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Applen ja Googlen sovelluskaupoissa on 
yhteensä noin 400 000 terveyteen ja hy-
vinvointiin liittyvää sovellusta. Niiden 
määrä kasvaa päivittäin 250:llä ja niitä la-
dataan joka päivä yli viisi miljoonaa ker-
taa. Niistä 95 prosenttia kuitenkin poiste-
taan seuraavan 24 tunnin sisällä. 

Sovellusten tavoite on jalo. Ne kerää-
vät meistä yksilöllistä tietoa, vertaavat 
sitä muiden käyttäjien tietoihin sekä al-
goritmiin ja palauttavat lopuksi tuon tie-
don meille suositusten, neuvojen tai oh-
jeiden kera. Niin meistä voi tulla vähem-
män ahdistuneita, terveempiä, hoikempia 
ja kaikin puolin parempia versioita itses-
tämme. Latausmääristä päätellen sitä ha-
luaa moni. 

Hyvinvointisovellusten tyypillisiä heik-
kouksia ovat kuitenkin tieteellisen poh-
jan puute ja huono käyttäjäkokemus. So-
velluksia tutkinut New York Universi-
tyn apulaisprofessori Natasha Schüll sa-
noo toukokuun alussa ilmestyneessä The 
Economistissa, että moni sovellus yhdis-
telee ripauksia positiivista psykologiaa ja 
Skinnerin laatikon infrastruktuuria. Lop-
putulos on muotoiltu sotkemalla näitä 
toisiinsa lähinnä satunnaisesti.

Skinnerin laatikossa rotta tai kyyhky 
ehdollistetaan palkkion tai rangaistuksen 
avulla toimimaan halutulla tavalla. Kos-
ka elämme vapaassa maailmassa emmekä 
pidä käskemisestä, sovellukset pyrkivät 

Ei yksi vilkku vaan joukkoistettu välkky
Koronavilkku oli 
hyvä, mutta ei  
todellakaan täydel-
linen. Tavallisten  
terveyssovellusten 
datan voisi valjastaa 
kansanterveyden 
asialle.
  

kehittämään käyttäjäänsä pääasiassa po-
sitiivisen vahvistamisen kautta. Kun an-
nat sovellukselle luvan käyttää kalente-
riasi ja sijaintitietoasi, se huomaa vartin 
tauon iltapäivässäsi – ja kehottaa kipaise-
maan noutokahvin parin korttelin päästä.

Jos sovellus innostaa liikkeelle, yksilö 
tietenkin energisoituu ja kahvila saa lii-
kevaihtoa. Sovelluskehittäjä saattaa kui-
tenkin yrittää mahdotonta, jos se yrittää 
kerätä lähiseudun kahvila-annosten ra-
vintotiedot osaksi syötettään. 

Siksi terveys- ja hyvinvointisovellus-
ten markkina on vähitellen ohjautumassa 
takaisin kohti mitattavaa dataa ja yksin-
kertaisempia toimintamalleja. Jatkuvas-
sa seurannassa jo pelkkä leposyke antaa 
olennaisimman tiedon mitattavan fysio-
logisesta tilasta. Dataa voidaan syventää 
aktiivisuusmittauksella ja mahdollisesti 
unen seurannalla. Näistä pystytään hel-
posti havaitsemaan sekä pitemmän aika-
välin kehitys että poikkeamat normaa-
lista. 

Sovellusten rajapintoja avaamalla yk-
sittäisen ihmisen tiedot voitaisiin helpos-
ti tuoda osaksi kansanterveyden ennakoi-
vaa seurantaa. Hyvinvointisovelluksen 
käyttäjä nimittäin harvoin tyytyy vain 
yhteen sovellukseen. Mittaustulokset ke-
rätään mittalaitteen omalla sovelluksel-
la, mutta tiedot liikuntasuorituksista saa-
tetaan tietoisesti jakaa moneen muuhun. 

Maksamme kahvinkeittimestä rahalla, datalla ja yksityisyydellä

Yhteen kerätään kilometrejä, toisessa ki-
sataan virtuaalisilla erikoiskokeilla tun-
temattomien kanssa, kolmanteen laite-
taan kuvat suorituksen kohokohdista.

Kun koronapandemian alussa useat tut-
kimuslaitokset maailmalla pyysivät ihmi-
siä avaamaan mittausdatansa myös tut-
kimukselle, sadat tuhannet suostuivat. 
Saksalaisessa aineistossa tunnistetuissa 
covid 19 -tapauksissa lähes kahdessa kol-
mesta sairastuminen oli nähtävissä lepo-
sykkeen nousuna jopa neljä päivää ennen 
varsinaisten oireiden alkua. Jos vastaava 
joukkoistaminen olisi tehty Suomessakin 
viiveettä, koronan vastainen taistelu olisi 
voinut olla ennakoivampaa.

Laitteiden ja sovellusten kirjo on tie-
tenkin joukkoistamisen tekninen haaste, 
mutta se on ratkaistavissa kehitystyöllä. 
Samoin on suostumuksen pyytämisen ja 
tiedon anonymisoinnin kanssa. 

Lopputuloksena tiede voisi saada 
käyttöönsä ennennäkemättömän mää-
rän luonnollisessa ympäristössään mitat-
tua dataa, joka olisi seurattavissa viiveet-
tä. Se auttaisi sairauksien ennakoinnissa, 
hoidossa ja niistä toipumisessa niin yh-
teiskunnan kuin yksilönkin tasolla.

 Samalla voidaan huomata jotakin ko-
konaan uutta. Saksassa pohditaan nyt, 
miksi entisen Itä-Saksan asukkaiden le-
posyke on korkeampi kuin entisen Län-
si-Saksan. ≤

Internet rakennettiin kommunikaatio-
verkoksi, jonka suunnittelussa ei otet-
tu huomioon tietoturvaa ja yksityi-

syyttä anonymiteettiä lukuun ottamatta. 
Viime vuosina lähes kaikki uudet sähköi-
set laitteet on varusteltu mikroprosesso-
rilla ja ohjelmistoilla, mikä on mahdollis-
tanut laitteiden verkottamisen. 

Verkotettujen laitteiden nopea lisään-
tyminen on muuttanut toimintaympä-
ristöämme. Kodit, kodinkoneet, mitta-
rit, lelut, rakennukset, kulkuneuvot ja 
infrastruktuuri on verkotettu. Verkote-
tut laitteet ja järjestelmät aistivat ympä-
ristöä sensoreiden ja kameroiden avulla 
ja lähettävät laitevalmistajalle tietoa ke-
räämistään havainnoista. Samalla kyber-
turva, yksityisyys ja hyökkäyspinta ovat 
muodostuneet todellisiksi haasteiksi. 
Hyökkäyspinnalla tarkoitetaan laittei-
den näkyvyyttä internetissä, kuten kom-
munikaatioportteja, joiden kautta luva-
ton käyttäjä voi yrittää syöttää tai hank-
kia tietoja. 

Henkilötietojen keruu vaatii aina luvan. 
Siksi verkotettujen laitteiden käyttöönot-
to edellyttää usein sitä, että kuluttaja hy-
väksyy pyynnön datan keruusta. Vaihto-
ehtoa hyväksynnälle ei aina ole, jos lait-
teen haluaa ottaa käyttöön. 

Laitevalmistaja hyödyntää kerää-
määnsä tietoa usein  laitekehityksessä ja 
mainonnassa, mutta sitä myös myydään 
kolmansille osapuolille. Yrityskaupoissa 
voi siis olla kysymys tiedon ja tiedonke-
räysjärjestelmän ostosta. Kerättyjä tieto-
ja voidaan käyttää myös tiedustelutietoi-
na, ja laitteiden kautta voidaan suorittaa 
sekä vakoilua että hyökkäyksiä. Laittei-
den ohjelmistoissa voi myös olla tarkoi-
tuksella takaportteja etähallintaa varten. 
Kaiken lisäksi tietojen lähetys on usein 
salaamatonta. 

Data on vastike, jota emme aina pysty 
arvottamaan. Tiedon ohella vaarantuu 
kyberturvallisuus, koska laitteiden ke-
räämien tietojen avulla voidaan päästä 
toisiin laitteisiin, tietojärjestelmiin ja jo-
pa kriittisiin ohjausjärjestelmiin. Tiedos-

sa on esimerkiksi tapauksia sairaala-
järjestelmiin kytkeytyneistä ajoneu-
voista. 

Laitevalmistajien täytyy pyydet-
täessä näyttää ja myös poistaa kerä-
tyt henkilötiedot. Tätä oikeutta mei-
dän tulisi hyödyntää. Laitteiden ke-
räämä tieto voidaan usein tulkita 
henkilötiedoksi, koska erilaisia tieto-
ja yhdistelemällä ei-henkilötieto voi 
muuttua henkilötiedoksi. Esimerkiksi 
sijaintitiedon avulla muita tietoja voi 
yhdistää suoraan henkilöihin.

Maksamme laitteista paitsi rahal-
la myös kerätyllä tiedolla, yksityisyy-
dellä ja lisääntyneellä hyökkäyspin-
nalla. Olisi edullisempaa ja turvalli-
sempaa maksaa laitteista vain rahal-
la. Tarvitsemmeko todella verkkoon 
kytkettyjä kahvinkeittimiä tai leluja? 
Kytkennän tarkoitus on usein tuot-
taa lisäarvoa ainoastaan valmistajalle 
ja mahdolliselle kolmannelle osapuo-
lelle. Ajatus monitoroitavana olosta 
on meistä harvalle miellyttävä. ≤

Matkapuhelin esiin lau-
kun pohjalta, nopea 
näppäily ja pyyhkäisy. 
Ja niin nettikirpparilta 
löytynyt sohva tai pu-

sero on vaihtanut omistajaa. Kun mobiili-
maksamisen makuun on kerran päässyt, 
pelkkä ajatuskin automaatilla käynnistä, 
tasarahan metsästämisestä ja tilisiirroista 
tuntuu esihistorialliselta touhulta. 

Ja onhan se suunnattoman kätevää: 
junnujen jalkapallo-ottelun mokkapalat 
voi kuitata ilman kolikoita, samoin oman 
osuutensa kaverin ostamista leffalipuista. 
Bussimatkan voi maksaa HSL:n sovelluk-
sella ja parkkimaksun parkkisovelluksella.  

Suomen Pankin juuri ilmestyneessä 
kuluttajakyselyssä selvisi, että lähes 60 
prosenttia 15–79-vuotiaista suomalaisis-
ta käyttää mobiilimaksua. Ja kuten arva-
ta saattaa, eniten mobiilimaksua käyttä-
vät 15–24-vuotiaat, mutta hieman varttu-
neemmatkaan 35–49-vuotiaat eivät tule 
kovin kaukana perässä.

Myös koulutustaso ja asuinpaikka 
vaikuttavat maksutavan valintaan. Kor-
kea-asteen koulun käyneillä mobiilimak-
saminen on yleisempää kuin pelkän pe-
rusasteen opinnot suorittaneilla, ja kau-
punkilaiset maksavat mobiilisti maaseu-
dun asukkaita useammin.

Kyselyssä kävi ilmi lisäksi, että mobii-
limaksuilla hoidetaan kaikkein yleisim-
min henkilöiden välisiä maksuja, mutta 
myös verkkokaupassa sen osuus kasvaa 
ripeästi.

Ylivoimaisesti yleisin mobiilimaksu-
sovellus Suomessa on Danske Bankin 
omistama MobilePay, jota käyttää yli 
puolet kuluttajista. Ero seuraaviin on iso: 
OP:n Pivoa käyttää 13,7 prosenttia, Pay-
Palia 13,6 ja Apple Payta 11,9 prosenttia 
suomalaisista.

Norjalaiset ”vippsaavat” toisilleen ja aasialaiset kuuntelevat 
maksusovelluksen kautta musiikkia. Mobiilimaksamisen suosio 
kasvaa, mutta osaa suomalaisista uusi teknologia arveluttaa. 

Teksti Kirsi Riipinen, kuvitus Markus Frey 

Suomen Pankin ekonomisti Meri Sin
tonen muistuttaa, ettei mobiilimaksami-
nen ole uusi ilmiö, vaikka siitä on tullut 
valtavirtaa vasta viime vuosina.

– Kun älypuhelimet tulivat markki-
noille, ymmärrettiin, että puhelimet ovat 
muutakin kuin vuorovaikutuksen väli-
neitä. Niiden ansiosta markkinoille saa-
tiin myös uusia maksamisen tapoja.

MobilePay tuli Suomen markkinoil-
le 2013, ja PayPal oli tarjolla jo ennen tä-
tä. Sintonen huomauttaa, että eräänlaista 
mobiilimaksamista on ollut myös teksti-
viestillä maksaminen.

Mobiilimaksamiseen tarvitaan älypuhe-
lin ja mobiilimaksamisen sovellus. Siihen 
lisätään joko maksukortin tai pankki tilin 
tiedot, mutta nykyisin mobiilimaksun 
lähteenä voi olla myös kulutusluotto. 

Maksettaessa kortin tiedot eivät siir-
ry maksun vastaanottajalle, mikä tekee 
maksamisesta turvallista. Mobiilimaksa-
minen onnistuu, kun myös maksun saa-
jalla on mobiilisovellus omassa älypuhe-
limessaan.

Nykyisin mobiilimaksaminen onnis-
tuu useimmissa paikoissa kuten ruoka-
kaupoissa, kioskeilla ja huoltoasemilla. 
Siruteknologiaa hyödyntävillä Google 
Paylla ja Apple Paylla voi käytännössä 
maksaa missä tahansa myymälässä, jos-
sa voi käyttää perinteisen maksukortin 
lähimaksuominaisuutta. Maksaminenkin 
tapahtuu samaan tapaan kuin lähimaksa-
minen kortilla. 

Esimerkiksi K-ryhmän ja S-ryhmän 
kaupoissa voi maksaa myös MobilePayl-
la, joka toimii siruteknologian sijaan 
Bluetoothin tai QR-koodien avulla. Os-
tosta maksettaessa asiakkaan pitää ava-
ta sovellus, viedä puhelin lähelle luku-
laitetta ja hyväksyä maksu pyyhkäise-
mällä. >

Kännykkä  
korvasi lompakon
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K eskon asiakasmaksamisesta vas-
taavan kehitysjohtaja Juha Ande
linin mukaan sirullisten korttien 

kaikkia mahdollisuuksia ei ymmärretty, 
kun ne otettiin kaupoissa käyttöön rapiat 
kymmenen vuotta sitten. Siruteknologia 
avasi mahdollisuuden lähimaksamiseen. 

– Tai ehkä joku visionääri näki jo 
tuolloin mobiilin tulevaisuuden, Andelin 
hymähtää.

Kun nykyiset maksupäätteet tulivat 
kauppoihin 2010-luvun alussa, kauppa sai 
samalla käyttöönsä nfc-tekniikan (near 
field communication), jota kansainvälis-
ten jättien mobiilisovellukset vielä tänä-
kin päivänä hyödyntävät.

Andelin korostaa, että maksamis-
tapahtuman luonteesta ei jää kaupalle 
tallennettua dataa. Yhteenvetotiedot eri 
maksutapojen osuuksista Kesko saa yh-
teistyökumppaneiltaan, esimerkiksi Net-
siltä tai Verifonelta. 

Suomen MobilePayn maajohtaja  Perttu 
Krögerin mielestä yksi syy MobilePayn 
isoon suosioon on se, että se yleistyi no-
peasti kuluttajien välisessä kaupankäyn-
nissä kuten Facebookin osto- ja myynti-
ryhmissä.

Kun kaverilta toiselle maksettiin mo-
biilisti ja sovellus tähän oli yhä useam-
man älypuhelimessa, uusi maksutapa al-
koi levitä muuhunkin maksamiseen.

 MobilePayn etuna on ollut muun 
muassa se, että sovellus rakennettiin jo 
kättelyssä käyttäjän pankkiasiakkuudesta 
riippumattomaksi. OP:n Pivo tai Nordean  

 Siirto-sovellus kohdennettiin palvelemaan 
pankkien omia asiakkaita. Apple Paytä 
ja  Google Payta voivat Suomessa käyttää 
kaikkien suurten pankkien asiakkaat.

MobilePay on parhaillaan yhdisty-
mässä norjalaisten Vipps- ja OP:n Pivo- 
mobiililompakoiden kanssa. Samalla ote-
taan käyttöön Vippsin teknologia-alusta.

Kun Danske Bank tiedotti 
yhdistymis suunnitelmista viime kesänä, 
se ilmoitti, kuinka tavoitteena on luoda 
MobilePaystä Euroopan paras ja katta-
vin digitaalinen lompakko. Yhdistymisel-
lä vastataan myös kansainväliseen kisaan 
Applen ja Googlen kanssa.

Prosessi on vielä kesken. MobilePayn 
Perttu Kröger kertoo, että yhtiössä odo-
tetaan yhä EU:n komission kilpailuviran-
omaisen hyväksymistä.

Vauhtia isommille markkinoille le-
viämiseen tuonee myös Klarnan kanssa 
käynnistynyt yhteistyö, josta yhtiöt sopi-
vat maaliskuussa. Klarna on tuttu verkos-
sa shoppaileville, sillä usean verkkokau-
pan maksut kulkevat sen välityksellä.

Kilpailu asiakkaista käy kuumana. Esi-
merkiksi Apple pyrkii aktiivisesti saa-
maan älypuhelimensa omistajat oman 
maksusovelluksensa käyttäjiksi. Puhelin 
muistuttaa Apple Paysta niin kauan, kun-
nes älylaitteen omistaja on ottanut sen 
käyttöönsä.

Apple ja muut älylaitteiden valmista-
jat tuovat markkinoinnissaan esille, että 
mobiilimaksaminen tarkoittaa kännykällä 
maksamisen lisäksi älykellolla tai table-

tilla maksamista. Toistaiseksi ne ovat 
marginaalissa verrattuna älypuhelimeen. 

Siinä missä mobiilimaksaminen yleistyy, 
käteisen käyttö vähenee vähenemistään. 
Kun vielä vuonna 2010 käteinen oli päi-
vittäistavaroiden yleisin maksutapa 28 
prosentilla kuluttajista, kuluvana kevää-
nä osuus oli enää 7 prosenttia.

Ruokakaupassa maksetaan silti edel-
leen enemmän käteisellä kuin mobiili-
maksulla, jonka osuus on 4 prosenttia.

– Pandemiaan asti kasvu pysyi tasai-
sena, mutta nyt mobiilimaksamisen suo-
sio näyttää räjähtäneen, Keskon Ande-
lin kertoo.

Mobiilimaksamisen etuna on, että sil-
lä voi maksaa myös yli 50 euron ostokset 
ilman tunnusluvun näppäilyä kassapäät-
teeseen.

Kaupalle käteisen suosion hiipumi-
nen on tervetullut ilmiö, sillä seteleiden 
ja kolikoiden käsitteleminen on kortti- ja 
mobiilimaksamiseen verrattuna työlästä: 
on huolehdittava pohjakassasta ja siirret-
tävä kassan täytyttyä eurot turvaan.

Mobiilimaksamisen plussiin kuuluu 
myös sen turvallisuus. Jos fyysisen kor-
tin kadottaa, joku toinen voi käyttää lähi-
maksua, kunnes maksupäätteen laskuri 
tulee vastaan ja kysyy tunnuslukua. 

Kaupalle ei ole suurta väliä sillä, mak-
savatko kuluttajat fyysisellä kortilla vai 
mobiilisti. Järjestelmät on suunniteltu si-
ten, että ne hyväksyvät kumman tavan 
tahansa. Kanta-asiakaskortin käyttö kai-
paisin kuitenkin sujuvoittamista. 

– Jos käyttää MobilePaytä, kanta- 
asiakaskorttia ei tarvitse kaivaa esille, sil-
lä Plussa-kortin voi tallentaa sovelluk-
seen valmiiksi. Sen sijaan Apple Payl-
lä tai Google Payllä maksettaessa joutuu 
käyttämään fyysistä Plussa-korttia, An-
delin sanoo. 

Keskon tavoitteena on saada kanta- 
asiakaskorttinsa myös Applen ja Googlen 
maksusovelluksiin.

Andelin itse käyttää fyysistä maksu-
korttia lähimaksamiseen, mutta maksaa 
esimerkiksi verkkokaupassa aina mobii-
listi turvallisuuden ja helppouden takia. 
Maksua ei tarvitse vahvistaa erikseen 
tunnuslukusovelluksen tai -listan avulla, 
mikä säästää aikaa. Lisäksi maksaminen 
tuntuu luontevalta siksi, että myös verk-
kokauppa on mobiililaitteessa. 

Suomessa mobiilimaksaminen ei ole 
yleistynyt yhtä nopeasti kuin muissa 
Pohjoismaissa. 

Tanskassa MobilePayn käyttö arki-
päiväistyi huomattavasti meitä aiemmin, 
ja myös muissa Pohjoismaissa ollaan mo-
biilimaksamisessa Suomea edellä. Tosin 
eri sovelluksilla. Ruotsalaisilla on oma 
Swishinsä, norjalaiset puolestaan käyttä-
vät Vippsiä. Ruotsissa on syntynyt jopa 
uudissana ”swishata”, norjalaiset puoles-
taan ”vippsaavat”.

MobilePayn Kröger huomauttaa, että 
erityisen paljon kirimistä suomalaisilla on 
muihin pohjoismaalaisiin verrattuna mak-
samisen kulttuurissa kivijalkamyymälöissä.

Keskon Andelinin mukaan  tulemme 

jäljessä todennäköisesti myös siksi, et-
tä vielä reilu kymmenen vuotta sitten 
maksoimme päivittäistavaraostoksemme 
pohjoismaisia naapureita useammin kä-
teisellä. Kaikesta päätellen suomalaiset 
ovat olleet sen verran tyytyväisiä käytös-
sä olevaan teknolologiaan, ettei uusien 
tapojen kokeileminen ei kutkuta. Ja ehkä 
me olemme myös epäluuloisempia. 

Suomen Pankin Sintonen muistuttaa, 
että suomalaiset pohtivat aikoinaan pit-
kään myös lähimaksun turvallisuutta.

– Nopeasti huomattiin, että lähimaksu 
on luotettava ja varma tapa maksaa. Sit-
temmin harhaluuloja on liittynyt mobiili-
maksamiseen.

Viranomaiset eivät meitä jarruttele, 
sillä markkinoilla on hyvä olla erilaisia 
luotettavia maksutapoja. 

Eikö mobiilimaksamisessa sitten ole 
lainkaan riskejä?

– Kaikkiin maksutapoihin liittyy niil-
le ominaisia riskejä. On oltava huolelli-
nen ja valpas niitä kaikkia käytettäessä. 
Kuluttajan on huolehdittava, että maksu-
sovellus on tunnetun toimijan ja että 
oman puhelimen käyttö on turvallista, 
Sintonen huomauttaa.

Turvalliseen käyttöön kuuluu huo-
lehtiminen siitä, ettei anna tunnuslukuja 
tai salasanojaan ulkopuolisille. Lisäksi on 
valittava vahva salasana, mikä pätee toki 
muuhunkin tunnistautumiseen.

Kaiken keskittäminen mobiiliin voi 
olla myös riski siinä mielessä, että puhe-
limen kadotessa tai rikkoutuessa omia 
asioitaan voi olla hankala hoitaa.

– Kotona on hyvä pitää varalla kort-
tia ja mieluiten kahden eri pankin korttia. 
Jos puhelimelle käy jotain, fyysisellä kor-
tilla pystyy kuitenkin maksamaan, Sinto-
nen huomauttaa.

Puhelimen akun kestostakin pitää to-
ki huolehtia.

Keskon Andelin nimeää kuluvan vuoden 
mobiilimaksamisen vuodeksi ja ennus-
taa sen kasvavan ripeästi erityisesti verk-
kokaupassa mutta myös päivittäistavara-
kaupassa.

Suomen Pankin Sintonen on samoil-
la linjoilla. Tästä huolimatta käteisellä 
on kaukana tulevaisuudessakin oma ase-
mansa erityisesti huoltovarmuuden ta-
kia. Siis siltä varalta, että digitaaliset jär-
jestelmät takkuilisivat tai kaatuisivat. Li-
säksi on kuluttajia, jotka haluavat käyttää 
fyysistä rahaa.

Mobiilimaksamista kehitetään jatku-
vasti. MobilePayn Kröger kertoo, että 
etenkin verkkoshoppailu helpottuu en-
tisestään, kun mobiililompakot siirtävät 
jatkossa kaikki tarvittavat tiedot – vaik-
kapa osoitteet tai kuljetusvalinnat – auto-
maattisesti verkkokauppiaalle.

Tulevaisuuden sovelluksissa on to-
dennäköisesti mukana yhä enemmän pal-
veluja. Jo nyt esimerkiksi MobilePayn so-
velluksesta voi ostaa lahjakortteja itselle 
tai vaikkapa lahjaksi ystävälle.

Aasialaisten käyttämä Alipay pitää si-
sällään jo lukuisia eri toimintoja. Sovel-
luksen käyttäjät voivat tilata ruokaa, hoi-
taa taksimatkat, kuunnella musiikkia ja 

Yhtenäisempiä maksusovelluksia
Mobiilimaksamisessa yksi iso kehittämisen paikka on valtioiden rajojen 
yli maksaminen. Esimerkiksi MobilePay ei ole Euroopassa yleisesti käy-
tössä, ainakaan toistaiseksi.

Toisaalta jos jokin sovellus on vaikka toisella puolen maapalloa hyvin 
suosittu, kauppa saattaa ottaa sen valikoimaansa. Näin teki esimerkiksi 
Stockmann, kun se viitisen vuotta sitten ilmoitti ottavansa käyttöön Kii-
nan suosituimman mobiilimaksupalvelun Alipayn. Samoin teki moni muu 
Helsingin keskustan liike, hotelliketju sekä Lapin matkailuyritys.

Eikö maksusovelluksia voitaisi kehittää sellaisiksi, että ne hyväksyisi-
vät minkä tahansa luotettavan sovelluksen?

Suomen Pankin Meri Sintonen kertoo, että eri sovellusten yhteen pe-
laamisen eteen tehdään töitä.

– Käynnissä on eurooppalaisia ja kansallisen tason hankkeita, jotta 
eri sovelluksilla olisi mahdollista tehdä valtiorajat ylittäviä maksuja.

Myös yritysten väliset sopimukset, kuten MobilePayn ja norjalaisten 
Vippsin yhdistyminen, vauhdittavat yhteentoimivuutta.

MobilePayn Perttu Kröger huomauttaa, että muutoksia nähdään jo lä-
hitulevaisuudessa.  Yhdistymishankkeiden lisäksi tilannetta helpottaa, 
kun mobiilimaksamisessa käytettävä QR-koodi standardoidaan. Euroo-
pan mobiilimaksamisen liitto (EMPSA) edistää tätä parhaillaan.

katsoa elokuvia. Ja kaikki maksetaan so-
velluksen maksusovelluksella.

Keskon Andelin ennustaa, että en-
nemmin tai myöhemmin erissä maksa-
misen käy mahdolliseksi myös mobiili-
sovelluksissa. Tämä on kuluttajille tär-
keää etenkin hinnakkaissa ostoksissa. 

Jo lähitulevaisuudessa ostokset voi 

maksaa erilaisilla esineillä, siis vaikkapa 
älysormuksilla tai -rannekkeilla. Härpäke 
voi olla periaatteessa mikä tahansa, kun-
han siinä on nfc-siru ja sillä saa yhteyden 
maksun saajaan.

Artikkelin asiantuntijana lisäksi professori 
Virpi Tuunainen Aalto-yliopistosta. ≤

”Suomalaiset poh
tivat aikoinaan pit
kään myös lähi
maksun turvalli
suutta. Sittemmin 
harhaluuloja on 
liittynyt mobiili
maksamiseen.”

 
Meri Sintonen, Suomen Pankki

”Pandemiaan asti 
mobiilimaksamisen 
kasvu pysyi tasai
sena, mutta nyt 
sen suosio näyt
tää räjähtäneen.”

 
Juha Andelin, Kesko

”Tulevaisuudessa 
verkkoshoppailu 
helpottuu entises
tään, kun mobiili
lompakko siirtää  
automaattises
ti kaikki tarvitta
vat tiedot verkko
kaupalle.”

 
Perttu Kröger, Suomen MobilePay
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Näe johtaminen uudessa valossa
Astu pois omasta kuplasta. Älä usko, että sinulla on kaikki oikeat vastaukset. Valitse 
ympärillesi ihmisiä, jotka uskaltavat haastaa mielipiteesi. Teet johtajana parempia 
päätöksiä, kun opit kuuntelemaan myös muita. Näin luot olosuhteet, joissa johtamasi 

ihmiset voivat tehdä työnsä mahdollisimman hyvin. – Tim Sparv, joukkuepelaaja

RUUTUAIKASI ARVOISTA LUETTAVAA

Laitteiden ja rakenteiden kestävyys 
ja turvallisuus voidaan varmistaa 
ennen käyttöönottoa paitsi fyysisel-

lä testauksella myös digitaalisessa labo-
ratoriossa datan ja edistyneiden insinöö-
rilaskelmien avulla.

A-Insinöörien teknologiajohtaja Ville 
Laine sanoo, että perinteisiin testausme-
netelmiin verrattuna simulointi ja mo-
dernit digitaaliset työkalut tarjoavat lyö-
mättömiä etuja.

”Simuloinnilla päästään kustannus-
tehokkaisiin ja toimiviin ratkaisuihin il-
man kalliiden prototyyppien valmistusta 
ja aikaa vievää testaamista. Se nopeuttaa 
huomattavasti teollisuuden tuotekehitys-
tä ja vähentää merkittävästi rakentami-
sen kustannuksia.”

Laineen mukaan simuloinnin arvo 
on suurin, kun suunnitteilla on raken-
neratkaisu, esimerkiksi tuotantolaitok-
sen keskeinen komponentti tai kiinteis-
tön rakenne, josta ei ole aiempaa koke-
musta.

AInsinöörien osaamista digitaalisesta la-
boratoriosta hyödyntää muun muassa ra-
kennus- ja laiteteollisuus. Simuloinnil-
la voidaan selvittää, miten kehitettävä ra-
kenne käyttäytyy kuormittuessaan tai mi-
kä on sen suorituskyky. Esimerkiksi kor-
keiden lämpötilojen ja suurten paineiden 
vaikutukset voidaan jäljitellä tarkasti.

”Olemme edistäneet esimerkiksi uu-
dentyyppisten uusiutuvia polttoaineita 

Aikaa, rahaa ja materiaaleja säästyy, kun törmäysvoimien vaikutukset tai 
rakenteiden kestävyys testataan digitaalisessa laboratoriossa. 

Digitaalisessa  
laboratoriossa  
testataan arkkitehtien 
villeimmät ideat

singin Pikkuparlamentin puistoon tule-
va presidentti Mauno Koiviston muisto-
merkki on rakenteellisesti toteutettavissa.

”Olemme analysoineet ja osoittaneet, 
että taideteos tulee kestämään sääolot ja 

käyttävien energialaitosten kehitystyötä 
ja osoittaneet laskennallisesti, miten lait-
teet voidaan toteuttaa ja ovat turvallisia. 
Tässä olemme kansainvälisestikin edellä-
kävijöitä”, Laine toteaa. 

Rakennusten suunnittelussa simuloin-
tia hyödynnetään etenkin arkkitehtoni-
sesti haasteellisissa kohteissa. Tietoko-
neen avulla voidaan testata esimerkik-
si geometristen muotojen toimivuutta tai 
rakennusmateriaalien soveltuvuutta tiet-
tyyn rakenteeseen.

”Arkkitehdilla tai uutta teknologiaa 
innovoivalla propellipäällä voi olla kuin-
ka villejä visioita tahansa. Pystymme 
osoittamaan luotettavasti, ovatko ideat 
realistisia toteuttaa. Useimmiten keinot 
löytyvät”, Laine kertoo.

Digitaalisessa laboratoriossa selviää 
sekin, miten materiaaleja voidaan käyt-
tää mahdollisimman tehokkaasti. Teräk-
sen ja monien muiden rakennusmateri-
aalien hinnat ovat nousseet rajusti, joten 
materiaalien käytön optimoinnin merki-
tys korostuu. Samalla säästetään tehok-
kaasti luonnonvaroja ja pienennetään hii-
lijalanjälkiä.

”Lähtökohtana ovat kuitenkin aina ra-
kenteiden turvallisuus ja kestävyys. Niis-
tä ei voi tinkiä”, Laine korostaa.

Digitaalisessa laboratoriossa kohtaavat 
talous, teknologia ja taide.  A-Insinöörit 
on selvittänyt esimerkiksi sen, että Hel-

jopa satunnaisten kiipeilyjen aiheuttamat 
rasitukset turvallisesti”, A-Insinöörien 
lujuuslaskija Joonas Ahopelto sanoo. ≤

Lue lisää: ains.fi

Idea

Helsingin Meilahteen rakentuvan HUS:n Siltasairaalan silta-
maisen osan rakennevaihtoehtoja on tutkittu digitaalisessa  
laboratoriossa, kertoo A-Insinöörien Ville Laine.

SAMI PISKONEN

Teiden varsille pystytettävien liikennemerkkien ja opastetaulujen täytyy kes-
tää tuulet ja tuiverrukset, mutta niiden suunnittelussa on otettava huomioon 
myös tielläliikkujien turvallisuus. Esimerkiksi auton mahdollisessa törmäyk-
sessä opastetaulun on annettava periksi niin, että siitä aiheutuu mahdolli-
simman vähän henkilövahinkoja.

Liikennetuotteita valmistava Normiopaste on hyödyntänyt tuotekehityk-
sessään A-Insinöörien digitaalisia törmäyssimulaatioita. A-Insinöörien Joo-
nas Ahopelto kertoo, että törmäyskoe voidaan suorittaa luotettavasti ja kus-
tannustehokkaasti digitaalisessa laboratoriossa. 

”Vain viimeinen varmistus tehdään fyysisessä törmäyskokeessa, jot-
ta tuotteen ominaisuudet täyttävät varmasti liikennemerkeille ja -opasteille 
määritellyt tiukat standardit.”

Digitaalinen 
törmäyskoe 
säästää  
peltiä
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Idea

K un ihminen kuolee, käytännön 
asiat hoituvat alkuun sujuvas-
ti.  Pankki  sulkee vainajan kor-

tit ja poistaa käyttöoikeudet tileihin sen 
jälkeen, kun Digi- ja väestötietovirasto 
(DVV) on saanut tiedon kuolemasta ja vä-
littänyt sen eteenpäin. Samaan aikaan va-
kuutusyhtiö päättää henkilövakuutukset.

”Sitten alkavat hankaluudet. Omaiset 
joutuvat tilaamaan sukuselvityksiä, juok-
semaan papereiden ja allekirjoitusten pe-
rässä ja odottamaan jopa kuukausia”, to-
teaa johtava asiantuntija Timo Tuominen 
Finanssiala ry:stä.

Tuominen osallistuu monialaiseen 
työhön, jonka tavoitteena on keventää 
omaisten taakkaa parantamalla sähköistä 
asiointia. DVV, Verohallinto ja Finanssi-
ala kutsuivat koolle niin sanotun kuole-
man ekosysteemin ensimmäisiä kertoja 
jo nelisen vuotta sitten. Sähköisen palve-
lun visiointiin ja suunnitteluun on osal-
listunut muun muassa pankkeja, vakuu-
tusyhtiöitä, laki- ja hautaustoimistoja se-
kä seurakuntia. 

”Valtio voisi tarjota turvallisen pai-
kan, suomi.fi-tyyppisen palvelualustan, 
josta omaiset saisivat kaikki olennai-
set tiedot vainajan sukulaissuhteista ja 
omaisuudesta heti, kun tieto kuolemas-
ta on kirjattu. Parhaimmillaan perukirja 
ja veroilmoitus valmistuisivat siellä auto-
maattisesti.”

Tuomisen mukaan suuri osa perun-
kirjoitukseen vaadituista tiedoista on jo 
valmiiksi sähköisessä muodossa, mutta 
puuttuu rajapintoja, jotka yhdistäisivät 
kuoleman ekosysteemiin kuuluvat toimi-
jat toisiinsa. 

Läheisen kuolema syöksee omaiset lomakerumbaan, 
sillä juuri mikään asia ei tapahdu automaattisesti.  
Tilanne muuttuu täysin, jos tehdyt suunnitelmat toteutuvat. 

Kuoleman ekosysteemi 
keventäisi omaisten 
taakkaa

”Seuraavaksi tarvitaan poliittisia pää-
töksiä, jotka koskevat lainsäädäntöä sekä 
palvelun rahoitusta.”

Omaisten turhautuminen näkyy tämän 
tästä pankeissa. Omainen voi maksaa vai-
najan laskut yleensä kohtalaisen helposti, 
mutta on lukuisia pankkiasioita, joita voi-
daan hoitaa vasta, kun saatavana on var-
ma tieto kuolinpesän kaikista osakkaista. 
Se saadaan perunkirjoituksen osakasluet-
telosta, jonka tekemiseen tarvitaan suku-
selvitys. Sen valmistumiseen menee usein 
kuukausia, ja odottelu voi käydä kalliiksi.

”Esimerkiksi turbulentissa markkina-
tilanteessa omaiset haluaisivat ehkä 
myydä vainajan osakkeita, mutta eivät 
saa tehdä sitä. Omaisuuden arvo laskee, 
ja omaiset vain odottavat”, kertoo varain-
hoidon lakimiesten johtaja Sampo Lapi
la Nordeasta. 

Lapilan mukaan ylimääräistä viivet-
tä tuottavat ulkomailla vietetyt vuodet 
varsinkin, jos vainaja ei ole jättänyt niistä 
mitään vinkkiä omaisille.

Mikä sukuselvityksessä sitten kestää? 
Vielä hiljattain omaisen tai hänen valtuut-
tamansa selvittäjän piti ottaa yhteyttä jo-
kaiseen seurakuntaan, johon vainaja oli 
kuulunut. Nyt valtaosa kirkonkirjoista on 
digitoitu, ja moni saa selvityksen yhdeltä 
luukulta. Yksi luukku palvelee myös väes-
törekisteriin kuuluneiden omaisia. Silti 
niin kirkko kuin DVV:kin varoittavat usei-
den viikkojen odotuksesta.

”Miksi selvitystyö alkaa vasta, kun ih-
minen on kuollut? Tulee ikään kuin yllä-
tyksenä, että sukuselvitystä jossain vai-
heessa tarvitaan”, Tuominen ihmettelee. 

Hän ehdottaa, että tiedot 
kertyisivät palvelualustaan si-
tä mukaa, kun henkilö muuttaa, 
solmii avioliiton, eroaa tai saa 
lapsia. Näin sukuselvitys olisi 
valmis sillä hetkellä, kun henki-
lö kuolee, ja omaiset saisivat heti 
oikeuden käyttää sitä. 

Omaisten kuorma kevenisi entises-
tään, jos myös testamentin ja avioehdon 
voisi tallentaa tai jopa laatia suoraan so-
vellukseen. Näin valmistuisi kuolinpesän 
sähköinen osakasluettelo.

Osakasluettelon lisäksi perunkirjoituk-
seen tarvitaan selvitys omaisuuden ar-
vosta, siis varoista ja veloista. Asunnon 
osakekirja odottaa ehkä lipastossa, talle-
lokerossa tai paremmassa tallessa. Onko 
muita asuntoja, mökkejä, autoja? Onko  
tilejä ja sijoituksia eri pankeissa?

”Jos kaikki omaisuuteen liittyvä tieto 
löytyisi yhdestä paikasta heti kuoleman 
jälkeen, se tarjoaisi hyvän pohjan peru-
kirjan omaisuusluettelolle”, Lapila huo-
mauttaa.

Perunkirjoituksen jälkeen – ennen pe-
rinnönjakoa – on tavallista, että kuolin-
pesä myy omaisuutta ja maksaa lainoja. 
Usein yksi osakkaista hoitaa tämän mui-
den osakkaiden valtuuttamana. Tässä 
vaiheessa perukirjan kopioita ja valtakir-
joja pyytävät niin pankit kuin kiinteistö-
välittäjätkin. Osa tarjoaa valtakirjan poh-
jaksi omia sähköisiä lomakkeitaan, osa 
vaatii paperisia.

Valtakirjojen ja sopimusten allekir-
joittaminen on kokonaisuudessaan asia, 
johon Lapila toivoisi selkeyttä.

”Perintöoikeus sallii digitaalisen alle-
kirjoituksen perukirjassa mutta ei perin-
nönjaossa. Jos nimiä puuttuu perinnönja-
kokirjasta, joudutaan kokoontumaan taas 
uudelleen tai vähintäänkin hakemaan 
valtakirjoihin allekirjoituksia”,  
Lapila sanoo.

Perunkirjoituksen jälkeen on aika selvit-
tää, mitä tapahtuu omaisuuteen kohdis-
tuville vakuutuksille, kuten koti- ja auto-
vakuutuksille.

”Edes pientä irtaimistovakuutusta ei 
voi irtisanoa ennen perunkirjoitusta, mikä 
tarkoittaa, että asiakkaat joutuvat odotta-
maan jopa useita kuukausia. Kun on kyse 
isommasta omaisuudesta, moni kyllä ha-
luaakin pitää vakuutuksen voimassa pe-
rinnönjakoon asti”, sanoo Fennian tuo-
tepäällikkö Miramari Sahakoski. 

Perukirjaa ja erityisesti sen osakas-
luetteloa odottavat myös henkivakuu-
tusyhtiöt, jos vakuutuksen edunsaajina 
ovat esimerkiksi omaiset tai lapset. Ta-
vallisempaa on kuitenkin nimetä edun-
saajat.

”Kuoleman jälkeinen 
aika on erittäin  
raskasta omaisille 
ihan ilman paperi 
sotaakin.” 

 
Sampo Lapila, Nordea

Kuka hoitaa asioitasi 
ja valvoo etujasi?

Kuka tulee avuksesi, jos esi-
merkiksi muistisairaus tai ta-
paturma on vienyt kykysi hoi-
taa pankkiasioita ja ymmär-
tää lääkärin lausuntoja? Mo-
ni luottaa puolisoon, lapsiin tai 
ystäviin. Pankkivirkailija luot-
taa heihin vain, jos heidät on 
valtuutettu tehtävään. Siksi 
edunvalvontavaltuutus kan-
nattaa laatia mitä pikimmin 
suvun vanhimmille – tai itse 
asiassa kaikille täysikäisille.

Jos valtuutettua ei tar-
peen tullen ole, viranomai-
nen valitsee sairastuneelle 
edunvalvojan ja sitoo tämän 
tiiviiseen raportointisuhtee-
seen. Tähän verrattuna edun-
valvontavaltuutus on erittäin 
joustava järjestely. Valtuutta-
ja voi valita itse, kuka hänen 
asioitaan hoitaa ja miten. 

Valtuutukseen tarvitaan 
suullinen lupa valtuutetuilta 
ja kahden todistajan allekirjoi-
tukset. 

Edunvalvontavaltuutuk-
selle ei ole yhtä oikeaa mallia, 
vaan valtuutus räätälöidään 
aina tarpeiden mukaisesti. 
Verkosta löytyy mallipohjia, 
mutta on suositeltavaa pyy-
tää apua asiantuntijalta esi-
merkiksi pankista. 

Valtuutus kannattaa an-
taa valtuutetun säilytettäväk-
si, jotta hän voi tarpeen tullen 
hankkia lääkärinlausunnon 
ja hakea sen avulla valtuu-
tuksen vahvistamista Digi- ja 
väestötietovirastosta.
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”Huomaavaisinkaan 
vainaja ei voi sääs
tää omaisiaan suku 
selvitykseltä, valta
kirjoilta ja paperi
selta perukirjalta.” 

Timo Tuominen, Finanssiala ry

Jotkut varautuvat omaan kuolemaansa 
laatimalla listoja omaisuudesta, pankeis-
ta ja vakuutusyhtiöistä ja tallettamalla 
ne samaan mappiin testamentin ja avio-
ehdon kanssa. Mutta huomaavaisinkaan 
vainaja ei voi säästää omaisiaan sukusel-
vitykseltä, valtakirjoilta ja paperiselta pe-
rukirjalta. Palvelualusta voisi.

Tuominen korostaa, että palvelualus-
ta ei helpottaisi ainoastaan omaisten työ-
tä, vaan koko kuoleman ekosysteemiä vi-
ranomaisista ja pankeista alkaen. 

”Kaikki voittavat, koko yhteiskunta”, 
Tuominen toteaa. On tosin hautaustoi-
mistoja, lakiasiaintoimistoja ja pankkeja, 
jotka saavat tuloja perunkirjoituksen te-
kemisestä.

”Meille on tärkeintä, että asiakkai-
demme asiat hoituvat mahdollisimman 
sujuvasti. Kuoleman jälkeinen aika on 
erittäin raskasta omaisille ihan ilman  
paperisotaakin”, Lapila toteaa. ≤

Lue lisää: finanssiala.fi

”Edes pientä irtaimistovakuutusta ei voi irtisanoa 
ennen perunkirjoitusta. Se tarkoittaa, että asiak
kaat joutuvat odottamaan jopa useita kuukausia.”

 
Miramari Sahakoski, Fennia
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Sähköjärjestelmän tila
Tilanne 17.05.2022 klo 09.40

Kulutus Suomessa

9 195 MW

Lämpötilat:
Helsinki  7,0 °C
Jyväskylä 5,3 °C
Oulu  9,0 °C
Rovaniemi 1,8 °C

85 MW 

794 MW

Rajasiirrot

Tuonti

Vienti

1 100 MW 0 MW

13 MW 685 MW 

Tuotanto Suomessa

7 911 MW
Vesivoima 2 395 MW
Ydinvoima 1 881 MW
Yhteistuotanto (kaukolämpö) 856 MW
Yhteistuotanto (teollisuus) 985 MW
Tuulivoima 1 577 MW
Aurinkovoima 139 MW
Muu tuotanto 60 MW
Tehoreservi 0 MW
Tuonti - / vienti + (netto) −1 294 MW

Tehotasapaino
Rajasiirron ylijäämä 107 MW  
+ /alijäämä - 
Rajasiirron ylijäämä +  1 817 MW 
/alijäämä - kumulat. 
Hetkellinen taajuusmittaus 49.984 Hz
Sähköverkon aikapoikkeama 0,476 s
Inertia 186 GWs

Sähkön hinta Suomessa

179,94 €/MWh
Huom! Vuorokausimarkkinoiden aluehinta ei ole sama 
kuin sähkölaskussa näkyvä hinta. Tarkemmat hinta-
tiedot löydät Fingridin Tuntihinta-sovelluksesta.

Kulutetun sähkön  
CO2päästöarvo

43 gCO2/kWh

Voimajärjestelmän käyttötilanne: Normaali

Energiamarkkinat ovat isossa mur-
roksessa, ja energiaan liittyvä tie-
to kiinnostaa suomalaisia enem-

män kuin ehkä koskaan. Sähkömarkki-
noiden osalta tiedonnälkää tyydyttää 
kantaverkkoyhtiö Fingridin Sähköjär-
jestelmän tila -infosivu, joka tarjoaa re-
aaliaikaisen kokonaiskuvan sähkön tuo-
tannosta, kulutuksesta ja siirrosta Suo-
messa. Sivulta voi seurata sähkön mark-
kinahintaa, joka noteerataan sähköpörs-
sissä tunneittain. 

Kiinnostavaa tietoa on myös sähkön tuo-
tannon jakautuminen eri tuotantomuo-
toihin. Sivulta selviää, kuinka paljon esi-
merkiksi vesi-, ydin- ja tuulivoimalat jau-
havat sähköä kulloisenakin hetkenä. Ha-
vainnollinen karttagrafiikka puolestaan 
kertoo, kuinka paljon ja mihin suuntaan 
sähköä siirtyy Suomen ja naapurimaiden 
välillä.

Sähköjärjestelmän tilaa voi 
seurata reaaliajassa 
Jatkuvasti päivittyvä infosivu sähköjärjestelmän tilasta kiinnostaa kuluttajia. Sivu perustuu 
Fingridin avoimeen dataan, joka mahdollistaa myös uusien sovellusten kehittämisen. 

Näkymän tiedot päivittyvät kolmen mi-
nuutin välein. Fingridin markkinakehi-
tyspäällikkö Juha Hiekkala sanoo, että 
kävijöiden määrä sivulla kasvaa aina, kun 
jotain poikkeavaa tapahtuu. 

”Kävijämäärät hyppäävät, kun sähkön 
hinta nousee tai kovat pakkaset lisäävät 
sähkön kulutusta.”

Erityisen innokkaita sähköjärjestelmän 
tilan seuraajia ovat energia-asioista kiin-
nostuneet kuluttajat. Fingridin suunnitte-
lija Eero Järvinen on havainnut, että sivun 
tietoja hyödynnetään myös energiapoliitti-
sessa keskustelussa esimerkiksi Twitterissä.

”Sähkömarkkinoilla tapahtuu nyt paljon 
kiinnostavaa. Muun muassa tuulivoiman 
tuotanto kasvaa vauhdilla. Lisäksi Olki-
luodon ydinvoimalan kolmosreaktori on 
kytketty sähköverkkoon, ja sen tehotasoa 
nostetaan portaittain.” 

Viime vuosina yhä useampi on alkanut 

kiinnittää huomiota energiantuotannon 
ympäristönäkökulmiin. Infosivulta löy-
tyykin arvio Suomessa tuotetun ja kulu-
tetun sähkön aiheuttamista päästöistä.

Kaikki infosivulla nähtävissä olevat tie-
dot perustuvat Fingridin tuottamaan 
avoimeen dataan. Se on digitaalisessa 
muodossa olevaa tietoa, johon kuka ta-
hansa voi vapaasti tutustua. Tieto on  
koneluettavassa muodossa.

Fingridin Avoin data -verkkopalvelussa 
on tarjolla sähkömarkkinoihin ja voima-
järjestelmään liittyvää mittaus- ja ennus-
tetietoa.

Juha Hiekkalan mukana energiayhtiöt ja 
muut sähköalalla toimivat yritykset hyö-
dyntävät dataa omissa analyyseissään ja 
sovelluksissaan. Myös esimerkiksi kor-
keakoulut ja tutkimuslaitokset käyttävät 
tietoa.

Suomi on ollut sähkömarkkinatiedon 
avaamisessa edelläkävijä Euroopassa. Sit-
temmin muidenkin maiden kantaverkko-
yhtiöt ovat alkaneet julkaista vastavia 
tietoja.

”Avoimuudella ja oikea-aikaisella in-
formaatiolla on iso rooli siinä, että sähkö-
markkinat toimivat tehokkaasti”, Hiekkala 
toteaa.

Fingrid kehittää avointa dataansa käyt-
täjäpalautteen perusteella. Nyt pohdin-
nassa on se, miten aurinkovoimalla tuo-
tetusta sähköstä voitaisiin tarjota tarkkaa 
tietoa. Pulmana on, että aurinkosähköä 
saadaan pienistä ja hajallaan olevista voi-
maloista.

 ”Tämä on Fingridin ja koko energia-alan 
yhteinen haaste, jonka aiomme ratkaista 
seuraavaksi.” ≤

Lue lisää: fingrid.fi/sahko
jarjestelmantila

Idea

Käyttäjät 
kehittävät 
avoimesta datasta 
uusia sovelluksia
 
Fingridin tarjoama avoin 
data mahdollistaa uusien 
palvelujen ja sovellusten 
kehittämisen energia-alal-
la. Yksi tiedon hyödyntäjis-
tä on maan merkittävin ve-
si- ja säätövoiman tuottaja 
Kemijoki Oy.

”Fingridin tieto täyden-
tää datavarastoamme, jo-
hon keräämme tietoa omis-
ta voimaloistamme. Yhdis-
tämällä tietoja voimme teh-
dä erilaisia analyysejä ja 
ennusteita. Hyödynnäm-
me tietoa esimerkiksi teko-
älyyn perustuvassa sovel-
luksessa”, johtaja Janne Ala 
sanoo.

Yrityksen energiatalou-
den asiantuntija Suvi Salo
maa huomauttaa, että säh-
kömarkkinoilla tuotannon ja 
kulutuksen on oltava koko 
ajan tasapainossa.

”Sähköjärjestelmän 
teho tasapainon turvaa-
miseksi järjestelmässä on 
reservejä, kuten energia-
varastoja ja voimalaitoksia. 
Ilman Fingridin tietoa em-
me tietäisi, mitä valtakun-
nallisella tasolla tapahtuu 
tai mikä on tilanne sähkön-
siirrossa Pohjoismaiden  
välillä.”

TALOUDEN TEKIJÖILLE

O S A N A  H E L S I N G I N  S A N O M I E N  T I L A U S T A

LUE HS VISION ENSIMMÄISEN  
VUODEN HELMET 

Antti Holman kriisi  Pelien peli  Onlyfans  
Uudet pelisäännöt  Joe Biden – radikaali  

Pokerinaama  Kovaa kasvua ja penisjuttuja
Sata tuntia töitä viikossa  Tähtitehdas

Pyörän voi keksiä uudelleen
www.HS.fi/visionhelmet

HS Vision timanttijuttuja voi lukea osoitteessa H S . F I / V I S I O  sekä HS:n sovelluksessa. Lauantaisin Hesarin välissä ilmestyy HS Visio -liite.

1 vuotta
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Rakennukset ovat yksi suurimmis-
ta hiilidioksidipäästöjen aiheutta-
jista. Jotta olisi mahdollista laskea 

esimerkiksi kerrostalon hiilijalanjälki sen 
koko elinkaaren ajalta, tuottaa rakennus-
ala kiihtyvällä tahdilla tietoa rakennus-
materiaalien, itse rakentamisen sekä ra-
kennuksen käytön aikaisen energiankulu-
tuksen ympäristövaikutuksista.

”Ongelma kuitenkin on se, että da-
ta on hajallaan tai sellaisessa muodossa, 
että eri toimijoiden on hankala hyödyn-
tää sitä”, kertoo data- ja kehityspäällikkö 
Wilma Siitonen rakennustuotteita toimit-
tavasta Saint-Gobain Finlandista.

Rakennusalalla tiedonkulku on viime 
vuosina sähköistynyt, muttei vielä digita-
lisoitunut.  Tietoja haalitaan yhä manuaa-
lisesti, vaikkakin sähköisistä lähteistä. Se 
syö tehokkuutta niin työmaalla kuin koko 
toimitusketjussa.

”Tieto pitäisi saada koneluettavaan 
muotoon, jotta olisi mahdollista siirtää 
suuria tietomassoja tietojärjestelmien vä-
lillä automaattisesti”, Siitonen korostaa.

Maailman johtaviin rakennusmateri-
aalien ja -tuotteiden valmistajiin kuu-
luva Saint-Gobain on julkaissut jo pit-
kään tuotteistaan EPD-ympäristöselos-
teita (Environmental Product Declarati-
on), joihin kootaan kattava tieto tuotteen 

Rakennusalalla tuotetaan paljon päästötietoja, mutta data ei siirry sujuvasti toimijoiden välillä. 

ympäristövaikutuksista. Tiedot vahvistaa 
riippumaton kolmas osapuoli. 

”Suomessa Saint-Gobainilla on ym-
päristöseloste noin 120 tuotteelle, jotka 
muodostavat 65 prosenttia koko myyn-
nistämme”, Saint-Gobain Finlandin 
markkinointijohtaja Viktor Lax sanoo.

Esimerkiksi rakentajien hyvin tunte-
milla Gyproc GN -kipsilevyillä on 15-si-
vuinen ympäristöseloste, josta selviää 
tuotteen valmistuksen aiheuttamat pääs-
töt ja muut ympäristövaikutukset koko 
tuotantoketjun aikana.

Laxin mukaan rakennustuotteen elinkaa-
ren ympäristövaikutukset, erityisesti hii-
lijalanjälki, ovat yhä tärkeämpi kriteeri 
materiaalien valinnassa. Läpinäkyvä, luo-
tettava ja helposti saatavilla oleva tuote-
tieto auttaa valintojen tekemisessä.

Rakennushankkeiden suunnitteluvai-
heessa hyödynnetään jo suhteellisen paljon 
koneluettavassa muodossa olevaa tietoa 
materiaaleista. Sen sijaan varsinaisessa ra-
kentamisvaiheessa urakoitsijat hakevat tie-
toja edelleen esimerkiksi PDF- ja Excel-tie-
dostoista. Data ei siis siirry sujuvasti.

”Datan jakamisessa ja siirtämisessä 
muille toimijoille on vielä paljon paran-
nettavaa. Tietojen siirtoon tarvitaan va-
kioituja formaatteja sen sijaan, että eri 
toimijat kehittävät omia mallejaan. Yri-

tyskohtaisten ratkaisujen sijaan tarvitaan 
enemmän yhteistyötä rakennusalan toi-
mijoiden kesken”, Siitonen sanoo.

Laxin mukaan Saint-Gobainille on tär-
keää olla mukana yhteistyössä, jossa edis-
tetään tuotteiden päästötietojen hyödyn-
tämistä rakennusketjun kaikissa vaiheissa.

”Tieto auttaa meitä päästövähennys-

Rakennusten hiilijalanjäljen 
laskeminen vaatii yhteistyötä

SAMI PISKONEN

Idea

tavoitteidemme saavuttamisessa, mutta 
ennen kaikkea haluamme auttaa asiakkai-
ta pääsemään hiilineutraalisuustavoittei-
siinsa. Se edellyttää, että hiilijalanjäljen 
laskennassa tarvittava tieto on helposti 
saatavilla.” ≤

Lue lisää: saintgobain.fi

Rakennustuotteen elinkaaren ympä-
ristövaikutukset ovat yhä tärkeämpi 
kriteeri materiaalien valinnassa, sanoo 
Viktor Lax vierellään Wilma Siitonen.

Voiko aivojen ikääntymistä kumota?
Aivojen ikääntymismuutokset alkavat lisääntyä jo pari-kolmekymppisillä. Koskaan ei 

kuitenkaan ole liian myöhäistä omaksua elintapoja, jotka jarruttavat tai jopa kumoavat  
vanhenemista, sillä jopa 90-vuotiaan aivot voivat tuottaa uusia hermosoluja.  
Aivoterveyden tehokas hoito muodostuu pienistä päivittäisistä teoista, joita  

tutkijat ovat löytäneet yllättävistäkin yhteyksistä.

Kun kaipaat tietoa: tiede.fi/tilaa 

Yhteistyöstä vauhtia datan hyödyntämiseen
Saint-Gobain Finland on mukana rakennusalan CO2 DataHub -hankkees-
sa, jossa kehitetään uusia keinoja rakennetun ympäristön hiilidioksidi-
päästöjen mittaamiseen, sitä koskevan datan hyödyntämiseen ja tiedol-
la johtamiseen. Saint-Gobain osallistuu myös Rakennusteollisuuden Digi-
ryhmään, joka pyrkii helpottamaan rakennustuotteiden yksilöivää tunnis-
tamista standardoitujen tuotetunnisteiden, kuten GTIN-koodien, avulla. 

”Tällaista yhteistyötä tarvitaan enemmän, sillä se sitouttaa alan yri-
tyksiä pohtimaan, miten päästö- ja tuotetietoja voidaan hyödyntää entis-
tä paremmin”, data- ja kehityspäällikkö Wilma Siitonen sanoo.

CO2 DataHub -hankkeen keskeinen tavoite on automatisoida hiilipääs-
tölaskennasta tehtyä dataa yhteisesti sovittujen käytäntöjen mukaan.

Standardien mukainen ja korkealaatuinen tieto päästöistä on välttämä-
töntä, kun rakentamisen toimitusketjun eri vaiheissa tunnistetaan kohtia, 
joissa ympäristövaikutuksia voidaan pienentää kustannustehokkaasti.



14 15S A N O M A  T E K N I I K K A J U L K A I S U J E N  T U O T T A M A  M A I N O S L I I T ES A N O M A  T E K N I I K K A J U L K A I S U J E N  T U O T T A M A  M A I N O S L I I T EIdeat Data Ideat Data

K un sähkön markkinahinnat alkoi-
vat heilahdella viime joulukuus-
sa tavallista enemmän, kuluttajien 

tarve ymmärtää sähkönkulutustaan kas-
voi selvästi. Se huomattiin myös energia-
palveluyhtiö Väreellä.

Yhtiön asiakkailleen tarjoaman Väp-
pi-seurantasovelluksen aktiivisten käyt-
täjien määrä kasvoi joulukuussa 55 pro-
senttia aikaisempiin kuukausiin verrattu-
na, ja uusien rekisteröityneiden käyttäji-
en määrä tuplaantui. Väpillä onkin jo nyt 
noin 100 000 käyttäjää.

“Sähköstä on tullut arvotuote, joka 
kiinnostaa”, sanoo Väreen Chief Digital 
Officer Henri Ihalainen.

Sähkön säästäminen vaatii aktiivisuutta 
ja oman kulutuksen ymmärtämistä. Vä-
pin kaltainen kulutusdataa tarjoava so-
vellus on siinä korvaamaton apuri. 

“Väppi-sovelluksen idea on auttaa ke-
tä tahansa ymmärtämään omaa sähkön-
käyttöään. Sovelluksesta näkee, mihin säh-
köä arjessa kuluu, miten kulutustottumuk-
set vaikuttavat sähkölaskuun ja miten pal-
jon rahaa voi säästää kulutustottumuksia 
muuttamalla”, Ihalainen tiivistää. 

Sovelluksen avulla omaa sähkönkulu-
tustaan voi seurata tunti-, päivä-, kuukau-
si- ja vuositasolla. Sovellus ilmoittaa, jos 
kulutus tai markkinahinta poikkeavat yl-
lättäen normaalista. Väpissä voi asettaa 
kulutusbudjetin sähkönkäytölleen ja löy-
tää vinkkejä kulutuksen vähentämiseen. 
Lisäksi sovelluksella saa yhteyden asia-
kaspalveluchattiin, voi tehdä muuttoil-
moituksen ja tarkastella laskuja.  

Sovelluksesta näkee oman keskikulu-
tuksensa sekä vuorokauden kohokohdat.

“Vertailemalla lukuja esimerkiksi 
edellisen päivän, viikon tai kuukauden 
sähkönkulutukseen voi miettiä, millaisia 
toimia teki silloin, kun sähköä kului vä-
hiten tai eniten. Väpin avulla on helppo 
tunnistaa kodin sähkösyöpöt”, Ihalainen 
vinkkaa. 

Ihalainen työskentelee tiimissä, joka pi-
tää huolen siitä, että Väppi-sovellus tar-
joaa käyttäjilleen ajankohtaista tietoa 
myös kustannustehokkaimman sähkön-
siirtotuotteen valinnassa. Tekoälyn avul-
la sovellus näyttää automaattisesti hal-
vimman sähkönsiirtotuotteen. Tietoa 
hyödyntämällä asiakas voi saada aikaan 
merkittäviä säästöjä. 

“Siirtoyhtiön tuotteen optimointi-
palvelua voi hyödyntää tällä hetkellä 
14 verkkoyhtiön alueella. Alue kattaa jo 
noin 70 prosenttia Suomen sähkönkäyt-
töpaikoista”, Ihalainen kertoo.

Seitsemän kymmenestä suomalaises-
ta voi siis vaikuttaa sähkölaskuunsa myös 
siirtotuotteen valinnalla. Väppiä käyttä-
vät myös monet isännöitsijät, sillä sovel-
luksella on helppo seurata ja raportoida 
isännöitsijän hallinnoimien taloyhtiöiden 
energiankulutusta.

Mittaaminen ja datan hyödyntäminen ovat megatrendejä, jotka kannattaa valjastaa 
avuksi sähkölaskun pienentämisessä. 

Sähkönkulutuksen voi 
puolittaa aktiivisella 
seurannalla ja optimoinnilla

Ihmisten halukkuus sähkönkulutuksen 
vähentämiseen ja sähkölaskun pienentä-
miseen on tullut Ihalaisen mukaan esiin 
myös Väreen muissa asiakaspalvelukana-
vissa ja digitaalisissa palveluissa. Niiden-
kin käyttäjämäärät ovat kasvaneet viime 
kuukausina merkittävästi. 

Myös mielenkiinto omavaraisempaan 
sähkötalouteen on kasvussa. Niin kulut-
tajat kuin yrityksetkin tiedustelevat ja et-
sivät tietoa aurinkosähköjärjestelmistä. 
Se sopii hyvin sähköpalveluyhtiölle, jon-
ka missiona on myydä mahdollisimman 
vähän sähköä, Ihalainen huomauttaa.

“Kun autamme asiakkaitamme opti-
moimaan sähkönkulutusta, säästetään se-
kä rahaa että ympäristöä. Kaikkien täytyy 
satsata vastuullisuuteen, ja tämä on mei-
dän tapamme.” ≤

Lisätietoa vare.fi/vappi
 

 

”Sähkön säästäminen 
vaatii aktiivisuutta 
ja oman kulutuksen 
ymmärtämistä.”

 
Henri Ihalainen, Väre

Idea

Alkukantaisimpiin lajeihimme kuuluva siili on kiehtonut ihmisiä 
vuosituhansia. Eikä vähiten siksi, että piikikäs nisäkäs viihtyy 
yksin ja tuhisee hurmaavasti. Mutta miten ja milloin siilin piikit 
kasvavat? Kuinka ne vaikuttavat siilien soidinmenoihin? Entä 
miten siilien käy, kun ilmasto lämpenee? 
 
Kun kaipaat luontoon: tiedeluonto.fi /tilaa

Vetääkö piikikkyys puoleensa?

Väppi-datan avulla  
kuluttaja voi johtaa 
omaa sähkönkäyttöään 
ja pienentää sähkö- 
laskuaan tutkitusti

“Kuluttajatutkimuksemme  
mukaan lähes puolet Väpin 
aktiivisista käyttäjistä on on-
nistunut pienentämään säh-
kölaskuaan sovelluksen avul-
la. Käyttäjistä 75 prosent-
tia käyttää Väppiä viikoittain”, 
Henri Ihalainen kertoo.

Hän kertoo sovelluksen kui-
tenkin auttavan sähkönkäytön 
vähentämisessä niitäkin, jot-
ka seuraavat sitä harvemmin – 
vaikkapa vain kerran kuussa.

Samainen tutkimus kertoo, 
että sähkönkulutustaan voi 
vähentää jopa puolella seuraa-
malla ja optimoimalla sitä aktii-
visesti Väppi-sovelluksella.
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Tausta

Hyvä perussuoja on välttämä-
tön perusta yrityksen tietoturval-
le, mutta ongelmia voi tulla siitä 

huolimatta. On todennäköistä, että riittä-
vän motivoitunut hyökkääjä livahtaa en-
nen pitkää sisälle tavalla tai toisella.

”Riittää, että joku klikkaa sähköposti-
viestin liitettä tai linkkiä ja päästää hait-
taohjelman sisään. Tai sitten hyökkää-
jä löytää yrityksen käyttämästä sovel-
luksesta tietoturva-aukon”, toteaa With-
Securen hallinnoitujen tietoturvapalve-
luiden johtaja Matti Aksela.

Hänen mukaansa ratkaisevassa ase-
massa ovat tapahtumat sen jälkeen, kun 
hyökkääjä on päässyt sisään järjestel-
mään. Nopeus ja neuvokkuus ratkaise-
vat, selvitäänkö säikähdyksellä, vai onko 
hyökkäyksestä vakavia seurauksia yrityk-
selle, sen kumppaneille ja asiakkaille. 

Jos yrityksen tietoturva on ajan tasal-
la, puolustuksen läpi päässyt hyökkääjä 
on mahdollista huomata nopeastikin. Uh-
kien havainnointiin suunnitellut järjestel-
mät tarkkailevat datavirtoja ja hälyttävät 
poikkeavasta toiminnasta. Kun hälytys 
tulee, asiantuntijat arvioivat tilanteen ja 
ryhtyvät toimenpiteisiin.

”Meillä on eri puolilla maailmaa 
asian tuntijatiimejä, jotka päivystävät 
24/7. Koska tarjoamme palvelua lukuisil-
le asiakkaille, asiantuntijoidemme koke-
mus karttuu jatkuvasti ja heillä on tieto 
ajankohtaisista hyökkäyksistä.”

Kun WithSecuren asiantuntijat var-
mistuvat tietomurrosta, he yhdistävät 
voimansa asiakasyrityksen kanssa yhdes-
sä sovitun mallin mukaisesti. Usein pitää 
toimia nopeasti, mutta toisinaan on hy-
vä seurata jonkin aikaa, mitä on tapahtu-
massa. 

”Näin pääsemme yllättämään hyök-
kääjän koordinoidusti. Jotkut hyökkääjät 
etenevät maltillisesti jopa kuukausia, et-
tä he pääsisivät haluamaansa kohteeseen 
tulematta huomatuiksi. Paljastuessaan he 
voivat ryhtyä välittömiin toimiin.”

Kyberhyökkäykseltä ei voi täysin suojautua, mutta siihen voi varautua. Kun puolustus on 
suunniteltu huolellisesti, hyökkääjän saa yllätettyä tehokkaasti. Joskus maltti on paikallaan. 

Mitä tekisit, jos olisit hyökkääjä?
Tietoturvauhkien havainnointi kehittyy jatkuvasti muun muassa kone-
oppimisen avulla. On kuitenkin hyvä muistaa, ettei automaattisilla pro-
sesseilla voida ratkaista kaikkia ongelmia.  

”Teknologia on äärimmäisen tärkeää, mutta kokonaisuus toimii parhai-
ten, kun mukana on asiantuntija. Ihmisen kyky ajatella abstraktilla tasolla 
ja soveltaa ymmärrystä uusiin tilanteisiin on korvaamattoman arvokas”, 
sanoo Matti Aksela, joka on väitellyt tohtoriksi koneoppimisesta.

Kokonaisvaltaista ymmärrystä tarvitaan esimerkiksi silloin, kun ohjel-
mistosta on löytynyt haavoittuvuus. Mistä aloittaa, jos jonossa on jo  
20 000 päivityskohdetta? Mitä tietoturva-aukkoa hyökkääjä todennäköi-
semmin käyttäisi?

”Ihminen, jolla on kokemusta ja näkemystä tietoturvahyökkäyksistä, 
ymmärtää parhaiten, miten hyökkääjä saattaisi ajatella ja toimia.”

Askeleen edellä hyökkääjää 

Parhaimmillaan puolustuksen suun-
nittelu alkaa hyvissä ajoin ennen hyök-
käystä. 

”Vaikka me päivystäisimme yrityk-
sen puolesta, on oltava selvää, kenellä on 
kyky ja oikeus tehdä ratkaisevia toimen-
piteitä.”

Aksela tähdentää, että yrityksen oma 
valmius toimia on tärkeää. Valmistau-
tumiseen kannattaa satsata, ja valmiut-
ta on hyvä testata esimerkiksi skenaario-
harjoituksilla. Yritykseen kohdistuneis-
ta hyökkäyksistä kannattaa ottaa opik-
si ja kehittää toimintatapoja paremmik-
si yhteistyössä tietoturva-asiantuntijoi-
den kanssa. 

Suuryrityksillä on usein omat tietoturva-
tiiminsä, jotka valvovat tietojärjestelmiä 
herkeämättä ja kehittävät osaamistaan 
yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. 

”Iso oma tiimi ei kuitenkaan ole vält-
tämättä kaikille yrityksille paras ratkai-
su”, Aksela huomauttaa. 

Yrityksessä saattaa olla aito halu 
perehtyä tietoturvaan ja parantaa val-
miutta, mutta ne eivät välttämättä rii-
tä. Ympäri vuorokautinen päivystys vaa-
tii resursseja, samoin asiantuntemuksen 
ylläpitäminen.    

Aksela uskoo, että jämäkkä suhde 
tieto turvaan  nousee tulevaisuudessa yhä 
tärkeämmäksi valtiksi yrityksissä. Sen 
avulla voi rakentaa luottamusta ja tuoda 
lisäarvoa asiakkaille. ≤

Lue lisää: withsecure.com/fi

”Jotkut hyökkääjät 
etenevät maltilli
sesti jopa kuukau
sia, että he pääsi
sivät kohteeseen 
tulematta huoma
tuiksi.”

WithSecure – 
yritysten kumppani
Yritystietoturvaan keskitty-
vä WithSecure™ jatkaa työ-
tä, jonka F-Secure on aloitta-
nut jo vuosikymmeniä sitten. 
Kuluttajien tietoturvatuotteet 
ja -palvelut jatkavat F-Secu-
re-tuotemerkin alla.

Hyökkäysten ennakointi ja niistä oppi-
minen ovat tärkeä osa tietoturvaa. 

Tietoturvan ylläpitäminen vaatii 
resursseja, joita pienillä ja keski- 
suurilla yrityksillä ei välttämättä ole. 

Parempi 
valmius

Tehokas
puolustus

Tilanteista
oppiminen

Jatkuva
havainnointi


