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ietojohtaminen ry:n 70-vuo-

tisjuhlallisuudet huipentuivat

11.5. juhlaillallisii

huoneella ja 12.5.

tyynTietojohtamisen teemapäivi

Tapahtumakokosi Haaga-Helian

auditorion80osallistujaa.Tieto-

johtaminentarkoittaa kaikkianiitä

malleja, menetelmiä ja prosesseja,

joiden avulla tiedosta luodaan uutta

arvoa.Arvovoiolla esimerkiksi

kulttuurista,sosiaalistatai taloudel-

lista.

 

  

"Teemapäivän avaussanatlausuivat

Haaga-Helian apulaisrehtori Min-

na Hiillos ja Tietojohtaminen ry:n

hallituksen puheenjohtaja Mar-

jukka Nyberg.Tilaisuuden juonsi

yliopettaja Martin Stenberg. Päivän

aluksi Stenbergtotesi, että vanha

mainoslause ”Auto- sillä kulkee

kaikki”on päivitettävä nykyaikaan:

auton paikallaontieto. Varsinkin

kuntieto onlähitulevaisuudessase,

jokaliikuttaa myösautoja.

 

Keynote-puheenvuoronpiti tieto-

suojavaltuutettu Reijo Aarnio. Hän

esitti murheellisen tarinans

miten Suomeaontietosuoja-asiois-

sajohdettu. 1998listattiin puut-
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teet nykyisessä lainsäädännössä

ja tietohallintolain tultua voimaan

2011 huomattiin, että ongelmat

ovat edelleen samoja. Aarnion

perusviesti oli selkeä. Tietosuoja

ei voi enäätoteuttaa lokeroimalla

tietoa loputtomiinerirekistereihin.

Terveydenhuollossa on 4000eri so-

vellusta eikätieto liiku järjestelmien

välillä. Tai kun kansalaiset kysyvät,

mikseilastensuojelussa kukaan

puuttunut ajoissa 8-vuotiaan Eeri-

kan tapaukseen,syy ei ole ammatti-

taidottomissa viranhaltijoissa vaan

lastensuojelun tietovirroissa.

 

Mitä kansallinen palveluarkki-

tehtuuri Kapatarjoaa julkiselle

toimijalle ja yksityiselle yrityksel-

le? Maria Nikki i i

ministeriöstä esitteli sähköi:

asioinnin tukipalvelujen tähänas-

tista kehitystyötä ja tulevaisuuden

suunnitelmia,jotka noudattavat

Suomessakauankaivattuadigital

first -periaatetta. Palveluiden on

tunnuttavapalveluilta eikä taakoil-

ta.Tätä vartenkehite muun

muassa mobiilikäyttöä ja automaat-

tisia kalenterimuistutuksia. Laki

sähköisenasioinnin tukipalveluista

tuli voimaan heinäkuussa 2016ja

on VM:n Nikkilän mukaan "raaka

laki”, jokasisi muun muassa

käyttöpakkoja,joita ei yleensä ole

Suomessaharrastettu.

 

  

  

  

 

"Kapantaustalla on yhteis-

työ Viron X-Road -mallin

kanssa.Sitä on kehitett:

hyvässä yhteist SEC

leen ja tehty niiltä osin

kuin tiukempi sääntelymme

on edellyttänyt."

Kapantaustalla on yhteistyö Viron

X-Road -mallin kanssa.Sitä on

 

leenjatehty lisääniiltä osin kuin

tiukempi sääntelymmeonedellyttä-
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"1998listattiin puutteet

nykyisessä lainsäädän-

nössäja tietohallintolain

tultua voimaan 2011

huomattiin, että ongelmat

ovat edelleen samoja."

 

nyt. Uudesta suomi.fi -kokonaisuu-

destaon tarkoitustulla yhtenäinen

sisäänheittokanava,hallinnon omia

ratkaisuja ei kuitenkaanolla yh-

dellä päivämäärällä ajamassaalas.

Osana uutta suomi.fi -portaalia

Nikkiläesitteli muun muassa kaksi

tapaatoteuttaaasiointivaltuudet,

rekisteripohjaisen ja sähköisen

valtakirjan. Oikeussiis joko tarkis-

tetaanrekisteristä (esim. sukulai:

suussuhde,yrityksen nimenki

tusoikeus) tai osoitetaan sähköinen

valtakirja nimetylle henkilölle.

Yrityksillä on palveluihin laaja käyt-

töoikeusja palvelut ovat maksutto-

mia.Yleisökysymyksetliittyivätkin

paitsi käytön maksullisuuteen myös

tietosuojaanjaerilaisiin uhkiin

varautumiseen. Omientietojen hal-

linnanosalta arkkitehtuuriaei olla

Nikkilän mukaan muuttamassa.

  

 

Casenaesiteltiin Patentti- ja rekis-

terihallituksen yhteistyötä Kapan

kanssa.Palvelun laajuus kiinnosti

osallistujia: voivatko esimerkiksi

yhdistyksetjatkossa kautta

ilmoittaa vastuuhenkilöiden muu-

toksetrekisteriin? Tällainen mah-

dollisuuslieneetulossa,ilmoitusten

tekeminen on maksullista.

  

sitelleessä Affecton esi-

in hiemanliikaa kiinni

Sirin sielunmaisemaan. Puhe on

epäilemättä tulevaisuuden käyttö-

liittymä, muttaotsikossalupailtu

”Esimies, sparraatko Watsonin vai

Virtasen kanssa?”olisiollut kiin-

nostavampaasisältöä kuin koke-

muksetlaitteelle juttelusta. Sinänsä

ontoki älykkäiden teknologioiden

kehitystä kuvaavaa,ettei Siri (vielä)

  

osaa vastata lapsen kysymykseen

siitä, olikosillä hyvä päivä.

Entäpäkansalaisten omatieto? Sit-

ran Tuula Tiihonenalusti sote-tee-

masta. Hänen mukaansa MyData

-arkkitehtuuriontie tulevaisuuden

tietojohtamiseen.

Digitalian kannalta mielenkiin-

toinen oli myös puheenvuoroitse

kerätyn terveysdatan käytöstä ja

hallinnasta. Datan avulla voidaan

esimerkiksihoitaa diabetesta.

Vesa Kemppainenesitteli Dottlia,

joka tarjoaa ratkaisun terveysda-

tan kokonaisvaltaiseen hallintaan.

Virallinen terveystieto on Kemppai-

senkin mukaanniin reguloitua,”et-

tei siihen uskalla koskea”. Samaan

aikaan keskitetyt tietojärjestelmät

elävät omaa elämäänsäirrallaan

kansalaistentarpeista.

 

Kuten Aarniokin puheenvuoros-

saantotesi, meitä suojellaan omilta.

tiedoiltamme. Emme pääse roko-

tus- tai lääkitystietoihin käsiksi

ollessamme matkalla maapallon

toisella laidalla tai yön pikku-

tunteina.Järkeväratkaisuei voi

olla sekään, että Brasiliassa 87 %

lääkäreistä kommunikoipotilaiden

kanssa WhatsAppilla. Asiakkaat

huomioivien, helppokäyttöisten

mutta samaanaikaantietoturval-

listen palvelujen kehittäminen on

todellinentieto-jataitolaji.

   

Kysymykseensiitä, kauankotie-

toja Dottlissa säilytetään ja miten,

Kemppainenodotetusti vastasi,

että kaupallisen toimijan teke-

mätratkaisutriippuvat bisneksen

kannattavuudesta.Tiedot kuitenkin

saa itselleentalteen yhdellä klik-

kauksella — sen jälkeen nevoitaisiin

tallettaa vaikkapaDigitalian kehit-

tämään Kansalaisarkistoon tulevaa

käyttöä varten.

 


