetin 
verkostoä jä yhteentoimivuuden mäl-
liä henkilo tiedon hällintään Suomes-
sä. Hänkkeessä on hähmoteltu mm. 
kokonään digitäälistä prosessiä uu-
den yrityksen perustämiseen, kätse-
luhistoriätietojen vä littä mistä  eri me-
diäpälvelujen vä lillä   sekä  digitääli-
sen äjokorttitiedon kä yttä mistä  osä-
nä tyo ntekijä n osääjäprofiiliä. 

Vuonnä 2016 Teknologiäteolli-
suus yhdessä  jä senyritystensä  sekä  
liikenne- jä viestintä ministerio n 
känssä jä rjesti Määnkoodäuskurssin, 
jonkä äiheenä oli MyDätä-operäätto-
ritoiminnän kiihdyttä minen. Vä esto -
rekisterikeskus on puolestään kä yn-
nistä nyt vuonnä 2017 julkishällinnon 
MyDätä-kokeilujen suunnittelun jä 
MyDätä-kokonäisärkkitehtuurin väl-
mistelun. Yhtenä  kokeilukohteenä on 
opintotietojen sääminen ihmisen 
omällä suostumuksellä julkisestä 

Koski-rekisteristä  omädätänä mui-
den pälvelujen, kuten esimerkiksi CV
-pänkkien, kä ytettä vä ksi. Eduskuntä 
hyvä ksyi Koski-rekisteriä  koskevän 
läkimuutoksen joulukuussä 2017. 

Toteutusväiheeseen edenneiden 
hänkkeiden lisä ksi MyDätä on huo-
mioitu vähvästi strätegisellä täsollä 
vältionhällinnossä jä suurissä käu-
pungeissä. Tyo - jä elinkeinoministe-
rio n tekoä lyohjelmän julkäisussä esi-
tetä ä n omädätän väpäuttämistä kän-
säläisten kä ytto o n sekä  dätäoperäät-
toripilotointiä keinoinä suomäläisten 
dätäväräntojen joustävämpää hyo -
dyntä miseen. Myo s Vältioneuvoston 
känsliä on julkäissut MyDätä muutos-
voimänä -väikutusärvioinnin jä Hel-
singin käupunki on sitoutunut nou-
dättämään MyDätä-periäätteitä päl-
veluidensä uudistämisessä. 
 
Katse tulevaisuuteen: Eettisestä 
henkilötiedon käsittelystä Suomen 
kilpailuvaltti 

Nyt on syytä  myo s kätsoä määil-
mälle jä pyrkiä  houkuttelemään esi-
merkiksi henkilo tiedon vä littä miseen 
keskittyneitä  känsäinvä lisiä  toimijoi-
tä Suomeen, jottä voimme kiihdyttä ä  
omää oppimistämme. Edellä  mäinittu 
TrustNet-hänke on esimerkki siitä , 
miten känsäinvä linen, uuttä häjäute-
tun identiteetin teknologiää kehittä -
vä  Sovrin-sä ä tio  (sovrin.org) on tuo-
tu yhteistyo ho n suomäläisten yritys-
ten jä tutkimusläitosten känssä. 

Edellytykset suomäläiselle inno-
väätiolle henkilo dätän älällä ovät 
erinomäiset. Eduskunnälle välmistel-
lään loppusyksyksi selontekoä tyo ot-
sikollä “Eettistä  tietopolitiikkää teko-
ä lyn äikäkäudellä”. Selvityksen tee-
mät koskettävät lä heisesti henkilo tie-
toä: tärkoituksenä on mä ä ritellä  tie-
topolitiikkää, suunnitellä tekoä lyn 
lääjää hyo dyntä mistä , sekä  käävoit-
tää eettisesti kestä vä ä  älustä- jä tieto-
tälouttä.  

Lisä ksi Siträ julkisti huhtikuussä 
uuden äväinälueen “IHÄN — Ihmis-
lä hto inen dätätälous”. Sen tärkoitus 
on nostää Suomi henkilo tiedon eetti-
sen kä yto n känsäinvä liseksi suur-
määksi. Tävoitteenä on luodä reilun 
tiedonväihdännän ekosysteemille yh-
teiset pelisä ä nno t, jotkä voidään ot-
tää kä ytto o n Suomessä, EU:ssä jä äi-
känään määilmänlääjuisesti. Nä iden 
pelisä ä nto jen myo tä  eri orgänisääti-
oiden kerä ä mä  henkilo tieto säädään 
uusiokä ytto o n jä ihmisten itsensä  
hällintään. 

Määilmällä on jo Piilääkso -- teh-
dä ä n Suomestä henkilo tiedon Muu-
milääkso! 

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

Liikenne- jä viestintä ministerio  julkäisee pä ivitetyn version vuonnä 2014 ilmestyneestä  MyDätä -selvityksestä  12.6.2018. Sämällä länseerätään myo s kolmännen Helsingissä  jä rjestettä vä n MyDätä- konfe-renssin ohjelmä. Kolmipä ivä inen konferenssi kokoää yhteen Suomen jä määilmän henkilo tietoämmättiläiset 
liiketälouden, juridiikän, teknologiän jä yhteiskunnän äloiltä elokuun viimeisellä  viikollä. Tule mukään kuule-
mään älän uusimmistä tuulistä, jäkämään omää osää-mistäsi, sekä  verkostoitumään henkilo tiedon särällä tyo skentelevien känsäinvä listen jä kotimäisten toimi-joiden känssä! 12.6. julkäisutiläisuus on käikille kiin-nostuneille ävoin, lisä tietojä jä ilmoittäutumiset:  http://okf.fi/mydätä-evening  
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Koskä väleuutiset leviä vä t oikeitä 
uutisiä nopeämmin jä lääjemmin, on 
monillä meistä  äikä hässujä kä sityk-
siä  määilmästä jä sen menostä. Tä ssä  
ärtikkelissä pyrin äväämään viimei-
sen vuoden kovimmin hypetettyjä  
ICT-älän termejä  jä kertomään, mistä  
niissä  oikeästi on kyse. 

 
Tekoäly, AI 
 
“Top 50 muodostettiin 50 000 startu-
pin joukosta tekoälyn avustamana.”  

(T&T, 8.3.2017) 
“Kiinnostaako tekoäly? Kerromme 
mihin voit käyttää sitä yrityksessäsi.”  

(mäinos netissä ) 
 
Tekoä ly sänänä ei kerro vielä  mitä ä n 
siitä , mitä  oikeästi tehdä ä n. Tekoä ly 
ei myo skä ä n ole uusi äsiä, vään ollut 
hyvä ssä  kä yto ssä  jo 1970-luvultä. 
Tekoä lyä  voisi pitä ä  yleiskä sitteenä  
pä ä ttelysä ä nno ille, joitä ohjelmoijä ei 
ole koodännut suorään ohjelmäkoo-
din logiikkänä. Kätso koneoppimi-
nen. 

Todetään myo s, että  yleisestä  te-
koä lystä  jä singuläriteetistä ei ole 
vielä  mitä ä n häväintoä täi edes teori-
ää. Yksi tekoä ly osää pelätä shäkkiä, 
toinen tääs optimoidä tietyn käupän 
logistiikkäprosessiä, muttä kumpi-
kään ei ymmä rrä  ympä ro ivä stä  mää-
ilmästä mitä ä n. Syo pä ä  kuvistä tun-
nistävä tekoä ly ei osää pelätä go-
peliä  täi pä invästoin. 

Tekoä lyn väätivimmät säävutuk-
set edellyttä vä t melko pitkä lle vietyä  
mätemätiikkää, älgoritmisuunnitte-
luä jä ärkkitehtuuriä, muttä tekoä lyn 
perustänä ovät mätriisiälgebrän li-
sä ksi eriläiset tilästolliset menetel-
mä t. Siksipä  tilästollisiä tunnuslukujä 
jä visuälisointejä voi pitä ä  tekoä lyn 
älkeellisinä muotoinä: keskiärvojen 

jä häjontojen ävullä ihmiset säävät 
selkoä suuristä numeromässoistä, 
grääfillä täi erotteluänälyysillä  voi-
dään tunnistää klustereitä. 

Pilvestä  sää välmiinä tekoä lyn 
väätimää värästo- jä läskentätehoä. 
Lisä ksi on tärjollä tiettyjä  yleisiä  te-
koä lysovelluksiä: kuvien jä videoiden 
sisä llo n änälyysiä , puheen tunnistus-
tä ä ä nestä , luonnollisestä tekstistä  
merkitysten erotteluä (NLP) jä kielen 
kä ä nno stä . 

 
Koneoppiminen, machine lear-
ning, ML 

Tekoä ly älkää ollä hyo dyllinen, 
kun se on koulutettu tekemä ä n jo-
täin. Kä ytä nno ssä  tekoä lyn jokäinen 
kä ytto tärkoitus räkentuu koneoppi-
misen ävullä. 

Monesti tekoä ly koulutetään dä-
tän ävullä, jolloin se oppii tekemä ä n 
yhtä  hyviä  pä ä telmiä  kuin sille syo te-
tyssä  dätä-äineistossä on. Jos koneel-
le syo tetä ä n tuhänsien ihmisten CV:t 
jä heistä  tehdyt rekrytointipä ä to kset, 
oppii se tekemä ä n västäävänläätuisiä 
rekrytointisuosituksiä. Se tulee myo s 
oppimään käikki ikä ä n, sukupuoleen 
täi ulkonä ko o n liittyvä t syrjinnä t, 
joitä dätän muodostäneet ihmispä ä -
to kset ovät sisä ltä neet. Siksipä  kone-
oppimisen nykyinen tyo lä in väihe on 
dätän esikä sittely koneoppimistä 
värten. Se edellyttä ä  sekä  menetel-
mä osäämistä että  sovellusälueen 
syvä tuntemustä. 

Tekoä ly voidään kouluttää myo s 
vähvistusoppimisen ävullä 
(reinforcement leärning), jolloin dä-
tää ei tärvitä. Tä llo in kuitenkin tärvi-
tään niin selkeä  toimintäympä risto , 
jossä voidään tekoä lyn tekemä t joh-
topä ä to kset yksiselitteisesti pisteyt-
tä ä . Kä ytä nno ssä  tärvitään simuläät-
tori, jossä tekoä lyn kokeilut voidään 

nopeästi pisteyttä ä , jottä oppimissyk-
li säädään puristettuä mikrosekun-
teihin. Tä llä  tävällä esim. Älphä Go 
Zero oppi go-pelin mestäriksi ilmän, 
että  sillä  oli mitä ä n mällipelejä  dätä-
nään - se väin peläsi itseä ä n västään 
miljooniä pelejä  jä oppi päremmäksi. 

 
Neuroverkot, artificial neural net-
works, ANN 

 
“Ykköseksi [murrosteknologioissa] 
nousevat neuroverkot ja  
syväoppiminen” 

(Tekniikkä jä tälous, 20.4.2018) 
 

Neuroverkot ovät 1950-luvultä pe-
rä isin olevä läskentämälli, jossä si-
muloidään elä inten neuroverkkojen 
räkenteitä (eli jokäinen neuroni on 
kytkettynä  useisiin muihin tietyillä  
päinokertoimillä). Öleellisesti kyse 
on mätriisiläskennästä, jossä korjä-
usfunktion täkäisinkytkennä llä  päi-
nokertoimiä hiotään päremmiksi, 
jottä verkko osää läskeä oikeämmän 
johtopä ä to ksen sille ännetustä dätäs-
tä. 

Neuroverkot ovät väin yksi vän-
himmistä jä yksinkertäisimmistä sä-
doistä eriläisistä koneoppimisen me-
netelmistä  eivä tkä  ne monissä tilän-
teissä ole edes päräs välintä. Siksi 
niiden nostäminen esiin osoittää väin 
huonoä älän tuntemustä. 

 
Syväoppiminen, deep learning, DL 

 
“...syväoppiminen perustuu hahmon-
tunnistukseen…”  

(Sytyke-lehti, 1/2018) 
 

Juu ei. Syvä oppiminen on älunperin 
tärkoittänut selläisiä neuroverkkojä, 
joissä on syo tto - jä tuloskerrosten 
vä lissä  äinäkin yksi piilokerros, usein 

 
Hypen täkänä 

 

Tarmo Toikkanen 
Kirjoittäjä on oppimisteknologiän design-tutkijä jä Life-
Leärn Plätformin Chief Science Öfficer. Seuräävät älän yh-
distykset ovät hä nelle tuttujä: IT-kouluttäjät, Sytyke, Tiviä, 
Ägile Finländ, Öpen Knowledge Finländ, Wikimediä Suomi, 
Creätive Commons Suomi, EFFI. tärmo@iki.fi  
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useämpiä. Tä tä  tehtiin jo 1970-
luvullä ihän sujuvästi, eli kyse ei ole 
mistä ä n uudestä tekniikästä. Syvä op-
piminen toimii värsin nopeästi vän-
hälläkin teknologiällä, joskin itse 
opetusprosessi vie koneäikää, ny-
kyisinkin. 
Välitettävästi nykyisin käikki teko-
ä lyfirmät häluävät tehdä  syvä oppi-
mistä, väikkä härvoissä sovellutuk-
sissä lopultä kä ytetä ä n neuroverkko-
jä, vään joitäin äivän muitä älgorit-
mejä, jotkä toimivät tehokkäämmin. 
Syvä oppiminen on sänähelinä ä , päit-
si ehkä  koneoppimisälgoritmien ke-
hittä jien puheessä. 

 
Algoritmi 

 
“Kyllä, algoritmit uhkaavat  
demokratiaa”  

(Yle, 3.2.2018) 
“Seitsemän nerokasta algoritmia  
- Kone näkee syövän, arvaa mielialasi 
ja opettaa jopa empatiaa”  

(Yle, 18.2.2018) 
 
Äräbiäläinen oppinut Äl-Khwärizimi 
toi Eurooppään mm. äräbiäläiset nu-
merot jä hä nen nimensä  mukään on 
nimetty kä site “älgoritmi”, jokä ottää 
jonkin syo tteen, prosessoi sen jä än-
tää jonkin tuloksen. “Jos ulkonä sä-
tää, otän säteenvärjon mukääni” jä 
sitä  rätää. 

Tekoä lyhypen lisä ksi myo s kone-
oppiminen jä “pähät” älgoritmit ovät 
muodostuneet mukäväksi klikkiot-
sikkojen sänäksi, jotä ylikä ytetä ä n. 
Esimerkiksi vuonnä 2012 USÄssä 
otsikoitiin “Deäth by Älgorithm”, kun 
hyvä  opettäjä säi potkut älgoritmin 

vuoksi. No, oike-
ästi kyse oli sä ä n-
no stä , jollä ärvioi-
dään opettäjien 
suoriutumistä. Ei 
siinä  tekoä lyllä  
ollut mitä ä n teke-
mistä , lä hinnä  
orgänisäätion lää-
dunvälvonnän 
sä ä nno istä . 
 
Esineiden inter-
net, Internet of 
Things, IoT 
Useistä vä itteistä  
huolimättä IoT ei 
ole uusi äsiä. Suo-
men tehtäissä 
läitteiden sensori-
dätällä on pärän-
nettu toimintävär-
muuttä jo päri 
vuosikymmentä . 

Muttä kivä, että  siitä  muutkin nyt 
kuulevät. Kyse on siis siitä , että  yhä  
hälvemmät sensorit säädään vä littä -
mä ä n tietojä johonkin tietoväräntoon 
längättomän viestintä känävän käuttä 
jä tä lle dätälle säädään hyo tykä ytto ä . 
Esimerkiksi tekoä ly voi oppiä lo ytä -
mä ä n rikkoutumistä ennäkoiviä än-
turilukemiä, kunhän ensin on dätää 
kerä tty sensoreiltä jä läitteitä on 
mennyt rikki. Tä mä  on jo rutiiniä 
tehtäissä, lentokoneissä jä muissä 
läitteissä, joissä rikkoontuminen on 
erityisen källistä jä ennäkoivä huolto 
jä rkevä ä . 

 
Lohkoketju, blockchain 

Lohkoketju on bitcoinin myo tä  
kä ytto o n tullut täpä värmistää träns-
äktioiden luotettävuus tilänteessä, 
jossä kukään ei luotä kehenkä ä n. 
Lohkoketjullä on siis muitäkin sovel-
lutuksiä kuin kryptoväluutät. Tekni-
sesti kyse on tränsäktioistä täi sopi-
muksistä, jotkä päkätään lohkoiksi, 
jotkä sitten tietyn protokollän mukäi-
sesti sineto idä ä n siten, että  sitä  ei 
voidä jä lkikä teen muuttää. Lohkoon 
liitetä ä n äinä edellisen lohkon tiivis-
te, jolloin lohkot muodostävät ketjun, 
jonkä historiän vä ä ristely on lä hes 
mähdotontä. 

Lohkoketjuun voidään tällentää 
periäätteessä mitä  tähänsä sopimuk-
siä jä siten värmistuä, että  niitä  ei 
noin väin peukäloidä. Lohkoketjuä 
voisi kä yttä ä  väikkäpä määnomistus-
tietoihin niissä  vältioissä, joissä läh-
jomällä voidään vä ä rentä ä  omistus-
päperit jä äjää entiset omistäjät pois. 

Tä ysin häjäutetun lohkoketjun 
väihtoehtonä ovät hybridimällit, jos-

sä tietyt luotettävät tähot yllä pitä vä t 
ketjuä, muttä ketjun julkisuus tekee 
nä iden tähojen toiminnän välvonnän 
mähdolliseksi jä estä ä  edelleen tieto-
jen peukäloinnin. Hybridimällissä ei 
tärvitä räskästä kryptogräfistä hääs-
tettä lohkojen sineto intiin, mikä  ke-
ventä ä  jä nopeuttää sen kä ytto ä . 

 
Bitcoin, kryptovaluutat 

Bitcoin oli ensimmä inen krypto-
väluuttä jä myo s esitteli lohkoketju-
teknologiän, joten monellä block-
chäin jä bitcoin menevä t sekäisin. 
Nykyisin kryptoväluuttojä on tuhän-
siä. Niiden ympä rillä  pyo rii po rssejä , 
mekläreitä, sijoittäjiä, hedge-
rähästojä jä sijoituskonsulttejä. Nä i-
den väluuttojen ärvon täkeenä ei ole 
mitä ä n, eli ne ovät puhdästä speku-
lointiä. Etenkin Ääsiässä on kuitenkin 
miljooniä rikästuneitä yksilo itä , joillä 
on ongelmä sijoittää rähänsä. Uuden 
kolikon liikkeelleläsku on äinä kän-
nättävää, kuten käikenläiset pyrämi-
dihuijäukset, väikkäpä kotimäinen 
Wincäpitä, kunhän ho ynä ytettä viä  
sijoittäjiä lo ytä ä . 

ICÖ (Initiäl Coin Öffering, vertää 
IPÖ, Initiäl Public Öffering eli suo-
meksi osäkeänti) on viimeisen vuo-
den äjän ollut erinomäinen täpä sää-
dä rähää sijoittäjiltä tä ysin ilmän re-
gulointiä. Älää tärkemmin seurän-
neet ovät todenneet, että  vältäosä 
toteutuneistä ICÖ:stä on huijäustä. 

Kryptoväluutoissä lohkot sineto i-
dä ä n kryptogräfisellä häästeellä, jon-
kä väikeus on esim. bitcoinissä äse-
tettu siten, että  käikkien häästettä 
rätkovien louhijoiden kesken sää-
dään lohko sineto ityä  kerrän 10 mi-
nuutissä. Pälkkioksi bitcoin-louhijä 
sää yhden uuden bitcoinin. Koskä 
spekuloinnin vuoksi bitcoinin ärvo 
kä vi jo US$20000:ssä, on tä mä kin 
hyvä  bisnes - kunhän läitehänkinnät 
jä sä hko läsku ovät vä hemmä n kuin 
säätävien bitcoinien ärvo. Kiinän 
määseudullä onkin sätojä konesälejä, 
jotkä äinoästään louhivät bitcoinejä 
hiilivoimän tuottämällä sä hko llä . Jä 
jokäinen uusi louhijä väin väikeuttää 
häästettä jä lisä ä  sä hko nkulutustä - 
kolikoitä kun tulee väin se 1 per 10 
minuuttiä. Bitcoin-louhintä kuluttää 
nykyisin yhtä  päljon sä hko ä  kuin kes-
kipieni eurooppäläinen vältio. 

PS. Väikkä kä nnykkä ä n sää bit-
coin-louhintä-äppiksen, en väiväutui-
si. 

PPS. Kuten käikki pyrämidikuviot, 
voittäjät ovät sen jä rjestä jä t jä ehkä  
älkuväiheessä mukään tulleet, jos he 
säävät myytyä  sijoituksensä pois 
äjoissä. 

Syväoppiminen ei tämän ihmeellisempi asia ole. 
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Ösäämisen puutteellinen ymmä rrys 

tulee källiiksi esim. tekoä ly-, dätä 

scientist- jä koodäripuläkeskustelussä. 

Nä iden sekoittäminen tulee källiiksi 

ilmän syvä llistä  perehtymistä , mistä  

todellä jä oikeästi on kysymys, kun 

puhumme ohjelmistosuunnittelu-, 

tietojenkä sittely-, pälvelumuotoilu- jä 

tietojä rjestelmä tieteen oppiälojen syn-

nyttä mä stä  osäämisestä yhteiskunnäs-

sä – väikkä niillä  onkin päljon yhteistä . 

Sekoittäminen tulee källiiksi rekry-

toinneissä, kehittä misessä  jä teollises-

sä muutoksessä. Se johtää virheellisiin 

hänkintoihin; pä ä dytä ä n johtämään jä 

kehittä mä ä n vä ä riä  äsioitä, jä ongel-

män mä ä rittelyväiheessä tehdä ä n vir-

heellisiä  änälyysejä. Mitä  digitäälisen 

ohjelmistointensiivisen liiketoiminnän 

kehittä misen äsiäntuntijoiden jä joh-

don tulisi ymmä rtä ä  koodäripulän 

juurisyistä ? Tä ssä  ärtikkelissä päneu-

dutään tietotekniikän älän koulutuk-

sen eri oppiälojen sisä lto o n, termino-

logiään, oppimistuloksiin jä säävutet-

tuun osäämiseen uuden digitäälisen 

ohjelmistointensiivisen liiketoiminnän 

kehittä misen nä ko kulmästä.   

Ölemme sekoittäneet useitä ohjel-

mistoihin liittyviä  kä sitteitä  informää-

tiotälouden, tekoä lytälouden jä digi-

täälisen ohjelmistointensiivisen liike-

toiminnän räkentumisen keskustelus-

sä. Kä sitteiden sekoittuminen on vää-

rällistä: sen tuloksenä potilään säiräu-

destä tehdä ä n vä ä rä  diägnoosi, suori-

tetään virheelliset hoitotoimenpiteet 

täi jopä iso tä ysin turhä operäätio jä 

pä ä lle mä ä rä tä ä n källistä vä ä rä ä  lä ä -

kettä . 

Keskeinen kysymys on, mitä  ohjel-

mistosuunnittelun (Software Enginee-

ring = SE) tulisi ollä nyky-

yhteiskunnässä digitäälisen ohjelmis-

tointensiivisen liiketoiminnän kehittä -

misessä ?  Mitä  sen tulisi ollä jätkuväs-

sä ohjelmistotälouden kehityksessä  

suomäläisen jä eurooppäläisen yhteis-

kunnän nä ko kulmästä? Mitä  osäämistä 

yhteiskuntämme, yrityksemme jä uu-

det yrittä jä t tärvitsevät uuden liiketoi-

minnän luomiseksi. Öhjelmistojen tä-

loudessä on ä ä rimmä isen tä rkeä ä  ym-

mä rtä ä  kä sitteiden oikeä merkitys jä 

sisä lto  – ei sitä  merkitystä , mitä  märk-

kinoinnin täi viestinnä n väikuttäjätä-

hot häluävät esittä ä  esim. omän vältä-

äsemänsä sä ilyttä miseksi jä voittojen 

mäksimoimiseksi.  

Suomäläisen jä eurooppäläisen 

yhteiskunnän nä ko kulmästä kyse on 

omän digitäälisen ohjelmistointensii-

visen liiketoiminnän synnyttä misestä  

hyo dyntä misen jä uuden teknologiä 

kä ytto o noton rinnällä. ÖECD:n mu-

kään koko EU:n veropohjästä jo yli 20 

% on siirtynyt älustätälouteen, jossä 

EU-mäillä jä niiden yrityksillä  ei ole 

rooliä täi omistustä. Kestä vä n tälou-

den jä yhteiskuntämme tuleväisuuden 

tälouden nä ko kulmästä uuden tekno-

logiän mm. tekoä lyn täi lohkoketjujen 

soveltäminen olemässä oleviin liike-

toimintoihin ei tuo tärvittävää tälou-

den käsvuä täi liiketoimintää.    

Tä mä n kirjoituksen tävoitteenä on 

ävätä ohjelmisto- jä pälvelutälouden 

räkentumiseen liittyviä  kä sitteitä  jä 

osä-älueitä selvittä mä llä  niiden eri 

erojä jä merkityksiä  uuden digitäälisen 

tälouden liiketoiminnän räkentumisen 

nä ko kulmästä. Kyse on omän yhteis-

kuntämme yhteisestä  ä lykkyydestä  jä 

mähdollisuudestä tuleväisuudessä 

luodä selläistä osäämistä jä kyvyk-

kyyttä , jollä voimme korjätä kähden 

vuosikymmenen äikänä syntyneet 100 

miljärdin euron mieletto mä t vähingot 

suomäläiselle yhteiskunnälle. Mitä  

ilmeisemmin yhteiskunnässämme on 

väkävä digitäälisen ohjelmistointensii-

visen liiketoiminnän kehittä misen 

opetuksen didäktinen sivistys-, osää-

mis- jä ymmä rrysväje, koskä yhteis-

kunnästä puuttuvät ne opettäjät jä 

johtäjät, jotkä hällitsevät oppiäineksen 

perusteellisesti. Öppiäineksien ym-

mä rryksen puuttuminen murentää 

yhteiskunnän mähdollisuudet ottää 

kyvykkyys-, tuottävuus- jä osäämis-

loikkiä uusissä oppiäloissä kuten oh-

jelmistotälous.   

 

”Älykkyys on hyvin yleinen mielen kyky, 

joka mm. käsittää kyvyn järkeillä, suun-

Ä lä  sekoä ä lytto miin jä  
keinotekoisiin  
koodäuspuläkä sitteisiin  

 

Mika Helenius 
Pitkä  kokemus uuden digitäälisen ohjelmistointensiivisen 
liiketoiminnän räkentämisestä globäälissä Internet tälou-
dessä. Toiminut tutkinto-ohjelmäjohtäjänä, uuden johdon 
koulutuksen kehittä jä  jä tutkijänä sekä  TKK:llä että  Äälto-
yliopistossä. Yrittä jä  urän jä lkeen lukuisten eri orgänisääti-
oiden hällitusämmättiläinen jä toimiäläjä rjesto jen strätegi-
senä neuvonäntäjänä. TIVIÄ:n toiminnänjohtäjä.  
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 nitella, ratkaista ongelmia, ajatella 

käsitteellisesti, ymmärtää monimutkai-

sia ajatuksia, oppia nopeasti ja oppia 

kokemuksesta.”  

professori L. Gottfredson 

 

Öhjelmistotälouden jä -älän osäämis-

keskustelun kä ydessä  todellä kovillä 

kierroksillä on tä rkeä  ymmä rtä ä , mis-

tä  osäämisestä yhteiskunnässä on to-

dellä tärve – ongelmän jä sentä misestä , 

änälysoinnistä väi nopeästä rätkäisus-

tä. Mediä on yleistä nyt digitääliset 

muutokset jä ohjelmistoyritysten tär-

peet otsikoissä koodäripuläksi, kun 

tosiäsiässä kyseessä  on korkeämmästä 

tuottävuuden luomisestä jä johtämi-

sestä. Korkeän tuottävuuden kehityk-

sen tälouksissä jopä 60 % yrityksistä  

hyo dyntä ä  omää ohjelmistosuunnitte-

luosäämistä yrityksen sisä llä  täi omäs-

sä tytä ryrityksessä  tävoitteiden sää-

vuttämiseksi tuleväisuudessä. Keskus-

telu koodäripulästä sekoittuu yhteis-

kunnän käpeä-äläiseen kustännuste-

hokkuus- jä tehostämiskeskusteluun. 

Keskustelustä puuttuu tä ysin tehok-

kuuden kolikon toinen puoli eli mo-

derni tuottävuus – uuden kä sityksen 

luominen, suunnittelu, kehittä minen jä 

käupällistäminen. Tä mä  on tälouskäs-

vun ydin, eli uuden lisä ärvon luomi-

nen jä synnyttä minen osäämisellä.  

Tuottävuuden tuloksenä syntyy tä ysin 

uusiä tuotteitä, pälveluitä, toimiälojä 

jä jopä tä ysin uusiä teollisuuksiä. Sivis-

tyksestä mme nä yttä ä kin puuttuvän 

tuottävuuskeskustelussä esille nous-

sut tä ysin uuden liiketoiminnän tävoit-

telu, pyrkimykset jä räkentämisen 

täidot. Nä in merkittä vä n nä ko kulmän 

puuttumisen juuret johtävät Öpetus-

hällituksen hyvä ksymä ä n vältäkunnäl-

liseen opetussuunnitelmään (ÖPS). 

ÖPH toteää jopä verkkosivuillä Suo-

men menestyksen perustuvän osäämi-

seen jä sivistykseen, muttä sämällä 

sivistä mme ensimmä isen ästeen oppi-

läät kuvittelemään, että  tälouskäsvuun 

väikuttävät väin tyo n hintä (tyo märk-

kinäpolitiikkä jä tyo tto myys) jä rähän 

hintä (infläätio jä korot). Vältäkunnäl-

lisestä opetussuunnitelmästä puuttu-

vät kokonään teknologiän kehittä mi-

sen väikutukset tälouskäsvuun jä kes-

tä vä ä n tälouteen, mään omien kä ytä n-

no n teknologiäkehityshänkkeiden väi-

kutus osänä kilpäilukykyä  jä teknolo-

giäsivistyksen merkitys modernissä 

ennäkoinnissä jä teknologistuvässä 

kilpäilukontekstissä; kontekstissä, 

jossä teknologiäkehittä misen nä ko kul-

mä siis kättää lääjä-äläisesti kestä vä n 

tälouden, kehityksen, ympä risto n, etii-

kän jä koko yhteiskunnän hyvinvoin-

nin nä ko kulmästä.  Nyky-yhteiskuntä 

on teknologiäintensiivinen jä muuntu-

mässä yhä  kiihtyvä llä  väuhdillä ohjel-

mistointensiivisemmä ksi. Öhjelmistot 

ovät keskeinen osä yhteiskuntämme 

infrästruktuuriä, jä ne mä ä rittelevä t 

yhä  enemmä n myo s mittäämättomän 

ärvokästä kulttuuriämme jä uhänäläi-

seksi muodostunuttä kulttuuriperin-

to ä .   

 

”Yleissivistyksessä EI ole kyse siitä, mitä 

pitäisi lukea tai opiskella, vaan tiedois-

ta ja taidoista, joita ihminen nyky-

yhteiskunnassa tarvitsee. Yleissivistys 

on ennen kaikkea tiedon soveltamista 

ongelmatilanteissa. Koska tietoa on 

tarjolla loputtomasti, tärkeintä on esit-

tää oikeita kysymyksiä.”  

filosofiän tohtori Jääkko Hintikkä 

 

Mistä on kysymys, kun yhteiskun-

nassa on ”koodaripula”? 

Yhä  useämmässä tyo häkemuksessä 

vääditään ICT-osäämistä jä digitäälisiä 

täitojä. Tyo näntäjät odottävät yhä  kor-

keätäsoisempiä osäämisen täsojä. Jä 

poliitikot väätivät digitäälisten täito-

jen lisä ä mistä  koulujen opetusohjel-

miin ilmän tärkempää kuväustä jä 

mä ä ritelmä ä  siitä , mistä  osäämisestä 

on todellisuudessä kysymys. Ösäämis-

tärpeissä on vältävä ero myo s Euroo-

pän sisä llä , riippuen yhteiskunnän 

teknologisestä täi tälouden kehityksen 

tilästä. Yleiseen poliittisen päinopis-

teeseen väikuttää myo s yhä  enemmä n 

mään omän teollisuuden tilä – joissä-

kin mäissä politiikkä nä yttä ä  olevän 

ulkopuolisessä ohjäuksessä, jonkä 

ävullä vä ltellä ä n omän teollisuuden 

kehittymistä  ulkomäisten investoin-

tien jä suurten tyo näntäjien päinos-

tuksen ällä. Suomessä ei ole häluttu 

tärttuä koodäripulään – miksi? Öpe-

tusministeri vetoää ennäkoinnin väi-

keuteen. Tä hä n ei voi muutä sänoä 

kuin, että  ennäkointitietoä on ollut 

runsäästi tärjollä älän riippumättomi-

en sivistys- jä pälvelujä rjesto jen käut-

tä sekä  lukuisistä EU:n hänkkeistä, 

muttä opetus- jä kulttuuriministerio llä  

ei ole nä ille äikää yliopistojen yksityis-

tä misen jä vältiostä erottämisen poli-

tiikän johdostä. Suomäläisestä politii-

kästä, julkisestä sektoristä jä virkä-

mieskunnästä on kädonnut ”tekno-

logiä- jä innoväätiokoulutuspolitiikän” 

ymmä rrys jä tietä mys tälouskäsvun 

luomisestä jä omän uuden teollisen 

pohjän kehittä misestä . Suomäläinen 

teollisuuspolitiikkä nä yttä ytyy sporä-

disenä puuhästelunä täi hänkkeinä, 

joissä ennältä mä ä ritellyille tähoille 

luodään tä stä  osäämistä – väikkä sä-

mänäikäisesti yhteiskunnässämme on 

yli 10 000 ohjelmistosuunnittelijän 

väje jä julkinen sektori tuhlää 500 mil-

joonää euroä vuodessä känsäntälou-

den omän uusteollistämisen jä viennin 

nä ko kulmästä.   

 

”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? 

Nä kemykseni mukään ei, koskä 

kyse on päljon syvä llisemmä stä  digi-

täälisen ohjelmistointensiivisen liike-

toiminnän suunnittelun, räkentämisen 

jä johtämisen osäämisväjeestä. Öhjel-

mistot luovät yleisenä  teknologisenä 

täitonä jä kyvykkyytenä  ne elementit 

yhteiskuntään, joiden ävullä luodään 

uuttä tuottävuuttä, innoväätioitä, päl-

veluitä, yrityksiä , märkkinoitä, toimi-

älojä täi jopä kokonään uusiä tuleväi-

suuden älojä, kuten orgääniseen biolo-

giään perustuviä ohjelmoitäviä teolli-

suuksiä.   

Tieto- jä ohjelmistotekniikän op-

piälä on jäkäutunut viiteen yhteisen 

perustän omäävään oppiälään. Viisi 

älää ovät läskennällinen tiede 

(Computational Science), tietojenkä sit-

telytiede (Computer Science), ohjelmis-

tosuunnittelu (Software Engineering), 

tietotekniikkä (Computer Engineering) 

jä läskentätekniikkä (Computing Tech-
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 nology). Käikki viisi jäkävät sämän 

perustän kuten esim. lä ä ketieteessä  

eri erikoistumisälän jäkävät biologiä, 

kemiä, fysiikkä täi änätomiä. Tieto- jä 

ohjelmistotekniikän oppiälälle yhteisiä  

perusteitä jä jäettujä nä ko kulmiä ovät 

koodäus, ohjelmointi, ohjelmän suun-

nittelu jä tietoräkenteet. Nä iden ohellä 

jäettuä ymmä rrystä  ovät tietoteknii-

kän läitteet jä ympä risto t sekä  ohjel-

mistosuunnittelun perusteet. Käikki 

viisi nä ko kulmää jäkävät myo s ym-

mä rryksen diskreetistä  mätemätiikäs-

tä, läskennällisestä tieteestä , tekoä lys-

tä  jä logiikästä. Nä iden viiden oppiälän 

rinnällä tulisi nä hdä  myo s kuudes eli 

luovä ihmisen jä ohjelmistojen vä linen 

vuoroväikutus- jä kokemusteknologiä 

(Human Computer Interaction) täi web

-teknologiäsuunnittelu (Web Techno-

logy Design and Development) kä ytto -

liittymien muodostuessä yhä  strätegi-

semmiksi kilpäilu-, pälvelukokemus- 

jä lisä ärvotekijo iksi digitäälisissä läit-

teissä, pälveluissä jä rätkäisuissä. Kes-

kitymme jätkossä tärkästelemään en-

sisijäisesti digitäälisten ohjelmistoin-

tensiivisten liiketoimintojen synnyttä -

mistä  uusien älustätälouden liiketoi-

mintojen jä pälveluiden perustämisen 

(suunnittelun jä räkentäminen) nä ko -

kulmästä yksittä isten teknologioiden 

esim. tekoä lyn täi kerrosten esim. 

kä ytto liittymä n sijään.  

Koulutusohjelmät ovät luonteel-

tään eriläisiä. Suppeänä oppiälänä 

läskentätekniikkä on keskittynyt mui-

den insino o ri- jä teknisten tieteiden 

läskentäohjelmistojen hyo dyntä mi-

seen suunnittelussä jä simuloinnissä. 

Tietotekniikkä on infrä-, kä ytto -, läite- 

jä verkkoympä risto jen sekä  elektronii-

kän suläutettujen jä rjestelmien tutki-

mukseen keskittyvä  oppiälä. Tietojen-

kä sittelytiede tärjoää joustävän jä lää-

jän mähdollisuuden syventyä  tieteelli-

sesti ohjelmoinnin jä läskennän nä ko -

kulmästä älgoritmien, tekoä lyn, gene-

tiikän, bioinformätiikän, gräfiikkäläs-

kennän jä mätemätiikän sovelluksiin 

useän ohjelmistokielen ävullä. Läsken-

nällinen tiede tärjoää sovelluksiä teol-

lisuusprosessien mällinnukseen, opti-

mointiin jä simulointiin sekä  fysiikän, 

sovelletun mätemätiikän jä tietojenkä -

sittelyn perustutkimukseen. Öhjelmis-

tosuunnittelu keskittyy yhteiskunnän 

jä elinkeinoelä mä n lääjojen komplek-

sisten ydintoimintojen kuten pälvelui-

den, prosessien, käupänkä ynnin, äsi-

oinnin, tälouden, liiketoiminnän jä 

teollisuusrätkäisujen suunnitteluun, 

jätkuvään kehittä miseen jä johtämi-

seen sekä  nä ihin liittyvien menetelmi-

en kehittä miseen läädukkäiden, riskit-

to mien, eettisten jä täloudellisesti kän-

nättävien rätkäisujä luomiseksi nyky-

yhteiskunnän kä ytto o n tuottävuuden 

mäksimoimiseksi. Öhjelmistosuunnit-

telun kältäinen, muttä tietoliikenne-

rätkäisujen kehittä miseen keskittynyt 

oppiälä lo ytyy tietoliikennetekniikäs-

tä. Tietoliikennetekniikkä on lä hinnä  

ohjelmistosuunnitteluä, muttä keskit-

tyy väin yhteen hyvin fokusoituun nä -

ko kulmään tietoliikenteen tietoverkko

-ohjelmistojen jä -jä rjestelmien kon-

tekstissä. 

 

“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 osäämisväjees-

sä on siis kyse päljon syvemmä stä  

osäämisväjeestä kuin koodäriväjeestä. 

Koodäriväje onkin synonyymi lä hes 

käikille tieto- jä ohjelmistotekniikän 

oppiälän ämmättiläisten osäämiselle:  

tietojenkä sittelyn tutkijä (Computer 

Scientist = CS), dätätutkijä (Data Scien-

tist = DS), dätäsuunnittelijä (Data En-

gineer = DE), ohjelmistokehittä jä  

(Developer), ohjelmoijä (Programmer), 

ohjelmistosuunnittelijä (Software En-

gineer = SE), ohjelmistoärkkitehti 

(Software Architect SA), systeemiärk-

kitehti (Systems Architect = SA), liike-

toiminnän änälysoijä (Business Analyst 

= BA) jä liiketoiminnän tietoärkkitehti 

(Business Information Architect = BIA). 

Käikki nä itä  kä ytetä ä n äivän liiän 

usein toistensä synonyymeinä , kun 

todellisuudessä kyse on tä ysin eri 

osäämisestä, ärvon luonnistä jä kyvyk-

kyydestä  orgänisäätiossä jä yhteiskun-

nässä. Käikki edellä  luetellut ovät tek-

nisiä  ämmättejä jä väätivät myo s pe-

rusteellistä tieto- jä ohjelmistoteknii-

kän jäettuä perusymmä rrystä . Ösää-

mis- jä ymmä rrysväjeessä on siis kysy-

mys ohjelmistoihin liittyvä stä  tietä -

myksestä . Öhjelmistot ovät MIT:n mu-

kään modernin teknologiäyhteiskun-

nän uusi monikä ytto inen jä luovä 

yleisteknologiä.  

 

”Software is the magic.” 

B. Gätes 

 

Miksi muualla tämä on ymmärretty 

paremmin? 

Yhteiskunnän kyvykkyyden nä ko -

kulmästä tulee tärkästellä kähden eri 

koulutusnä ko kulmän yleistä  osäämis-

tävoitettä koko yhteiskunnän nä ko kul-

mästä. Yhteiskunnän nä ko kulmästä 

kyse on täsäpäinostä, jonkä ävullä vär-

mistetään toimivä, tuottävä jä riskitto -

mä n tuottävuuden syntyminen yhteis-

kunnän eri osien kä ytto o n. Vertäilunä 

voidään kä yttä ä  lä ä ketieteen täi opet-

täjien koulutustä: känsäkuntä ei pysy 

hengissä  käpeä-äläisillä pänostuksillä; 

miten kä visi, jos käikki lä ä kä rit koulu-

tettäisiin lä ä ketutkimukseen täi käi-

kistä opettäjistä koulutettäisiin ärvok-

kään filosofisen elä mä nkätsomustie-

don opettäjiä. Koulutuspolitiikän teh-

tä vä nä  on huolehtiä täsäpäinostä jä eri 

koulutusnä ko kulmien elinkelpoisuu-

destä yhteiskunnän toiminnän yllä pi-

tä jinä , kehittä jinä  jä täloudellisen är-

von luojinä. Kyse ei ole ”joko täi” täi 

”toinen on toistä pärempi” -keskus-

telustä, vään täsäpäinostä jä molem-

minpuolisen yhteisväikutuksen tun-

nustämisestä: toinen ilmän toistä ei 

ole mitä ä n. Yksi yhteiskuntämme pä-

rädokseistä on tieteen voimäkkäästi 

esille nostämä jäkolinjä kähden nä ko -

kulmän vä lille, kun todellisuudessä 

kyse on yhdestä  kokonäisuudestä. Yh-

teiskuntämme tulisikin juhlistää Leo-

närdo dä Vincin jä Steve Jobsin kältäi-

siä henkilo itä , joiden pohjäton kiinnos-

tus kuvällistä esitystä , täidettä, muo-

toiluä, suunnitteluä, insino o rityo tä , 

räkentämistä jä kehittelyä  kohtään säi 

heidä t loistämään sekä  tiedoillä että  

täidoillä. Käpeä luonnontiede täi tek-

nologiä ei yksin luo menestystä , vään 

tärvitään poikkitieteellistä  jä lääjä-

äläistä, humääniä jä yhteiskunnän eri 
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HUIPPUSEMINAARI 26.-28.9.2018 
- Tekoäly työyhteisössä  
 
 
 
Kun tekoäly ja ohjelmistorobotit yleistyvät tietotyössä, 
minkälaista osaamista tarvitaan ihmisiltä? Minkälaisia 
tiimejä ihmisistä ja tekoälystä rakentuu? Minkälainen 
on työyhteisön kulttuuri ja toimintatavat? Kuka käs-
kyttää ja ketä? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin 
haemme vastauksia kaksipäiväisessä Tekoäly työyhtei-
sössä -huippuseminaarissa.  
 
Osallistumismaksu 350€ sisältää majoituksen, ohjelman 
ja ateriat. TIVIA-yhteisön (mm. Sytyke) jäsenet saavat 
50€ alennuksen. Ilmoittautumalla 31.5.2018 mennessä 
saat vielä early bird -alennuksena 50€.  
 
Ilmoittautumiset ja lisätietoa: 
www.sytyke.org/tapahtumat/ai-huippuseminaari 
 
Ps. voit myös ennen ilmoittautumista  
liittyä Systeemityöyhdistyksen henkilöjäseneksi.  
www.sytyke.org/jaseneksi 
 
 
Silja Serenade 26.-28.9.2018 
Helsinki - Tukholma - Helsinki 



 

24  Sytyke 2/2018  

 orgänisäätioiden tärpeistä lä htevä ä  

känsäntälouden menestymisen omää 

koulutusnä ko kulmää täloudellisen 

lisä ärvon kilvoittelun määilmässä. 

Jäkolinjät, pirstäleisuus jä siiloutumi-

nen ovät västävoimä yhteisten tävoit-

teiden säävuttämiselle niiden luodessä 

tilää virheellisille, ulkoä kä sin räkentu-

ville kä sityksille jä älän sisä isille jä n-

nitteille. Yhteiset, kokonäisvältäiset 

tävoitteet väätivät käikiltä osäpuoliltä 

kokonäisuuden ymmä rrystä  koko elin-

käären nä ko kulmästä. Lisä ksi ne vääti-

vät sen tosiäsiän hyvä ksymistä , että  

kummätkin osäämisälueet ovät täsä-

vertäisessä 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 tohtorikooda-

reita kortistoon? 

Öhjelmistosuunnitteluosäämiseen 

tä htä ä vä n koulutuksen puuttuessä yli 

50 % ohjelmoijistä välmistuu teoreet-

tiseen perustieteeseen jä läskennälli-

seen mätemätiikkään päinottuvistä 

läskennällisen tietojenkä sittelytieteen 

koulutusohjelmistä. Suurimmissä yli-

opistoissämme jopä puolet opiskeli-

joistä keskeyttä ä  opinnot jä väihtää 

toisille, nyky-yhteiskunnän kehityk-

seen västääville oppiäloille. Yliopistot 

siis kouluttävät osääjiä tieteen pälve-

lukseen jä tärpeisiin, eivä t yhteiskun-

nän täi elinkeinoelä mä n kehittä mi-

seen. Koulutusohjelmiä pidetä ä n yllä , 

koskä nä in virkänsä sääneet voivät 

yllä pitä ä  äsemäänsä, säädä hälpää tut-

kimusäpuä jä perustellä oppiälän ope-

tustä ilmän muutospäinettä jä kehitty-

mistärvettä. Usein sämät henkilo t 

myo s ohjäävät koko älän opetuksen 

kehittymistä  vänhollisin tiedoin irräl-

lään määmme elinkeinoelä mä n jä ny-

ky-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 knowled-

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 väikuttävuu-

den ymmä rtä minen on yhteiskunnän 

kilpäilukyvyn jä uusteollistumisen 

nä ko kulmästä äivän keskeistä . Mäte-

mätiikästä jä luonnontieteistä  nousevä 

läskennällisen dätän änälyysi päinot-

tää suurten olemässä olevien äineisto-

jen pohjältä syntyvä ä  ongelmänrätkäi-

suä mätemätiikän jä läskennällisen 

tieteen teoriän kehittymisen nä ko kul-

mästä, kun tääs ohjelmistosuun-

nittelu keskittyy luomään 

rätkäisujä todellisiin yh-

teiskunnän jä elinkei-

noelä mä n ongelmiin, 

joihin ei vielä  ole 

rätkäisujä, suun-

nittelun, muotoi-

lun, ohjelmoin-

nin, elinkäären, 

yllä pidettä vyy-

den, pälvelun-

läädun, tieto-

turvän, kä yttä -

jä kokemuksen jä 

täloudellisen kän-

nättävuuden nä ko -

kulmästä ihmisille. 

Molempiä osäämisälu-

eitä tärvitään kullekin 

ominäisessä roolissä jä kon-

tekstissä.    

 

”Successful architecture includes creati-

vity, 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 lä hestymme noin 1 000 

000 (miljoonän) ICT-ämmättiläisen 

väjettä Euroopässä. Useämmänkin 

tutkimuksen mukään väjeestä 40 % 

kohdistuu ohjelmistosuunnitteluosää-

miseen. Erittä in kehittyneissä  jä edis-

tyneissä  mäissä kuten Suomi tä mä  

luku on huomättävästi suurempi. Suu-

rimmät tyo voimän säännin häästeet 

ovät yleisessä  ohjelmoinnin jä ohjel-

mistojen ymmä rryksessä  teollisessä jä 

elinkeinoelä mä n kontekstissä jä uu-

den liiketoiminnän kehittä misessä . 

Kyse on uuden ohjelmistoihin perustu-

vän älustä- jä informäätiotälouden 

suunnittelustä, luomisestä jä räkentä-

misestä. Tä tä  voidään verrätä tä ysin 

uuden kompleksisen märkkinän täi 

teollisuuden synnyttä miseen inkre-

mentäälisesti väihe väiheeltä iterätii-

visesti kehittyen. Suuret viheliä iset 

ongelmät rätko-

tään 

pilkko-

mällä ne päläsiin, 

jolloin pälästen ävullä pystytä ä n koko-

näisuuttä sekä  hällitsemään että  johtä-

mään. Tä tä  koko toimiälän täi teolli-

suuden nä ko kulmän kättävää osää-

mistä jä kyvykkyyttä  kutsutään ärkki-

tehtuurityo ksi (Enterprise Architecture 

= EA), jä se on osä ohjelmistosuunnit-

telun oppiälää älustätälouden räkentä-

misen nä ko kulmästä. Örgänisäätioillä 

on vältävä väje suurten kokonäisuuk-

sien johtämisen ymmä rtä jistä , suun-

nittelun täitäjistä jä oikeistä toteuttä-
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 jistä. Todellisistä osääjistä, jotkä osää-

vät äsiät perusteellisesti jä kykenevä t 

luomään uuden liiketoimintää toteut-

tävän jä pyo rittä vä n ohjelmistojen 

kokonäisuuden. 

 

“While everyone knows that enginee-

ring 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 yhteis-

kunnan näkökulmasta? 

Nä kemyserot jä jäkolinjät perintei-

sen läskennällisen tietojenkä sittelytie-

teen (Computational Computer Science 

tai Mathematical Computer Science 

and Engineering) känssä ovät väärälli-

siä. Joissäkin oppiläitoksissä kyse on 

sisä isestä  vältätäistelustä läitosten 

johdossä, rähoituksestä, äsemästä yh-

teiskunnässä täi äsemästä väikuttäjä-

nä koko tiedeyhteiso ssä , jopä vältä-

kunnän politiikässä täi globäälien tie-

dekomiteoiden päikoissä. Toisen älän 

solvääminen, älentäminen jä vä hä ttely 

eivä t johdä yhteiskunnän nä ko kulmäs-

tä kokonäistäloudellisesti pärhääseen 

tulokseen. Pähimmillään yliopistoissä 

läskennällinen tietojenkä sittelytiede 

kä yttä ä  vältä-äsemää nä ivettä mä llä  

muiden rinnäkkäisten oppiälojen äse-

män jä resurssit. Tä stä  on määssämme 

lukuisiä esimerkkejä , mikä  mielestä ni 

on väin osoitus todellisen sivistyksen 

puuttumisestä yksipuolisellä tiedemit-

tärillä operoivästä käpeä-äläisestä 

äkäteemisuudestä.  

Läskennällisen tieteen (compu-

tational science) äsemä on Suomessä 

poikkeuksellisen korostunut globää-

listi tärkästeltunä. Läskennällistä 

tiedettä  on häluttu kä yttä ä  

keinonä säädä suomäläi-

sen tiede ränking nos-

tettuä korkeämmäl-

le muistä nä ko kul-

mistä systemäät-

tisesti tinkimä l-

lä  jä seuräuk-

sistä vä littä -

mä ttä . Täus-

tällä on Suo-

messä pitkä ä n 

vällinnut jä 

juurtunut ym-

mä rtä mä tto myys 

ohjelmistointensii-

visten pälveluiden 

uudestä liiketoimin-

nällisestä roolistä hällin-

nollisen rinnällä. Tä mä  kehi-

tys johti lääjämittäiseen ohjel-

mistosuunnittelukoulutuksen resurs-

sien leikkäämiseen elinkeinoelä mä n 

johdon tärkästellessä ohjelmistointen-

siivisiä  investointejä väin kustännuksi-

nä. Tä mä n jo kohtä kolmekymmentä  

vuottä jätkuneen kehityksen seuräuk-

senä ohjelmistosuunnittelun koulu-

tuksestä jä opettäjä kunnästä on tullut 

erittä in teoreettistä jä liiketoiminnästä 

etä ä llä  olevään. Pienten sä ä sto jen tä-

voittelun tuloksenä yhteiskunnässä 

onkin myo s ohjelmistosuunnittelun 

opettäjäväje. Nykytietä myksen jä tut-

kimuksen mukään nopeästi muuttuvät 

ohjelmistojä rjestelmä t jotkä ovät päi-

källisesti suunniteltu, kehitetty jä tes-

tättu syntyvä t 300-600% tuottäväm-

min kuin ulkoistetut 3-6 v. tutkimuk-

sen 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 myydä ä n pälveluä 

täi tuotettä, jotä ei vielä  edes ole ole-

mässä. Koulutusjä rjestelmä , jokä tuot-

tää väin välmiin liiketoiminnän tieto-

jen jä äineistojen änälysoijiä (data 

scientist) jä hällinnon (business ad-

ministration including finance, law and 

human relations) pyo rittä jiä  ei voi me-

nestyä  globäälissä kilpäilussä. Yhteis-

kuntä menestyy väin, jos se pystyy itse 

luomään korkeää tuottävuuttä uuden 

jälostusärvon käuttä jä omistämään 

tä mä n kehityksen tulokset. Menesty-

minen on kiinni kyvystä  luodä tä ysin 

uusiä toimiälojä, märkkinoitä, pälve-

luitä jä tuotteitä ohjelmistoteknologi-

än ävullä, joistä on mähdollistä säädä 

todellistä täloudellistä lisä ärvoä. Tä-

loudellisen lisä ärvon säävuttämisen jä 

käsvättämisen tulee ollä yksi keskei-

sistä  koulutuspolitiikän tävoitteitä. 

Lisä ärvon ävullä mähdollistetään uu-

distuminen, kilpäilukyvyn jätkuvä jä 

pysyvä  kehittä minen sekä  yhteiskun-

nän toiminnän pyo rittä miseen tärvit-

tävän ylijä ä mä n tuottäminen esimer-

kiksi terveydenhuollolle, koulutuksel-

le, vänhuksille, kulttuurille jä tutki-

mukselle.  

 

“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 käik-

kiälle jä toimiälojen muuntuminen 

tä ssä  kehityksessä  on luonut yhteis-

kunnälle häästeen ymmä rtä ä , mitä  

osäämistä tärvitään. Önkin luonnollis-

tä, että  muutoksen omistäjuudestä 

kä ydä ä n kilpäiluä sekä  eri oppiälojen, 

mediän, konsulttien että  teknologiätoi-

mittäjien vä lillä . Ulkopuolisten nä ko -

kulmästä IT- jä ohjelmistoälän suppe-
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 ät, eriläiset kä sitteiden kä ä nno sten 

merkitykset jä kielen kehittymä tto -

myydestä  johtuvät monimerkityksiset 

kä sitteet ovät tehneet oikeiden koulu-

tuspänostuksen kehittä misen häästä-

väksi. Sekävää tilännettä ei ole helpot-

tänut tiedeyhteiso n sisä iset ristiriidät 

jä kä sitteelliset oppisodät. Äsiäntunti-

joiden kesken onkin suuri huoli mäte-

määttisen tieteen dominoivästä jä häl-

litsevästä vältä-äsemästä ilmän mui-

den nä ko kulmien täsäpuolistä huomi-

ointiä jä ärvostustä. 

 

Mistä oppialoista ja osaamisnäkö-

kulmista sitten on laajemmin kyse? 

Tietojenkä sittelytiede (Computer 

Science tai Informatics) muodostuu 

useistä toisilleen rinnäkkäisistä op-

piäloistä, jotkä jäkävät keskenä ä n oh-

jelmoinnin, muttä eroävät merkittä -

vä sti siinä , miten ohjelmointiä kä yte-

tä ä n jä mihin ohjelmoinnin ävullä py-

ritä ä n. Toisten nä ko kulmien tävoittee-

nä on dätä-änälysointi, kun tääs tois-

ten tävoitteenä on luodä osääminen, 

jollä suuri ohjelmistojä rjestelmä  voi-

dään suunnitellä jä toteuttää. 

Händbook of Computer Science 

änd Engineering mä ä ritteli tieto- jä 

ohjelmistotekniikän kä sittä mä ä n seu-

räävät osä-älueet tärkoituksellä epä -

selvä sti. Esityksessä  ei ollut tärkem-

pää kuväustä siitä , miten eri osä-

älueet eroävät jä väikuttävät esim. 

uusien älustätälouden jä rjestelmien 

suunnittelun, räkentämisen, kehittä -

misen jä yllä pidon nä ko kulmästä: 

- 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 tyo näntäjän jä elinkeinoelä -

mä n tutkimuksen mukään sopivän 

ohjelmistosuunnitteluosäämisen pä te-

vyyden säävuttää 3–5-vuotisessä kor-

keäkoulun täi yliopiston opintokoko-

näisuudessä, jossä on mukänä moni-

tieteisesti myo s muitä kuin teknisiä  

oppiäineitä. Tytto jen jä näisten pä ä sy 

ohjelmistosuunnittelun korkeäkoulu- 

täi yliopistotutkintokokonäisuuksiin ei 

ole tehty houkutteleväksi, väikkä 

määmme tytto jen jä näisten mätemä-

tiikkä osääminen on määilmän huip-

puä. Pä ä osä teknisistä  tä ydennys- jä 

jätkokoulutus opintokokonäisuuksistä 

ovät niin teoreettisiä mätemätiikkää jä 

tiedettä  päinottäviksi, että  ne kärsivät 

ison osän häkijoistä pois. Teoreettiset 

opetusohjelmät ilmän todellistä yhte-

yttä  ihmisten, yhteiskunnän jä elinkei-

noelä mä n isoihin häästeisiin ovät joh-

täneet koko älän suosion läskemiseen 

erityisesti nuoren tytto jen jä näisten 

keskuudessä.  Suomestä puuttuvät 

monitieteiset jä liberäälin sisä ä noton 

mähdollistävät tekniset koulutusohjel-

mät, jossä mätemätiikkä on korvättu 

lääjoillä ohjelmoinnin jä ohjelmisto-

suunnittelun opintokokonäisuuksillä 

kuten useissä USÄ huippuyliopistois-

sä. Mätemätiikkä ns. läskennällisen 

tieteen koulutusohjelmiä Suomessä on 

lääjästi tärjollä, muttä muiden nä ko -

kulmien tilänne on känsällisesti krii-

sissä .  Nä itä  ns. uuden informäätio- jä 

ohjelmistoteollisen äikäkäuden koulu-

tusohjelmiä ei ole syntynyt suomäläi-

sen korkeäkoulu- täi yliopistomonopo-

lin pitä essä  tiukästi kiinni vänhoistä 

koulutusäloistä, perinteisistä  yleissi-

vistä vä n koulutuspolitiikän nä ko kul-

mistä jä tieteellisestä  päinotuksestä 

koulutusälojen resurssien priorisoin-

nissä. Euroopässä on syntynyt useitä 

uusiä teknisiä  ohjelmistosuunnittelun 

korkeäkoulujä jä yliopistojä. Uuden 

nä ko kulmät jä koulutusohjelmät ovät 

mähdollistäneet tytto jen jä näisten 

sisä ä noton osuuden käsvättämisen 30

–50 % täsoon. Uudet yliopistot täi kor-

keäkoulut ovät syntyneet ketterä sti 

jopä 1,5 vuodessä välmistelun kä yn-

nistymistä  – Suomessä ei ole säätu 

äikäiseksi yhtä ä n merkittä vä ä  uuttä 

pysyvä ä  koulutusjä rjestelmä n räken-

nettä viimeisten 20 vuoden äikänä. 

 

 

Mikä vaikutus on ohjelmistojen 

koon kasvamisella? 

Öhjelmistosuunnittelun rooli on 

käsvänut merkittä vä sti ohjelmistojen 

jä ohjelmistojä rjestelmien väikuttäes-

sä yhä  lääjemmin yhteiskunnässä. Öh-

jelmistojen lääjuus, koko, osät jä omi-

näisuudet käsvävät uusien sovellus-

älueiden myo tä  jätkuvästi jä yhä  kiih-

tyvä llä  väuhdillä. Ösäämisen nä ko kul-

mästä eri oppiäloillä on merkittä vä  

ero jä tävoite, väikkä eri nä ko kulmät 

jäkävät keskenä ä n lukuisiä sämojä 

osäämisen osä-älueitä. Öhjelmisto-

suunnittelu identifioituu päremmin 

teknologiäkehittä miseen kuin läsken-

nälliseen jä mätemäättiseen änälyy-

siin. Ämmätillisen kehityksen nä ko kul-

mästä tuleväisuudessä tärvitään eri-

tyistä  johtäjuuttä kähden toisilleen 

tä rkeä n nä ko kulmän pitä misessä  yh-

dessä  jä täsävertäisinä. Ön koko yhtei-

so n tehtä vä  västätä yhä  kompleksi-

sempiin jä rjestelmä kehityksen hääs-

teisiin jä läädun kehittä miseen sekä  

suunnittelussä jä pälvelumuotoilussä 

että  itse toteutuksessä sämällä tuottä-

en tutkimustietoä koko nä ko kulmän 

käikkiin tärpeisiin jä toimien yhteis-

tyo ssä  elinikä isen oppimisen koulu-

tustärjonnän luomisessä. Käikkiä nä -

ko kulmiä pälveleväksi – ei väin esi-

merkiksi tekoä lyä  välmiille dätälle.  

 

Missä elinkaaren vaiheessa laatu ja 

vaikuttavuus luodaan? 

Öhjelmistosuunnittelu on mukänä 

erityisesti elinkäären älussä täi värhäi-

sissä väiheissä, kun ennäkoidään ym-

pä risto ä  jä suoritetään ketteriä  kokei-

lujä äsiäkäslä hto isesti. Kun änälysoitä-

vää dätää ei vielä  edes ole, ei ole vielä  

mitä ä n, millä  kerä tä  vältäviä dätä- täi 

tietoäineistojä eikä  vielä  todellisiä lii-

ketoiminnän tulojä jä nä iden mähdol-

listämiä vältäviä uusinvestointejä. 

Älän huippuyritykset kutsuvätkin oh-

jelmistosuunnittelukyvykkyyttä  reää-

liäikäiseksi teollisuus-, toimiälä-, 

märkkinä-, kilpäilijä-, teknologiä- jä 

täloustutkimukseksi, jokä äntää käik-

kein luotettävimmän kuvän uusistä 

kehityksen suunnistä, mieltymyksistä , 

kä ä nteistä , loikistä jä osäämistärpeistä 

muutosten ennäkoinnissä. Öhjelmisto-

suunnittelu on uuden nopeästi kehit-
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sen opinnäytetyön. Palkinnon tarkoituksena sen lisäksi että kannustaa opiskelijoita tekemään 
laadukkaita opinnäytetöitä, on edistää suomalaista tietojärjestelmätyön osaamista sekä teh-
dä Sytyke ry:n toimintaa tunnetuksi oppilaitoksissa ja alan opiskelijoiden keskuudessa. 

 
Palkittavan opinnäytetyön aihepiiri voi liittyä esimerkiksi ohjelmistoliiketoimintaan, kokonais-
arkkitehtuuriin, mallinnukseen, tietojärjestelmäprojektien hallintaan tai testaukseen. Opin-
näytetyö voi liittyä teknologiaan tai sen hyödyntämiseen.  

 
Vaikuttavimman opinnäytetyön valintaan voi osallistua opinnäytetyö, joka on 

- valmistunut joko yliopistosta (pro gradu / kandityö) tai ammattikorkeakoulusta 
- hyväksytty 1.7.2017 - 30.6.2018 välisenä aikana vähintään arvosanalla hyvä. 

 
Vaikuttavimman opinnäytetyön palkintona on 500 €:n stipendi sekä vuoden jäsenyys Sytyke 
ry:ssä sisältäen TIVIA:n jäsenyyden. Lähetä vapaamuotoinen hakemus 15.7.2018 mennessä 
osoitteeseen opinnaytteet@sytyke.org. Hakemuksessa tulee olla: 

- opiskelijan nimi, yhteystiedot ja oppilaitos sekä opinnäytetyöhön liittyvän tutkinnon nimi 
- opinnäytetyön otsikko, aihe, tiivistelmä ja linkki opinnäytetyöhön. 

 
Lisätietoja palkinnosta ja vaikuttavuuden arviointikriteereistä sekä hakuohjeet löydät osoit-
teessa www.sytyke.org/tapahtumat/opinnaytetyokilpailu. Vaikuttavin opinnäytetyö -
palkinnon voittaja julkaistaan syysseminaarissamme marraskuussa 2018 sekä Sytyke -lehdessä 
että verkkosivuillamme www.sytyke.org. 



 

28  Sytyke 2/2018  

 tyvä n ohjelmistotälouden keskeisim-

piä  strätegisiä ennäkoinnin jä uudistu-

misen kyvykkyyksiä . Öhjelmistosuun-

nittelu on yrityksen tutkä- jä tieduste-

luosästo, jonkä ärvo nä kyy yrityksen 

kyvyssä  tehdä  itse uuttä liiketoimin-

tää. 

 

Kuinka relevanttia suunnitte-

luosaaminen on talouden näkökul-

masta? 

Öhjelmistosuunnittelu on sidoksis-

sä ympä ro ivä n määilmän erittä in no-

peään kehitykseen, uudistumiseen jä 

muutokseen. Önkin hyvin todennä -

ko istä , että  koko äjän teknologisesti 

muuttuvä ympä risto  siirtä ä  ohjelmis-

tosuunnittelun kypsymistä  vuosikym-

menillä , ellei jopä sädoillä vuosillä. 

Toisäältä ohjelmistosuunnittelun pe-

rusperiäätteet ovät pysyneet muuttu-

mättominä jä kestä vinä  vuosikymme-

niä , kompleksisuuden jätkuvästi käs-

väessä johtuen sidosteisten, rinnäs-

teisten jä käusäälisten väätimusten 

käsvämisestä yhä  kiihtyvä llä  tähdillä. 

Kompleksisuuden nä ko kulmästä oh-

jelmistosuunnittelu on kymmeniä  ker-

tojä monimutkäisempää jä väätiväm-

pää kuin yhden mätemäättisen ongel-

män rätkäiseminen, yksinkertäistämi-

nen jä änälysointi reäälimääilmän ul-

kopuolellä. Öhjelmistosuunnittelu on 

enemmä n kä ytä nno n jä reäälimääil-

män ongelmien riskito ntä  luovää on-

gelmänrätkäisuä. Sen tävoitteessä ko-

rostuu ihmisten, yhteiskunnän jä elin-

keinoelä mä n äsettämien toiveiden 

toteuttäminen tekniikän jä tälouden 

kehityksen tähdissä. 

Öhjelmistosuunnittelu on keskei-

nen räkennettäessä uuttä teollisuuttä, 

toimiälää täi märkkinää. Öhjelmistotä-

louden räkentäminen ei ole irrällään 

yhteiskunnän täi tälouden kehitykses-

tä . Ösäämisen kehityksessä  korostuu 

tälouden nopeä kehittyminen jä ohjel-

mistojen yhä  voimäkkäämpi linkitty-

minen käikkiä toimiälojä lä pileikkää-

vänä jä mullistävänä teknologiänä. 

Tä mä  kehitys synnyttä ä  yhä  enemmä n 

eri yritysten jä toimiälojen tärpeistä 

lä hteviä  osäämisväätimuksiä koko 

ohjelmistosuunnittelukoulutuksen 

kehittä miselle liittyen reääliäikäisesti 

täpähtuvään liiketoiminnän kehityk-

seen. Öhjelmistosuunnittelu ei ole epä -

mä ä rä inen itseoppineiden oppiälä, 

vään koko yhteiskunnän strätegisen jä 

kriittisen ärjen infrästruktuurin suun-

nitteluä, kehittä mistä , yllä pitoä jä jät-

kuvää reääliäikäistä pä ivittä mistä  kor-

keällä osäämisellä, jotä sovelletään 

ennältä mä ä ritellyillä  toimintämälleil-

lä läädukkäiden tulosten säävuttämi-

seksi riskitto mä sti. Öhjelmistosuunnit-

telu kehittä ä  myo s koko teollisuuteen 

liittyviä  älän tuotäntomenetelmiä , tyo -

vä lineitä , ympä risto jä  jä teknologioitä, 

jotkä mähdollistävät tuottävuuden 

kehittymisen. 

Öhjelmistosuunnitteluosäämisestä 

on tullut yhteiskunnän jä elinkeinoelä -

mä n strätegisen kehityksen tä rkein 

ymmä rryksen oppiälä. Ilmän syvä llistä  

osäämistä, ymmä rrystä  jä tietotäitoä 

ei todellistä mestäriluokän täituruuttä 

kilpäilukyvyn kehittymiseksi pä ä se 

täpähtumään. Moni- jä poikkitieteinen 

oppiälä kättää lääjän kompleksisen jä 

väikeästi ymmä rrettä vä n kontekstin, 

jonkä kehittymistä  tulee tehdä  siihen 

erikoistuneen jä keskittyneen op-

piälän tutkimusnä ko kulmien käuttä 

huomioiden ihmisten, yhteiso jen, yh-

teiskunnän jä elinkeinoelä mä n tär-

peet. Öppiälän kehittyminen ei ole 

pysynyt yhteiskunnän kehittymisen 

tähdissä tieteenälän resurssien päinot-

tuessä yksipuolisesti suppeiden mäte-

määttisten jä loogisten ongelmien änä-

lysointiin ilmän tuotteiden, pälvelui-

den, robotiikän, liiketoiminnän pro-

sessien jä älustojen kehittä misen nä -

ko kulmää – erityisesti pälveluiden 

läädun, kä ytettä vyyden, toimintävär-

muuden, käupällisen menestyksen jä 

liiketoiminnän käsvun nä ko kulmästä. 

Öhjelmistosuunnitteluosääminen on 

keskeisessä  roolissä tietoteknisten 

digitäälisten pälveluiden jä älustojen 

hänkinnässä, äinä tärpeiden selvittä -

misestä  tuleväisuudessä hänkinnän 

korväämiseen uudellä jä rjestelmä llä . 

Tä llä  tärkoitetään yhteiskunnän kä yt-

tä mien ohjelmistojen läätuä, luotettä-

vuuttä, virheetto myyttä , riskitto myyt-

tä , ennäkoitävuuttä, kä ytettä vyyttä , 

lääjennettävuuttä, yllä pidettä vyyttä , 

pä ivitettä vyyttä  jä dokumentointiä. 

Öhjelmistosuunnitteluosääminen on 

keskeinen ohjelmistojen jä jä rjestelmi-

en tuottävuuden kehittä misen vä line 

yhteiskunnässä. 

 

“Senior executives are usually caught 

up in a futuristic snapshot of the bu-

siness 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 kä ynnissä  olevä tieto-

tekniikän jä erityisesti ohjelmistojen 

värään räkentuvä tälouden kehittymi-

nen täpähtuu nyt jä tule-

väisuudessä. Vältävässä 

hypen nosteessä 

olevä dätätälous ei 

tule mähdolliseksi 

ilmän hyvin suunni-

teltujä jä rjestelmiä , 

tietomällejä, lääduk-

käitä liiketoiminnän 

prosessejä, kä yttä jä -

pälveluitä, kä ytto -

liittymiä  jä tiedon 

tällentämiseen liit-

tyviä  sä ä nto jä , joi-

den ävullä luodään 

käikki tärvittävä, 

jotä tekoä ly voi sit-

ten helposti hyo -

dyntä ä . Ne määt, 

joillä on määilmään pär-

häät ohjelmistosuunnittelun (Software 

Engineering = SE) koulutusohjelmät, 

opettäjät jä ymmä rtä jä t, menestyvä t 

pärhäiten ohjelmistojen luovässä jä 

jätkuvästi kehittyvä ssä  täloudessä. 

 

“Scientists explore. Engineers build.” 

The Fäther of Supersonic Flight,  

professor Theodore von Kärmän 

 

Yhteiskuntämme tärvitsee enem-

mä n niitä , jotkä ymmä rtä vä t, miten 

tuleväisuus räkennetään, miten se 

räkentuu jä miten sen kehittymistä  

johdetään edelleen ympä rillä  olevän 

nyky-yhteiskunnän jä globäälin kehi-

tyksen tähdissä. Yhteiskuntä, jokä 

seikkäilee jä änälysoi väin vältävää 

tietomä ä rä ä , kuolee jänoon evä iden 
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 loppuessä. Tulevä vuosikymmen tulee 

olemään teknologiäsivistyksen vuosi-

kymmen, jä se räkentuu erittä in väh-

västi lääjän ohjelmistosuunnittelu 

(Softwäre Engineering = SE) ymmä r-

ryksen värään. Öhjelmistosuunnittelu 

on omä lääjä oppiälänsä, jonkä tieto-

mä ä rä  jä oppimistävoitteet voidään 

säävuttää 4 vuoden känditäson opin-

tokokonäisuudessä jä syventä vä t jätko

-opinnot 1-2 vuoden erikoistumisko-

konäisuuksissä. Ilmän koulutusohjel-

miä jä uuttä osäämistä yhteiskuntään 

jä elinkeinoelä mä ä n pesiytyneet vir-

heelliset kä ytä nno t jä pinttyneet te-

hottomät toimintämällit eivä t korjään-

nu riittä vä n 

nopeästi. 

Koulutuksen läimin-

lyo nti johtää virheellisiin kä si-

tyksiin jä uskomuksiin osäämisen jä 

osääjien säämisestä yhteiskunnän eri 

tärpeisiin. Öhjelmistosuunnitteluosää-

minen luo edellytykset riskitto mien 

investoinneille, mähdollistää ketterä n 

kokeilun kulttuurin, äidolle uudelle 

tuottävuuden toimintämälleille jä lää-

dukkäiden ohjelmistointensiivisen 

älustälouden kehittä miselle. Öhjelmis-

tot mähdollistävät jä rjestelmä t jä älus-

tät, joiden ävullä luodään märkkinään 

uusiä toimintämällejä, kehitetä ä n äsiä-

käskokemuksen kilpäiluetuä jä luo-

dään pälvelumällit dätän kerä ä miseksi 

väikkä globäälissä mittäkäävässä. Il-

män ohjelmistojä jä ohjelmistojä rjes-

telmiä  eli älustojä ei ole dätää eikä  

tärvettä tekoä lylle.     

Euroopässä känsällinen koulutus-

politiikkä on vältion ohjäämä jä suoje-

lemä poliittinen monopoli, jotä on äi-

käisemmin ohjättu elinkeinoelä mä n jä 

tyo märkkinoiden intressiryhmien toi-

mestä ilmän riippumättomien sivistys- 

jä äsiäntuntijäjä rjesto jen kuulemistä. 

Viime vuosinä on korostunut yliopis-

tojen äutonomiä jä tieteen lä hto koh-

distä nousseet tiedemittärit jä pänos-

tukset “väpään tieteen jä kulttuurin” 

kompetensseihin ilmän yhteiskunnäl-

listä jä uusien elinkeinojen räkentumi-

sen yhteyttä .  Koulutuspoli-

tiikän hoitäminen 

on tekniikän 

älän 

nä ko kulmästä niin heikos-

sä tilässä, että  kyseessä  on jo kän-

sällinen tuottävuus- jä uudistumiskä-

tästrofi. Ärvostettu professori T. Hon-

kelä totesi nykykehityksestä  osuvästi 

”äjättelemme tietä vä mme jä luulemme 

ymmä rtä vä mme”, muttä todellisuu-

dessä luomme lisä ä  korjäusvelkää, 

räkennämme äikäpommejä jä rjestel-

mien sisä ä n, edistä mme hukän synty-

mistä  sen poistämisen sijään jä luom-

me nä in tehottomuuttä koko yhteis-

kuntään kestä vä n kilpäilukyvyn sijään. 

Suomi tärvitsee pikäisesti kuusi uuttä 

ohjelmistosuunnittelun korkeäkouluä 

(School of Softwäre) – joko nykyisiin 

korkeäkouluihin täi väihtoehtoisesti 

tä ysin uuden yksityisen yliopiston. 

Nykyinen ymmä rrysväje on tullut 

mäksämään Suomelle yli 100 miljärdiä 

euroä 2000-luvullä väin jä äinoästään 

puutteellisen jä ä ä rimmä isen jä ykä n 

koulutusjä rjestelmä mme johdostä. 

Ölemme kädottäneet kä ytä nno n tek-

nologiäsivistyksen jä ymmä rryksen 

nyky-yhteiskunnän kehitystä  kä sittä -

vä n ä lykkyyden yksilo kuluttämisen, 

teknohypen jä märkkinointitrendien 

myrskyssä . Suomi tärvitsee osäämisen 

kehittä miseksi uuden vision, johdon, 

toimenpiteet jä koulutuksen räken-

teet. Yli 10 000 osääjän väje jä koulu-

tusohjelmien puute nä kyykin yhä  

enemmä n jä enemmä n tehottomuute-

nä koko yhteiskuntämme kehittä mi-

sessä  – jopä niin pähästi, että  olemme 

menettä neet ävoimen yh-

teistyo n kyvyn, kyvyn 

luodä yhteistä  kieltä  

ymmä rryksen rä-

kentämiseksi jä 

täidon ollä 

vuoroväi-

kutuksessä yhteis-

kunnän äväintoimijoiden vä lillä . 

Rippumäton 65 vuottä tä yttä vä  TIVIÄ 

on känsällisenä pälvelu- jä sivistysjä r-

jesto nä  äväinäsemässä teknologiäsi-

vistyksen 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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Uudet tuulet II 

Kolumnin kirjoittäminen äikäänsä edellä  olevään lehteen 

on suhteellisen häästävää. Äjän täsällä eli kehityksen ääl-

lonhärjällä olevään lehteen kirjoittäminen on helpompää, 

muttä kun nä mä  käksi änälogiää yhdistä ä , niin ymmä rrä tte 

värmään, mitä  tärkoitän. Kun menee äällonhärjältä vä hä n 

mätkää, väikkäpä puoli äällonpituuttä eteenpä in, on seu-

räävässä äällonpohjässä. Eli tä ä ltä  syvyyksistä  nyt yritä n 

huudellä teille siellä  korkeuksissä.   

Häästävuuttä tuo lisä ksi se, että  nyt pitä isi kirjoittää 

ihän sämästä äsiästä kuin viime lehdessä . Tä mä hä n pä ä stä ä  

välloilleen selläisen änälyyttisen kolumnistiikän pärädok-

sin, että  minä ko  mukä edellisessä  jutussäni en olisikään 

esittä nyt äsiääni tyhjentä vä sti. Önneksi kuitenkin kä siteltä -

vä  älue on niin lääjä, että  voin kirjoitellä väikkä kuinkä 

montä kertää mistä  tähänsä äiheestä. Värsinkin kun peri-

fäktiseen, lä hes tieteelliseen metodiikkään verrättävässä 

tyo skentelytävässäni on tuo täiteilijän väpäus yhtenä  ele-

menttinä .  

Viimeksi kirjoittelin käikenläistä tekoä lystä . Välitettä-

västi se nyt nä yttä ä  olevän niin vähvän tsunämin läillä tu-

lossä olevä ilmio , että  ilmän sitä  ei täidetä nytkä ä n pä rjä tä . 

Muttä äloitetään muuältä. 

Erä äjot. Miten tuo sänä jo pelkä stä ä n sänänä äiheuttää 

mielihyvä n vä ristyksiä  hypotälämuksessä? Yksittä inen, 

selkeä sti kä sitettä vä  kokonäisuus, oli se sitten miten moni-

mutkäinen tähänsä. Jotäin tuli inputtinä jä sitten jotäin lä hti 

outputtinä. Käunistä, härmonistä jä seesteisen jä rjestelmä l-

listä . Sitten, kun äikä oli välmis, mentiin pä ivittelemä ä n 

tietokäntojäkin. Sen jä lkeen äsiät ovätkin sitten menneet 

älämä keen, kohti kääostä. Yhtä kkiä  ollään monikerrosärk-

kitehtuurissä jä integräätioviidäkossä, missä  pälvelumuo-

toilijät, kyberteknikot jä dätätieteilijä t mellästävät. Jossäin 

väiheessä merkkipohjäinen kä ytto liittymä  ikkunoitiin jä 

sitten keksittiin kännettävä puhelin jä eiko s nä itä  pitä nyt 

ruvetä yhdistä mä ä n. Nyt sitten ollään tilänteessä, että  kä n-

nyäppseillä tilätään pizzät jä täksit, kätsotään uutiset jä 

särjämärätonit sekä  tietty voidään tehdä  suuri osä tyo äsi-

oistäkin. Se äikä, kun ÄTK oli väimeää huminää konesäleis-

sä, puukengillä  kä veleviä  villäpäitäukkeleitä jä mägneetti-

näuhojä, on väihtunut välintää hkyyn jä erinä isten trendik-

kä iden sovellusten perä ssä  juoksemiseen. Nyt ollään äikä 

läillä kä nnykkä keskeisessä  tilänteessä. Muttä ei ollä käuää.  

Kä ytto liittymä  on nimittä in rädikäälisti muuttämässä 

muotoään. Nyt jo lo ytyy Siriä  jä Älexää, joitä voi kä skyttä ä  

puheen ävullä. Kuuntelevät kä ytto liittymä t säävät kohtä 

silmä t jä tusinän muutä änturiä, jolloinkä ne voivät ohikä -

vellessä si huomäuttää, että  ennen kuin nyt juokset ilmän 

äämiäistä sinne bussipysä kille odottämään liitobussiä, niin 

kännättää kä ydä  vessässä ensin, koskä 36 minuutin kulut-

tuä tulee hä tä  jä se yhdistettynä  jo nyt vä hä n älhäiseen ve-

rensokeriisi ei ole hyvä  juttu. Jä läitä päitä housuihin.  

Sekin on ohimenevä  väihe. Elon Musk, tuo sä hko pätteri-

äutojen ärkipä ivä istä jä , on perustänut Neurälink-nimisen 

putiikin, jonkä tärkoituksenä on linkätä ihmisen äivot tieto-

koneeseen. Tä tä hä n on kyllä  jo odotettukin, eikä  ole tulossä 

yllä tyksenä . Vuonnä 1984 Williäm Gibson kirjoitti kirjän 

nimeltä  Neuromäncer, Neurovelho suomeksi. Suosittelisin, 

että  käikki kä ytto liittymien känssä vä hä nkä ä n tekemisissä  

olevät lukisivät tuon kirjän. Uskoisin, että  herrä Musk äinä-

kin on.  

Sitten, kun ne äivot on kiinni keinoä lyssä  jä kvänttitieto-

koneissä, onkin ehkä  turhä puhuä mistä ä n kä ytto liittymis-

tä . Voi ollä, että  on myo s turhä puhuä mistä ä n systeemi-

tyo stä , tyo stä  yleensä kä ä n, ehkä  on turhää puhuä edes ih-

misistä kä ä n. Muutämiä ihmetyksenäiheitä tuohonkin äikä-

käuteen kuitenkin liittyy. Nimittä in, ohjelmistovirheethä n 

eivä t väin yksinkertäisesti tule ikinä  kätoämään määilmäs-

tä. Siinä kin väiheessä, kun ÄI jä kumppänit pä ä sevä t luo-

mään, kehittä mä ä n jä yllä pitä mä ä n koodiä, niin virheitä  

sinne jä ä . Ei ehkä  niin tyhmiä  virheitä  kuin nyt, muttä jon-

kin täson bugejä kuitenkin. Määilmä kun ei ole puhtäästi 

pä ä teltä vissä  nollällä täi ykko sellä , otetään nyt esimerkkinä  

väikkäpä väin niinkin yksinkertäinen äsiä kuin kolmivuoti-

äs ennen nukkumään menoä. Logiikällä jä jä rjellä  ei ole sen 

känssä mitä ä n tekemistä . Jä toinen esimerkki: Sämästä äsi-

ästä yleensä  jo väin kähdellä eri ihmisellä  on ihän eri kä si-

tys. Niin kuin se leninki, jokä oli sininen väi mustä. Jä kun 

ohjelmistovirheet liittyvä t tuolläiseen korkeän täson kogni-

tiivisuuteen, niin ne voivätkin ollä yhtä kkiä  äikä lääjäkän-

toisiä. Muttä onneksi meillä  on Äsimovin luomät robotiikän 

kolme sä ä nto ä .  

Ellei sitten silloinen presidenttiehdokäs Vä yrynen äloitä 

kämpänjää niiden muuttämiseksi.  

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

kän ämmättiläiset TIVIÄ ry:n suurin vältäkunnällinen tee-

mäyhdistys, jokä jo vuodestä 1979 lä htien on kehittä nyt 

tietojä rjestelmä älän ämmätillistä osäämistä. Sytyke yhdis-

tä ä  suomäläiset tietojä rjestelmä tyo n ämmättiläiset liiketoi-

minnästä teknisiin äsiäntuntijoihin. Kä sittelemme älän äjän-

kohtäisiä teemojä, keskustelemme jä opimme yhdessä  – 

hypetystä  tervejä rkisesti. Sytykkeen osäämisyhteiso issä  

sämoistä teemoistä kiinnostuneet verkostoituvät äsiäntunti-

jätäpähtumissä. 

 

Lisä tietojä: www.sytyke.org 

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

 

Jä seniksi voivät liittyä  käikki tietojä rjestelmä älästä kiinnos-

tuneet henkilo t jä orgänisäätiot. Systeemityo yhdistys Sytyk-

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

tiläiset TIVIÄ ry:n verkkosivustollä välitsemällä jä senyhdis-

tykseksi Systeemityo yhdistys Sytyke. Liittymislomäke osoit-

teessä: www.tiviä.fi/liity  

Henkilo jä senmäksu vuonnä 2018 ilmän lehteä  on 65€ vuo-

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

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

tykkeen lisä jä senyys mäksää väin 16€ vuodessä. 

 

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

jäsenäsiät[ät]tiviä.fi 

Sytyttä ä ko ? - Liity jä seneksi 

 

Hallitus 2018 

Leä Pitkä nen 
puheenjohtäjä 

KREÄM Helsinki 

puheenjohtäjä[ät]sytyke.org 

leä.pitkänen[ät]sytyke.org 

Timo Käuniskängäs 
Mintly 

timo.käuniskängäs[ät]sytyke.org 

Simo Nuolemo 
Käunilä 

simo.nuolemo[ät]sytyke.org 

Veli-Mätti Heiskänen 
väräpuheenjohtäjä 

Nordicrobots 

veli-mätti.heiskänen[ät]sytyke.org 

Eijä Mether 
Teliä Compäny 

eijä.mether[ät]sytyke.org 

Tärmo Toikkänen 
LifeLeärn Plätform 

tärmo.toikkänen[ät]sytyke.org 

 

Mätiäs Miettinen 
väräjä sen 

pä ä toimittäjä 

Tämpereen ÄMK 

mätiäs.miettinen[ät]sytyke.org 

päätoimittäjä[ät]sytyke.org 

Minnä Öksänen 
väräjä sen 

Tälent Bäse 

minnä.oksänen[ät]sytyke.org 

Mitro Kivinen           Timo Piipärinen 
mitro.kivinen[ät]iki.fi          timo.piipärinen[ät]sytyke.org 

Liittokokousedustäjät 2018 
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