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Tule mukaan verkostoitumaan Sytykkeen jäsenille järjestettävään
syyskokoukseen, seminaariin ja illanviettoon 23.11.2011!
50 nopeinta ehtii mukaan – tervetuloa! (s. 2)

• Kutsu •
Systeemityöyhdistys Sytyke ry

Syysseminaari ja sääntömääräinen syyskokous
ke 23.11.2011
Päivä		
ke 23.11.2011
Paikka		
HUB-Helsinki, Annankatu 31-33 C, II kerros
Seminaari
klo 15:30-17
Syyskokous
klo 17-18
Illallinen
klo 18-21
---------------------------------------Tervetuloa Moniaistisen vuorovaikutusteknologian seminaariin (lisätietoa tauchi.cs.uta.fi) !
Ohjelma:
15:30		
Kahvi ja pieniä kolmioleipiä
15:40 		
HUB-Helsinki esittäytyy, Anne Raudaskoski, tj HUB-Helsinki
15:50		
Moniaistinen vuorovaikutusteknologia, Arto Hippula, TaY TAUCHI-tutkimuskeskus
16:35		
Nokian innovaatiopalkinto $150 000, Ympyrän keksiminen, Ilpo Kojo, Fluid Interaction Oy
17:00		
Syyskokous
18:00		
Verkostoitumista ruokailun lomassa
			
- Ceasar-kanasalaatti ja patonkia
			
- viini, kivennäisvesi
			
- suklaakonvehti
21:00		
Tilaisuus päättyy
Syyskokouksessa käsitellään oheisen esityslistan sisältämät Systeemityöyhdistyksen sääntöjen 9 §:n mukaiset asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan
valinta
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Kokouksen sääntöjen mukainen työjärjestys
5. Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
6. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus ja maksuajankohta
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja 6 muuta jäsentä
8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
9. Valitaan yhdistyksen edustajat ja ehdokkaat hallintoelimiin
10. Muut asiat, jotka on hallitukselle osoitetulla kirjallisella ilmoituksella saatettu syyskokouksen
käsiteltäväksi vähintään viikkoa ennen kokousta
		
- Sääntömuutos
11. Ilmoitusasiat
12. Kokouksen päättäminen
Pyydämme ilmoittautumaan 15.11.2011 mennessä osoitteessä http://bit.ly/sytyke-syysseminaari2011
Helsingissä 1. päivänä syyskuuta 2011
Systeemityöyhdistys Sytyke ry
Hallitus

Tervetuloa!

••
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Pääkirjoitus
Tarmo Toikkanen
Julkaisija

Systeemityöyhdistys Sytyke ry
Tietotekniikan liitto ry
Lars Sonckin kaari 12
02600 Espoo
vaihde: 020 741 9898
fax 020 741 9889

Päätoimittaja

Juha Jääskinen
juha.jaaskinen@digia.com
puh. 050 420 0822

Toimitussihteeri
Anne Hakala

Taitto

Speaking Bark Tmi
Katja Tamminen
taitto.kt@speakingbark.com

Toimituskunta 3/2011
Laivaseminaaritoimikunta

Lisätietoja

lehdestä

www.sytyke.org/st

Tilaukset

Systeemityö-lehti sisältyy
Sytykkeen jäsenmaksuun.
Vuositilaus 30 €
Irtonumerot 8 €
min. 50kpl lisätilaus 2€/lehti
(viim. 1kk ennen julkaisupäivää).
Tilaukset yhdistyksen toimistosta.

Kansikuva

Katja Tamminen

Nro

2011 Numerot
Ilmestyy

1. Kokonaisarkkitehtuuri
2. Systeemityön käsityöläiset
3. Muurit murtuu
4. Mobiiliekosysteemityö

09.03.2011
04.05.2011
05.10.2011
14.12.2011

Painopaikka

T-Print
Ahokaari 1-3
05460 Hyvinkää
Puh. (019) 475 8500
Painos: 3500 kpl
ISSN 1237-0525
18. vuosikerta, nro. 3

Ilmoitushinnat

Takakansi A4 1200 €
Sisäkannet A4 1000 €
Sisäsivut 1/1 800 €
Sisäsivut 1/2 600 €
Sisäsivut 1/4 400 €
Arvonlisävero 0%
Vakiopaikan vähintään vuodeksi
varanneille 20% alennus.
Kirjoituksia ja kuvia saa lainata
lehdestä vain toimituksen luvalla.
Toimitus on sitoutumaton eikä
ota vastuuta kirjoittajien
mielipiteistä. Toimitus ei
vastaa asiavirheistä.

Jokavuotinen risteilyseminaari oli
jälleen menestys. Suurkiitokset risteilyisäntä Ilkka Pirttimaalle, joka kuulemma jättää monivuotisen tehtävänsä
seuraajalleen. Risteilyssä murrettiin
myös sosiaalisia muureja jakamalla
kaikille palapelin paloja. Toisten palasten metsästys oli hyvä tekosyy tutustua ventovieraisiin. Palapeleistä löytyi
myös Sytykkeen uusi logo, joka tässäkin lehdessä on nähtävissä. Uusi logo
on osa yhdistyksen viestinnän ryhdistysliikettä, johon kuuluu visuaalisen
yhtenäistämisen lisäksi myös viestintäkanavien ja -tapojen järkeistäminen.

muiden OSYjen ja Sytykkeen kanssa,
Tietotekniikan liitosta puhumattakaan. Sytykkeen hallitus ei useinkaan
tiedä etukäteen OSYjen suunnittelemista tapahtumista, mikä tekee niiden
markkinoinnin hankalaksi. Sytykkeen
hallituksessa onkin valittu erilliseksi
rooliksi OSY-vastaava, jonka kanssa
jokaisen OSYn isännistön toivotaan
olevan yhteydessä. Ajantasaiset yhteystiedot ovat jokaisessa lehdessä.

Vaikka jäsentiedotteet lähtevät edelleen
sähköpostitse, on pääviestintäkanavaksi
valikoitunut LinkedIn-verkostopalvelu.
Ammattilaisverkostona se soveltuu
varsin hyvin jäsenistön tarpeisiin, sillä
siitä on muutenkin hyötyä verkostoitumisessa ja kumppanien löytämisessä.

Yhteydenpito Sytykkeeseen ei ole
pelkkä tylsä velvollisuus. Tietotekniikan liitolta saa Sytykkeen kautta rahaa
tapahtumien järjestämiseen, joten
tulevien tapahtumien osalta kannattaa
hyvissä ajoin olla yhteydessä Sytykkeeseen, jotta tapahtumalle voidaan järjestää lisärahoitusta ja markkinointi- ja
tiedotusapua. Samalla saamme raportoitua liitolle Sytykkeen piirissä tapahtuvat monipuoliset tilaisuudet.

Puuttuvien palojen metsästämistä
tuntuu joskus olevan Sytykkeen
OSYjen löytyminen. OSYt ovat
autonomisia ja tätä ei ole tarkoituskaan muuttaa. Autonomia kuitenkin vähentää OSYjen tarvetta viestiä

Verkon välineet muuttavat viestintää,
markkinointia ja yhteistyötä. Myös
Sytykkeen toimintatavat ovat murroksessa. Tervetuloa LinkedIn-ryhmäämme ehdottamaan parannuksia,
kommentoimaan ja verkostoitumaan!
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Immo Salo
Kirjan “Cloud computing - palvelut
verkossa” (WSOYPro 2010) kirjoittaja ja
asiantuntija Zipipop Oy:ssä. Oma yritys
v. 2006 perustettu Eufris. Seuraava kirja
pilvipalveluista ilmestyy keväällä 2012.
[immo.salo@zipipop.com]

Pilvipalveluissa puheesta tekoihin
Pilvipalveluiden käsite on tuttu ja hypehuumasta siirrytään kohti
arkipäiväistymistä. Laitteisto- ja ohjelmistoresurssien ostaminen ja
omistaminen tai edes pitkäkestoisin sopimuksin vuokraaminen on vaikeasti
perusteltavissa, kun samat resurssit saa nopeasti, joustavasti ja edullisesti
palveluna ilman, että tulevia tarpeita tarvitsee tietää tai edes ennustaa.

Johdanto
Seuraavan IT-huuman big datan koputellessa ovelle pilvipalveluiden käsite on
jo joidenkin tulkintojen mukaan ohittanut hype-käyrän huipun ja Google
Trends -haulla käsitteen hakusuosiota
kuvaava käyrä on ohittanut huippunsa.
Pilvipalvelut eivät kuitenkaan ole vaipumassa unholaan, vaan ovat saavuttamassa kypsyysasteen, jolloin viime
vuosien aikana povattuja hyötyjä aletaan viimein saavuttaa ja alkuvaiheen
innostus alkaa realisoituvien hyötyjen
myötä muuttua euroiksi. Käyttöönoton
nopeus, käytön joustavuus ja skaalautuvuus sekä kustannusten läpinäkyvyys näkyvät muuallakin kuin white
papereilla. Pilvipalvelumarkkinat ovat
olleet tapahtumarikkaat viime vuosina
ja markkinat ovat edelleen kaukana
vakiintumisesta.
4
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Pilvipalvelut yhä tutumpia
Pilvipalveluiden jako SaaS-, PaaS- ja
IaaS-kategorioihin on tullut tutuksi.
Asennettavien
toimisto-ohjelmien
korvaaminen Google Sovelluksilla tai
Office 365:llä puhuttelee varsinkin
pienyrityksiä. Sähköpostipalvelimen
korvaaminen pilvipalveluna tarjottavalla vaihtoehdolla alkaa kuulostaa
houkuttelevalta vaihtoehdolta yhä
useammassa organisaatiossa. Niissä
yrityksissä, joissa uskotaan tulevaisuuden olevan sähköpostiton, siirrytään
voimalla pilvipalveluina tarjottaviin
viestintäpalveluihin kuten Podio, Salesforce.com Chatter, SAP Streamwork
tai Yammer.
Yksityisestä julkiseen pilveen
Olemassa olevan palvelinkapasiteetin
hyödyntämisen tehostamisessa myyn-

tivaltteina käytetään pilvipalveluiden
käsitteistöä ja sanaparin ’yksityinen
pilvi’ takaa löytyy jo useita vaihtoehtoja käytännön toteutukseen. Eucalyptuksen rinnalle nousee OpenStack
ja Ubuntun kohdalla tapahtui jo ohiajokin, kun Canonical julkisti, että
seuraavassa versiossa 11.10 Ubuntu
Enterprise Cloudin mahdollistajana on
Eucalyptuksen sijaan OpenStack. Tarjolla on muitakin kuten vSphere, OpenNebula ja Nimbus, joten valinnanvaraa
on. Yksityisen pilven kohdalla pilvipalveluiden eduista suuruuden ekonomian
mukanaan tuoma yksikkökustannusten
aleneminen, keskitetyn palveluntarjoamisen mukanaan tuomat erikoistumisen hyödyt sekä keskittyminen omaan
ydinliiketoiminaan ilman investointien
mukanaan tuomaa ylläpito- ja taserasitetta jäävät saavuttamatta. Monessa

tapauksessa yksityisen pilven ratkaisut
ovat pitkällä aikavälillä siirtymävaiheen
ratkaisuja, joista irtaannutaan julkisten
pilvipalveluiden käyttöön, kun laitekanta sovelluksineen vanhenee.

Pilvipalvelumarkkinoiden
kehitys
Julkisten pilvipalveluiden tarjoajien
uranuurtaja Amazon porskuttaa Web
Services -tarjonnallaan laajentaen palveluiden kirjoa jatkuvasti. Yhä laajemmalla arsenaalilla ovat liikkeellä myös
mm. Microsoft Windows Azure -palvelullaan, IBM, Rackspace ja Google.
Osa palveluntarjoajista on tullut ostetuiksi kuten Terremark Verizonin toimesta ja Heroku Salesforce.comin
toimesta, ja uusiakin ilmaantuu. Viimeisimpänä PaaS-markkinoille Zend
Technologies omalla PHP-pilvellään,
joka ensi kokeilun perusteella vaikuttaa
hyvin kiinnostavalta, vaikkei hintatietoja vielä olekaan saatavilla. Sovelluskehittäjien parissa suurta kiinnostusta
on herättänyt Joyentin sponsoroima
Node.js, joka on tapahtumapohjainen
palvelinpuolen Javascript-ympäristö,
ja sen ympärille rakentunut Joyentin
Node.js Cloud Services. Peleistä ja
pikkuefekteistä selainpuolella tutuksi
tullut Javascript on tekemässä siirtymää palvelinpuolelle, ja Node.js on
yksi esimerkki tästä kehityksestä. Projektin kiinnostavuutta kuvaa hyvin se,
että Node.js on kolmanneksi seuratuin
projekti (08/2011) Githubissa Rubyon-Railsin ja jQueryn jälkeen, joista
jälkimmäinen taas edustaa Javascriptin
kehittynyttä käyttöä selainpuolella.

AWS on sertifikaatteineen (FISMA,
SAS-70, ISO 27001, PCI DSS Level
1) luotettava vaihtoehto ja uusien palveluiden, ominaisuuksien ja työkalujen
julkistamisen vauhti on huima. Pieniä
notkahduksia on ollut. Yli vuorokauden kestänyt käyttökatkos Yhdysvalloissa 21.4.2011 sai laajaa huomiota ja
osoitti myös pilvipalveluihin nojaavien
palveluntarjoajien
haavoittuvuuden,
kun esimerkiksi Foursquare ja Heroku
kärsivät Amazonin ongelmista. Elokuussa puolestaan salama hiljensi osan
palvelimista Euroopan palvelinkeskuksessa. Näistä huolimatta pilvipalveluiden kruunua ei AWS:n päästä hevin
viedä.

Google App Engine
Toistaiseksi vähällä huomiolla selvinnyt vuonna 2008 lanseerattu GAE on
porskuttanut eteenpäin ja SDK:n viimeisimmän version julkistuksen yhteydessä yritys kertoi, että tulevaisuudessa
uusi versio ilmestyy kuukausittain.
Yritys on kertonut, että vuoden loppupuoliskolla GAE:n beta-vaihe päättyy
ja elokuussa GAE läpäisi auditoinnit ja
sai tukun sertifikaatteja (SAS Type II,
SSAE 16 Type II, ISAE 3402 Type II).

päivässä) tarjoava, Googlen skaalautumis- ja tietoturvaosaamiselle pohjautuva alusta ole kiinnostanut enempää.
Tietokanta-arkkitehtuurin erilaisuus ja
esimerkiksi PHP-kielen tuen puuttuminen (GAE:lla on SDK:t Javalle, Pythonille ja Googlen omalle Go-kielelle)
ovat olleet yksi hidaste. SQL-tuki lisätään lähitulevaisuudessa ja beta-kutsu
tuli jo. Omat kokemukseni käytöstä
ovat ulottuneet asiakastukipalvelusta
chatti-robottiin ja sisällönhallintajärjestelmästä perinteiseen staattiseen
nettisivuun ja uskon, että kunhan betavaihe päättyy, niin Google App Enginellä on edessään valoisa tulevaisuus.

Entä seuraavaksi?
Pilvipalvelut ovat tulleet jäädäkseen.
Nyt niiden avulla voi saavuttaa kilpailuetua, pian ilman niitä menettää
sen. Pienille yrityksille ne tarjoavat
ennennäkemättömän mahdollisuuden
toteuttaa visioita ilman suuria pääomatai tukipanostuksia. Markkinatietoisuuden lisääntyessä mahdollisuudet
arbitraasiin vähenevät ja innovatiivisten lisäarvopalveluiden tarjoamien ratkaisujen kysyntä kasvaa. Aika on kypsä
- hyppää kyytiin nyt.

Google PaaS-alustalla on ollut ongelmansa, mutta silti on ihme, ettei maksutta kohtuullisen määrän resursseja
(esim. 46 miljoonaa XMPP API-kutsua

Amazon Web Services
Amazon Web Services tulee lähes
aina mainituksi, kun suosituimpia tai
suurimpia pilvipalveluita listataan.
Ekosysteemi palvelun ympärille on
kehittynyt ja Suomessa esimerkiksi
Codento tarjoaa Amazonin partnerina
pilviratkaisujen suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä asiantuntijapalveluita.
Kehittämäni Eufris.com puolestaan
tarjoaa työkalun nopealle nettisovellusten ja -sivujen testaamiselle, kehitykselle ja käyttöönotolle. Itse palvelu
pyörii Amazonin EC2-palvelussa ja
toteutuksessa hyödynnetään tallennuspalveluita S3 ja EBS. Alustan ja palvelun ollessa pilvipalveluihin perustuva,
ei kiinteitä kustannuksia käytännössä
ole.
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LIIKETOIMINTAPROSESSIT SUJUVIKSI
HYÖDYNNÄ HAAGA-HELIAN LAAJA-ALAISTA
LIIKETOIMINTA- JA IT-OSAAMISTA JA OHJAUSTA
Mahdollistamme organisaation tarpeista lähtevän toiminnan ja
prosessien kuvaamisen, analysoinnin ja kehittämisen.
Palvelutarjontamme
• Selvitystyöt ja kartoitukset
• Mallinnukset ja analysoinnit
• Kehittämistyöpajat
• Kehittämisprojektit
• Koulutukset

http://prolab.haaga-helia.fi
Lisätiedot:
Jarmo Sarkkinen
jarmo.sarkkinen@haaga-helia.fi
050 412 6913

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

!

jasenasiat@ttlry.fi
p. 020 741 9898
f. 020 741 9889

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.

Osaamisyhteisöt 2011

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]

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]

SOA SIG
SOA SIG (Special Interest Group) on palveluarkkitehtuuriin (ServiceOriented 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]

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)

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]

PrOSY
Projektitoiminnan osaamisyhteisö yhdistää systeemityöprojektien
kehittämisestä kiinnostuneet. PrOSYyn on yhdistetty myös Ketterän
kehityksen OSYn näkökulma. Vetäjänä Petteri Puurunen.
[petteri.puurunen@tieto.com]

KAOS
Kokonaisarkkitehtuurin osaamisyhteisö, joka pyrkii edistämään
liiketoimintalähtöistä kokonaisarkkitehtuurinäkemystä suomalaisissa
yrityksissä ja yhteisöissä, muodostamaan aktiivisen arkkitehtiverkoston sekä synnyttämään kokonaisarkkitehdin ammatti-identiteetin.
Vetäjänä toimii Anna Aaltonen. [anna.aaltonen@fortum.com]

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]

Tietotekniikan liiton koulutuksia
11.-12.10., 9.-10.11. ja 25.11. Scope Managerin tutkinto
13.10. ITIL versio 3 johdanto
14.10. Program Management Toolkit – for software and systems development
17.10. Hiljainen tieto, innovaatio ja IT
20.10. Tietosuoja-asioiden huomioiminen IT-/tietojärjestelmähankkeissa
19.10. PRINCE2 johdanto
21.10., 21.11. ja 16.12.
Software Process Improvement Manager (SPI Manager)
26.10., 16.11. ja 14.12.
Innovation Manager
4.11.
IT-kysymykset Venäjän liiketoiminnassa ja yritysjärjestelyissä
14.11. IT-projektisopimukset
22.11. Sosiaalisen median kompastuskivet
8.12.
Tietojärjestelmän hankinta – vaatimusten määrittely ja hallinta
9.12.
Tietojärjestelmän hankinta – toimittajan valinta ja valvonta
13.12. Hankehallinnan työkalupakki – tietojärjestelmähankkeiden ja -projektien johtamiseen
Lisätiedot www.ttlry.fi/koulutus

SYSTEEMITYÖ

3/2011

7

Tomi Tuominen
Kirjoittaja toimii johtavana konsulttina
nSense Oy:ssä, erikoisalana tietomurrot ja niiltä suojautuminen. Vapaaajallaan hän järjestää tietoturva-alan
tapahtumia ja laskee lumilaudalla.
[tomi.tuominen@nsense.fi]

Älypuhelimet tietoturvatutkijan silmin

Äly

puhelimien suosio on kasvanut viime vuosina räjähdysmäisesti
ja nykypäivänä laitteita käytetään työtehtävien lisäksi myös
yksityiselämän tarpeisiin. Monipuoliset käyttökohteet ja käyttäjämäärien kasvu
ovat tehneet niistä kiinnostavan kohteen myös tietorikollisille. Tämän artikkelin
tarkoituksena on tarkastella älypuhelimien ominaisuuksia tietoturvatutkijan
näkökulmasta ja arvioida kuinka haastavia kohteita älypuhelimet
todellisuudessa ovat tietorikollisille.

Tämän päivän uutisia lukemalla saa
helposti sellaisen käsityksen, että älypuhelimien tietoturva on parhaimmillaankin vitsi ja suojauksia murretaan
yhä kiihtyvällä tahdilla. Todellisuudessa
asiat eivät ole aivan niin yksiselitteisiä.
Älypuhelimien
käyttöjärjestelmien
välillä on merkittäviä eroja ja niiden
laittaminen samaan lokeroon ei ole
millään tavoin perusteltua. Tässä
artikkelissa tarkastellaan kahta varsin
erilaista alustaa: Applen iOS:ia ja
Googlen Androidia.

Ekosysteemeillä on eroja
Älypuhelimien merkittävimpiä kilpailuvaltteja on sovellusten hankkimisen helppous: iOS –alustoilla Applen
App Store ja Androidilla Android
Market. Sovelluskaupat tarjoavat pintapuolisesti tarkasteltuna hyvin saman8
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kaltaisen käyttökokemuksen, mutta
käytännön pelisäännöt eroavat varsin
paljon toisistaan. Vahvasti yleistäen
voisi todeta, että siinä missä App Store
on erittäin tiukasti ohjattu, on Android
Market miltei kokonaan vailla kontrollia.
App Storen nihilistinen lähestyminen
on kuitenkin tuottanut varsin vaikuttavaa jälkeä ja ei-toivottuja toiminnallisuuksia esiintyy iOS -sovelluksissa
erittäin harvoin. Hyvä lopputulos on
seurausta monesta asiasta, mutta yksi
tärkeimmistä on varsin kattava sovellusten automaattinen analysointi.
Tulosten perusteella voidaan melko
suurella varmuudella todeta, sisältääkö
sovellus muutakin kuin esittelytekstissä
kuvatun toiminnallisuuden.

Android Marketilla vastaavaa menettelyä ei ole käytössä. Tämän lisäksi
käyttäjän ei tarvitse käyttää Android
Marketia ollenkaan, vaan hän voi asentaa ohjelmat haluamastaan lähteestä.
Tämä toiminnallisuus mahdollistaa
puolestaan monia sellaisia hyökkäyksiä,
mitkä eivät iOS:ssa ole yksinkertaisesti
mahdollisia - ellei käyttäjä ole käyttänyt ”vapaudut vankilasta” –korttia.
Jailbreak eli ”vankilasta karkaaminen”
tarkoittaa sitä, että käyttöjärjestelmän
suojaukset murretaan jonkin haavoittuvuuden avulla, minkä seurauksena laitteen turvamekanismit poistuvat joko
osittain tai kokonaan käytöstä. iOS:in
kohdalla tämä mahdollistaa mm.
muiden kuin App Storesta ostettujen
sovellusten suorittamisen ja ohjelmien
laittoman kopioinnin.

taa nk. ROP (Return Oriented
Prorgramming)
hyväksikäyttömenetelmä. Tämän jälkeen
hyökkääjän pitää vielä löytää ja
hyödyntää haavoittuvuutta käyttöjärjestelmän ytimessä (kernel).
Mikäli hyökkääjä ei pysty käyttämään ytimen haavoittuvuutta
hyväkseen, voi hän vaihtoehtoisesti pyrkiä ohittamaan
koodin allekirjoitustarkistukset
(code signing) ja hiekkalaatikon
(sandbox). Tämän jälkeen hänen
pitää vielä etsiä ja hyödyntää
haavoittuvuutta, minkä avulla
voidaan korottaa ajonaikaisia
oikeuksia (Local privilege escalation).
Voidaankin todeta, että vaikka
toimivan hyväksikäyttömenetelmän laatiminen ei ole mahdotonta, sen tuottaminen on
kaukana yksinkertaisesta, vaatii
erittäin paljon aikaa ja roppakaupalla osaamista.

Jailbreak saattakin tuntua lähtökohtaisesti houkuttelevalta ajatukselta, mutta
asialla on myös varjopuoli: jos jailbreak –yhteisö pystyy ohittamaan laitteen turvamekanismit, niin mikä estää
muita tekemästä samoin?

Kerroksista turvaa
Siinä missä Android on lähinnä lisäominaisuuksilla höystetty sulautettu
Linux, on iOS rakennettu alusta alkaen
mobiililaitteiden käyttöjärjestelmäksi.
Lähempi tarkastelu paljastaakin käyttöjärjestelmissä merkittäviä arkkitehtuurillisia eroja.
Molemmat käyttöjärjestelmät pyrkivät eristämään sovellukset toisistaan
ja ajamaan niitä rajatussa ympäristössä
(sandbox). Siinä missä iOS luottaa App
Storen analysointiin, pyrkii Android
määrittelemään manifestien avulla
sovellukselle annettavat oikeudet. Kuulostaa hyvältä, mutta kuinka vaikeaa
toimivan
hyväksikäyttömenetelmän
laatiminen sitten on?
Ulkopuolisen koodin suorittaminen
iOS:ssa on varsin haastava operaatio
ja sisältää useita eri vaiheita. Minimissään hyökkääjän täytyy löytää käyttöjärjestelmän virhe, minkä avulla pystyy
muokkaamaan muistia. Löydettyä
haavoittuvuutta varten pitää kirjoit-

Androidin kohdalla toimivan
hyväksikäyttömenetelmän laatiminen on merkittävästi helpompaa.
Käytännössä jo yksittäinen ohjelmointivirhe voi vaarantaa koko käyttöjärjestelmän tietoturvan.

Joskus vähempi riittää
Käyttöjärjestelmän täydellinen haltuunotto ei kuitenkaan ole välttämätöntä
hyökkääjän
kannalta.
Arkaluontoista tietoa voi vuottaa ulos
verkkoliikenteen mukana tai sovellus
voi käsitellä tietoa huolimattomasti.
Älypuhelimien tietoliikennettä on
toistaiseksi pidetty varsin turvallisena,
mikäli käyttäjä vain on välttänyt julkisia langattomia verkkoja. Tilanne on
kuitenkin muuttumassa ja viimeistään
Femtocell –laitteiden tulo pitää huolen
siitä, että sovellusten on pakko huolehtia tietoliikenteen salauksesta itse.
Tässä kohtaa ongelmaksi muodostuu
se, että harva kehittäjä on salauksen erikoisasiantuntija ja salauskirjastot ovat
varsin vaikeaselkoisia. iOS:in tietoliikenteen suojaaminen oikeaoppisesti
onkin tarpeettoman hankalaa, Androidin kohdalla tilanne on parempi.

Uusia uhkia
Älypuhelimien
käyttöjärjestelmiin
kohdistuu myös sellaisia uhkia, mitä ei
ole aiemmin nähty. Tästä hyvänä esi-

merkkinä toimii nk. IPC (Inter-process
communication) –menettely. iOS:ssa
ainoa tapa kommunikoida kahden
sovelluksen välillä on sovelluksen oman
URI-käsittelijän rekisteröinti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sovellus
voi kommunikoida toisen sovelluksen
kanssa kutsumalla sovelluksen käsittelijää esim.
lähetti://lähetä/
vastaanottaja/viesti

Valitettavasti käsittelijää voi oletusarvoisesti kutsua kuka vain ja mikäli
edellä kuvatun esimerkkisovelluksen kehittäjä ei ole ollut valppaana,
voi hyökkääjä laatia www-sivun, joka
lähettää vierailun yhteydessä roskapostia uhrin puhelimesta. Hyökkääjän
tarvitsee vain sisällyttää sivulle kuvalinkkejä, jotka osoittavat hänen haluamiinsa osoitteisiin, esim.
<img src=”lähetti://lähetä/
vastaanottaja1/viesti1”>
<img src=”lähetti://lähetä/
vastaanottaja2/viesti2”>

Osittain uutena uhkana voidaan mainita myös käyttöliittymähyökkäykset.
Monien sovellusten käyttöliittymä
hyödyntää HTML5 –kuvauskieltä
ja mikäli sovelluksen syötteentarkistus on toteutettu puutteellisesti, voi
hyökkääjän olla mahdollista muokata
koko käyttöliittymä haluamakseen. Itse
hyökkäystekniikka on ollut olemassa jo
reilun vuosikymmenen, mutta mobiilisovellusten kohdalla sen vaikutus on
vain paljon dramaattisempi.

Loppusanat
Tuomiopäivän profeetat ovat nopeasti leimaamassa älypuhelimia turvattomiksi, mutta asianmukaisesti
käytettynä ne tarjoavat perinteisiä
käyttöjärjestelmiä paremman suojan
ulkoisia hyökkääjiä vastaan.
Käyttöjärjestelmänä iOS on tällä hetkellä turvaominaisuuksiltaan kypsempi, mutta Android kehittyy huimaa
vauhtia ja onkin syytä olettaa, että sen
tietoturva paranee lähitulevaisuudessa
merkittävästi.
Turvallisen sovelluskehityksen uhat
tuskin tulevat vähenemään tulevaisuudessa, mutta toivottavasti työkalut
niiden torjumiseksi paranevat käyttöjärjestelmien kypsymisen myötä.
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Jouko Malinen

Nokian strategiamuutos puhutti myös
it-alan henkilöstöedustaja kevään
seminaarissamme.

Puheenjohtaja
Tietolan toimihenkilöt ry

Muutoksen tuulet it-alalla
Aloitin Tietoalan toimihenkilöiden
puheenjohtajana vuoden 2007 alusta.
Tämä kulunut vajaan viiden vuoden
jakso on pitänyt sisällään monenlaisia
mullistuksia it-alalla. Nokialla on ollut
merkittävä osuus monessa muutoksessa, myös alan ammattiliittoihin järjestäytymisessä.
Kirjoitin Tietoalan toimihenkilöiden
jäsenlehteen vuoden 2007 alkupuolella ”Maailma muuttuu ja tietoala sen
mukana” -otsikon alla seuraavan artikkelin:
Alamme työnantajia edustava Tietoalojen liitto järjestäytyi viime marraskuun
alusta(2006)
Teknologiateollisuuden työnantajajärjestöön. Tietoalojen työnantajat pääsivät näin mukaan
hyvin varakkaaksi ja vaikutusvaltai-

seksi tunnetun Teknologiateollisuuden elinkeinopoliittiseen toimintaan
ja varmasti jatkossa myös tiivistyvään
edunvalvontaan ja ICT-alan työehtosopimusyhteistyöhön.
Teknologiateollisuuden työnantajiin
kuuluu merkittävimpänä Nokia
Työnantajien järjestäytyminen ”isompiin kammareihin” herätti vilkasta keskustelua meidän Tietoalan ihmisten
piirissä. Tässä on nähtävillä sekä uhkia
että mahdollisuuksia.
Mahdollisuutena on nähtävä se, että
työnantajamme pääsevät laajemmin
mukaan pohtimaan koko ICT-alan
elinkeinopolitiikkaa Suomessa. Sitä
kautta mekin voimme Tietoalana
paremmin päästä vuoropuheluun työnantajien kanssa siitä, miten pystymme
vastaamaan globaaleihin haasteisiin ja

esimerkiksi osaamiseen panostamalla
säilyttämään alan työpaikat Suomessa.
Uhkakuvia voidaan nähdä työehtosopimustoiminnan (TES) puolella,
vaikka Tietoalojen liitto on siirtyessään
vakuuttanut säilyttävänsä Tietotekniikan palvelualan yleissitovan sopimuksen.
Työnantajapuoli esitti akavalaisten
ottamista jollain aikataululla samaan
neuvottelupöytään kanssamme tai ainakin yhteistyön lisäämistä valtakunnallisella ja työpaikkatasolla. Pidimmekin
epävirallisen palaverin, johon osallistui
edustajia Tietoalan toimihenkilöistä ja
ERTOsta sekä työnantajien sekä akavalaisten edustajat. Totesimme sopimustoiminnan jatkuvan entisellään,
mutta pyrimme jatkossa löytämään
yhteistyömahdollisuuksia akavalaisten
kanssa ainakin työpaikkatasolla.

Nokian strategiamuutos mietitytti
it-alan henkilöstöedustajia kevään
seminaarissa.

10
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Tietoalan sopimus
kattaa jo kaikki henkilöstöryhmät eikä se erottele
työntekijöitä koulutustason tai työtehtävän mukaan. Toimialamme luonteeseen kuuluu, että kaikki työntekijät
tekevät asiantuntijatyötä. Jako akateemisiin ja ei-akateemisiin työntekijöihin
on keinotekoinen, joten nykyiset sopimusjärjestelyt eivät vaadi muutoksia.

Mitä on tapahtunut tuon
kirjoituksen jälkeen?
Tuon kirjoituksen jälkeen vajaassa
viidessä vuodessa on Suomen it-ala
kansainvälistynyt. Isot, globaalit yritykset ovat vahvistaneet toimintaansa
Suomessa ja osa meidän töistämme on
siirretty enimmäkseen Itä-Eurooppaan
ja Kaukoitään. Erityisesti Intiaan on
noussut suuria ohjelmointityön alihankintakeskuksia ja suomalaiset it-alan
yritykset ovat perustaneet tytäryhtiöitä
Kiinaan.
Nokia teki tänä keväänä suuren strategisen suunnanmuutoksen, joka koskee
ensiaallossa mobiilipuolen ohjelmistoalaa. Tuo Nokian strategiamuutos käynnisti suuren rakennemuutoksen koko
ict-alalla Suomessa. Rakennemuutos
ravistelee kovasti Nokian alihankkijafirmoja mobiilikehityksen puolella.

Monissa alihankintayrityksissä, kuten Digialla ja
Ixonoksella, on ollut jo isoja yt-neuvotteluita ja henkilöstöä on lomautettu ja irtisanottu. Joutuipa Digia jopa
lopettamaan Porin ja Lappeenrannan
toimipaikkansa kokonaan. Nokia aiheutti myös itselleen melkoisen syöksykierteen ja se tullee jatkamaan omia
supistuksiaan myös muilla kuin mobiilisektorilla jatkossa. Lähikuukausina ja
vuosina tehtävät supistukset heijastuvat
varmasti myös alihankintayrityksiin.
Yt-neuvotteluita on varmasti odotettavissa jatkossakin.
Nokian muutokset voivat kuitenkin
olla myös mahdollisuus uuteen kasvuun. Nokialta vapautui ja vapautuu
paljon osaavia it-ammattilaisia. Tämä
voi houkuttaa uusia niin suomalaisia
kuin isoja ulkomaalaisiakin yrityksiä
investoimaan Suomeen. Merkkejä on
jo ilmassa.
Nokia ulkoistaa lähes 1500 mobiilikehittäjää Accenturelle, jolla on suuri
merkitys myös alan ammattiliittoihin
järjestäytymistä ajatellen. Nokialta
tulee paljon väkeä Tietotekniikan pal-

velualan
työehtosopimuksen
piiriin
ja he olivat järjestäytyneet lähinnä Uuteen insinööriliittoon. Tietoalan toimihenkilöiden
jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti vuosittain, mutta niin ovat myös akavalaisten liittojen jäsenmäärät kasvaneet
hyvän opiskelijatoiminnan ansioista.
Tietolan toimihenkilöt ry on vuosia
käynyt hyvää vuoropuhelua akavalaisten liittojen kanssa, mutta yhteisymmärrystä ei ole tahtonut löytyä.
Työnantajaliitto on myös vuosittain
työehtosopimusneuvotteluiden yhteydessä patistellut meitä yhteistyöhön
Akavan suuntaan. Tänä kesänä järjestäytymiskuvioon vihdoin löytyi meitä
tyydyttävä ratkaisu. Tietoalan toimihenkilöt päätti lähteä STTK:sta ja
ERTOsta ja siirtyä Akavan puolelle
Uuteen Insinööriliittoon, jonka kanssa
pyrimme Tietotekniikan palvelualan
työehtosopimusneuvotteluihin syyskuussa 2011.
Isoja muutoksia ja haasteita on vielä
edessä it-alalla jatkossakin. Niissä riittää töitä meille kaikille it-alan ammatilaisille!
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Pentti Salmela

Kirjoittaja on työskennellyt suurissa
suomalaisissa materiaali- ja tietovaltaisissa organisaatiossa it-alan johtoja asiantuntijatehtävissä. Hän on
seurannut alan kehittymistä pitkällä
aikajänteellä.
[pentti_salmela@dnainternet.net]
It –investointien luokittelu ja it –toiminnan tyhjäkäyntimyllyt

Toiminnan
abstraktiotaso kasvaa

It-toimintaan
tuottavuutta toiminnan uudelta tasolta
Esitetyt arviot Suomen tietoyhteiskuntakehityksestä ovat yhdensuuntaiset:
tietotekniikan alueella, teknisessä kilpailussa menestymme edelleen hyvin. Mutta
uusien palvelujen ja uudistumisen mittareita käyttäen olemme jääneet jälkeen.
Johtuuko it-toiminnan tuottamattomuus siitä, että yritykset ja organisaatiot ovat viime
vuosina sijoittaneet it-panoksensa vääriin kohteisiin, tuottamattomille alueille?
It–investointien luokittelu
It-toiminnan tuottavuus syntyy organisaatioissa toteutettujen investointien
kautta, niiden summana. Ollakseen
tuottava investoinnin avulla saatujen
hyötyjen tulee olla siihen käytettyä
panostusta ja sen aiheuttamia kustannuksia suurempia.
Organisaation tulisi tarkastella investointiensa perusteluja alla olevaa kaaviota apuna käyttäen. Siinä investoinnit
on tyypitelty kolmeen luokkaan. Hankintapäätösten perustelut pitäisi johtaa
kunkin investointiluokan tavoitteista.
12
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1. Teknisen infrastruktuurin tason investoinneilla tavoitellaan
• toimintavarmuutta ja kustannustehokkuutta, mikä pitkälti toteutuu investointien pitkäkestoisuuden kautta.
2. Perusjärjestelmien luokkaan kuuluvilla investoinneilla tavoitellaan
• toimintaprosessien tehokkuutta (toimistotyön, tilaustenkäsittely-toimituslaskutus-, tuotanto-, talous- ja henkilöstöhallinto-, jne. järjestelmien
kautta),
• kustannustehokkuutta, mikä tässäkin luokassa pitkälti toteutuu investointien pitkäkestoisuuden kautta.
• perusjärjestelmien luokkaan. Merkittävä osa it-investoinneista kuuluu
edelleen tähän luokkaan.
3. Uudistumista, muutosta ja kilpailuetua tukevat it-investoinnit
• ohjaustietoa tuottavat järjestelmät, joilla tavoitellaan parempaa päätöksenteon tukea.
• uusien palvelujen, tuotteiden tai liiketoimintamahdollisuuksien kehittämistä tukevat järjestelmät.

It –toiminnan
tyhjäkäyntimyllyt
Tutkimusten mukaan laitteistot ja olemassa olevat tietojärjestelmät kuluttavat valtaosan it-resursseista. Näillä alueilla
ei kuitenkaan voi saavuttaa uutta tuottavuutta it-toimintaan.
Hieman kärjistäen voidaankin puhua tasoilla 1. -2. pyörivistä
”it-toiminnan tyhjäkäyntimyllyistä”.
1. tasolla vallitsee tekniikkausko; hankkimalla uusinta
tekniikkaa saavutetaan tuottavuutta. Monissa organisaatioissa on viimeisen 15 – 20 vuoden ajan jatkuvasti
tapahtunut koko organisaation laajuisia
• toimistojärjestelmien versiovaihdoksia, jotka ovat
edellyttäneet
• käyttöjärjestelmän versiovaihdoksia. Nämä yhdessä
ovat edellyttäneet
• yhä tehokkaampien työasemien hankintoja.
Kuitenkin esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmisto - Wordin ominaisuuksista käytetään vain 4 – 5 prosenttia,
versiosta toiseen samoja ominaisuuksia. Tuottavuutta ei
tällä tasolla synny.
2. tasolla uusitaan perusjärjestelmiä, koska
• 1. tason laitehankinnat ja käyttöjärjestelmävaihdokset edellyttävät tätä,
• perusjärjestelmien versiovaihdokset edellyttävät tätä,
• nykyisiä järjestelmiä korvataan uusilla, esimerkiksi
ERP -järjestelmillä. Näillä hyvin harvoin saavutetaan
sitä uutta tuottavuutta, mitä nämä miljoonahankkeet
edellyttäisivät.
Perusjärjestelmien uusimisella on vaikea saavuttaa uutta
tuottavuutta. Suurimmasta osasta perusjärjestelmiä tuotot
ulosmitattiin 20–30 vuotta sitten, kun ne siirrettiin it:llä hoideltaviksi. Lisäksi perusjärjestelmien jatkuva uusinta vaikuttaa siihen, että myös infrastruktuuria joudutaan uusimaan
ennen aikojaan. Näin ne vauhdittavat tämän ”tyhjäkäyntimyllyn” pyörimistä.
Samaan aikaan kun it:stä ei saada todellista tuottoa, tuottavuuden toinen tekijä, it-kustannukset kasvavat koko ajan.
Mm. Suomen valtiohallinnon it-kustannukset ovat kaksinkertaistuneet vuosien 1998 - 2008 aikana. It:n avulla saadut
tuotot eivät ole samaa luokkaa.

It-toiminnan uusi tuottavuus löytyy
organisaation hiljaisen tiedon tasolta
Kun kuvan kolmiossa noustaan ylöspäin, systeemityön abstraktiotaso kasvaa. Tasolla 3 hankkeet ovat selvimmin yhteydessä yrityksen innovaatiotoimintaan. Huomio on uusien
tuotteiden ja palvelujen, jopa uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämisessä. Ollaan tekemisissä yhä vaikeammin hahmotettavien asioiden kanssa ja näin systeemityön
vaikeusaste kasvaa. Tämän luokan investointien hyödyt ja
tuotot usein monien kehittämiskierrosten takana.
Kehittämiskustannusten ja -aikataulujen ennakointi on yhtä
haastavaa.
Luokaan 3 kuuluville investoinneille tulee tietoisesti hyväksyä tietyntasoinen riski. On kyse yrityksen innovaatioilmapiiristä. Luova tuhlailevaisuuskin pitää olla jossain määrin
sallittua.

Systeemityön abstraktiotason kasvaessa myös käsiteltävän
tiedon luonne muuttuu. Pyramidin alaosassa operoidaan
rakenteellisessa muodossa olevalla tiedolla, kun taas pyramidin huipulla tieto on vaihtelevan muotoista, strukturoimatonta ja kaoottista. Se saattaa piillä myös näkymättömässä
muodossa, organisaation hiljaisessa tiedossa, joka abstraktiotason kasvaessa tulee mukaan yhä merkittävämmässä roolissa. Löytyykö it-toiminnan uusi tuottavuus hiljaisen tiedon
tasolta?

Mitä tulisi tehdä?
Yrityksen it-toiminnan tuottavuus on riippuvainen siitä, saadaanko kuvan investointipyramidi toimimaan tehokkaammin ja oikealla tavalla. Pitää irrottautua it:n 1.-2. tasoilla
tapahtuvasta tyhjäkäynnistä ja nostaa it-toiminta uudelle
tasolle.:
1. Organisaatioiden it-strategioiden, -vuosibudjetoinnin
ja -projektisalkunhallinnan pitäisi perustua kuvassa
esitettyyn it-hankkeiden luokitteluun.
• kuhunkin kerrokseen panostetaan tälle organisaatiolle oikeat resurssimäärät.
• kullekin kerrokselle asetetaan oikean tyyppiset mitattavat tavoitteet ja tunnusluvut. Esimerkiksi työasema- ja toimistojärjestelmäinvestoinneille pitäisi
asettaa 10 vuoden kestotavoitteet. Nykyisin näitä
järjestelmiä uusitaan 2 - 4 vuoden välein.
• jokainen investointi perustellaan ja arvioidaan sen
investointiluokan tavoitteiden mukaan.
2. Organisaatioiden innovaatio- ja it-toiminta on kytkettävä nykyistä selkeämmin yhteen. On kehiteltävä
yhteistä innovaatio- ja it-tuotekehitysprosessia tukevia
systeemityömenetelmiä. Menetelmien on tuettava myös
uudella abstraktiotasolla tapahtuvaa riskienhallintaa.
3. Ymmärrystä tietoyhteiskunnan keskeisistä toiminnoista on parannettava. On ymmärrettävä uudentyyppistä
informaatiologistiikkaa, uuden tiedon syntyä, organisaatioiden tulonmuodostusta, tiedon ja tietämyksen
varastointia ja keskeisten tietoprosessien toimintaa.
4. It-toiminnan tuottavuutta on etsittävä yhä abstraktimmalta toimintatasolta organisaation hiljaisen tiedon
alueelta. Tällöin on ymmärrettävä ja pystyttävä kuvaamaan myös organisaation näkymättömien tietovirtojen
ja varastojen toimintaa. Kun tämän tason tieto yhdistetään uuteen tekniikkaan, on mahdollista synnyttää
todellisia innovaatioita ja saada it-toiminnan tuottavuus
uudelle tasolle.

Tietotekniikan liitto järjestää yllä olevasta aiheesta
ensi syksynä koulutustilaisuussarjan nimellä:
”Hiljainen tieto, innovaatio ja it” (http://www.ttlry.fi/
koulutus/hiljainentieto). Keskeinen teema on, miten
it-toiminnan tuottavuutta saadaan parannettua ottamalla organisaation hiljainen tieto käyttöön. Ensimmäinen tilaisuus pidetään 17.10.2011.
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Lasse Mikkonen

Contribyte Oy:n vanhempi konsultti ja
toimitusjohtaja. Hän toiminut ALM-alueen konsulttina reilut 10 vuotta ja arvioinut prosesseja n. 150:ssä yrityksessä
eri pohjoismaissa. Työkalukokemusta
on kertynyt jutussa mainituista järjestelmistä prosessimäärittelyn, integraatioiden ja kustomointiprojektien kautta.

Elinkaarimallilla
kilpailukykyä ohjelmistotuotantoon:
ALM-työkalut avuksi ohjelmistokehitykseen

Ohjelmistojen elinkaaren hallinta
(Application Lifecycle Management,
ALM) on viime vuosina noussut
selkeästi omaksi prosessialueekseen.
Viime vuosisadalla puhuttiin vain Bug
Trackereistä ja versionhallinnasta.
Nykyään ALM-alueeseen kuuluu paljon
muutakin.
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Vuosituhannen alussa alettiin hahmot- saadaan ajallaan ulos. Suunnitteluakin Näen, että kaupallisella puolella on
taa, että viat eli bugit ovat vain yhden- tärkeämpää on pitää sisältö riittävän kaksi isoa alusta alkaen ALM-lähtöityyppisiä muutoksia. Myös muussa muuttumattomana koko kehitysjak- sesti kehitettyä työkaluleiriä, Microsofsuunnittelumateriaalissa kuin lähde- son ajan, sillä suurin turhautuminen tin TFS ja IBM Rational Jazz. Muut
koodissa muutokset näkyvät hyvin ja tehokkuuden menetys syntyy alati pelurit ovat enemmän tai vähemmän
samankaltaisina loogisina tekijöinä. Ne muuttuvasta feature contentista. Täl- rääppineet kokoon omat tai ostetut
näkyvät jo Idea Management -proses- löin testaajat ja kehittäjät eivät voi kes- teknologiat ja uudelleen brändänneet
sissa, josta ne siirtyvät vaatimustenhal- kittyä työhönsä.
ne ALM-konseptin ympärille. Näihin
linnan ja suunnittelupuolen analyysiin
kuuluu mm. HP ja Borland. Pienemja sitä kautta työTuotepäälliköllä
mistä pelureista näkyvin ainakin Suomäärä- ja kustan- Backlogissa makaa
täytyy olla auk- messa on Atlassian Jira. Kaikki kolme
nusarviointeihin.
toriteetti
kaik- tuotetta ovat backlogin hallintaominailähitulevaisuuden näkyvä
Tämän
jälkeen
kiin sidosryhmiin suuksiltaan hämmästyttävän samanmuutoksista muo- tuotepotentiaali.
– myös liiketoi- kaltaisia. Käyttöliittymätkin ovat kuin
dostuu
Backlog,
minnan
edusta- yhdestä puusta veistettyjä. Niistä löytyy
tekemättömien
jiin. Samoin täytyy vaikkapa kätevä Postit-lappujen siirtely
töiden pino.
ymmärtää viestinnän merkitys osana eli drag’n’drop tiimin taskeille.
prosessia. Sprinttien sisältö tulee olla
Backlogista liikevoittoa
Open Source -työkaluilta
kaikilla tiedossa.
versiohallinnan standardit
Backlog eli muutospyyntöpino on yrityksen tärkeä pääoma. Siellä makaa Olen viime aikoina summannut ALM- Versiohallinnan puolella avoimen lähkoko lähitulevaisuuden näkyvä tuo- termin seuraavasti: Se on tapa yhdistää dekoodin tuotteet ovat saaneet paljon
tepotentiaali. Prosessien ja työkalujen vaatimustenhallinnan, konfiguraation jalansijaa. Ne ovatkin muodostaneet
vaivihkaa Change
avulla backlog saadaan priorisoitua. ja testauksen proSettien käsitteParhaimmillaan muutospyynnöt jär- sessit toisiinsa muulylle standardin,
jestyvät itsestään hyötyjen ja hintansa tosten
hallinnan ALM on tapa yhdistää
joka mahdollistaa
mukaan. Tuloksena ovat optimaalisen kautta. Tämä on vaatimustenhallinnan,
ihmiselle luonliikevoiton tuottavat sprintit ja releaset. minimitaso. Joillain
konfiguraation ja testauksen nollisella tavalla
toimialoilla, kuten
atomisten muuKäytännön rajoitteista johtuen backlog lääketeollisuudessa, prosessit toisiinsa
ei kuitenkaan aina käänny optimaali- finanssialalla ja ava- muutosten hallinnan kautta. tosten jäljittämisen lähdekoodin
seksi liikevoitoksi. Kaikki muutokset ruusteknologiassa,
tasolle. Ensimeivät ole työmäärän tai liiketoimin- on järkevää dokumäinen
tätä
nan hyötynäkökulmasta arvioitavissa. mentoida riippuKoodissa on aina riippuvuuksia, jotka vuuksia tarkemmallakin tasolla. Oikean menetelmää selkeästi toteuttava järpakottavat tiettyjen kokonaisuuksien prosessi- ja byrokratiatason valinta yri- jestelmää oli silloisen Continuus Ltd:n
tekemistä yhdessä. Release-suunnittelu tykselle on periaatteessa optimointion- laboratoriossaan kehittämä tuote,
onkin yksi keskeinen osa ALM-kent- gelma. Kyseessä on siis kompromissi nimeltään myös Continuus. Sittemmin
tää. Siinä näkyy myös yhteneminen vikojen riskitason ja toimitusnopeuden se päätyi osaksi IBM Rational -tuoteperhettä tuotenimellä Synergy.
Service-tuottamisen kanssa.
välillä.
ITIL-silmälasien läpi maailmaa katsovat ”serverin tunaajat” mieltävät releasen kasaksi tickettejä. Riskialttiimpia
heidän mielestä ovat uudet featuret.
Ne tullaan korjaamaan tuotannossa monta
kertaa, ja joudumme myös nostamaan
niistä useita neuvontapyyntöjä asiakkaille.
Myynnin ja markkinoinnin mielestä
taas ainoat järkevät ja hyödylliset asiat
toimituksessa ovat uudet asiakkaalle
mielenkiintoiset ominaisuudet. Kehittäjää ei usein suuremmin kiinnosta
korjaako hän vikaa vai implementoiko
uutta ”killer featurea”. Kehitystyö vaatii
joka tapauksessa suunnittelua ja ohjelmointityötä. Lopulta koodi kääntyy ja
se testataan.

Tuotepäällikkö pitää
aikataulun
Tuotepäällikkö joutuu tasapainoilemaan eri tahojen ristitulessa. Hän
päättää releasen sisällön niin, että se

ALM-työkaluissa on eroja
Työkalut helpottavat ammattimaista
työn tekemistä missä tahansa ammatissa. Kirvesmieskään ei saa työtään
tehtyä kirurgin välineillä.

Tänä päivänä eturivin OS tuotteet
Git ja Mercurial ja niiden johdannaiset toteuttavat melko puhtaasti samaa
periaatetta. Ne ovatkin luoneet standardin tavalle dokumentoida kehittäjän tekemiä muutoksia, joskin paljon
yksinkertaisemmin kuin Synergy.
Nämä systeemit tarjoavat kehittäjille
mieluisan vaikeus/helppous -tason
koodihaarojen ja muutoskokonaisuuksien siirtelyssä. Systeemit vaativat kuitenkin jonkin verran nappitekniikkaa
ja yhteisen ”hiljaisen” kulttuurin kehitysporukalta. Tästä syystä käyttöönotto
mahtikäskymallilla voi olla hankalaa.

Tänä päivänä puhutaan melko yhtenevästi ALM-ratkaisuista sekä kaupallisella että Open Source -puolella.
Esimerkiksi konfiguraationhallinnan
pää-äänenkannattaja CM crossroads
on avartanut CM-fokuksensa
ALM:iin.

Kuten mainittua, isolla rahalla kehitetyt systeemit, Microsoft TFS ja IBM
RTC, ovat omaksuneet 90%:sti Git:n
versiokäsittelylogiikan. Ne tosin toimivat keskitetyn tietokannan päällä, joka
mahdollistaa isonkin organisaation
tasoisen jäljitettävyyden ja hallinnan.

Vikojen korjaamisen
riskitason ja
toimitusnopeuden
välillä täytyy tehdä aina
kompromisseja.
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Molemmissa on myös sujuvat käyttöliittymät niin Eclipse- kuin Visual
Studio –ympäristöihin ja selaimeen.
2000-luvun lopulla IBM:n pelatessa
vanhoilla valteillaan ClearCase ja
Synergy sekä Microsoftin pohtiessa
strategiaansa SourceSafe:n kanssa, OStuotteet ehtivät vallata vahvan aseman
yrityksissä. On vaikea perustella satojen tuhansien investointeja versiohallintaan, kun kehittäjät vannovat yhteen
ääneen asian hoituvan ongelmitta myös
lisenssivapailla työkaluilla.
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Nykyään onkin nähtävissä hintakehitystä ALM-työkaluissa. Voisi kuvitella,
että ylihinnoitellut versiohallintatoiminnot halpenevat ja muuttuvat osaksi
perustoiminnallisuutta. Toisaalta lisäarvoa tuottavat ALM tasoiset muutoshallintatoiminnot siirtyvät keskustelun
keskipisteeksi työkaluvalintoja tehtäessä.
Tämäkin tarina päätyy Textpadistä
Git:in syövereihin.

Kiitos laivaseminaarin sponsoreille!

			

Sytyttääkö? - Liity jäseneksi

Huomaa: Liittyminen Sytykkeen jäseneksi maksaa vain 13€/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 2011 on alkaen 53€ ilman lehtiä, yksi lehti 68€.
Erityisryhmien hinnoittelusta lisätietoja Tietotekniikan liitosta.
Lisäjäsenyys maksaa 13€/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

TOIMISTO

Sytyke ry
Tietotekniikan liitto ry
Lars Sonckin kaari 12
02600 Espoo
vaihde: 020 741 9898
fax 020 741 9889
www.ttlry.fi
jasenasiat@ttlry.fi
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Minna Oksanen

ja

Tarja Raussi

muurit murtuu!
Sytykeen 14. laivaseminaari järjestettiin
7.-9.9.2011 sytyttävässä hengessä.
Ennen laivan lähtöä kuulimme kolme esitystä: Keynotena Jyrki J.J. Kasvi puhui avoimuudesta tietoyhteiskunnassa, Descomin
Outi Ihanainen-Rokio kertoi kuinka somesta
tuli Dome ja Jouko Malinen Tietoalan toimihenkilöistä kertoi, miten IT-duunari selviää
alan rakennemuutoksessa. Lopuksi laivaseminaaritoimikunta esitteli seminaarin käytännön järjestelyjä.
Laivan lähdettyä jakaannuimme kahteen
saliin. Salissa 1 Juha Teljo IBM:ltä vertasi
informaatiota tämän vuosisadan öljyyn ja
pohti, kuinka hyödyntää se. Sen jälkeen Kalle
Huhtala Tieturilta halusi unohtaa sähköpostin ja hyödyntää uuden sukupolven kommunikointivälineitä. Salissa 2 Lasse Mikkonen
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Seminaariuutisia
Contribytestä kertoi ALM:n haasteista ja
mahdollisuuksista. Ja jos ALM ei sano
mitään, kyse on sovelluksen elinkaaren hallinnasta. Sen jälkeen Patrik Ajalin nSensestä
esitteli älypuhelinten sovellusarkkitehtuuria
ja tietoturvaa.
Ensimmäisenä iltana nautimme runsaan
buffet-illallisen palapelitehtävän merkeissä.
Osallistujille jaettiin palapelipalat, joiden
avulla muodostimme pöytäseurueet. Ja tavan
mukaan olimme viimeiseen hetkeen ravintolassa keskustellen päivän sisällöstä.
Torstaiaamu valkeni sateisena, mutta ilma
parani päivän aikana. Osa porukkaa suuntasi
kaupungille, mutta innokkaimmat jäivät laivaan BizLabiin ja HackLabiin. Mitro Kivisen
fasilitoima BizLab keskittyi pohtimaan, missä
ne murrettavat muurit ovat. Ja paljastui, että
suurin osa niistä onkin organisaatioiden sisällä
mm. bisnesväen ja it-väen välillä – yllätys,

yllätys. Ilkka Pirttimaan fasilitoima HackLab
käsitteli älypuhelinten ja muiden päätelaitteiden mahdollisuuksista, sovelluksista ja käytöstä esim. arkipäivän tilanteissa. Ilkka esitteli
mm. sovelluksen, joka on sopeuttanut kalenterin suomalaiseen käyttöön liputuspäivineen.
Varsinainen seminaarianti alkoi Qentinelin
Teemu Vesalan hypyllä X-ulotteiseen pilviuniversumiin. Seuraavaksi Microsoftin
Pasi Mäkinen tarjosi ratkaisuja Microsoftin
kaupan hyllyltä. Tosin kuulemma Microsoftkin on suuntaamassa open source –maailmaa
kohden. Juha Kunnas Disestä kertoi käyttäjähallinnan ja identiteetin hallinnan eroista ja
haasteista.
Päivän lopuksi pidimme paneelikeskustelun, jossa B-sponsorit ja sytykeläiset pääsivät
panelisteina vastaamaan A-sponsoreiden ja
yleisön esittämiin tiukkoihin kysymyksiin.
Panelisteina olivat B-sponsoreista CodeBa-

kersien Mikko Holmberg, Codenton Tommi
Ullgren ja Samlinkin Jani Vesterinen. Sytykeläisiä edustivat Minna Oksanen ja Ilkka Pirttimaa. Paneelia luotsasi ansiokkaasti Mitro
Kivinen.
Seminaari huipentui yhdessä nautittuun a la
carte –illalliseen pitkän kaavan mukaan höystettynä perinteisellä tietokilpailulla seminaariin liittyen. Arvatkaapa mikä oli naisten ja
miesten suhde seminaarissa? Tai X=?
Jyrki J.J. Kasvi:
Miten saadaan olemassa olevaa tietoa käyttöön
palveluihin yli rajojen? Julkiset tietovarannot ovat
vajaakäytöllä. Kuitenkin pitää aina muistaa yksityisyys ja eettiset kysymykset.

Seminaariuutisia
Juha Teijo, IBM:
Tiedosta 80 % on ei-määrämuotoista. Kuitenkin
98% tiedon hallinnasta ja sen hyödyntämisestä
kohdistuu rakenteelliseen tietoon. Uudet mittalaitteet yms. tuottavat tietoa niin paljon, ettei kaikkea
ehditä tallentaa. Merkitystä on siinä, milloin tietoa
tarvitaan: ’real time’ vs. ’right time’. Eli tieto tuodaan
operatiiviseen käyttöön.
Kalle Huhtala, Tieturi:
Kasvokkain kohtaaminen ei ole aina mahdollista.
Silloin yhdistetty viestintä voi auttaa. Sähköposti ei
ole tehokkain tapa kommunikoida. Unohda sähköposti ja avaa itsesi uusille kommunikointitavoille.

Descom Outi Ihanainen-Rokio:
Viestintä muuttuu yhteistyöksi, joten osaamisen
jakaminen nousee arvostetuimmaksi taidoksi työelämässä. Muuri murtuu positiivisella anarkialla.

Lasse Mikkonen, Contribyte:
Sovelluksen elinkaaren hallinnasta ei kannata
ulkoistaa vaatimusten hallintaa eikä laadun hallintaa. Sovelluskehityksen eri tasoilla kommunikointikin on eri tyylistä. Parhaissa tapauksissa ulkoistus
parantaa IT:n ohjausta ja säästää kuluja, mutta
kokonaisvaltainen ulkoistus ei kannata.

Jouko Malinen:
Tutkimusten mukaan IT-duunari voi kohtalaisen
hyvin. Suuret alan murrokset voivat toimia myös
mahdollistajina.

Patrik Ajalin, nSense:
Salaukset puuttuvat, koska päätelaitteet oletetaan
turvalliseksi. Älypuhelimeen usein asennetaan mitä
tahansa ilman kontrollia. Käyttäjä toimii miten on

helpointa ilman pin- ja salasanasuojauksia. Pitäisi
olla sipulipuolustus: kuoriessa löytyy aina uusi
kerros, ja se itkettää.
Teemu Vesala, Qentinel:
Näe pilviuniversumin ulottuvuudet: toiminnallisuus, laadunvalvonta, kehitysprosessit, perinteiset
riskit, pilviriskit ja tietohallinnon prosessiriskit.
Testaa oikein haluamasi ominaisuudet ja saamasi
ominaisuudet. Tee riskiarvio. Tee oikein ja sovita
järjestelmä prosesseihin.
Pasi Mäkinen, Microsoft:
Kuluttajistuminen on täällä – oletko valmis? Kuluttajatrendit vaikuttavat tietohallintoon. Kuluttajaratkaisuista on hyötyä yrityskäytössä. Tietohallinnon
rooli tulee muuttumaan.
Juha Kunnas, Dise:
Järjestelmän erilaiset käyttäjät aiheuttavat haasteita
käyttövaltuuksien ja identiteetin hallintaan. Käyttäjiä on sisäisiä (työntekijät, ulkopuoliset työntekijät /
edustajat) ja ulkoisia (asiakkaan työntekijät / edustajat, yksityishenkilöasiakkaat, kumppanin työntekijät / edustajat). Sama henkilö voi olla useassa
roolissa, jolloin voi tulla vaarallisia työyhdistelmiä.
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Perinteinen dragon-melonta järjestettiin jo 22:n kerran yhteisöille ja yrityksille
Helsingin edustalla elokuun puolivälissä. Tänä vuonna melonta tapahtui Rajasaaren
vesillä 1,8 km radalla ja Sytyke osallistui tapahtumaan ensimmäistä kertaa.
Harjoituksiin kilpailuviikon maanantaina pääsi paikalle 8, joista
allekirjoittanut pääsi rumpaliksi.
Rumpalina kun voi toimia myös
yksikätisesti. Harjoitukset menivät
hyvin ja kävimme jopa kurkkimassa
Energyn beach partyja.
Itse kilpailulähtö siirtyi torstailta
keskiviikolle, joten alkuperäisistä
ilmoittautuneista kaikki eivät päässeet paikalle. Pikaisen some ja

spostikierroksen kautta saimme tarpeeeksi melojia ja niin keskiviikkona
yhteisösarjan ensimmäiseen lähtöön
olimme valmiina. 5:stä ilmoittautuneesta veneestä neljä saapui paikalle
ja niin kisa pääsi alkamaan. Meidän
vene tosin suoritti lähes muiden 1,8
km matkan meloneiden aikaan 2,5
km matkan. Kuten ict-ammattilaisille kuuluu teimme pari luuppia
alkuun. Pokaalia ei siis tänä vuonna
saatu, mutta melontatapahtuma oli

taas onnistunut ja mikä parasta tästä
tapahtumasta jää aina hyvä mieli.
Tulot nimittäin suunnataan lastenklinikan keskososastolle.
Kiitos osallistujille ja erityisesti
Contribytelle, joka lahjoitti t-paidat
meille melojille. Yhteisellä päätöksellä sovimme, että ensi vuonna
uudelleen ja samalla haastetaan
muut TTL:n jäsenyhdistykset
mukaan tapahtumaan!
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- Quu
Tämän lehden teemana on muurien murtuminen. Teema sinänsä vaatii hieman pureskelua.
Ensinnäkin murtuminen sinänsä. Terminä se on
vähemmän dramaattinen kuin esimerkiksi sortuminen tai irtipoikki meneminen. Jos nyt joku viisi
metriä paksu muuri vähän murtuu, niin se saattaa
hoitaa hommansa vielä ihan hyvin. Ja mikä sitten
on muurin homma? Muurejahan tehdään yleensä
sen takia, että halutaan pitää ulkopuolella oleva
asia siellä ulkopuolella. Joissain erikoistapauksissa
halutaan pitää sisäpuolella oleva siellä sisäpuolella, vaikkapa vankeja tai King Kong.
Sivistyneehkölle ihmiselle tulee mieleen sen
enempää miettimättä viisi muuria. Ensimmäisenä tietenkin palomuuri, sitten itkumuuri, joka
aika usein tarkoittaa samaa. Kolmantena vanhan
kunnon rautaesirippu, joka – niin hämmästyttävää kuin onkin – tarkoittaa myös aika usein
sitä samaa. Sitten tulee tietenkin vielä Kiinan
ja Berliinin muurit. Muurihifistit toki tietävät
Hadrianuksen muurin – tai valliksi sitä varmaan
enemmänkin kutsutaan, sekä kaikki Asterixista
vähänkin kiinnostuneet tietävät tietenkin Limeksen, eli Rooman valtakunnan rajan, joka jossain
vaiheessa kulki nykyisen pankkimaailman keskuksen, Frankfurtin, pohjoispuolisilla kukkuloilla, joita myös Taunus-vuoristoksi leikkisästi
kutsutaan.
Muurin murtuminen käytännössä tarkoittaa sitä,
että muuriin tulee murtumia. Kuvainnollisesti tarkoitetaan usein sitä, että revolutionäärisesti jokin
vanha lakkaa olemasta ja uudet tuulet puhaltavat
vanhat muurikivet pitkin nurkkia. Tietotekniikan kyseessä ollessa muurien murtumis-problematiikkaan liittyy yleensä uuden teknologian
tulvehtivan liikakasvun ylipyyhkäisy kuitenkin
niin, että vanha luotettava dinosaurusteknologia
kuitenkin jää jylläämään sinne jonnekin pinnan
alle. Kyyninen kaikentietävä tietotekniikkakolumnisti voisi tässä vaiheessa nostaa esiin hype22
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kortin, jonka toisella puolella lukee, että aina
täytyy myyntimiehillä ja konsulteilla olla jotain
muurit murtavaa myytävänään ja evankelioitset..
evankeloitavanaan...evankelioitavanaan. Mutta
jätämme hype-kortin pakkaansa samoin kuin
natsi-kortinkin, joka voitaisiin nostaa jo senkin
takia, että halutaanko näillä muurin murtamisilla jotenkin halveerata ammattiylpeitä vanhan
koulukunnan keskuskoneihmisiä? Halutaanko,
että tulevaisuudessa kansanedustaja joutuu negatiivisen julkisuuden keilaradalle naureskeltuaan
jotain cobolisti-ukkojen koodaamisista konesalin
nurkissa: ”siellä ne vaan kirjoittaa jotain perform
varyingiä.”?
Niin siis mitähän tässä nyt oikein sitten halutaan
tarkoittaa? Jos mitään ei haluta rikkoa, niin sitten
halutaan varmaankin vain poistaa kaikki nykyisin
työtä tai elämää haittaavat esteet. Niistä osa on
keinotekoisia, osa teknisluontoisia. Keinotekoisten esteiden kritisoijia löytyy avoimen lähdekoodin leiristä, mutta kaikkea ei aina saa toimimaan
edes hyvällä tahdolla. Kännykkään on aivan turha
yrittää lähettää nettihuutokaupasta ostettua puutarhakeinua. Toistaiseksi.
Olisiko muurien murtaminen sitten sitä, että
tehdään nykyisin mahdottomasta mahdollista?
Kuulostaa sellaiselta, josta syntyy miljonäärejä.
Se, joka ensimmäisenä keksaisee, miten kännykästä saadaan se puutarhakeinu ulos, voi melko
varmaan aika pian jäädä lepäilemään laakereillaan, jos huvittaa. Eikä tarvitse mennä noinkaan
vaikeisiin asioihin. Tee mahdolliseksi jonkun
aataminaikaisen ohjelmointikielen laadullisesti
täydellinen konversio java-ympäristössä, luo
käyttäjäystävällinen toiminnanohjausjärjestelmä
tai ruohonjuuritason koodarille ymmärrettävä
yrityksen strategia. No, ehkä jotkut ovat miljoonansa ansainneet. Vaikka toiset tuntuvat saavan
ne kyllä aika helpolla. Väsäämällä jonkun riivatun
tipulinkopelin, jolla murretaan muureja.

Sytyke Ry:n
Hallitus 2011
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 2011							

			

Juha Jääskinen, puheenjohtaja
Tuotepäällikkö Digia Oyj
Hiomotie 19, 00380 Helsinki
Puh. 050 4200 822
juha.jaaskinen@digia.com

Rami Talme
Toimitusjohtaja RP5 Software Oy
Puh. 040 830 3919
rami.talme@rp5.fi

Mikko Holmberg, varapuheenjohtaja
CodeBakers Oy
Metsänneidonkuja 6, 02130 ESPOO
Puh. 040 741 3991
mikko.holmberg@codebakers.fi

Tarmo Toikkanen, viestintävastaava
NP-Ratkaisut Oy, Aalto-yliopisto,
T:mi Tarmo Toikkanen
PL31000, 00076 AALTO
tarmo@iki.fi

Minna Oksanen, OSY-vastaava
Senior Consultant Avarea Oy
minna.oksanen@gmail.com

Anne Isotalo, hallituksen sihteeri
Fennia
Televisiokatu 1, 00240 Helsinki
Puh. 050 320 3899
anne.isotalo@gmail.com

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

Juho Kauppi, seminaarivastaava
Somea Oy
Puh. 040 846 4610
juho.kauppi@iki.fi

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

Marianne Malila
Senior Consultant
Somea Oy
malila68@gmail.com

Liittokokousedustajat 2011
Minna Oksanen
minna.oksanen@gmail.com

Mikko Holmberg
mikko.holmberg@codebakers.fi

Lauri Laitinen
lauri.laitinen@nokia.com

Seuraava lehti ilmestyy 14.12.2011!

Lukij

oille!
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CodeBakersin
menetelmäkehityspalvelu

Palvelu tuottaa asiakkaalle mukautetun ohjelmistokehitysprosessin, joka huomioi vaatimustenhallinnan ja
testauksen osana kokonaisuutta. Prosessimalli on helppo
oppia ja ymmärtää.
Palvelumme tarjoaa konkreettisia ohjeita, toimintamalleja ja dokumenttipohjia. Tuemme menetelmien
käyttöönottoa räätälöidyin koulutuksin ja pilotoimalla.
Ketterämmin, nopeammin, laadukkaammin ja
kustannustehokkaammin!
www.codebakers.fi/menetelmakehitys
Codebakers Oy:
• 96% asiakkaistamme suosittelee meitä
• asiakaskuntaamme kuuluu joukko tunnetuimpia suomalaisia yrityksiä
• olemme Suomen nopeimmin kasvavien ohjelmistoyritysten joukossa
• liikevaihtomme 2010 3,7 M€, 48 paakaria
• johdon ja työntekijöiden omistama
• sijaitsemme Espoon Tapiolassa

Lisätietoja:
Seppo Takanen
050-5810140
seppo.takanen@codebakers.fi

