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Puheenjohtajalta
Uusi vuosikymmen on alkanut mitä haasteellisimmissa merkeissä
kaikin puolin.
Etätyö on tullut jäädäkseen, ja koronarajoitusten supistaessa elinpiiriämme Apple-laitteemme ovat entistä merkityksellisemmässä asemassa halliten aikaamme – ei vain työssä vaan entistä enemmän
myös vapaa-ajalla.
Koronatilanteesta huolimatta etäosallistumisessa on myös hyviäkin
puolia; se nimittäin mahdollistaa kaikille yhdistyksen jäsenille ympäri Suomea samanlaiset edellytykset osallistua toimintaan. Yhdistyksen tavoite onkin sopeutua vallitsevaan tilanteeseen ja kehittyä
haasteista huolimatta.
Näinä aikoina onkin hyvä miettiä, mitä kaikkea uutta voisimme kehittää ja toteuttaa yhdistyksen jäsenten parhaaksi! Jäsenenä sinulla on
mahdollisuus antaa mielipiteesi ja saada äänesi kuulumaan.
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 11.5.2021
etäyhteyden välityksellä. Lisätietoa löydät vuosikokouskutsusta sivulta
21. Nykyisenä puheenjohtaja toivon, että saisimme uusia innokkaita
tekijöitä yhdistyksen toimintaan mukaan.
Tässä jäsenlehdessä puidaan Applen rohkeaa valtausta autoilualalla ja prosessoriarkkitehtuurin muutosta sekä pohdiskellaan vuoden
2021 villeimpiä huhuja, joita Apple-kansan keskuudessa vallitsee.
Lisäksi korona-ajan tylsyyden karkottajaksi esitellään, miten Raspberry
Pi -minitietokone liitetään retro-Mac-koneisiin kovalevyn korvikkeeksi.
Omenaterveisin
Adam Oszaczky
puheenjohtaja
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Apple Car
– omena nousee pyörille

M

ikäli et sitä vielä sattunut tietämään,
on Apple tuomassa markkinoille omaa
autoaan. Projekti on ollut julkinen salaisuus jo vuosia, mutta vielä tällä hetkellä vain hyvin harva tietää, missä vaiheessa Applen oman auton kehitystyö oikeasti on tällä hetkellä.

ten myynyt perinteisille autovalmistajille ja ehkäpä
saanut samalla ujutettua jonkin valmistajan autoihin
itse suunnittelemansa käyttöliittymän.

Apple Car tai iCar, tulee olemaan moderni täyssähköauto. Itse asiassa niin moderni, että sen tuotannonkin on määrä käynnistyä vasta lähivuosina.
Applella on valtavasti kokemusta muotoilusta, akkuteknologiasta sekä ohjelmistokehityksestä, ja jopa Volkswagen-konsernin toimitusjohtaja Herbert
Diess kommentoi taannoin, että Applella on kaikki
tarvittava osaaminen automarkkinoille murtautumiseen. Diess tosin korosti, ettei Volkswagen ole missään määrin huolissaan, sillä Apple ei pysty aiheuttamaan markkinahäiriöitä yhdessä yössä.

Apple-veteraanien jälleennäkeminen

Jotain kuitenkin tapahtui Applella, sillä joitain vuosia
sitten se palasi oman automallin kehittämistyön pariin.

Vuonna 2018 Apple nappasi sähköautovalmistaja
Teslalta Doug Fieldin vetämään sen oman automallin kehitystyötä yhdessä eläkkeeltä takaisin hälytetyn Bob Mansfieldin kanssa. Field oli siirtynyt Teslan palkkalistoille nimenomaan
Applen leivistä vuonna 2013.
Field ja Mansfield olivat työskennelleet
aiemmin yhdessä lukuisien
Mac-

Samanlaisia kommentteja tosin esittivät perinteiset
matkapuhelinvalmistajat, Palm ja Nokia etunenässä,
hieman ennen kuin Apple esitteli ensimmäisen iPhonensa vuonna 2007. Loppu onkin sitten historiaa.
Otsikoihin vuodesta 2014 säännöllisen epäsäännöllisesti noussut autoprojekti on tunnettu Applen
sisällä koodinimellä Project Titan, mutta pitkään
siitä ei sen enempää tiedettykään. Kehitystyö on
kohdannut sekä pieniä että isoja vastoinkäymisiä
vuosien varrella. Yhdessä vaiheessa Applen raportoitiin luopuneen suunnitelmistaan kehittää
oma automalli ja tyytyvän suunnittelemaan autonomisten eli itseajavien autojen tutka-, sensori- ja ohjelmistoratkaisuja, joita se olisi sitAPPLE-KÄYTTÄJÄT 1 | 2021
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sena löytää autonsakin valmistusta varten kumppani, joka hoitaa itse valmistuksen kaikkine työläine
prosesseineen. Auton design tulee olemaan täyttä
Applea, kuten myös sen nimi, toiminnot ja kaikki,
minkä kuluttaja näkee. Apple ei kuitenkaan ole asemassa, jossa se voisi käynnistää oman automallin
sarjatuotannon, vaan sen resurssit pääsevät parempaan käyttöön, mikäli jokin oikea autovalmistaja hoitaa auton varsinaisen tuotannon.

projektien kanssa ennen Mansfieldin eläköitymistä,
joka tapahtui vähin äänin joko vuonna 2014 tai 2015.
Applelle palannut Field siirsi saman tien lähes 200
projektin parissa työskennellyttä henkilöä sivuun ja
aloitti puhtaalta pöydältä. Tämä on mahdollisesti ollut myös se hetki, kun Apple on palannut takaisin
oman auton suunnittelun pariin.
Pariin vuoteen Applen autoprojektista ei kuulunut
mitään. Joitain yksittäisiä tiedonmurusia siellä, toisia täällä. Lähinnä epämääräisiä huhuja, pitkiin aikoihin ei edes niitä. Ulkopuolisille ei tihkunut mitään
sellaista tietoa, josta olisi voinut päätellä edes sen,
onko projekti enää hengissä.

Vuodenvaihteen jälkeen otsikoihin nousivat korealaisen Hyundain johtoportaasta tihkuneet epäviralliset tiedot siitä, että Apple oli käymässä neuvotteluja
nimenomaan heidän kanssaan. Mikäli Hyundai-diili
olisi lyöty lukkoon, olisi Applen autoa valmistanut todennäköisesti sisaryhtiö Kia Yhdysvaltain Georgiassa sijaitsevassa autotehtaassaan.

Mutta viime vuoden lopulla huhumylly aktivoitui jälleen. Uutistoimisto Reuters oli iskenyt kätensä saveen ja saanut Applea lähellä olevista lähteistä selville, että sen oman sähköauton kehitys on hyvässä
vauhdissa, ja sarjatuotannon olisi määrä käynnistyä
vuonna 2024 – tosin koronaviruspandemian vaikutuksesta tuotannon aloitusta oltiin jo lykkäämässä
ainakin vuoteen 2025. Applelta Reuters ei ymmärrettävästi saanut virallisen vastauksen puolikastakaan.

Toisin kuitenkin kävi, ja neuvottelut Hyundain ja Applen välillä kariutuivat. Osa lähteistä väittää, että syynä oli Hyundain haluttomuus valmistaa kenenkään
muun kuin itsensä suunnittelemia tuotteita. Sopimusvalmistajan rooli ei varmastikaan olisi tuntunut
luontevalta yhtiölle, joka valmistaa itse autoissaan
käyttämänsä teräksenkin. Osa lähteistä taas kertoo
Applen närkästyneen siitä, että tieto neuvotteluista ei
pysynyt salassa. Joidenkin lähteiden mukaan yhtiöt
olivat neuvotelleet Apple-brändätyn sähköauton valmistamisesta ensimmäisen kerran jo vuonna 2018.

Apple suuntasi ensin Koreaan,
sitten Japaniin
Mutta kuten sen älypuhelimien, tietokoneiden ja
muidenkin laitteiden kohdalla,
on Applen
tarkoituk-

Jätettyään Hyundain neuvotteluhuoneet taakseen,
kerrottiin Applen keskustelleen autonsa valmistuksesta japanilaisen Nissanin kanssa. Nämä tiedot
kuitenkin kiistettiin nopeasti japanilaisyhtiön toimesta
helmikuun puolivälissä, mutta sehän nyt ei tarkoita
yhtään mitään. Huhumyllystä tihkuneiden tietojen
mukaan Nissan ja Apple olisivat olleet eri mieltä siitä,
miten heidän yhteistyönsä käytännössä toteutuisi.
Nissanin operatiivinen johtaja, Ashwani Gupta, totesi
sijoittajapuhelussa yleisellä tasolla, että valmistaja
on halukas yhteistyöhön, mikäli vastapuoli sitoutuu
sen palveluihin ja palvelumalleihin, mutta Nissan
ei aio muuttaa tapaa, jolla se valmistaa autoja.

Millainen olisi Applen auto?
Toistaiseksi vain Applen autoprojektin parissa
työskentelevät tietävät, millaisesta ajoneuvosKuvitus Tuomas Hämäläinen
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tuja autoja harkitsevilta tai niillä jo ajavilta.

ta on todellisuudessa kyse. Tiedossa ei ole auton
segmenttiä, ominaisuuksia eikä hintaa. Eikä oikeastaan edes mitään huhuja muuten kuin akkuteknologian osalta, jonka on kerrottu olevan mullistava. Se voi kuitenkin käytännössä tarkoittaa aivan
mitä tahansa.

Tätä nykyä Apple näkyy autoissa vain älypuhelimen
ominaisuuksia ajoneuvon keskinäytölle tuovan CarPlay-toiminnon avulla. Suunnittelemalla koko auton,
voisi se tuoda tutun käyttökokemuksensa aivan uuteen ympäristöön ilman kompromisseja.

Mikäli korimallia ja tarkempaa hintahaarukkaa pitäisi
veikata, laittaisin omat rahani likoon edustusluokan
sedanin puolesta. Apple tuskin pyrkii kilpailemaan
autonsakaan kanssa hinnalla, joten esimerkiksi tällaisen mallin kovimmat kilpailijat eli Teslan Model S,
Audi e-tron GT, Mercedes-Benzin S-sarjan täyssähköinen manttelinperijä EQC sekä tuleva Lucid Air ovat
sadan tuhannen euron molemmin puolin hinnoiteltuja
malleja. Jos Apple asemoisi autonsa vaikkapa juuri
tähän hintaluokkaan tai vaikka vähän niiden ylikin,
voisi se kaapata runsaastikin ostajia edellämainit-

Maailman johtava sähköautovalmistaja Tesla on osoitus siitä, että myös perinteisen autoteollisuuden ulkopuolelta tulevan yhtiön on mahdollista menestyä
oikealla reseptillä. Teslan viitoittamalla tiellä on lukuisia muitakin uusia autovalmistajia, kuten esimerkiksi edellä mainittu Lucid. Niillä ei kuitenkaan ole
ollut käytössään niin mittavia resursseja kuin Applella, jonka olemassaolo ei myöskään riipu sen ensimmäisen automallin menestyksestä. ◼
VILLE JÄRVELÄINEN

Parempaa työpäivää luoville ja ICT-aloille
– teetpä töitä palkkasuhteessa tai yrittäjänä.

DigiMaMa ry on digimedian, markkinointiviestinnän, markkinointitutkimuksen, tietoalan, pelialan
sekä muotoilun ja muiden luovien alojen parissa työskentelevien ammattijärjestö ja edunvalvoja.
Olemme Toimihenkilöliittö ERTOn jäsen.
Digimama turvaa ja tukee työelämääsi
• Saat mahdollisuuksia oman osaamisesi kehittämiseen
monipuolisella koulutustarjonnalla sekä tilaisuuksia
verkostoitumiseen
• Voit kehittää valmiuksiasi yrittäjänä
• Saat tarvittaessa tukea ja neuvoja mentorointipalvelumme
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Adobe ja Creative Cloud

Kuvankäsittelyn 2021?

A

dobe, tuo julkaisuohjelmien jättiläinen, joka
nerokkaalla paketoinnillaan on graafisen
suunnittelun ammattikäytössä ajanut kilpailijat ahtaalle ja jota paatuneemmatkin
käyttäjät ajoittain rakastavat vihata! Mitä uutta on
viime aikoina tapahtunut kuvankäsittelyssä ja miltä
näyttää tulevaisuuden suhteen?

varsinainen laskenta, jopa tapahtuu pilvessä paikallisen käyttäjän työaseman sijaan. Katsotaanpa…

Sky Replacement
Edit – Sky Replacement -komennolla voit helposti
valita uuden taivaan kuvaasi. Päivityksen mukana
tulee valikoima taivaita, mutta niitä voi toki ladata
omista kuvistaan lisää. Mielenkiintoista on myös automaatio, joka säätää varsinaisen kuvan sävymaailman uuteen taivaaseen sopivaksi. Sensei-keinoäly
huolehtii taivaan valinnasta ja etualan sävyjen sovittamisesta. Onko tämä ominaisuus riemuvoitto Photoshopin historiassa, sen näyttää aika.

Photoshop
Photoshop on monelle kuvankäsittelyn synonyymi.
Photoshop on jo myös yli 30 vuotta vanha ohjelma
ja se jonkin verran näkyy käyttökokemuksessa tiettynä vanhanaikaisuutena, vaikkakin menneinä vuosina Photoshopin työpöytää on aika onnistuneesti
saatu siivottua. Viime vuosina Photarin kehityksessä
on näkynyt eräs aikamme muotisanoista, keinoäly.
Adobe Sensei -keinoälymoottori on taustalla monessa uudessa ominaisuudessa, osassa sovellutuksia

Neural Filters
Lisää keinoälyä on luvassa, kun tutustutaan Photoshopin uusiin suotimiin. Tämän tyyppiset filtterit ovat
tuttuja jo älypuhelinsovellusten puolelta, mutta nyt
niitä on käytettävissä perinteisessä Photoshopissakin. Hiukan näistä ensi tutustumisella välittyy
kepeä vaikutelma, mutta
ajatus lupaa kyllä kehittyessään melkoisia mahdollisuuksia. Osa filttereistä hyödyntää laskentatehoa pilvessä. Esimerkki-

Sensei-keinoäly huolehtii
valitun taivaskuvan ja
alkuperäisen kuvan sävyjen
sovittamisesta.
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Jos ei hymyilytä, saa hymyn kasvoille Be Happy! -filtterillä.

ritellään tallennuspaikka, tiedostomuodot, pakkausasetukset, koon muutokset jne. Erittäin kätevää. ACRkäyttöliittymä on myllätty kokonaan uusiksi, nyt kokonaisuus muistuttaa enemmän Lightroomin asettelua ja on kyllä modernimpi ja alkuhämmennyksen
jälkeen selkeämpikin. Kovasti on kyllä poisoppimista vanhasta!

nä vaikka Smart Portrait (beta). Mielenkiintoisilta
filttereitä vaikuttivat mm. Colorize-suodin harmaasävykuvien värittämiseen sekä erillinen syvyyden
tunnistava utuisuussuodin (Haze). Suotimet löydät
valikosta Filter – Neutral Filters. Näissä riittää kyllä
kokeiltavaa ja tutkittavaa, vaikka tässä vaiheessa
vahva 1.0 vaikutelma välittyykin.

Bridge ja
Adobe Camera Raw
Bridgen kehitys on hypännyt hiukan eteenpäin, vallan mainio uudistus on taannoin tullut uusi Exportpaneeli, joka mahdollistaa kuvien
näppärän eräajon ilman varsinaista Photoshopin käyttöä. Kuvat vain
raahataan Bridgessä paneeliin ja
avautuvassa asetusikkunassa mää-

Uudistettu ACR-käyttöliittymä muistuttaa
enemmän Lightroomin asettelua.

APPLE-KÄYTTÄJÄT 1 | 2021

8

APPLEUSERS.FI

on kuukausiveloitteinen, mutta kuuluu esim. Photoshopin ”valokuvaajapakettiin”.

Lightroom(it)
Lightroomin, tai oikeammin Lightroomien, kohdalla
ohjelmistojätin tuotestrategia, nimeämiskäytännöt ja
viestinnän epäselkeys ovat olleet kyllä aikamoista
seurattavaa! Tuote nimeltään Lightroom on nykyään
pilvitallennukseen ja mobiilikäyttöön optimoitu sovellus. Lightroom Classic on taasen se perinteinen
työasemassa toimiva, ja paikallisia kirjastoja käyttävä
versio, jonka nimi siis aiemmin oli ”Lightroom”. (Tässä
matkan varrella oli myös muita nimiversioista, mutta
ei oteta niitä tähän enää sotkemaan soppaa). Lightroomiin on saatavilla sekä työpöytä- että mobiilisovellus ja kuvia voi hallita myös selaimella osoitteessa lightroom.adobe.com. Puhelimen ”kevyt” Lightroom sopii erinomaisesti esim. älypuhelimella aktiivisesti kuvaavalle, kuvat synkkautuvat haluttaessa
pilven kautta työpöytäversioon ja takaisin. Palvelu

Lightroom Classic on taas se vakavamman harrastajan työasemaversio, sen kehitys on ollut verkkaista
mutta vakaata. Viimeaikojen merkittävin uudistus on
ollut kokonaan päivittynyt RAW-konversioiden taustamoottori ja siirtyminen muokkausprofiileja hyödyntävään käsittelyyn esiasetusten (Presets) lisäksi/sijaan. Lisäksi Video-ohjelmista tutut Color Grading
-työkalut ovat nyt myös Adoben RAW-työkaluissa.
Adobella hommat etenevät, meininki on toki enemmän evoluutiota kuin vallankumousta. Kilpailuakin
on tullut ja esim. Affinity-tuoteperhe on vallan lupaava kirittäjä Adoben työkaluille. ◼
JUHA LAAMANEN

Kuvassa vasemmalla Lightroomin mobiilisovellus.
Yläkuvassa työpöytäversio. Kuvia voi hallita myös selaimella osoitteessa
lightroom.adobe.com.
Color Grading -työkalut ovat nyt myös Adoben RAW-työkaluissa.
Kuva alla.
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AirPods Max
Tarjolla tyyliä ja laatua,
jos lompakko kestää

J

rakenteessa on hyödynnetty esimerkiksi ruostumatonta terästä. Vaihdettavat kuulokekupit eivät ole nekään esimerkiksi tekonahkaa, vaan tekstiiliverkolla
päällystettyä muistivaahtoa.

äsenlehtemme edellisessä numerossa tutustuimme vastamelutoiminnolla varustettuihin
AirPods Pro -nappikuulokkeisiin, jotka edustivat lehden ilmestyessä parasta ja kalleinta
henkilökohtaista äänentoistoa, jota Applella oli tarjota.

Kuulokkeiden toimintaa hallitaan Apple Watchista tutulla pyöritysrullalla, joka on tosin huomattavasti suurikokoisempi kuin kellossa. Rullan avulla kontrolloidaan muun muassa äänenvoimakkuutta, vaihdetaan
kappaleita, vastataan puheluihin ja aktivoidaan Siri.

Applen kuulokevalikoimaan on kuitenkin sittemmin
ilmestynyt uusi kuningas. Valmistaja esitteli joulukuun puolivälissä sen historian kalleimmat kuulokkeet, 629 euron hintaiset AirPods Maxit, jotka ovat
saatavilla viidessä eri värissä.

Kuten kaikissa muissakin AirPods-kuulokkeissa,
myös Maxeissa on Applen H1-siru, joka tekee kuulokkeiden yhdistämisestä sekä laitteiden välillä vaihtamisesta erittäin vaivatonta verrattuna perinteisiin
Bluetooth-kuulokkeisiin.

AirPods Maxit ovat vastamelutoiminnolla varustetut
sankakuulokkeet, malliltaan around-ear tai over-ear,
kumpaa nimitystä nyt haluaakaan käyttää.
Kilpailijoitaan, kuten Sony WH1000-XM4 -nimihirviötä, kalliimpi hinta on seurausta muun muassa
materiaalivalinnoista. Muovin sijaan kuulokkeiden
APPLE-KÄYTTÄJÄT 1 | 2021
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mukana tulevassa suojassa laukkuun tai reppuun
muiden tavaroiden sekaan.

Miinusten pituus on makuasia
AirPods Maxit ovat saaneet eri teknologiajulkaisujen arvioissa pääosin erittäin positiivisia arvioita.
Äänenlaatu, rakenne, helppokäyttöisyys, tyyli sekä toiminnot, kuten aktiivinen vastamelu ja tilaääni,
keräävät kiitosta.

Suojakotelon puuttuvan käytännöllisyyden voisi saada osittain anteeksi, mikäli kotelo olisi edes tyylikäs,
mutta ainakaan allekirjoittaneen mielestä sitä sanaa
ei tämän suojakotelon kohdalla voi käyttää.
Kaikeksi onneksi tarvikevalmistajat ovat jo kehittäneet omia tyylikkäämpiä ratkaisujaan. Kuulokkeita
ei nimittäin voi ainakaan toistaiseksi pistää virransäästötilaan muuten kuin suojakoteloon laittamalla, joten AirPods Maxien akkua säästelevä joutuu
joka tapauksessa käyttämään koteloa – piti sen ulkonäöstä tai ei. ◼

On kuitenkin kaksi miinusta, jotka toistuvat arviosta toiseen.
Ensimmäinen on kuulokkeiden kova hinta – sekä
kilpailijoihinsa verrattuna että ihan absoluuttisesti.
Siitä ei pääse yli eikä ympäri, että AirPods Maxit
ovat hintavat kuulokkeet.
Toinen on kuulokkeiden paino, joka on pitkälti seurausta valituista materiaaleista. 385 gramman painollaan ne ovat runsaat 100 grammaa painavammat kuin esimerkiksi Sonyn tai Bosen langattomat
vastamelukuulokkeet.

VILLE JÄRVELÄINEN

AirPods Max (629 €)
apple.com/fi/airpods-max

Se, onko AirPods Maxien paino ongelma, riippuu hyvin pitkälti siitä, missä kuulokkeita käyttää ja kuinka
pitkiä aikoja kerrallaan. Arvioissa on kuitenkin myös
kiitelty kuulokkeiden designia, joka auttaa kompensoimaan kuulokkeiden raskautta. Päälaella on nimittäin pehmeä tekstiiliverkko, joka mukautuu pään
muotoihin.

Tuotekuvat vasemmalta oikealle:
AirPods Max -kuulokkeet ovat tarjolla
viidessä eri värissä. Kuvassa Space Grey.
Kuulokkeiden toimintoja hallitaan Apple
Watchista tutulla rullalla.

Kotelolle ei tyylipisteitä

Kuulokkeiden yhdistäminen iPhoneen,
iPadiin tai Maciin on näppärää Applen
H1-sirun ansiosta.

AirPods Maxien mukana tuleva Smart Case -suojakotelo ei ole nimestään huolimatta erityisen fiksu.
Se jättää kuulokkeiden herkimmän osan, päälaelle
tulevan tekstiilipannan, täysin vaille suojaa. Kuulokkeet eivät myöskään taitu erityisen pieneen tilaan. Kuulokkeita ei siis ehkä kannata heittää edes

APPLEUSERS.FI

Kuulokkeiden Smart Case -suojakotelo
olisi vaatinut vielä viilaamista.
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Vapise, Intel – Mac ei ole

A

pplen päätös siirtyä käyttämään Mac-tietokoneissaan sen itsensä suunnittelemia
prosessoreita, on paukku, jonka vaikutukset näkyvät tietokoneiden maailmassa vielä
pitkään. Erityisesti Intelillä, jonka tuotoksilla Apple
vaikuttaa nyt pyyhkivän lattiaa, on peiliin katsomisen paikka.

M1-prosessori ja 16 gigatavun
keskusmuisti riittävät pitkälle…
Annetaanpa yksi esimerkki. YouTube-kanava Max
Tech on julkaissut mainion videon siitä, kannattaako
uuteen M1-prosessorilla varustettuun MacBook Pro
-koneeseen valita 8 vai 16 gigatavua keskusmuistia. Se, että vastaus etenkin videoeditointikäyttöön
konetta valitessa on 16 gigatavua, ei ole mikään
yllätys. Yllätys on sen sijaan se, millaista vastinetta
16 gigatavun muistilla ja M1-sirulla varustettu MacBook Pro antaa rahoille.

Vaikka Apple onkin kehittänyt mobiililaitteilleen prosessoreita jo pitkään, on se vielä noviisi tietokoneiden prosessoreiden suunnittelijana. Siitä huolimatta
Applen uudet M1-prosessorilla varustetut Macit ovat
osoittautuneet suorituskyvyltään ja akunkestoltaan
erinomaisiksi verrattuna Intel-pohjaisiin Maceihin.
Tämä oli ensituntuma ensimmäisten arvioiden pohjalta viime syksynä, ja tämä on yleinen näkemys
edelleen näin useampaa kuukautta myöhemminkin.

APPLE-KÄYTTÄJÄT 1 | 2021

Max Tech Highlightsin videolla muunnetaan raakaa
8K-materiaalia 4K-muotoon, mikä ei todellakaan ole
sieltä kevyimmästä päästä oleva tehtävä millekään
kannettavalle tietokoneelle. 8 gigatavun M1-Mac-
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enää koskaan entisensä
Book Prolta kuluukin urakkaan mojovat 13 minuuttia ja 57 sekuntia. Kun alle otetaan 16 gigatavun
keskusmuistilla siunattu M1-MacBook Pro, selvitään
samasta tehtävästä jo paljon kohtuullisemmassa
5 minuutissa ja 59 sekunnissa.

Video:

Max Tech
8GB vs 16GB M1 MacBook Pro How much RAM do you NEED?!
youtu.be/PP1_4wek4nI

…suorastaan uskomattoman pitkälle
Ero 8 ja 16 gigatavun muisteilla varustettujen koneiden välillä on ymmärrettävästi iso, mutta se asettuu
oikeisiin mittasuhteisiin vasta, kun verrataan, miten kauan huomattavasti kalliimmalta ja paperilla
valtavasti tehokkaammalta 16-tuumaiselta ja kahdeksanytimisellä i9-prosessorilla sekä 32 gigatavun
keskusmuistilla ladatulta Intel-MacBook Prolta kuluu
aikaa samaan tehtävään. Intel-MacBook Prolta menee operaatioon 5 minuuttia ja 30 sekuntia eli vain
puolisen minuuttia vähemmän aikaa kuin halvemmalta ja speksien valossa tehottomammalta MacBook
Prolta, jossa käytetään Applen ensimmäisen sukupolven – korostan – ensimmäisen sukupolven prosessoria.

Prolla, maksaa lisämuistista ilomielin lisää. Vaikka
kallis Intel-kone onkin vielä jonkin aikaa M1-Macia
tarkoituksenmukaisempi työkalu moniin raskaisiin
tehtäviin, ei voi muuta kuin ihmetellä sitä, millaista suorituskykyä Applen onnistuu puristaa koneistaan irti jo nyt.
Erot M1-mallien välillä tasoittuvat tehtävissä, joissa
keskusmuistin määrällä ei ole niin suurta merkitystä.

Keskusmuistin päivittäminen
8 gigatavusta 16:een maksaa
1 500 euron hintaiseen M1MacBook Prohon 230 euroa
lisää, mutta mikäli sillä investoinnilla pystyy ainakin tämän
esimerkin kaltaisissa videoeditointitehtävissä lähes vastaavaan suorituskykyyn kuin lähes
3 500 euron Intel-MacBook
Applen M1-piirille on mahdutettu
8-ytiminen suoritin, 7- tai 8-ytiminen
grafiikkasuoritin, välimuisti sekä
keskusmuisti.
Kuvankaappaus Max Tech -kanavan
YouTube-videolta.

APPLEUSERS.FI
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Vaikka Macit vielä pääosin Intelin prosessoreita käyttävätkin vielä ennen kuin runsaan parin vuoden siirtymäaika on ohi, on Intel aloittanut Applen-vastaisen
taistelun jo nyt. Sen tuoreessa mainoskampanjassa
nimittäin piikitellään Macin puutteita ja kehotetaan
valitsemaan PC. Vaikka näiden mainosten väittämät
totta ovatkin, ei voi kuin ihmetellä sitä, onko vuonna
1968 perustetun prosessorivalmistajan paras vastaisku todellakin Windows-käyttöjärjestelmän eduilla
ja PC-tietokoneita valmistavien yhtiöiden innovaatioilla ratsastaminen? Mitä tapahtui omien saavutusten mainostamiselle?

Vaikka 8 gigatavua ei paljon olekaan enää tänä päivänä, ei lähinnä verkkopankkia ja Facebookia käyttävällä peruskäyttäjällä ole varsinaisesti tarvetta 16
gigatavulle. Mikäli koneensa haluaa sen sijaan olevan mahdollisimman pitkäikäinen ja haluaa varautua
siihen, että omatkin tarpeet saattavat muuttua tulevaisuudessa vaativammiksi, kannattaa lisämuistiin
panostaa myös M1-koneissa. Muistia(kaan) kun ei
pysty enää jälkikäteen lisäämään.

Intel käynnisti Mac-vastaisen
mainonnan
Mikäli et tiedä, mitä eroa on Intel-Macillä ja M1Macilla, kannattaa sinun ostaa uusi M1-sirulla varustettu Mac. Intel-koneet hoitavat toki nekin edelleen homman, mutta huolimatta siitä, kuinka hyvää
tarjousta kodinkoneliikkeen myyjä yrittää myynnistä
poistuvasta Intel-Macista sinulle tyrkyttää, on kauaskatsoisempi vaihtoehto ostaa M1-malli.

Lisäksi on syytä muistaa, että Apple on saanut markkinoille vasta Macien ensimmäisen prosessorisukupolven. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan Intelin
tulevia mainoskampanjoita ◼

”Sekä tieteentekijät että pelaajat käyttävät PC:tä. Jos pystyt
laukaisemaan raketin avaruuteen ja käynnistämään Rocket
League -pelin, et käytä ainakaan Macia. Valitse PC.”
Kuva: Twitter-kuvankaappaus

”Vain PC tarjoaa tablettitilan, kosketusnäytön ja stylustoimintoja. Jos voit selata Photoshopin esikatselukuvia
peukalollasi, et käytä ainakaan Macia. Valitse PC.”
Kuva: Twitter-kuvankaappaus

APPLE-KÄYTTÄJÄT 1 | 2021
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H E L P O S T I H U O LT O O N
To i m i t a A p p l e - l a i tte e s i h u o l to o n h e l p o m m i n ,
s u j u va m m i n j a i l m a n y l i m ä ä r ä i s i ä ko n t a k te j a
Palvelu sisältää:

Haluamme mahdollistaa kaikille

asiakkaillemme helpon ratkaisun
toimittaa laitteesi huoltoon viasta
riippumatta täysin veloituksetta.
mcare helposti huoltoon palvelun
avulla voit toimittaa niin omat kuin
yrityksesi takuun alaiset sekä takuun ulkopuoliset Apple-laitteesi
huoltoon entistä helpommin ja
sujuvammin täysin veloituksetta.

•

Lähettämiseen soveltuvan
pakkausmateriaalin toimituksen
ilmoitettuun osoitteeseen

•

Pakettikortin ja ohjeet laitteen
huoltoon toimittamista varten.

•

Laitteen takaisin toimituksen
huollon valmistuttua.

Palvelu on ilmainen kaikille Mac, iPhone ja iPad laitteille. Muiden laitteiden logistiikasta
ja pakkausmateriaalien lähettämisestä veloitetaan 24,90€

L u e l i s ä ä j a to i m i t a l a i te va i va tto m a s t i h u o l to o n :
www. m c a r e . f i / h e l p o s t i - h u o l to o n

VA N H AT M A C I N T O S H - T I E T O K O N E E T • O S A 7 .

RaSCSI

Vadelman ja omenan
pyhä liitto

R

etro- ja elektroniikkaharrastuspiireistä tutuksi
tullut Raspberry Pi -niminen sulautettu järjestelmä on nyt myös löytänyt paikkansa Apple-retroilun puolelle. Brittiläisen Raspberry Pi luottokortinkokoisen minitietokoneen luojan,
Eben Uptonin luomus
vuodelta 2012 on taipunut mitä erikoisimpiin käyttötarkoituksiin,
joissa vain mielikuvitus
on ollut rajana.

dollistaa Raspin käytön
SCSI-laitteena. Teknisesti laitteen toiminta
vastaa aiemmin jäsenlehdessä 2/2018 esittelemääni SCSI2SD-SCSIkovalevyemulaattoria. Itse
asiassa RaSCSI soveltuu jopa paremmin SCSI2SD:n
korvaajaksi laitteen monipuolisuuden ja käytettävyyden vuoksi.
RaSCSI mahdollistaa
etähallinnan ja levykuvien vaihdon lennosta etäyhteyden
kautta SSH- tai Telnetyhteyden välityksellä tai
erillisen web-ympäristön
kautta. Levykuvia voi hallita
tietokoneen ja älypuhelimen avulla todella kätevästi. RaSCSI:iin on
myös kehitteillä toimiva SCSI-Ethernetverkkokorttiratkaisu, joka mahdollistaisi vanhojen Macintosh-koneiden kytkemisen Raspberry
Pi:n välityksellä verkkoon.

Linux-pohjaisen Rasberry
Pi:n (tuttavallisemmin Raspin) toiminta perustuu sen kompaktisuuteen sekä laajennettavuuteen mm. lisälaajennuskorttien avulla. Nämä niin kutsut ”shieldit” ja ”HAT:it”,
Raspberry Pi:hin päälle asennettavat laajennuskorit
mahdollistavat mitä erikoisimpia laiteratkaisuja, jotka on otettu kiitollisina vastaan retropiireissä. Esimerkkinä mainittakoon näistä RaSCSI, joka mahAPPLE-KÄYTTÄJÄT 1 | 2021

RaSCSI on alun perin japanilaisen ”GIMONS”:in kehit16
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tämä SCSI-levyasemaemulaattori. Tämä netissä pelkkää nimimerkkiä käyttävä
japanilainen kehitti laiteratkaisun japanilaistyyppiselle 68000X-konsolikoneelle
vuoden 2016–2017 tienoilla.
Myöhemmin retropiireissä oivallettiin, että tällaista Raspin mahdollistamaa SCSIemulointia voi mm. hyödyntää muillakin laitteilla. RaSCSI onkin osoittautunut hyväksi ratkaisuksi myös muillekin retroharrastajapiireille,
kuten Amiga- ja DOS-retroskenessä on huomattu. Lopulta myös retroappleharrastajatkin ovat päässeet hyödyntämään tämän vadelmalaudan tuomaa mahdollisuutta
omenakoneidensa kanssa.
Yhdysvaltalainen Tony Kuker, joka tunnetaan interneRaSCSI toimintakunnossa, kytkettynä Macintosh SE/30-tietokoneeseen. RaSCSIkortin alla sijaitsee Raspberry Pi -minitietokone, johon on kytketty Ethernettin keskustelupalstoilla ”akukaapeli verkkoyhteyttä varten. SCSI-kaapeli menee taas Macintosh-koneeseen.
ker” nimellä, on jatkokehittänyt alkuperäistä RaSCSI:a
Macintosh-yhteensopivammaksi. Mac-versioon on tehty tärkeitä parannuksia
RaSCSI on tilattavissa Tindie-nimisestä kansainlaajennuskorttiin sekä RaSCSI:n käyttöön Raspilla,
välisestä elektroniikkaharrastajien verkkokaupasta
josta merkittävin asia lienee selainpohjainen hallinn. 45 dollarin hintaan valmiiksi kasattuna. RaSCSItapaneeli.
laajennuskortin voi tilata kätevästi myös Suomeen.

Eri variaatioita RaSCSI-laajennuskorteista, mm. Japani-versiot.

APPLEUSERS.FI
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Halvimmalla tosin pääsee, mikäli omaa hyvät elektroniikkarakentelu- ja juottamistaidot, että ostaa pelkän piirilevyn ja kasaa itse levyn komponentteineen.
Molemmat vaihtoehdot ovat ostettavissa Tindiestä.
Laitteen arvo on noin sata euroa mukaan lukien
posti- ja tullikulut. Kokonaiskustannukset liikkuvat
n. 150 euron tienoilla, jos otetaan huomioon vielä
erillisen Raspberry Pi -koneen arvo (n. 40 €) muistikortteineen. Kokemukseni perusteella voin todeta,
että RaSCSI kuuluu merkittävimpiin retrolaiteratkaisuihin. Se jopa päihittää SCSI2SD:n kaltaiset laiteratkaisut potentiaalinsa vuoksi. ◼
ADAM OSZACZKY

Havainnekuva RaSCSI:sta (ei Macintosh-versio).
Kätevä ja kompakti.

Hallintapaneelin näkymä iPhonen Safari-selaimella.

Lisätietoa RaSCSI:sta löytyy näiltä sivuilta
Tindie-verkkokauppa:
https://www.tindie.com/products/landogriffin/rascsi-macintosh-version/
akukerin RaSCSI GitHub-sivusto:
https://github.com/akuker/RASCSI/wiki
RaSCSI:n videoesittely FOSDEM 2021 -tapahtumassa:
https://mirrors.dotsrc.org/fosdem/2021/D.retro/retro_rascsi.mp4
Alkuperäinen japaninkielinen RaSCSI-sivusto:
http://retropc.net/gimons/rascsi/
https://www.retrorgb.com/rascsi-raspberry-pi-based-scsi-device-emulator.html
https://68kmla.org/forums/topic/30399-rascsi-development-thread/

APPLE-KÄYTTÄJÄT 1 | 2021
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Vuoden 2021 omenasato näyttää lupaavalta

Tässä uskottavimmat

HUHUT

ka toisi ikonisen pöytäkoneen designin kertaheitolla
tähän päivään. Nykyisen iMacin muotokieli juontaa
juurensa vuonna 2004 esiteltyyn G5-malliin, vaikka
nykyinen design onkin virallisesti ”vasta” 9 vuotta
vanha. Muotoiluvaikutteita ollaan huhujen mukaan
ottamassa Pro Display XDR -näytöstä sekä iPad
Prosta ja iPhone 12 -perheestä. Kantikkaita muotoja ja kapeita kehyksiä lienee luvassa. Ainakin toisen
– todennäköisesti sen pienemmän – näyttökoko on
huhujen mukaan 23–24 tuumaa, isomman mahdollisesti 32 tuumaa. Sisältä löytyy kaikkein todennäköisimmin Applen M1-suorittimen työpöytäversio,
nimeltään mahdollisesti M1X. Apple jättänee myös
Intel-iMacit tarjolle vielä toistaiseksi, mutta karsinee
saatavilla olevien kokoonpanojen määrää, eikä todennäköisesti koske niiden designiin lainkaan.

Tänä vuonna Applelta nähdään runsain mitoin tuotepäivityksiä sekä jokunen täysin uusikin tuote, mikäli
internetissä pyöriviä huhuja on uskominen. Emme
olisi yllättyneitä, vaikka osa alla listatuista tuotehuhuista olisikin jo esitelty siinä vaiheessa, kun pitelet
tätä lehteä käsissäsi.
Uudet iPhonet, iPadit ja seitsemännen sukupolven
Apple Watch ovat niitä, joiden julkistus on käytännössä satavarmaa. iPhonet nähtäneen tuttuun tapaan syyskuussa, mutta uuden sukupolven iPad Pro
saatetaan julkaista jo maaliskuussa. Niiden lisäksi
Applelta nähtäneen tänä vuonna isoja juttuja myös
Mac-mallistossa.
Alla olevat huhut perustuvat pääosin MacRumorssivuston tietoihin sekä analyytikko Ming-Chi Kuon
ja Bloombergin toimittajan Mark Gurmanin arvioihin. Korostamme, että jokaisen julkaisemattoman
tuotteen kohdalla on kyse vasta huhuista.

Sama käsittely lienee luvassa myös MacBook-mallistoon. Apple on jo murtanut jään tuomalla M1-prosessorit sekä Pro- että Air-malliin, mutta näiden koneiden vuodelta 2016 olevaan designiin se ei vielä
tehnyt minkäänlaisia muutoksia. Tänä vuonna nähtäneen uusia muotoja myös niissä sekä todennäköisesti toisen sukupolven M-prosessorit.

Mac
Yksi odotetuimmista uutuuksista olisi huhujen keskiössä pitkään pyörinyt uuden sukupolven iMac, joAPPLEUSERS.FI
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Kaikkein villeimmät, mutta silti uskottavista lähteistä
peräisin olevat huhut ovat tuomassa legendaarista magneettista MagSafe-latausliitintä, perinteistä
USB-A-liitintä sekä SD-korttipaikkaa takaisin MacBook-mallistoon. Lisäksi uudemmista malleista tutun näppäimistön yläosassa olevan Touch Bar -kosketusnäyttösuikaleen poistamisesta on huhuttu kovasti. Apple ei ole keksinyt vuonna 2016 esitellylle
toiminnolle erityisen järkevää käyttöä missään vaiheessa. Odotettavissa on myös näytön tuumakoon
kasvattaminen ohuempien kehysten myötä, eli saanemme tänä vuonna myös 14-tuumaisen MacBook
Pron isomman 16-tuumaisen rinnalle.

keutua esimerkiksi 120 hertsin virkistystaajuudella
varustettu Pro Motion -näyttö.
Lisäksi on huhuttu iPhone SE Plus -mallista, jossa yhdistyisi uusimpien puhelimien design, mutta
Face ID -kasvojentunnistuksen sijaan puhelimessa olisi virtanäppäimeen integroitu Touch ID -sormenjälkitunnistin.

AirPods
Applelta odotetaan tänä vuonna designiltaan päivitettyjä AirPods-kuulokkeita. Muutoksia on huhujen
mukaan luvassa sekä halvempiin AirPods-nappeihin
että vastamelutoiminnolla varustettuun Pro-malliin.
Halvemmat omaksunevat kolmannen sukupolvensa myötä Pro-mallien nykyisen ulkonäön – tosin ilman silikonisovitinta tai vastamelutoimintoa, kun taas
Pro-mallit saattavat päästä eroon napin alaosassa
olevasta varresta kokonaan, jolloin niiden ulkonäkö
muistuttaisi enemmän kilpailijoiden, kuten Googlen
ja Samsungin, tuotteita.

MacBook Airiakin siunattaneen nykyistä ohuemmilla
näyttöä reunustavilla kehyksillä, ja mikäli se nähdään
Pro-mallistossakin, myös magneettisella MagSafelatausliitännällä.

iPad
Uusi iPad Pro -malli saanee sisuksiinsa mini-LEDtekniikkaa olevan näytön ja mahdollisesti myös 5Gsirun. Myös iPad mini päivittynee jossain vaiheessa
ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Sen odotetaan
ottavan vaikutteita designvaikutteita kalliimmista iPadmalleista ja luopuvan näin ollen muun muassa kotinäppäimestään. Myös perus-iPad saanee vähintään
uutta rautaa sisuksiinsa. Emmekä yllättyisi, jos Apple olisi tehnyt laitteesta taas muutaman millimetrin
kymmenyksen verran ohuemman.

Muut
Tänä vuonna esiteltäneen lähes sataprosenttisella
varmuudella myös seitsemännen sukupolven Apple
Watch, mutta mahdollisesti myös aivan uusi Apple
TV. Kummankaan laitteen ominaisuuksista ei ole
toistaiseksi erityisen vahvoilta haiskahtavia tietoja.
Ennen vuoden loppua saatettaneen nähdä myös pitkään huhut AirTags-paikanninlätkät, jotka mahdollistaisivat käyttäjän haluamien esineiden tai asioiden
paikantamisen puhelimen Missä on…? -sovelluksella.

iPhone
Yksi asia pysyy samana vuodesta toiseen: Apple
esittelee joka syksy uudet iPhone-mallit. Tänä syksynä luvassa lienee mitä suurimmalla todennäköisyydellä iPhone 13 -nimeä totteleva tuoteperhe. Huhujen mukaan viime syksynä pienempien puhelimien ystäviä ilahduttanut mini-versio saisi jatkoa myös
uudessa mallistossa, vaikka sen myyntiluvut eivät
olekaan päätä huimanneet. Apple vienee puhelimen
prosessoritekniikan jälleen kerran askeleen eteenpäin ja panostanee tuttuun tapaan myös kameraan.
5G oli sille uusi aluevaltaus viime vuonna, joten tänä
vuonna esiteltävissä puhelimissa nähtäneen parempaa akunkestoa 5G-yhteyksiä käytettäessä. Tänäkin vuonna kaikki isoimmat paukut on takuuvarmasti
säästelty Pro-malleihin. Isoihin paukkuihin voisi luAPPLE-KÄYTTÄJÄT 1 | 2021

Apple on myös hiljalleen poistanut myynnistä LG:n
kanssa kehittämiään UltraFine-näyttöjä, jotka tuotiin
tarjolle paikkaamaan Applen omien pöytäkoneiden
näyttöjen puutetta. Tämä antaisi olettaa, että jotain
on tapahtumassa myös näyttörintamalla. Markkinoilla on ollut jo tovin lähes 6 000 euron hintainen Pro
Display XDR, mutta huhut ovat tuomassa myyntiin
myös lottovoittoaan vielä odottavien kuluttajien ulottuvilla hintansa puolesta olevaa näyttöä.

Käyttöjärjestelmät
Kesän WWDC-tapahtumassa esiteltäneen tuttuun
20
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huhumyllystä ei ole pudonnut tiedonmurusia uusiin
käyttöjärjestelmiin liittyen. ◼

tapaan uusia käyttöjärjestelmiä. Kyseessä on ollut perinteisesti ensimmäinen kurkistus seuraaviin
käyttöjärjestelmäversioihin. iOS ja iPadOS siirtyvät
järjestysnumeroon 15, watchOS ja tvOS päivittyvät versioon 8, ja macOS versioon 12. Toistaiseksi

VILLE JÄRVELÄINEN

Tervetuloa Apple-käyttäjät ry:n
sääntömääräiseen vuosikokoukseen!
Tiistaina 11.5.2021 klo 18.00 etänä
Vuosikokouksen esityslista:
1. Kokouksen avaus

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma,
tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen
suuruus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja,
sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

8. Valitaan hallitus 4 §:n mukaan

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka
yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja
toiminnantarkastajien/tilintarkastajien
lausunto

10. Käsitellään muut kokouskutsussa
mainitut asiat

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

11. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa mukaan!

APPLEUSERS.FI
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Ajantasainen
ammattitaito on osa
työhyvinvointia

digimama.fi

Monet alat ovat nykyään jatkuvan muutoksen kourissa. Esimerkiksi markkinoinnissa, luovilla aloilla ja
IT:n parissa työskentelevät ihmiset joutuvat jatkuvasti
oppimaan ja omaksumaan uusia taitoja ja sopeutumaan erilaisiin ympäristön muutoksiin.

Kouluttautuminen voi olla kallista
ja aikaa vievää
Ammattitaitoa kasvattavat kurssit voivat maksaa
tuhansia euroja, joten on sanomattakin selvää, että normaali työntekijä ei voi käydä sellaisia omalla
kustannuksellaan. Usein kurssit järjestetään myös
virka-aikaan, joten päivätyöläinen joutuu ottamaan
lomaa tai vapaapäivän päästäkseen opiskelemaan,
mikäli työnantaja ei ole suotuisa asialle.

Jotkut kokevat jatkuvan muutoksen innostavana,
toisia se taas ahdistaa. Jos työnantaja ei tue kehittymistä, on uhrattava omaa aikaansa opiskeluun.
Usein odotetaan, että työntekijä vain omaksuu uudet
taidot itsekseen ilman minkäänlaista tukea.

DigiMaMan tahtotila on tarjota edullisia kursseja niille, jotka eivät saa riittävästi työpaikaltaan koulutusta. Useimmille kursseille pääsevät myös muut kuin
DigiMaMan jäsenet. Kurssit pidetään usein viikonloppuisin, jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisuus osallistua niihin.

Riittävä osaaminen ja ammattitaito vaikuttaa myös
työhyvinvointiin. Kyselyissä on todettu, että työntekijät
arvostavat lisäkoulutuksen jopa paremman palkan
tai muiden etujen yläpuolelle. Kun tehtävät tuntuvat
hankalilta suorittaa, muuttuu työnteko kuormittavaksi.
APPLE-KÄYTTÄJÄT 1 | 2021

22

APPLEUSERS.FI

Ongelmien ilmaantuessa ei voikaan enää nykäistä vieruskaveria hihasta ja pyytää avuksi. Firman
nokkelin it-tyyppi ei ole auttamassa, jos et saakaan
mikrofonia toimimaan. Kukaan ei tule viereen näyttämään, mistä kohtaa pitää klikata.

Työnantajan koulutusvähennys
Koulutusvähennys on huonosti tunnettu ja vähän
käytetty verovähennys yrityksille.
“Koulutusvähennys on elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavan työnantajan verotuksessa tehtävä laskennallinen lisävähennys. Työnantaja voi vähentää elinkeinotoiminnan tai maatalouden tulosta
koulutusvähennyksen, joka on laskennallisesti noin
puolet koulutusajan palkkakuluista. Koulutusvähennyksen saa enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohden.” – vero.fi

Etätyöläinen on monella tapaa yksin ongelmiensa
kanssa. Jos tietotekniikan perusasioiden kanssa on
ollut aikaisemmin haasteita, voi etätyöntekijä ajautua nopeasti epätoivoon. Ajurit on päivitettävä ja lisälaitteet otettava käyttöön ihan yksin.

Pidä huolta ammattitaidosta

Koulutusvähennystä voi saada, mikäli koulutus perustuu työnantajan laatimaan koulutussuunnitelmaan.
Koulutusvähennys koskee koulutukseen käytettyä
työaikaa, kurssimaksut ja oppimateriaalit ovat vähennyskelpoisia ilman koulutusvähennystäkin.

Vaikka riittävän osaamisen pitäisi olla työnantajien
intresseissä, vastuu jää viime kädessä työntekijälle itselleen. Kun tiedot ja taidot ovat kunnossa, on
työnteko sekä tuottavaa että kevyempää.
Ajan tasalla oleva osaaminen on myös valttikortti
työpaikkaa vaihtaessa. Vanha vitsi kertoo yrityspomosta, joka kysyy toiselta; jos koulutamme työntekijöitä niin, mitä jos ne lähtevät. Toinen vastaa: Mutta
mitä jos emme kouluta ja ne eivät lähde?

Mikäli omalla työpaikalla ei ole laadittu koulutussuunnitelmaa, kannattaa se ottaa puheeksi. On hyvin
mahdollista, että työnantaja ei ole tietoinen koulutusvähennyksestä. Koulutuksesta ja sen tarpeesta
kannattaa aina puhua.

Tervetuloa DigiMaMan kursseille! Yhteistyökumppaninamme Apple-käyttäjät ry:n jäsenet pääsevät
useimmille kursseillemme jäsenhintaan. Sopimusteknisistä syistä osa kursseista on rajattu vain DigiMaMan jäsenille. Nähdään kursseilla, luultavasti
vielä hetken ajan virtuaalisesti! ◼

Osaava työntekijä on tehokas
Koulutukseen kannattaa panostaa, sillä osaava työntekijä tekee työnsä todennäköisesti nopeammin ja
tehokkaammin. Ja kun osaaminen on kunnossa,
vähenee stressi ja työntekijä voi paremmin. Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen työntekijä on työnantajalle
arvokas voimavara.

VILLE LAASONEN, DIGIMAMA RY

Mikä DigiMaMa?

Etätyö voi lisätä koulutuksen
tarvetta

•

Vuosi sitten moni siirtyi nopealla tahdilla etätyöntekijäksi. Piti opetella uusia ohjelmia ja totutella etäpalaverien erilaisiin käytäntöihin. Vielä vuoden jälkeenkin
moni palaveri alkaa teknisellä säätämisellä ja mikrofonit ja kamerat ovat väärään aikaan auki ja kiinni.

•
•
•

Etätyö tuo myös painetta projektinjohtoon. Tieto saattoi ennen liikkua nopeastikin ympäri toimistoa. Mikäli
projektinhallinnan kanssa oli totuttu laiskottelemaan,
vaatii totuttelua, että kaikki tiedot ovat oikeissa paikoissa, ajan tasalla ja kaikkien saatavilla.
APPLEUSERS.FI
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Markkinoinnin, luovan alan ja ICT-alan
ammattilaisten oma ammattiyhdistys.
Toimihenkilöliitto ERTO:n alayhdistys
Jäsenet pääsevät vaikuttamaan oman
alansa edunvalvontaan
Maksutonta neuvontaa ja lakiapua
työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä
Eväitä parempaan työpäivään koulutusten
ja mentoroinnin avulla
Jäsenmaksu sisältää myös työttömyyskassan jäsenyyden
APPLE-KÄYTTÄJÄT 1 | 2021

Lähettäjä
Lähettäjä Apple-käyttäjät
Apple-käyttäjät ry,
ry,
PL
PL 75,
75, 00101
00101 HKI
HKI

D051
D051

APP L E PAY
ON TÄ Ä L L Ä
Kun kaipaat elämääsi lisää Hopeista Omenaa, suuntaa
Hopeinen Omena Shopiin. Maksutapana käy nyt myös
supernopea, näppärä ja turvallinen Apple Pay.
Apple Paylla voit myös liittyä yhdistyksen jäseneksi ja
maksaa jäsenmaksun – yhdellä kosketuksella!
hopeinenomena.fi/kauppa

