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A
rkistolaitoksen Vapa-
hanketta käsitelleestä 
viime numeron pää-
kirjoituksestani käytiin 
kuulemma kirjeen-

vaihtoa, jonka osoite oli väärä. Jos 
haluaa, että asiaa oikaistaan tai jul-
kaistaan vastine, on viisainta ottaa 
yhteyttä päätoimittajaan, eikä jul-
kaisijayhdistyksen puheenjohtajaan. 
Minusta tästä Vapasta tai Sapasta 
olisi voinut aivan hyvin keskustella 
enemmänkin lehtemme palstoilla. 
Ne ovat edelleen auki avoimelle 
keskustelulle.

Nyt Vapaa korvaamaan kuvitelta-
vasta Sapasta on pyydetty lausun-
toja. Lausuntoaikaa on annettu 
17.2. kohtuullisen tuntemattomaan 
lausuntopalvelu.fi-sivustoon ilmes-
tyneeseen suunnitelmaan kaksi 
viikkoa. Tämä aika ei ole riittävä, 
jos lausuntoja halutaan syntyvän 
esimerkiksi Liikearkistoyhdistyksen 
tai muiden demokraattisesti toi-
mivien yhdistysten voimin. Tässä 
ajassa pitäisi hallituksen kokoontua 
ja nimetä työryhmä, joka tuottaisi 
lausunnon uudelleen yhdistyksen 
hallituksen hyväksyttäväksi. Epäi-
len vahvasti ettei julkishallinnon 
toimijoillakaan tämmöinen perus-
teltu ja oikealla tavalla käsitelty lau-
sunto voi syntyä annetussa ajassa. 
Mutta ei niitä lausuntoja varmaan 
kaivatakaan, nehän vain häiritsi-
sivät kaikkitietävien virkamiesten 
ja heidän asiaa ehkä tuntevien 
konsulttiensa puuhastelua. Tässä 
lehdessä emme enää voi vaikut-
taa annetun aikarajan puitteissa 
asiaan, mutta yritän nyt deadlinen 
venymisen uhallakin saada tästä 
jotakin myös tähän numeroon. 

Tämänkin hankkeen tavoitteena 
näyttää olevan, ettei toimintaan 
edes haeta muita mahdollisia toimi-
joita, kuin vielä tässä vaiheessa ”to-
teuttajaksi” kirjattu organisaatio. Ei 
tarvitse tehdä kovin mielikuvituk-
sellista päätelmää siitä, että tämä 
toteuttaja tarkoittaa opetus- ja kult-
tuuriministeriön kokonaan omis-
tamaa voittoa tavoittelematonta 
CSC – Tieteen tietotekniikan keskus 
Oy:tä. Kun tarkistin yhtiön halli-
tuksen jäsenten luettelon, voin sen 
samalla kertoa lukijoillekin: kaksi 
valtion luonnonvarakeskuksesta, 
puheenjohtaja professori valtion ra-
hoituksesta vahvasti riippuvaisesta 
säätiöyliopistosta, opetusministeri-
ön neuvos, yksityisyrityksen toi-
mitusjohtaja, jolla vahva nykyisen 
Tieto Oyj:n tausta, ammattikorkea-
koulun rehtori ja arkistolaitoksen 
pääjohtaja. 

Epäilemättä mitenkään näiden 
henkilöiden osaamista ja yhtiön 
strategisen johtamisen kykyä voi 
vain arvioida miten tämä vaikuttaa 
päätöksiin, joita näissä organisaa-
tioissa tehdään ja päinvastoin. Kun 
yritys on ”julkisista hankinnoista 
annetun lain (338/2007) ja EU-tuo-
mioistuimen oikeuskäytännön mu-
kainen valtion sidosyksikkö” ja se 
”tuottaa palveluita osakkeenomista-
jalleen omakustannushintaan ilman 
voittoa tai tappiota” tämä tarkoit-
taa, että CSC voidaan valita ilman 
kilpailutusta eri toimintojen toteut-
tajaksi. Kun kilpailutusta ei tarvita, 
eikä yhtiön tarvitse tuottaa tulosta, 
syntyy väistämättä ratkaisua, jotka 
eivät ole kustannusiltaan edullisia 
ja tehokkaita. 

Tätä taustaa vasten voidaan tar-
kastella esimerkiksi viime numeron 
pääkirjoituksessa kerrottua KDK-
PAS-järjestelmän kustannusta, joka 
oli viisi miljoonaa euroa. Samoin 
kuulin luotettavasta lähteestä, että 

Finna-järjestelmän ylläpitokustan-
nus kohosi voimakkaasti, kun se 
siirtyi Kansalliskirjastolta CSC:n 
vastuulle. 

Miten esimerkiksi arkistolaitos 
voisikaan rehellisesti kilpailuttaa 
toimijoita, kun ostajan pääjohtaja 
istuu palveluntarjoajan hallituksen 
eli ylimmän päättäjäorganisaation 
jäsenenä. Sama pätee myös kou-
lutusorganisaatioihin tai muihin 
valtiolähtöisiin yhtiön asiakkaisiin. 
Tällä Hyvä Veli (ja Sisko) järjeste-
lyllä ei ainakaan saavuteta kilpai-
lukykyistä hintatasoa ja kumppa-
nuuksia, joiden avulla uusia rat-
kaisuja voitaisiin löytää. Mikään ei 
myöskään viittaa siihen, että CSC:n 
tekemissä kehittämishankkeissa, 
vaikkapa KDK-PAS hankkeessa olisi 
edistetty ja luotu kumppanisuhteita 
ketteriin ja luoviin suomalaisiin PK-
sektorin ohjelmisto- ja palveluyri-
tyksiin, joiden mukaan ottaminen 
voisi merkitä kehittämisen tulosten 
joustavaa ja nopeaa kaupallista-
mista. Kuten olen monesti aiemmin 
todennut tämä arkistoala ja myös 
julkinen pitkäaikaissäilytys on niin 
pieni toimiala, ettei sille kannata 
tehdä räätälöityjä ratkaisuja, vaan 
ne on voitava myös jatkuvuuden 
turvaamiseksi kytkeä muuhun tie-
donhallinnan kehittämiseen.

Ymmärrän hyvin CSC:n roolin 
tieteellisen laskennan kehittäjänä, 
koska sen kaltaista toimintaa ei 
muuten saada aikaan, mutta en 
ymmärrä, että valtion osakeyhtiöksi 
naamioitu toimija vie mahdollisuu-
det public-private yhteistyöhön joka 
näissä hankkeissa tuottaisi edulli-

sempia ja ketteräm-
piä ratkaisuja.F
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toa, joista osa on kaikille yhteisiä ja 
osa vapaasti valittavissa.  Tiedossa 
on luentoja liittyen ajankohtaisiin 
aiheisiin, vilkasta keskustelua, 
tietoa uusimmista innovaatioista 
sekä maailmanluokan organisaa-
tioiden kokemuksista ja erilaisten 
käytäntöjen esittelyä. Tänä vuonna 
on tarjolla poikkeuksellisen paljon 
mielenkiintoisia aiheita ja hyviä 
luennoitsijoita. Valinta vaihtoehtois-
ten luentojen välillä tulee olemaan 
vaikeaa. 

Jo pelkästään taloudellisten seikko-
jen vuoksi menetelmät ja käytetyt 
tietojärjestelmät yhdenmukaistuvat 
globaalilla tasolla. Suomi ei enää 
voi olla kansainvälisestä kehitykses-
tä irrallinen saareke, jossa sovelle-
taan omalaatuisia kansallisia me-
nettelytapoja. Kansainvälistyminen 
ja henkilötason yhteydet ulkomais-
ten asiantuntijoiden kanssa ovat 
entistä tärkeämpiä. Konferenssin 
yhteydessä järjestettävät vapaa-

muotoiset tilaisuudet mahdollista-
vat kollegojen tapaamisen. Niiden 
yhteydessä voi verkostoitua ja luoda 
hyödyllisiä kontakteja. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sella työskentelevän Marjut Vuo-
risen mielestä meillä on yhteiset 
tavoitteet brittikollegojen kanssa ja 
tiivistynyt verkostoituminen heidän 
kanssaan kantaa positiivista hedel-
mää muun muassa kansainvälis-
ten kollegoiden puhujavierailuina. 
Marc Fresko vieraili syksyn Liike-
arkistopäivillä pääpuhujan ominai-
suudessa. Vierailut jatkuvat edel-
leen keväällä, kun tunnettu alan 
vaikuttaja James Lappin saapuu 
luennoimaan Liikearkistoyhdistyk-
sen tilaisuuteen 30. maaliskuuta.

Konferenssipaketin hintaan kuuluu 
majoitus joko Hilton Brighton Met-
ropol tai Mercure Brighton Seafront 
–hotellissa. Aamiaiset, lounaat ja 
upea gaalaillallinen kuuluvat myös 

hintaan. Runsaan sponsorirahoi-
tuksen turvin konferenssin hinta 
on erittäin kilpailukykyinen minkä 
tahansa alan tapahtuman kanssa. 
Konferenssipaketin hinta vaihtelee 
hotellista riippuen 690 punnasta 
895 puntaan. Edullisimmillaan se 
on IRMS:n henkilö- ja yhteisöjäse-
nille. 

Tänä vuonna Brightoniin on Suo-
mesta lähdössä aiempia vuosia suu-
rempi joukko osallistujia. Lennäm-
me sunnuntaina 15. toukokuuta aa-
mupäivällä Helsingistä Heathrow´n 
lentokentälle Lontooseen, josta 
matkaamme bussilla Brightoniin. 
Saavumme kokouspaikalle hyvissä 
ajoin ennen tervetuliaistilaisuuden 
alkua. Helsinkiin palaamme vaih-
toehtoisesti tiistaina iltakoneella tai 
keskiviikkona.

Brightonista tuli merkittävä ranta-
lomakohde 1800-luvulla, kun rau-
tatie Lontoon ja Brightonin välillä 
valmistui. Konferenssin ohjelman 
lomassa teemme pienen kävelyret-
ken, jonka kuluessa tutustumme 
Brightonin rantaan, Churchill Cen-
ter -kauppakeskukseen, kävelem-
me idyllisiä pikkukatuja pitkin the 
Lanes –kauppakujille ja käymme 
kuuluisalla Brighton Pier –laiturilla.  

Lisätietoa konferenssista on osoit-
teessa: http://www.irmsconference.
org.uk/

Lisätietoja matkajärjestelyistä ja 
IRMS:n toiminnasta antavat Marjut 
Vuorinen (marjut.vuorinen@thl.fi) ja 
FIRMS Juho Rännäli (juho.rannali@
tulli.fi).

Olli Alm
LAY:n koulutustyöryhmän jäsen

Tietopalvelu- ja kehittämispäällikkö

Elka

L
iikearkistoyhdistys järjestää 
30. maaliskuuta Asiakir-
jahallinnan teemapäivän 
Sokos Hotelli Vantaalla. 
Tapahtuman pääpuhujak-

si on saatu ennen kaikkea Thin-
king Records –blogistaan tunnettu 
englantilainen James Lappin. Hän 
pitää tapahtumassa kaksi esitystä, 
jotka keskittyvät ”nykyiseen asiakir-
jahallinnon kriisiin” sekä tarjoavat 
pääsyn sieltä ulos.

Yhdistyksen ja sen jäsenten kan-
sainvälisten yhteyksien avulla LAY 
on ollut johtava koulutusjärjestäjä, 
joka pystyy hankkimaan tilaisuuk-
siin myös tunnettuja kansainväli-
siä nimiä. Esimerkkinä tästä ovat 
kahdet viimeiset Liikearkistopäivät 
ja parin vuoden takainen PDF-
seminaari.

Kevään teemapäivän puhujalistal-
la on myös kova kattaus kotimai-
sia asiakirjahallinnon virtuoose-
ja. Ensimmäisenä mainittakoon 
konsultointifirma MetaManagerin 
toimitusjohtaja/omistaja Mikko 
Punkki, joka konkreettisten case-
esimerkkien avulla valottaa meille 
tiedonohjaussuunnitelman laatimi-
sen prosesseja ja käytännön koke-
muksia.

Asiakirjahallintoon vaikuttava lain-
säädäntö on Liikearkistoyhdistyk-
sen jäsenkuntaa kovasti kiinnostava 

aihe, koska siihen liittyviä esityksiä 
usein pyydetään, ja lainsäädäntöä 
koskevat esitykset keräävät yleen-
sä myös korkeimmat arvosanat 
palautekyselyissä. Niinpä tähänkin 
maaliskuun teemapäivään olemme 
pyytäneet mukaan Pekka Kivinie-
men asianajotoimisto Kalliolaw 
Oy:stä. Hän puhuu meille keskeisis-
tä tietosuojaa ja –turvaa koskevista 
määräyksistä sekä EU:n uudesta 
tietosuoja-asetuksesta.

Teemapäivän ohjelmaan kuuluu 
lisäksi muutama case-esimerkki 
(esiintyjiä ei tätä kirjoitettaessa ole 
vielä vahvistettu), jotka keskittyvät 
pitkäaikaissäilytykseen sekä ulkois-
tettuun arkistopalveluun.

Teemapäivä järjestetään siis Sokos 
Hotel Vantaalla 30.3.2016 klo 9 – 
16. Tapahtuman hinta jäsenille on 
400 € ja ei-jäsenille 500 € (+alv). 
Lisätietoja tapahtumasta Liikearkis-
toyhdistyksen verkkosivuilta, jossa 
pitäisi myös olla ajantasaisin tieto 
seminaarin puhujista ja aikatau-
lusta. Sivulle pääset oheisen QR-
koodin avulla.

TAPAHTUMAT

F

F

Huippuluennoitsija 
LAY:n kouluttajaksi
James Lappin maaliskuun teemapäivään

Juho Rännäli 
Kohdearkkitehti, 

FIRMS

Suomen tullin 

tietohallinto

I
nformation and Records 
Management Society 
(IRMS) on johtava tiedon-
hallinnan ammattilaisten 
yhteisö. Se on perustettu 

1983 ja sillä on 1 200 sekä yri-
tyssektorilla että julkishallinnos-
sa työskentelevää jäsentä kol-
messakymmenessä eri maassa. 
Yhdistyksen toiminta on koh-
distettu kaikille tiedonhallinnan 
ammattilaisille toimenkuvasta, 
ammattiasemasta tai koulutuk-
sesta riippumatta.

Viime vuoden IRMS:n vuo-
tuinen konferenssi järjestet-
tiin Walesissa ja se oli suuri 
menestys sekä ohjelman että 
järjestelyjen suhteen. Vuo-
den tauon jälkeen palataan 
Brightoniin, Etelä-Englantiin. 
IRMS-konferenssi 2016 järjes-
tetään upeissa puitteissa Hilton 
Brighton Metropolessa 15.-17. 
toukokuuta. Hilton Brighton 
on Iso-Britannian suurin myös 
majoituksen järjestävä kon-
ferenssikeskus. Kivenheiton 
päässä Brightonin keskustasta 
rantakadun varrella sijaitseva 
hotellirakennus valmistui 1890. 
Sen on suunnitellut Alfred Wa-
terhouse, jonka käsialaa ovat 
myös University College Lon-
don ja Natural History Museum 
Lontoossa.

Konferenssin vuoden teema on 
vapaasti suomentaen: ”Tiedon 
supersankarit – kuinka mah-
dollistaa liiketoiminnan laaduk-
kuus”. Tarjolla on tänä vuonna 
kaiken kaikkiaan 45 eri luen-

Tiedonhallinnan super-
sankarit taas Brightoniin

Huvilaituri eli Brighton Pier on maamerkki
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EDITORIAL
P.3 Royal Supplier of the Republic – The 
Editor Osmo Palonen writes in his leader 
about the process to build a new digital 
preservation service for the public sector 
in Finland. As in the previous leader was 
explained the Tessella-based system VAPA 
for digital contents based on the national 
SÄHKE2 record norm was decided to dis-
continue, however,  planning of a new ap-
proach had started. Palonen criticizes the 
short period of time given to the organiza-
tions for their statements, in a democratic 
organ two weeks are not enough to make 
a proper statement. The other thing an-
noyed Palonen is the status of the govern-
ment owned company CSC, that seems to 
already be chosen to the implementer of 
a new SAPA system. CSC - IT Center for 
Science Ltd does not need compete with 
the open market while internal supplier 
and will not create most cost-effective and 
creating results, Palonen evaluates. He 
understands the CSC role as a scientific 
computing operation, but not the non-
challenged position in IT-services. This 
approach does not help creative and agile 
Finnish SME’s to be involved and get a 
stepping stone for their own development.
EVENTS
P.4 Star instructor for FBAA - Well-
known blogist and instructor of records 
and content management, James Lappin 
will be the keynote speaker in the FBAA 
spring seminar on 30th March in Helsinki 
writes Olli Alm of FBAA and ELKA.
P.4 Superheroes of Information ma-
nagement again in Bristol - FIRMS 
Juho Rännäli (Finnish Customs) invites 
the other Finns to join the IRMS annual 
conference in Bristol this spring with his 
activist team.
P.6 The 1971 Board of Teiniliitto (Union 
for high school students) met again - 
Osmo Palonen reports about the re-union 
of Teiniliitto board and office held in the 
Bank of Finland. Director of the Bank of 
Finland Erkki Liikanen was the chair-
man of the union and Palonen one of the 
members of the board. The event was like 
taken out of archives and worth to write a 
small news, Palonen explains.  
P.7 Excursion of Finnish union of ar-
chivists in London - Susanna Kokkinen, 
head of records management in the Aalto 
University was one of the participants in 
the trip in October 2015 to London. They 
visited at The National Archives, London 
Metropolitan Archives, Parliamentary 
Archives, The British Library, BBC as well 
as The Rothschild Archives and Lord’s 
Cricket Club Archive. There were many 
differences between the environments 
and operations, Kokkinen reports.
P.12 Mannerheim and Kekkonen on 
display - Janne Ridanpää, archivist in the 
Urho Kekkonen Archives reports about 
the annual History Days in Lahti. The 
all-open seminar was organized in Lahti 
already 16th time. This year stars were 

Field Marshal Mannerheim and President 
Urho Kekkonen, history giants in the Mo-
dern Finland.
P.14 Digitalization, cases and EU’s data 
protection regulation – Osmo Palonen 
participated in a seminar organized by 
Talentum/TiVi, where vice-chairman 
Ritva Toivonen and himself were having 
speeches as representatives of FBAA. 
Toivonen pointed out that digitalization 
will change the old habits and working 
methods. There is no idea to digitize pro-
cesses as they have been; the new techno-
logy gives a lot of new opportunities to 
new procedures and policies, Toivonen 
said. Another speaker Palonen picked up 
is Matti Järvinen of KPMG. He reminded 
that there is no more information envi-
ronments and systems with impeccable 
information security. The question is how 
to find out the breaks and react in those. 
COMMENTS
P.16 SAPA repeats the old mistakes – 
Osmo Palonen has made a short review 
of the proposed new public sector digi-
tal preservation and found out that it is 
based more or less the same ideas as the 
discontinued VAPA system of National 
Archives Service. There are new thinking 
required and the nature of permanent 
and long-term preservation understood. 
The only reasonable way is international 
co-operation. Palonen mistrust the use of 
national SÄHKE2 standard that has alrea-
dy proven not to be useful in the changing 
information environment and technology.
COLUMN
P.18 Tacit knowledge – The Columnist 
Roope Hollmén is pondering how the re-
cords managers and archivists think to be 
able to manage the complete information 
created in the organizations when there 
is only 5 % of information that is control-
led by these professionals. Just when I 
started to enjoy the gatekeeper role in a 
information heaven, it is found out that 
the heavenly empire of information is 
much wider and there are lots of gates. I 
only have keys for one of those”, Hollmén 
writes.
FROM THE CHAIR
P.19 Take off's – Jarmo Luoma-aho, the 
chairman of the FBAA until February 
24th, informs his decision to give space 
for the new faces. He also writes to be 
astonished about the letter sent from the 
Ministry of education and culture in the 
beginning of February. The letter informs 
that the work to renew the law concer-
ning the government support for private 
archives has been abandoned. The reason 
is currently in speculation.
ARCHIVES
P.20 From Stadium to Sörkka – Pek-
ka Lähteenkorva continues his series of 
Finnish archives with a story about the 
Sports Archives by interviewing Dr. Ossi 
Viita, the head of archives. The Sports 
Archives is organizationally part of the 
Sports Museum. The Helsinki Olympic 

Stadium is the home base of Archives, but 
because of the renovation of the stadium 
the archives has moved to Sörnäinen.  In 
the Sports Archives there is material from 
all major national sport organizations as 
well as from the clubs and individuals as 
well. The archives has 1765 shelf meters 
material. There were 403 researchers 
visiting last year when the archives were 
closed since end of October.
P.23 Over kilometre more paper to 
ELKA on the 35th year of operation – 
Olli Alm reports about the event in his 
archives. The enterprises have still paper 
in their archives, this year ELKA got 1,2 
km new material processed to the vault. 
ELKA has now over 30 shelf-kilometres 
traditional material in total. There has 
been also new developments on the di-
gital side. Time Machine is a simple user 
interface with articles which can be used 
in social media as well. However, it can be 
used as a gate to the archiving database. 
For the research customers the biggest 
news is the new archiving system YKSA 
3.0 that replaced the 2002 started Elma 
finding aid and gives much more for the 
user.
P.26 70 years of Helsinki City archi-
ves – Senior Researcher Martti Helminen 
writes about the history of Helsinki City 
Archives. The Finnish capitals archives 
were established 1945 and got 1965 their 
current premises in the administrative 
block in Kallio. Archives had their 50th 
annual celebration in November.
TECHNOLOGY TALES
P.31 How to name photos? - Osmo Pa-
lonen writes about the problems with 
DSC0040568.jpg files and how he has 
solved the problem about naming conven-
tion of photographic files.
ASSOCIATIONS
P.32 Hyvärinen leading FBAA – Annual 
meeting of FBAA selected Mikko Hyväri-
nen as a new chairman. Two completely 
new members of the board Olli Alm and 
Susanna Kokkinen were also selected. 
RESEARCH
P.33 Utilizing library methods in the 
archives – Dr. Pekka Henttonen, Univ. of 
Tampere, writes about using key words 
in describing the records in the archives. 
This can be used when a publication has 
references in the archives: combining 
these two sets of information a user can 
find the records that have a connection 
via key word. 
BLOGS
P.34 Is it better to cover up? - Pekka 
Henttonen has found articles that criticize 
the openness of administration. There are 
also drawbacks that can make admi-
nistration and business more cautious 
and less trustworthy.
P.35 Speed up digitization or bungling 
and slacking in the hurry – Tuija Kautto, 
Univ. of Tampere wonders what really 
are the results of triple-S government's 
developments. 



Kevään SharePoint-tapahtumat:

 Dokumenttien hallinta 
ja SharePoint –koulutus 

18.3.2016
www.iitc.fi

SharePoint ja Office 
365 HPR –seminaari 

24.5.2016
www.sharepoint-hpr.fi

Liikearkistoyhdistys kouluttaa:

Asiakirjahallinnan teemapäivä 
30.3.2016 klo 9-16
Sokos Hotel Vantaa, Tikkurila
James Lappin, Thinking Records Ltd
•	The origins and nature of the crisis in recordkeeping
•	Exploring ways out of the crisis in recordkeeping
Mikko Punkki, MetaManager
•	Tiedonohjaussuunnitelman laatiminen
Pekka Kiviniemi, Kalliolaw Asianajotoimisto Oy
•	Tietosuojasta ja –turvasta – EU:n tietosuoja-asetus
Case: Ulkoinen arkistopalvelu

Hinta: Jäsenille 400 eur, muille 500 eur + alv

Lisätietoja: www.liikearkistoyhdistys.fi

e-posti@elka.fi • puh. 015 321 340 • www.elka.fi

LUOTETTAVIA  
ARKISTOPALVELUITA  
YRITYKSILLE

• digitaalinen säilytys
• digitointi
• tietopalvelu

• konsultointi
• seulonta
• analoginen säilytys

Ota yhteyttä: arkistopalvelut@mamk.fi 
www.darcmedia.fi

Yksa-arkistopalvelulla voi hallita sekä viitetietokannat 
että digitaaliset aineistot.

Näin toimivat mm:
> Espoon kaupunkitiedon yksikkö
>  Helsingin kaupunginarkisto
> Tampereen ja Turun kaupunginarkistot
> Toimihenkilöarkisto
> Työväen Arkisto
> Urho Kekkosen Arkisto

Muita arkistopalvelujamme käyttävät mm.
> Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto
> Useat muutkin yksityiset keskusarkistot

Palvelu toimii SAAS-periaatteella ja se voidaan soveltaa 
eri tarpeisiin.

Mikkelin ammattikorkeakoulu  
on maan johtava sähköisten 
arkistopalveluiden tuottaja ja kehittäjä. 


