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ICT-AMMATTILAINEN - 
VAUHDITA URAASI JA SUORITA

KORKEAKOULUTUTKINTO KETTERÄSTI
TYÖN OHESSA 

Voit opiskella joustavasti hyödyntäen vaihtoehtoisia suoritustapoja ja

valmistua 1 - 3,5 vuodessa oman aikataulusi mukaan. 

DEGREE PROGRAMME IN INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT
(MASTER STUDIES), 90 op

TIETOJÄRJESTELMÄOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA
(YLEMPI AMK), 90 op

TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA (AMK), 210 op

Tutustu koulutusohjelmiin tarkemmin osoitteessa www.haaga-helia.fi 

HAAGA-HELIA - Suomen johtava liiketoimintalähtöinen ICT-kouluttaja

Sytyke ry järjestää jo 16. laivaseminaarin 
”Koolla on väliä! – Projektikokit ja softasoppa” 

4. - 6.9.2013. 
Seminaarissa pohditaan eri lähestymistavoin suurten projektien sielunelämää. 

Ilmoittautuminen avataan maalis-huhtikuussa.

   Sytyttääkö? - Liity jäseneksi

n Systeemityöyhdistys Sytyken jäseneksi liitytään Tietotekniikan liiton sivustolla valmitsemalla 
jäsenyhdistykseksi Systeemityöyhdistys Sytyke. Henkilöjäsenmaksu vuonna 2013 ilman lehteä on 
55 € vuodessa, nuorelle opiskelijalle vain 19 € vuodessa. Jos olet jo Tietotekniikan liiton jonkin toisen 
yhdistyksen jäsen, niin Sytyken lisäjäsenyys maksaa vain 14 € vuodessa.

n Systeemityöyhdistys Sytyke on vuodesta 1979 kehittänyt valtakunnallisesti tietojärjestelmätyön 
ammatillista osaamista. Jäseniksi voivat liittyä kaikki tietojärjestelmätyöstä kiinnostuneet henkilöt ja 
organisaatiot.

Lisätietoja: http://www.sytyke.org/

Tietotekniikan liitto
Lars Sonckinkaari 12
02600 Espoo
http://www.ttlry.fi/
jäsenasiat: jasenasiat (ät) ttlry.fi

http://www.haaga-helia.fi
http://www.sytyke.org/
http://www.ttlry.fi/
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  PÄÄKIRJOITUS

  SISÄLTÖ

Systeemityöyhdistys Sytyke ry:n jäsenlehti sai vuoden 
alussa uuden nimen: Sytyke. Jäsenlehden nimi oli vuo-
sina 1994 – 2012 Systeemityö ja vuosina 1987 – 1993 

Sytykesanomat. Sitä ennen vuosina 1980 – 1986 ilmestyi SY-
TYKE-kerhon jäsentiedote. Kun lehden nimi 1990-luvun alun 
laman jälkeen muutettiin Systeemityöksi, haluttiin korostaa 
suurten tietojärjestelmien kehittämistä ja selvityksen ja mää-
rityksen osuutta. 

Parissakymmenessä vuodessa tietojärjestelmät ja niiden kehit-
täminen ovat muuttuneet rajusti samoin kuin maailma, johon järjestelmiä kehitetään. 
Monille tämän päivän tietojärjestelmätyön ammattilaisille käsite ”systeemityö” on ou-
to, mikä näkyy Sytyken LinkedIn-ryhmässä pari vuotta sitten alkaneesta keskustelusta 
”Wikipedia ei tunne systeemityötä”. Nykyisin Wikipedia tuntee systeemityön ja kuvauk-
sesta on linkki sytykeläisten keskusteluun.

LinkedInissä keskusteltiin viime vuoden lopussa lehden uudesta nimestä. Sytyken 
lisäksi lehden nimeksi ehdotettiin mm. Devaaja, Aivotyöläinen, Softantekijä ja Wapaa 
Tietotyöläinen.

Kiitos Systeemityölehteä useita vuosia päätoimittajana luotsanneelle  
Minna Oksaselle, joka vuodenvaihteessa siirtyi ideageneraattorin rooliin.

Uudistuneen Sytyke-lehden ensimmäisen numeron teemana on yrittäjyys. Lehdessä 
käsitellään Ala-Pietilän työryhmän tammikuussa 2013 julkaisemaa raporttia ICT-alan 
kymmenen vuoden kasvuohjelmasta toimenpidepolkuineen. Ohjelmistoyrittäjät raviste-
levat kasvuyrittäjyyden mahdollisuuksia ja esteitä sekä julkisten hankintojen monimutkai-
suutta. Parvityöskentely mahdollistaa uudenlaisen yhteistyön. ICT-alan yrittäjät kertovat 
yritystarinansa ja ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen edustajat yrityshautomoista 
ja -yhteistyöstä. Tuttu Kuutamolla-palsta jatkaa lehden teemojen maistelua ja sivaltelua. 

Riitta Raesmaa kannustaa sytykeläisiä artikkelissaan: ”Sytyke ry:n jäsenistössä on val-
tava määrä hyvää tietojärjestelmäosaamista, jota ohjelmistoyrityksissä ja julkishallinnon 
organisaatioissa tarvitaan. Hatunnosto toimialan kaikille sankareille!”

Mukavia lukuhetkiä!

Eija Kalliala
Sytyke-lehden päätoimittaja
Sytyke ry:n hallituksen jäsen
Sähköposti: paatoimittaja (at) sytyke.org

JULKAISIJA
Systeemityöyhdistys Sytyke ry

PÄÄTOIMITTAJA
Eija Kalliala

TAITTO

TOIMITUSKUNTA 1/2013
Eija Kalliala

Heikki Naski

LISÄTIETOJA LEHDESTÄ

TILAUKSET

Sytyke ry:n jäsenmaksuun

VUODEN 2013 NUMEROT

PAINOS

ILMOITUSHINNAT

   

   

    Riitta Raesmaa

   Asiantuntijuus myynnissä Erkka Halme

   Ville Availa

   

  Parvityö 

   

   Anne Valsta

   

        

   n ja Kyllikki Valkealahti

  Kolumni: 
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Risto Nevalainen
Risto Nevalainen (Tekn.Lis.) on yrittäjä ja ohjelmistotuotannon laadun asiantunti-
ja. Hän toimii myös vanhempana neuvonantajana Finnish Software Measurement 
Association FiSMA ry:ssä, mm. ohjelmistotuotannon standardoinnin vastuuhen-
kilönä Suomessa. Nevalainen on toiminut projektipäällikkönä useissa kansallisis-
sa tietoyhteiskuntahankkeissa ja muuten aktiivisesti ICT-alan järjestöissä, mm. 
Tietotekniikan kehittämiskeskus Tieke ry:n toiminnanjohtajana.

risto.nevalainen@fisma.fi, puh +358-500 507750

ICT:stä Suomen johtava 
kasvuala 

T
ammikuussa 2013 julkais-
tiin ns. Ala-Pietilän raport-
ti, jossa perattiin Suomen 
ICT-ala tarkasti. Tuloksena 
hahmoteltiin 21 toimenpi-
depolkua, joista Suomen 

uudistaminen on syytä aloittaa. Tavoittee-
na on luoda runsaasti uusia työpaikkoja 
sekä menetettyjen tilalle että kokonaan uu-
sia. Raportin mukaan ”Suomella on vakava 
kasvuongelma, jonka keskeisiä syitä ovat 
globaalin työnjaon muutos, teknologinen 
murros ja matalasuhdanne. Ongelmavyyh-
ti näkyy muun muassa viennin rajuna pu-
toamisena, työttömyyden kasvuna ja kan-
santalouden velkaantumisena”.

Taloudellinen kasvu syntyy työmäärän 
lisäyksestä, uusista investoinneista ja yri-
tysten sekä julkisen sektorin kyvystä hyö-
dyntää teknologiaa. Näistä suurin yksittäi-
nen selittävä tekijä on teknologian hyödyn-
tämisen kyky, joka vastaa noin kahta kol-

Tässä artikkelissa esitellään 
lyhyesti kaksi aihetta 
käsittelevää raporttia ja 
pohditaan niitä ICT- 
ammattilaisten ja ennen  
kaikkea systeemityöläisten 
näkökulmasta. Yksi raporttien 
keskeisistä aihepiireistä  
on uuden yrittäjyyden ja 
positiivisen kasvun kierteen 
aikaansaaminen.

masosaa kasvun luonnista. Tieto- ja vies-
tintäteknologia (ICT) on merkittävin yksit-
täinen teknologia, jonka varaan kasvun ja 
tuottavuuden parantamisen voi rakentaa. 
Digitalisointi ja Internet-talous nähdään 
tärkeimpinä vahvistettavina ja hyödynnet-
tävinä trendeinä.

Teknologiateollisuus on menettänyt noin 
40 000 työpaikkaa, joista 14 000 Nokia-
klusterin supistumisen vuoksi. Työpaikkoja 
on lähtenyt sekä itse Nokiasta että sen ali-
hankinta- ja toimittajaverkostosta. Uusia 
työpaikkoja tosin syntyy melkein samaa 
vauhtia kuin niitä katoaa, mutta kysynnän 
ja tarjonnan välillä on juuri nyt selkeä epä-
tasapaino ja sopeutumisongelma. Uusia 
työpaikkoja syntyy sekä vanhojen toimialo-
jen uudistuessa että start-up-toiminnalla. 

Raportin toimenpiteet on luokiteltu nel-
jään aihepiiriin:

• tehokas infrastruktuuri ja kansallinen 
palveluarkkitehtuuri

• Suomi osaamisen avulla kärkeen
• rahoituskuilu on täytettävä ja investoin-

nit turvattava 
• uusilla toimintatavoilla innovaatioita.
Nämä jakaantuvat tarkemmiksi ehdotuk-

siksi, joista alussa mainitut 21 kasvupolkua 
muodostuvat. 

Yhtenä esimerkkinä mainittakoon kas-
vun ekosysteemin aikaansaaminen ja no-
peuttaminen (kuva 1). Työryhmä kaipasi 
myös uutta ajattelua moniin julkisen ja 
yksityisen sektorin palveluihin. Eräs tällai-
nen ala on terveydenhoito, jossa vallitsee 
sekasortoinen tila erilaisten paikallisten, 
alueellisten ja valtakunnallisten hankkei-
den kesken. 

Kaavaillut hankkeet vaativat rahoitusta 
55–70 miljoonaa vuosittain noin kymme-
nen vuoden ajan. Eräs iso aihekokonaisuus 
on uuden yrittäjyyden aikaansaaminen se-
kä ICT-alalle että sitä hyödyntäville van-
hoille ja uusille toimialoille.

ICT-startup-yritykset ovat keskiössä 
Suomen kilpailukyvyn ylläpitämisessä.

Kasvun yritysekosysteemi (Kuva 1)

mailto:risto.nevalainen@fisma.fi
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Yrittäjyyteen uskotaan vahvasti Ala-Pie-
tilän raportissa. Keskeisiä ovat startup-yri-
tykset Suomessa ja Euroopassa yleensä. ICT-
sektorilla on huomattavasti vähemmän pie-
niä ja aloittavia yrityksiä kuin Yhdysvallois-
sa. Globaalit tietoverkot tarjoavat kuitenkin 
pienillekin yrityksille pääsyn maailmanlaa-
juisille markkinoille nopeasti ja pienin kus-
tannuksin. 

Työ- ja elinkeinoministeriön Kasvuyri-
tyskatsauksen mukaan Suomessa oli 668 
kasvuyritystä vuosina 2007–2010. Vähäises-
tä lukumäärästään huolimatta kyseiset yri-
tykset loivat noina vuosina puolet kaikista 
Suomeen syntyneistä työpaikoista eli noin 
50 000 työpaikkaa.

Nopeaa kasvua hakevien startup-yritysten 
haasteena on Suomen kotimarkkinoiden 
pienuus. Siksi nämä yritykset tähtäävät he-
ti syntyessään kansainvälisille markkinoil-
le. Tällöin haasteeksi nousee alkuvaiheen 
rahoituksen lisäksi kansainvälisen huippu-
tason myynti-, markkinointi- ja tuotteis-
tusosaamisen hankkiminen. Harva pystyy 
löytämään niitä ainakaan kokonaan Suo-
mesta, joten ulkomaisten huippuosaajien 
ja sijoittajien houkuttelu suomalaisyrityk-
siin on eräs Suomen keskeisimmistä kil-
pailutekijöistä.

ICT Plus -työryhmä 

Aalto-yliopisto käynnisti viime kesänä Ala-
Pietilän työryhmää tukevan ja täydentävän 
pienimuotoisen projektin. Toimeksianto 
oli kuitenkin kunnianhimoinen; piti löy-
tää keinoja tuhansien ICT-alan työpaik-
kojen luomiseksi pääkaupunkiseudulle. 
Työryhmä teki mittavan analyysin ja esit-
ti suhteellisen täsmällisiä pääkaupunki-
seudun ja metropolialueen tarpeista nou-
sevia toimenpiteitä. Oma aihepiirinsä oli  

kuntien elinkeinopolitiikan yhtenäistämi-
nen ja koordinointi nykyistä enemmän. 
Kunnissa ei aiemmin ole ajateltu, että ICT-
ala vaatisi erityistoimenpiteitä. 

Suomen noin sadastatuhannesta ICT-am-
mattilaisesta yli puolet on Helsingin seu-
dulla. Työpaikoista lähes puolet on ohjel-
mistoliiketoiminnassa, valmistavassa ICT-
teollisuudessa vajaa kolmannes. 

Kun Nokia-klusteri supistui, pääkaupun-
kiseutu menetti noin 7000 työpaikkaa. On-
neksi alueella on vastaavasti kasvuvoimaa, 
nyt jo lähes 4000 ICT-alan yritystä. Ne ovat 
työllistäneet varsin hyvin, mutta rakenne-
muutoksen suuruus on johtanut työmark-
kinoiden epätasapainoon. Sen sulattami-
nen vie helposti 3–4 vuotta. Nokialla han-
kittu osaaminen menee melko hyvin kau-
paksi, mutta ei ole synnyttänyt selkeää uut-
ta osaamisklusteria. Windows- ja Android-
alustoille tekeminen työllistää eniten. 

ICT Plus -työryhmä keskittyi varsin pal-
jon uusyrittäjyyteen ja startup-toimintaan 
ohjelmistoalalla, joka on trendinomaisesti 
eniten työllistävä ala (kuva 2). Ohjelmisto-
liiketoiminta on kasvanut selkeästi eniten 
kaikkiin muihin ICT-aloihin verrattuna. 

Raportissa hahmoteltiin Polttopisteeksi 
nimettyä kokonaisuutta, jossa työllistettä-
vät saisivat ylläpitää ja kehittää osaamis-
taan. Tärkeä on startup-kiihdyttämö, jonka 
tueksi ehdotetaan Softapajaa (kuva 3). Sil-
le voitaisiin antaa uusien ideoiden aihioita 
nopeasti konkretisoitavaksi. Kannustimina 
voisi esim. olla mahdollisuus päästä mu-
kaan omistajaksi, jos ideasta näyttää keh-
keytyvän kaupallista toimintaa. 

Pohdintaa

Verraten pitkään alalla ja melkein 20 vuot-
ta yrittäjänä toimineena mietin myös, mi-
ten systeemityön ja ohjelmistokehityksen 
ammattilaiset suhtautuvat työryhmien eh-
dotuksiin. Varmaan voimme kannattaa li-
sävauhdin saamista kasvulle ja uusien työ-
paikkojen luonnille. Se hyödyttää eniten 
tulevia sukupolvia ja luo menestystä pi-
temmällä aikavälillä. 

Ala-Pietilän työryhmä on käsitellyt an-
siokkaasti koko ICT-alaa ja sen uusiutu-
mista. Aika vähälle on kuitenkin jäänyt 
pohdinta nykyisten työpaikkojen säilyt-
tämisestä, ohjelmistotuotannon kustan-
nus- ja laatukilpailukyvystä sekä nykyisen 
osaamisemme säilyttämisestä. Nämä meil-
le kaikille alan ammattilaisille jokapäiväi-
set arjen asiat eivät ole raportissa kunnol-
la mukana.

Yrittäjyys on keskeistä molempien työ-
ryhmien ajattelussa. Toivotaan, että se 
saa kovan nosteen ja johtaa myönteiseen 
kasvukierteeseen. Siitä riittää myönteistä  
jaettavaa koko yhteiskunnalle. l

ICT-toimialan työpaikat Suomessa (Kuva 2)

Idea softapajasta tukemassa 
startup-yrityksiä niiden kas-
vutaipaleella. (Kuva 3)
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Kasvuyrittäjät haastatteli ja jutun koosti Riitta Raesmaa, 
Ohjelmistoyrittäjät ry:n hallituksen jäsen ja yrittäjä, joka on 
toiminut kasvuyritysten ja tietojärjestelmien parissa vuodes-
ta 1985. 

Lisätietoja http://raesmaa.com - Riitta@Raesmaa.com   

KASVUYRITTÄJÄT 
 

Yrittäjyysteema sai vuoden 2012 aikana ansaitusti paljon palstatilaa mediassa. Suosittu-
ja aiheita ovat olleet Aalto-yliopiston startup-toiminta, peliyritykset, kasvuhakuiset yri-
tykset ja kansainvälistyminen sekä julkiset yritystuet ja hankintamenettely. Tänä vuonna  
20 vuotta täyttävä ohjelmistoalan ja -yrittäjien puolestapuhuja, Ohjelmistoyrittäjät ry, 
jatkaa keskustelua kasvuyrittäjyyden roolista Suomen hyvinvoinnin kulmakivenä. 
Haastattelimme kolmea vankan yrittäjäkokemuksen ja -näkemyksen omaavaa henki-
löä näistä aiheista. Ohjelmistoyrittäjät ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha sekä yhdis-
tyksen hallituksen jäsenet, kasvuyrittäjät Antti Nivala (M-Files Oy) ja Kimmo Koivu (Arc  
Technology Oy) kertovat ajatuksiaan yrittämisen menestystekijöistä ja lähettävät  
kipakoita terveisiä valtiovallalle ja julkishallinnon päättäjille.

Rasmus Roiha.

http://raesmaa.com
mailto:Riitta@Raesmaa.com
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Y
rittäjä’ ja ’yrittäjyys’ asete-
taan yhteiskunnallisessa 
keskustelussa usein yh-
teen muottiin. Samas-
ta nipusta löytyvät niin 
itsensä työllistävät toi-

meentuloyrittäjät, omistajayrittäjät, per-
heyrittäjät ja kasvuyrittäjät.  Kasvuyritys-
ten rooli ja tarpeet poikkeavat kuitenkin 
merkittävästi muista yrittäjistä. Suurin osa 
kasvuyrittäjistä toimii ohjelmistoalalla tai 
ohjelmistointensiivisillä aloilla. 

Tulevaisuuden hyvinvointia edistetään 
tehokkaimmin yrittäjyyttä ja erityisesti kas-
vuyrittäjyyttä edistävillä valinnoilla. Kasvu-
yrittäjyys on monilla foorumeilla nostettu 
yhdeksi kansantalouden kasvun kulmaki-
veksi. Ohjelmistoyrittäjien mukaan merkit-
täviä valintoja voidaan tehdä mm. koulu-
tus- ja veropolitiikassa. Yrittäjyyttä tuetaan 
parhaiten poistamalla yrittämisen esteitä. 
Yritysten perustamista ja alkuvaihetta tue-
taan monin tavoin jo nyt, mutta kasvupo-
lulla on lukuisia mm. yritysten rahoitusta 
hankaloittavia esteitä.  Myös julkiset it-han-
kinnat saavat yrittäjiltä tiukkaa palautetta. 

Ohjelmistot ovat   
tuottavuuden kulmakivi

Ohjelmistoyrittäjät ry:n Rasmus Roiha  
luetteli vuotuisen Kasvufoorumin avauspu-
heessa tylyjä faktoja tuottavuudesta: Suo-
men vaihtotase on ensimmäistä kertaa pak-

kasella sitten vuoden 1993,  Nokian osuus 
bruttokansantuotteesta on romahtanut noin 
kymmenesosaan siitä, mitä se oli korkeim-
millaan, ja samanaikaisesti monet Suomelle 
tärkeät perinteiset toimialat käyvät läpi ki-
vuliasta murrosaikaa kovenevan globaalin 
kilpailun vuoksi. 

Mitä lääkkeeksi tuottavuus- ja vientivajee-
seen ja tulevaisuuden menestykseen? Roiha 
uskoo menestyksen riippuvan Suomen ky-
vystä luoda kasvua ja parantaa tuottavuut-
ta. Tuoreessa Pekka Ala-Pietilän työryhmän 
ICT2015-raportissa esitetään samansuuntai-
sia keinoja. ”Nyt tarvitaan kipeästi sekä työ-
paikkoja että vientieuroja ja niitä kansan-
talouden kassaan tuovat ei vain perinteiset 
teollisuuden toimialat vaan myös kansain-
välistyvät ohjelmistoalan kasvuyritykset”, 
muistuttaa Roiha.  

”On aika lakata hokemasta ’Suomi elää 
metsästä’ -mantraa. Suomi toimii ja kehittyy 
ohjelmistojen vetämänä”, haastaa Rasmus 
Roiha. ”Ohjelmistoteollisuus on sekä itse-
näisenä kasvava kansantalouden tukijalka 
että keskeinen muiden teollisuudenalojen 
kilpailukyvyn lähde. Ohjelmistot tuovat älyä 
tuotteisiin ja palveluihin, muokkaavat pe-
rinteisten toimialojen rakenteita ja avaavat 
mahdollisuuksia, joista emme vielä tänään 
tiedä”, Roiha jatkaa. Investoinnit ohjelmis-
toalan osaamisen kehittämiseen ja menes-
tyksen edellytysten parantamiseen tulevat 
takaisin paitsi ohjelmistoalan kasvuna myös 

muiden teollisuudenalojen ja julkisen sekto-
rin innovaatioina ja kehittymisenä. 

Korkea osaaminen on aina valttia

”Suomi on korkeaan osaamiseen perus-
tuva kansantalous. Emme voi kilpailla si-
jainnilla tai halvoilla hinnoilla, tehkääm-
me siis parempaa ja paremmin!” kuvailee 
Rasmus Roiha. 

Suomalainen ohjelmisto-osaaminen on 
maailmanmitassa korkeatasoista ja arvos-
tettua samoin kuin suomalainen periksian-
tamaton asenne. Ohjelmistoalan yrittäjäl-
le nämä ovat aitoja kilpailuvaltteja, joille 
menestyvät ohjelmistotuotteet ja -palvelut 
rakentuvat. Pelialan ohjelmistoyritysten, 
kuten Rovion ja Supercellin, lisäksi onnis-
tujia löytyy myös liiketoimintasovelluksia 
kehittävistä yrityksistä.   

Erinomainen esimerkki vauhdilla kas-
vavasta, kansainvälistyvästä korkean osaa-
misen kasvuyrityksestä on tamperelainen  
M-Files Oy. Se on kasvattanut liikevaihto-
aan viimeisen viiden vuoden aikana yli 40 
prosenttia joka vuosi. Vuoden 2012 liike-
vaihto oli yhdeksän miljoonaa euroa, josta 
jo noin puolet ulkomaankauppaministeri 
Alexander Stubbin peräänkuuluttamia kul-
lanarvoisia vientieuroja.  

M-Files on myös esimerkillinen työl-
listäjä; kahden viime vuoden aikana on 
syntynyt peräti 50 uutta korkean osaami-
sen työpaikkaa Tampereelle ja Espooseen.  

Antti Nivala.
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Omistajayrittäjät ovat tietoisesti panostaneet 
yrityksen kasvuun, vaikka silloin tingitään  
lyhyen tähtäimen kannattavuudesta ja hen-
kilökohtaisista tuloista. 

Kasvuyrittäjä, rahoitus ja  
kansainvälistyminen   

M-Files on puhtaasti yrittäjävetoinen ei-
kä sillä toistaiseksi ole ulkopuolisia sijoit-
tajia. ”Monen muun kasvuyrityksen lailla 
M-Files tulee tulevaisuudessa tarvitsemaan 
ulkopuolista kasvurahoitusta, ja tässä yh-
teydessä Suomen kasvurahoitusmarkkinoi-
den ohuus on tullut vastaan. M-Filesin ja 
niin monen samantyyppisen yrityksen on 
suunnattava katse ulkomaille kasvurahoi-
tusta haettaessa”, kertoo M-Files Oy:n hal-
lituksen puheenjohtaja Antti Nivala. 

Antti Nivalan mielestä rahoitusmahdol-
lisuuksien parantamisen ei Suomessa tuli-
si tarkoittaa vain julkisen rahoituksen li-
säämistä. Paras lääke olisi kasvuyrityksiä 
kannustava veropolitiikka, joka palkitsisi 
yrittäjiä yrityksen jatkuvasta kasvattamises-
ta ja samalla houkuttelisi sekä kotimaisia 
että ulkomaisia sijoituksia kasvuyrityksiin.

”Äskettäin lanseerattu tutkimus- ja ke-
hittämistoiminnan (t&k) verovähennys on 
tervetullut, ja synnyttää heti muutaman 
uuden työpaikan yhtiöni Tampereen toi-
mipisteeseen. Kannustevaikutuksena t&k-
vähennys on kuitenkin enemmän kerta-
luonteinen, koska M-Files saa jo nykyisillä 
t&k-panostuksillaan vähennyksen maksi-
mimäärän. Tehokkaampiakin kasvun kan-
nusteita valtiovalta voisi siis kehittää”, sa-
noo Antti Nivala ja jatkaa: ”Oma ehdotuk-
seni veropolitiikkaan on yrityksen toteutu-
neeseen kasvuun sidottu määräaikainen 
vähennys yrityksen maksamista veroluon-
teisista maksuista. Jokin tällainen malli 
kannustaisi yrittäjät ponnistelemaan joka 
vuosi yhä uudelleen suuremman liikevaih-
don ja suuremman palkkasumman eteen 
näiden porkkanoiden toivossa. Tulospalk-
kaus on tehokas tapa kannustaa työnteki-
jöitä jatkuvasti parempiin suorituksiin, ja 

sama toimii varmasti myös yritys- ja yrit-
täjätasolla.” 

Ohjelmistoyrityksillä on monen muun 
alan yrityksiä paremmat mahdollisuu-
det tähdätä kansainvälisille markkinoil-
le. Antti Nivalan mukaan yksi keskeinen 
haaste on markkinoiden valtava kokoero: 
Suomessa markkinan koko riittää harvoin 
tiukkaan fokusoitumiseen, mutta esimer-
kiksi USA:ssa menestymisen edellytys 
voi olla hyvin valittu, kapea fokus. Ei ole  
aivan helppoa löytää tuotteelle juuri oikea 
markkinasegmentti (niin sanottu product-
market fit). 

Hankalat julkiset hankinnat 

Julkishallinnon suuret it-hankkeet ovat 
viime kuukausina olleet esillä mediassa, 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopii-
rin Apotti-hanke näistä tuoreimpana. Koti-
maisia ohjelmistoalan toimijoita puhuttaa 
julkisten hankintojen kankeus, monimut-
kaisuus ja vallitseva ’maan tapa’ hankinta-
kriteereissä ja -menettelyssä. 

Arc Technology Oy:n toimitusjohta-
ja Kimmo Koivu esitti Kasvufoorumin 
huippuseminaarissa Alexander Stubbille 
tiukan kysymyksen: Miten ulkomaankaup-
paministeri voisi auttaa kotimaisia ohjel-
mistoyrittäjiä pärjäämään isoja pelureita  
suosivan julkisen hankintamenettelyn 
kanssa? 

  ”Jotta suomalaisesta ohjelmistoalasta 
tulisi maailman paras, yritykset tarvitsevat 
mahdollisuuksia kehittyä ja kehittää. Sik-
si kotimaisten ohjelmistomarkkinoiden 
toimivuus on elintärkeää. Julkiset hank-
keet pitää määritellä niin, että niihin voivat 
osallistua myös suomalaiset yrittäjät ja in-
novaattorit eivätkä vain kansainväliset jät-
tiyritykset”, lataa hyvässä kasvussa olevaa 
ohjelmistotaloa luotsaava Kimmo Koivu. 

Antti Nivala on Koivun kanssa samaa 
mieltä. ”Se, että M-Files keskittyy pääasias-
sa yritysasiakkaisiin, johtuu julkisten han-
kintojen luonteesta. Julkisten hankintojen 
kenttä on Suomessa melko ongelmallinen 

ja tehoton, ja hankintatavat suosivat suuria 
toimittajia ja kansainvälisiä jättejä.” 

Monessa kisassa mukana ollut Kimmo 
Koivu pitää ”Valtio IT Oy”-hanketta ja vas-
taavia ponnistuksia hyvänä ja kannatetta-
vana mahdollisten kustannusetujen saami-
seksi. Samaan aikaan hän näkee taivaalla 
pilviä ja viittaa lukuisiin suuriksi paisunei-
siin it-hankkeisiin. Esimerkkinä hän mai-
nitsee KIEKU-hankkeen, johon julkisuu-
dessa olleiden tietojen mukaan käytetään 
120 miljoonaa euroa. Koivu kritisoi hank-
keiden toimintamallia ja pitää huonona si-
tä, että ”iso yksikkö laatii menettelyt sellai-
siksi, että päädytään ostamaan yhä isompia 
kokonaisuuksia, jotta saadaan yksikköhin-
ta alas”. Näissä joudutaan usein tekemään 
sellaisia kompromisseja, että lopputule-
maksi saadaan ”kaikille jotenkin sopivaa, 
yksikköhintaan halvalla, vaikka ei tarpeita 
täytäkään”.   

Hankintamenettelyn ympärille on synty-
nyt haastava tilanne, jota Ohjelmistoyrittä-
jät jäsenistönsä kanssa pyrkii kehittämään 
avoimempaan ja kotimaiset toimijat huo-
mioonottavampaan suuntaan, mm. osal-
listumalla JIT-hankintaehtojen uudistus-
työhön.  ”Uudenlaista kilpailua ei saa es-
tää asettamalla toimijoille pakottavia omi-
naisuuksia, joihin pystyvät vain ulkomaiset 
isot toimijat. Megatoimitukset ja megaven-
dorit. Hieman ilkeästi voisi sanoa, että USA 
ja Saksa kiittävät”, huokaa Koivu. 

”Ei kuitenkaan vaivuta synkkyyteen, 
myös hyviä hankkeita löytyy. Mielestäni 
oiva esimerkki toisenlaisesta toiminnasta 
on ’Kansalaisen sähköinen asiointitili’, jon-
ka toteutti suomalainen Innofactor. Tässä 
hankkeessa tilaaja oli avoin kuulemaan toi-
mittajia parhaan ja sopivimman ratkaisun 
saamiseksi. Tällaisia esimerkkejä tarkoitin 
Kasvufoorumissa haastaessani Alexander 
Stubbin esikuntineen”, kertoo Koivu.

Koivun mielestä Suomen ICT-sektori ei 
voi kehittyä uskottavaksi vientitoimijak-
si, ellei kotimainen ohjelmistosektori voi 
osoittaa referenssejä myös eGovernment-
alueelta. Pitkään alalla toimineen Koivun 
mielestä  olemme ohjelmistotekniikassa 
aidosti etunojassa moneen muuhun maa-
han nähden. Siksi kotimaisten toimijoi-
den pitäisi päästä kisaamaan laadulla ja 
tasa-arvoisesti. 

Koivua harmittaa, että nykyistä hankin-
talakia tulkitaan usein miten sattuu. 

Eräässä haastattelussa europarlamentaa-
rikko Sirpa Pietikäinen hämmästelee sitke-
ästi elävää urbaanilegendaa, jonka mukaan 
EU määräisi ostamaan aina halvinta. ”Näin 
ei tosiaankaan ole, mutta vanhat toimin-
tatavat ovat tiukassa”, puuskahtaa Koivu. 

Kasvufoorumissa alkanut keskustelu ul-

Kasvuyrittäjät ovat sankareita. 
Jokainen Suomeen vaurautta ja 
työpaikkoja luova sekä osaamista
edelleen kehittävä yritys on sankariteko, 
jollaisia me tarvitsemme lisää.
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ARC TeChNOLOgY OY 

• Henkilöstöä 30+ 
• Johtamisen ja henkilöstöohjauksen tietojärjestelmien pilvipalvelulla käyttäjiä jo yli 

100 000, peräti 40 maassa 
• Asiakkaita mm. ABB, Fazer, Patria, Huhtamäki, VR, Verohallinto, Kuntaliitto, Castren & 

Snellman, Affecto, Atria 

M-FILeS OY 

• Henkilöstöä 100+ 
• Tiedonhallintaohjelmistoa käyttää yli 2 000 asiakasyritystä, joista 500 Suomessa
• Asiakkaita mm. AstraZeneca, Nokian Renkaat, Securitas ja YK:n ympäristöohjelma UNEP

Tytäryhtiö Yhdysvalloissa, laaja jälleenmyyntiverkosto

OhJeLMISTOYRITTÄJÄT RY 

• Ohjelmistoyrittäjät ry on sitoutumaton, kasvuhakuisten ja yrittäjähenkisten 
ohjelmistoyritysten johdon yhteisö sekä ohjelmistoalan kehittäjä ja edunvalvoja. Yhdistyksen 
tavoitteena on, että yhä useampi suomalainen kasvuyritys ylittää kasvua rajoittavat esteet ja 
siirtyy kansainvälisille markkinoille. Jäsenistö, yli 500 henkeä, koostuu ohjelmistoalan 
pienten ja keskisuurten yritysten yrittäjistä ja yrittäjähenkisestä ammattijohdosta. 

KASVuYRITYSTeN ANATOMIAA

• Kasvuyritys on - nimensä mukaisesti - toiminnassaan voimakkaasti kasvuhakuinen yritys.
• Alkutaipaleella vuotuinen liikevaihdon kasvu ylittää usein 30%, kypsemmillä yrityksillä kasvu 
   voi toteutua osin myös yritysostojen kautta.
• Kasvuyritykset ovat pääosin ohjelmistoyrityksiä tai toimivat ohjelmistointensiivisillä aloilla. 
• Valtaosa kasvuyrityksistä on yrittäjävetoisia. 
• Suurin osa uusista työpaikoista viimeisen 10 vuoden aikana on luotu kasvuyrityksiin
• Suomen kasvun vetureina yrittäjävetoiset ohjelmistoyritykset ovat vahvassa roolissa.

Arc Technology Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Koivu.

komaankauppaministerin kanssa odottaa 
jatkoa. Kimmo Koivu lupaa Ohjelmisto-
yrittäjien jatkavan kasvuyrittäjien puoles-
tapuhujana myös hankintamenettelyn ke-
hittämisessä. 

Me ollaan sankareita kaikki

Suomalainen ohjelmistoala kehittyy 
vauhdilla ja julkiset panostukset alaan 
kasvavat. Talous, vienti ja työpaikkojen 
määrä kasvavat yhä useammin uusissa, 
kasvuhakuisissa yrityksissä. ”Ilahdutta-
va määrä korkeatasoista osaamista, on-
nistuneita kansainvälistymisponnistuk-
sia ja ennen kaikkea asiakkaiden tarvit-
semia ohjelmistopalveluja ja -tuotteita”, 
luettelee Rasmus Roiha.   

Hän summaa ohjelmistoalan kasvuyrit-
täjien roolin osuvasti: ”Kasvuyrittäjät ovat 
sankareita. Jokainen Suomeen vaurautta 
ja työpaikkoja luova sekä osaamista edel-
leen kehittävä yritys on sankariteko, jol-
laisia me tarvitsemme lisää.” 

Myös Sytyke ry:n jäsenistössä on valta-
va määrä hyvää tietojärjestelmäosaamista, 
jota ohjelmistoyrityksissä ja julkishallin-
non organisaatioissa tarvitaan. Hatunnos-
to toimialan kaikille sankareille! l
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Asiantuntijuus myynnissä

Yrittäjän vapauksia ja 
valintoja
IT-alalla yleisin yrittäjyyden muoto on oman 
asiantuntemuksen myyminen tuntityönä isoille 
yrityksille. Kun omaa työnantajaa ei ole, on vapaus 
valita, mitä haluaa myydä ja kenelle. Monelle yrittäjyys 
tarkoittaakin juuri vapautta – sekä pakollisia valintoja.

M
yös meille vapaus 
oli tärkeää perusta-
essamme keväällä 
2012 oman yrityk-
sen. Olimme työs-
sämme alihankin-

nan tarjoajina ja ostajina havainneet, että 
oikeanlaisten alihankkijoiden löytäminen 
projekteihin oli liian työlästä sekä myy-
jän että ostajan näkökulmasta, koska jär-
kevää markkinapaikkaa ei ollut. Halusim-
me tuoda markkinoille uudenlaisen tavan 
ostaa ja myydä it-asiantuntijapalveluita ja 
luoda tehokkaan tavan yhdistää ostajat ja 
myyjät ilman tarpeettoman pitkiä alihan-
kintaketjuja.

Työläinen pomon palkanmaksajana

Merkittävä osa ohjelmistokehittäjistä työs-
kentelee konsulttiyrityksissä, joissa töitä 
tehdään asiakkaiden projekteissa, usein 
asiakkaiden tiloissa ja työnohjauksessa. 
Oman työnantajan nimi lukee palkkakui-
tissa, mutta muuten yhteys työnantajaan 
voi olla kovin ohut. 

Jos asiaa katsoo toisesta suunnasta: 

Konsulttiyrityksessä työskentelevä hankkii 
työnantajaltaan palveluita ja maksaa niistä 
hintaa, jonka työnantaja vähentää suoraan 
loppuasiakkaan maksamasta korvauksesta. 
Näitä palveluja ovat myynti ja markkinoin-
ti, taloushallinto, toimitila, työvälineet, työ-
hyvinvointi ja työyhteisö. Lisäksi työnantaja 
tarjoaa jonkinlaista turvaa sen varalle, että 
asiakastyötä ei ole jatkuvasti.

Yrittäjäksi ryhtyvä on päättänyt hankkia 
tarvitsemansa palvelut tekemällä asiat itse tai 
ostamalla ulkopuolisilta palveluntarjoajilta.

Osaamisen kehittämisen pakko

Ohjelmistoammattilaisen työuran kannal-
ta jatkuva itsensä kehittäminen ja uusien 
teknologioiden oppiminen on tärkeää. Jo 
pari vuotta puurtamista "vanhoilla" tek-
nologioilla voi pudottaa osaajan eturinta-
masta. Työsuhteessa olevan konsultin on 
välillä pakko sanoa pomolleen "minun 
on saatava uusi projekti, jotta osaamise-
ni pysyy ajan tasalla". Jos työnantajalla ei 
ole tarjota sopivia haasteita, työnantajaa 
on pakko vaihtaa. Mutta jos työnantaja 
on säännöllisesti vaihtunut 1 – 2 vuoden  

välein, alkaa CV näyttää epäilyttävältä.
Yrittäjänkin on huolehdittava osaami-

sestaan vaihtamalla tarvittaessa asiakas-
ta riittävän usein. Sekään ei ole helppoa, 
mutta ehkäpä helpompaa kuin uuden pro-
jektin vaatiminen itselleen isossa konsult-
tiyrityksessä. Ainakin asia on omissa kä-
sissä.  

Tuotteistamisella lisää vipua ja riskiä 
liiketoimintaan

Monet yrittäjät miettivät, kannattaisiko omia 
palveluita tuotteistaa, jolloin asiakkaalle tar-
jotaan muuta kuin pelkkää asiantuntijaa tun-
tihinnalla. Julkisuudessa näkyvät ne yrityk-
set, jotka kehittävät suurella riskillä jotain, jo-
ka saattaa mahdollistaa suuren tuoton. Suuri 
riski sopii sijoittajille, jotka hajauttavat riskin 
omistamalla useita yrityksiä, muttei välttä-
mättä yksinäiselle omistajayrittäjälle.

Myymällä osaamista tuntihinnalla pitkiin 
projekteihin saa suhteellisen tasaista tuloa 
ilman tuotekehityksen kuluja. Toisaalta, jos 
projektit ovat yleensä lyhyitä, saattaa kevyt 
tuotteistaminen helpottaa markkinointia. 
Tällöin tuotteistamisen tarkoituksena on 

Erkka Halme ja Riku Karjalainen ovat 
vapaatkonsultit.fi –palvelun perustajia. 
He ovat työskennelleet yli 10 vuotta sekä 
it-konsultteina että konsulttipalveluiden 
ostajina ja myyjinä erikokoisissa 
konsulttiyrityksissä. 
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Jos sinulla vielä on työnantaja, 
sinun kannattaa laskea, mitä maksat 
työnantajasi tarjoamista palveluista.

Mieti kenelle tuotteitasi 
kehität ja markkinoit!

tehdä palvelusta helpommin ymmärret-
tävä niille asiakkaille, jotka haluavat ostaa  
tuloksia eivätkä työvoimaa. 

Pienistä konsulttiyrityksistä suuri osa ke-
hittää jotain omaa tuotetta tai palvelua tar-
joten samalla asiantuntijapalveluita asiak-
kaiden projekteihin. Idea on yksinkertainen 
– kun asiakaskeikkaa ei ole, kehitetään omaa 
tuotetta. Markkinoinnin kannalta tilanne on 
haastava – usein ne, jotka haluavat ostaa tun-
tityötä, eivät ole kiinnostuneita palveluista, 
joten markkinointikin on hajautettava kah-
teen suuntaan.

Valitsemalla asiakkaasi valitset  
myös hintasi

Asiantuntijapalvelun myyminen ainakin 
ammattiostajille on yksinkertaista mutta 
työlästä. Tavoitteena on pitää oma CV jokai-
sen ostajan pöydällä ja ostohetkellä pinon 
päällimmäisenä. Ostajat, myyjät ja konsult-
tien välittäjät muodostavat verkoston, jossa 
samat yritykset sekä ostavat että myyvät pal-
veluita. Kehittämämme palvelun tarkoituk-
sena on lyhentää polku yksittäisen konsul-
tin ja loppuasiakkaan välillä mahdollisim-

man lyhyeksi etsimällä aktiivisesti ostajia ja  
heidän tarpeisiinsa sopivia konsultteja. 

Asiantuntijoiden tuottavuuserot ovat val-
tavia; kokemuksen mukaan hyvä koodaaja 
tekee helposti viiden keskinkertaisen työt. 
Tuottavuuserojen vieminen hinnoitteluun 
ei ole kuitenkaan helppoa. Jos iso toimit-
taja on myynyt asiakkaalleen tuntihinnal-
la hinnoitellun projektin, myös ostettavan 
alihankinnan maksimihinta on määritelty. 
Asiantuntijan tehokkuudesta ei ole välipor-
taan ostajalle mitään hyötyä. On vain haetta-
va halvinta mahdollista osaajaa, joka kelpaa 
loppuasiakkaalle.

Mitä lähempänä loppuasiakasta asiantun-
tija on ketjussa, sitä enemmän hinnassa on 
neuvotteluvaraa. Pienen yrityksen tuotekehi-
tystiimin ostama ulkopuolinen asiantuntija 
voi parhaimmillaan moninkertaistaa koko 
tiimin tuottavuuden, jolloin asiantuntijan 
arvo ostajalle voi olla hyvin korkea. Käytän-

nössä vaikeutena on sisään pääseminen – 
asiakas ei suostu maksamaan tuntematto-
masta konsultista tähtitieteellisiä summia 
ennen kuin tämä on osoittanut tehokkuu-
tensa. Toisaalta kerran sovitun hinnan ko-
rottaminen on hankalaa.

Yrittäjänä auttamassa asiantuntijayrittä-
jiä – mitä itse olemme oppineet

Matka asiakkaan ensimmäisestä innostuk-
sesta konkreettisiin tekoihin on yllättävän 
pitkä. Markkinointi on kestävyyslaji, omaa 
tarinaa pitää nostaa esille kaikkialla. Vain 
olemalla asiakkaidesi muistissa olet ole-
massa. Ja vain keskustelemalla asiakkai-
desi kanssa voit oikeasti kehittää palvelu-
asi. Myyjän tehtävä on löytää ratkaisuja, 
mutta ratkaisuja kannattaa tarjota ensisi-
jaisesti sellaisiin ongelmiin, jotka asiakas-
kin huomaa. l
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Ville Availa
Ville Availa on Ambientia-konsernin toimitusjohtaja, joka on toiminut IT-alalla  
vuodesta 1995. Hän toimii Sytykkeen varapuheenjohtajana ja on mukana  
Ohjelmistoyrittäjissä sekä Teknologiateollisuuden toiminnassa.
email ville.availa@ambientia.fi
Twitter @VilleAvaila
Linkedin http://www.linkedin.com/in/villeavaila/ 
Blogi: http://availa.net 

Aloitin yrittäjäurani lukiolaisena kaksi päivää sen jälkeen, 
kun olin täyttänyt kahdeksantoista. Elettiin vuotta 1996, 
jolloin en käytännössä tiennyt vielä yritystoiminnasta 
yhtään mitään, ja varmaan hyvä niin. Sen jälkeen olen 
saanut kuulla, kuinka paljon suunnitelmia ja rahoitusta 
olisi pitänyt toiminnan käynnistämiseksi olla. Eipä ollut 
kumpaakaan, mutta päätettiin, että internetiä ryhdytään 
rakentamaan.

Lukiolaisesta 
yritysjohtajaksi

V
iime vuosituhannella me-
no oli erilaista kuin ny-
kyään. Helsingissä vauhti 
oli hurja, mutta maakun-
nissa vasta ihmeteltiin, 
mistä on kyse. Perusta-

mani Ambientia on hämeenlinnalainen 
kasvuyritys. Niitä harvoja yrityksiä, joilla 
on pääkonttori Hämeenlinnassa. ”Miksi?” 
minulta kysytään. Ei kysyttäisi, jos oltaisiin 
helsinkiläinen yritys.

Kokemusta ei siis aluksi ollut bisneksen 
tekemisestä eikä toimialan suunnastakaan. 
Suunta tuntui olevan epäselvä myös asiak-
kaille. Internet-trendin odotettiin mene-
vän ohi seuraavan kevätmuodin saapuessa 
kauppoihin – toisin kävi.

Kupla pamahti – me emme

Yritys kasvoi, ja asiakkaita oli jo sekä Hä-
meessä että pääkaupunkiseudulla. IT-kup-
la alkoi muodostua maailmanlaajuisesti. 
Me keskityimme rakentamaan asiakkaille 
palveluja ja vähemmän sitä kuplaa. Kateel-
lisena kuunneltiin, kuinka helsinkiläiset 
kilpailijat olivat ostaneet suihkulähteitä ja 
marmoria toimistojensa auloihin.

Kupla pamahti ja markkinoille tuli hil-
jaista. Muutaman vuoden tuntui, ettei kil-
pailua ollut käytännössä lainkaan. Teim-
me edelleen projekteja ja kehitimme omia 
tuotteita. Ne kävivät kaupaksi ja yritys kas-
voi.

Kun talous alkoi taas kukoistaa, yritysten 
katseet kääntyivät kohti Aasiaa. Pian asiak-
kaat olivat meitäkin kilvan patistamassa 
kohti Intiaa ja Kiinaa. Meille kerrottiin jo-
pa yhteistyön päättyvän, mikäli halvan hin-
nan toteutuksia ei löydy valikoimistamme. 
Ei löytynyt silloin, eikä löydy vieläkään. 
Valittiin oma latu.

Globaali astuu peliin

Talouden viileneminen alkoi näkyä Yhdys-
valloissa ja varovaisuus lisääntyi. Yritykse-
ni otti valikoimiinsa globaalien kumppa-
nien tuotteita: hyvin maailmalla testattuja 
ja isojen yritysten käyttämiä. Ei kuitenkaan 
niitä isompia, jotka olisivat olleet helpoin 
valinta. Kehitimme käsitteen teknologiate-
hokkuus, ja valitsimme siihen sopivat ym-
päristöt. 

Markkina hidastui, mutta pystyimme 
korvaamaan vanhan bisneksen hitauden 

uuden bisneksen kasvulla. Olimme Suo-
men viidenkymmenen eniten kasvavan tek-
nologiayrityksen joukossa ja vieläpä niiden 
kuuden IT-yrityksen joukossa, jotka ovat 
pysyneet tuolla listalla joka vuonna.

Tukikohta keskipisteessä

Ambientialla on toimistoja viidellä eri 
paikkakunnalla Suomessa. Toimistot pe-
rustettiin työntekijöiden perässä, ei asiak-
kaiden. Hämeenlinnasta ei lähdetty mihin-
kään, mutta työntekijöitä muutti Helsin-
kiin, Tampereelle ja Turkuun. Tukikohta 
on silti edelleen säilynyt Suomen väestöl-
lisessä keskipisteessä, ja kasvaa tasaisesti 
muun toiminnan mukana.

Nyt kasvua on kahden vuoden ajan haet-
tu Ruotsista. Idea on viedä sinne suoma-
laista, siis myös hämäläistä, osaamista; 
tuottaa palveluja Suomessa ja myydä niitä 
paikallisten konsulttien voimin Ruotsissa. 
Kasvua ei vielä ole Ruotsista syntynyt, mut-
ta sitä on odotettavissa tulevaisuudessa. 

Haasteita ei puutu

Kansainvälistyminen on itselleni toisaalta 
erityisen innostava asia ja myös erittäin iso 

mailto:ville.availa@ambientia.fi
http://www.linkedin.com/in/villeavaila/
http://availa.net
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haaste. Haasteita ei ole missään vaiheessa 
puuttunut, mutta välillä ne ovat alkaneet 
tuntua ylivoimaisilta. Jokainen kasvupy-
rähdys on kuitenkin tuonut lisää oppia ja 
kärsivällisyyttä muutoksien ja kehittämisen 
suhteen. Suunnitelmia olen laatinut lyhy-
essä ja pitkässä mittakaavassa. Toteutusta 
on tehty tiiviillä aikataululla sekä harkiten 
ja rauhassa. Lopputuloksena olen päätynyt 
tiivistettyihin suunnitelmiin ja ketterään 
käytännön toteutukseen.

Trendien ja teknologioiden seuraaminen 
on IT-konsultointi- ja IT-palvelubisneksen 
perusasioita. Ensimmäiset uuden teknolo-
gian käyttöönottajat ovat usein harvassa ja 
tie suuren markkinan käyttöön voi kestää 
kymmenen vuotta. Näin huomaan käyneen 
ainakin portaali-, integraatio- ja kollabo-
raatiosovelluksissa. Nyt nousussa tuntuvat 
olevan videot ja hakuratkaisut. Kumpikin 
voi tuntua teknologian kanssa työskentele-
ville menneen talven lumilta kuten erilai-
set mobiiliratkaisutkin. Kurkistaessamme 
meren toiselle puolelle Ruotsiin saatamme 
yllättyä vielä enemmän. Pilviratkaisut ovat 
siellä niin uutta, ettei niistä tohdita isom-
paan ääneen edes keskustella. 

Tällä hetkellä johtamani Ambientia  
listattiin viime vuonna Tekniikka & Talous 
-lehdessä 99 lupaavimman suomalaisen 

yrityksen joukkoon. Odotan kasvun jat-
kuvan nyt 17. perättäistä vuotta. l



14 Sytyke 1  •  2013

Paula Miinalainen
Toimitusjohtaja
Oy Arbor Vitae – Finland Ltd
 
paula.miinlainen@arborvitae.fi
puh. +358505002363
www.arborvitaepalvelee.com

Olen yksi noin 160 000 Suomen yksinyrittäjästä. 
Olen ollut IT-alan yrittäjä lähes 30 vuotta. 

Nyt minulta pyydettiin artikkelia Sytyke-lehden 
teemanumeroon. Mitä kiintoisaa voisin kertoa? 

Yrittäjän arkea ja onnea? Ehkä voisin peilata it-alan 
kehitystä. Miten pienyritys purjehtii 

suhdanteiden aalloilla? 

Mikroyrittäjänä 
suhdanteiden pyörteissä

Y
rittäjyyteni lähtee vapau-
den kaipuusta. Halusta 
olla ”ittellinen”. Halus-
ta päättää omista teke-
misistä, halusta ohjata 
omaa osaamiskehitystä.

Olen kuitenkin ollut suunnitelmalli-
nen, ja valitsin kaksi viimeistä työpaik-
kaani tähtäimessä oma yritys. Hakeuduin 
tietokoneiden maahantuojalle myynti-
neuvottelijaksi saadakseni myyntikoke-
musta. Siirtyminen yrittäjäksi suoraan 
hallinnolliselta osastolta tuntui liian us-
kaliaalta. Sitten minulle tarjottiin koulu-
tussuunnittelijan tehtävää ATK-instituu-
tissa. Mikä tilaisuus tämä olikaan oppia 
viimeisimmät suunnittelun ja ohjelmoin-
nin suuntaukset!

Olen toiminut vuodesta 1984 lähtien 
riippumattomana konsulttina ja kou-
luttajana pääasiassa tietotekniikkapal-
velujen ostajan puolella pöytää. Pereh-
dyin amerikkalaisten gurujen johdolla  
transaktioanalyysiin ja NLP:hen sekä pe-
dagogiikan uusiin virtauksiin. Rakensin  
asia kkaiden tarpeisiin räätälöityjä kurs-
seja projektin johtamisesta ja vuorovai-
kutustaidoista, testauksesta ja laadunvar-

mistuksesta. Nautin uuden oppimisesta. 
Lomat järjestin koulujen lomien mukaan. 
Tämä sopi myös asiakkaille. Lomaviikot 
ovat heilläkin hiljaisia viikkoja.

Sitten tuli vuosi 1991 ja puhelimeni lak-
kasi soimasta. Kukaan ei kysynyt koulutus-
ta. Soitin asiakkaille ja sain kuulla, että ”nyt 
ei ole budjettia”. Jokaiselta yrittäjältä voi-
daan kysyä: ”Missä olit vuonna 1991? Mitä 
teillä silloin tehtiin?” Yrittäjä muistaa kyllä. 
Vasta muutamia vuosia myöhemmin ym-
märsin taloudellisista suhdannekäyristä, 
mitä todella oli tapahtunut. Sisäistin, mi-
ten jyrkkä laskusuhdanne silloin oli.

Yrittäjänä ihmettelin, mikä neuvoksi. 
Kerran istuin Helsingin Messukeskuksessa 
Microsoftin osastolla kuuntelemassa de-
moa uusista toimistotyökaluista – Micro-
softin Office-paketista. Oivalsin, että tuossa 
on mahdollisuus. Valmistan Excelin, Wor-
din ja PowerPointin kursseja. Tarjoan yri-
tyksille Office-tuotteiden käyttöönottokou-
lutusta niin, että koulutukseen on upotettu 
kyseisen organisaation standardit ja tavat. 
Olin panostanut vuorovaikutustaitoihin. 
Uusien tuotteiden jalkauttamisessa siitä 
olisi hyötyä.

Näin yritykseni tuotevalikoima meni ko-

konaan uusiksi 1990-luvun alkupuolella 
suhdannevaihtelun ja yleisen kehityksen 
vuoksi. Lama kasvatti työllisyyskoulutustar-
vetta ja sain taas kouluttaa myös projekti-
työtä ja vuorovaikutustaitoja. Office-pake-
tin koulutustarjonta lisääntyi, markkinat 
kypsyivät ja kilpailtiin loppuun.

Vuosituhannen vaihde työllisti laajalti 
it-ammattilaisia. Piti varmistaa, että ohjel-
mien päivämäärätiedot selviävät kunnialla 
vuosituhannen vaihtumisesta. Osallistuin 
tähän suururakkaan. Pengoin vanhoja oh-
jelmia. Rinnalla uusinta uutta oli WAP ja 
siihen liittyvät suunnitelmat. Nämä ideat 
eivät onneksi toteutuneet.

Kun vuosituhannen vaihteen ongelmis-
ta oli selvitty, alettiin voimakkaasti puhua 
ohjelmistotuotannon siirrosta halvempiin 
maihin – lähinnä Kiinaan. Kuitenkin jo-
tain on tehtävä Suomessakin. Tilaajan on 
varmistettava tuotteen laatu. Tilaajan täytyy 
testata ja hyväksyä ohjelmistot. Järjestelmän 
vaatimukset pitää dokumentoida aiempaa 
tarkemmin. Kun toteutustyö tehdään vie-
raassa kulttuurissa, nämä tarpeet vain ko-
rostuvat.

Kun olin vastuussa ohjelmistoke-
hityksestä, testaus oli tärkeää – se oli  

mailto:paula.miinlainen@arborvitae.fi
http://www.arborvitaepalvelee.com
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kunnia-asia. ATK-instituutin kurssiosaston 
testauskurssien kehittäminen oli ollut vas-
tuullani. Niinpä arvioin, että kannattaa pa-
nostaa testausosaamiseen ja päivittää tiedot. 
Tarjoan laatuun ja testaukseen liittyviä pal-
veluja ostajan puolella pöytää. Tämä oli jo 
toinen iso, suhdanteista johtuva suunnan 
muutos.

Vuosien varrella opittua

Yrittäminen näyttää helpolta. Yrittäjyys 
verrattuna työsuhteeseen on kuitenkin eri 
asia. Kun minulta on kysytty yrittämisen 
aloittamiseen liittyviä asioita, neuvon aina 
kääntymään Uusyrittäjäkeskuksen puoleen 
(http://uusyrityskeskus.�/). Itse kävin aika-
naan parin viikonlopun mittaisen uusille 
yrittäjille tarkoitetun kurssin sekä päivän 
mittaisen Psykon soveltuvuustestin. On-
neksi Psykon konsultti näytti vihreää valoa.

Koulutuksen lisäksi kannattaa aluksi 
hankkia hyvä tilitoimisto. Vaikka kirjanpi-
don asiat olisivat tuttuja, niin kirjanpitoon 
ja verotukseen liittyy hankalia yksityiskoh-
tia ja jatkuvia muutoksia. Yrittäjän kannat-
taa panostaa omaan ydinosaamiseen ja os-
taa tilitoimistopalvelut.

Mikroyrittäjä törmää toistuvasti muu-

tamiin ennakkoluuloihin. Tässä on pari  
tavallisinta.

Myytti 1

”Eihän sillä nyt mitään töitä ole”, sanotaan 
silloin, kun yrittäjän tilauskanta on tyhjä. 
Juuri tässä tilanteessa yrittäjällä on kaik-
kein eniten töitä. On kiire hankkia uusia 
toimeksiantoja, uudistaa tuotteita, tarkis-
taa liikeideaa jne. Yrityksellä pitää olla vä-
hintään 3 – 6 kuukauden puskuri kassassa 
tällaisia tilanteita varten.

Myytti 2

”Yrittäjän laskutus muodostuu yrittäjän 
palkasta ja palkan sivukuluista.” Näin ei 
todellakaan ole. Laskutuksen tulee kattaa 
mm. kunnolliset vakuutukset, eläkemak-
sut, koulutuksen, sairausajan, markkinoin-
nin ja mainonnan kustannukset. Kannattaa 
tutustua hyviin hinnoittelumalleihin. Hin-
taan vaikuttaa tietysti myös markkinoiden 
kilpailutilanne.

Verkostot ja kouluttautuminen

Olen aina ollut ”yhdistysfriikki”. Yrittäjän 
näkökulmasta yhdistystoiminta on hyö-
dyllistä. Yhdistyksissä luodaan verkostoja 

ja opitaan kustannustehokkaasti. Itse olen 
toiminut aktiivisesti mm. seuraavissa yh-
distyksissä: Helsingin yrittäjät, Helsingin 
Tietojenkäsittely-yhdistyksen osaamisver-
kostot, Systeemityöyhdistys, Projektityöyh-
distys ja Tietoturvayhdistys. Näissä kaikis-
sa järjestetään ilmaisia tapahtumia, joissa 
esiintyvät korkealuokkaiset asiantuntijat. 
Samoin seminaarit ja maksulliset koulu-
tustapahtumat ovat varsin kohtuuhintaista. 
Olen käyttänyt näitä etuja paljon.

Mikroyrittäjänä olen saanut haluamani 
vapauden ja vastuun. On tarvittu paljon ris-
kinottokykyä ja epävarmuuden sietokykyä 
sekä halua tarttua uuteen. Nyt minulle on 
uusinta uutta osallistuminen Sytykkeen kir-
jamaratooniin (booksprint). Kirjoitimme 
viikonlopun aikana ensimmäisen version 
kirjasta ”376 vuotta ketteriä kokemuksia”. 

http://uusyrityskeskus.�/
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Janne Ruohisto on Intunex Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja sekä kansainvälisesti 
palkitun parvityökonseptin isä. Intunexin kehittämän xTune-yhteisösovelluksen 
avulla asiantuntijaverkostojen tai -organisaatioiden sisällä voidaan yhdistää ja jakaa 
osaamista uudella tavalla.

Keväällä 2012 xTune sai Suomen interaktiivisen oppimisen laatupalkinnon eEemeli 
2012 (Paras yhteisösovellus). Syksyllä 2012 xTune palkittiin Euroopan tärkeimmässä 
HR-teknologian startup-kilpailussa neljän parhaan joukossa.

Y
rityselämässä on pitkään 
vallinnut prosesseihin, 
sääntöihin ja hierarkki-
siin rakenteisiin luotta-
va manageriaalinen joh-
tamiskulttuuri. Johtami-

nen on perustunut ajatukseen, että toimin-
taa voidaan ennakoida ja hallita tarkkojen 
suunnitelmien ja prosessien avulla.  

Tällaisessa toimintaympäristössä on ol-
lut vähän tilaa luovalle ja yhteisölliselle on-
gelmanratkaisulle. Työntekijöiden itsenäi-
sen tai omaehtoisen ajattelun on koettu na-
kertavan tehokkuutta, joten työntekijöiden 
välistä vuorovaikutustakin on kontrolloitu. 
Luova ajattelu on ollut johdon tehtävä ja 
työntekijöiden rooliksi on jäänyt suorittaa 
annetut tehtävät ennalta määrättyjen suun-
nitelmien mukaan.

Manageriaalinen johtamismalli on toi-
minut teollisissa tuotantoympäristöissä, 
joissa on pystytty luomaan monistettavia, 
jopa sekuntikellon kanssa tehostettavia 
prosesseja. Yritysten toimintaympäristöt 
ovat kuitenkin jatkuvasti muuttuneet mo-
nimutkaisemmiksi. Asiantuntijat kohtaa-
vat työssään entistä haasteellisempia ongel-
mia, joiden ratkomiseen tarvitaan monen 
henkilön osaamista, joka tyypillisesti on 
hajautunut ympäri organisaatiota tai asi-
antuntijaverkostoa. Vanhoilla toimintata-
voilla ja työvälineillä asiantuntijat joutuvat 
jatkuvasti tekemään päätöksiä puutteelli-
sen tiedon ja osaamisen varassa. Projek-
tit hidastuvat ja asiantuntijat tekevät huo-
noja ratkaisuja, jotka tulevat myöhemmin 
kalliiksi.

Yrityksiin isolla rahalla rakennetut hen-
kilöstö- ja tiedonhallintajärjestelmät eivät 
ole ratkaisseet näitä ongelmia. Ne ovat lii-
an byrokraattisia, kankeita ja suunnitel-
tuja lähinnä hallinnollisiin tarpeisiin; ne  

PARVITYÖ 
On vaikea nähdä, että työn tuottavuuden seuraava 
nousu löytyisi olemassa olevien prosessien 
tehostamisesta ja laatujärjestelmien viilaamisesta. 
Sen sijaan on helppo nähdä, että tulevaisuudessa 
yritysten ja organisaatioiden tuottavuutta voidaan 
parantaa kehittämällä uusia tapoja organisoida 
työtä ja hyödyntää siinä teknologiaa.

heijastavat teollisen aikakauden rakenteita 
ja kulttuuria. 

Monimutkaistuva liiketoiminta-
ympäristö edellyttää uusia  
toimintatapoja ja työvälineitä

Teollisella aikakaudella organisaatiot näh-
tiin koneina ja ihmiset koneen osina. Timo 
Alasoinin (2009) mukaan kilpailussa inno-
vaatioiden tuottamiskyvystä organisaation 
metafora on koneen sijasta elävä, muoto-
aan jatkuvasti muuttava solu tai ameba. 
Ajatukseen on helppo yhtyä, kun katsoo, 
millä tavalla luonnossa esiintyvät parvet, 
kuten esimerkiksi mehiläis-, lintu- ja ka-
laparvet, muodostuvat. On helppo häm-
mästellä niiden samanaikaista kauneutta, 
joustavuutta ja tehokkuutta. Missä määrin 
ihmisten ja organisaatioiden toiminta voisi 
organisoitua vastaavalla tavalla?

Alasoini (2009) on koonnut eri tutkijoi-
den esittämät seitsemän teoreettista jäsen-
nystä siitä, miten työelämän organisaatioi-
den toiminnalliset vaatimukset ovat muut-
tuneet ja mihin suuntaan ne ovat kehitty-
mässä. 

Alasoini nostaa esiin muun muassa Hel-
singin yliopiston Toiminnan teorian ja ke-
hittävän työntutkimuksen yksikön tutkijat, 

jotka erottavat työn ja tuotannon historial-
lisessa kehityskulussa viisi kehitysvaihetta 
käyttämällä hyväksi Victorin ja Boyntonin 
alun perin esittämää jaottelua. Nämä vai-
heet ovat aikajärjestyksessä: käsityömäinen 
tuotanto, vakioitu massatuotanto, joustava 
massatuotanto, massaräätälöinti ja yhteis-
kehittelytuotanto. 

Yhteiskehittelytuotannolle (co-configu-
ration production) ominaista ovat asia-
kasrajapintaan syntyvät projektimaiset tii-
mit, jotka uudelleenmuotoutuvat tarpeen 
mukaan. Tätä kutsutaan myös solmutyös-
kentelyksi (knotworking). Siinä tiimien 
toiminnalle ominaista on tiimien jatkuva 
uudelleenmuotoutuminen sekä ohjaavan 
yksiselitteisen keskuksen tai ylimmän auk-
toriteetin puuttuminen. 

Engeström (2009) käyttää tällaisista toi-
mintamuodoista myös termejä parveutu-
minen (swarming), parvioppiminen (lear-
ning by swarming) ja parvimaiset mallit 
(swarm-like patterns). Hän näkee näissä 
uusissa toiminnan muodoissa historialli-
sesti uusia mahdollisuuksia. 

Alasoini löytää eri tutkijoiden teoreet-
tisista jäsennyksistä selviä yhtäläisyyksiä. 
Muutos on edennyt vaiheittain lisäänty-
neiden vaatimusten kautta. Tehokkuuden 

Uusi tapa organisoitua, 

jakaa osaamista ja tehdä yhteistyötä
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vaatimukseen vastattiin hierarkkisilla ja toi-
minnallisesti eriytyneillä yksiköillä. Laadun 
vaatimukseen vastattiin matriisiorganisaa-
tiolla ja horisontaalisesti toimivilla kehit-
tämisryhmillä. Joustavuuden vaatimukseen 
vastattiin prosesseilla ja asiakasohjautuvil-
la yksiköillä. Viimeisimpään eli innovoin-
tikyvyn vaatimukseen vastataan verkosto-
maisella organisaatiolla ja projektimaisilla 
asiakastiimeillä ja -soluilla.

Parvissa asiantuntijasi ovat älykkäämpiä

Suomalainen teknologiayritys Intunex on 
viiden vuoden ajan kehittänyt parvityök-
si nimettyä toimintatapaa ja xTune-yhtei-
sösovellusta osaamisen yhdistämiseen or-
ganisaatioissa ja asiantuntijaverkostoissa. 
xTunen taustalla on ajatus parvista, joissa 
suurikin joukko ihmisiä voi työskennellä 
yhdessä entistä tehokkaammin ja jousta-
vammin. 

Parvet ovat nopeita, avoimia ja itseorga-
nisoituvia työryhmiä, jotka kerääntyvät yh-
teisten ideoiden, ongelmien ja projektien 
ympärille osaamisen ja kiinnostuksen pe-
rusteella. Kuka tahansa voi perustaa parven 
jakamalla idean, ongelman tai projektin ja 
määrittelemällä, mitä osaamista siinä tar-
vitaan. xTune auttaa löytämään henkilöt, 
joilla on aiheeseen liittyvää osaamista tai 
kiinnostusta ja kutsuu heidät mukaan. 

Jokainen voi itse päättää, mihin osallis-
tuu, ja osallistumisen taso voi vaihdella. 
Tekijät ovat henkilöitä, joilla on suurin int-
ressi asiaan, joten he panostavat kaikkein 
eniten kyseisen parven työskentelyyn. Mik-
rotaskaajilla on aiheeseen liittyvää osaamis-
ta, mutta heillä on vain vähän aikaa auttaa, 
esimerkiksi 5 minuuttia. Siitä huolimatta 
mikrotaskaajan panos voi olla merkittävä 
apu parvelle, josta kyseinen erityisosaami-
nen muuten olisi puuttunut. Lurkkijat puo-
lestaan liittyvät mukaan seuraamaan ja op-
pimaan. Heiltä puuttuu aikaa tai osaamis-
ta, mutta he ovat kiinnostuneita asiasta ja 
haluavat kuulolle. 

xTunessa osallistumista kannustetaan pe-
limekaniikalla tunnistamalla kahdenlaista 
käyttäytymistä: innostamista ja auttamista. 

Innostajat ovat niitä, jotka jakavat innosta-
via ideoita, ongelmia ja projekteja, joihin 
muut haluavat osallistua. Mitä enemmän 
ihmisiä osallistuu ja mitä enemmän heidän 
välille syntyy vuorovaikutusta, sitä kiinnos-
tavampi asia on ollut, ja sitä enemmän hen-
kilölle voidaan tämän perusteella laskea 
pisteitä. Auttajat puolestaan ovat niitä, jot-
ka rientävät apuun ja jakavat osaamistaan. 
Pelkät kannustushuudot eivät riitä, sillä yh-
teisö vahvistaa suositteluilla ja kiittämisel-
lä, mikä on auttamista. Ajatuksena on, että 
kun auttaminen ja innostaminen tehdään 
näkyväksi, se kannustaa osallistumaan yh-
teisölliseen tavoitteelliseen toimintaan. 

Yhdistä oikea osaaminen, saat työt  
valmiiksi nopeammin

Seuraava kuvitteellinen tarina havainnol-
listaa parvityöskentelyä xTunessa. Jussin 
asiakkaalla on ongelma, jota Jussi ei yksin 
kykene ratkomaan. Kilpailu on kovaa, aika-
taulu tiukka ja parhaat asiantuntijat kiinni 
muissa projekteissa. Jussi jakaa ongelman 
xTunessa yrityksensä sisällä, jolloin xTune 
listaa henkilöt, joilla on sopivaa osaamista 
tai kiinnostusta kyseiseen asiaan. Jussi valit-
see listalta henkilöt, jotka kutsuu parveen. 
Parvessa Matti ja Ville, jotka työskentelevät 
eri osastoilla, tarjoutuvat heti apuun. Vil-
le kertoo, että hän pähkäilee samanlaisen 
ongelman parissa toisen asiakkaan kans-
sa. Ritva, joka on kiireinen, ehtii kuiten-
kin muutamassa minuutissa antaa ratkai-

sevan tärkeän vinkin asiakkaasta. Heikki, 
joka on vastavalmistunut ja juuri tullut ta-
loon, ei osaa vielä olla avuksi, mutta seuraa  
tilannetta mielenkiinnosta. Yhteistyössä 
ongelma ratkotaan ennätysajassa ja asia-
kas on tyytyväinen.

Parvityö – avain tuottavuuden 
nousuun?

Parvityö tarjoaa konkreettisen mallin, mi-
ten koko organisaation tai asiantuntijaver-
koston osaaminen saadaan joustavammin 
ja tehokkaammin valjastettua tuotteiden 
ja palvelujen ja koko toiminnan kehittä-
miseen.

Pelkkä teknologia ei riitä muutoksen ai-
kaansaamiseksi. Parvet eivät lähde lentoon, 
jos organisaatiokulttuuri ja vallitsevat toi-
mintatavat eivät niitä tue. Manageriaalisen 
johtamisen tilalle tarvitaan uusia oppeja, 
jotka antavat tilaa työntekijöiden väliseen 
vuorovaikutukseen, osaamisen jakamiseen 
ja yhteistyöhön. Tiukkojen sääntöjen ja 
kontrollin aika on ohi. Nyt kaivataan roh-
keutta kokeiluun ja muiden kannustamis-
ta mukaan. l
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Kirjoittaja Ville Simola on entinen Aalto Entrepreneurship Societyn 
opiskelija-aktiivi, yksi Startup Sauna -yrityskiihdyttämön perustajista 
ja nykyinen startup-yrittäjä.

Vuosi 2008 muistetaan Lehman Brothersin konkurssista, 
Yhdysvaltain asuntokuplasta ja talouskriisin leviämisestä Eurooppaan. 
Koko kansainvälinen talous sakkasi voimakkaasti ja tuolla samalla tiellä 
olemme edelleen. Vaikka talous ei ole palannut entiselleen oli vuosi 
2008 kuitenkin jonkin uuden alku. Yrittäjyys alkoi nostaa päätään ja 
täyttää sitä aukkoa, jonka talousvaikeuksissa painivat korporaatiot 
loivat irtisanomalla ja lomauttamalla työntekijöitään.

Yrittäjyyden 

 VALLANKuMOuS
- sanoista tekoihin

M
yös Suomessa yrit-
täjyys on noussut 
täysin eri asemaan 
kuin mitä se oli en-
nen talouskriisiä. 
Merkittävin osa il-

miön alkua oli Aalto-yliopiston opiske-
lijajoukko, joka alkoi järjestää startup-
aiheisia tapahtumia ja tuoda yrittäjyy-
destä kiinnostuneita ihmisiä yhteen. He 
aloittivat toimintansa kutsumalla koke-
neita sarjayrittäjiä puhumaan yrittäjyy-
destä sekä organisoimalla ideankehitys-
tapahtumia, joissa opiskelijat konkreet-
tisesti toteuttivat ideoita ainaisen suun-
nittelun sijaan. Tapahtumien tarjoiluksi 
kelpasi pizzaa ja muutama sponsoriolut, 
sen kummempaa rahoitusta eivät nämä 

“startup-tenavat” toiminnalleen alussa tar-
vinneet.

 Sittemmin tästä opiskelijaporukasta ja 
sen luomasta kokonaisuudesta on kehit-
tynyt kokonainen instituutio, jonka sisäl-
le mahtuu Aaltoes-opiskeluyhteisö, Start-
up Sauna -kiihdytysohjelma, Pohjois-Eu-
roopan suurin kasvurittäjyyskonferens-
si  Slush sekä Startup Saunan (ent. Aalto 
Venture Garage) coworking-tila, jossa ko-
kiksen ja pizzan voimalla luodaan seuraa-
via menestystarinoita. Rehellisesti on kyllä  
todettava, että Aallosta aloittaneita poten-
tiaalisia menestystarinoita on vasta muuta-
ma ja työsarkaa on edelleen paljon.

Aalto-yliopisto ei onneksi ole enää ai-
noa taho, joka edistää yrittäjyyden ase-
maa. Sittemmin on noussut eduskunnan 

startup-ryhmää, uusia kasvufoorumeita 
sekä Team Finland. Ihmisten mielissä ei 
enää kolkuttele 1990-luvun laman kon-
kurssiyritykset - vaan startup-yrittäjyys on 
noussut pinnalle - ei vähiten Angry Bird-
sien tai Supercellin kaltaisten menestys-
tarinoiden ansiosta. Nämä maailmaa val-
loittavat pelifirmat ovat Peter Vesterbackaa 
lainatakseni ”hyvä alku”, mutta töitä on 
tehtävä lisää. Tekniikka ja Talous -lehden 
numerossa 1/2013 Timo Ahopelto esittää-
kin, että Suomen talous voidaan pelastaa 
luomalla 20 000 työpaikkaa globaalisti 
toimiviin startup-yrityksiin. Ahopelto nos-
taa startup-yritykset keskeimmäksi uuden 
kasvun voimaksi, joissa työn tuottavuus 
on jopa 10 – 20 kertaa korkeampaa kuin 
muualla. 
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Tee VAIKuTTAVIN 
OPINNÄYTeTYö

n Systeemityöyhdistys Sytyke ry  
palkitsee vuosittain vaikuttavimman  
tietojärjestelmätyöaiheisen opinnäy-
tetyön. Palkinnon tarkoituksena on 
kannustaa opiskelijoita tekemään 
laadukkaita opinnäytetöitä, edistää 
suomalaista tietojärjestelmätyön 
osaamista ja tehdä Sytyke ry:n toimin-
taa tunnetuksi oppilaitoksissa ja alan 
opiskelijoiden keskuudessa.

n Palkittavan opinnäytetyön aihepiiri  
voi liittyä esimerkiksi ohjelmistoliike-
toimintaan, kokonaisarkkitehtuuriin, 
käytettävyyteen, mallinnukseen, tie-
tojärjestelmäprojektien hallintaan tai 
testaukseen. Opinnäytetyö voi liittyä 
teknologiaan tai sen hyödyntämiseen.

n Vaikuttavimman opinnäytetyön  
valintaan voi osallistua opinnäytetyö, 
joka on valmistunut joko yliopistosta  
(pro gradu) tai ammattikorkeakoulus-
ta ja hyväksytty 1.7.2012 – 30.6.2013 
välisenä aikana vähintään arvosanalla 
hyvä.

n Vaikuttavimman opinnäytetyön 
palkintona on 500 €:n stipendi sekä 
vuoden jäsenyys Sytyke ry:ssä sisäl-
täen Tietotekniikan liitto ry:n (TLL) 
jäsenyyden. 

n Lähetä vapaamuotoinen hakemus
15.7.2013 mennessä Sytyke ry:lle  
osoitteeseen opinnaytteet@sytyke.org. 

n Hakemuksessa pitää olla opiskeli-
jan nimi, yhteystiedot, oppilaitos ja 
opinnäytetyöhön liittyvän tutkinnon 
nimi sekä opinnäytetyön otsikko, aihe, 
tiivistelmä ja linkki opinnäytetyöhön.

Lisätietoja vaikuttavimman opinnäy-
tetyön palkinnosta, sen hakemisesta 
sekä vaikuttavuuden arviointikritee-
reistä löydät osoitteessa 
www.sytyke.org/opinnaytteet. 
Vaikuttavin opinnäytetyö -palkinnon 
voittaja julkaistaan syksyllä 2013 sekä 
verkkosivuillamme että Sytyke-leh-
dessä 3/2013, joka ilmestyy 3.10.2013.

 Mielestäni Ahopellon ajatuksissa on 
paljon järkeä. Nyt täytyy enää päästä sa-
noista tekoihin. Ei riitä, että olemme ikui-
sia yrittäjiä vaan meidän pitää omaksua 
enemmän verbiä entreprende, jossa viita-
taan tekemiseen ikuisen yrittämisen sijaan.  
Tarvitsemme myös enemmän riskiin kan-
nustavaa asenneilmapiiriä. Tarvitsemme 
uudistusta kouluihin ja sen opetusmuo-
toihin. Tarvitsemme ketteryyttä valtio-
hallinnon it-järjestelmiin. Tarvitsemme 
parempaa kansainvälistä osaamista. Tar-
vitsemme vähemmän valtion holhousta. 
Tarvitsemme kansallisen epäonnistumi-
senpäivän. 

 Mitä tämä konkreettisesti voisi tarkoit-
taa? Mielestäni tämä tarkoittaa kouluym-
päristöä, jossa lapsia ei opeteta tankkaa-

maan ulkoa vaan ratkomaan ongelmia. Se 
tarkoittaisi it-alalla terveempää kilpailua, 
jotta valtion ei tarvitsisi tukeutua ylihin-
noiteltuihin hovitoimittajiin. Se tarkoit-
taisi korkeakouluopiskelijoita, joilla on 
rohkeutta lähteä maailmalle oppimaan 
ja tuomaan takaisin arvokasta kansain-
välistä osaamista. Se tarkoittaisi vapaa-
mielisempää valtiovaltaa, joka ei koko 
ajan ole kertomassa, mikä on oikein ja 
mikä väärin. Ennen kaikkea se tarkoit-
taisi oikeanlaisen asenneilmapiirin luo-
mista, jossa olisi hyväksyttävää kokeilla, 
epäonnistua ja nousta takaisin jaloilleen. 

 Näillä eväillä olemme paljon valmiim-
pia jatkamaan yrittäjyyden vallanku-
mousta, jossa siirrytään sanoista tekoi-
hin. l

S
TA

R
T

mailto:opinnaytteet@sytyke.org
http://www.sytyke.org/opinnaytteet
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Kirjoittajat: 
Projektipäällikkö Tommo Koivusalo, 
opiskelija Teemu Tiilikainen ja
lehtori Anne Valsta, 

HAAGA-HELIA 
ammattikorkeakoulu

T
ietotekniikan yksikössäm-
me on useita opintopol-
kuja opiskelijan ammatil-
lisen suuntautumisen tu-
kemiseksi. Innovaattori-
polun valinneet opiskeli-

jat suuntautuvat innovointiin ja yrittäjyy-
teen heti opintojensa alussa. Siten heillä 
on mahdollisuus kehitellä omaa yrityside-
aansa läpi opintojensa. Ohjelmistokehit-
täjän polun valitseva jatkaa perusopinto-
jen jälkeen Softalassa, jossa opinnot to-
teutuvat suurelta osin asiakasprojekteissa. 
Softalan asiakkaista moni on aloittava tai 
pieni yritys, joka hioo konseptiaan tuo-
tedemon rakentamiseksi. Tuoreen tuote-
demoidean kehittämisessä myös Softala 
voi olla mukana IT-ratkaisun toteuttajana.

StartUp Schoolin liikeideoista suurin 
osa on joltain osin verkkopalvelukonsep-
teja. Ne vaativat IT-alan osaamista jo niin 
yrityksen kuin sen palvelukonseptin ke-
hittelyn alkuvaiheessa. HAAGA-HELIAn 

tietojenkäsittelyn opiskelijat ja StartUp 
School ovat kohdanneet toki odotetulla ta-
valla, mutta moni aloitteleva yrittäjä kaipaa 
mukaan tiimiinsä IT-alan osaamista enem-
män kuin Softala on voinut tarjota.

IT-opiskelijoiden oma-aloitteisuudesta 
ja yrittäjähenkisyydestä kertoo vastikään 
perustettu kerho. Kerholaiset tutustuvat pe-
lialustoihin ja ohjelmointiin kehitellen pe-
li-ideoitaan. Kerhotoiminta vahvistaa opis-
kelijoiden osaamisen jakamisen kulttuuria 
ja lisää verkostoitumista. ”Kerholaisten ta-
voitteena on rikastaa portfolioitaan uusien 
pelituoteideoiden myötä”, kertovat kerhon 
perustajajäsenet Kaj Qvickström ja Joonas 
Kurki. Kerhon toiveissa on myös verkostoi-
tua alan yrittäjien kanssa.

Tietojenkäsittelyn opiskelijoita voisi ol-
la nykyistä enemmän oppimassa StartUp 
Schoolissa. Heillä on kaivattua substans-
siosaamista, jota muiden alojen yrittäjät 
tarvitsevat. Yhteistyö voisi käynnistyä myös 
monialaisena yrityksenä. Pääkaupunkiseu-

dun IT-alan hyvä työllisyystilanne sekä IT-
opiskelijoiden vetovoima työmarkkinoilla 
vaikuttaa yrittäjyyshalukkuuteen: ”Opiske-
lijoiden ei tarvitse työllistää itseään yrittä-
jyyden kautta, kun pienempiriskinen palk-
katyö houkuttelee suoraan koulun penkil-
tä”, toteaa tietojenkäsittelyn ainejärjestö 
Atkins ry:n puheenjohtaja Teemu Tiilikai-
nen. Hän itsekin opiskelee ohjelmistokehi-
tyksen opintopolulla, Softalassa, viimeistä 
lukuvuottaan.

Softalaprojektit ovat ohjelmistokehi-
tyksen opintopolun pakollisiin opintoi-
hin kuuluva opintojaksojen sarja. Niis-
sä keskitytään teknologiakokeilujen lo-
massa kehittämään opiskelijoiden tii-
mityötaitoja ja valmiuksia projektissa 
toimimiseen. Softalaprojekti 2 ja 3 si-
sältävät sovelluksen kehittämistä oikeil-
le asiakkaille. ”Uskon, että Softalalla ja 
sen opiskelijoilla on loistava tilaisuus 
auttaa StartUp Schoolin opiskelijoita al-
kuun pääsemissä”, arvelee Tommo Koi-

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun StartUp School 
pyrkii tukemaan yrittäjyydestä kiinnostuneita opiskelijoita 
yrittäjyyden alkutaipaleella. StartUp School kannustaa 
mukana olevia opiskelijoita oman liikeidean löytämisessä 
ja kehittämisessä. Punainen lanka yrittämisessä on 
toiminta. Niinpä ensimmäinen asiakaskontakti, demon tai 
proton tekeminen, referenssicasen hankkiminen ja muut 
vastaavat toimenpiteet ovat opiskelijoiden työn ja 
oppimisen kohteena. StartUp Schoolissa tarjotaan 
valmennusta jo yrityksen perustaneillekin opiskelijoille. 
StartUp Schoolin järjestämillä leireillä keskitytään 
tekemään asioita niin kuin oikeassa liike-elämässä ja 
unohdetaan luokkahuone kokonaan.

Yrittäjyyttä oppimassa



21Sytyke 1  •  2013

Linkit: 
Softala http://www.softala.fi/
StartUp School http://www.haaga-helia.fi/fi/
palvelut-ja-yhteistyo/startup-school

vusalo, joka on StartUp Schoolin valmen-
taja HAAGA-HELIAn Pasilan kampuksel-
la. Hän on yksi StartUp Schoolin keula-
hahmoista ja tehnyt paljon töitä yrittäjä-
lähtöisen oppimiskulttuurin tuomiseksi 
ammattikorkeakouluun. ”Meillä on jo  
muutamia esimerkkicaseja, joissa meidän 
opiskelijoiden perustama yritys on hake-
nut Softalan asiakkaaksi, ja siten päässyt 
alkuun oman konseptinsa rakentamises-
sa”, Koivusalo toteaa. StartUp Schoolin 
myötävaikutuksella perustettujen yritys-
ten liiketoimen ytimessä on ollut erilais-
ten itsepalveluastetta parantavien sovellus-
ten tarve. Softalassa on tehty näitä tarpeita 
vastaavia prototyyppejä, jopa useampia 
erilaisia vaihtoehtoja.

Softalassa käytettävä tapa harjoitella pro-
jektityöskentelyä hyvine käytäntöineen, 
kokouksineen ja raportteineen on kokemus 
myös startup-yritykselle. Softalan projekti-
toiminnan aikajänne on perinteinen luku-
kausi. Startup-yritykselle se voi olla pitkä  

aika, sillä yrityksen tulisi saada oma 
MVP:nsä (minimum viable product) val-
miiksi ja asiakkaidensa käyttöön mah-
dollisimman nopeasti. Teemu Tiilikaisen 
mielestä yhteistyö Softalan kanssa on kai-
kesta huolimatta huomattavasti parempi 
kuin ei mitään, ja tässä tapauksessa vali-
tut ja tuetut työtavat hyödyttävät niin Sof-
talan kuin StartUp Schoolinkin opiskeli-
joita. ”Samalla toivottavasti saadaan yhä 
enemmän tietojenkäsittelyn opiskelijoita 
tutustumaan yrittäjyyteen mahdollisuute-
na ja mukaan StartUp Schoolin yrittäjyys-
oppiin, sillä projektien mielenkiintoisuu-
desta osallistuminen ei ainakaan jää kiin-
ni”, Teemu jatkaa.

Sekä StartUp School että Softala ovat vie-
lä nuoria konsepteja, joiden täyttä poten-
tiaalia ei ole läheskään mitattu. Aika tu-
lee näyttämään, miten hyvin nämä kaksi 
toimivat yhdessä opiskelijoiden eduksi ja 
osaamisen vahvistamiseksi. Toistaiseksi 
olemme vasta raapaisseet pintaa. l

Yrittäjyyttä oppimassa

http://www.softala.fi/
http://www.haaga-helia.fi/fi/


22 Sytyke 1  •  2013

Sariseelia Sore työskentelee koulutusvastaavana LAMKissa IT- ja 
BIT-koulutusohjelmissa vastaten niiden sisällöistä. Hän opettaa 
mm. tietojärjestelmien toteuttamista ja toimii työelämärajapinnassa. 
[sariseelia.sore@lamk.fi]
Minna Ulmala on tietojenkäsittelyn lehtorina LAMKissa ja toimii 
Liiketalouden alalla tietojenkäsittelyn (IT) ja Business Information 
Technology (BIT) koulutusohjelmien työharjoitteluvastaavana. 
[minna.ulmala@lamk.fi]

LAMKista valmistunut tietojenkäsittelijä osaa soveltaa oppimiaan 
tietojärjestelmätyötaitoja yritysten toiminnan kehittämiseksi. 
Näitä taitoja kartutetaan opiskelun aikana erinäisin yritysyhteistyömuodoin.

TIETOJÄRJESTELMÄTYÖN 
VOIMAVARANA

AMK-opiskelijat yrityksen 

Kehitysjohtaja Pasi Häkkinen on tyytyväinen 
LAMKin opiskelijoiden työpanokseen.    
kuva pasi häkkinen

Tietojärjestelmätyön  
osaajia LAMKista
Lahden ammattikorkeakoulussa (LAMK) 

Liiketalouden alalla koulutetaan yhtenä 
monista ammattialoista tietojenkäsittelyn 
osaajia. Koulutusohjelmassa opiskellaan 
tietojärjestelmäosaamista liiketoiminnan 
näkökulmasta. Opiskelijat oppivat, miten 
liiketoiminnan prosesseja voidaan kehit-
tää tietojärjestelmien avulla. Opittavia asi-
oita ovat mm. tietojärjestelmien suunnitte-
lu, toteutus, testaus, hankinta ja käyttöön-
otto. Pyrkimyksenä on, että jokainen LAM-
Kista valmistunut tietojenkäsittelijä osaa 
soveltaa oppimiaan tietojärjestelmätaitoja 
yritysten toiminnan kehittämiseksi. Näitä 
taitoja kartutetaan opiskelun aikana eri-
näisin yritysyhteistyömuodoin. Yleisim-
piä yhteistyömuotoja ovat eri laajuiset pro-
jektit, työharjoittelu ja opinnäytetyö. Työ-
elämä samoin kuin korkeakoulumaailma 
muuttuvat alati ja siten myös yritysyhteis-
työ saa jatkuvasti uusia muotoja.

Opiskelijaprojekti  
yritysyhteistyömuotona

Erittäin suosittu yhteistyömuoto paikal-
listen yritysten ja LAMKin välillä ovat tie-
tojärjestelmäprojektit, joita tehdään niin 
IT-alan kuin muidenkin alojen yritysten 
kanssa. Projektit liittyvät usein tietojärjes-
telmien toteutukseen, mutta opiskelijat 
ovat tehneet myös mm. tarvekartoituksiin 
ja hankintoihin liittyviä projekteja. Projek-
tin toteuttaa pääsääntöisesti 3–4 hengen 

opiskelijaryhmä, jota ohjaa tietojenkäsitte-
lyn opettaja. Hän seuraa ja tukee ryhmän 
työskentelyä ollen samalla yhteyshenkilö 
projektin omistajaan. Projektin aikana yri-
tys saa tuoreita ideoita ja monipuolisia nä-
kökulmia tietojärjestelmiensä kehitykseen. 

Yrityksen kokemuksia  
opiskelijaprojektista 

SKH-Isännöinti Oy:llä oli keväällä 2012 
käynnissä laaja Microsoft Dynamics -CRM-

järjestelmää koskeva tietojärjestelmäpro-
jekti. Projektin omistaja kehitysjohtaja Pasi 
Häkkinen otti yhteyttä LAMKin tietojenkä-
sittelyn koulutusohjelman työelämäpro-
jektivastaavaan mielessään win-win-win 
-mahdollisuus: opiskelijat saisivat koke-
musta yrityksen kanssa toimimisesta, oppi-
laitos mahdollisuuden tarjota opiskelijoil-
le teoriaa yhdistettynä käytännön tekemi-
seen ja yritys tavan verkostoitua tulevaisuu-
den tekijöihin. Tapaamisessa rajattiin tie-
tojärjestelmäprojektista kaksi osaprojektia 
opiskelijaryhmille toteutettaviksi: varaus-
ten hallintajärjestelmä ja varattavien tilojen 
jonotusjärjestelmä. Osakokonaisuuksien 
irrottaminen oli Häkkisen mukaan haas-
tavaa. Käytännössä asia ratkaistiin niin, 
että opiskelijoille pystytettiin oma CRM-
ympäristö, jossa oli heidän tarvitsemansa 
mukautukset. CRM:n muutosten paketoin-
timenetelmä mahdollisti sen, että opiskeli-
japrojekteissa tehdyt tuotokset voitiin tes-
tauksen ja hyväksynnän jälkeen helposti 
ottaa kokonaisjärjestelmän osaksi.

Kolminkertaisen win-mahdollisuuden li-
säksi Häkkinen asetti opiskelijaprojekteil-
le bonustavoitteena, että lopputuloksena 
syntyy jotain tuotantokelpoista. Ja niin kä-
vikin, projektit valmistuivat sovitun sisäl-
töisinä. Lisäksi yrityksen tavoite kontaktien 
luomisesta onnistui ja yksi opiskelijoista 
jatkoi yrityksen palveluksessa kesätöissä. 
Projektien päätyttyä Häkkinen totesikin 
tyytyväisenä: “Opiskelijaprojektit saavut-
tivat asetetut tavoitteet”. 

mailto:sariseelia.sore@lamk.fi]
mailto:minna.ulmala@lamk.fi]
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Projekteja ohjanneen opettajan Heikki 
Paanasen mukaan opiskelijat kokivat pro-
jektinsa vaativiksi, mutta hyviksi tilaisuuk-
siksi oppia oikeita käytännön taitoja. He 
saivat myös itsevarmuutta ammatti-identi-
teettiinsä onnistuneesta projektista.

Kansainvälinen  
opiskelijaryhmä haastaa 

SKH-Isännöinti Oy:llä on jo kahdelta pe-
räkkäiseltä vuodelta kokemusta opiskeli-
japrojektien tekemisestä LAMKin kansain-
välisen opiskelijaryhmän kanssa. Häkkisen 
mukaan oli itsestään selvää, että projektien 
toimeksiannot kirjoitettiin englanniksi ja 
palavereissa puhuttiin englantia. Häkkinen 
toteaa pitävänsä työskentelystä erilaisten ja 
uusien ihmisten kanssa. “Pidän siitä, että 
joudun käyttämään englannin kieltä muu-
toinkin kuin ammattikirjallisuutta lukiessa 
ja televisiota katsoessa.”

Keväällä 2012 toteutetuissa osaprojek-
teissa oli erityishaasteena, että CRM-ympä-
ristö on suomenkielinen. Se hoitui kuiten-
kin helposti projektiryhmän sisäisellä työn-
jaolla. Suomenkieliset opiskelijat tekivät 
ympäristösidonnaiset ja englannin kieltä 
käyttävät dokumentointiin, käyttöohjeisiin 

ja testaukseen liittyvät työt. Paananen pa-
nosti ohjauksessaan ryhmän sisäisen toi-
minnan ja kommunikoinnin tärkeyteen, 
jotta jokainen opiskelija pystyisi työsken-
telemään mahdollisimman tehokkaasti yh-
teisen päämäärän eteen.

Uusia näkemyksiä ja  
kansanvälisyyttä yritykseen

Työharjoittelu on yrityksessä suoritetta-
va viiden kuukauden oppimisjakso, jonka 
voi suorittaa yhdessä tai kahdessa jaksos-
sa. Työharjoitteluun mennessään opiske-
lijoilla on kahden vuoden aikana oppi-
mansa alan ydinosaamisen lisäksi myös 
valitsemaansa täydentävää osaamista. He 
soveltavat osaamistaan tehden yrityksen 
IT-alan töitä, esimerkiksi kehittävät netti-
sivuja, kartoittavat yritykselle sopivia oh-
jelmistoja, osallistuvat tietojärjestelmien 
suunnitteluun, ohjelmoivat ja testaavat 
sekä toimivat tukena ohjelmistojen käyt-
töönotossa. Opiskelijat hakevat itse har-
joittelupaikkansa. Työnantaja ohjaa opis-
kelijaa ja saa tilaisuuden seurata harjoit-
telijan kehittymistä tämän työtehtävissä. 
Talon toimintatavat oppinut harjoittelija 
on usein palkattu työsuhteeseen valmis-

tuttuaan. Työnantajilla on hyviä kokemuk-
sia kansainvälisten opiskelijoiden työhar-
joittelun suorittamisesta pariharjoitteluna, 
jolloin työnantaja saa suomalais-ulkomaa-
laisparin yhden opiskelijan sijaan. Usein 
työharjoitteluyrityksestä nousee tutkimus- 
tai kehitystarpeita, joihin opiskelija etsii 
vastauksia opinnäytetyössään. 

Yrityksille tutkimus- ja 
kehitystyön toteuttajia

Opinnäytetyö on opiskelijan viimei-
siä opintosuorituksia ja näyte hänen ky-
vystään soveltaa opittuja tietoja ja taitoja 
oman alansa tutkimus- ja kehitystoimin-
nassa. Työ on ohjattu, painotukseltaan it-
senäinen yhden opiskelijan tai opiskelija-
ryhmän prosessi. Yritysten tutkimus- ja ke-
hitystarpeet ovat usein monialaisia, joten 
myös opinnäytteet voidaan toteuttaa mo-
nialaisesti useamman koulutusalan opiske-
lijoiden tietoja ja taitoja hyödyntäen.

Opinnäytetyönään tietojenkäsittelyn 
opiskelija voi esimerkiksi tehdä käytän-
nön asiantuntijatyötä selvittämällä kehi-
tyssuuntia, soveltaa taitojaan toteuttamal-
la kehitystehtävän tai hyödyntää tietojaan 
arvioimalla nykyistä toteutusta. l

Tietojenkäsittelyn opettaja Heikki Paananen ohjaa LAMKin kansainvälistä opiskelijaprojektiryhmää.

Projektin aikana yritys saa tuoreita 
ideoita ja monipuolisia näkökulmia 

tietojärjestelmiensä kehitykseen.
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AX-käyttäjäkerhossa Tiina Niemi, 
Tarja Laine sekä artikkelin 
kirjoittajat Lasse Seppänen ja 
Kyllikki Valkealahti
kuva marko lönnqvist

Yritystoiminta ja 
yrittäjyys

hAMKissa

Yritystoiminnan opettaminen on luonnollinen asia liiketalouden koulutusohjelmassa. 
Tietojenkäsittelyssä haasteet ovat olleet useimmiten teknisiä, mutta yritystoiminnan 
opettamisesta on tullut yhä tärkeämpi osa opetusta. Kummassakin koulutusohjelmassa 
opetetaan perusasiat yrityksen perustamisesta, mutta koulutusohjelmissa painotetaan 
yritystoimintaa eri tavoin. Yhteistä on myös kasvava tarve opettaa liiketoiminnan 
tietojärjestelmiä kuten toiminnanohjausta. Jos opiskelijat haluavat oikeasti perustaa 
yrityksiä, sitä tukee oma starttihautomo, jonka jälkeen voidaan siirtyä Innoparkin 
StartUp-toimintaan.

L
iiketalouden koulutusoh-
jelmassa alan tietojärjes-
telmät ovat mukana koko 
koulutuksen ajan. Toisena 
vuonna opiskelijat luovat 
yrityksen tietojärjestel-

män, johon kuuluu kirjanpidon lisäk-
si mm. varastonhallinnan, laskutuksen, 
osto- ja myyntireskontran ja pienimuo-
toisen CRM:n käyttäminen yrityksen eri 
prosessien hoitamisessa. 

Opiskelijat itse arvioivat, että näiden 
asioiden osaaminen parantaa mahdol-
lisuuksia saada oikeita oman alan kesä-
töitä. Tähänhän me pyrimme; valmista-
maan työelämän osaamisvaatimuksiin 
vastaavia tämän päivän ja huomisen 
osaajia.

Tietojenkäsittelyssä aloitetaan  
suoraan toiminnanohjauksella

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa 
tehdään ensimmäisen vuoden kevääl-
lä sekä liiketoimintasuunnitelma että 
tilaus-toimitusprosessi Microsoft Dy-
namics NAV -toiminnanohjausjärjes-
telmän avulla. Aikaisemmin tämä on 
tehty opiskelijaryhmien välillä, mutta 
nyt kolmen opettajan kurssit on synk-
ronoitu toisiinsa.

Uuden suunnan on tuonut Innopar-
kin Konseptori, joka on antanut opiske-

Amientia Designissa tapahtuu takaa vasemmalta Tommi Saksa, Lasse Seppänen, Merja Helin,  
Matti Kärnä, Turo Nylund edestä vasemmalta Kyllikki Valkealahti, Anna Klemola, Kaisa Tupeli,  
Kim Virtaranta, Onni Nieminen.  kuva tommi saksa
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lijoille liiketoimintasuunnitelmien aihei-
ta oikeilta yrityksiltä. Aiheet vaihtelevat 
bussiaikatauluista ja satusovelluksista aina 
kehitysvammaisten musiikkijärjestelmiin. 
Näiden suunnitelmien perusteella opis-
kelijat päättävät tuotteet, joita he virtu-
aalisesti myyvät oikeille asiakkaille. Kon-
septorissa toteutetuissa projekteissa opis-
kelijat säilyttävät tuotoksiensa oikeudet, 
joten mahdollisista palkkioista päästään 
neuvottelemaan toimeksiantajien kanssa 
projektien päätyttyä.

Innoparkin vetäjä Laura Lehto toteaa, et-
tä kehityskohteisiin on tartuttu rohkeasti 
ja ennakkoluulottomasti ja tavoitteena on 
saada aikaan uusia innovatiivisia tuottei-
ta tai palveluita. Tällä menetelmällä saa-
daan nostettua opiskelijoiden motivaation 
ja siten toivottavasti myös työn laadullis-
ta tasoa, ja samalla nostetaan esiin myös 
opiskelijoiden työpanoksen arvo. Konsep-
torissa panostetaan ohjaukseen ja poikki-
tieteellisyyteen. Jokaiseen projektiin pyri-
tään saamaan yhteen monialaisia tiimejä, 
joiden projektin etenemistä tuetaan kaikin 
mahdollisin keinoin. Näin simuloidaan 
siis realistisesti monialaisia työympäris-
töjä. Tärkeintä Konseptorin toiminnassa 
on yritysten kehittäminen ja opiskelijoi-
den oppiminen innovaatiotoiminnassa ja 
kokeilukulttuurissa.

”Tänä keväänä tilaus-toimitusprosessin 

simulointi toteutetaan kansainvälisesti 
Tallinnan teknillisen yliopiston kanssa.

 Osa tuotteiden osista tehdään alihan-
kintana Suomessa Production Manage-
ment -opintojaksolla. Mukana ovat toisen 
vuoden opiskelijat. Lisäksi NAVin opettaja 
saadaan tänä vuonna Hollannista! Tämä 
on kansainvälistä yhteistyötä parhaimmil-
laan”, toteaa yliopettaja Lasse Seppänen.

Amentia Design myy ulkomaille  
suomalaista muotoilua virtuaalisesti

Pääsääntöisesti kolmannen vuoden opis-
kelijoille on koulutusohjelmien yhteistyö-
nä rakennettu harjoitusyrityspohjainen si-
vuainekokonaisuus, jossa opiskelijat teke-
vät mm. oston ja myynnin prosesseja se-
kä Finpecin ylläpitämässä kotimaisessa ja 
kansainvälisessä harjoitusyritysverkostossa 
toimivien virtuaalisten yritysten kanssa että 
koulutusohjelmien omien itävaltalaisten, 
hollantilaisten ja norjalaisten kumppani-
en kanssa. HAMKin Visamäessä toimiva 
Amentia Design -niminen harjoitusyritys 
myy suomalaista designia esimerkiksi Itä-
valtaan ja Hollantiin. Vastavuoroisesti Itä-
vallan Kremsistä ostetaan polkupyöriä ja 
Hollannista Avansista tietokoneita. 

Norjalaisen kumppanin virtuaaliyrityk-
set toimivat kuljetusyrityksinä maiden vä-
lillä. Samalla opitaan esimerkiksi tuottei-
den hinnoittelua, kansainvälistä logistiik-

kaa ja liikeneuvottelujen käymistä video-
neuvotteluna englanniksi. Vaikka tuotteet 
ja raha ovat virtuaalista, videoneuvotteluja 
käyvät ihan oikeat ihmiset. Ja kaikessa täs-
sä toiminnassa tietojärjestelmät ovat vah-
vasti mukana. Amientia Designissa on käy-
tetty sekä Novaa että Microsoft Dynamics 
AXaa ja lisää järjestelmiä on jatkossa tu-
lossa mukaan.

Starttihautomo ja  
StartUP synkronoituvat

Opiskelijat voivat kehitellä omia yritys- 
ideoitaan HAMKin starttihautomossa. Tä-
mä työ rakennetaan opiskelijakohtaises-
ti opintojaksoiksi. Kun yritysidea on niin 
pitkällä, että Y-tunnusta aletaan hankkia, 
voidaan siirtyä Innoparkin StartUpiin. Jat-
kossa on tavoitteena, että kummassakin 
käytetään samaa tietojärjestelmää pohja-
na, jolloin siirtyminen on joustavaa.

StartUp on jo yrittäjiksi ryhtyneiden al-
kuvaiheen hautomo. Vertaistuen ja yksilöl-
lisen sparrauksen lisäksi järjestetään ker-
ran kuussa työpajoja, joista viimeisimmät 
ovat käsitelleet tuotteistusta ja ansaintalo-
giikaa. Muita tämän vaiheen aiheita ovat 
esimerkiksi markkinointi, myynti, rahoi-
tus ja verkostoituminen. Jatkossa yritys voi 
siirtyä kiihdyttämön puolelle, kun tarvi-
taan pääomasijoittajia ja kansainvälistä 
toimintaa. l

Avansin opiskelijoita ja heidän opettajansa Hans van der Hoeven.  kuva lasse seppänen



26 Sytyke 1    2013

KUUTAMOLLAKUUTAMOLLA

Y
ritän kirjoittaa tätä lievässä 
kuumeessa. Hetkinen stop! 
Äskeinen lause saattaa ansaita 
hieman tarkempaa analysointia. 
Jos  kir joi t ta ja  väheksyy 
aikaansaamaansa tai itse asiassa jo 

ennen aikaansaamista väheksyy aikaansaannoksen 
yrittämistä, saa lukija tiedostamattaan sellaisen 
kuvan, että kirjoittaja piut paut piittaa lukijan 
kokemuksesta. Tilanne on lähes täysin verrannollinen 
siihen, että tasavallan presidentti itsenäisyyspäivänä 
istahtaa televisiokameroiden eteen ja toteaa, että 
en minä ole nyt oikein ehtinyt valmistautumaan 
tähän. Se saattaa herättää monen mielenkiinnon, 
mutta tyrmistystä se ainakin aiheuttaisi. Samoin 
olette te, rakkaat lukijani, saattaneet jo tyrmistyä. 
Onhan aikanne kuitenkin kallisarvoista ja siitä 
taistelee niin moni tärkeä asia. Toivottavasti olette 
kuitenkin lukeneet tänne asti. Joten palatkaamme 
ajassa taaksepäin. Noin 13 sekuntia. 10, jos olette 
nopeita lukijoita tai 600, jos olette hitaita tai jos 
kävitte jääkaapilla. 

Kirjoitan tätä lievässä kuumeessa. Kuumeessa 
ihmisen ruumiinlämpö nousee, myös aivoissa. 
Kuten kaikki hiukkasfysiikkaa tai kokkausta 
harrastavat tietävät, molekyylit liikkuvat sitä 
nopeammin, mitä lämpimämpää on. Näin 
olleen voidaan vetää johtopäätös, että aivotkin 
toimivat kuumeisena nopeammin. Sen sijaan 
kesähelteellä näin ei tapahdu, koska kehomme 
jäähdytysjärjestelmä toimii niin, että aivot pysyvät 
yhtä viileinä ulkolämpötilasta riippumatta. 

Kuumeen yhteyttä yrittäjyyteen onkin sitten ehkä 
vaikeampi heti havaita ja sen tieteellis-metafyysinen 
perusta saattaa puritaanisista tiedeuskovaisista 
olla olematon. Tarkoitan sellaista väkeä, jonka 
mielestä tohtorin väitöskirjan on sisällettävä 
viitteitä joihinkin tieteellisiin julkaisuihin. Mitä 
sellainenkin on? Tuollaisella tavalla vain murskataan 
munankuoreensa poikkeavat, erityistä luovuutta ja 
poikkeuksellista ajattelutapaa vaativat huippuideat. 
No siis, jokaisella meistä on menestysakku. 
Paristo, joka sisältää kyvyn, kunnianhimon ja 
osaamispotentiaalin, jolla päästään alansa huipulle. 
Menestyneillä ihmisillä on erilainen frekvenssi, 

heidän menestysakkunsa käy kuumempana kuin 
tavallisten kaduntallaajien. Menestysakun kovat 
kierrokset voivat ilmetä karismana, johtajuutena 
tai kansansuosiona, tällaiset ihmiset erottuvat 
helposti harmaasta arki-ihmismassasta. Täytyy 
kuitenkin muistaa, että kaikki värikkäät ja 
näkyvät hahmot eivät välttämättä omaa suurta 
menestysakkupotentiaalia, he voivat yksinkertaisesti 
vain olla hieman vinksahtaneita boheemityrkkyjä. 

No niin, olemme siis päässeet analysointivaiheessa 
menestyvän yrittäjyyden perusvaatimukseen. 
Luonnollisestikaan se ei pelkästään riitä. Aika 
harva oikeanlaisen menestysakun omaava henkilö 
on yrittäjä. Monet harhautuvat palkkatöihin, 
niin kuin joku Ollila Nokiassa aikoinaan. Tai 
taiteilijaksi, urheilijaksi, periaatteessa ihan miksi 
vain. Mutta jotkut saavat päähänsä yrityksen 
perustamisen tai jos eivät perustaa jaksa, niin 
valmiin yrityksen johtamisen. Missähän vaiheessa 
muuten yrittäjää ei enää kutsuta yrittäjäksi, vaan 
liikemieheksi tai yritysjohtajaksi? Risto Siilasmaata, 
Richard Bransonia tai sitä yhtä Gatesia ei enää 
tituleerata yrittäjäksi, mutta Mutikainen & Poika 
-sorankuljetuskommandiittiyhtiön johtajaa 
kyllä. Eli jossain vaiheessa yrittäjä ei enää yritä, 
vaan muuttuu suuren yrityksen johtajaksi. 
Yritys itsessään kuitenkin pysyy koko ajan 
yrityksenä. Tai no, kyllähän jotkut yritykset 
suuruudenhulluuksissaan sitten muuttuvat 
konserneiksi ja yhtiöiksi. Ehkä se onkin sitten 
niin, yrittäjät ja yritykset ovat pikkupähkinöiden 
pyörittäjiä kunnes niistä kasvaa liikemiehiä 
ja yhtiöitä. Kunnes jäävät eläkkeelle, menevät 
konkurssiin tai tulevat ostetuiksi. Niin se elämän 
kiertokulku menee. 

T ä m ä n  t y h j e n t ä v ä n  j a  e r i l a i s e n 
yrittäjyysfilosofiatutkielman jälkeen laitan 
tähän loppuun vielä jotain kannustavaa ja 
mieltäylentävää. Kaikki Star Trek -fanithan 
muistavat otsikossa mainitun repliikin, jonka 
jadesoturi Yoda sanoo suolla nuorelle Frodo-
soturille. Älkää yrittäkö - tehkää tai älkää tehkö. 
Älkäämme siis olko oman elämämme yrittäjiä, 
vaan oman elämämme tekijöitä. 
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Sytyke ry:n hallitus 2013

VARAJÄSENET

Sytyke ry yhdistää suomalaiset tietojärjestelmätyön ammattilaiset 
liiketoiminnasta teknisiin asiantuntijoihin. Ajankohtaisia 
systeemityöteemoja, ajatusten vaihtoa ja oppimista alan ammattilaisten 
kesken – hypetystä tervejärkisesti. Sytyken osaamisyhteisöissä samoista 
aiheista kiinnostuneet järjestävät asiantuntijatapahtumia ja verkostoituvat.

Sytyke ry on Tietotekniikan liiton (TTL ry) suurin valtakunnallinen 
teemayhdistys.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi varapuheenjohtaja sekä 
3 - 5 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä. 

Hallituksen sähköpostilista: info (at) sytyke.org.

Mikko Holmberg, 
laivaseminaari

Codebakers
mikko.holmberg (at) sytyke.org

Esa Elo, 
tekniikka
atBusiness
esa.elo (at) sytyke.org

Mikko Holmberg
mikko.holmberg (at) sytyke.org

LIITTOKOKOUSEDUSTAJAT

Anne Isotalo, 
sihteeri
Fennia
anne.isotalo (at) sytyke.org

Heikki Naski, 
tekniikka

Soprano Brain Alliance
heikki.naski (at) sytyke.org

Tarmo Toikkanen, 
puheenjohtaja 

NP-Ratkaisut Oy, Aalto-yliopisto
PL31000, 00076 AALTO

puheenjohtaja (at) sytyke.org

Eija Kalliala, 
lehden päätoimittaja
Otavan Opisto, T:mi Eija Kalliala
paatoimittaja (at) sytyke.org

Ville Availa, 
varapuheenjohtaja ja 
OSY-yhteistyö
Ambientia
ville.availa (at) sytyke.org

Timo Piiparinen, 
oppilaitosyhteistyö

timo.piiparinen (at) sytyke.org

Minna Oksanen
minna.oksanen (at) sytyke.org

HALLITUS 2013

Lauri Laitinen
lauri.laitinen (at) sytyke.org



Mitä jos pidettäisiin kokous

...jossa unohtaa olevansa kokouksessa.
Kokous, jossa voi keskustella vapaasti ja katsella välillä horisonttiin.
Kokous, jossa ei näy läppäreitä tai puhelimia, pönötystä tai jäykistelyä.
Kokous, josta kukaan ei myöhästy ja jossa aika ei lopu kesken.
Kokous, jota voi tauottaa herkullisella illallisella, huippuviihteellä 
ja tanssilla sekä jatkaa aamiaispöydässä kera uusien ideoiden.
Kokous, jossa keskitytään tekemisen, päättämisen 
ja saavuttamisen iloon... yhdessä ohoi!

Meillä on sille oiva paikka. Eikä näkymäkään satuta silmää.

Tutustu tarjontaan ja tarjouksiin: 
www.tallinksilja.fi/kokous




