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Suomalainen Software Factory
pelaa maailmanliigassa

Suomesta sähköisten
palvelujen mallimaa?

Tulossa! Syksyn perinteinen laivaseminaari 8.-10.9.2010.
Lue lisää sisäkannesta.

Laivaseminaari 2010 – pilviteknologiat

			

Sytyttääkö? - Liity jäseneksi

Huomaa: Liittyminen Sytykkeen jäseneksi maksaa vain 12€/vuosi,
jos olet jo jonkin toisen TTL ry:n jäsenyhdistyksen jäsen!
Jäsenenä saat muiden etujen lisäksi Systeemityö-lehden kotiin kannettuna
neljästi vuodessa!
Sytykkeen jäseneksi liitytään Tietotekniikan liiton kautta valitsemalla jäsenyhdistykseksi
Systeemityöyhdistys ry. Nykyinen Tietotekniikan liiton jäsen voi liittyä joko vaihtamalla
jäsenyhdistystä tai liittymällä lisäjäseneksi.
Tietotekniikan liiton henkilöjäsenmaksu vuonna 2010 on alkaen 49€ ilman lehtiä, yksi lehti 63€.
Erityisryhmien hinnoittelusta lisätietoja Tietotekniikan liitosta.
Lisäjäsenyys maksaa 12€/yhdistys.
Sytyke ry on vuodesta 1979 toiminut valtakunnallinen systeemityöntekijöiden ammatillinen yhdistys, joka kehittää alan ammattilaisten välistä yhteistyötä ja tutkimustoimintaa.
Teemayhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kaikki systeemityöstä kiinnostuneet yksityiset
henkilöt, yhdistykset ja yritykset. Sytyke ry:n toiminta-alueena on koko Suomi. Sytyke on
Tietotekniikan liitto ry:n jäsenyhdistys.
Lisätietoja Sytyke ry:stä: www.sytyke.org
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Vuositilaus 30 €
Irtonumerot 8 €
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Paljon muitakin ideoita on ilmassa ja
työnalla – niistä enemmän seuraavissa
lehdissä syksymmällä. Tervetuloa Sytykkeen jäseneksi tai halutessasi aktiivisesti
toimimaan ketterään ja kokeneeseen
Sytyke porukkaan! ■
Palautetta uudistetusta lehdestä voit
antaa webbisivujemme lomakkeella:
www.sytyke.org/palaute
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Katja Tamminen
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Sytykkeen tehtävänä on yhdistää suomalaiset ohjelmistokehityksen asiantuntijat, joita perinteisesti ovat olleet
työelämän kokeneet konkarit. Yhtä tärkeää on tavoittaa myös nykyiset nuoret
asiantuntijat, tulevaisuuden huippuammattilaiset. Työelämän kokeneet huippuosaajat ja oppilaitosten uuden oppijat
ovat ainakin omasta mielestäni vielä
turhan kaukana toisistaan. Oppilaitoksesta valmistuessa on vielä iso harppaus
työelämän konkariksi, toisinkin voi olla
– Sytykkeen jäsenyyden myötä.

Tietotekniikan liitossa viime vuonna
aloitettu erittäin hyvää palautetta saanut
mentorointiohjelma toimii tässä hyvänä
pohjana uudenlaiselle toiminnalle –
mentoroinnissahan ideana on juuri
kokemuksen siirtäminen. Tämän lisäksi
olemme suunnittelemassa uudenlaista
workshop konseptia (s.25).

6 ■ Luovan työn johtajuus – onko sitä?
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ohjelmistokehitykseen
3. ”Sosiaalinen media”
4. Testaus

Kevät tekee tuloaan ja on taas aika
uudistua – tällä kertaa uudistetun Systeemityölehden muodossa! Samassa
uudistuksessa lehtemme jakelu on laajennettu oppilaitoksiin. Tarkoituksena
on paremmin tavoittaa entistä laajempi
kohderyhmä ja samalla yhdistää eritasoinen osaaminen.

Juha Jääskinen

Sytyke ry:n puheenjohtaja ja lehden päätoimittaja,
työskentelee tuotepäällikkönä Digiassa
[juha.jaaskinen@digia.com]
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Jyrki Kontio, Ph.D.
toimii itsenäisenä konsulttina ohjelmistoliiketoiminnan, riskienhallinnan ja
innovaatiokyvykkyyden alueilla yrityksensä R&D-Ware Oy:n kautta.
[www.jyrkikontio.fi]

Ohjelmistokyvykkyyksistä
kilpailuetua
liiketoiminnan ehdoin
Ohjelmistoyrityksen suuri haaste on huolehtia siitä, että ohjelmistokehitys
on tehokasta ja tuottaa tuloksia liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti.
Viime vuosikymmenten panostus kypsyysmalleihin on korjannut
ohjelmistokehityksen perusongelmat ja ketterien menetelmien käyttö
on lisännyt joustavuutta. Liiketoiminnan vaatimuksiin perustuva
ohjelmistokyvykkyyksien kehittäminen onnistuu kuitenkin vielä harvoilta,
mutta johtavat organisaatiot ovat päässeet tässä hyvään vauhtiin.
Ohjelmisto-organisaation johtaminen
on yrityksen johdon näkökulmasta
edelleen haastavaa. Teknologioita ja
prosesseja on vaikea hallita ja sovittaa yhteen yrityksen strategian kanssa.
Asiaa ei lainkaan helpota se, että useissa
organisaatioissa ohjelmistokehityksen
onnistumiset eivät ole niin yleisiä kuin
niiden tulisi olla.

Ohjelmistokyvykkyys
on ydinasia
Nykyaikainen
ohjelmisto-organisaation johtaminen perustuu siihen,
että ymmärretään hyvin yrityksen (tai
yhteisön) liiketoiminta, strategia sekä
niiden vaatimukset ohjelmistokehitykselle. Käytän termiä ohjelmistokyvykkyys kuvaamaan sitä, kuinka hyvin
ohjelmistokehitysorganisaatio pystyy
Ennen oli helpompaa
tuottamaan tuloksia – siis ohjelmistoja
Johdon näkökulmasta tilanne oli hel- – jotka vastaavat yrityksen ja markkipompi 1990-luvulla. Kaikki tiesivät, noiden tarpeita. Ohjelmistokyvykkyys
että kypsyys- ja laatumallit
pitää sisällään
olivat tärkeitä asioita ja niiden ”Kilpailuetua ei synny sekä ohjelmisavulla ohjelmistotyötä voitiin siten, että kaikki
ton
ominaikehittää oikein. Maailma on
suuksia, kuten
sittemmin muuttunut ja kyp- noudattavat samaa
virheettömyys,
syysmallien lisäarvo ei ole enää mallia”
toiminnallisamanlainen. Osittain kypsuus ja ylläsyysmallit söivät itse itsensä:
pidettävyys
niiden yleistymisen myötä
sekä organilähes kaikki organisaatiot ovat saaneet saation ominaisuuksia, kuten kustanperusasiat kuntoon, jolloin mallien nustehokkuus, kehityssyklin pituus
lisäarvo on vähäisempi. Toisaalta orga- ja aikataulujen pitävyys. Käytännössä
nisaatiot ovat myös huomanneet sen, ohjelmistokyvykkyys tarkoittaa sellaista
että sama malli ei sovi kaikille samalla toimintatapojen, tietotaidon, johtamistavalla. Kilpailuetua ei synny siten, että kokemuksen ja teknologian yhdistelkaikki noudattavat samaa mallia, vaan mää, jolla yritys kykenee tuottamaan
organisaatioiden on erilaistuttava, jotta kilpailukykyisiä ohjelmistotuotteita ja
erottuvat kilpailussa.
-palveluja.
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Ohjelmistokyvykkyys ei kuitenkaan ole
yksiselitteinen mitattava suure, vaan
se koostuu monesta tekijästä, joilla on
paljon vuorovaikutuksia keskenään.
Perinteisten kypsyysmallien prosessialueet kuvaavat tiettyä joukkoa organisaation ominaisuuksia, joita voi pitää
kyvykkyyksinä. Vastaavasti ohjelmistojen laatustandardeista löytyy hyviä
kandidaatteja ohjelmistojen hyville
ominaisuuksille.
Liiketoimintafokus ei kuitenkaan
synny standardeista tai malleista. Parhaat ohjelmisto-organisaatiot lähtevät
liikkeelle liiketoiminnan tarpeista: millaisia vaatimuksia kilpailutilanne, asiakkaat ja yrityksen strategia asettavat
ohjelmistokehitykselle. Näistä vaatimuksista voidaan johtaa yrityksen kannalta tärkeät ohjelmistokyvykkyydet.

Perusteista kilpailuetuun
Kun ohjelmistokyvykkyyksiä pohditaan, ne on usein hyvä luokitella kolmeen luokkaan. Peruskyvykkyydet ovat
ohjelmistokehityksen kannalta välttämättömiä toimintoja, mutta jotka eivät
erityisesti lisää yrityksen kilpailukykyä
tai –etua. Niitä tulee kuitenkin hallita ja johtaa, jotta tuloksiin päästään.

Vain osa ohjelmistokyvykkyyksistä on kilpailuetuja.

Yleensä suurin osa ohjelmistokyvykkyyksien osa-alueista kuuluu peruskyvykkyyksiin. Tyypillisesti näitä voivat
olla esimerkiksi resurssien hallinta,
konfiguraation hallinta tai prosessien
kehittäminen.
Kilpailukykyyn vaikuttavat ohjelmistokyvykkyydet ovat sellaisia, jotka ovat
kyseisen yrityksen kannalta tarpeellisia,
jotta yritys pystyy kilpailemaan markkinoilla. Näitä saattavat olla esimerkiksi nopea kehityssykli, ohjelmiston
virheettömyys tai aikataulujen pitävyys.
Toisaalta esimerkiksi resurssien hallinta saattaa olla konsultointipalveluita
tarjoavalle yritykselle kilpailukykyyn
vaikuttava kyvykkyys.
Kilpailuetua ylläpitävät ohjelmistokyvykkyydet ovat sellaisia, jotka luovat
pitkäaikaista kilpailuetua yritykselle ja
jotka differoivat yritystä muista yrityksistä. Esimerkkeinä tällaisista kyvykkyyksistä ovat mm. F-Securen nopea
kyky reagoida uusiin tietokoneviruksiin, Reaktorin vahva sisäinen yrityskulttuuri, joka sitouttaa avainresurssit,
sekä Teklan tuotteissa oleva mallipohjaisuus.

Varusteet pelin mukaan
Olennaista ohjelmistokyvykkyyksien
analyysissä on se, että ne ovat eri yrityksissä erilaisia – juuri sen takia, että
niiden liiketoimintaympäristö, kilpailutilanne ja strategiat ovat erilaisia.
Resurssien hallinta saattaa olla yhtä
tuotetta tekevälle yritykselle peruskyvykkyys, mutta eWorkin kaltaiselle yritykselle se saattaa olla jopa kilpailuetua
luova kyvykkyys.
Kun ohjelmistokyvykkyyksiä analysoidaan, alkuvaiheessa yritys helposti luettelee jopa kymmeniä asioita, joita se
pitää ”ydinkyvykkyyksinä”, jotka luovat
kilpailukykyä tai –etua. Tarkempi analyysi johtaa kuitenkin usein siihen, että

yritys pystyy tunnistamaan 1-3 kilpailuetua luovaa ydinkyvykkyyttä ja muutaman kilpailukyvyn kannalta tärkeää
ohjelmistokyvykkyyttä.

Katse peiliin
Edellä kuvattu etenemistapa johtaa
keskeisten
ohjelmistokyvykkyyksien
tunnistamiseen ja priorisointiin. Se ei
kuitenkaan riitä lähtökohdaksi ohjelmistokyvykkyyksien
kehittämiselle.
Lisäksi tarvitaan ns. gap-analyysi nykytilasta: on tehtävä realistinen arviointi
siitä, kuinka hyviä mainitut kyvykkyydet ovat tällä hetkellä. Usein havaitaan,
että puutteita on kaikilla osa-alueilla,
siis myös peruskyvykkyyksissä.

”On tehtävä realistinen
arvio siitä, kuinka
hyviä nykyiset
ohjelmistokyvykkyydet
ovat”
Vaikka olisi houkuttelevaa kohdistaa
kaikki kehitystoimenpiteet kilpailukykyä ja –etua tuoviin kyvykkyyksiin,
usein käy niin, että peruskyvykkyyksissä on niin merkittäviä puutteita, että
niiden korjaamiseen on myös panostettava paljon. Saattaa olla esimerkiksi
niin, että kilpailukyvyn kannalta tärkeä
kyky pitää kiinni luvatuista aikatauluista ontuu sen takia, että yrityksellä
on epäyhtenäiset käytännöt eri projekteissa. Tällöin yhdenmukaisten toimintatapojen luonti ja jalkautus saattaa
olla välttämätön edellytys tuolle kyvykkyydelle, jolloin tehokas prosessijohtaminen muodostuu kehitettäväksi
peruskyvykkyydeksi.

kyvykkyyden puutteiden vaikutusta liiketoimintaan sekä lyhyellä että pitkällä
tähtäyksellä. Vain näin voidaan varmistua siitä, että ohjelmistokyvykkyyksiä
kehitetään tehokkaasti ja liiketoiminnan ehdoin.
Perinteiset kypsyysmallit ja standardit muodostavat hyvän pohjan myös
liiketoimintajohteiselle
kyvykkyysanalyysille. Niistä löytyy usein hyviä
määritelmiä ja kokonaisuuksia mahdollisille kyvykkyyksille. Keskeisin
osa kyvykkyysanalyysiä on kuitenkin
noiden perinteisten mallien ulkopuolella: liiketoimintavaatimusten ymmärtäminen, tulkinta ja priorisointi sekä
ohjelmistokyvykkyyksien
puuteiden
priorisointi bisneksen näkökulmasta.

Johto saman pöydän ääressä
Kokemukset tästä lähestymistavasta
ovat olleet lupaavia. Olemme jo useassa organisaatiossa tunnistaneet uusia
– aiemmin ”latentteja” ydinkyvykkyyksiä, joista on lähdetty systemaattisesti
kehittämään kilpailuetuja. Keskeinen
lisäarvo tässä lähestymistavassa on
myös se, että näin yrityksen ylimmän
johdon ja teknologiajohdon välille
syntyy yhteinen kieli. Kun molemmat ymmärtävät sekä liiketoiminnan
tarpeet että ohjelmistokyvykkyyksien
nykytilan, prioriteeteistä ja panostuksista on paljon helpompi keskustella ja
päästä niistä yksimielisyyteen.
Kun tähän yhdistetään vielä jämäkkä
toteutus, eli tavoiteorientoitunut ja
tehokas kehitystoimenpiteiden jalkautus, yrityksellä on kilpailijoitaan
parempi suunta ja nopeus päästä tavoitteisiinsa. ■

Gap-analyysissä olennaista on tunnistaa eri kyvykkyyksien väliset vuorovaikutukset ja tarkastella kunkin
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Esko Kilpi
Esko työskentelee luovan johtamisen
haasteiden parissa ja on Kansainvälisesti tunnetuimpia digitaalisen työn
asiantuntijoita Suomessa.
[http://eskokilpi.blogging.fi]

Luovan työn


johtajuus
–
onko sitä?

Ohjelmistokehitys on luovaa työtä, jossa nykyään pyritään
itseohjautuviin tiimeihin. Tiimillä ei välttämättä ole valittua
virallista johtajaa, mutta johtajuutta silti esiintyy ja tarvitaan.
Mitä johtajuus on itseohjautuvassa tiimissä?
Organisaatioiden toiminta on toisistaan riippuvaisten ihmisten vuorovaikutusta. Vuorovaikutuksessa ihmiset
sekä mahdollistavat asioita toisilleen
että rajoittavat toisiaan. Samaten kutsumme ihmisiä mukaan yhteistyöhön,
mahdollistamme osallistumisen tai
jätämme ihmisiä ulkopuolelle, suljemme pois. Vallankäyttö verkostoissa
perustuu juuri näihin muuttujiin: mahdollistamiseen – rajoittamiseen sekä
mukaan kutsumiseen – pois sulkemiseen.
Mahdollistamme ja rajoitamme toisiamme kaikessa vuorovaikutuksessa
koko ajan. Johtaminen onkin suhteiden
ja vuorovaikutuksen ominaisuus verkostossa jopa enemmän kuin (johtaja)
yksilön ominaisuus.

Mitä johtajuus on?
Johtamista tuleekin ehkä tarkastella
verkoston toiminnassa yhtä paljon tai
jopa ensisijaisesti, koska vaikuttaminen
ei ole vain aseman kautta syntyvä mahdollisuus. Verkostossa tapahtuukin aina
paljon enemmän johtamista, ja harhaanjohtamista, kuin mihin esimies voi
tai ehtii osallistua. Mielipiteet, joille
annetaan arvoa, vaikuttavat samalla
tavalla kuin mihin vaikuttaja asemastaan käsin pystyy.
6
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Vaikuttaminen syntyy samanaikaisesti mielessä. Käyttäessäni sanaa johtaja
johtajan suhteena alaiseen ja alaisen tarkoitan sekä mahdollisuutta vaikuttaa
suhteena johtajaan. Esimiehen arvos- asemavallasta käsin että mahdollisuutta
tus alaista kohtaan ja alaisen arvostus hajautettuun, emergenttiin vaikuttamiesimiestä kohtaan tarvitaan samanai- seen.
kaisesti. Alainen tekee johtajan hyvin
samalla tavalla kuin olemme ajatelleet Johtaja luovassa työssä on vastaavasti
johtajan tekevän alaisen. Kielenkäyt- henkilö, joka pystyy kestämään epävartömme liittyen vaikuttamiseen ver- muutta kauemmin kuin muut ja joka
kostossa on kuitenkin liian kapea ja mahdollistaa yhteisössä suuremman
riskinoton luottastereotyyppinen.
Kuvittelemme,
”Johtaminen parhaimmillaan musta lisäämällä
kuin mihin muut
että siinä on vain
pystyisivät.
kahdenlaisia toi- syventää, laajentaa ja
mijoita: esimiehiä rikastaa kommunikaatiota”
Johtaminen toija alaisia. Meiltä
puuttuu sanoja, jotka paremmin selit- mintana tarkoittaa myös toistuviksi ja
täisivät verkoston toimintaa ja siinä kapeiksi muuttuneiden aiheiden uudeltapahtuvaa vaikuttamista - johtamista. leen määrittelyä vuorovaikutuksessa.
Kysymys tässä on paljon suuremmasta Johtaminen parhaimmillaan syventää,
asiasta kuin hajautetusta johtamisesta. laajentaa ja rikastaa kommunikaatiota.
Kysymys on ennen kaikkea vastuun- Tämä on erityisen tärkeää organisaation
pyrkiessä parantamaan tuottavuutta, tai
otosta ja yhteistyöstä
tilanteessa jossa vanhat toimintamallit
Vuorovaikutus ja
ovat kriisiytyneet. Tarkasteltaessa kriijohtaminen
siytynyttä tilannetta, on hyvin tavallista
Vaikuttamisessa korostuu tänään luo- huomata, että vuorovaikutus on joko
vuuden ihanne. Vuorovaikutuksessa loppunut, sitä ei ole ollutkaan. Tapa
se tarkoittaa, että ihmiset hakeutuvat käsitellä asioita on myös usein kapeaa,
kohti niitä, jotka pystyvät luomaan samoja asioita neuroottisesti toistavaa
merkityksiä syntyville, epäselville, nou- tai hyvin yksipuolista. Liian dominoiva
seville teemoille. Johtaja on henkilö, ihminen myös vaientaa helposti kesjoka pystyy ennen muita artikuloimaan kustelun ja siten jumiuttaa organisaasen, millä ei ole vielä hahmoa muiden tion paikalleen.

Oman osaamisen johtaminen
Suuri osa työn vaatimista taidoista ja
tiedoista on mahdollista omata vain
siinä tapauksessa, että tietotyötekijä
on sijoittanut tai sijoittaa niiden hankkimiseen aikaansa ja resursseja. Asiantuntijan kannalta tästä seuraa, että
osaaja ottaa riskin yrityksen suhteen
hyvin samojen periaatteiden mukaan
kuin rahaa sijoittava omistaja tekee. Jos
työntekijä jostain syystä ei voi jatkaa
yrityksessä, jossa toimimiseen hän on
osaamistaan kehittänyt, on todennäköisintä, että tähän yritykseen erikoistuneella osaamisella on pienempi arvo
jossain muualla. Osaaminen menettää
arvoaan, eli riski toteutuu.
Elinikäisten
työsuhteiden
ollessa
yhä harvinaisempia ja lyhyehköjen
työsuhteiden ollessa jo lähes normi
tämä tarkoittaa uudenlaista aktiivista
vastuunottamista oman osaamisen
markkina-arvosta ja sen jatkuvasta
kehittymisestä – henkisen pääoman
kasvusta ja sen uudistumisesta. Omaa
osaamista tulee johtaa!

kuin jossain muussa työpaikassa, eli
sijoitus tuottaa paremmin kuin muualla.
Toiseksi on muistettava, että tietotyöntekijä ei voi koskaan toimia yksin. On
tärkeää löytää yhteisö, joka erilaisuuden, yhteisen ajattelun ja ennen kaikkea
osaamisten toisiaan täydentävyyden
kautta antaa yksilölle mahdollisuuksia
olla juuri sen yhteistyöverkoston jäsenenä enemmän kuin ollessaan jonkin
muun yhteisön jäsen.

”Omaa osaamista
tulee johtaa!”

Kilpailukyvyn yksikkö on yhteistyöverkosto, jossa vuorovaikutuksen osallistuvat muodostavat koko ajan muuttuvia,
eläviä ryhmiä ja sitä kautta koko ajan
muuttuvan ja kehittyvän hahmon ja
elinvoimaisen identiteetin. ■

Osaamisen johtajuus
kilpailukykynä
Yritystä, johon halutaan työhön tai
jossa toimitaan, tulisi tarkastella osaamisen jakelukanavana, jonka kautta
tulisi toteutua kaksi keskeistä ehtoa:
Työssä tapahtuva sekä formaali että
epäformaali oppiminen on nopeampaa

Hyvä tietotekniikan liiton jäsen!
Näin päivität tietosi

Henkilökohtaisempaa palvelua - Sinun eduksesi

Voit päivittää jäsentietosi verkkosivuillamme www.ttlry.fi. Tietojen päivittämiseen tarvitset käyttäjätunnuksen (= jäsennumerosi, merkitty jäsenlehtiin) ja salasanasi (= postinumerosi).
Jos olet muuttanut salasanasi tai kirjautuminen ei muutoin
onnistu, voit lähettää tunnusten tarkistuspyynnön osoitteella
jasenasiat@ttlry.fi.
Toivomme sinun erityisesti varmistavan, että
sähköpostiosoitteesi jäsentiedoissa on oikea.

Tietotekniikan liitto jäsenyhdistyksineen, osaamisyhteisöineen ja kerhoineen haluaa palvella jäseniään henkilökohtaisemmin ja paremmin, tarjota tietoa juuri Sinua kiinnostavista
aiheista. Palvelun parantamiseksi olemme uusineet verkkopalvelumme.

Tietotekniikan liitto ry

Lars Sonckin kaari 12
02600 Espoo

www.ttlry.fi
etunimi.sukunimi@
ttlry.fi

!

Päivität vain tiedot itseäsi kiinnostavista aiheista ja saat tietoa
juuri niistä. Voit päivittää valintasi aina halutessasi. Tietoja ei
anneta ulkopuolisille tahoille vaan niitä käytetään ainoastaan
TTL:n ja sen piirissä toimivien yhteisöjen tarkoituksiin.

jasenasiat@ttlry.fi
p. 020 741 9898
f. 020 741 9889
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Pekka Abrahamsson
Tietojenkäsittelytieteen professori,
Helsingin yliopisto.
[pekka.abrahamsson@cs.helsinki.fi]

Suomalainen
maailmanliigassa

pelaa

Helsiningin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen
lanseeraama Software Factory on ohjelmistojen kehittämiseen
keskittynyt tuotekehityksen koelaboratorio, jossa tasokas
ohjelmistoalan opetus kohtaa liike-elämän lainalaisuudet.
Se on inspiroiva ja innostava työskentely-ympäristö, joka
sparraa tohtorikoulutettavia ja maisteritason opiskelijoita
ja toimii globaalina koealustana uusille ohjelmistoteknisille
innovaatioille. Se on tehdas, jonka päämääränä on synnyttää
korkean kasvuodotuksen yrityksiä ja yritysaihioita.

8

Ohjelmistoala elää murroksen aikaa.
Alalla elää usko siihen, että Suomi
voi profiloitua ennennäkemättömällä
tavalla ohjelmistoalan edelläkävijänä.
Profiloitumista vauhdittamaan on kaivattu uudenlaista dynamiikkaa luovaa
ns. tekemisen meininkiä. Tähän tarpeeseen vastaa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen perustama
ohjelmistotehdas, Software Factory.

toalalla tällaista tutkimusinfrastruktuuria ei ole olemassa edes maailman
mittakaavassa. Ohjelmistoalan opetus
globaalistikin ajatellen on hajanaista

Ohjelmistotehdas on infrastruktuuri-investointi
Suomessa on puhuttu Akatemian
johtoa myöten infrastruktuuri-investoinneista. Kyseiset tutkimuksen infrastruktuurit mahdollistavat ilmiöiden
ja asioiden tutkimuksen tavalla, joka
muuten olisi mahdotonta. Ohjelmis-

ja vaikuttavuus tutkimuksessa voidaan helposti kyseenalaistaa. Alaa
voidaan luonnehtia supernopealla teknologioiden kehittymisellä mutta myös
kiintymyksellä muotitermeihin. Jos
1980-luvun alussa puhuttiin rakenteisen suunnittelun voittokulusta sekä
kohistiin oliopohjaisten mallien läpi-

SYSTEEMITYÖ

▪ 2/2010

”Suomi voi profiloitua
ennennäkemättömällä
tavalla ohjelmistoalan
edelläkävijänä”

murrosta, niin 1990-luvulla innostuttiin prosesseista siten, että heikompaa
hirvittää.
Jos 1990-luvun kyvykkyysmallit ovat
jo mennyttä päivää, niin ketteryyskin agilen tuomalla vauhdilla katoaa
hyvää kyytiä uuden muodin edetessä.
Tätä päivää ovat Kanban tai sitäkin
uudempi Harakiri, josta eräs alan vaikuttaja minulle piti palopuheen. Tämä
ei tietenkään voi olla se kehityspolku,
jolla ala menestyy tulevaisuudessa. Tarvitaan siis infrastruktuureja, jotka ovat
avoimia, realistisia, riittävän kookkaita,
relevantteja tutkittavan ilmiön kannalta, kiinnostavia ja vieläpä sellaisia,
joiden tekemisiä ja tuloksia voidaan
tarkastella vuosien päästäkin.

Korkean odotuksen
kasvuyrittäjyys
tavoitteena
Infrastruktuuri-investointi
jää
kalpeaksi, ellei liiketoimintaa
ja yrittäjyyttä kyetä siihen saumattomasti yhdistämään. Suomi
menestyy vain yrittäjyydellä.
Suomessahan ei ole pulaa ohjelmistoalan yrityksistä. Monella
ohjelmistoalan tekijällä on yleensä
yritys tai kaksi taskussa, mutta
sinne ne ovat jääneetkin. Software
Factory haluaa auttaa opiskelijoita
omien yritysaihioiden kehittelyssä
ja kannustaa ohjelmistoyrittäjiä
lyöttäytymään tiiviisti tehtaan
kylkeen tuotekehittelyssä sekä
rekrytoinnissa. Enkä puhu mistä
tahansa yrittäjyydestä, vaan Piero
Formican ja Martin Curleyn
sanoin korkean kasvuodotuksien yrittäjyydestä. Tämä tarkoittaa
käytännössä kahdesta kahteensataan
henkilöön kasvavia yrityksiä kahden
vuoden aikajänteellä. Tehtaan yrittäjyys
on kaksisuuntaista. Ohjelmistoyrittäjät ovat tervetulleita työskentelemään
oman tuoteaihionsa kanssa tehtaassa.
Ensimmäinen tällainen case on parhaillaan toteutusvaiheessa jo. Tämä on
Software Factoryn anti Suomalaiseen
yrittäjyyteen.
Tehdas työllistää satoja
tutkijoita
Ohjelmistotehdas
rakentuu
korkealuokkaisen tutkimuksen varaan.
Visioni mukaan sadat tutkijat seuraavien kuluvien vuosien aikana tulevat
perehtymään kerättyyn ja kertyvään
aineistoon omien tutkimusintressien
näkökulmasta. Tehtaan missiona on
konkreettisesti parantaa ohjelmistokehityksen tutkimuksen laatua. Tavoite
on kristallinkirkas, mutta polku sen
saavuttamiseen
monimutkaisempi.
Tavoittelemme täysin avoimen infrastruktuurin luomista siten, että jokainen sävy, jota tehdas tuottaa voidaan
tallentaa korkealuokkaisesti tutkimuskäyttöön. Yksinkertaistettuna: Kaikki
mitä tehdas tekee, miten se sen tekee,
kuka sen tekee, miksi joku sen tekee

ja millaisia tuloksia siinä tehdään ovat
tutkimuksen alaisia ongelmia. Merkittävän, globaalin ohjelmistoalan infrastruktuurin luomisessa on kyettävä
luomaan puitteet tutkimukselle, joka ei
jätä kyseenalaistamisen varaa tuloksien
tarkastelussa.

Tehtaan oppimisfilosofia
nojaa itseohjautuvuuden
periaatteeseen
Tehtaalla ei ole työaikoja erikseen määritelty muuten kuin raameittain, joten
itseohjautuvasti odotetaan asioiden
syntyvän ilman erillistä tai ainakaan
kovin tarkkaa määritelmää siitä miten
asiat tulisi tehdä. Tässä piilee myös
syväluotaava opetuksellinen tavoite.
Ainoa asia, mitä tehtaan työntekoon
osallistuvan tulevaisuuden ammattilaisen soisi oppivan, on omien aivojen
tiivis hyödyntäminen arvontuotantoprosessissa. Tehtaan tuotekehittelijöitä
ohjaa sisäinen motivaatio ja –yrittäjyys.
Meillä ei ole vielä selkeää käsitystä
siitä, miten tällainen toimintamalli voidaan opettaa, mutta meillä on vankka
usko siihen, että tulevaisuuden ohjelmistotehtailijat tarvitsevat äärimmäistä
syväymmärrystä ja herkkyyttä käyttötilannetta ajatellen. Jokaisen kehittäjän jokainen ajatus toiminnallisuuden
suhteen on merkityksellinen ja tätä

valtavaa kapasiteettia alihyödynnetään
merkittävästi nykyään. Kaikki, jotka
käyvät läpi tehtaan seitsemän viikon
koulutusputken, ovat sisäistäneet itseohjautuvuuden periaatteet, vaatimukset
ja mahdollisuudet.

Kansainvälistyminen
avainasemassa
Kansainvälisyys on hankkeen kulmakivi. Olemme luoneet ns. referenssiimplementaation, jossa on ruuvilleen
mietitty innostavan ohjelmistokehityksen asiat. Tästä seuraa lukuisten satelliittitehtaiden pystyttäminen ympäri
maailmaa, jossa Madridin teknillinen
korkeakoulu on avainasemassa. Software Factoryn tuotekehityskapasiteetti
on vuoden 2011 loppuun mennessä
noin 150 kehittäjää kuudessa tai seitsemässä globaalisti hajautetussa yksikössä.
Software Factory tulee olemaan maailman suurin ja ainoa täysin ohjelmistokehitykseen, tutkimukseen ja
opetukseen keskittyvä yksikkö, jolla on
valmiudet luoda jäätävä vaikutus alan
tulevaisuuden kehitykseen. ■
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Henri Karhatsu
Kauppatieteiden maisteri, tietojenkäsittelytieteen kandidaatti sekä itsenäinen
ohjelmistokehityksen konsultti. Hän
toimi tiiminvetäjänä ensimmäisessä SF
-projektissa (www.softwarefactory.cc).
[henri@karhatsu.com]

Itseohjautuvuus ja sen
oppiminen Software Factoryssa
Ketterä ohjelmistokehitys ja erityisesti itseohjautuvat tiimit voivat olla
ohjelmistoyrityksille erittäin vahva työväline, kun ne pyrkivät selviytymään
liiketoimintaympäristön muutoksesta. Mitä itseohjautuvuus sitten
oikeastaan tarkoittaa? Ja miksi ketteryyttä ja itseohjautuvuutta opetetaan
suomalaisissa korkeakouluissa niin vähän? Kuinka paljon tilannetta
muuttaa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella avattu
Software Factory?
Mitä on itseohjautuvuus?
Ketterä
ohjelmistokehitys
muuttaa yhä enemmän ja enemmän tapaa,
jolla ohjelmistoyritykset ja ohjelmistokehittäjät toimivat. Yksi merkittävimmistä muutoksista on siirtyminen
command-and-control
-maailmasta
itseohjautuvuuteen. Parhaimmillaan
itseohjautuvat tiimit pystyvät reagoimaan tehokkaasti muuttuviin vaatimuksiin, tuottamaan laadukkaampia
ohjelmistoja ja löytävät luovempia
ratkaisuja. Lisäksi itseohjautuvissa tiimeissä työntekijöiden sitoutuminen ja
motivaatio ovat perinteistä toimintatapaa korkeammalla tasolla.
Mitä itseohjautuvuus sitten oikeastaan
tarkoittaa? Yksi tapa on jakaa itseohjautuvuus viiteen alatekijään: jaettu
johtajuus, autonomia, tiimiorientaatio, päällekkäisyys ja oppiminen [1].
Äärimmäisen itseohjautuvassa tiimissä
kaikki nämä asiat toimivat oikein.
Jaettu johtajuus tarkoittaa, että asiasta
päättävät ne, joilla kulloiseenkiin asiaan
on paras tietotaito. Lisäksi koko tiimillä
pitää olla aito mahdollisuus osallistua
päätöksentekoon. Tämä johtamismalli
kumoaa perinteisen ajattelutavan, jossa
yksi henkilö kuten projektipäällikkö
tekee aina päätökset.
10
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Autonomia merkitsee sitä, että tiimillä
pitää olla todellinen valta tehdä päätöksiä omasta toiminnastaan esimerkiksi
aikataulutuksen, tehtävien valinnan ja
prosessien kehittämisen osalta. Täytyy
toisaalta huomata, että autonomia ei
poista tiimiltä sidoksia ulkomaailmaan. Ensinnäkin tiimi tarvitsee toiminnalleen ylimmän johdon tuen ja
luottamuksen sekä palautetta, joka voi
tapahtua erilaisten tarkastuspisteiden
avulla. Puhutaan hienovaraisesta puuttumisesta, jossa johto asettaa tiimille
haasteelliset tavoitteet mutta toisaalta
ei puutu tiimin päivittäiseen tekemiseen. Lisäksi itseohjautuvuuteen
oppiminen vaatii koulutusta.
Autonomia on myös yksilötason käsite, jossa se on vahvasti
sidoksissa tiimiorientaatioon.
Tiimiorientaation määrä kertoo,
ovatko yksilön ja tiimin tavoitteet
samansuuntaisia. Tiimi ei voi olla
itseohjautuva, jos tiimin jäsenet ovat
kiinnostuneita enemmän omasta kuin
tiimin suorituksesta. Tähän taas liittyy itseohjautuvuuden neljäs käsite:
päällekkäisyys. Jos tiimin jäsenet toimivat itseohjautuvina yksilöinä mutta
eivät tee riittävästi yhteistyötä muiden
jäsenten kanssa, he eivät opi riittävästi muiden työstä. Itseohjautuvuutta

mittaa hyvin se, kuinka merkittävästi
tiimin suoritus heikkenee yhden jäsenen poissaolosta.
Jotta päällekkäisyys on mahdollista,
täytyy tiimin jäsenten oppia toisiltaan.
Tiimin täytyy myös oppia virheistään
ja pystyä kehittämään toimintaansa
jatkuvasti. On tärkeää huomata, että
ilman jatkuvaa yhteistoimintaa ja kommunikaatiota jäsenet eivät voi oppia
toisiltaan eivätkä siten muodostaa riittävää päällekkäisyyttä.

Software Factory
Miten ketteryyttä ja itseohjautuvuutta sitten opetetaan suomalaisessa
yliopistomaailmassa?
Valitettavan huonosti. Jos iso osa
oppimisajasta käytetään siihen, että
luennolla opettaja puhuu ja oppilaat

kuuntelevat, kuinka se voi kannustaa ymmärtämään asiakkaan liiketoiminoppilaita aloitteellisuuteen, yhteistoi- taa, jotta tiimi pystyy itseohjautuvasti
mintaan ja muilta oppimiseen? Helsin- päättämään, miten ohjelmistotuote
gin yliopiston tietojenkäsittelytieteen kannattaa käytännössä toteuttaa. Prolaitoksella tätä ongelmakohtaa ratkai- jektin lyhyys kannustaa toisaalta ketsemaan on kehitetty Software Factory teryyteen. Aikaa ei kannata hukata
-niminen konsepti. Siinä opiskelijat turhien dokumenttien kirjoittamiseen
suorittavat yhden kurssin toimimalla ja koodin on syytä olla hyvälaatuista
seitsemän
viikon
heti alusta alkaen, jotta
ajan tiiminä hyvin ”Tiimin tehtävänä on
projektin loppua ei tartyöelämän mukai- itse päättää omista
vitse käyttää virheiden
sissa
olosuhteissa.
korjailuun. Lyhyt aika
Kyse ei siis ole menetelmistään, he
kannustaa myös nopeperinteisestä ”näh- voivat tehdä virheitä
aan reagointiin. Tätä
dään silloin tällöin”- mutta he voivat koska
tukee Kanban, jossa ei
projektista
vaan
ole kiinteitä iteraatiota
opiskelijat viettävät tahansa myös oppia
kuten Scrumissa. Tiimi
kuusi tuntia päivässä niistä ja päättää toimia
voi milloin tahansa
samassa
luokka- toisin”
itse päättää suunnan
huoneessa, joka on
muutoksista. Erityisen
varustettu moderneilla ohjelmistokehi- hyvä tilaisuus suunnanmuutoksille ovat
tyksen työkaluilla.
säännölliset asiakasdemot, joissa tiimi
esittelee aikaansaannoksiaan.
Upeaa smart boardia tai muita vastaavia työkaluja hienompaa kuitenkin on Software Factory on lähtenyt erityisen
se, että tiimillä on merkittävä auto- vahvasti liikkeelle, mutta sen tulevaisuus
nomia päättää omasta toiminnastaan. on sitäkin mielenkiintoisempi. Jatkossa
Kurssilla ei ole opettajaa tai muutakaan samanlaisella konseptilla tullaan perusohjaajaa, joka päättäisi tai kertoisi, tamaan ”tehtaita” ympäri maailmaa,
kuinka asiat pitää tehdä. Tiimin teh- ensimmäisenä mukaan lienee tulossa
tävänä on itse päättää omista menetel- Madrid. Voi vain kuvitella, kuinka
mistään, he voivat tehdä virheitä mutta kiinnostavaksi tämä tekee tilanteen
he voivat koska tahansa myös oppia opiskelijoiden näkökulmasta. Jo nyt
niistä ja päättää toimia toisin.
projektit ovat olleet vahvasti monikulttuurisia, mutta kun tiimit ympäri maaSoftware Factoryssa tiimin jäsenet ilmaa tekevät jatkossa yhteistyötä, luo
oppivat myös, mitä ketterät ohjelmis- tämä globaalius tiimeille merkittäviä
tokehityksen menetelmät käytännössä lisähaasteita mutta samalla oppilaille
tarkoittavat. Käytössä on muun muassa valtavia oppimismahdollisuuksia. ■
lean-ohjelmistokehityksestä
tuttu
Kanban-prosessimalli, jossa yksi mielenkiintoinen asia on etukäteen määritettyjen sääntöjen vähyys. Tiimi voi
itse lisätä niitä toimintamalleja, jotka se
kokee hyödylliseksi. Esimerkiksi toisin
kuin Scrumissa, Kanban ei määrittele
joka aamuisia standup-palavereita.
Tiimit kuitenkin niitä käyttävät, koska
kommunikaation ja itseohjautuvuuden
näkökulmasta ne ovat erittäin hyödyllisiä. Sama pätee myös retrospektiiveihin, joiden avulla tiimi voi kehittää
säännöllisesti omaa toimintaansa.
Software Factory -projekteilla on aina
aito asiakas, joka osallistuu aktiivisesti
tiimin toimintaan. Projektin alussa tiimille kenties tärkein asia onkin oppia
Lähde:
[1] Moe, H. B., Torgeir, D., Dybå, T., Understanding Self-organizing Teams in Agile Software Development. ASWEC 08’. Proc.
of the 19th Australian Conference on Software Engineering. Perth, WA, 26-28 March 2008, 76-85.
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Anne-Maritta Talaslahti
Annella on laaja liiketoiminta, IT- ja
aikuiskoulutuksen alojen johto- ja
asiantuntijakokemus. Anne toimii mm.
Tietohallintokerhon puheenjohtajana.
[anne.talaslahti@elisanet.fi]

Ohjelmistoliiketoiminnan
erikoistumisopinnot
– osaamisen päivitystä työn ohessa
Ohjelmistoliiketoiminnan
erikoistumisopinnot
tuottavat
yrityselämän
tarvitsevia osaavia ammattilaisia, jotka tuntevat toimialaa sekä teoreettisen
osaamisen että operatiivisen toiminnan kautta. Opinnot on kehitetty
vastaamaan ammatillisen erityisasiantuntijan ammattitaidon vaatimuksia.
Koulutus täydentää laaja-alaisesti aikuisopiskelijan ammatillista osaamista,
mahdollistaa osaamistason nostamisen ja antaa valmiuksia toimia
ohjelmistoliiketoiminnan päällikkö- ja johtotasolla tai asiasiantuntijoina.
Ohjelmistoliiketoiminnan erityisasiantuntijoilta vaaditaan omien erityistehtävien laajaa osaamista, mikä usein
edellyttää monialaisuutta. Aikuisopiskelijoiden erilaisten tutkintotaustojen
ja työhistorioiden aiheuttamiin osaamishaasteisiin vastaamiseksi erikoistumisopinnot toteutetaan ylemmällä
AMK-tasolla
moduulirakenteisena
monimuoto-opetuksena.

Erikoistumisopinnot osana
eurooppalaista
korkeakoulujärjestelmää
Suomessa on laadukasta, kansainvälisesti korkeatasoista ja vahvaa
koulutusosaamista, jonka sisältöä voidaan ylläpitää ja ajantasaistaa mm.
yritysyhteistyön ja korkeakoulujen
yhteistyön kautta. Suomalainen koulutusjärjestelmä on osa eurooppalaista koulutusjärjestelmää. Bolognan
julistuksen tavoitteena on synnyttää
yhteinen eurooppalainen korkeakoulutusalue vuoteen 2010 mennessä ja sen
tarkoituksena on lisätä eurooppalaisen
korkeakoulutuksen kilpailukykyä ja
vetovoimaa muihin maanosiin verrattuna.
Ammatilliset
erikoistumisopinnot
ovat ammattikorkeakoulututkintoon
pohjautuvia laajoja 30-60 opintopisteen täydennyskoulutusohjelmia tai
muita tutkintojärjestelmää täydentäviä, ammatillista kehittymistä edistäviä
12
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ammatillisen
korkeakoulututkinnon
sekä myös muille korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, joilla on
valmistumisen jälkeistä alan työkokemusta vähintään kaksi vuotta.

Ohjelmistoliiketoiminta
tutuksi opintojen kautta
Ylemmän AMK-tason Ohjelmistoliiketoiminnan erikoistumisopintojen
koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle riittävät tietotekniset valmiudet
alalla toimimiseen, liiketaloudellisen
toimintaympäristön ymmärtämiseen,
liiketoimintamallin
suunnitteluun,
riittävät tiedot operatiivisen kansainvälisenkin toiminnan suunnitteluun ja
rahoituksen, tuotteistuksen ja markkinoinnin suunnitteluun.

Erikoistumisopinnot ovat työelämälähtöistä koulutusta, jonka tavoitteena
tuottaa syvällisiä asiantuntijataitoja
kansainvälisestikin korkeatasoisen opetuksen ja hyvän lähiopetuksen kautta.
Korkeatasoisen opetuksen taloudelliset
edellytykset määräytyvät mm. valtion
tulo- ja menoarvion, opetusministeriön painopistealueiden ja opetuksen
rahoituksesta annettujen OPM:n asetusten ja ohjeiden perusteella. Tämä
OPM:n tukema koulutus on edullinen
henkilöstön koulutusvaihtoehto myös
työnantajalle. Opetuksen resursoinnin
tavoitteena on sitouttaa opetukseen
teoriaopetuksen ohella opettajia, joilla
on käytännön työtehtävissä todistettua
ajantasaista ammatillista asiantuntijaosaamista.

Keskeistä
ohjelmistoliiketoiminnan
erikoistumisopinnoissa on opiskelijan
liiketoimintaosaamisen kartuttaminen.
Opinnoissa tutustutaan tämän liiketoiminnan toimialalla sovellettaviin
strategioihin ja liiketoimintamalleihin.
Oleellista on lisätä opiskelijan ymmärrystä digitaalisten palveluiden markkinoinnista, markkinoitavissa olevien
innovaatioiden suunnitteluprosesseista
sekä sisältöjen markkinoinnista. Myös
kuluttajakokemuksen ja käyttäjärajapintaan liittyvän markkinatutkimuksen
ymmärrystä lisätään mm. soveltamista painottavien opetusmenetelmien
kautta.

ICT-osaamisalueella
liiketoimintaosaamisen ja tekniikan samanaikaisen
osaamisen vähäisyys on todettu kansallisesti puutteeksi (Taalas 2007). Pääkaupunkiseudun yritysten operatiivisen
johtamisen tehokkuuden avaintekijät
ihmisten johtamisen ohella ovat ICTteknologian käyttö ja siihen liittyvien
palveluiden hallinnointi. Työelämälähtöisyyden soveltaminen ja erityisosaamisen integroiminen opetukseen
on oleellista silloin, kun aikuisopiskelijat ovat jo itsessään ammattitaitoisia
esim. ICT-erityisalojen osaajia, joiden
tavoitteena on täydentää ja syventää
osaamistaan
erikoistumisopintojen

kautta. Koulutusjärjestelmä tuottaakin
jo nykyisellään riittävästi alan teknisesti
taitavia ohjelmisto-osaajia ja -käyttäjiä
ja siten tulevaisuudessa tarvitaan lisää
varsinaisia ohjelmistoalan liiketoiminnan osaajia yrityselämän kansallisiin ja
kansainvälisiin tehtäviin.

Vuosi opintoja työn ohessa &
verkottumista!
Ohjelmistoliiketoiminnan erikoistumisopinnot (30op) toteutetaan monimuoto-opetuksena, jossa ylemmän
korkeakoulun lähiopetus, tuutorointi,
ohjattu ja itsenäinen työskentely ovat
opintojaksokohtaisesti
suunniteltu.
Työelämälähtöinen projektityö kulkee
prosessina läpi koko koulutuksen.
Erikoistumisopinto-ohjelmaan valittu
ryhmä toimii oppimisyhteisönä, jossa
jokaisen asiantuntemus on muille
tärkeä ja osaamista kehittyy myös vuorovaikutuksen kautta. Vuoden mittaiset
opinnot toteutetaan pääosin ilta- ja
intensiiviopetuksena vuoden aikana ja
ne on tarkoitettu suoritettaviksi työssäkäynnin ohella.
Aikuisopiskelijan osaamisen kasvu
kohdentuu ohjelmistoliiketoiminnan
osaamiseen integroituna luontevasti
yhteen sekä työ että opiskelu. Liiketoiminta- ja verkottumistaidot sekä yhteiset toimintaympäristöt yrityselämän ja
yhteisöjen kanssa ovat osa uudenlaista
oppimisympäristöä ja osa nykyaikaista
osaamista edistävää oppimisilmapiiriä.
Aikuisopiskelijoiden verkottumisrajapintana toimii myös Liiketalouden
ylemmän AMKin lähiopetusjaksot,

joille voivat Metropoliassa osallistua
myös muiden kuin liiketoimintaosaamisen klusterin opiskelijat ja osittain
myös passiopiskelijat myös muista
ammattikorkeakouluista. Esimerkiksi
ohjelmistoliiketoiminnan ja tietohallintojohtamisen
erikoistumisopinnoissa monet opiskelijat ovat jo alan
johtotehtävissä, mutta vailla muodollista koulutusta tehtäviinsä. Erikoistumisopinnot on suunniteltu juuri
tällaisten aikuisopiskelijoiden tarpeisiin.

Kohti ylempää AMK-tutkintoa
Ohjelmistoliiketoiminnan erikoistumisopinnot syventää toimialaosaamista
ja on toteutettu ylemmän AMK-tason
korkeakouluopetuksena
Metropolia
Ammattikorkeakoulun liiketalouden
yksikössä vuodesta 2007 lähtien. Opinnot on tarkoitettu ohjelmistoalalla
ja digitaalisten sisältöjen tuotannon
aloilla toimiville tradenomeille, insinööreille ja muille korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille. Opinnot
antavat myös valmiuksia toimialan
yrittäjänä toimimiseen.
Erikoistumisopinnot voivat olla myös
sykäys pidemmälle opintielle ja innostavat kenties hakeutumaan ja siten päivittämään omaa ammatillista osaamista
ylemmän korkeakoulututkintoon asti.
Aikuisopiskelija yleensä hakee itselleen
optimaalista tilannetta, jossa perhe- ja
työelämä ja lisäkouluttautuminen olisivat tasapainossa niin ajankäytön kuin
osaamisen kehittymisen kanssa.
Vuodesta 2005 lähtien on Suomen

Ohjelmistoliiketoiminnan luokkakuva

Lähteet:
- Bolognan Prosessi 2020 Suomen opetusministeriön raportti. Leuven /Louvain-la-Neuveen Belgia 2009.
- Taalas, Andreas (2007). Strategisten tietojärjestelmien erikoistumisopinnot – Benchmarking-menetelmä opetussuunnitelmatyön
lähtökohtana. Ammatillinen opettajakorkeakoulun kehittämishanke 2007.
- Talaslahti, A-M (2009). Palveluintegraation ammattikorkeakouluopetuksen toimintamallina.

koulutusjärjestelmä tarjonnut sekä
tiede- että ammattikorkeakoulun opiskelijoille mahdollisuuden ylemmän
korkeakoulutason tutkintoon. Vuoden
2010 lakimuutoksen jälkeen ylemmät
korkeakoulututkinnot (taso 7, maisteritaso) rinnastetaan virkakelpoisuudessa
ja jatkotutkintoihin hakeutumisessa
muihin ylempiin korkeakoulututkintoihin. Ulkomailla tohtoriopintoihin
on ylemmän AMK-tutkinnon pohjalta
voinut hakeutua jo aiemminkin.

Vastaisiko opetus ammatin
vaatimuksia?
Ammatillisen osaamisen kehittymisen
kannalta ohjelmistoliiketoiminnan erikoistumisopinnot ovat tiivis 30 opintopisteen kokonaisuus. Opetus on siis
liiketoimintalähtöistä ja opiskelijoiden
käytössä olevat ohjelmistot tukevat
opetusta liiketoimintaongelmien ratkaisuissa eikä opetukseen sisälly ohjelmistojen teknistä tai käytön opetusta.
Metropolian Liiketalouden klusterin
opetuskäytössä ovat esimerkiksi liiketoimintaosaamisen kannalta tärkeät
SAS-ohjelmistot Akatemia-sopimuksen kautta sekä SAP- ja Navision -toiminnanohjausjärjestelmät.
Yritysten ja korkeakoulun tiivis yhteistyö voidaan toteuttaa palveluintegraatio- eli PI-toimintamallin kautta,
jota soveltaen erikoisasiantuntijatason
YAMK-tason korkeakouluopetus ja sen
jatkuva ajantasaisuus voidaan toteuttaa. Kun kyse on nopeasti muuttuvasta
ammatillisesta ICT-erityisosaamisesta
ja sen sisällyttämisestä ylemmän korkeakoulutason opetukseen, ei traditionaalinen oppilaitosopettajakeskeinen
opintojaksototeutus toimi riittävän
hyvin.
PI-toimintamalli perustuu 20/80
-ajatteluun, jonka mukaan opetuksen
toteutukseen integroidaan työelämän
erityisasiantuntijat. Teoriaopetuksen
toteuttavat opettajat ammattikorkeakoulusta, yliopistoista tai tutkimuslaitoksista. Asiantuntijaosaamisen tuovat
työelämän erityisasiantuntijat ja osittain ei-dokumentoitu tieto siirtyy runsaan lähiopetuksen mahdollistamien
sosiaalisten tilanteiden aikana. PImallin mukaisesti toteutettu opetus on
sisällöllisesti ajantasaista ja alan uusimpia työkaluja hyödyntävää, ja opintojaksojen hyvä pedagoginen toteutus on
mahdollista toteuttaa yritys-korkeakouluyhteistyön kautta. ■
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Case Twid – sosiaaliseen mediaan
verkostoitunut yritys
Haastattelussa Jari Kaitera

Kuka on Mr. Kaitera?
Alun perin Oulusta kotoisin, nykyään jo 15 vuotta pääkaupunkiseudulla. Ohjelmistoyritysten vetovastuussa jo 15
vuotta mm. QPR Software, Trackway, Finantix. Pari opettavaista ja kiinnostavaa vuotta Piilaaksossa vuosituhannen
vaihteessa. Perheellinen ja kaksi isoa Hovawart–koiraa, jotka
huolehtivat isännän ulkoilutuksesta.
Twidin liike-idea?
TWID on palvelupohjainen, yrityksen oma sosiaalisen
median yhteisöpalvelu. TWID tarjoaa organisaatioille toiminnallisuuksia, joita he voivat hyödyntää liiketoiminnassa
esimerkiksi tuotekehityspalautteen keräämisessä, asiakkaiden sitouttamisessa ja uusasiakashankinnassa. Yritys voi palkita aktiivisia asiakkaita TWID -pisteillä ja palkinnoilla.
TWID yhteisön käyttäjäkuntana on yrityksen tai yhteisön
asiakaskunta, kumppanit ja henkilöstö. TWID tarjoaa yritykselle omalla ilmeellä toimivan yhteisön helposti, nopeasti
ja kustannustehokkaasti. Palvelun kuukausimaksu määräytyy yhteisön käyttäjämäärän ja toiminnallisuuksien mukaan.
Perustasolla kuukausimaksu on 495€/kk.

Mikä on näkemyksesi sosiaalisen
median nykytilasta?
Sosiaalinen media on osa tavallisten ihmisten jokapäiväistä
elämää ja kommunikaatiota. Valitettavasti yritykset eivät
ole vielä tajunneet kovin hyvin sen hyötyjä ja potentiaalia.
Erityisesti Suomessa yrityksissä pelätään liikaa negatiivista
asiakaspalautetta ja ollaan hieman varauksellisia. Esim.
Facebookin hyödyntäminen yrityksissä on jäänyt valitettavan usein pelkästään tuotepromootio- ja höpöttelykäyttöön.
Sosiaalinen media on laaja käsite. Yritykset saisivat pienellä
vaivalla huomattavia hyötyjä pelkästään oman liiketoimintaansa liittyvien asiantuntijablogien tai vaikkapa opastusvideoiden levittämisestä asiakkaille oman yhteisöllisen
verkkosivuston tai muun sosiaalisen median kautta. Kun
asiakkaalle tarjotaan arvokasta sisältöä, silloin kun hän sitä
tarvitsee, yrityksen tuotteiden ja osaamisen arvostus ja tuotemenekki kasvaa.

Miten rakennetaan toimiva yhteisö
pitkäjänteisesti?
Kaikki lähtee sisällöstä ja päättyy siihen! Yritysten pitää
unohtaa oma tuote ja sen suora promoaminen. Kannattaa
keskittyä laajempaan kokonaisuuteen tuotteen ympärillä, eli
siihen missä yritys on hyvä. Jokaisessa yrityksessä on hurjasti asiantuntemusta ja sitä pitää levittää avoimesti omassa
yhteisössä. Aluksi muutama viikko ahkeraa bloggausta, keskustelua, ideoita, oppaita, videoita jakoon, tämän jälkeen
kutsutaan ensimmäiset edelläkävijäasiakkaat mukaan yhteisöön. Sosiaalinen media esim. LinkedIn ryhmät tai Facebook kannattaa valjastaa tiedotuskanavaksi yhteisön uusille
14
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julkaisuille. Pikku hiljaa sana
leviää. Isompi joukko asiakkaita voidaan nyt kutsua
mukaan yrityksen kantaasiakasjoukosta. Eikä pidä
unohtaa myöskään kannustimia ja palkintoja aktiivisille
asiakkaille, esimerkiksi aktiivisuuspisteiden avulla.

Miten verkostoitunut
yritys toimii
2010- luvulla?
Kumppanit, asiakkaat ja
henkilöstö voivat kaikki
toimia yhdessä ilman maantieteellisiä tai aikavyöhykerajoja. Suosittelen ehdottomasti sosiaalisen median työkaluja
myös yrityksen sisäiseen ja kumppaneiden kanssa tapahtuvaan viestintään. Turha sähköpostien syynäys vähenee ja
tieto kulkee paremmin ja se on hyödynnettävissä laajemmin
yhteisössä myös myöhemmin.
Miten Twid kasvaa Suomessa
ja/tai ulkomailla?
Julkaisimme ohjelmistomme ensimmäisen version lokakuussa viime vuonna. Nyt olemme hankkineet Suomessa
pari kymmentä pilottiasiakasta erilaisilta toimialoilta ohjelmistoyrityksistä kuntokeskuksiin. Aloitimme juuri viime
viikolla KV-markkinatutkimuksen usealla eri markkinaalueella. Vuoden 2011 alun tavoitteena on, että meillä olisi
jakelijat kaikilla keskeisillä Eurooppalaisilla markkinoilla
sekä Yhdysvalloissa.
Millä osaamisella Twid nojaa eteenpäin nyt ja
tulevaisuudessa – liiketoiminta vs. tekninen?
Keskeinen kilpailuetu tulee tekniikan valjastamisesta palvelemaan yritysten liiketoiminnan haasteita. Meidän kannalta
fokuksena on löytää TWIDille asiakaskuntaa, sellaisilta
toimialueilta joissa yhteisölle on selvä tilaus ja hyöty esimerkiksi harrastusten ja intohimojen takia. Olemme investoineet ohjelmistokehitykseen useita miljoonia viimeisten
2,5 vuoden aikana. Tärkeintä on kuitenkin liiketoimintamalli ja palvelupohjainen tuote joka on helppo ja nopea ottaa
käyttöön.
Miten kuvailisit pk-yrityksen haasteita
suomalaiselle ja eurooppalaiselle
koulutusjärjestelmälle?
Ei mitään valittamista. Koulujärjestelmämme tuottaa riittävästi hyviä ohjelmistopuolen osaajia.
Kansainvälisen liiketoiminnan osaaminen ja erityisesti ohjelmistopuolen myynnin koulutus ontuu Suomessa. Siellä olisi
petrattavaa. ■

Visual Studio 2010 – ratkaisuja nyt myös testausja laadunvarmistuksen ammattilaisille!

Microsoft Visual Studio 2010 Test Professional on
laadunvalvontatiimeille tarkoitettu erikoistyökaluvalikoima, joka yksinkertaistaa testien suunnittelua ja manuaalisten testien suorittamista. Test Professional toimii
yhdessä kehittäjien Visual Studio -ohjelmiston kanssa,
mikä mahdollistaa testaajien ja kehittäjien tehokkaan
yhteistyön läpi sovelluksen koko kehitysprosessin.

Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate on
kattava paketti sovellusten elinkaarenhallintatyökaluja työryhmille. Sillä työryhmät
voivat varmistaa laadukkaat tulokset –
aina suunnittelusta käyttöönottoon asti.
Oletpa sitten luomassa uusia ratkaisuja tai
parantamassa nykyisiä sovelluksia. Visual
Studio 2010 Ultimatella voit herättää
ideasi eloon sekä kohdistaa ratkaisuja
entistä useammalle käyttöympäristölle ja
tekniikalle, mukaan lukien pilvi- ja
rinnakkaisratkaisut.

Microsoft Visual Studio 2010 Premium on
yksittäisille käyttäjille ja työryhmille
tarkoitettu
ohjelmisto,
joka
tarjoaa
sovelluskehitystä helpottavan kattavan
työkalujoukon. Se mahdollistaa laadukkaiden skaalattavien sovellusten tarjoamisen. Kirjoitatpa sitten koodia, muodostat
tietokantoja, testaat tai suoritat virheenkorjausta, voit parantaa tuottavuuttasi
tehokkailla työkaluilla, jotka toimivat omien
työtapojesi mukaisesti.

Sovelluskoodin kirjoittaminen edellyttää
usein sitä, että kerralla on auki useita
editoreita ja suunnittelutoimintoja. Visual
Studio 2010 Professional auttaa sinua
digitaalisen ympäristösi järjestämisessä,
sillä se tarjoaa usean näytön tuen, minkä
ansiosta voit hallita työtapoja entistä
helpommin.

Lue lisää!
www.microsoft.fi/vstudio
www.microsoft.fi/alm
SYSTEEMITYÖ

▪ 2/2010

15

Matti Antila
toimii Microsoftilla tuote- ja ratkaisupäällikkönä ja vastaa Visual Studio ja ohjelmistokehityksen elinkaaren hallinnasta.
[matti.antila@microsoft.com]

Selityksistä ja sepustuksista
sujuvaan ohjelmistokehittäjän ja
testaajan yhteistyöhön
Ohjelmistokehitykseen investoivat ja ohjelmistoja kehittävät organisaatiot painivat
monenlaisten haasteiden kanssa. Yksi niistä on organisaatioiden ja yksilöiden
välinen yhteistyö. Erityisesti ohjelmistokehitys- ja testausorganisaatioiden välinen
yhteistyö on haastavaa. Jopa niin, että yhteistyö kirvoittaa monenlaisia tunteita ja
tarinoita – tuskasta turhautumiseen ja vitseistä tragikoomisiin kuvauksiin. Voiko
yhteistyötä parantaa vai olemmeko lopullisesti tuomittu kitkeriin kokemuksiin ja
tulehtuneisiin tunteisiin?

16

Selityksiä ja sepustuksia
Muutama viikko sitten liityin LinkedIn –ryhmään nimeltä
”Software Quality Assurance Professionals”. Ei mennyt
kuin pari päivää, kun ensimmäinen mielenkiintoinen ja
hauska keskustelu herätti kiinnostukseni. Keskustelussa julkaistiin ”softakehittäjän 20 suosituinta vastausta” testaajalle,
kun ohjelmisto ei toimi testissä. Oma taustani on enemmän
ohjelmistokehityksessä kuin testauksessa ja siitä huolimatta
tai juuri sen johdosta keskustelu väänsi suunpieleni hymyyn.
Jotta ei tarvitse yksin hymyillä, niin ohessa kyseinen lista:

Aina on helppoa ja hauskaa nauraa vastapuolelle, mutta
tosiammattilainen osaa nauraa myös itselleen. Niinpä LinkedIn –ryhmässä tasapuolisuuden vuoksi julkaistiin jo parin
päivän päästä lista ”Testaajan 10 suosikkiselitystä, kun virhe
läpäisee testin”. Toivottavasti suunpielet kääntyvät hymyyn
tämänkin listan puitteissa:

20. ”That’s weird...”
19. ”It’s never done that before.”
18. ”It worked yesterday.”
17. ”How is that possible?”
16. ”It must be a hardware problem.”
15. ”What did you type in wrong to get it to crash?”
14. ”There is something funky in your data.”
13. ”I haven’t touched that module in weeks!”
12. ”You must have the wrong version.”
11. ”It’s just some unlucky coincidence.”
10. ”I can’t test everything!”
9. ”THIS can’t be the source of THAT.”
8. ”It works, but it hasn’t been tested.”
7. ”Somebody must have changed my code.”
6. ”Did you check for a virus on your system?”
5. ”Even though it doesn’t work, how does it feel?
4. ”You can’t use that version on your system.”
3. ”Why do you want to do it that way?”
2. ”Where were you when the program blew up?”
1. ”It works on my machine”

10. The developer and I talked and agreed a) that would
never happen or b) her/his unit tests covered that already.
9. I ran that test many times, I don’t know why it’s occurring
now.
8. We’re not scheduled to run that test pass until next week/
month/cycle.
7. All my scenarios are detailed and were signed off by everyone involved.
6. What is that?
5. The developer told me her/his unit tests covered that
scenario.
4. That scenario’s not in the requirements.
3. They did what? Why? Is that even possible?
2. That’s not my area, talk to ______.
1. It’s the developers’ fault.
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Nämä listat naurattivat hetken. Sen
jälkeen aloin pohtia miksi tuntuu siltä,
että organisaatioiden ja ammattilaisten
välinen yhteistyö ei juuri ole parantunut – vai onko? Johtuvatko vaikeudet
yksilöistä ja heidän eroistaan? Vai
johtuvatko ongelmat organisaatioista –
niiden rakenteista, prosesseista ja kulttuurista? Vai onko kyse ammattilaisten
ja organisaatioiden työvälineistä?

entisestään korostaneet testauksen
merkitystä onnistuneen ohjelmistoprojektin komponenttina. On ollut myös
hyvä havaita, että testausammattilaisten arvostus on noussut samalle tasolle
kuin muiden ohjelmistoammattilaisten.

Yhteistyö paranee
Kehitystiimejä tukevat työympäristöt
tulevat jatkossa parantamaan kehittäjien ja testaajien välistä yhteistyötä.
Yksiselitteistä vastausta tuskin on Määrittelyt, testit ja ongelmien ratolemassakaan. Välttämätöntä
on, kaisu voidaan tehdä entistä nopeettä yksilöt ovat ammattitaitoisia ja ammin ja – mikä tärkeintä – entistä
kykenevät kunnioittamaan kollegan läpinäkyvämmin. Tämä parantaa ja
syventää yhteistyötä
ammattitaitoa
organija tehostaa ohjelmissaation ”rajan” toisella ”Yhteistyön
tokehitystä
monin
puolla. Tämä kyky ei
parantuessa myös
tavoin.
Yhteiset
synny ilman oikeanlaista
projektit onnistuvat onnistumiset paranorganisaatiokulttuuria,
tavat tiimin motivaajossa eri ammattiryhmiä paremmin, ihmiset
tiota ja yhteistyökykyä
arvostetaan puolin ja
kokevat arvostusta
ehkä enemmän kuin
toisin. Näiden taitojen ja
mikään muu motikykyjen pohjalta voidaan ja onnistumisia
vointikeino.
yhteisillä toimintatavoilla työssään”
ja työvälineillä edesauttaa, että yhteistyö sujuisi paremmin. Tiimin työtä integroivat työympäristöt
Yhteistyön parantuessa myös projektit muuttavat kuitenkin myös työkulttuuonnistuvat paremmin, ihmiset koke- ria ja toimintatapoja. Automatisointi
vat arvostusta ja onnistumisia työssään tehostaa ja nopeuttaa, mutta asettaa
– niin asiakkaan kuin toimittajankin myös rajoitteita. Tehostunut toiminta
saattaa myös lisätä suorituspaineita,
puolella.
kun kaikkien työn eteneminen on
Tutkimukset ovat jo kauan sitten osoit- entistä läpinäkyvämpää.
taneet testauksen tärkeyden ohjelmistokehityksessä. Viime vuosien nopea Integroidut työtiimit ovat ohjelmistokehitys sekä testausteknologiassa että kehityksen tulevaisuutta – ja tätä päivää
testausosaajien ammattitaidossa ovat jo yhä useammassa paikassa. Integ-

roidussa työtiimissä eri alan ammattilaiset (esimerkiksi liiketoiminnan
erityisosaajat, ohjelmistokehittäjät ja
–testaajat) tekevät työtä yhtenä tiiminä
turhia raja-aitoja välttäen. Niiden käyttöönotossa tulisi kuitenkin huomioida
työkalujen ja teknologian lisäksi organisaation ja toiminnan muutos ihmisten näkökulmasta. Tällaisessa tiimissä
toimiminen saattaa olla suurimpia
muutoksia
ohjelmistoammattilaisen
työtehtävissä sitten reikäkorttiajan. Se
on kuitenkin muutos, joka kannattaa
uskaltaa tehdä: yhteistyön ja parantuneiden tulosten tuottama hyöty tekee
työstä entistä parempaa.
Onkin mielenkiintoista nähdä miltä
ohjelmistokehittäjän ja –testaajan suosikkivastaukset näyttävät viiden vuoden
päästä. Näitä jo monia muita kysymyksiä pohditaan ja ratkotaan VSTS User
Group Finland ry:ssä (http://www.
itpro.fi/jasenyhteisot/vstsug/),
joka
järjestää seminaareja ja muita aktiviteetteja, jossa ammattilaiset pyrkivät
keskustellen ja toisten kokemuksista
oppia ammentaen parantamaan ohjelmistokehittäjien ja –testaajien välistä
yhteistyötä.
Kiitokset Kontion Jyrkille, jonka
kanssa tämä artikkeli on ideoitu ja
Jyrki on artikkelia ansiokkaasti kommentoinut. ■

SYSTEEMITYÖ

▪ 2/2010

17

Jaakko Salminen
toimii Ohjelmistoyrittäjät ry:n toimitusjohtajana ja on ollut ohjelmistoyritysten
johdossa ja omistajana.
[jaakko.salminen@ohjelmistoyrittajat.fi]

Suomesta sähköisten palvelujen mallimaa?
Botswana, Honduras, Malesia, Mongolia, Suomi, Meksiko,
Thaimaa. Mikä ei kuulu joukkoon? Oikea vastaus on
Meksiko, joka on YK:n E-Participation vertailun mukaan
yksi maailman kymmenestä johtavasta maasta julkisen
sektorin sähköisten palveluiden kehittämisessä. Suomi jää
vertailussa joukon puoliväliin, kauas naapurimaistamme.

Tilanne on harmillinen Suomelle,
olemmehan olleet vielä 10 vuotta sitten
eräs maailman johtavista maista uuden
teknologian kehityksessä ja käyttöönotossa. Miksi sitten julkishallinnon
sähköisen palvelun tilanne olisi pikapikaa korjattava? Ollaanko tässä taas
seuraamassa jotain muodikasta ”kaikki
muutkin ovat netissä, meidänkin pitää
olla”- aaltoa, koska meitä nolottaa?

Miksi sähköisiä palveluita
tarvitaan?
Kyse ei ole muodista. Toimivilla ja
kattavilla sähköisillä palveluilla on ratkaisevan tärkeä merkitys Suomen tulevaisuudelle monesta syystä. Ensinnäkin
julkishallinnon palvelut täytyy saada
tuotettua huomattavasti nykyistä kustannustehokkaammin, koska julkinen
taloutemme ei enää jatkossa kykene
kantamaan nykyisen kokoista hallintoorganisaatiota. Suomen väestöstä koko
ajan pienempi osa tuottaa sitä verotuloa, josta julkiset palvelut kustannetaan,
ja julkista hallintoa on tehostettava
joka suhteessa.
Toisekseen monien julkisten palvelujen
laatu jää kauas siitä, mikä on nykyajan
odotusarvo. Sikainfluenssarokotus18
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ten järjestäminen oli monin paikoin
lähinnä farssi, vaikka esim. talvirenkaiden vaihtoajan voi varata tekstiviestillä.
Paikkakunnalta toiselle muutettaessa mikään tieto ei siirry muuttajan
mukana sähköisesti, vaan kaikki tiedot

”Jatkossa on jopa
mahdollista, että
mikään virasto ei
enää lain mukaan
saa kysyä sellaista
tietoa, jonka jokin
muu virasto tai
laitos on kysynyt”
on annettava uudestaan uusilla lomakkeilla kaikkiin laitoksiin. Saman innovaatiojärjestelmän eri organisaatiot
eivät saa vaihtaa keskenään tietoa yrityksestä, joka hakee niiltä rahoitusta.
Kolmanneksi, ja itse asiassa tärkeimmäksi syyksi nousee toimivan demokratian edistäminen. Kun kansalainen
sekä saa helposti tietoa yhteiskunnan
asioista, että pystyy myös vaikuttamaan niihin, demokratia toteutuu

merkittävästi paremmin. Kansalainen
pääsee osallistumaan yhteisten asioiden käsittelyyn nykyistä hallitummin
ja tasapuolisemmin, eikä koe politiikan
tekoa enää yhtä etääntyneeksi omasta
arjestaan. Kansalaisen omien asioiden
käsittely saadaan tehokkaammaksi ja
läpinäkyvämmäksi. Sama pätee yhteisten asioiden käsittelyyn niin valtakunnan kuin paikallisellakin tasolla, ja
keskusteluyhteys kansalaisten ja päättäjien välillä saadaan jatkuvaksi.

Julkishallinnon sähköisten
palvelujen tavoitteet
Kaikeksi onneksi tilanne on kaukana
toivottomasta, vaikka töitä kyllä riittääkin. Julkishallinnossa on käynnistetty runsaasti uusia hankkeita, joiden
tavoitteena on nostaa Suomi nopeasti
yhdeksi maailman johtavista sähköisten
palveluiden maista. Lisäksi hankkeet
on tarkoitus toteuttaa huomattavasti
tehokkaammin kuin julkishallinnossa
tähän asti. Tyypillinen julkishallinnon IT- hanke kestää tällä hetkellä 27
kuukautta. Kunnianhimoinen tavoite
on soveltaa 4-6 viikon sprintteihin
perustuvaa ketterää kehitystä uusissa
ohjelmistohankkeissa jo tämän vuoden
aikana.

Keskeinen osa tätä kehitystä on myös
sekä julkishallinnon organisoinnin
että lainsäädännön kehittäminen. Valtionvarainministeriön alaisesta Valtion
IT-toiminnan johtamisyksiköstä on
tehty julkishallinnon konserniohjaaja,
joka vastaa julkishallinnon hankkeiden
strategialinjauksista. Valtionkonttori
puolestaan ottaa tehtäväkseen julkishallinnon IT-hankkeiden käytännön
hankinnan ja ohjauksen. Lainsäädäntöä kehitetään siten, että virastot ja
laitokset eivät ainoastaan saa luvan
vaihtaa tietoja kansalaisista ja yrityksistä keskenään, vaan ne tullaan jopa
velvoittamaan siihen. Jatkossa on jopa
mahdollista, että mikään virasto ei enää
lain mukaan saa kysyä sellaista tietoa,
jonka jokin muu virasto tai laitos on
kysynyt. EU:n tasolla onkin asetettu
tavoitteeksi, että julkishallinnon kosketuspinta sekä kansalaisten että yritysten
kanssa on mahdollisimman tehokas,
eli kyselyt, lomakkeet, varmistukset
jne vähennetään minimiinsä. Lisäksi
tämän kosketuspinnan laajuuden mittaaminen maittain on suunnitelmissa.
Valtion laitosten ja virastojen ohella
merkittävä osa varsinkin kansalaiselle
näkyvää julkishallintoa ovat kunnat
ja kaupungit. Samoja tavoitteita kuin
yllä asetetaan niidenkin toiminnalle.
Lisäksi kuntien vaikeasta taloustilanteesta johtuva säästöjen tarve ja kuntaliitokset asettavat omat vaatimuksensa.
Tällä hetkellä lähes kaikissa kunnissa

on omat tietojärjestelmänsä niin terveydenhuollon kuin muidenkin alojen
käytössä. Tämä asetelma on sekä kallein mahdollinen yksittäisen kunnan
kannalta, että vaikeuttaa jopa kuntien
välistä yhteistyötä, liitoksista puhumattakaan. Tällä sektorilla jos missä
on saavutettavissa merkittäviä säästöjä
laajalla yhteistyöllä, koska kuntien ja
kaupunkien tarpeet IT- järjestelmille
ovat perusteiltaan aina samat. Kuntien IT- järjestelmien kehittämiseen
onkin tarttunut Sitra, jonka Kuntien
Palvelukeskus- hanke tähtää kuntien
prosessien ja IT- järjestelmien virtaviivaistamiseen luomalla kunnille niiden
omistamat palvelukeskukset ICT- ja
talous- ja henkilöstöhallintaa varten.

minnan johtamisyksikön kanssa Innovaatiofoorumin. Sen tavoite on luoda
julkishallinnon IT- kehityksen ja suomalaisten ohjelmistotalojen välille
yhteinen vakituinen keskustelukanava,
jossa voidaan vapaamuotoisesti ideoida
ja kehittää uusia sähköisiä palveluja.
Innovaatiofoorumi ei korvaa muita
keskustelukanavia, vaan täydentää niitä,
ja on avoin kaikille kiinnostuneille.
Valtion IT- johdon asettamat tavoitteet
ovat erittäin kunnianhimoisia ja työtä
on paljon. Suomalaisten ohjelmistoyritysten kannattaa olla näissä talkoissa
mukana sekä oman liiketoimintansa
että Suomen tulevaisuuden takia. ■

Julkishallinnon IT-kenttä
muuttuu
Näiden hankkeiden seurauksena koko
julkishallinnon IT- kenttä tulee muuttumaan radikaalisti. Tällä on seurauksia koko julkishallinnon IT- kentälle
toimittajista asiakkaisiin. Pelikenttä
muuttuu avoimemmaksi ja tasaisemmaksi niin suurille kuin pienillekin. Paikalliset ohjelmistotalot ja
IT- toimittajat pystyvät helpommin
toimimaan koko Suomen laajuisesti, ja
julkishallinnon asiakkailla on huomattavasti laajempi valikoima tarjolla, josta
valita sopiva innovatiivinen ratkaisu.
Tästä syystä Ohjelmistoyrittäjät ry on
perustanut yhdessä Valtion IT- toi-
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Mika Ahokas
toimii kehitysjohtajana Digium Oy:ssä.
Lisäksi hän toimii Ohjelmistoyrittäjät ry:n
hallituksen jäsenenä ja tekee väitöskirjaa ohjelmistoyritysten kasvusta.
[mika.ahokas@digium.fi]

Ohjelmistoalan kasvuyritysten
toimintaedellytyksiä on kehitettävä
Ohjelmistoala on yksi nopeimmin kasvavista toimialoista maailmassa.
Samaan aikaan monien perinteisten toimialojen ja yritysten kilpailukyky
perustuu entistä useammin ohjelmistojen tehokkaaseen hyödyntämiseen.
Ohjelmistojen keskeinen asema osana yritysten kilpailukyvyn kehittämistä on
heijastunut alan menestymiseen myös nykyisessä taloustilanteessa. Vuonna
2008 ohjelmistoala kasvoi maailmanlaajuisesti 6,5%. Suomen ohjelmistoala
puolestaan kasvoi vuoden 2008 aikana 8,7%.
Ohjelmistoalan kasvun myötä Suomeen on syntynyt elinvoimainen ja toimiva ohjelmistoteollisuus, jossa toimii
yli 4000 ohjelmistoyritystä. Ohjelmistoalan yritysten yhteenlaskettu
osuus Suomen BKT:sta on jo yli 2%.
Nopeasta kasvusta ja suuresta yritysjoukosta huolimatta moni suomalainen
ohjelmistoyritys on maailmanlaajuisesti mitattuna pieni. Suomessa toimii
yhteensä vain hieman yli 100 keskisuurta ja suurta ohjelmistoyritystä.
Keskisuuret ja suuret ohjelmistoyritykset ovat kansainvälisen kilpailukyvyn, kasvunopeuden ja tuottavuuden
näkökulmasta tärkeitä. Lisäksi niin
suomalaiset kuin kansainväliset pääomasijoittajat ja teolliset toimijat ovat
erityisen kiinnostuneita keskisuurista
yrityksistä, joiden liikevaihto on yli 10
miljoonaa euroa.
Jotta Suomen ohjelmistoala menestyy
jatkossakin, niin tarvitaan satoja uusia
kansainvälisiä kasvuyrityksiä. Niitä
ei kuitenkaan synny riittävästi, jos
nykyistä toimintaympäristöä ei muuteta
yrityksille ja yrittäjille suotuisemmaksi.
20
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EU:n MÄÄRITTELEMÄT YRITYSKOKOLUOKAT
hh Pieni: 1-49 henkilöä työllistävä
hh Keskisuuri: 50-249 henkilöä työllistävä

Kansainvälisen kilpailukyvyn omaavien
kasvuyritysten synnyttäminen vaatii
toimivan rahoituksen, riittävän suuren
yrityskoon ja kasvuyrittäjyyttä tukevan
asenneilmapiirin.

Toimiva rahoitus
mahdollistaa
ohjelmistoyritysten kasvun
Kasvun ylläpitäminen ja kansainvälisen kilpailukyvyn saavuttaminen edellyttävät toimivaa rahoitusta.
Investoinnit myyntiin, markkinointiin,
liiketoiminnan kehittämiseen, kansainvälistymiseen ja tuotekehitykseen
vaativat merkittäviä pääomia. Yritykset
rahoittavat edellä mainittua toimintaa
tulorahoituksella, omistajien sijoitta-

milla pääomilla sekä erilaisia ulkoisilla
rahoitusmuodoilla kuten pankkilainoilla, julkisilla tukimekanismeilla ja
pääomasijoituksilla.

”Jotta Suomen
ohjelmistoala menestyy
jatkossakin, tarvitaan
satoja uusia kansainvälisiä
kasvuyrityksiä”
Suomessa on muuhun Eurooppaan ja
maailmaan verrattuna poikkeuksellisen
vahva julkinen innovaatiojärjestelmä,
joka tukee erityisesti innovatiivisia
alkuvaiheen kasvuyrityksiä. Julkisen

innovaatiojärjestelmän keskeisimpiä
toimijoita ovat Työ- ja elinkeinoministeriön alaiset toimijat kuten Tekes
ja TE-keskukset, jotka tukevat yrityksiä avustuksien ja lainojen muodossa.
Lisäksi muita merkittäviä toimijoita
ovat julkiset toimijat kuten Euroopan sosiaalirahasto, Keksintösäätiö,
Finnvera, Veraventure, Suomen Teollisuussijoitus ja Suomen itsenäisyyden
juhlarahasto (Sitra).
Julkisen rahoitusympäristön lisäksi
tärkeässä roolissa ovat yksityiset
rahoitustoimijat ja rahoitusinstrumentit. Alkuvaiheen yrityksissä näitä
ovat yrittäjien ja omistajien oma
varallisuus sekä pankkilainat. Myöhemmässä vaiheessa korostuvat bisnesenkelit ja pääomasijoittajat, jotka
tuovat yritykseen pääomaa, osaamista
ja verkostoja. Merkittävän yrityskoon
ja kansainvälisen kilpailukyvyn saavuttamiseen vaadittava rahoitus tulee
yleensä ammattimaisilta pääomasijoittajilta ja bisnesenkeleiltä. Suomalainen
pääomasijoituskenttä on volyymiltään
kansainvälisiä markkinoita pienempi,
mutta elinvoimainen. Hyvän liikeidean, liiketoimintamallin ja riittävän
yrityskoon omaavat yritykset puolestaan houkuttelevat niin kotimaisia kuin
kansainvälisiä pääomasijoittajia.
Nykyinen taloustilanne on kuitenkin luonut omat haasteensa ohjelmistoyritysten rahoitukselle. Vuonna
2009 Suomeen tehdyt ulkomaalaiset
pääomasijoitukset romahtivat merkittävästi vuoden takaiseen tasoon
verrattuna. Samaan aikaan yritysten
tulorahoituksen ylläpitäminen ja kasvattaminen on vaatinut investointeja
ja aikaisempaa kovempaa työtä. Lisäksi
kansainvälinen kilpailu on kiristynyt
entisestään.
Toimintaympäristön muutoksista johtuen tarvitaan entistä enemmän rahoittajien välistä yhteistyötä ja julkisten
tukien tarkempaa kohdentamista, jotta
potentiaalisimmista alan yrityksistä
saadaan kansainvälisen kilpailukyvyn
omaavia.

Keskisuuret yritykset avain
kansainväliseen
kilpailukykyyn
Yksityisten
sijoittajien,
julkisten
rahoittajien ja yritysten tulisi tehdä
entistä enemmän tehostaa yhteistyötä
kasvun ja riittävän suuren yrityskoon
aikaansaamiseksi. Tarvitaan toimivat
rahoitusmarkkinat, jotta alkuvaiheen

potentiaaliset liikeideat saadaan kaupallistettua nopeasti. Samaan aikaan
yritystä tulee kasvattaa pitkäjänteisesti kansainvälisen kilpailukyvyn
aikaan saamiseksi. Kaikki tämä vaatii
merkittävää rahoitusta. Yrityksen toimintaedellytyksien tulee perustua
ensisijaisesti tulorahoitukseen, mutta
kasvun rahoittaminen vaatii myös
muita rahoituslähteitä.

Yhteiskunnassa on monia mekanismeja, joilla voidaan kuitenkin vaikuttaa
toimintaympäristön
vahvistamiseen
kasvuyrittäjyyteen
kannustavaksi.
Verotusta voidaan ja tulisi kehittää
siihen suuntaan, että yritykset voivat
rahoittaa toiminnan kasvua tehokkaammin tulorahoituksella. Samaan
aikaan verotusta kehittämällä voidaan
kannustaa sijoittajia sijoittamaan pääomia erityisesti kasvuyrityksiin. Lisäksi
julkista innovaatiojärjestelmää tulisi
kehittää nimenomaan kasvuyrityksiä
tukevaksi.

Yritykset pitäisi saada riittävään kokoluokkaan heti alkuvaiheessa, jotta kansainvälinen uskottava kilpailukyky on
mahdollista. Tässä avainrooli on niin
yksityisillä kuin julkisilla rahoitta- Ennen kaikkea tarvitaan kuitenkin
jilla, joiden pitäisi puhaltaa enemmän positiivisia esimerkkejä ja kannusyhteen hiileen kasvuyrityksien synnyt- tusta niitä ohjelmistoalan yrityksiä ja
tämiseksi. Liian usein näkee yrityksiä, yrittäjiä kohtaan, jotka ovat ottaneet
jotka ovat vain yhden rahoituslähteen riskin ja pistäneet itsensä peliin. Jotta
varassa. Kun tämä rahoituslähde ehtyy, ohjelmistoalan kasvu on myös tuleniin kasvu hyytyy.
vaisuudessa
turvattu,
Tarvitaan rahoiniin tarvitsemme satoja
”Tarvitaan myös halua
tusta ja rahoiuusia osaavia yrittäjiä
ja menestymisen
tusmekanismeja,
ja tuhansia ammattilaijotka tukevat yri- nälkää. Tästä vastuu on
sia alalle. Näitä osaajia
tyksen kasvua sen
syntyy vain pitkäjänerityisesti yrittäjillä ja
elinkaaren eri vaiteisellä
asennekasvayritysten johdolla”
heissa.
tuksella ja positiivisella
kannustuksella. Monen
Vakavaraiset
ja
perinteisen
toimialan
kasvavat keskiollessa
vaikeuksissa,
suuret
yritykohjelmistoala
tarjoaa
set kiinnostavat myös kansainvälisiä koko Suomen taloudelle uuden tukijasijoittajia, jotka puolestaan pystyvät lan. Joillakin vientiteollisuuden aloilla
tuomaan osaamista ja kiihdyttämään on jo selvää, että aika entinen ei enää
suomalaisten
menestystarinoiden koskaan palaa. Ohjelmistoalan kasvusyntyä. Toistaiseksi tällaisia esimerk- potentiaalista johtuen ohjelmistoyrikejä on hyvin vähän ja moni suoma- tyksillä tulee tulevaisuudessa olemaan
lainen yritys jää yksinkertaisesti liian keskeinen rooli koko suomalaisen
pieneksi ja tulokset keskinkertaiseksi. hyvinvoinnin rakentajina. ■
Todellisia kansainvälisiä läpimurtoja
on vain muutama. Nimenomaan nämä
keskisuuret ja suuret yritykset ovat
alan tuottavuuden ja kansainvälisen
kilpailukyvyn näkökulmasta Suomelle
tärkeitä. Eikä kysymys ole pelkästään
rahoituksen riittävyydestä. Tarvitaan
myös halua ja menestymisen nälkää.
Tästä vastuu on erityisesti yrittäjillä ja
yritysten johdolla.

Asenneilmapiiri ja
kannustavat esimerkit
ruokkivat kasvuyrittäjyyttä
Yksi tärkeimmistä kannustimista on
kasvuyrittäjyyttä tukeva ja kannustava
asenneilmapiiri. Valitettavan moni
lahjakkuus päätyy kuitenkin turvalliselle uralle suuryrityksen, sen sijaan
että ottaisi riskin lähtemällä yrittäjäksi.
Kasvuyrittäjyyttä kohtaan esiintyy
kateutta ja samaan aikaan kannustimet
riskin ottamiseksi ovat heikot.
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Risto Nevalainen
FiSMA ry Senior Advisor ja vt. toiminnanjohtaja. Riston asiantuntemuksen
alueita ovat mm. ohjelmistoprosessien
arviointi ja ohjelmistoalan standardointi.
[risto.nevalainen@fisma.fi]

SPI Manifesto –
toiminnan kehittämisen julistus
Laaja joukko asiantuntijoita eri maista kokosi ja sopi vuoden 2009 syksyllä arvot
ja periaatteet, joihin ohjelmistoyritys voi tukeutua toimintansa kehittämiseksi.
SPI Manifesto koostuu kolmesta ylemmän tason arvosta ja niitä konkretisoivista
periaatteista. Julistus on jatkoa Agile Manifestolle, sisältäen lisäksi näkemyksiä
ohjelmistoyrityksen muutosjohtamisesta.
Johdanto
Vuosikymmenien kokemukset saaIT-yrityksen toimintatavat ja palvelu- tiin puheenvuorojen avulla tiiviiseen
jen tuottaminen voidaan nähdä jouk- ja yhtenäiseen muotoon, ”SPI Manikona prosesseja. Niiden kehittämiseksi festo”. Muoto noudatteli tuttua Agile
on erilaisia oppisuuntia ja trendejä, Manifeston mallia, eli koostui arvoista
hakien milloin tehokkuutta, laatua tai ja niitä tukevista periaatteista. SPI
nopeutta. Kokemustakin alkaa olla sekä Manifesto saatiin koottua kolmeen
käytännön tasolla että malleihin tukeu- arvoon ja kymmeneen periaatteeseen.
tuen (esim. ISO9001, CMMI, SPICE). Manifesto
on
kokonaisvaltainen
EuroSPI – konferenssin järjestäjät ide- jäsentely prosessien kehittämisestä.
oivat vuoden 2009 keväällä, että kut- Prosessien kehittäminen on lähellä
sutaan eri maista
liiketoiminnan joh”Kehittämisen pitää
asiantuntijoita
tamista,
ovathan
esittämään näke- määräytyä käytännön
ohjelmistoyritykmyksiään
ohjelsen
työprosessit
tarpeista ennemmin kuin
mistoyrityksen
samalla sen ansaintoiminnan kehit- standardien vaatimuksista” nan
prosesseja.
tämisestä. Itse kulManifestossa
on
lakin alkoi olla sydämellään sanottavaa otettu huomioon muutosjohtamisen
– jollakin teoriaa, jollakin hyviä tai periaatteet, IT- ja ohjelmistokehitykhuonoja kokemuksia. Vuosikymmen- sen erityispiirteet ja kokemukset alan
ten mittaan oltiin julkaistu ja kuultu malleista ja standardeista. Nyt laaditut
satoja artikkeleita – siitä huolimatta arvot ja periaatteet painottavat arjen
tuntui että perusasioissakin vielä tökkii. vaatimusten huomioonottamista ja
ihmisten sitouttamista kehittämiseen
Syyskuussa 2009 saatiinkin aikaan ”SPI enemmän kuin alalla tunnetut mallit
Manifesto” työpaja. Kukin puheen- CMMI ja SPICE.
vuoro sai sisältää yhden keskeisen periaatteen perusteluineen. Puheenvuoroja Manifeston arvot
oli yhteensä 16 kappaletta. Suomen Kolme manifeston arvoa prosessien
puheenvuoro valmisteltiin FiSMA kehittämiseksi ovat:
ry:ssä, osana sen SPIN – toimintaa. Ihmiset. Ihmiset pitää saada mukaan
Sen voi tiivistää sanaan ”empower- vaikuttamaan päivittäisiin töihinsä – ei
ment”, toiminnan kehittämisen mah- vain erillistä johtajien toimintaa
Business. Liiketoiminnan menestydollistaminen ruohonjuuritasolla.
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minen on ensisijaista – ei niinkään
standardien ja mallien vaatimusten
täyttyminen tai sertifikaatin saaminen
Muutos. Kyseessä on muutostilanne –
ei nykyisen toiminnan jatkaminen
Tärkeämmäksi kuin johdon sanelema
kehitys nähdään ruohonjuuritason
kehittäminen, koska se tuottaa varmemmin pysyviä muutoksia ja onnistumisia. Kehittämisen pitää perustua
tosiasioihin, mittareihin ja kokemuksiin. Vähitellen saadaan aikaan oppiva
organisaatio, jossa on positiivinen ja
kasautuva kehittämisen kierre.
Liiketoiminnan tavoitteiden saavuttaminen on prosessien kehittämisen
lähtökohta. Tärkeysjärjestyksen pitää
määräytyä käytännön tarpeista ennemmin kuin standardien vaatimuksista
tai halutusta kypsyys- tai kyvykkyystasosta. Toki standardeja ja mallejakin
tarvitaan ja ne voivat tukea liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista.
Toiminnan kehittäminen on muutosjohtamista. Kulttuuriset seikat kuten
myös ihmisten motivointi on otettava
huomioon. Mikä toimii Suomessa, ei
välttämättä toimi toisenlaisessa työyhteisössä. Pitkäjänteisyyttäkin vaaditaan,
kehittämisen tulokset eivät toteudu
heti koska muutokset toteutetaan vasta
uusissa projekteissa.

Manifeston arvot ovat hyvin saman- esitystapa on pelkistetty, kukin periaate
suuntaisia kuin työelämän kehittämi- on saatu konkreettiseksi esimerkkien
nen yleensä. Paljon annetaan arvoa johdosta.
asiantuntijuudelle ja sen johtamiselle. Ihmisten sitouttami- ”Viestintä on oleellinen osa
nen muutokseen on oleellista.
Viestintä on oleellinen osa toiminnan kehittämistä, ja se
toiminnan kehittämistä, ja se on sisäänrakennettu kaikkiin
on sisäänrakennettu kaikkiin arvoihin”
arvoihin.

Manifeston periaatteet
Kukin mainituista kolmesta arvosta
sisältää muutaman periaatteen niiden
toteuttamiseksi. Manifeston voi ottaa
sellaisenaan käyttöön näiden avulla.
Tuloksia saa aikaan jo sillä, että hyväksyy manifeston periaatteet ja luottaa
että niille löytyy järkevä vastine. Vielä
tehokkaampaa on ottaa manifeston
teesit lähtökohdaksi kehitystoiminnalle ja –projektille.
Oheisessa kuvassa on esitetty kunkin
arvon sisältämät periaatteet. Kukin
periaate on kerrottu seikkaperäisemmin omalla sivullaan. Se sisältää
kunkin periaatteen taustan, esimerkkejä ja toteuttamisen vinkkejä. Vaikka

Otetaan esimerkiksi periaate Perusta
kehittäminen kokemuksille ja mittareille. Valmius muutoksiin, kehittämistyön osaaminen, kokemuksista
oppiminen ja mitattavissa olevat
tulokset ovat tärkeitä. Esimerkkinä on
tilanne, jossa koodissa on paljon virheitä. Toteuttajia voi tukea kolleegaavulla ja vaikkapa parityöskentelyllä
virheiden vähentämiseksi. Mittareiden
avulla saadaan virheiden todellinen syy
selville, esimerkiksi epäselvät määritykset. Tätä pitääkin ruveta seuraavaksi
parantamaan. Toisena esimerkkinä on
yrityksen jämähtäminen tuotekehityksessä. Tilanteeseen voidaan vaikuttaa
uudistamisprosessin
(innovaatiotoiminta) avulla.

Mitä seuraavaksi?
Manifestoa arvioidaan ja päivitetään
vuosittain EuroSPI konferenssissa,
seuraavan kerran syyskuun 2010 alussa
Grenoblessa.
Lisäksi on tekeillä SPI Manager-koulutuspaketti ja sertifioitu tutkinto, jossa
manifeston periaatteet on konkretisoitu osaamisvaatimuksiksi. Koulutus
alkaa Suomessa vuoden 2010 toisella
vuosipuoliskolla. Koulutus sopii muutaman vuoden työelämäkokemusta
omaavalle, toiminnan kehittämisen tai
johtamisen vastuuta jo saaneelle ohjelmistoalan ammattilaiselle.
Manifestoa koskevissa asioissa voitte
kääntyä tämän artikkelin kirjoittajan
puoleen Lisätietoa saa myös FISMAn
kotisivuilta, www.fisma.fi. ■

SPI Manifeston
arvot ja periaatteet

Ihmiset

Liiketoiminta

Tunne organisaation
kulttuuri ja sen tarpeet

Anna tuki organisaation
visioille ja tavoitteille

Motivoi kaikki ihmiset
osallistumaan

Perusta kehittäminen
kokemuksille ja
mittareille
Luo oppiva
organisaatio

Käytä muutosta tukevia
ja tilanteeseen sopivia
malleja milloin tarpeen

Muutos

Johda organisaation
muuttamista osana
kehittämistä

Huolehdi, että osapuolet
ymmärtävät ja hyväksyvät
muutetun prosessin

Ota riskit huomioon
Älä rönsyile vaan
keskity oleelliseen
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Rami Talme on RP5 Softwaren toimitusjohtaja ja konsultti joka toimii Agile Coachina. Rami on mukana myös Sytykkeen hallituksessa.
[rami.talme@rp5.fi]

Seminaariuutisia
Piirros: Portia Tung
www.selfishprogramming.org

Turku Agile Day010

Kun lupauksena on ”eight workshops
// ten talks and two days of fun” ei voi
muuta tehdä kun lähteä mukaan. Olin
kuullut viimevuotisesta tapahtumasta
niin paljon hyvää, että tänä vuonna
päätin katsastaa tapahtuman itse.
Ensimmäinen päivä keskittyi workshoppeihin jotka jakautuivat neljään
eri aiheeseen:
1) Agile testing 2) Agile Awareness 3)
TDD ja 4) Implementation practices.
Ennakkoilmoittautumisessa oli tullut
(kiireessä) laitettua rasti jonkun kohdalle ja nyt joutui karvaasti huomaamaan, että näihinhän voisi osallistua
kaikkiin.
Koska itse on tullut asiakkaita perehdytettyä ketterän sovelluskehittämisen
saloihin pelaamalla projektisimulointipelejä niin olen nähnyt niiden voiman.
Niinpä ajattelin laajentaa tajuntaani
Lean manufacturing Game:n tarjoamilla mahdollisuuksilla. Sessio oli
hyvin valaiseva Lean -konseptien esittämisessä ja läpikäynnissä. Vähintäänkin se oli ajatuksia herättävää jota tuki
osallistujien kesken käydyt keskustelut. Itse peli vaikkakin hyvin vedettynä antaisi selvästi enemmän kun se
olisi samalla Lean Software Development Game. Mutta jo tässä vaiheessa
ohjelman lupaus fun -osuudesta saatiin hyvinkin katettua. Legojen kanssa
pelaaminen ryhmissä osana suurempaa
tehdaskokonaisuutta sai meissä kaikissa asuvan pikkulapsen iloiseksi. Ja
ryhmien välillä syntyi luonnollisesti
osittain tervehenkistäkin kisailua.
Seuraavana käväisin katsomassa mitä
tarkoittaa käytännössä dopingaineelta
kuulostava ATDD. Ajatus, että ”teh24
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dään ensin
hyväksymistestitapaukset
ja
prosessin peruselementtinä on lisätä kommunikaatiota”, on
jo sinällään tarpeeksi kiinnostava. Kun
tähän liittyvää frameworkia ja työkalua
oli samalla tarkoitus demonstroida, niin
kuulosti lupaavalta. Prosessi oli onneksi
yksinkertainen, niin kuin kaikkien
hyvien prosessien tuleekin olla ja esitys
kulki hyvin. Koska kunnianhimoisena
tavoitteena oli samalla rakentaa prosessia noudattaen oikea esimerkkisovellus
niin saimme kuulla osittain teknisiäkin
yksityiskohtia kuinka asioita tehdään.
Tämä ei ollut ollenkaan huono asia,
itse jäin jopa kaipaamaan enemmänkin miten asiat käytännössä tehdään.
Sen sijaan jouduimme pitämään taukoja kun kehittäjät tekivät sovellusta
ja saivat loppujen lopuksi testit menemään läpi.
Toinen päivä alkoikin sitten erilaisella
keynotella - oli nimittäin aamusadun
aika. Perinteisestä Pinokkio sadusta oli
saatu sovelluskehittäjien näkökulmasta
uudenlainen. ”Pinocchio: On Becoming a Lean Leader” valaisi varmasti
monelle Pinokkion toiminnasta ennen
havaitsemattomia piirteitä. Hänellä oli
selvä tavoite - tulla oikeaksi pojaksi.
Meitä vietiin läpi sadun matkalle josta
löytyi opetuksia kaikille jotka haluavat
toimia paremmin ja tehokkaammin.
Pääsimme osalliseksi ajatuksista itsekin
sillä osallistujat kirjoittivat omia tavoitteitaan liittyen seminaariin ja omaan
elämäänsä ja kävivät näistä keskustelua muiden kanssa. Hieman skeptisesti
ajattelin, että lähestyminen ei välttämättä luonnistu meiltä suomalaisilta

jörriköiltä,
mutta yllätyin
positiivisesti. Kaikki
olivat mukana erittäin aktiivisen
tuntuisesti!
Jos näistä kahdesta päivästä täytyy
poimia jotain erityistä niin erilainen
ja aktiivinen keynote - erittäin positiivista, tarinankerronnan avulla uusia
näkökulmia ehkä osittain selviin asioihin. Esitykset olivat lähes kaikki erinomaisia. Erikoismaininnan antaisin
Maaret Pyhäjärven esitykselle Transformational Agile Testing Practices:
Lessons with Legacy, jossa käytiin
omakohtaisten kokemuksien avulla
hyvin erityyppisiä havaintoja testauksen alalta kattavasti, sekä Staffan
Nötebergin ja Portia Tungin esitykselle
Timeboxed Thinking, joka taas hyvinkin interaktiivisesti otti käsittelyyn
tavan toimia systemaattisesti esityksen
teeman mukaisesti.
Tämän
seminaarin
kokemusten
perusteella tuntuisi,
että
ohjelmistokehitystiimillä on ainakin
valmiudet mukautua liiketoimintaympäristön aiheuttamiin
■
muutostarpeisiin.
Kaikenkaikkiaan
workshop + esitykset toimi hyvin ja
■
järjestelyt olivat
erinomaiset. Uusi
vakioasiakas on
■
syntynyt! ■

■

■

■

Juha Pärssinen (juha.parssinen@vtt.fi) VTT:ltä on aloittanut MallinnusOSYn uutena vetäjänä! Juha on pitkän linjan
mallintaja, kokemusta löytyy niin perinteisemmistä oliomenetelmistä kuin sovellusaluekohtaisesta mallintamisesta.
Menestystä Juhalle ja MallinnusOSYlle!

OSY palsta

Tero Jyrinki on Vuoden Testaaja 2010
Vuoden Testaajaksi 2010 julistettiin 11.2.2010 Tieturin
Testaus 2010 --tapahtumassa Tero Jyrinki. Vuoden Testaaja
-kilpailun tarkoituksena on palkita vuosittain henkilö, joka
on myönteisellä tavalla vaikuttanut testauksen kehitykseen
sekä yleiseen alan arvostuksen lisäämiseen ja tehnyt alalla
pitkän uran tai muuten ansioitunut testausalalla.
Valinta Vuoden Testaajaksi tapahtui äänestämällä internetissä ehdokaslistalta omaa suosikkia, äänestyksessä annettiin
noin 500 ääntä. Kaikilla oli mahdollisuus ehdottaa omaa
suosikkiaan ja Testauksen osaamisyhteisön ohjausryhmä
katselmoi ehdokaslistan ennen julkaisua.
Valintakriteereissä todettiin, että Vuoden Testaaja 2010
-kandidaatti on..
• inspiroinut kollegoitaan ja / tai muita organisaatioita
yhä parempaan testaukseen
• tuonut testauksen ajatuksia ja trendejä maailmalta mukaan suomalaiseen testaukseen
• vaikuttanut myönteisesti testauskulttuurin kehittymiseen omassa yrityksessään tai yhteisössään
• vaikuttanut testaustoiminnan tuloksellisuuteen (testauksen kattavuus, löydettyjen vikojen määrä jne.) omassa
yrityksessään tai yhteisössään
• tehnyt testaukseen liittyviä innovaatioita, rationalisoivia parannuksia tai kehittänyt uudenlaisia tapoja tehdä
testausta
• vaikuttanut testauksen ammattikunnan syntyyn maassamme
• vaikuttanut suomalaisen testauskulttuurin ja testaajien
ammattikunnan kehittymiseen suotuisasti
• TAI on muilla tavoin parantanut testauksen toteuttamismahdollisuuksia
Ylivoimaisesti eniten ääniä sai Tero Jyrinki, joka työskentelee Endero Oy:ssä johtavana testauskonsulttina. Hän on
tehnyt monipuolisen testausuran ja erikoistunut testaustyökaluihin ja --automaatioon. Jyrinki on työskennellyt Enderolla vuodesta 2006. Konsultoinnin ohella hän toimii myös

testauskouluttajana ja konsulttitiimin esimiehenä. Hän vetää
sekä HP:n että Conformiqin testaustyökaluista vastaavia
yli 50 hengen virtuaalitiimejä Enderolla. Aiemmin Jyrinki
on toiminut muun muassa Conformiq Softwaressa testauskonsulttina sekä Nokialla projektipäällikkönä. Hän on valmistunut Teknillisestä korkeakoulusta diplomi-insinööriksi
vuonna 1997.
Äänestäjät arvioivat Tero Jyrinkiä mm. seuraavasti:
• ”Parasta osaamista, automatisoinnin huippuasiantuntija, tuottavuuden tekijä”
• ”Tero on asiakkaan onni”
• ”Tero on oikeasti tehnyt loistavaa työtä automatisoinnin
piirissä ja hän on käytännössä osoittanut, että automatisoinnilla pystytään tehostamaan monimutkaisten
palvelujen testausta, hän myös jakaa tietoaan avuliaasti
muiden testaajien käyttöön”
• ”Mitä kiperämpi haaste Terolle heitetään automatisoinnissa tai muussa testauksessa, sitä varmemmin hän
tarttuu siihen suurella antaumuksella”
• ”Tero antautuu työhönsä totaalisesti ja sitkeästi, hän
tukee ja kannustaa ympäristöä”
Muina ehdokkaina oli ansiokkaita ihmisiä usealta eri liiketoiminta-alueelta. Oli testaajia, testauspäälliköitä, kouluttajia, konsultteja. Oli innoittavaa nähdä hyvin monipuolisia
testausuria ehdokkaiden joukossa. Testauksen eteen voi selvästi toimia monella eri tavalla. Tämä monimuotoisuus on
suuri etu, jota kannattaa varjella ja edistää suomalaisessa
systeemityössä. Vuoden Testaajan valitseminen on tapa, jolla
pyritään ajan hermolla olevaan testausammattilaisuuden
ymmärtämiseen.
Suomessa on osattu vastata niihin haasteisiin, joita erilaiset
toimintaympäristöt ja liiketoimintatilanteet testaukselle asettavat. Maassamme on testauksen osaajia, joiden osalta voidaan
puhua jo lähes elämäntyöstä. Myös huippuluokan asiantuntijoita on kasvamassa monilla testauksen erityisalueilla.
TestausOSYn ohjausryhmä

Business Value Game workshop - RoadShow ympäri Suomea

Sytyke on järjestämässä Business Value Game workshoppia eri kaupungeissa! Hyvien suunnitelmien (iteration & release
plan) tekemiseksi olisi hyvä varmistaa, että tiimi työstää tärkeitä käyttäjätarinoita/käyttötapauksia. Tiedätkö mitkä tarinat
tuottavat suurta lisäarvoa?
Workshopissa simuloidaan tilannetta jossa ryhmä myyntiväkeä myy projekteja asiakkaille. Osallistujat muodostavat tiimin
ja heidän täytyy päättää mitä he toteuttavat. Pelin tarkoitus on tehdä rahaa pitämällä asiakkaat tyytyväisinä (julkaisemalla
järjestelmän ominaisuuksia).
Jos aloit kiinnostumaan niin lähetä tietosi osoitteeseen: businessvaluegame@rp5.fi
Lisätietoja: rami.talme@rp5.fi
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Ohjelmistoliiketoiminnan
muutokset tulevaisuudessa

?
- Quu

Tällä kerralla keskitytään muutokseen. Muutoshan on jatkuvaa ja pysyvää ja jo pelkästään se
tekee muutoksesta itsessään ristiriitaisen käsitteen. Miten jokin pysyvä voi olla muutosta?
Käsittelen tässä artikkelissa ohjelmistoliiketoiminnan muutoksia varsin yleisellä tasolla,
puuttumatta turhiin yksityiskohtiin. Mutta jotta
muutosta voidaan kuvata, täytyy ensin tehdä
lyhyt nykytilan analyysi pohjautuen menneeseen.

?

Ohjelmistoliiketoiminta alkoi hamassa historiassa 1950-luvulla, kuuskytluvulla kiihtyen jopa
niin, että ihan päästiin tuotteiden kanssa markkinoille. IBM lanseerasi käsitteen, jonka olen
itse kääntänyt. Epäsitominen tarkoitti sitä, että
rauta ja pehmo eivät olleetkaan enää välttämättä
sidoksissa toisiinsa. Seitsemänkymmentäluvulla
ohjelmistotuotteet alkoivat jo päästä kuluttajienkin suosioon.
Kahdeksankymmentäluvulla PC:t valloittivat maailman, seuraavalla vuosikymmenellä
Internet. Nyt on puhuttu globalisaatiosta, langattomuudesta ja mobiiliudesta. Ennusteissa
arvellaan, että matkapuhelinsovellukset tulevat
lisääntymään koko ajan ja kaiken maailman palveluja ollaan siirtämässä kännyköihin. Mielestäni tuollainen ennustaminen on rajoittunutta
ja ilmiselvyydessään kapeakatseista. Maailma
jaksaa aina yllättää ja niinpä minäkin nyt kerron,
mitä ohjelmistoliiketoiminnassa tulee tapahtumaan seuraavina vuosina. Aikajaksot eivät
välttämättä ole tarkkoja, mahdollisesti kyse on
vuosikymmenien sijaan vuosisadoista, mutta
koska muutostahti on jatkuvasti kiihtyvää, voi
tulevaisuus tulla vastaan pikakelauksella.
2010-luku: Kännykät alkavat olla jo vanhan
sesongin lumia. Auttamattoman vanhanaikaiset
ihmiset edelleenkin saattavat toki kännyköitä
käyttää, mutta vain siksi, että haluavat näyttää
muutosvastarinnassaan ja menneen maailman
ihailussaan trendikkäiltä. Tietotekniikka on
siirtynyt silmälaseihin. Silmälasien linsseihin
heijastetaan tarvittava informaatio ja kekkoslasit yleistyvät ja muuttuvat statussymboleiksi.
Sanganpäihin tuodaan pienet korvakaiuttimet.
Hiiriä ei tietenkään käytetä, vaan vuorovaikutteinen informaatio annetaan applikaatioille silmänliikkeiden avulla. Liikenteessä I-nettiä, eli
Eye-nettiä käyttävät törttöilevät kuten nykypäivänä kännykkään puhujat ja niinpä nettilasien
käyttö autoillessa kielletään. Nuorten silmän
liikkuvuus on huomattavasti parempaa kuin
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vanhempien, koska nuoret tottuvat pienestä
pitäen pyörittelemään silmiään tietokonetta
käyttäessään. Silmien eritahtinen koordinointi
on sen sijaan vaikeata vanhemmille. Kierosilmäisyydestä tulee hyve.
2020-luku: Kännyköitä löytyy enää museoista.
Lapset eivät ole uskoakseen, kun isovanhemmat
kertovat, että heidän nuoruudessaan silmälaseja
käytettiin näön korjaamiseen. Eye-net-laitteistojen suurin valmistaja on pienestä suomalaisesta
optikkoliikkeestä maailmanlaajuiseksi mammutiksi kasvanut Pokia. Sen asema on kuitenkin
vaarantumassa, kun joku silmälaseja inhoava
insinööri keksii siirtää silmälasien toiminnallisuuden piilolinsseihin. Tämä on kuitenkin vain
lyhyt välivaihe, kun aletaan manipuloida suoraan näkösoluja. Kuuloelimiä myös, jotta äänet
saadaan kuuluville.
2030-luku: Kekkoslasit häipyvät katukuvasta,
mobiiliudesta kertoo pari pientä nappia päässä,
yksi otsassa, joka säätää näköhermoja ja yksi
kummankin korvan päällä. Kuulo- ja näköelinten hermosolujen manipuloinnista ollaan kuitenkin koko ajan siirtymässä enemmän suoraan
aivosolujen ohjaamiseen. Nanobotit, nuo hauskat
pikkutietokoneet, yleistyvät ihmisten verenkierrossa. Ensimmäinen oikea Kuuden Miljoonan
Dollarin mies ja Bionic Woman tehdään. Kaikki
verkossa oleva tieto on käytössä koko ajan, joten
ylioppilaskirjoitusten luonne muuttuu enemmän
omaa luovuutta korostavaksi. Netistä voi ladata
itselleen taitoja kuten jo Matrixissa esitettiin.
Ihmisiin aletaan asentaa muitakin lisäosia, kuten
esimerkiksi web-kamera otsaan. Tämä räjäyttää
kamera-alan liiketoiminnan tuottavuuden tähtiin poistaa ihmisten tarpeen silmille Alueen
pioneerina on jälleen suomalainen yritys: Sokia.
2040-luku: Ihmisten älykkyys on monituhatkertaistunut ja itse ihmisruumiit ovat enemmän
kyborgeja, nanobottien ja erilaisten oheislaitteiden osuus ohittaa ihmisen alkuperäisten solujen
osuuden. Ihmisen sielu löydetään piileskelemästä aivokurkiaisen vasemmasta takanurkasta.
Vastahakoisesti se saadaan suostumaan siirtoon
ja niinpä ihmisen sielu siirtyy universaaliseen
tietoverkkoon. Vuosikymmenen loppupuolella
onnistutaan ensimmäisen kerran tuottamaan
uusi elämä virtuaalisessa maailmassa. Fyysinen
ihmisolento katoaa pikkuhiljaa maailmankaikkeudesta.
Tässä nyt noin ensihätään suuren granulaatiotason ennuste. Mikäli joku Sitran pääjohtaja,
valtion salaisen tulevaisuustyöryhmän vetäjä
tai kansainvälisen suuryhtiön pomo haluaa,
voin kyllä esittää tarkemmat ennusteet pientä
nimellistä korvausta vastaan. Pitäkää kuitenkin
mielessänne, että kannattaa elää tässä ja nyt,
nauttikaa keväästä. ■

Sytyke Ry:n
Hallitus 2010
Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi
6 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä.

Sytyke ry yhdistää suomalaiset ohjelmistokehityksen asiantuntijat. Yhdistyksen muodostavat erikoisalueisiin
keskittyvät osaamisyhteisöt, joiden jäsenet välittävät toisilleen omien alojensa syvällisintä tietoa ja tuoreimpia
trendejä.
Sytyke ry:n toiminta tapahtuu pääosin osaamisyhteisöissä, joiden tavoitteena on auttaa jäseniään kehittymään
yhä vahvemmiksi omien alojensa ammattilaisiksi.
Sytyke ry on Tietotekniikan liiton (TTL ry) suurin valtakunnallinen teemayhdistys.

Hallitus 2010 							
Juha Jääskinen, puheenjohtaja 2010
Tuotepäällikkö Digia Oyj
Hiomotie 19, 00380 Helsinki
Puh: 050 4200 822
juha.jaaskinen@digia.com
Mikko Holmberg, varapuheenjohtaja 2010
CodeBakers Oy
Metsänneidonkuja 6, 02130 ESPOO
Puh. 040 741 3991
mikko.holmberg@codebakers.fi
Minna Oksanen, OSY-vastaava 2010
Senior Consultant Avarea Oy
minna.oksanen@gmail.com

Rami Talme
Toimitusjohtaja RP5 Oy
Puh. 040 830 3919
rami.talme@rp5.fi
Jyri Partanen
Senior Service Manager Sulake
Puh. 010 656 7000
jyri.partanen@sulake.com
Timo Sundman
Sales Director Tieto Oyj
timo.sundman@tieto.com

Varajäsenet			
Altti Lagstedt, varajäsen
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Ratapihantie 13, 00520 Helsinki
Puh. 040 488 7272
altti.lagstedt@haaga-helia.fi
Emilia Hjelm, varajäsen
semi@peikko.org

Sytyke ry:n hallituksen sähköpostilista:
hallitus@sytyke.ttlry.fi

Marianne Malila
malila68@gmail.com

Liittokokousedustajat 2010
Minna Oksanen
minna.oksanen@gmail.com

Seppo Takanen
seppo.takanen@codebakers.fi

Osaamisyhteisöt 2010

Lauri Laitinen
lauri.laitinen@nokia.com

Sytykkeessä toimitaan niin yhdistystasolla kuin aihepiireittäin erikoistuneissa osaamisyhteisöissä. Monipuolisessa tarjonnassamme löytyy jokaiselle jotakin. Vaihtoehtona on myös perustaa omalle kiinnostukselleen uusi
osaamisyhteisö – Sytyke-hallitus toivottaa toimintaehdotukset tervetulleeksi. Osaamisyhteisön toimintaan
pääset mukaan laittamalla postia vetäjälle.

BisOSY
BisOSY on ohjelmistoliiketoiminnan osaamisyhteisö, jonka tavoitteena on parantaa suomalaista ohjelmistoliiketoimintaosaamista ja
kiihdyttää alan kasvua ja kansainvälistymistä.
Vetäjänä Jyrki Kontio.
jyrki.kontio@iki.fi

RELA
on vapaamuotoinen, relaatiotietokantoihin keskittynyt osaamisyhteisö, joka kokoontuu 1-2 kuukauden välein. Tapaamisissa on aina
pari alustajaa tai esittäjää, jotka ovat yleensä kerhon jäseniä.
Vetäjänä Lauri Pietarinen.
lauri.pietarinen@relational-consulting.com

KAOS
Kokonaisarkkitehtuurin osaamisyhteisö, joka pyrkii edistämään
liiketoimintalähtöistä kokonaisarkkitehtuurinäkemystä suomalaisissa
yrityksissä ja yhteisöissä, muodostamaan aktiivisen arkkitehtiverkoston sekä synnyttämään kokonaisarkkitehdin ammatti-identiteetin.
Vetäjänä toimii Kari Hiekkanen.

SK SIG - Suomen suorituskykytestaajat
SK SIG Suomen suorituskykytestaajat on tietojärjestelmien suorituskykyyn keskittyvä TestausOsyn ja RELA:n rinnakkaisryhmä.
Vetäjänä toimii Ilkka Myllylä.
ilkka.myllyla@reaaliprosessi.com

KäytettävyysOSY
KäytettävyysOSY tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden verkostoitua ja
vaihtaa kokemuksia käytännössä toimiviksi osoittautuneista käytettävyyden kehittämiskeinoista sekä kehittää omaa käytettävyysosaamistaan. Vetäjänä ja yhteyshenkilönä Matti Vuori.
xmvuori@kolumbus.fi
MallinnusOSY
MallinnusOSYn tehtävä on yhdistää ohjelmistokehitykseen liittyvästä
mallinnuksesta kiinnostuneet henkilöt keskustelemaan ja vaihtamaan
ajatuksia sekä välittää tietoa aiheesta. DAMA (www.damafinland.org)
on yhdistetty MallinnusOSYyn.
Vetäjänä toimii erikoistutkija Juha Pärssinen VTT:ltä.
juha.parssinen@vtt.fi (puh. 020 722 5612)
PrOSY
Projektitoiminnan osaamisyhteisö yhdistää systeemityöprojektien
kehittämisestä kiinnostuneet. Vetäjänä Petteri Puurunen.
petteri.puurunen@tieto.com

SOA SIG
SOA SIG (Special Interest Group) on palveluarkkitehtuuriin
(Service-Oriented Architecture, SOA) keskittynyt osaamisyhteisö,
jonka tarkoituksena on tarjota jäsenilleen mahdollisuuksia vaihtaa
kokemuksia ja tietoa palvelulähtöisten liiketoiminta-arkkitehtuurien
periaatteista, menetelmistä, välineistä ja sovelluksista.
Vetäjänä Janne J. Korhonen.
janne.korhonen@jannekorhonen.fi
TestausOSY - FAST
TestausOSY on testauksen parissa työskentelevien yhteinen
verkosto. Testauksen osaamisyhteisön tarkoituksena on edistää
suomalaisen ohjelmistotestauksen ja ohjelmistotestaajien asemaa
ja auttaa kaikkia testauksen parissa painiskelevia. Paikallistoimintaa
on pääkaupunkiseudulla, Tampereella sekä Oulussa. Vetäjänä toimii
Maaret Pyhäjärvi.
maaret.pyhajarvi@iki.fi
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Pysyykö ohjelmistosi liiketoiminnan tahdissa?
Liiketoiminnan ja sen ympäristöjen muuttuessa ikuisena haasteena on saada ohjelmistot muutetuiksi tarpeita vastaaviksi. Yhä enemmän siirrytään markkinapaikasta markkina-avaruuteen (market place  market space). Hyvää arkkitehtuuria ja ketterää ohjelmistokehitystä hallitusti käyttämällä muutokset on kuitenkin mahdollista toteuttaa nopeasti,
kun tekijöinä ovat osaavat, liiketoimintaa tuntevat tekijät.

Business muuttuu – hallitse muutosta

Ohjelmistokehityksen parhaat käytännöt

Tuloksekas tiimidynamiikka
17.5.
CRM mitattavassa liiketoiminnassa
20.-21.5.
Liiketoimintainformaatiolla johtaminen (LIJO)
24.-25.5.
Change Leadership – Muutoksen menestyksekäs johtaminen
4.6.
Prosessien mallintaminen
24.-26.5. • 18.-20.8.
Liiketoimintaprosessien kehittäminen
17.-18.6. • 20.-22.9.
Web 2.0 ja sosiaaliset mediat
19.5.
IT-sopimukset
3.-4.6.
Open Sourcen hyödyntäminen
7.6.
Tietoturvallisuuden hallinta
9.-11.6.
Lean Thinking – Tehosta toimintaa!
23.6.

Vaatimusten määrittely ja hallinta
Määrittely ja suunnittelu (UML 2.1)
SOA-palveluiden määrittely ja suunnittelu
.NET-järjestelmän suunnittelu
Java EE –järjestelmän suunnittelu
Java projektipäällikkövalmennus 2:
ketteryys, tuottavuus ja tuloksellisuus
.NET-järjestelmän projektipäällikkövalmennus
Testaus järjestelmän tilaajalle
Tietoturvatestaus
Testauksen valmennusohjelma

Arkkitehtuurissa muutettavuuden ydin

Toteuta laadukkaasti

Tietoarkkitehtuurin kehittäminen
TOGAF 9 Foundation
Yritysarkkitehtuurin suunnittelu
Tietojärjestelmäarkkitehdin valmennusohjelma

EJB 3.0 ja Java Persistence API
PHP-ohjelmointi
HTML ja CSS
.NET Design Patterns
JavaScript-ohjelmointi
Java 5, 6 ja 7 uudet piirteet
Java Web Service –ohjelmointi 2.0
Introduction to Mobile Linux

10.5. • 13.9.
23.-25.8.
14.-15.6. • 2.-3.9.
23.8. alkaen

Ketteryydellä ROI näkyviin
Test Driven Development Workshop (TDD, .NET/Java)
17.-18.5.
Ketterän ohjelmistotuotannon jatkokurssi
7.6.
Tehokas ketterä testaus
10.-11.6.
Ketterän ohjelmistoprojektin läpivienti
16.-18.6.
Certified ScrumMaster
21.-22.6. • 19.-20.8. • 20.-21.9.

7.-9.6. • 1.-3.9.
19.-21.5. • 15.-17.9.
15.-16.6.
14.-15.6. • 27.-28.9.
28.-29.6. • 2.-3.9.
10.-11.6.
16.-18.6.
31.5.
31.5.
28.-30.6.

19.-21.5. • 6.-8.9.
20.-21.5.
20.-21.5. • 30.-31.8.
20.-21.5.
24.-25.5. • 26.-27.8.
27.-28.5.
16.-18.6.
4.6.

Tutustu myös laajaan projektikurssitarjontaamme
www.tieturi.fi/projektitoiminta

Kaikki kurssit: www.tieturi.fi | myyntipalvelu@tieturi.fi | puh. 09 4315 5333

