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YLE UUTISET: ÄLYKÄNNYKÄN OMISTAMINEN PAKOLLISEKSI KAIKILLE YLI 15VUOTIAILLE
Hallituksen esitys hyväksyttiin eilen eduskunnassa äänin 148–31. Tasavallan presidentti
allekirjoittanee sen laiksi tämän viikon aikana.
– Viimein kaikki palvelut voidaan muuttaa 100-prosenttisesti digitaaliseen muotoon ja pääsemme
eroon yhteiskuntaa jähmettävistä paperiasiakirjoista aina bussikorteista avainlukulistoihin,
pääministeri iloitsee.

Annika!

Valtaosa Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Itä-Aasian maista on siirtynyt yhteiskuntien
täysdigitalisaatioon 2020-luvun puoliväliin mennessä. Suomessa älykännykkäpakkoa saatiin
odottaa 2020-luvun lopulle

Muru hei, mä nään, että sä oot siellä.
Sori, mitä?
Koska pääset töistä? Alkaisin laittaa ruokaa iltaa varten…
Lähin justiin, oon bussipysäkillä. Maltan tuskin odottaa. :)
Ne ledikynttilät jotka mä tilasin on tullut markettiin. Viittitkö tuoda ne, kun tulet? Lähetän
koodin.
sillä poliittista päätöstä ei saatu tehtyä ennen kuin Euroopan ihmisoikeustuomioistuin oli linjannut,
että oikeus turvallisuuteen ylittää oikeuden yksityisyyteen
Juu, ilman muuta. Anna tulla.
JF092470917298375. Kiitti, kulta! :)
Ei mitään. Pitäähän romanttisella illallisella tunnelmavalaistus olla. ;)

Tästäkin huolimatta lakia on vastustettu kiivaasti, sillä sen väitetään muodostavan ”digitaalisen
diktatuurin”
PÄIVYSTÄVÄN AKTIVISTIN MIETTEITÄ
Ajankohtaisasioita kansalaisaktivistin näkökulmasta
Blogpost 3.6.2027: Älypuhelin hallintakeinona eli digitaalinen diktatuuri ja miten se leviää
Valtaosa Euroopan maista on ottanut käyttöön ns. älykännykkäpakon eli lain, jonka
mukaan jokaisen täysi-ikäisen tai rikosoikeudellisesti vastuullisen kansalaisen on
omistettava älypuhelin ja ladattava sinne hallituksen määräämät sovellukset.
Vasemmistopuolueet ovat näreissään siitä, että jokainen kansalainen velvoitetaan
tukemaan monikansallisia korporaatioita ja vaativat, että älykännykän
hankkimiskustannukset huomioidaan toimeentulotuessa. Monet ovat huolissaan myös
digiajan ”paperittomista” eli niistä, jotka syrjäytyvät yhteiskunnasta ja sen palveluista,
kun heidän paperiset henkilötodistuksensa hävitetään eivätkä he syystä tai toisesta pysty
hankkimaan älypuhelinta.
Se ei ole kuitenkaan suurin ongelma: hallitus nimittäin vie meiltä kaikilta oikeuden
yksityisyyteen, turvallisuuteen ja

Laitan tofupastaa, haluuksä paprikaa siihen?
Kukaan ei varmasti kiistä turvallisuutta lisäävien sovellusten hyötyä, mutta niiden myötä
joudumme uhraamaan yksityisyytemme. Tietojamme eivät näe ainoastaan viranomaiset,
vaan myös
19:01 Sinulle on uusi viesti
Lähettäjä: Inka Leppänen
Vastaanottaja: Annika Kolehmainen
Aihe: Huominen kokous klo 8:30
Hei, Annika!
Tässä tämä budjettiluonnos liitteenä. Anteeksi, että meni näin myöhään. Viitsitkö katsoa läpi
ennen kokousta?
Terkuin,
Inka

Huhuu, muru! Laitanko mä sitä paprikaa?

Tarvitsetko paprikaa? Punainen paprika (Espanja, laatuluokka 1) lisätty ostoskoriin,
klikkaa tästä maksaaksesi, valitse tästä kotiinkuljetus (osoite Jobsinkatu 23 A 15,
Tampere).

Sori. Laita vaan. <3
19:05 Viestin lähetys
Lähettäjä: Annika Kolehmainen
Vastaanottaja : Inka Leppänen
Aihe: Huominen kokous klo 8:30
Hei, Inka!
Kiitos budjettiluonnoksesta! Silmäilen sen läpi vielä tänään. Nähdään huomenna.
Terveisin,
Annika
Annika, sykkeesi on hälyttävän korkea! Tiesitkö, että jos leposyke on yli 100 lyöntiä
minuutissa, se voi lisätä sydänsairauksien riskiä? Rauhoittava jooga tai metsäretriitti
auttaa. Tutustu tästä palveluihimme!

Btw, ole varovainen, kun tuut. Siellä on joku vitun mielenosoitus. Ihan kahjoa.
Digidiktatuuria vastaan!
Julkinen – Järjestäjä: Digirights ry
Kiinnostunut – Osallistun – Jaa
Tänään klo 17–21
350 osallistuu – 489 kiinnostunutta
Tietoja: Osoitamme mieltä hallituksen luomaa digitaalista diktatuuria vastaan. Yksityisyydensuoja ja
kansalaisten tasa-arvo on turvattava. Älykännyköiden vaikutus ihmisten aivoihin ja keskittymiskykyyn on
tutkitusti haitallista
Psychological Medicine: The Impact of Smartphone Use in…
(Do you want to read the rest of the article? Subscribe here, only $ 5 per week.)

Joo, kiitti. Täytyy varoa.

Voimme toimittaa punaisen paprikan (Espanja, laatuluokka 1) myös bussipysäkille!
Klikkaa tästä valitaksesi droonikuljetuksen bussilinja 23:n pysäkille (valitse pysäkki
tästä).
Ihmisoikeusjärjestöt ovat huolissaan myös siitä, miten jotkut hallituksen määräämät sovellukset
mahdollistavat vakoilun

Helsingin Sanomat: Ihmisoikeusjärjestöjen laaja raportti paljastaa, miten Euroopan
diktatuurit vakoilevat vastustajiaan
Unkarissa, Puolassa ja Valko-Venäjällä hallitusta vastustavia aktivisteja ja
oppositiopoliitikkoja on vakoiltu pakollisten älypuhelinsovellusten kautta, kertovat
ihmisoikeusjärjestöt. Tietoja on luovutettu oikeistohallituksia kannattaville
puolisotilaallisille joukoille. Yksi unkarilaisista oppositiojohtajista murhattiin viime
kuussa, ja syyllisiksi epäillään…
(Haluatko lukea artikkelin loppuun? Tilaa Hesari tästä.)

tiedetään myös tapauksia, joissa kuvantunnistusta tekeviä skannaussovelluksia (esim. lapsipornon
estämiseen tarkoitetut pakolliset järjestelmät) on käytetty hallitusten vastustajien etsimiseen
mielenosoituskuvista
Washingon Post: Repressive governments in Asia and Europe hunt down anti-government
protesters, using cell phone surveillance tools
The systems originally intended to survey terrorist, criminals and …
You’ve reached your limit of free articles. Are you a subscriber? Log in here.

Ihme tyyppejä! Millä vitun vuosisadalla nuokin hipit elävät? Saisivat jäädä kommuuneihinsa
keskelle metsää, jos keskiajalle haluavat…
Niinpä! :)
19:19 Sinulle on uusi viesti
Lähettäjä: Senni Järvelä
Vastaanottaja: Annika Kolehmainen
Aihe: Huominen kokous klo 8:30
Hei Annika!

Sain juuri viestin Ziralta. He aikovat vetää rahoituksensa pois projektistamme eli budjetista
lähtee noin 25 %, mikä on tosi harmillista, varsinkin tässä vaiheessa… Täytyy supistaa
kuluista. Teettekö uuden budjetin Inkan kanssa huomista kokousta varten?
Terveisin,
Senni
Sykkeesi kohoaa taas, Annika! Muista olla armollinen itsellesi ja huolehtia
rentoutumisesta ja palautumisesta. Etkö haluaisi tulla joogaretriittiin palautumaan, että
jaksat töissäkin paremmin? Klikkaa tästä ilmoittautuaksesi.
Hei täällä on joku vastamielenosoituskin! Jollain on sentään järki päässä…
19:25 Viestin lähetys
Lähettäjä: Annika Kolehmainen
Vastaanottaja: Inka Leppänen
Tärkeys: Kiireellinen !
Aihe: Huominen kokous klo 8:30 – KIIRE!!!
Inka –
Budjetti menee uusiksi, Zira perui osallistumisensa. Kuluja pitää leikata 25 %. Zoompalaveri klo 20:15, niin katotaan tarkemmin?
Annika
Vastamielenosoitus: Ei salattavaa!
Julkinen – Järjestäjä: Digikylä ry
Kiinnostunut – Osallistun – Jaa
Tänään klo 17–21
451 osallistuu – 729 kiinnostunutta
Tietoja: Onko sinulla salattavaa? Meillä ei. Rehellisen ihmisen ei tarvitse piilotella.
Suvaitsevaisto ja luddiitit suojelevat rikollisia. Koska niitähän vanhentuneet tietosuojalait suojaavat. Meidän
lainkuuliaisten kansalaisten on kannettava vastuumme. #meidankaikkienvastuu

Katse oikeaan päin!
Konkaripoliitikon ajatuksia maailman menosta
Blogpost 2.5.2026: Meidän kaikkien vastuu

Vastuullinen ihminen ymmärtää, että yksilöllä on oikeuksien lisäksi myös velvollisuuksia.
Vastuullinen ihminen kantaa älykännykkää mukanaan ja pitää siinä suositeltuja sovelluksia.
Ne lisäävät yleistä turvallisuutta. Ne voivat pelastaa sinun oman henkesi tai jonkun
lähimmäisesi hengen.
Vastuullinen ihminen luovuttaa kaikki puhelimensa tiedot venkoilematta poliisille. Niillä voi
olla ratkaiseva merkitys rikoksen

Annika hei, missä meillä on raastinrauta?
Sori, kulta, tuli yksi työjuttu, mikä pitää hoitaa vielä tänään. Me
sovitaan Inkan kanssa palaveriaikaa, laitan viestiä, kun tiedän
tarkemmin, ok? Leffa ehkä joudutaan jättämään väliin.
Ok… no minkä sille mahtaa. Kai sä syömään ehdit silti?
19:28 Sinulle on uusi viesti
Lähettäjä: Inka Leppänen
Vastaanottaja: Annika Kolehmainen
Tärkeys: Kiireellinen !
Aihe: Huominen kokous klo 8:30 – KIIRE!!!
Saatanan perkele! Mutta mitä muuta Ziralta voi odottaa. Laitan linkin Zoomiin, nähdään
pian.
Inka

Niin oliko sulla siitä raastinraudasta jotain havaintoa? Kai sä silti haluat juustoraastetta
pastan päälle?
Oletko raastinrautaa vailla, Annika? Klikkaa tästä ostaaksesi pyörivä raastinrauta
kolmella vaihdettavalla sylinterillä etkä enää saa haavoja sormiisi! Valitse tästä
toimitus bussipysäkille (valitse pysäkki tästä) tai lähikauppaasi (Marketissa
osoitteessa Jobsinkatu 3).
19:29 Sinulle on uusi viesti
Lähettäjä: Inka Leppänen
Vastaanottaja: Annika Kolehmainen
Tärkeys: Kiireellinen !
Aihe: Huominen kokous klo 8:30 – KIIRE!!!

Käykö 21:00? Lapsenvahti ehti lähteä eikä pääse enää tänään, ja Jussi on kotona vasta
vähän ennen yhdeksää.
Inka
Annika, olet nukkunut vain viisi tuntia kolmena edellisenä yönä. Vaivaako sinua
unettomuus? Muista huolehtia riittävästä unesta. Tilaa tästä asiantuntijoiden
suosittelema melatoniinivalmiste helpottamaan nukahtamisvaikeuksia!
Tallenna keskustelut, säilytä sijaintitiedot, ja poliisi kiittää! Älykännykkäpakko on ainoa tapa hävittää
rikollisuus keskuudestamme!

Helsingin Sanomat: Rikostilastot puhdistuneet poliisin laajennettujen digioikeuksien
ansiosta
Poliisin saatua valtuudet käyttää kaikkien kansalaisten älykännyköihin tallentuvaa
dataa rikosten selvittämisprosentti on noussut 84 prosenttia. Sijaintitietojen,
tallennettujen keskustelujen, puheluiden ja viestien avulla poliisi saa selvitettyä
valtaosan väkivalta-ja omaisuusrikoksista. Toistaiseksi lain kouran ulottumattomissa
on enää järjestäytynyt rikollisuus, joka pysyttelee tavanomaisten valvontakeinojen
ulottumattomissa.
Aivan ongelmaton tämä…
(Haluatko lukea artikkelin loppuun? Tilaa Hesari tästä.)

Jos raastinrauta ei ole tiskikoneessa eikä kuivauskaapissa, niin sen
pitäisi olla alakaapissa kattiloiden takana. Meidän palaveri on
yhdeksältä ja mun pitää lukaista budjetti ennen sitä, mutta kai me
syömään ehditään pikaisesti?
19:34 Viestin lähetys
Lähettäjä: Annika Kolehmainen
Vastaanottaja: Inka Leppänen
Tärkeys: Kiireellinen !
Aihe: Huominen kokous klo 8:30 – KIIRE!!!
Joo, 21:00 käy. Koitan katsoa budjettia jo sitä ennen…
Annika

No kun se ei ole alakaapissa, tiskikoneessa eikä kuivauskaapissa. Mutta mitä väliä, mitä
pastan päälle tulee? Mä voisin antaa sulle sahanpurua palaverisafkaksi etkä sä huomaisi.

Annika, sykkeesi on nyt niin huolestuttavan korkea, että annamme sinulle 20 %
alennuksen viikonlopun joogaretriitistä. Teimme tilauksen valmiiksi, klikkaa tästä
vahvistaaksesi ja maksaaksesi.
Noni. Jääkaappi piipittää, että se helkutin paprikakin on pilaantunut… Miks mä edes
yritän? Vitun sama.
Valmiiksi punnittu punainen paprika (Espanja, laatuluokka 1) sekä pyörivä
raastinrauta kolmella vaihdettavalla sylinterillä (ruostumatonta terästä) odottavat
sinua kotimatkasi varrella Marketissa osoitteessa Jobsinkatu 3. Klikkaa tästä
maksaaksesi.
Tule mielenosoitukseen osoittamaan tukesi hallituksen älykännykkälaille! #onkosullasalattavaa
#kenenjoukossaseisot #saatananluddiitit

Jäin just bussista, oon ihan kohta kaupalla. Mitä sä nyt haluat sieltä
sitten? Ledikynttilöiden lisäksi siis.

KATSO ETEESI! SUOJATIE VIIDEN METRIN PÄÄSSÄ, ODOTA VALOJEN
VAIHTUMISTA!

Tuo mulle pizza. Mä vietän romanttisen illan oman läppärin kanssa, niin en häiritse sun
palaveria.
Annika, onko sinulla ryppyjä rakkaudessa? Valmiiksi sidottu kimppu Reilun kaupan
ruusuja (Kenia, laatuluokka 1) odottaa sinua kotimatkasi varrella Marketissa
osoitteessa Jobsinkatu 3. Klikkaa tästä maksaaksesi.

