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TIVIA  
tiedottaa

Hyödynnä jäsenetusi!

Koulutukset ja tapahtumat

Lisätietoja Sytykkeestä ja sen toiminnasta: sytyke.org

Sytykkeessä tapahtuu vuonna 2015

Käytä tutkimustuloksia työssäsi!
Kiinnostaako sinua palkkakehitys IT-alan eri tehtävissä? Haluatko tietää mitä sertifiointeja suomalaiset 
IT-ammattilaiset ovat suorittaneet? Entä miten tyytyväisiä IT-ammattilaiset ovat töissä? 
Näihin vastaus löytyy IT-ura-tutkimuksesta. 

Miten suomalaisyritykset osaavat soveltaa IT:tä? Entä miten IT:tä johdetaan? Miten pilvipalveluita hyödynnetään 
yrityksissä? Saako muiden työpaikoilla käyttää omia työvälineitä? Näihin vastaus löytyy IT-barometrista.
Kaikki TIVIAn tutkimukset löytyvät osoitteesta www.tivia.fi/julkaisut/tutkimukset

●  Tuntuvia jäsenalennuksia koulutuksista ja tapahtumista tarjoavat mm. seuraavat koulutusyritykset: Wakaru,  
      Talentum Training, Sovelto, Nitor Delta, Edera Partners, Bureau Veritas, Arrow ECS, agile42 ja Affecto.

●  IT-alan coaching-ohjelman saat etuhintaan Waveconilta.

●  Talentum Media tarjoaa 20 % alennuksen Talentum Shopissa tehdyistä kirja- ja e-kirjaostoksista. 
     Tutustu esim uutuuskirjaan ”Rikos meni verkkoon”.

    Kaikki jäsenedut löydät osoitteesta www.tivia.fi/jasenyys/jasenedut

●  7.4. Kesytä kiire – työkaluja ajanhallintaan 290 € (jäsenhinta)
●  20. –22.4. Software Product Management Training 2990 € ( jäsenhinta)
●  21.4. Hankehallinnan työpaja 495 € (jäsenhinta)
●  27.4. Hiljainen tieto -koulutus 495 € (jäsenhinta)
●  22. –23.4. ICTexpo – TIVIAn ohjelmalinja (maksuton tapahtuma)
●  8. –9.5. Crwdpuisto 2015 (maksuton tapahtuma)

Kaikki koulutukset ja tapahtumat: www.tivia.fi/koulutukset ja www.tivia.fi/tiviassa-tapahtuu/tapahtumat

n  Transmedia, teemailta 14.4.2015

n  Teollinen Internet, laivaseminaari 16. – 18.9.2015

n  Syysseminaari ja syyskokous 12.11.2015

Tervetuloa jäsentilaisuuksiin ja osaamisyhteisöihin verkostoitumaan!
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n  SISÄLTÖ

T ietojärjestelmät kehittäjineen ja käyt-
täjineen koskettavat meitä kaikkia: 
naisia ja miehiä, yrityksiä ja yhtei-

söjä, isoja ja pieniä, varttuneita ja nuoria. 
Miten alalle saataisiin uusia osaajia ja opis-
kelijoita? Auttaako tilannetta se, että ohjel-

mointi tulee peruskouluun vuoden 2016 opetussuunnitelman myötä?
Tämän lehden teemana on Naiset ICT-alalle. Sitä käsitellään tutkimusten ja tapah-

tumien valossa. Miten naisia kannustettaisiin alan monipuolisiin töihin, jotka edel-
lyttävät vuorovaikutustaitoja, luovuutta, kokonaisuuksien hallintaa ja sitkeyttä? Sy-
tykkeen jäsenistöstä reilu kolmasosa on naisia. Me naiset työskentelemme erilaisissa 
arjen tehtävissä, kehitämme tietojärjestelmiä ja jätämme jälkemme historiaan – ku-
ten monet naiset ennen meitä ICT- tai ATK-alan alkuajoista lähtien. Tarinoitamme 
voit lukea tästä lehdestä.

Anna työllesi merkitys ja kerro tarinasi kahdelle nuorelle! He molemmat innosta-
vat kavereitaan.

ICT-ala on ajattelua. Oman osaamisen ja omien vahvuuksien oivaltaminen on iso 
juttu. Se on avain tulokselliseen toimintaan, siihen, mitä meiltä ammattilaisina ja ih-
misinä odotetaan ja mihin olemme valmiita ja kyvykkäitä. Valtakunnallisesti ja glo-
baalisti odotetaan tuloksia, innovaatioita, kasvua – niin, ja kasvavaa myyntiä. Osaa-
minen on myytävä, jotta luottamus osaamiseen ostetaan.

Maaliskuun alussa Sytykkeen kevätseminaari paneutui koodaukseen koulussa. Kan-
nanottoja kuullaan ja kokemuksia jaetaan tulevissa tapahtumissa lisää. Tässä lehdessä 
etsitään uusia keinoja ja kanavia ohjelmoinnin oppimiseen. Tule mukaan talkoisiin!

Muita Sytykkeen vuoden 2015 teemoja ovat transmedia huhtikuun teemaillassa ja 
teollinen internet syksyn laivaseminaarissa. Oppiminen ja ohjelmoinnin opettami-
nen sekä osaamisryhmien teemat ja kertomukset puhuttavat meitä sytykeläisiä niin 
tapaamisissa kuin LinkedInin keskusteluketjuissa. 

Jaetaan osaamistamme!

Lehden toimituskunta Eija Kalliala, Anne Valsta ja Emilia Hjelm

JUlKaIsIJa
Systeemityöyhdistys Sytyke ry

Tieto- ja viestintätekniikan  
ammattilaiset TIVIA ry
Lars Sonckin kaari 12

02600 Espoo
vaihde: 020 741 9898

PÄÄTOIMITTaJa
Eija Kalliala

Paatoimittaja (at) sytyke.org

TaITTO
Lönnberg Print & Promo

TOIMITUsKUNTa 1/2015
Anne Valsta
Emilia Hjelm
Eija Kalliala

lIsÄTIeTOJa leHDesTÄ
www.sytyke.org/lehti

TIlaUKseT 2015
Sytyke-lehti sisältyy

Sytyke ry:n jäsenmaksuun
Vuositilaus 36 €
Irtonumerot 10 €

VUODeN 2015 NUMeROT
1. Naiset ICT-alalle, 19.3.2015

2. Ketteryys tänään ja  
tulevaisuudessa, 13.5.2015

3. Teollinen internet, 22.10.2015
4. Motivaatio ja innostus  
työelämässä, 3.12.2015

PaINOs
Painos 2500 kpl

ISSN 2323-8275 (painettu)
ISSN 2323-8283 (verkkojulkaisu)

3. vuosikerta

IlMOITUsHINNaT 2014
Takakansi (A4) 1 200€

Sisäkannet (A4) 1 000€
Sisäsivut (1 x A4) 800€

Sisäsivut (1/2 x A4) 600€
Sisäsivut (1/4 x A4) 400€

Arvonlisävero 0%.
Vakiopaikan vähintään vuodeksi  

varanneille 20 % alennus.

Toimitus ei ota vastuuta kirjoittajien 
mielipiteistä eikä asiavirheistä.

ISSN 2323-8275

3     Pääkirjoitus • Eija Kalliala, Anne Valsta ja Emilia Hjelm

4    Naiset teknologia-aloilla – tutkimusta ja historiaa • Emilia Hjelm 

7    Verkoston voimaa – Nice Tuesday • Suvi Erjanti

8    Naiset, miehet ja osaaminen ICT-alalla • Riitta Raesmaa

10   It-alalla kaivataan naisia tulevaisuutta rakentamaan • Arttu Tolonen

12   Miksi ICT-alalle tarvitaan lisää naisia? • Reetta Heiskanen

13    Rails Girls murtaa ohjelmoinnin myyttejä • Juha-Matti Santala

14   Naisia houkutellaan IT-alalle • Anniina Salo, Jenna Fröjd

16   Pelit aineettoman omaisuuden näkökulmasta • Jussi Kyrönseppä

18  Olipa kerran ohjelmointi • Jaakko Leikko, Anu Moisio, Ohto Rainio

21   Softala – oppimiskehys myynti- ja palveluosaamisen  

      valmennukseen ohjelmistokehityksen opiskelijoille • Minna Kivihalme

24  Mistä puhumme, kun puhumme osaamisesta • Jaana Ovaska

26  Kolumni: Kuutamolla

n  PÄÄKIRJOITUS
Eija Kalliala, Anne Valsta ja Emilia Hjelm ovat 
naisia ICT-alalla ja Sytykkeen hallituksen jäseniä.
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Emilia Hjelm
Kirjoittaja on lasten teknologiakasvatuksen parissa 
työskennellyt tietojenkäsittelytieteilijä ja feministi. 

NAISET TEKNOLOgIA-ALOILLA  
– TUTKIMUSTA JA HISTORIAA 

H
istoriallisesti sana “compu-
ter” ei ole tarkoittanut laitet-
ta, vaan se on ollut useimmi-
ten naisiin viitannut ammat-
tinimike. Yhdysvalloissa heti 

toisen maailmansodan alkamisen jälkeen 
palkattiin suuri joukko naisia laskemaan 
mekaanisilla laskukoneilla yhtälöitä. Näi-
tä syntyviä yhtälölistoja käytettiin sitten 
taistelukentällä esimerkiksi tykistön täh-
täämiseen. Listat ottivat huomioon myös 
erilaiset sääolosuhteet. Vain vähän myö-
hemmin ballististen laskuoperaatioiden 
tekemiseen suunniteltu yleiskäyttöinen 
ENIAC-tietokone ohjelmoitiin lähes yk-
sinomaan naisvoimin. 

Myös maailmanhistorian ensimmäinen 
ohjelmoija oli nainen, matemaatikko ja 
kreivitär Ada Lovelace. Hän teki mittaa-
mattoman arvokasta työtä Babbagen ana-
lyyttisen koneen kanssa ja  kuvaili ensim-
mäisen koneellisesti suoritettavaksi tarkoi-
tetun algoritmin.

Minne he ovat kadonneet? Yhdysvaltain 
National Science Foundationin tilastos-
sa vuosilta 1966–2010 voi selvästi nähdä 
naisten tietojenkäsittelytieteessä suoritta-
mien tutkintojen määrän ensin kasvavan 

Teknologia-aloilla ollaan kansainvälisesti yhtä mieltä siitä, että naisten määrä  
saisi olla korkeampi. Esimerkiksi Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen  

laitokselle hyväksyttiin päävalinnassa vuonna 2014 vain 57 naista, 25 %  
hyväksytyistä, mikä on suunnilleen linjassa esimerkiksi Yhdysvaltojen tilanteen 

kanssa. Todelliset lukemat lienevät paljon synkemmät, sillä Helsingin tilasto ei ota 
huomioon, moniko aloitti opinnot todellisuudessa tai moniko lopulta valmistui. 

ja sitten yhtäkkiä 1980-luvulla kääntyvän 
jyrkkään laskuun. Yhdysvaltalaisen julki-
sen palvelun radion NPR:n toimittaja Ste-
ve Henn liittää ilmiön samoihin aikoihin 
tapahtuneeseen kotitietokoneiden määrän 
kasvuun. Ensimmäisiä kuluttajatietokonei-
ta markkinoitiin lähes pelkästään miehil-
le ja pojille. Sen seurauksena 1980-luvulla 
syntyi myös populaarikulttuurissa voima-
kas narratiivi, jossa tietokoneet ovat yksin-
omaan miesten juttu. 

Carnegie Mellon -yliopistossa tutkittiin 
sukupuolirooleja vuosina 1995-2000

Jane Margolis ja Allan Fisher aloittivat 
laajan tutkimuksen tietojenkäsittelytie-
teen pääaineopiskelijoista vuonna 1995. 
Heidän tutkimuksessaan todetaan, että on 
olemassa stereotypia tietojenkäsittelijöistä 
intohimoisina hakkereina, jotka suhtautu-
vat alaansa kapea-alaisen kiinnostuneesti. 
Vaikka sekä miesten että naisten joukos-
sa on henkilöitä, jotka eivät koe istuvansa 
tähän muottiin, niin stereotypia aiheuttaa 
naisille erityisesti haittaa. Vallitseva kult-
tuuri tukee ennakkokäsitystä miehistä tie-
tojenkäsittelytieteessä ja jatkuvasti kyseen-
alaistaa naisten kyvykkyyttä alalla. Myös 

tutkimuksessa esiin noussut naisten mer-
kittävästi vähäisempi ennakkokokemus 
tietokoneista on linjassa toimittaja Steve 
Hennin päätelmien kanssa. Toisaalta, ai-
empi kokemus tietokoneista ei vaikuta me-
nestykseen opinnoissa. 

Margoliksen ja Fisherin tutkimuksessa 
havaittiin myös, että miehet kiinnostuvat 
tietokoneista jo melko nuorella iällä, kun 
taas naiset vasta lukioikäisinä esimerkiksi 
valinnaiskurssilla. Naisten kiinnostus tie-
tojenkäsittelytieteeseen liittyi miehiä use-
ammin johonkin tieteen sovellusalaan, ku-
ten lääketieteeseen. Tutkimuksen mukaan 
merkittävät sukupuolittain eroavat asen-
teet ja kokemukset tietotekniikasta muo-
dostuvat jo varhaislapsuudessa.

Tutkimuksen mukaan naiset vaihtoivat 
pääainetta enemmän kuin miehet. Vaihtoa 
tyypillisesti edelsi itsetunnon putoaminen, 
mikä ei kuitenkaan selittynyt opintome-
nestyksellä. 

Tutkimuksen tulosten perusteella tehdyt 
muutokset opetuksessa, käytännöissä ja 
ilmapiirissä saivat yliopiston naisopiske-
lijoiden määrän tietojenkäsittelytieteessä 
nousemaan 7 prosentista 42 prosenttiin 
vuosien 1995–2000 aikana. 
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➤

Stanfordin yliopiston tutkimus  
vuonna 2013
Stanfordin yliopistossa tutkittiin sukupuo-
lidynamiikkaa tietojenkäsittelytieteen kan-
didaattiohjelmassa. Tutkimuksessa havait-
tiin, että vanhempien, erityisesti äidin tuki 
uravalinnassa oli naisille tärkeämpää kuin 
miehille. Suuri osa naisista koki kuuluvan-
sa vähemmistöön, mikä ruokki stereotypia-
ajattelua. Heidän asenteensa matematiik-
kaa kohtaan ei vaikuttanut olevan merki-
tyksellinen pääaineen valinnassa. Miesten 
itseluottamus matematiikan taitoihinsa 
taas oli tilastollisesti merkitsevästi suurem-
pi kuin naisten. Toinen havaittu tilastolli-
sesti merkitsevä ero oli miesten suurempi 
itseluottamus esittää kysymyksiä opetus-
tilanteissa. 

Tutkimuksen mukaan ennen korkeakou-
lua kerätty kokemus tietokoneiden kanssa 
toimimisesta korreloi ensimmäisen kurssin 
arvosanan kanssa. Tämä saattaa vaikuttaa 
myös naisten itsetuntokuiluun, sillä mie-
hillä oli huomattavasti enemmän aiem-
paa kokemusta kuin naisilla. Jo aiemmas-
sa tutkimuksessa havaittiin, että naisten 
itseluottamus ja tietokoneen käytön mu-
kavuus olivat matalammat kuin miehillä. 

Sama löydös naisten matalammasta itse-
luottamuksesta tietotekniikan taitojensa 
suhteen korkeakouluopintojen alkaessa 
on tehty myös muissa tutkimuksissa. Ai-
emman kokemuksen ero selittää todennä-
köisesti myös, miksi tutkimuksessa haasta-
telluista pääaineopiskelijoista miehet olivat 
naisia vakuuttuneempia tulevasta pääaine-
valinnastaan.

Teknologiateollisuuden tutkimus  
Suomessa

Suomessa tilannetta on selvitellyt Tekno-
logiateollisuus, joka julkaisi vuonna 2011 
kolmesta tutkimuksesta koostuvan raportin 
Naisia ICT-alalle. Raportti sisältää sekä kir-
jallisuuskatsauksen muusta tutkimuksesta 
että itsenäistä tutkimusta.

Peruskoulutasolla tutkimuksessa havait-
tiin, että tieto- ja viestintätekniikan hyö-
dyntäminen opetuksessa ei lisää tyttöjen 
kiinnostusta alaa kohtaan tai tietoutta alan 
tarjoamista työtehtävistä. Ylipäätään tieto-
us ICT-alasta ja työtehtävistä oli heikkoa, 
mikä selittää osaltaan kiinnostuksen puu-
tetta. Lisäksi on otettava huomioon, että 
opettajatkaan eivät tunne alaa. Tutkimuk-
sen mukaan tietotekniikan valitsivat valin-

naisaineeksi lähinnä siihen valmiiksi jo 
positiivisesti suhtautuvat pojat. Valinnais-
aineen voidaan nähdä enemmän kasvat-
tavan kuin kaventavan eroja. 

Tutkimuksen mukaan tytöt ovat riippu-
vaisempia tietotekniikan käytön oppimi-
sesta koulussa kuin pojat, eikä tällä het-
kellä heidän tarpeisiinsa kaikissa kouluis-
sa riittävästi vastata. On myös selvää, et-
tä pelkästään nuoriin naisiin kohdistuvat 
toimenpiteet eivät riitä houkuttelemaan 
tyttöjä mukaan maskuliiniseksi koettuun 
insinöörikulttuuriin. Raportissa maini-
taan, että TKK:lla tehty tutkimus antaa 
viitteitä siitä, että äidin koulutus vaikut-
taa tytön asenteisiin matematiikkaa koh-
taan ja isän teknisyys taas tekniikkaan tu-
tustuttamiseen. 

Tutkimus väittää, että ICT-alaa opete-
taan Suomessa korkeakoulutasolla edel-
leen jossain määrin nörttipoikien ehdoilla 
ja että naiset ovat kokeneet selvästi miehiä 
enemmän syrjintää. Tutkijatasolla naiset 
kertovat törmänneensä opiskelukaverei-
densa asenteisiin, joiden mukaan naiset ja 
tekniikka eivät välttämättä sovi yhteen. He 
myös kokivat joutuneensa todistelemaan 
olevansa yhtä hyviä tekniikan alan tutki-
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Lähteet:

Tilasto matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan 
päävalinnasta 2014 http://www.helsinki.fi/ml/valinnat/
tilastot/valintatilasto2014.pdf

IEEE global History Network: Women Computers in 
World War II: http://www.ieeeghn.org/wiki/index.php/
Women_Computers_in_World_War_II

Computer sciences degrees awarded, by degree level and 
sex of recipient: 1966–2010: http://www.nsf.gov/statis-
tics/nsf13327/pdf/tab33.pdf 

Allan Fisher, Jane Margolis: Unlocking the Clubhouse: 
the Carnegie Mellon Experience, 2000.

K. Redmond, S. Evans, M. Sahami: A large-scale  
quantitative study of women in computer science at 
Stanford University, 2013.

Teknologiateollisuuden raportti Naiset ICT-alalle, 2011.

Victor Lavy, Edith Sand: On The Origins of gender  
Human Capital gaps: Short and Long Term  
Consequences of Teachers’ Stereotypical Biases, 2015

joita kuin miehet. 
Tutkimukseen osallistuneiden korkea-

koulujen edustajien mukaan naisten vä-
hyyttä alalla pidetään ongelmana ja nai-
siin kohdistuvia toimenpiteitä tärkeinä. 
Riskinä on, että naiset saattaisivat jättää 
hakeutumatta opintoihin tai keskeyttää 
ne ulkopuolisuuden kokemuksen takia. 
Näkemystä tukee myös aiempi tutkimus. 
Useat aiemmat tutkimukset myös painot-
tavat opiskelupaikan ilmapiiriä ja tuen 
merkitystä naisten insinööriopinnoissa.

Tutkimusta varten haastatelluista alalla 
toimivista naisista puolet kertoo tulleen-
sa alalle sattumalta. Valtaosa kokee naise-
na ICT-alalla toimimisen myönteisenä tai 
neutraalina, joskin osa on törmännyt var-
sinkin uransa alussa epäileviin tai vähätte-
leviin asenteisiin. Haastateltujen mukaan 
yrityksen ilmapiiri ja etenkin johdon esi-
merkki vaikuttavat tasa-arvoisuuden ko-
kemukseen.

Bias jo varhaisemmassa opetuksessa

Yleensä vahinko on tapahtunut jo lap-
suudessa. Tänä vuonna julkaistun Victor 
Lavyn ja Edith Sandin tutkimuksen mu-
kaan matematiikan opettajat arvioivat 
yläasteella ja lukiossa poikien suorituk-
set paremmiksi ja tyttöjen huonommik-
si sukupuolen perusteella. Tämä vääristy-
mä vaikuttaa suoraan ammatinvalintaan, 
myönteisesti poikien ja kielteisesti tyttö-
jen päätökseen ilmoittautua syventäville 
matematiikan kursseille, jotka käytännös-
sä ovat edellytys teknologia-alojen opiske-
lulle korkeakouluissa. 

Yhteenveto

Yleisesti voidaan sanoa: 
• On olemassa kulttuurinen stereotypia, 
  joka liittää tekniikan miehiin.
• Nuorten tulisi saada mahdollisuus 
  perehtyä tietojenkäsittelyyn ja 
  teknologiaan jo merkittävästi 
  ennen korkeakouluikää.
• Naisten puute alalla ruokkii 
  stereotypioita, joiden mukaan 
  naisten pieni määrä alalla johtuu 
  kykenemättömyydestä tai 
  kuulumattomuudesta.
• Itsetunto on merkittävässä roolissa 
  ja sitä vääristää ero ennakkotiedoissa. 
  Siihen vaikuttaa naisverkostojen ja 
  mentoroinnin puute oppilaitoksessa 
  sekä liian etäiseksi jäävä suhde 
  opettajiin.
• Vanhempien tuki uravalinnassa on 
  keskeistä.
• Epätasapainoinen sukupuolijakauma 
  voi jarruttaa tai estää ideoiden moni-
  muotoisuutta.

Ratkaisuehdotuksia

Kokemus vaikuttaa olevan yksi merkittävis-
tä selittävistä tekijöistä. Tuntuisikin luonte-
valta ehdottaa ainakin yhdeksi ratkaisuksi 
nuorten nykyistä varhaisempaa altistamis-
ta tietojenkäsittelylle ja teknologialle. Su-
kupuolistereotypioiden tunnistaminen ja 
kyseenalaistaminen auttaisi pitkällä tähtäi-
mellä muovaamaan asenteita. Erityishuo-
miota kannattaa kiinnittää ilmapiiriin ja 
tuen saamiseen, oli kyseessä sitten koulu 
tai työpaikka.

Carnegie Mellon -yliopiston tutkijat an-
tavat seuraavat yleiset neuvot erityisesti op-
pilaitoksille: 

• Ota opetuksen suunnittelussa ja 
   opiskelijoiden sisäänotossa 
   huomioon erot hakijoiden 
   aiemmassa kokemuksessa. 
• Ota huomioon erot motivaatiossa. 
   Suunnittele opetus siten, että se 
   tukee myös niitä, jotka ovat 
   kiinnostuneita tietojenkäsittelystä 
   sen soveltamismahdollisuuksien 
   vuoksi. 
• Muista, että huonot kokemukset ovat 
  vähemmistöille vielä huonompia. 
   Huonosti koulutetut assistentit, 
   huolimattomasti tehdyt labrakurssit 
   ja muuten vain harvojen läpäisemät 
   ylivaikeat kurssit ovat omiaan 
   karkottamaan epävarmat opiskelijat 
   heidän taidoistaan riippumatta.
• Mittaa. Selvitä ketkä hakevat, ketkä 
   ottavat paikan vastaan, ketkä jäävät ja 
   ketkä lähtevät. Selvitä myös, miksi.
• Jatka sinnikkäästi. Kestävät 
   muutokset tapahtuvat hitaasti.

Teknologiateollisuuden tutkimus ehdot-
taa toimenpiteiksi mm. naisopiskelijoiden 
tukemista oppilaitoksissa ryhmäytymällä, 
esimerkiksi laajemman naisverkoston luo-
misella ja yhteisten tapahtumien järjestä-
misellä. Tässä yritykset voisivat olla oppi-
laitosten apuna. Rekrytointitapahtumat, 
kuten Aalto-yliopiston naistenpäivä, voi-
vat auttaa. Samoin opiskelijarekrytoinnin 
apuna käytettävät uratarinat, jotka avaavat 
sitä, minkälaisiin tehtäviin valmistumisen 
jälkeen voidaan sijoittua.

Vastuu muutoksesta on kaikilla, niin 
opettajilla, korkeakouluilla kuin sinulla ja 
minulla. Mitäpä, jos ostaisit tyttärellesi tai 
kummitytöllesi lahjaksi Raspberry Pi -tie-
tokoneen, ja kokoaisitte sen yhdessä käyt-
tökuntoon aina käyttöjärjestelmän asen-
nuksesta alkaen. ●
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Suvi Erjanti
on Mediareaktorin perustaja, joka on ollut luomassa Suo-
men ensimmäisiä verkkolehtiä ja pureutuu tällä hetkellä 
digimainonnan tietoturvaan. suvi@mediareaktori.fi

Yksi oli kyllästynyt istumaan yksin tiimin saunailloissa naisten puolella, toinen halusi päivittää 
ammattitaitoaan jatkuvasti muuttuvalla IT-alalla ja kolmas toivoi samanhenkisten naisten 
keskusteluseuraa. Tällaisin ajatuksin viisi naista perusti Nice Tuesday -verkoston. Tällä hetkellä 
Nice Tuesday on Suomen suurin ja ammattillisin IT-alalla työskentelevien naisten verkosto.

V erkostossa tutus-
tuu mukaviin ih-
misiin ja saa uusia 

näkökulmia laajemminkin 
IT-alalta, summaa verkos-
ton hyviä puolia Mari Vill-
stedt, Kauppalehden käyt-
töliittymäsuunnittelija ja  
nicetuesdaylainen.

Verkoston tavoitteena 
on tarjota mahdollisuuk-
sia ammatilliseen kehitty-
miseen ja vahvistaa naisten 
asemaa IT-alalla. Nice Tuesday on riippuma-
ton verkosto, jota pyöritetään rekisteröity-
neen yhdistyksen vapaaehtoisvoimin. Tär-
kein toimintamuoto ovat kuukausittaiset ta-
paamiset, joissa seurataan asiantuntijoiden 
alustuksia mielenkiintoisista teemoista ku-
ten Taipuisat näytöt, Digitaalinen kuluttaja, 
Coaching ja Big Data.

Suositut yritysvierailut

- Tutustuu muihin yrityksiin ja niiden toi-
mintaan, listaa verkostosta saamiaan hyötyjä 
Hanna Heiskanen Technical Project Mana-
ger Fonecta Enterprise Solutionsilta. Yritys-
vierailut ovat olleet Nice Tuesday -tilaisuuk-
sista suosituimpia, esimerkiksi Accenture-
vierailulle ilmoittautui jopa sata naista.

Lähes 10-vuotisen olemassaolonsa aikana 
Nice Tuesday on ehtinyt järjestää yli 80 ti-
laisuutta ja vierailla kymmenissä yrityksissä. 
Verkoston ensimmäisessä tilaisuudessa hel-
mikuussa 2006 pureuduttiin IT-naisena ole-
miseen nyt ja 1980-luvulla. Keskustelijoina 
olivat leikkimielisesti ”reikäkorttimummo” 
ja nuori opiskelijaneito.

Vilkasta keskustelua

- Oman osaamisen päivittäminen, vastaa 
Suvi Keinänen Online Campaign Manager 
Vattenfallilta kysymykseen hänelle tärkeim-
mästä Nice Tuesday -verkoston tehtävästä.

Verkostolaiset voivat itse ehdottaa aiheita 
ja puhujia. Monesti uusi kolmikirjaiminen 
lyhenne tai uusi teknologia aukeaa mielen-
kiintoisella tavalla asiantuntijan kertomana. 

NICE TuESdAy
* Perustettu vuonna 2006
* Jäseniä noin 800 
* Perustajat: Suvi Erjanti, Anna Kolehmainen, 
   Anniina Lehtinen, Minna Majuri ja 
  Tiina Tamminen
* Kokoontuu: kuukausittain sekä Helsingissä   
   että Tampereella
* Mistä tunnetaan: Super-Ada-kampanjasta,   
   jolla houkutellaan tyttöjä ja nuoria naisia  
  IT-alalle.
  www.nicetuesday.fi

Nice Tuesdayn tilaisuuksissa keskustellaan 
vilkkaasti rennossa hengessä.

Naisten osuus laskussa

Nice Tuesday -verkosto on usean vuoden ajan 
kampanjoinut naisten määrän lisäämisek-
si IT-alalla. Vuonna 2011 julkaistun selvityk-
sen mukaan alalla työskentelevistä naisia oli 
25 % (Naisia ICT-alalle! -tutkimus, Teknolo-
giateollisuus). Viime vuoden lopulla julkais-
tun tutkimuksen mukaan naisten osuus olisi 
enää 23 % (It-ura-tutkimus, TIVIA). 

Syitä laskusuhdanteeseen on haastellista 
eritellä. Myös Nice Tuesdayn tilaisuuksien 
kävijämäärät ovat hieman laskeneet. Iloisena 
asiana on tytöille ja nuorille naisille suunnat-
tu Super-Ada-tapahtuma, johon ilmoittautui 
tänä vuonna yli 200 nuorta. Toivoa suunnan 
kääntymisestä siis on!

Mikä ihmeen Mukava Tiistai?

Vaikka Nice Tuesday -verkoston tilaisuuksis-
sa puhutaan pääosin suomea, myös englan-
ninkielisiä vierailevia puhujia on säännölli-
sesti. Monen IT-ammattilaisen työkielenä on 
englanti ja kielen vaihtaminen lennossa su-
juu vaivatta. Verkoston englanninkielinen ni-
mi juontaa juurensa tapaamispäivästä, joka 
on aina tiistai, Helsingissä kuun toinen tiistai 
ja Tampereella kuun kolmas tiistai. Ja koska 
tilaisuuksissa on aina mukavaa, verkoston 
nimeksi sopii Nice Tuesday, Mukava Tiistai. 

Verkostolta on tiedusteltu jo seuraa-
vaa laajentumiskaupunkia ja ehdotuksis-
sa ovat olleet mm. Berliini, Turku ja Oulu.  

Mikäli kaupungeista löytyy innokkai-
ta vapaaehtoisia, Nice Tuesday auttaa 
mielellään toiminnan aloittamisessa. 
Vastaavia verkostoja kaivataan myös 
miehille.

Ajankohtaisia aiheita

Tuoreen jäsenkyselyn mukaan verkos-
ton jäsenet ovat tyytyväisiä tilaisuuksiin 
ja toivelistalla on uusia aiheita koko lop-
puvuodeksi. Nice Tuesday haluaa pysyä 
tiukasti ajassa kiinni ja reagoida uusiin 
ilmiöihin nopeasti. Tarvittaessa tilaisuus 

järjestetään nopeallakin varoitusajalla.
Verkoston perustajat muistelevat, kuinka 

he jännittivät, tuleeko ensimmäiseen tilai-
suuteen ketään. Huoli oli turha, sillä ver-
kostoa oli kai-
vannut moni 
IT-alalla työs-
kennellyt nai-
nen. Moni on 
ollut mukana 
alusta asti ja ai-
na löytyy uusia 
kasvoja – mikä 
onkin verkos-
ton idea. ●

Nice Tuesday –
verkosto koostuu 
esimerkiksi näistä 
elementeistä.

Mari Villstedt saa verkos-
tosta uusia näkökulmia.

Suvi Keinänen huolehtii 
Nice Tuesdayn some-
viestinnästä.

VERKOSTON VOIMAA
 – Nice Tuesday
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Teknologiateollisuus ry toteutti jo vuonna 2011 ”Naisia ICT-alalle!” 
-tutkimuksen. Sen innoittamana käynnistyi useita hankkeita, jotka 

kannustivat tyttöjä ja naisia hakeutumaan IT-alalle. Hyviä roolimalleja 
kaivettiin esiin ja alan mainetta kiillotettiin. 

Riitta Raesmaa on Ohjelmistoyrittäjät ry:n hallituksen jäsen, 
Accelerando Oy:n Senior Advisor ja yrittäjä, joka työskentelee 
digitalisaation ja kasvuyritysten parissa. Intohimona  
SaaS-liiketoimintamalli, pilvipalvelut ja kaikki digitaalinen. 
Twitterissä @raesmaa

K
iinnostavin hankkeista oli 
Linda Liukkaan ja Karri 
Saarisen ideoima Rails-
Girls-konsepti. Näissä työ-
pajoissa Ruby-ohjelmoin-
tikieltä opetettiin noin  
10 000 nuorelle naiselle 

Suomessa ja ulkomailla. Mahtava saavutus! 
Myös tuoreet koodausoppia kouluihin (ei 
vain tytöille) junailevat ohjelmat ovat hyvä 
ja konkreettinen veto. Teknologiateollisuus 
jatkaa tänäkin vuonna tätä työtä ”Women 
in Tech” –sloganin alla. 

Teema on tärkeä kahdesta syystä. Laaja 
spektri mahdollisia urapolkuja on jokaisen 
etu. Kapea valikoima vääristää työmarkki-
noita turhaan. Monelle naiselle (ja miehel-
le) sopiva ideaaliura ei löydy mielen raja-
aitojen vuoksi. Henkilökohtaisen näkökul-
man ohella toinen tärkeä etu liittyy rekry-
tointiin. Yritykset eivät saa parhaita tekijöitä 
menestyksen rakentamiseen, jos 50 % työ-
voimasta on kääntänyt katseensa muualle. 

Ratkaisuiksi ICT-alan kuumottavaan 
henkilöstötarpeeseen ja yritysten muuttu-
vaan kilpailutilanteeseen nämä konstit ovat 
kuitenkin liian hitaita. 

Kun lähes jokaisella yrityksellä on edes-
sä digitalisoituminen softan, sensorien ja 
uudenlaisen infrastruktuurin avulla, niin 
mitkä olisivat oikeat haasteet ratkottavaksi 
ja kysymykset kysyttäväksi? Ja miten tämä 
liittyy miehiin ja naisiin? 

• Miksi uudessa kilpailutilanteessa tulisi 
   huolehtia osaajajoukon substanssiosaa-
   misen lisäksi sen mies-nais-tasavahvuu-
  desta? 
• Missä rooleissa ja osaamisalueilla tämä 
  on kiireellistä? 

Onko kysymyksenasettelumme  
pielessä? 

Väitän, että nykyinen kysymyksenasettelu – 
Miten saada lisää naisia ICT-alalle? – käy pi-
an kapeaksi. Julkisuudessa on puhuttu pal-
jon ohjelmistokehittäjien, -arkkitehtien ja 
testaajien määristä – heitä on arviolta yli 40 
000 Suomessa – ja tulevaisuuden tarpeista. 

Koodarivirtuoosien lisäksi menesty-
vä yritys kaipaa myös muita teknologian 
hyödyntämistä ymmärtäviä (ICT-)osaajia 
– osaajia, jotka tunnistavat oikean asia-
kasongelman, osaavat viestiä siitä oikein 
ja löytävät tuotteille ja palveluille parhaat 
myyntitavat. 

Mihinkään näistä tekninen korkeakoulu 
ei tarjoa valmista kaavaa. Kun hyvä ICT-ym-
märrys on jatkossa välttämätöntä jokaiselle 
liiketoimintaa ja uusia ratkaisuja markki-
noivalle ja kehittävälle, on mietittävä, mi-
ten koulu, koulutus ja työssäoppiminen 
tulisi jatkossa organisoida. 

Miksi ’Lisää naisia ICT-alalle’ –motto on 
liian kapea? Lähestymistapa pitää kääntää 
päälaelleen ja kysyä: Kun lähes jokainen 
yritys on kohta softayritys, emmekö me 

kaikki ole ICT-alalla?  
Liiketoiminnan digitalisoituminen ja oh-

jelmistoteknologian sulauttaminen tuottei-
siin ja palveluihin jatkuu vauhdilla sekä yk-
sityisellä että julkisella sektorilla. Globaalit 
teknologiatrendit – Big Data, sosiaalisuus, 
pilviteknologiat ja mobiliteetti – tekevät kil-
pailussa pärjäämisen entistä kimurantim-
maksi ja digitalisoimisen välttämättömäksi. 

Kun sulatettua ohjelmistoälyä tunkee jo-
ka paikkaan, on samalla investoitava myös 
uusien palveluiden käytettävyyteen, integ-
roitavuuteen ja totta kai asiakaskokemuk-
seen. Se on kenttä, jolla kisa asiakkaista käy-
dään. Ohjelmistoyrittäjät ry:n toimitusjoh-
taja Rasmus Roiha tapaa sanoa: ”Softalla 
on parantavaa voimaa”. Kaunis ajatus, jo-
hon uskon! 

Poikkitieteellisyys ja laaja-alaisuus  
kilpailuetuna 

Asiakaskokemuksen ja -palvelun kehittä-
misessä tarvitaan runsaasti erilaisia näkö-
kulmia. Kun niitä on miettimässä sekä mie-
hiä että naisia, ja vieläpä eri sukupolvista, 
pysyy paremmin kisassa mukana. Homo-
geenisessa joukossa ideoitu, kopissa koo-
dattu ja testattu palvelu ei pärjää täsmä-
palvelulle, jonka vastaavuus asiakastarpee-
seen on varmistettu monipuolisella (kent-
tä)työllä . Istuta hyvien nais- ja mieskoo-
daajien rinnalle aidosti heterogeeninen 
joukko tuotteistus-, palvelumuotoilu- ja  

NAISET, MIEHET 
JA OSAAMINEN ICT-ALALLA 
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markkinointiosaajia – ja voilà! 
Poikkitieteelliset koulutusyhdistelmät 

ovat osoittautuneet hyödyllisiksi. Lukui-
sissa softafirmoissa koodaavat ja projek-
teja vetävät lingvistit ja opettajat eivät ole 
enää outoja lintuja. Eräs ystävättäreni ve-
tää laajoja kansainvälisiä liiketoiminta- 
ja IT-kehityshankkeita suuressa suoma-
laisessa softatalossa – lastentarhanopet-
tajan koulutuksella! Toinen on Suomen 
parhaita Scrum-asiantuntijoita ja taustalla 
hänellä on suomen kielen ja kirjallisuu-
den opinnot Helsingin yliopistossa. Sovin 
itsekin esimerkiksi: opiskelin kauppatie-
teitä, pääaineenani tietojärjestelmätiede. 
Yhdistelmä toimii hyvin. 

Nopeasti kasvavat softayritykset ovat 
ymmärtäneet satsata laaja-alaiseen osaa-
jakaartiin: naisia ja miehiä eri ikäluokis-
ta, eri kansalaisuuksia, kulttuureja ja kie-
liä. Miten on muiden yritysten laita? Millä 
toimialalla on jo kiire? Ainakin kaupalla 
ja teollisuussektorilla. Viennin veturina  
aiemmin ollut teollisuus on helisemässä 
ja heräilee nyt digitalisaatioon ja Internet 
of Things –maailmaan, edelläkävijäyrityk-
sinä Konecranes, Kemppi ja monet muut. 
Liian kauan mukavuusalueella uinunut 
kaupan ala tuskailee sekä globaalien pelu-
rien että asiakaskunnan nopeita liikkeitä. 
Softaa ja sensoreita uusia liiketoiminta-
malleja ja prosesseja tukemaan! 

Kaikesta tästä poikii jatkokysymys nais-
ten tekniseen koulutukseen houkuttelemi-
sen rinnalle: Miten kannustamme jo työ-
elämässä olevat, ammatillisesti keski-ikäi-
set naiset ja miehet kehittämään taitojaan 
digitalisaation vaatimalla tavalla – ja näin 
auttamaan omaa yritystään muutoksessa? 

Suuri joukko naisia ja miehiä työskente-
lee tietotyössä projektien, myynnin, asia-
kaspalvelun ja markkinoinnin parissa. Mi-
ten varmistamme, että heidän osaamisen-
sa ’digitalisoituu’ siinä missä liiketoimin-
takin? Tuhannen taalan kysymys erityises-

ti kokeneille ja itsevarmoille keski-ikäisil-
le. Tyytyväisyys asiaintilaan ei liene mo-
nellekaan toimiva vaihtoehto.

Pian olemme kaikki softafirmassa töissä. 
Se on suuri mahdollisuus sekä organisaa-
tiolle että yksilölle. Miehille ja naisille. ●  

Ei tarvitse olla mikään Sherlock tajutakseen, 
että ammattiliiton jäsenyydestä on hyötyä!

Pekka vie perheensä lomamatkalle. Liiton tar-
joama matkavakuutus kattaa myös alaikäiset 
lapset. Arvo 120 €.

Esimerkki: 
Pekka on järjestelmäasiantuntija ja kuuluu 
Insinööriliiton Tietoalan toimihenkilöihin. 
Hänen jäsenmaksunsa on korkeintaan 37,5 
€ kuukaudessa, sisältäen työttömyyskassa-
maksun. 

Pekka osallistuu liiton järjestämälle 
Osaaminen esille -kurssiin. Arvo 250 €.

Pääsiäisenä perhe viettää viikon 
Tietoalan mökillä Levillä. Vuokra 
330 €. 

Lisäksi Pekka hyödyntää liiton 
lakimies- ja asiakaspalvelua ja 
saa jäsenmaksusta verovähen-
nystä.

Insinööriliiton asiakaspalvelu
arkisin 9-16
0201 801 801
asiakaspalvelu@ilry.fi
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It-ala on tutkitusti yksi tasa-arvoisimpia Suomessa, mutta kehittämisen varaa on 
vielä paljon – varsinkin nuorten naisten ja tyttöjen kiinnostuksen herättämisessä 
ja alalle johtavien polkujen suoristamisessa. It-alan koulutusohjelmiin ja sitä 
kautta alalle töihin tyttöjä ja nuoria naisia houkutteleva Super-Ada-kampanja 
on yksi erinomainen tapa. 

T
ietoyhteiskunnasta on puhuttu jo 
muutaman vuosikymmenen ajan, 
mutta sen kehitys on vasta alus-
sa. Yhteiskunnallisia ja kaupal-

lisia toimintoja sekä palveluja siirretään 
verkkoon kiihtyvällä vauhdilla. Monella 
alueella suurimmat digitaalisen murrok-
sen mukanaan tuomat muutokset ovat nyt 
nurkan takana.

It-alan yritykset ja niissä työskentelevät 
eri alojen asiantuntijat ovat avainasemassa 
tässä murroksessa. Siksi onkin huolestut-
tavaa, että Tieto- ja viestintätekniikan am-
mattilaiset TIVIA ry:n mukaan alan työn-
tekijöistä vain 23 prosenttia on naisia ja 
koodaamisessa ja muissa alan kovaan tek-
niseen ytimeen liittyvissä töissä on prosen-
tuaalisesti vielä huomattavasti vähemmän 
naisia – kenties vain 4–5 prosenttia. 

Euroopassa alan on arvioitu tarvitsevan 
noin 400 000 uutta työntekijää tänä vuon-
na, mutta Suomessa naisten hakijamäärät 
it-alan koulutuksiin ovat työvoimatarpees-
ta huolimatta laskeneet. Tulevaisuutta pi-
täisi kuitenkin rakentaa kummallekin su-
kupuolelle. 

Futuricen Senior Software Specialist Ja-
netta Koskela, joka on diplomi-insinöörin 
ja opettajan tytär, oli lukiossa vahvasti si-
tä mieltä, ettei hänestä tule ainakaan insi-
nööriä tai opettajaa. Pienen tauon pidet-
tyään hän kuitenkin päätyi opiskelemaan 
tietotekniikkaa.  

- Hain opiskelemaan Tampereen ja Lap-
peenrannan teknillisiin korkeakouluihin 
sekä Jyväskylän yliopiston matemaattis-
luonnontieteelliselle linjalle, pääsin kaik-

kiin. Menin asiasta sen enempää tietämättä 
ja intuitiopohjalta Tampereelle opiskele-
maan tietotekniikkaa. Ei minulla sen ikäi-
senä ollut vahvaa kuvaa siitä, mihin olin 
ryhtymässä.

Super-Ada on tärkeä vastavoima  
ympäristön paineille

Janetta on itsekin ollut mukana Super-Ada-
kampanjan toiminnassa. Onko Super-Adal-
le ja vastaaville hankkeille suoranaista tar-
vetta maailman tasa-arvoisimpien maiden 
kenties tasa-arvoisimmalla alalla vuonna 
2015?

- Minun mielestäni tarve on olemassa, sil-
lä monelta taholta – yhteiskunnalta, opet-
tajilta, kavereilta – tulee yhä usein sellaisia 
viestejä, ettei tietotekniikka ole tytöille, Ja-
netta toteaa. Opettajilla on ratkaiseva mer-
kitys roolimalleina ja asenteella on suuri 
merkitys. 

- Ala-asteella kaverini joutui matematii-
kan tukiopetukseen ja yksi opettaja yritti 
lohduttaa häntä sanomalla, ettei se hait-
taa, sillä tyttöjen ei tarvitse osata mate-
matiikkaa. Hän tarkoitti varmasti hyvää ja 
kommentti oli omalla tavallaan kannusta-
va, mutta se puhuu aika karua kieltä asen-
teista, joita taustalta löytyy. Kun asenteita 
muokataan systemaattisesti, niin ongelmia 
korjaavalle valistukselle on todella tilaus-
ta. - Vastavoima on elintärkeä, hän toteaa.

Roolimalleja

Sopivien roolimallien puute mainitaan 
usein esteeksi alalle suuntautumiselle, 
vaikka niitä löytyisi historiasta runsaasti. 

Tietotekniikan alkutaivalta voisi jopa sa-
noa naisvaltaiseksi. Pioneereihin lukeutu-
vat esimerkiksi 1800-luvun puolessa välis-
sä alan ensimmäisenä ohjelmoijana työs-
kennellyt matemaatikko ja Super-Adalle 
nimensä lainannut Ada Lovelace, Wi-Fin ja 
Bluetoothin mahdollistaneiden hajaspekt-
ritekniikoiden kehittämiseen 2. maailman-
sodan aikana osallistunut keksijä ja näytte-
lijä Hedy Lamarr, Yhdysvaltojen raskaan IT-
infrastruktuurin kehittämisessä avainroolia 
1950-luvulla näytellyt Ida Rhodes, ja mo-
nissa tärkeissä hankkeissa kuten Bletchley 
Park, Manhattan-projekti ja ENIAC työs-
kennelleet lukuisat naiset.

Historiallisten roolimallien lisäksi myös 
arkipäiväisemmät, omaa elämää sivuavat 
esimerkit ovat tärkeitä. Nuorten tyttöjen 
ja naisten täytyy kohdata oikeita ihmisiä, 
jotka tekevät alan töitä ja ovat esillä joko 
eksplisiittisellä “nainen plus IT” -kulmalla 
tai sitten vain omalla toiminnallaan. Su-
per-Adassa nuoret naiset ja tytöt tutustuvat 
alalla työskenteleviin naisiin ja kuulevat 
heiltä, millaisia töitä alalla on, ja millaisia 
erilaisia polkuja alalle on päädytty. Todis-
teita tarvitaan. 

- Muutama vuosi sitten tehtiin tutkimus, 
jossa selvitettiin yläasteikäisten tyttöjen ja 
poikien suhtautumista tietotekniikkaan, 
sen käyttämiseen ja siihen, voisiko se ol-
la oma tulevaisuuden ala, Janetta sanoo. 
Tyttöjen mielestä ala oli tosi tasavertainen 
ja sopii kaikille, mutta “ei mulle”. Kenties 
monet tytöt ja nuoret naiset näkevät yhä 
IT-alan työt ja eri roolit sukupuolisidon-
naisempina kuin tiedostavatkaan. 

Kirjoittaja on it-alalla, sen liepeillä ja välillä hyvinkin kaukana 
siitä noin 15 vuotta työskennellyt sisällöntuottaja. 
arttu.tolonen@futurice.com

It-alalla kaivataan naisia 
tulevaisuutta rakentamaan

Teksti: Arttu Tolonen Kuvat: Juho Kolehmainen
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Positiivista kehitystä tapahtuu koko ajan. 
Alan naispioneerien jatkumon uusimpia jä-
seniä on Linda Liukas – ohjelmoija ja kou-
luttaja, joka on ottanut asiakseen opettaa 
mahdollisimman suurelle määrälle lapsia 
ohjelmoinnin perusasioita. Hänen toimin-
tansa vaikuttaa kansainvälisesti.

- Linda on mukana aidosti omalla per-
soonallaan. Se ei ole rakennetun oloinen, 
Janetta toteaa. Maailma tarvitsee vielä monta 
Linda Liukasta ja siinä Super-Ada voi auttaa. 

Naiset Futuricella

Yksi Super-Adan tärkeimpiä tehtäviä on an-
taa nuorille naisille ja tytöille jonkinlainen 
käsitys siitä, millaisia töitä alalla on ja mi-
tä töihin liittyy. Lukioikäisenä hyvin har-
valla on kovinkaan tarkkaa käsitystä siitä, 
mitä erilaisiin ammatteihin liittyy. Käytän-
nössä syvällisesti tuttuja ovat yleensä vain  

vanhempien ja muutamien muiden läheis-
ten työt sekä lääkärien ja muutamien sel-
laisten ammattikuntien, joihin törmää ar-
kielämässä. 

Vuoden 2013 syksyn Super-Ada-kil-
pailun voittanut joukkue pääsi tutustu-
maan alaan Futuricella. Seuraavana kesä-
nä 18-vuotias Johanna Laine ja 17-vuotias 
Pinja Vuorinen tulivat Lauttasaareen sel-
vittämään, mistä töissä it-alalla oli kysy-
mys. Harjoittelujaksonsa aikana tytöt pää-
sivät kokeilemaan ja seuraamaan laajaa 
valikoimaa erilaisia tehtäviä sovelluksen 
suunnittelusta aamiaisen valmistamiseen. 

Kun Johanna ja Pinja purkivat kokemuk-
siaan Futuricen blogissa, he kertoivat op-
pineensa paljon nimenomaan siitä, mitä 
alalla työskentelyyn kuuluu ja mainitsivat, 
että teini-ikäisten tiedot esimerkiksi desig-
nista ja ohjelmoinnista ovat enimmäkseen 

Oikealla on Janetta Koskela syyskuun 2013 SuperAda-tapahtumassa. 

Lavalla ovat kesällä 2014 Futuricelle harjoitteluun tulleet 
Pinja (vas. mikrofoni kädessä) ja Johanna (oik. vaaleansininen takki).

hatarat, koska näitä aineita ei opeteta kou-
lussa. Molemmat tytöt pitivät kokemuksen 
jälkeen alaa varteenotettavana vaihtoehto-
na tulevaisuuden opintoja ja urasuunnitel-
mia silmälläpitäen. 

Entä millaista on olla töissä naisena Fu-
turicella. Janetta on välillä miettinyt tätä ja 
todennut, että “nainen it-alalla” ei ole yri-
tyksessä merkittävä juttu. Ihmisille suku-
puoli-identiteettiä tärkeämpiä ovat muut 
asiat, joten naisten iltoja ei ole järjestetty 
siinä missä vaikka kauhuelokuviin tai vis-
kin maisteluun keskittyviä.  

- Mutta nyt pian on pakko. Muutamme 
täältä Lauttasaaresta Kamppiin maaliskuus-
sa ja tajusin, etten ole ehtinyt käydä sau-
nassa täällä vanhalla toimistolla. Saunail-
ta taitaa olla ainoa ilta, jossa sukupuolella 
oikeasti on merkitystä. ●

Tulevaisuutta pitäisi kuitenkin 
rakentaa kummallekin 
sukupuolelle.
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Reetta Heiskanen 
Kirjoittaja on viestintäpäällikkö Mehackit-nimisessä  
yrityksessä, joka rakentaa teknologiaopetusta lukioihin. 

K
okemukseni tietotekniikka-alasta pe-
rustui lähinnä yläasteen ATK-tunneille. 
Tunneilla kävimme Microsoftin ohjel-
mistoja läpi ja piirsimme Paint-ohjel-
malla kuvia. Tietokoneet olivat hausko-

ja: pelasin, chättäilin ja lisäilin kuvia IRC-galleriaan.
Ajattelin, että ICT-ala on varmaankin kaikin puo-

lin naisille soveltuvaa, mutta ei kuitenkaan missään 
nimessä minua varten.

Toivon nyt, että olisin osannut ajatella laajakatsei-
semmin. Lukioaikoina pidin tietotekniikka-alaa vä-
hän nolona, sellaisena, joka ei ainakaan ole luovaa 
tai ihmisläheistä. Alalle eksyivät mielestäni vain ne, 
jotka olivat pelanneet tietokoneella koko elämän-
sä ja olivat kaikin puolin epäsosiaalisia. Mielessäni 
olin lokeroinut koko alan nörttien valtakunnaksi.

Suurin ongelma oli kuitenkin se, että minulla ei 
ollut harmainta aavistusta, millaisia tietotekniikka-
alan työtehtävät voisivat olla. En edes osannut etsiä 
tietoa, koska en osannut ajatella alaa minkäänlaise-
na vaihtoehtona. Minua ja alan todellisuutta erotti 
valtava mielikuvakuilu.

Mikään ei ole kauheampaa kuin saada itsensä 
kiinni ennakkoluulojen viljelemisestä. Jouduin 
kuitenkin tukeutumaan yksinkertaiseen kuvaani 
ICT-alasta, koska en tiennyt paremmasta. En tien-
nyt, mitä Piilaaksossa tehdään, kuka Marissa Mayer 
on tai miten teknologian hallitsemisen avulla voi-
daan auttaa ihmisten jokapäiväistä elämää. (Ma-
rissa Mayer on yksi Googlen ensimmäisistä työn-
tekijöistä ja nykyään Yahoon toimitusjohtaja. Kun 
hän aloitti yhtiössä vuonna 1999, hän oli Googlen 
ensimmäinen naisinsinööri.)

Kun naiset eivät osaa hakeutua ICT-alalle, tärkeää 
osaamista jää hyödyntämättä. Teknisissä koulutus-
ohjelmissa naisten osuus on usein alle 10 prosent-
tia, kun taas esimerkiksi kauppatieteellisesti suun-
tautuneissa koulutusohjelmissa naisia voi olla jopa 
kolmannes opiskelijoista.

Lopulta kohtalo johdatti myös valtsikalaisen tek-
nologioiden maailmaan. Alalla riittää työtä monen-
laiselle osaamiselle: naisia tarvitaan sovellusten ja 
palveluiden käytettävyyden parantamisessa, myyn-
nissä, markkinoinnissa, johtamisessa, asiakkuuksi-
en hallinnassa – kaikilla osa-alueilla.

Maailma muuttuu vauhdilla ja suomalaiselle 
koulutukselle on suuri haaste pysyä mukana.

Suomessakin opetus- ja kulttuuriministeriö on lin-
jannut, että teknologia tulee tuoda tutuksi lukioille 
ja yläkouluille. Koodaus halutaan tuoda alakou-
luihin vuonna 2016. Vaikka opetusta lisätään, se 
ei kuitenkaan takaa sitä, että opiskelijat löytävät 
tarvittavat roolimallit ja visiot. Nopeasti muuttuva 
tilanne saattaa hämmentää myös opettajia.

Mehackit haluaa tuoda teknologiaopetuksen lu-
kioihin, jotta jokaisella suomalaisella nuorella oli-
si mahdollisuus päättää itse uravalinnastaan. Jos 
teknologiamaailma ja koodaus eivät kiinnosta, ai-
nakin päätöksen voi tehdä sitten, kun on tehnyt 
ensimmäiset ohjelmointiharjoitukset ja päässyt 
kokeilemaan, miltä tietokoneen hallinnoiminen 
todella tuntuu.

ICT-alalle tarvitaan lisää naisia, koska naisten 
täytyy olla mukana vaikuttamassa siihen, miltä tu-
levaisuuden maailma näyttää. ●

18-vuotiaana kävin Kallion ilmaisutaidon lukiota Helsingissä. Rakastin 
kirjoittamista, laulamista ja näyttelemistä, joten lukiovalinta oli selvä. 
Lukion jälkeen pyrin Helsingin valtiotieteelliseen opiskelemaan poliittista 
historiaa ja viestintää.

Miksi ICT-alalle 
tarvitaan lisää naisia?
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Juha-Matti Santala 
Kirjoittaja on työskennellyt web-kehittäjänä Turussa ja  
San Franciscossa ja koutsannut Rails girls -tapahtumissa 
Helsingissä, San Franciscossa, Turussa sekä tulevana  
huhtikuuna Salossa.

Rails Girls
murtaa ohjelmoinnin myyttejä

Vanha stereotypia ja myytti oh-
jelmoijasta on kolmekymp-
pinen kolaa juova, suihkussa 

käymisen unohtava ja yksin kryptisiä 
koodeja tietokoneelle kirjoittava mies. 
Vaikka mielikuvat 1980-luvulta lähtien 
ovat haalenneet, vanhoja stereotypi-
oita on yllättävän vaikea rikkoa. Rails 
Girls murtaa näitä myyttejä rohkeasti 
järjestämällä naisille suunnatun ohjel-
mointiviikonlopun, jossa kuohuviinin 
parissa voi tutustua muihin samanmie-
lisiin ohjelmoinnista kiinnostuneisiin 
aloittelijoihin ja samalla luoda koke-
neempien koutsien avustuksella en-
simmäisen verkkosovelluksensa.

Alle 30 tunnissa ei tietysti opi val-
miiksi ohjelmoijaksi eikä se olekaan 
työpajan tarkoitus. Innostuminen mi-
hin tahansa syntyy parhaiten onnistu-
misen tunteesta ja juuri siihen tapahtu-
mat tähtäävät. Kun ensimmäistä kertaa 
ohjelmoiva saa viikonlopussa ohjatusti 
aikaan verkossa pyörivän sovelluksen, 
jota voi jakaa ystävien kanssa, lähtö-
kohdat kiinnostuksen jatkuvuudelle 
ovat paremmat kuin silloin, jos koko 
viikonloppu käytettäisiin ohjelmoin-
nin perusteiden opetteluun. Ohjel-
mointikielien syntaksin ja syvemmän 
teorian ehtii oppimaan myöhemmin.

Rails Girls -yhteisö ei kuitenkaan ole 
pelkästään naisille. Monet tapahtumi-
en järjestämisessä mukana olevat kout-
sit ovat ohjelmistoalalla työskenteleviä 
miehiä, jotka tahtovat käyttää viikonlo-
pun hyvän asian puolesta. Itseni tavoin 
useat miehet ovat jääneet tapahtumiin 
koukkuun ja osallistuneet niihin kerta 
toisensa jälkeen.

Tänäkin keväänä Rails Girls järjes-
tetään kymmenissä maissa Suomesta 
Taiwaniin ja Israelista Kanadaan. Li-
sätietoja tulevista tapahtumista löytää 
verkkosivuilta 
http://railsgirls.com. ●

Tee VaIKUTTaVIN 
OPINNÄyTeTyö

Palkittavan opinnäytetyön aihepiiri voi 
liittyä esimerkiksi ohjelmistoliiketoimintaan, 
kokonaisarkkitehtuuriin, käytettävyyteen, 
mallinnukseen, tietojärjestelmäprojektien 
hallintaan tai testaukseen. Opinnäytetyö voi 
liittyä teknologiaan tai sen hyödyntämiseen. 

Vaikuttavimman opinnäytetyön valintaan 
voi osallistua opinnäytetyö, joka on 
valmistunut joko yliopistosta (pro gradu) 
tai ammattikorkeakoulusta ja hyväksytty 
1.7.2014 – 30.6.2015 välisenä aikana 
vähintään arvosanalla hyvä.

 
Vaikuttavimman opinnäytetyön  
palkintona on 500 euron stipendi sekä 
vuoden jäsenyys Sytyke ry:ssä sisältäen 
Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset 
TIVIAn jäsenyyden.  

Lähetä vapaamuotoinen hakemus 
15.7.2015 mennessä Sytyke ry:lle 
osoitteeseen opinnaytteet@sytyke.org. 
Hakemuksessa pitää näkyä opiskelijan 
nimi, yhteystiedot, oppilaitos, 
opinnäytetyöhön liittyvän tutkinnon 
nimi, opinnäytetyön otsikko, aihe, 
tiivistelmä ja linkki opinnäytetyöhön.

 

Lisätietoja vaikuttavimman opinnäyte-
työn palkinnosta, sen hakemisesta sekä 
vaikuttavuuden arviointikriteereistä 
löydät osoitteessa http://www.sytyke.org/
tapahtumat/opinnaytetyokilpailu/. 
Vaikuttavin opinnäytetyö -palkinnon 
voittaja julkaistaan syksyllä 2015.

Sytyke ry palkitsee vaikuttavimman 
tietojärjestelmätyöaiheisen opin-
näytetyön. Palkinnon tarkoituksena 
on kannustaa opiskelijoita teke-
mään laadukkaita opinnäytetöitä, 
edistää suomalaista tietojärjestel-
mätyön osaamista ja tehdä Sytyke 
ry:n toimintaa tunnetuksi oppilai-
toksissa ja alan opiskelijoiden kes-
kuudessa.

Helsingistä 2010 alkanut Rails Girls -liike on reilun 
neljän vuoden aikana valloittanut nuoret naiset 
ympäri maailmaa. Vapaaehtoisvoimin järjestettävä 
kahden päivän ohjelmointi-workshop tarjoaa 
naisille mahdollisuuden päästä kokeilemaan 
turvallisessa ja miellyttävässä ympäristössä, 
millaista on web-kehittäjän arki.
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Jenna Fröjd
Kirjoittajat työskentelevät molemmat gofore 
Oy:ssä, Anniina Salo ohjelmistosuunnittelijana ja 
projektipäällikkönä sekä Jenna Fröjd Service Desk 
-asiantuntijana. http://gofore.com/

Tapahtuman nimi, Super-Ada, perus-
tuu maailman ensimmäiseksi ohjel-
moijaksi kutsutun Ada Lovelacen(3) 

nimeen. Hän oli englantilainen matemaa-
tikko ja kirjailija, joka kirjoitti ensimmäisen 
algoritmin koneen suoritettavaksi.

 Tapahtumassa oli  leikkimielisiä rasti-
tehtäviä, joissa nuoret 16–22-vuotiaat nai-
set pääsivät tutustumaan IT-alaan. Kolme 
parasta joukkuetta palkittiin. Rasteja laa-
tivat IT-alan yritykset, joten tapahtumal-
la oli konkreettinen kosketuspinta alaan, 
vaikka tehtävät eivät vaatineet IT-alan 
pohjatietoutta. Rastien välissä järjestettiin  
”Vaikuttajanaiset lavalla” -paneeli. 

Vuoden 2015 Super-Ada-tapahtumassa 
pääpalkintona oli kesätyöpaikka Roviolla, 
joka houkutteli tapahtumaan paljon kävi-
jöitä. Tapahtumaan osallistui 130 nuorta 
naista ja yli 80 jäi varasijoille.

Gofore Oy emännöi Valehtelijoiden klu-
bi -rastia. Rastilla oli erikoisia esineitä, joil-
le piti keksiä käyttötarkoitus ja iskulause. 
Siellä oli esimerkiksi ennen vanhaan las-
kemiseen käytetty laskutikku ja metalliset 
kiinnikkeet, joilla käärittiin ja suojattiin 
housunlahkeet pyöräillessä. Tarkoitus oli 
harjoitella luovuutta ja ideointia, ei kek-
siä esineen alkuperäistä käyttötarkoitusta. 

Tehtävä pisteytettiin ideoiden perusteella. 
Lähes kaikki rastilla käyneet tytöt olivat 

innostuneita ja heittäytyivät tehtävään täy-
sillä. Arvioimme kymmeniä videointia vail-
le valmiita mainospuheita, joissa myytiin 
mitä erikoisimpia uusia innovaatioita. Yksi 
raatimme suosikki oli kukkaruukkuun ase-
tettava laite, joka tunnistaa mullan kosteu-
den ja ravintopitoisuuden sekä suihkuttaa 
ylimääräisen kosteuden takaisin ilmaan. 
Myös juomavettä ilmasta kondensoiva put-
kiston osa sekä japanilais-suomalaisittain 
nimetty ’Kinokko’ eli syömäpuikkojen pi-
dike kiinnosti arvosteluraatia.  

Kiinnostusta tämänkaltaisille tapahtumil-
le selvästi löytyy. Esimerkiksi Rails Girlsin(4) 
syyskuussa 2014 järjestämään koodaustyö-
pajaan Tampereella haki yli 400 ihmistä, 
joista vain 36 valittiin mukaan(5). Koska ta-
pahtumia on järjestetty vasta muutaman 
vuoden ajan, niiden mahdollinen vaikutus 
naisten työllistymiseen IT-alalle näkyy aikai-
sintaan joidenkin vuosien päästä. 

Miksi naisia on alalla vähemmän?

Super-Adan kaltaisille tapahtumille on sel-
keä tarve. Vaikka IT-alalla työskentelee nai-
sia, ala on edelleen miesvaltainen. 

Naisten aliedustukseen IT-alalla on useita 

syitä. Yksi syy on se, että naiset eivät välttä-
mättä luota kykyynsä pärjätä. Ala vaatii te-
kijöiltään uskallusta ottaa riskejä ja kokeilla 
uutta sekä taitoa myydä omaa osaamistaan.

Ympäristö tuottaa harhakäsityksiä ja en-
nakkoluuloja, jotka vaikuttavat naisten it-
setuntoon ja joiden vuoksi jokin toinen 
ala voi tuntua houkuttelevammalta. Tie-
tokoneet mielletään herkemmin poikien 
kuin tyttöjen jutuksi. Monella on IT-alas-
ta vääristynyt kuva: työn ajatellaan ole-
van yksipuolista ja yksinäistä puurtamis-
ta. Usein luonnontieteistä kiinnostuneet 
naiset suuntautuvatkin lopulta toiselle alal-
le, esimerkiksi lääkäreiksi.

Koulussa opettajat ja opinto-ohjaajat 
ovat avainroolissa herättämässä naisten 
kiinnostusta IT-alalle. Peruskoulun tehtä-
vä on yleissivistää sekä opettaa lapsille ja 
nuorille yhteiskunnassa välttämättömiä 
tietoja ja taitoja. Digitalisaation kehittyes-
sä tietotekniikasta tulee entistä tärkeäm-
pi osa yhteiskuntaa. Koodi2016-hank-
keessa lähdettiin vaikuttamaan tähän, ja 
ohjelmointi tuleekin osaksi peruskoulu-
jen opetusohjelmaa syksyllä 2016(6). Yksi 
hankkeen tavoitteista on moninkertaistaa 
osaavien naisohjelmoijien määrä. Nopeas-
ti muuttuvan IT-alan sovittaminen hitaasti  

IT-alan miesvaltaisuus on tiedostettu ongelma, jota korjataan ennakkoluuloja 
muuttamalla jo varhaisessa vaiheessa. Lähivuosien ilmiöksi voisi kutsua tapahtumia, 
joiden tarkoitus on houkutella naisia alalle. Osallistuimme helmikuussa 2015 
naisverkosto Nice Tuesdayn(1) järjestämään Super-Ada(2) -tapahtumaan.

Anniina Salo

Naisia 
houkutellaan 
IT-alalle
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uusiutuvaan koulujärjestelmään on haas-
teellista.  

Vaarana on, että pelkästään ohjelmoin-
nin opettaminen antaa liian kapean ku-
van IT-alan työmahdollisuuksista, eikä tee 
alasta houkuttelevaa naisille. Monet naiset 
suuntautuvat alalla muihin tehtäviin kuin 
ohjelmointiin kuten  käyttäjäkokemus-
suunnitteluun, sovelluskonsultointiin ja 
asiakastukitehtäviin. 

Onko alan miesvaltaisuus ongelma?

Alan miesvaltaisuuden voi nähdä yhteis-
kunnallisena ja tasa-arvo-ongelmana,  
mikäli naiset eivät hakeudu alalle ennak-
koluulojen ja ympäristön antamien vies-

tien vuoksi. Jos naiset va-
litsevat ennemmin muita 
aloja siksi, että tietotekniik-
ka ei yksinkertaisesti kiin-
nosta, ei ongelmaa tieten-
kään ole. Joka tapauksessa 
ala varmasti hyötyisi nais-
näkökulmasta ja aiheesta 
kannattaisi keskustella.

IT-alalla suunnitellaan 
ohjelmistoja sekä miesten 
että naisten käyttöön. Nais-
näkökulmaa tarvittaisiin se-
kä suunnittelu- että toteu-
tuspuolelle enemmän, jotta 
myös käyttökokemuksesta 

saataisiin naisille entistä miellyttävämpi.  
Naisten ja miesten vahvuudet ovat tun-

netusti erilaiset ja molempien sukupuolten 
vahvuuksia yhdistämällä saadaan työyh-
teisöistä entistä parempia ja toimivampia. 
Tiimityöskentely on tutkitusti(7) toimivam-
paa, kun tiimissä on mukana sekä miehiä 
että naisia. 

IT-alalla ei jää yksin

IT-alan naisille on tarjolla paljon verkos-
toitumismahdollisuuksia. Naisverkostojen 
avulla voi tutustua muihin alalla toimiviin 
naisiin, alan yrityksiin, vaihtaa alaan liit-
tyviä kuulumisia sekä keskustella uusista 

tekniikoista. Useimmat verkostot ovat toi-
mineet jo pitkään, jopa kymmeniä vuo-
sia, mutta uusia verkostoja on lähivuosina 
syntynyt entistä tiuhempaan tahtiin. Täl-
laisia verkostoja ovat muun muassa Nice  
Tuesday(1), ICT Ladies(8), ICT Ladies Pirkan-
maa(9) ja The Code Pub(10).  

Tampereella ja Helsingissä toimivaan Ni-
ce Tuesday -verkostoon kuuluu jo yli 700 
naista. Esimerkiksi tammikuussa 2015 Tam-
pereella pidetyssä Nice Tuesdayn illassa vie-
railtiin Solitalla ja illan teemana oli Data 
Science & Data Visualisation. Iltaan osallis-
tui kolmisenkymmentä IT-alalla työskente-
levää naista. 

Yhteenveto

IT-alaan kohdistuvien ennakkoluulojen 
murtaminen on tärkeää, jotta naisten kiin-
nostus alaa kohtaan heräisi. Tässä onnistu-
taan parhaiten tekemällä IT-ala monipuoli-
sesti tutuksi naisille jo varhaisessa vaihees-
sa. Nuorille naisille suunnatut tapahtumat, 
kuten Super-Ada, antavat hyvän mahdolli-
suuden kurkistaa IT-maailmaan. ●

Kuva 2: Valehtelijoiden 
klubi -rastilla tiimit 
valitsivat yhden 
esineen, jolle keksivät 
käyttötarkoituksen, 
nimen ja iskulauseen. 
Kuvassa rastin esineitä. 
Kuva: Anniina Salo.

Kuva 3: goforen Anniina Salo ja Riikka Peltonen arvioivat Valehtelijoiden klubi -rastilla tiimin suoritusta. 
Kuva: Juho Kolehmainen.

• Nice Tuesday    
• ICT-Ladies  
• ICT-Ladies Pirkanmaa   
• The Code Pub 
• Tiistai-klubi
• Future Female

Lähteet 
(1) Nice Tuesday, www.nicetuesday.fi   
(2) Super-Ada, http://www.superada.net/  
(3) Ada Lovelace, http://global.britannica.com/
    EBchecked/topic/349551/Ada-King-countess-of 
    Lovelace   
(4) Rails girls, http://railsgirls.com/press  
(5) Rails girls koodaustyöpaja, 
    http://www.aamulehti. fi/
    Pirkanmaa/1194928490834/
    artikkeli/naiset+janoavat+koodausoppia+
    400+haki+36+valittiin.html 
(6) Koodi2016-hanke, http://koodi2016.fi/   
(7) Tutkimus tiimityöskentelystä, 
    http://cci.mit.edu/mciresearchpage.html   
(8) ICT-Ladies, http://www.hetky.fi/ict-ladies-verkosto  
(9) ICT-Ladies Pirkanmaa, http://www.pitky.fi/fi/ictlady   
(10) The Code Pub, http://www.meetup.com/
    The-Code-Pub-Helsinki/ 

Naisverkostoja

Kuva 1: Vaikuttajanaisten keskustelupaneelissa käsiteltiin 
naisten työuria alalla sekä pohdittiin, onko IT-alan töissä 
sukupuolella väliä. Kuva: Juho Kolehmainen.
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Aineettoman omaisuuden hyödyntäminen kannattaa ottaa huomioon jo 
uuden pelin suunnitteluvaiheessa. Transmediasuunnittelulla pelimaailma 

siirtyy helposti mediasta toiseen, ja näin voidaan lisätä tuotteesi 
tunnettuutta ja luoda uusia tulovirtoja. Millaisia asioita tulisi ottaa 
huomioon, kun suunnitellaan peliyhtiön aineetonta omaisuutta?

Pelialalla tapahtuu 

Nykypäivänä yrityksesi tuote ei välttä-
mättä löydy ainoastaan kaupan hyllyltä 
tai yrityksesi varastosta. Se saattaa hyvin-
kin löytyä mobiililaitteista, tietokoneis-
ta, televisiosta ja lehdistä. Ennen kaikkea 
sen pitäisi löytyä asiakkaittesi ajatuksista. 
Yrittäjinä emme halua ainoastaan tilaa 
kaupan hyllyiltä, vaan haluamme asiak-
kaidemme löytävän tuotteemme ja pal-
velumme nopeasti kaikkialta. Tämä pä-
tee varsinkin pelialalla, missä digitaali-
nen infrastruktuuri on mahdollistanut 
uuden mobiilipelien valtakauden. Mutta 
pelialalla tehdään paljon muutakin kuin 
mobiilipelejä.

Vaikka kovin kuhina käykin juuri mo-
biilipelialla, paljon tapahtuu muuallakin. 
Uudet konsolit löytyvät monesta kodista 
ja pelaajia on siirtynyt takaisin PC-pelien 
maailmaan. Myös lautapelien suosio on 
kasvanut. Fantasiapelien Jyrki Tudeerin 
mukaan Suomeen on ilmestynyt merkittä-
vä lautapelisuunnitteluosaaminen viimei-
sen viiden vuoden aikana. Kilpailu on ko-
vaa ja aloittelevan yrityksen on keksittävä 
jokin keino erottuakseen joukosta. 

Aineeton omaisuus peleissä

Peliprojekti kerryttää erilaista aineetonta 
omaisuutta. Tekijänoikeuksien alle kuu-
luvat mm. musiikki, taide, koodi, tarina, 

hahmot, myyntilaatikko ja verkkosivut. Ta-
varamerkkinä voi rekisteröidä mm. yhti-
ön nimen ja logon sekä pelin nimen. Peli-
projektissa voi syntyä patenttihakemuksia 
mm. teknisistä ja ohjelmistoratkaisuista tai 
joistain pelisuunnitteluun liittyvistä kek-
sinnöistä. Näistäkin löytyy keinoja kasvat-
taa peliyhtiön varallisuutta. 

Tarinan, hahmojen ja paikkojen hyö-
dyntäminen aineettomana omaisuutena 
tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia 
pelialalla. Monet peliyhtiöt ovatkin tulleet 
tutuiksi suurelle yleisölle lisenssibisnek-
sestään. Pehmoleluja ja huppareita val-
mistetaan muistakin kuin suomalaisista  
mobiilipeleistä. Aineettomien oi-

Jussi Kyrönseppä  
on Stupid Stupid gamesin toimitusjohtaja ja perustajajäsen. 
Hän on valmistunut Haaga-Helia ammattikorkeakoulun 
innovaattori-linjalta ja kirjoittanut opinnäytetyönsä peliyhtiön 
aineettoman omaisuuden suunnittelusta.
stupidstupidgames.com

Pelit aineettoman 
omaisuuden näkökulmasta
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keuksien hallinta saattaa osoittautua  
peliyhtiölle loppupeleissä arvokkaammaksi 
kuin pelkästään pelien tekeminen. Ainee-
tonta omaisuutta voi hyödyntää muuten-
kin kuin myymällä lisenssioikeuksia virvoi-
tusjuomatehtaalle. Pelialalla aineettoman 
omaisuuden hyödyntäminen nähdään 
joskus liiallisena kaupallisuutena, mutta 
sen voi tehdä myös tavalla, joka palvelee 
asiakasta ja syventää hänen kokemustaan 
pelimaailmasta. Tätä puolta aineettoman 
omaisuuden hyödyntämisestä näkee tur-
han harvoin suomalaisissa pelifirmoissa. 

Maailmanrakentaminen ja transmedia

Peliin liittyviä hahmoja, paikkoja ja tari-
naa voi hyödyntää itse pelissä, mutta myös 
muissa medioissa. Elokuvayhtiöt ja kirja- 
ja sarjakuvakustantajat ovat hyödyntäneet 
omia hahmojaan peleissä jo jonkin aikaa – 
vaihtelevalla menestyksellä. Peleistäkin on 
tehty elokuvia, mutta toistaiseksi vaatimat-
tomalla menestyksellä. Tarkoittaako tämä, 
että aineettoman omaisuuden siirtyminen 
mediasta toiseen on lähes mahdotonta, on-
gelmallista ja haastavaa tai jopa suorastaan 
onnenkauppaa? 

Asiaan paremmin perehdyttäessä on 
helppo huomata, että varsinaista reseptiä 
tai suunnitteluohjetta mediasta toiseen siir-
tymiselle ei ole. Epäonnistuminen on yleis-
tä ja osittaisia onnistumisia näkee jonkin 
verran. Harvassa ovat suuret onnistumiset, 
kuten Tähtien sota tai Marvel. Miksi sitten 
joissain tapauksissa siirtyminen toiseen 
mediaan onnistuu ja toisissa tapauksissa 
ei? Voidaanko löytää tekijöitä, jotka vai-
kuttavat onnistumisen mahdollisuuksiin?

Transmediasta puhuttaessa on syytä ede-

tä varovasti. Transmediaa terminä ei ole 
määritelty tietosanakirjatasolla ja monet 
ymmärtävätkin termin hieman eri taval-
la. Yleisimmin sillä kuvataan aineettoman 
omaisuuden, kuten esim. elokuvan tarinan 
ja hahmojen julkaisemista useassa medias-
sa siten, että jokainen media tuo oman li-
sänsä yhteiseen tarinaan. Hyvänä esimerk-
kinä tästä ovat Marvel-universumin eloku-
vat ja niistä irrotetut TV-sarjat ja sarjakuvat.

Parhaan mahdollisen lopputuloksen saa-
vuttamiseksi tekijöiden tulisi ottaa trans-
mediamahdollisuudet huomioon jo suun-
nitteluvaiheessa. Onko pelimaailmallasi 
kyllin vahva viesti? Onko maailmallasi tar-
peeksi syvyyttä? Onko pelihahmoilla riit-
tävästi vetovoimaa esimerkiksi romaania 
varten vai jääkö hahmo pelkästään nätiksi 
kuvaksi? Onko pelimaailmallasi riittävästi 
historiaa, jotta siitä voisi kirjoittaa uskotta-
van elokuvan tai TV-sarjan? Mahdollistaako 
pelimaailmasi monta tarinaa? Oletko luo-
nut pelimaailmasi kasvua ajatellen? Vas-
taamalla tämän tyyppisiin kysymyksiin pe-
linteko tietenkin hidastuu, mutta asioiden 
muuttaminen jälkikäteen olisi huomatta-
vasti vaikeampaa.

On tärkeää, että jokainen julkaistu osa 
pelimaailmasta tuo jotain uutta asiakkaal-
le. Jokaisen kokemuksen tulisi olla jo itses-
tään onnistunut. Samalla jokaisen tarinan 
jokaisen osan tulisi syventää asiakkaan ym-
märrystä pelimaailmasta. Liika vanhan mo-
nistaminen kyllästyttää helposti asiakkaita, 
eikä mikään ole niin helppoa kuin ostamat-
ta jättäminen. On tärkeää, että yrityksesi 
kuuntelee asiakkaita. Varmista, että olet ra-
kentanut arvoketjuusi riittävän tehokkaan 
palautekanavan, jonka avulla voit kehittää 

  n  Sytykkeen teemailta 14.4.2015 Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa Helsingin Pasilassa 
     ja netissä. Alustajana Stupid Stupid Gamesin toimitusjohtaja Jussi Kyrönseppä. 

n  Peliyhtiöiden aineeton omaisuus nähdään usein sivutuotteena itse pelille, mutta oikein 
    toteutettuna se voi muodostua peliä arvokkaammaksi. 
n  Mistä aineeton omaisuus muodostuu ja mitkä tekijät antavat sille  

      tuotteistettavan arvon? 
n  Miten peliyhtiön aineettomalle omaisuudelle luodaan pitkäikäisyyttä  

      ja skaalautuvuutta eri medioihin?

   Tule kuulemaan, keskustelemaan ja verkottumaan!

   Ilmoittaudu 8.4.2015 mennessä sytyke.org/transmedia.

tuotetta toivottuun suuntaan.
Pelkkä suunnittelu ei tietenkään riitä. Mo-

nien projektien käynnistäminen vaatii lisää 
työtä, mutta palkinnotkin voivat olla suuria. 
Ehkä monet peliyhtiöt kokevatkin aineet-
toman omaisuuden transmediallisen hyö-
dyntämisen jäävän oman ydinosaamisen ul-
kopuolelle. Transmediatoteutuksen vastuu 
kannattaakin antaa juuri siihen keskittyville 
ihmisille. Sarjakuvat, elokuvat ja muut mah-
dolliset mediatoteutukset kannattaa suosi-
olla luovuttaa kyseisten alueiden osaajille. 
Tuoteperheen kasvaessa on kuitenkin tär-
keää, että aineettoman omaisuuden luonut 
yhtiö valvoo viestinsä johdonmukaisuutta 
kaikissa medioissa. Kun samassa keittiös-
sä on monta kokkia, hyvän keittiömestarin 
rooli korostuu entisestään. ●

TIIVISTETYT VINKIT:

n  Luo vahva viesti.

n  Luo maailma, joka 

   mahdollistaa monta 

   tarinaa.

n  Luo hahmoihin ja 

   paikkoihin syvyyttä.

n Varmista, että viesti 

   säilyy yhtenäisenä.

n  Syvennä kokemusta.

n  Kuuntele asiakkaitasi.
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Ohjelmointi on tulevaisuuden kansalaistaito. Vuonna 2016 kaikissa  
peruskouluissa opetetaan ohjelmointia, ja uusia innostavia  
opetusmenetelmiä tarvitaan. Voisiko animaatiosta olla apua  
uusien kohderyhmien houkuttelussa ohjelmoinnin  
mielenkiintoiseen maailmaan?

Ohjelmointi – hauskaa  
ja hyödyllistä

Ranskalainen animaatiosarja ”Olipa ker-
ran elämä” nähtiin 1980-luvulla Suomen 
televisiossa Yleisradion tuottamana suo-
mennoksena. Sarja käsitteli muun muas-
sa evoluutiota ja solubiologiaa havain-
nollisesti animaation keinoin.

Jos monimutkaista biologiaa voidaan 
havainnollistaa näin viihteellisesti, miksi 
ei myös ohjelmointia? Voisiko tällainen 
animaatiosarja innostaa uusia opiskelijoi-
ta ICT-alalle? Voisivatko tytötkin innostua 
nykyistä laajemmin ohjelmoinnista, jos se 
olisi hauskaa ja innostavaa? Ohjelmointia-
han voi oppia kuka tahansa. 

Aihe on ajankohtainen myös vuoden 
2016 peruskoulujen opetussuunnitel-
mien uudistumisen vuoksi. Kaikissa pe-
ruskouluissa tullaan opettamaan ohjel-
mointia. Tällainen animaatiosarja voisi 
toimia myös havainnollisena opetusma-
teriaalina koululuokissa, jolloin sillä voi-
si olla suuri vaikuttavuus yhteiskunnassa. 
Tietojenkäsittely on tulevaisuuden kan-
salaistaito, osa yleissivistystä. Kun suo-
rittavan työn osuus Suomessa vähenee, 

meistä tulee yhä enemmän osaamisyhteis-
kunta, ja ICT-osaaminen on varmasti osaa-
misemme keskiössä.

Innostavaa oppimista

Moni tietotekniikan käyttäjä on nykyisin 
yhä kiinnostuneempi siitä, miten pelit ja 

Jaakko Leikko, DI, lehtori, opettaa 
Haaga-Heliassa ohjelmointia ja  
valmentaa opiskelijoita ohjelmisto-
kehitysprojekteissa. Jaakko aloitti 
uransa ohjelmoijana 2000-luvun 
alussa. jaakko.leikko@haaga-helia.fi

Anu Moisio, TkL, yliopettaja,  
kehittää Haaga-Heliassa uusia  
opetusmenetelmiä. Hän on toimi-
nut noin 20 vuotta ICT:n parissa 
erilaisissa myynnin ja liiketoiminnan 
kehittämisen tehtävissä.  
anu.moisio@haaga-helia.fi

Ohto Rainio, DI, lehtori, opettaa  
Haaga-Heliassa ohjelmointia ja  
valmentaa opiskelijoita ohjelmistokehi-
tysprojekteissa. Hän kirjoitti ensimmäi-
set koodirivinsä 13-vuotiaana.  
ohto.rainio@haaga-helia.fi

Kuva1: Joukkoistaminen  
eri maiden verkostoihin

muut sovellukset syntyvät ja toimivat. 
Tietotekniikka arkipäiväistyy keskeiseksi 
osaksi kaikkien elämää. ICT-alalta tulee 
jatkossakin löytymään paljon työmah-
dollisuuksia, joten uusien osaajien löy-
täminen alalle on yhteiskunnallisestikin 
merkittävää. Tavallinen käyttäjä saattaa 
kuitenkin pitää ohjelmointityötä vaikea-
na. Niinpä on madallettava kynnystä oh-
jelmoinnin maailmaan, saatava tietotek-
niikan käyttäjät uteliaiksi selvittämään, 
miten tietokoneohjelmat toimivat. Jos 
halutaan innostaa uusia kohderyhmiä, 
esimerkiksi tyttöjä, hakeutumaan ohjel-
mointialan koulutukseen, on mietittävä, 
millaisia pedagogisia käytäntöjä nämä 
oppijaryhmät tarvitsevat. Ja vaikkei kai-
kista tulisikaan ohjelmoinnin ammatti-
laisia, niin ohjelmoinnin perusteiden ym-
märtäminen on huomisen yleissivistystä.

Ohjelmointikielissä on paljon saman-
kaltaisia ominaisuuksia. Kun oppii yhden 
ohjelmointikielen, on helppoa oppia seu-
raava. Ohjelmointi on taito, jonka oppii 
vain tekemällä. Jotta tämän viestin saisi 
välitettyä alan ulkopuolisille, animaatio-
sarjan tarinasta on tehtävä viihteellinen ja 
koukuttava. Katsottuasi animaatiosarjan 

 Olipa kerran 
oHjelmointi 
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yhden jakson, haluat heti nähdä seuraavan. 
Tarinalla täytyy olla viihteellinen juoni, joka 
kuin huomaamatta vie mukanaan. Samalla 
sarjassa esitellään ohjelmoinnin keskeisiä 
käsitteitä helppotajuisesti. Tarvitaan myös 
toistoa tehokeinona, jotta katsoja huomaa,  
että tarinassa on jotain tuttua. Näin katsoja 
huomaa, että ohjelmointia voi oppia pikku 
hiljaa, jolloin kynnys omien ohjelmointi-
kykyjen kokeiluun laskee. 

Animaatiosarja voi olla pelkästään viih-
dettä, mutta parhaimmillaan sarja voi-
si toimia osana normaalia kouluopetus-
ta. Sarjan katsominen ja käytännön ohjel-
mointiharjoitukset voisivat vuorotella op-
pimisprosessin aikana. Näin päivittäiseen 
oppimiseen saataisiin monipuolisuutta ja 
vaihtelua.

Joukkojen äly käyttöön

Jo alusta lähtien oli selvää, että animaation 
toteutus vaatii paljon erilaista osaamista ja 
näkemystä. Meillä oli paljon ajatuksia eri-

laisten ohjelmointiin liittyvien käsitteiden 
esittämisestä, mutta samalla tiesimme, että 
tarvitsemme lisää erilaisia ideoita muilta. 
Onhan ohjelmointi kuitenkin ulkopuoli-
sin silmin abstraktia, eikä sen visualisointi 
ole välttämättä kovin helppoa. Halusimme 
ymmärtää, miten muut alan ammattilai-
set visualisoisivat ohjelmoinnin käsitteitä. 

Lähdimme rakentamaan lyhyttä esittely-
filmiä, traileria, jonka avulla saamme alan 
ammattilaiset – ohjelmoijat eri yrityksissä, 
alan opettajat ja opiskelijat, tutkijat sekä 
muut alasta kiinnostuneet – miettimään, 
miten ohjelmointia voisi kuvata animaati-
on keinoin laajalle yleisölle. Tuotimme pa-
rin minuutin pituisen videon, joka löytyy 
osoitteesta http://programminganimation.
com. Tarinan päähenkilö on liito-orava, jo-
ka esittelee ohjelmoinnin peruskäsitteitä 
havainnollisesti ja vauhdikkaasti. Traileri 
on suunnattu nimenomaan alan ammat-
tilaisille ruokkimaan heidän mielikuvitus-
taan ja innostamaan yhteiseen ideointiin. 

Varsinainen animaatiosarja käsikirjoite-
taan eri kohderyhmälle ja sen tarinanker-
ronta tulee olemaan hidastempoisempaa, 
jotta käsitteet konkretisoituvat koko kan-
salle.

Mutta miten saadaan ammattilaiset mu-
kaan ideointiin? Osaamista ja näkemyk-
siä varmasti löytyy, mutta miten ne löyde-
tään? Päätimme aloittaa joukkoistamisen 
(crowdsourcing), jossa toimeksiantaja an-
taa yhteisölle rajatun tehtävän ja houkut-
telee yhteisön mukaan jakamaan osaamis-
taan yhteiseksi hyväksi. Parhaimmillaan 
joukkoistaminen toimii silloin, kun hen-
kilö saa jonkun toisen kehittämästä ide-
asta lisävauhtia ja vie ideaa eteenpäin tai 
saa uuden ajatuksen lukemansa idean pe-
rusteella.

Haaga-Helia on mukana BOSS-pro-
jektissa (From Borders to Shared Spaces, 
http://borderspace.fi/), johon joukkois-
tamisen tutkiminen sopii erinomaisesti. 
BOSS-projektia rahoittaa opetus- ja kult-

”Animaatio voi olla pelkästään 
viihdettä, mutta se voi olla myös 
osana normaalia luokkaopetusta.”
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tuuriministeriö ja siinä rakennetaan toimi-
via ja pysyviä tutkimus- ja kehittämisver-
kostoja Suomen raja-alueilla ammattikor-
keakoulujen, yritysten, tutkimus- ja kehit-
tämisorganisaatioiden sekä kansainvälisten 
korkeakoulukumppaneiden välille. BOSS 
tarjoaa loistavan mahdollisuuden kerätä 
ideoita yli valtioiden rajojen. ICT-alan yri-
tykset toimivat aktiivisesti eri Pohjoismais-
sa, Baltiassa ja Venäjällä. Pohjoiset naapuri-
valtiot muodostavat nykyisin käytännössä 
kotimarkkina-alueen. Yhteisen tekemisen 
myötä voimme rakentaa ja vahvistaa sa-
malla kansainvälisiä verkostojamme.

Projektille perustettiin Facebook-sivus-
to https://www.facebook.com/urlsquirrel, 
josta traileria jaettiin eri maiden verkos-
toissa (kuva 1). LinkedIn, Twitter ja säh-
köposti valjastettiin joukkoistamiseen. 
Jalkauduimme myös fyysisesti eri maiden 
oppilaitoksiin ja keräsimme ideoita hen-
kilökunnalta ja opiskelijoilta. Joukkois-
tamisen vauhdittamiseksi rakensimme li-
säksi audiovisuaalisen installaation, jonka  

kanssa matkustimme, muun muassa Koli 
Calling -konferenssiin esittelemään projek-
tiamme. Kolin konferenssi kerää vuosittain 
yhteen tietojenkäsittelytieteen koulutuksen 
tutkijoita ympäri maailmaa. Traileri on saa-
nut osakseen paljon myönteistä huomio-
ta, ja ohjelmoinnin ammattilaiset ovat in-
nostuneet ideoimaan uusia tapoja esittää  
ohjelmoinnin käsitteitä hauskoilla  
tavoilla. On ollut hienoa huomata, että idea-
mme kantaa ja tuottaa uutta osaamista.

Kohti pilottijaksoa

Tällä hetkellä ideoiden keruu on hyvässä 
vauhdissa. Joukkoistaminen on lähtenyt 
liikkeelle, joskin olemme panneet merkille, 
että ideoiden keruu toimii huomattavasti 
tehokkaammin kasvokkain kuin verkossa 
– mikä ei tullut meille yllätyksenä. Vaik-
ka nettisivuilla on paljon kävijöitä, aika 
harva innostuu heti kirjoittamaan ideoi-
ta tai kehittämään olemassa olevia ideoi-
ta eteenpäin. Parhaiten joukkoistaminen 
onnistuu, kun olemme itse paikalla ja  

saamme aikaan aitoa keskustelua ja ideoi-
den vaihtoa asiantuntijoiden kanssa. Ide-
oita kerätään parhaillaan, joten halutessa-
si kädenjälkesi animaation historiaan, käy 
sivuillamme http://programminganima-
tion.com ja osallistu ideointiin.

Haemme nyt jatkorahoitusta kokonai-
sen pilottijakson tuotantoon eri lähteistä. 
Pilottijakson on tarkoitus valmistua vuo-
den loppuun mennessä. Tavoitteenamme 
ei ole tehdä animaatiosarjasta itsellemme 
tuottoisaa liiketoimintaa – pikemminkin 
haluamme jakaa osaamistamme ja innos-
taa uusia kykyjä ohjelmoinnin pariin. Oh-
jelmointi on antanut meille onnistumi-
sen elämyksiä ja haluamme tarjota samaa 
myös muille. ●

”Parhaimmillaan joukkoistaminen 
toimii, kun henkilö saa jonkun 
toisen kehittämästä ideasta 
lisävauhtia ja vie ideaa eteenpäin.” 
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Minna Kivihalme, FM, TkL
Kirjoittaja toimii Haaga-Helia ammattikorkeakoulun tietotekniikan yksikön vt. 
johtajana ja on aikaisemmin toiminut mm. VTT:llä, Tieturilla ja Teliasoneralla 
koulutusliiketoiminnan ja ohjelmistokehityksen tehtävissä. Artikkeli perustuu   
Aalto-yliopistossa joulun alla 2014 julkaistuun kirjoittajan lisensiaattityöhön:  
”SOFTALA – a framework for coaching the students of software development 
to acquire sales and service skills required in small software companies”. Työ on 
saatavana myös Haaga-Helian julkaisuna: http://shop.haaga-helia.com/Softala.

– oppimiskehys 
myynti- ja 

palveluosaamisen 
valmennukseen 

ohjelmistokehityksen 
opiskelijoille

softala 

Halutessamme auttaa erityisesti pieniä 
ohjelmistoalan yrityksiä on tärkeää, 
että oppilaitoksemme valmentavat 
opiskelijoita myös myyntityöhön ja 

asiakkuudenhallintaan osana 
ohjelmistokehityksen opetustaan.

o
hjelmoinnin perusosaaminen on 
luonnollisesti edelleen tärkeää, 
mutta lisäksi on paljon muitakin 
näkökulmia, jotka tulee integroi-
da ohjelmistokehityksen opetus-
suunnitelmaan. Tarve liiketoimin-

nan, myynnin, markkinoinnin ja oikeudellisten 
kysymysten ja asiakaslähtöisen palvelukonseptin 
luomisen taitoihin on ilmeinen.

Haaga-Heliassa kehitetty Softala-oppimiskehys 
on osoittautunut tehokkaaksi työkaluksi, kun au-
tetaan opiskelijoita ymmärtämään yrittäjyyttä ja 
siihen läheisesti liittyviä myynti- ja palveluasentei-
ta. Tulokset oppimiskehyksen soveltamisesta ovat 
lupaavia; muutoksia opiskelijoiden asenteissa on 
havaittavissa erityisesti myynnin ja palvelun osaa-
misalueilla. Myös opiskelijoiden itseluottamus ja 
sisäinen yrittäjyys ovat vahvistuneet Softalassa opis-
kelun myötä. 

Ohjelmistokehityksen opetuksen haasteet

Ohjelmistoliiketoiminta on murroksessa. Palve-
lumuotoiluun, käyttökokemukseen ja laajemmin 
palvelukokemukseen ohjelmistotuotteissa kiinni-
tetään enenevässä määrin huomiota. Vapaat oh-
jelmistot ovat omalta osaltaan vaikuttamassa oh-
jelmistoyritysten toimintakenttään ja pakottavat 
ohjelmistoyrityksiä hakemaan uusia liiketoimin-
tamalleja ja työskentelytapoja. Ohjelmistolisenssi-
myynti siirtyy vauhdilla kohti palvelujen myyntiä.

Ohjelmistokehityksen opettaminen ei ole mut-
katonta. Teknologisen osaamisen lisäksi opettajan 
tulee integroida opetukseensa mm. projektityötä, 
suunnittelua sekä viestintä- ja neuvottelutaitoja. 
Opetusalan kirjallisuudessa vaihtoehdoiksi nouse-
vat esim. Studio-, Capstone-, TBL- ja PBL-menetel-
mät. Studio-kursseja käytetään luontevimmin tai-
deopetuksessa, mutta samaa menetelmää voidaan 
soveltaa myös ohjelmistokehityksen opetukseen, 
sillä omalla tavallaan ohjelmistokehitys voidaan 
nähdä luovana käsityöläisammattina. Studio-ym-
päristössä työskentelytila koetaan merkityksekkää-
nä. Työskentelytilan tulisi aktivoida opiskelijoita 
yhteiseen tekemiseen monitorien taakse piiloutu-
misen sijasta, mikä erityisesti ohjelmistokehityk-
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sen teknologiaopetuksen ongelmana on 
monille alan opettajille tuttua.

TBL (Team Based Learning) soveltaa 
oppimisessa tiimipohjaista oppimista ja 
PBL puolestaan viittaa kahteen hiukan 
toisistaan poikkeavaan menetelmään, 
joista toinen korostaa projektipohjaista 
oppimista (Project Based Learning) ja toi-
nen ongelmalähtöistä oppimista (Prob-
lem Based Learning). Capstone-kurssilla 
puolestaan korostetaan pitkän tähtäimen 
yritysyhteistyön merkitystä sekä projekti-
ryhmän monialaisuutta, mihin ammat-
tikorkeakouluilla on hyvät käytännön 
mahdollisuudet.

Asiantuntijamyynnin merkitys ja  
asiakkuudenhallinta ovat päivä päiväl-
tä yhä tärkeämpiä ohjelmistoyrityksille. 
Asiakaskeskeiseen markkinointiin siir-
tyminen muuttaa myyntityön luonnet-
ta nyt ja tulevaisuudessa. Ohjelmistoyri-
tyksen henkilöstöltä, myös ohjelmisto-
kehittäjiltä, vaaditaan empaattisen, ym-
märtävän ja osaavan strategisen partne-
rin näkökulmaa yritysasiakkaan liiketoi-
minnan kehittämisen mahdollistajana 
perinteisen, joskus jopa aggressiivisena 
ja henkisesti rasittavana koetun myyn-
tityön sijaan.

Softala-oppimiskehys
Softala-oppimiskehyksen teoreettise-
na pohjana on Kolbin kokemuksellisen  
oppimisen malli (Kuva 1) sekä konstruk-
tiivinen ja kognitiivinen oppimisnäkemys.  
Oppimisen teorioiden ohella Softalan syn-
tymiseen on vaikuttanut opiskelijoiden pa-
rissa ennen Softalassa opiskelua toteutettu 
kyselytutkimus. Kyselyssä kerättyä pääosin 
laadullista dataa analysoitiin variaatioteo-
rian inspiroimin sisällöllisin menetelmin.

Softala  pyrkii teoreettisen lähtökohtan-
sa lisäksi simuloimaan ohjelmistoyrityksen 
toimintaa mahdollisimman totuudenmu-
kaisesti osallistaen korkeakoulun kumppa-
nit, opettajat ja opiskelijat tiiviiseen yhteis-
työhön osaamisen jakamisen ja kehittämi-
sen merkeissä. Kaikkien osapuolten osaa-
minen kehittyy yhteisen tekemisen myötä.

Softala-oppimiskehys on itse asiassa yh-
distelmä edellisessä kappaleessa lyhyesti 
esiteltyjä menetelmiä, missä kombinaatio 
eri lukukausille suunnattuja TBL/PBL-kurs-
seja rakentaa suunnitelmallisesti osaamista 
lukukausi lukukaudelta ”studio” -tyyppi-
sessä ympäristössä Capstone-kurssien hen-
gessä. Softalassa opiskelija työskentelee lä-
hes kaksi vuotta osallistuen vähintään kol-
meen softalaprojektiin pääsääntöisesti eri 

yritysten kanssa, mikä antaa mahdollisuu-
den monipuolisen projektiosaamisen kas-
vuun jo opintojen aikana. Softalan asia-
kasprojekteiksi hyväksyttävän projektin 
tulee täyttää tietyt kriteerit (Kuva 2). Tämä 
varmistaa sen, että opiskelijan osaaminen 
kehittyy projekti projektilta monipuolises-
ti teknologista osaamista unohtamatta. 

Softalassa opiskelun vaikuttavuutta ana-
lysoitiin toteuttamalla lukukauden päät-
tyessä tutkimuskysely, johon vastasivat 
kaikki Softalassa parasta aikaa opiskelevat 
opiskelijat. Kyselyn tavoitteena ei ollut pe-
rinteisen oppimistutkimusten tapaan ana-
lysoida oppimistuloksia vaan tavoitteena 
oli nimenomaan selvittää, millä tavalla 
opiskelijat itse kokivat opiskelunsa Softa-
lassa vaikuttavan heidän näkemyksiinsä ja 
kokemuksiinsa mm. myynti- ja palvelutoi-
minnasta sekä yrittäjyydestä osana ohjel-
mistokehityksen opiskelua. Tutkimuksen 
tuloksia analysoitiin tilastollisin menetel-
min SPSS-ohjelmistolla.

Kokemuksemme Softalasta 

Softala näyttää vahvistavan erityisesti en-
tuudestaan myyntityöhön positiivises-
ti suhtautuvien opiskelijoiden asennetta 
myyntityöhön ja palvelusuunnitteluun.  

softala 

Kuva 1. Kokemuksellisen oppimisen kehä (Kolb, 1984)
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Opiskelijoiden vanhempien myyntityöko-
kemuksella on myös merkitystä opiskeli-
joiden asenteisiin sekä Softalan vaikutta-
vuuteen. Softalassa opiskeltuaan  opiskeli-
jat, joiden vanhemmat ovat työskennelleet 
myyntitehtävissä tai vastaavissa, kykenevät 
käsittelemään pettymyksiä paremmin ja 
näkevät myyntityön positiivisemmin kuin 
ennen Softalan opintoja. Näin he kehit-
tyvät aiempaa valmiimmiksi myyntiluon-
toisiin tehtäviin urallaan. 

Yhteistyö muiden opiskelijoiden kans-
sa kasvattaa opiskelijoiden kykyä kohda-
ta pettymyksiä. Opettajasuhde nähdään 
myös tärkeänä ja merkityksellisenä, tär-
keämpänä esimerkiksi kuin asiakasyrityk-
sen kohtaaminen. Yhteistyö asiakasyrityk-
sen kanssa vaikuttaa kuitenkin positiivi-
sesti opiskelijan itsetuntoon. 

Softalassa opiskelu vahvistaa erityises-
ti niiden opiskelijoiden yrittäjyysasentei-
ta, jotka jo alun perin suhtautuivat po-
sitiivisesti yrittäjyyteen. Itseluottamus ja 
sisäinen yrittäjyys vahvistuvat myynti- ja 
palvelukeskeisen osaamisen kehittyessä. 
Softala vahvistaa myös negatiivisesti yrit-
täjyyteen alun perin suhtautuvien opiske-
lijoiden ymmärrystä sopimuksista ja neu-
votteluista, samoin myyntityön arvostusta 
osana ohjelmistokehitystä ja yrittäjyyttä.

Softalassa opiskelu integroi opiske-
lijan myös tiiviimmin opiskelijayhtei-
söön ja varmistaa opiskelijan opintojen 
etenemistä. Keskeyttämistä aikaisem-

min harkinneet opiskelijat totesivat mm., 
että he eivät keskeyttämistä harkitessaan  
kokeneet opiskelualaa omanaan; he koki-
vat opiskelevansa vain opettajaa eivätkä it-
seään varten eikä opiskelu tuntunut anta-
van heille tarpeeksi. Opiskelu Softalassa on 
heidän kohdallaan parantanut tilannetta.

Opiskelu Softalassa antaa siis opiskeli-
joille mahdollisuuden opiskella tavoitteel-
lisesti yhdessä asiakkaan ja muiden opis-
kelijoiden kanssa todellisissa projekteissa 
turvallisesti opettajan ohjauksessa. Tämä 
vahvistaa integraatiota Softalaan ja opis-
kelijayhteisöön ja vähentää myös keskeyt-
tämishalukkuutta. ●

Kuva 2. Softalan asiakasprojektin valinta
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Osaamisvaatimusten ja osaamisen 
yhteensovitus

Työnantajat esittävät osaamisvaatimuk-
sia ja työtehtävät edellyttävät osaamista. 
Meidän siis odotetaan käyttävän osaamis-
tamme niin, että pääsemme haluttuihin 
lopputuloksiin, selviydymme tehtävistä 
ja tuotamme tuloksia. Pyrimme luomaan 
ymmärryksen näistä odotuksista ja arvi-
oimaan osaamisemme suhteessa niihin. 
Esimerkiksi kokemus onnistuneesta pro-
jektin johtamisesta auttaa ymmärtämään, 
mitä meiltä odotetaan. Oman osaamisen 
ja osaamisvaatimusten yhteensovittami-
nen edellyttää osaamisemme tunnistami-
sen ja tiedostamisen taitoa sekä tietoisuut-
ta taidoistamme.

Taitojen tiedostaminen

Osaaminen kulkee meissä taitoina ja omi-
naisuuksina. Erilaisissa ympäristöissä, vuo-
rovaikutuksessa, tilanteissa ja tekemisessä 
yhdistelemme ja käytämme tai olemme 
käyttämättä taitojamme ja ominaisuuksi-
amme. Kaikki tekeminen ja lopputulokset 
perustuvat ihmisen kykyyn yhdistellä taito-
jaan ja ominaisuuksiaan. Taitomme integ-
roituvat joka hetki uudella tavalla. 

Ajatellaan onnistunutta sähköpostin lä-
hettämistä – pääpiirteittäin. Huomaamme, 
kun meillä on tarve lähettää sähköposti. 
Tähän tarvitsemme taitoa tunnistaa kehon 
ja ajattelun viesti ”lähetä sähköposti X:lle”. 
Sitä ennen olemme huomanneet muisti-
lapun pöydällä tai kuulleet muistutusvies-
tin. Riippuen siitä, missä olemme, kenelle 
sähköposti on lähettävä, paljonko kello on, 
kuinka pitkästä sähköpostista on kyse ja 
kuinka kiireellinen asia on, osaamme teh-
dä päätöksen ja valinnan, milloin ja miten 
lähetämme sähköpostin vai lähetämmekö. 
Meillä on taito motivoitua sähköpostin lä-
hettämiseen. Osaamme valita toiminnon, 
jolla sähköposti luodaan. Käytämme kie-
litaitoamme ja näkemisen taitoa. Tähän 
mennessä olemme yhdistelleet ja käyttä-
neet lukemattomia taitojamme: huomaa-
misen, motivoitumisen, näkemisen, luke-
misen, kirjoittamisen, liikkumisen, valit-
semisen, päättelyn, tavoitteen asettamisen, 
tavoitteeseen (saada sähköposti kirjoitetuk-
si ja lähetetyksi) etenemisen, päätöksen-
teon (päätit lähettää sähköpostin), avaa-
misen ja sulkemisen taitoa. Olemme käyt-
täneet ominaisuuksiamme kuten nopeut-
ta tai hitautta, ystävällisyyttä, asiallisuut-

ta, huomaavaisuutta (jos esim. olimme 
muiden ihmisten seurassa), luottamuk-
sellisuutta ja lupausten pitämisen taitoa. 
Kirjoittaessa saatamme käyttää intuition, 
analysoimisen, päättelyn ja ongelmanrat-
kaisun taitoa. Käytämme viimeistelyn ja 
loppuun saattamisen taitoa. Osaamisen 
integrointiin liittyy monipuolista ajatte-
lua. Ihmiset ajattelevat eri tavoin. Kun 
ajattelukin avataan, saadaan esiin lisää 
taitoja, jotka vaikuttavat tekemiseemme.

Jokainen meistä käyttää ja yhdistelee 
taitojaan omalla tavallaan ympäri vuo-
rokauden. Kokemus harjaannuttaa osaa-
misemme automaattiseksi, jolloin em-
me välttämättä tiedosta erillisten taitojen 
olemassaoloa. Kun tulemme tietoiseksi 
jostakin taidostamme, esimerkiksi miten 
luomme yhteyden toiseen ihmiseen, pys-
tymme käyttämään taitoa sielläkin, missä 
emme sitä aiemmin käyttäneet automaat-
tisesti. Voimme ohjata toimintaamme ja 
osaamisen jakaminen helpottuu. 

Ryhmän osaaminen

Puhumme usein projektin, tiimin tai yri-
tyksen osaamisesta. Kaikessa yhteistyössä 
tärkeitä ovat taidot, joilla ihmiset ovat toi-

Jaana Ovaska  
On yrittäjä ja osaamisen kehittämisen asiantuntija. Toinen jalka on 
tukevasti ICT-alalla ja toinen ihmisen osaamisessa ja oppimisessa. 
Konsultoi, valmentaa, mentoroi ja toimii NLP-kouluttajana. 
jaana.ovaska@traintree.fi
www.traintree.fi

Puhumme mm. yrityksen, projektin, projektipäällikön ja työntekijän osaamisesta  
sekä osaamisen kehittämisestä ja osaamisen johtamisesta. Puhumme tiedostetusta  
ja tiedostamattomasta osaamisesta tai käyttämättömästä osaamisesta.  
Yksilön osaaminen voidaan nähdä erilaisina taitoina ja ominaisuuksina, kuten  
tekniset ja sosiaaliset taidot sekä motivoitumisen, innostumisen, soveltamisen, 
johtamisen ja ajattelun taito. Tekemisen ja onnistumisten äärellä näemme 
jatkuvasti omia ja toistemme taitoja. Taidoista puhuminen auttaa jokaista 
tiedostamaan osaamistaan.

Mistä puhumme, kun 
puhumme osaamisesta

Sytyke_1_2015.indd   24 10.3.2015   12.50

mailto:jaana.ovaska@traintree.fi
http://www.traintree.fi


25Sytyke 1  •  2015

Taitomme ikään kuin 
integroituvat joka 
hetkessä uudella 

tavalla. 

siinsa vuorovaikutuksessa, luovat yhteisen 
ymmärryksen sekä tunnistavat, tiedostavat 
ja jakavat ryhmän jäsenten yhteisen ja eri-
tyisen osaamisen.

Ryhmässä ilmiö on parhaimmillaan sa-
ma kuin yksilötasolla. Ryhmän kyky tun-
nistaa yksilöiden taidot ja ominaisuudet 
sekä ottaa ne käyttöön tarkoituksenmu-
kaisella tavalla mahdollistaa hyvän yhteis-
työn ja onnistumisen.

Ryhmässä taitojen ja osaamisen tunnis-
taminen auttaa ryhmän jäseniä tiedosta-
maan taitojaan ja käyttämään niitä entistä 
monipuolisemmin. Kun ryhmässä tutus-
tutaan, voi esimerkiksi aiempien työteh-
tävien, kokemusten ja harrastusten kaut-
ta avautua maisema kollegan osaamiseen 
laajemminkin.

Saman aiheen ympärille muodostuneet 
asiantuntijaryhmät ovat tärkeitä osaami-
sen tunnistamisessa. Kun asiantuntijat 
keskustelevat yhteisestä asiasta, toteu-
tuu sanaton ja sanallinen taitojen tun-
nistaminen. Ryhmässä toteutuu sama il-
miö kuin vertaisryhmissä. Ymmärrämme  
toisiamme ja tulemme nähdyiksi ja kuul-
luiksi. Samanaikaisesti ryhmässä voi tun-

nistaa toisten erilaista ajattelua ja erilaisia 
tapoja käyttää taitojaan ja ominaisuuksi-
aan. Oman osaamisen rikastaminen tulee 
mahdolliseksi.

Käytössä olevan osaamisen  
laajentaminen

Yksilön, ryhmien ja organisaatioiden todel-
linen osaaminen on laajempaa kuin käy-
tössä oleva osaaminen. Ihmisen kokemus 
oman käytössä olevan ja todellisen osaa-
misen tasapainosta vaihtelee. Tasapainon 
tilassa ihminen kokee käyttävänsä osaamis-
taan kokonaisvaltaisesti. Epätasapainon ti-
lassa taas ihminen saattaa kokea tyytymät-
tömyyttä ja jopa voida henkisesti huonosti 
siitä, ettei voi käyttää osaamistaan. 

Uskon, että jos ihminen tiedostaa taiton-
sa ja ominaisuutensa, hänen on helpompi 
vaikuttaa epätasapainon tilaan ja lisätä hy-
vinvointiaan. Myös ympäristössämme ole-
vien ihmisten kyvyllä ja halulla tunnistaa 
taitojamme ja kertoa niistä on merkitystä. 

Jokainen meistä tunnistaa toisessa ihmi-
sessä taitoja. Jokainen näkee myös taito-
ja, joita toinen itse ei huomaa. Liian usein 
jätämme sanomatta, mitä huomaamme. 
Kun sanoitamme kollegalle, alaiselle, esi-
miehelle, puolisolle, lapselle, ystävälle 
tai tuntemattomalle, mitä taitoja hänessä 
huomaamme, lisäämme hänen tietoisuut-
taan omista taidoistaan ja onnistumisis-
taan. Kun sanomme: olet kohtelias, osaat 
suunnitella taitavasti, olet auttavainen, olet 
taitava tekemään nopeita päätöksiä jne., 
avaamme hänen ”taitotietoisuuttaan”. Kun 
haluamme puhua toisen ihmisen taidoista, 
kannattaa tarkistaa sanojen fokus. On eri 
asia sanoa toiselle ”teit hyvän suunnitel-
man” kuin ”olet taitava suunnittelemaan”. 
Ensimmäisessä fokus on lopputuloksessa 
ja menneisyydessä. Jälkimmäisessä fokus 
on ihmisessä ja tässä ja nyt. Sanoilla on 
merkitystä.

Onnistuminen – taitojen lähde

Epäonnistumisista voi oppia paljon, mut-
ta onnistumiset ovat kiinnostavia taitojen 
tunnistamisessa: miten ajattelimme, ase-
timme tavoitteet ja saavutimme ne, olimme 
vuorovaikutuksessa tai teimme päätöksiä. 

Eri organisaatioissa ja eri ihmisille onnis-
tuminen tarkoittaa eri asiaa. Kuinka suuri 
onnistumisen tulee olla, että siitä puhutaan 
onnistumisena? Tuntuu siltä, että onnistu-
misilla tarkoitetaan useinkin ns. suuria on-
nistumisia. Entä jos onnistumisen yksikköä 
pienennettäisiin ja onnistumisia voisivat 
olla onnistunut asiakasneuvottelu, onnistu-
nut välitavoitteen saavuttaminen, onnistu-
nut ongelman ratkaisu, onnistunut tapaa-
minen, onnistunut päivä tai haasteellisen 
tilanteen hoitaminen. Milloin tunnemme 
onnistuvamme? Onnistumisen tunne on 
merkityksellinen indikaatio siitä, että olem-
me onnistuneet. Työn arjessa keskeiseksi 
nousee, kuinka tulemme tietoisiksi taidois-
tamme pienienkin onnistumisten äärellä. 

Kun omaa, toisen tai yhteistä onnistu-
mista tutkitaan, voidaan löytää taitoja, joil-
la onnistuminen voidaan toistaa. Kun näitä 
taitoja käytetään tietoisesti uusissa tilanteis-
sa ja siellä, missä taitoja ei ennen ole käy-
tetty, voimme vaikuttaa uudelleen onnis-
tumiseen. Alamme automatisoida onnis-
tumiseen johtavia taitoja. ●

Omien
taitojen

tiedostaminen
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KUUTAMOLLAKUUTAMOLLA

t
ällä kertaa lehden aihe on äärettö-
män haastava. Kun miettii, minkä-
lainen suhtautuminen aiheeseen 
tässä kolumnissa pitäisi ottaa, niin 
pienenkin pohtimisen jälkeen kaik-
ki perinteisen pakinatekniikkava-
raston hyllykäytävät päätyvät umpi-

kujaan, jossa yleinen mielipide jo valmiiksi heiluttaa 
pyövelinkirvestään, eikä mitään saunapuita pilkkoak-
seen. Toisaalla heiluttaa puhkikaluamisen henki ’tämä 
on jo luettu tuhanteen kertaan’-sapeliaan. Eli naisista 
nyt vaan ei voi kirjoittaa. 

Toisekseen, esimerkiksi ylemmän johdon naiskiin-
tiöt ovat myös itsessään hieman epämääräinen asia. 
Puolestapuhujat ovat sitä mieltä, että naiset ovat ihan 
yhtä hyviä kuin miehetkin. Sitten he kuitenkin ampu-
vat itseään jalkaan sanomalla, että naiset toisivat joh-
toportaisiin ja yritysten hallituksiin naisille tyypillistä 
tunneälykkyyttä, empatiaa, rationaalista ajattelua sun 
muuta. Jolloin vastustajat kysyvät, että eivätkö naiset 
olekaan samanlaisia kuin miehet. Minä kun en oikein 
usko sellaiseen, että voidaan sukupuolen perusteella 
yleistää yhtään mitään. Tai no, kyllä voidaan yleistää, 
että miehet työntävät kuulaa pidemmälle ja naiset 
voittavat helpommin missikisoja, mutta yritysmaail-
massa katsoisin osaamisen ja persoonallisuuden ole-
van kuitenkin tärkeämpää. Yleensä.  

No. Kirjoitetaan sitten naisten puutteesta. Tarkoitan 
siis naisten puuttumisesta. Puhtaasti miesvoittoisia 
aloja on aika harvassa. Joissain luostareissa niitä vielä 
löytyy, mutta armeijaankin pääsee nainen, ihan jopa 
puolustusvoimien ylipäällikkönä on sellainen havait-
tu, saati sitten puolustusministerinä. Luostareihin ja 
kasarmeihin liittyvien organisaatioiden ominaispiir-
teisiin kuuluu vahva hierarkkisuus. Noviisit eivät pal-
joa isommilleen kukkoile, hyvä jos saavat luvan edes 
puhua. Ja yleneminen tapahtuu tietyin väliajoin säntil-
lisen palveluksen avituksella. Paitsi tietenkin poikke-
us- ja kriisitilanteissa, urhoollinen pieni nurkkapappi 
voisi päästä äkkiä piispaksi estäessään paholaistank-
kilaivueen etenemisen kohti komentopaikkaa, mikäli 

Naiset

tuollainen sota joskus syttyisi. 
Tuolla korkean henkisyyden tavoittelun alueella – 

en siis tarkoita tässä sotilaallisia asioita – jollain lailla 
ehkä ymmärtääkin vastakkaisen sukupuolen (teemme 
pienen yleistyksen seksuaalikäyttäytymisen suhteen) 
puuttumisen. Siellähän kilvoitellaan hengen puhtau-
desta ja pyritään saamaan ajatukset johonkin uskonto-
kunnasta riippuvaan ylevään aiheeseen, joillakin ihan 
vaan tyhjyyteen. Kyllähän se on selvää, että silloin mie-
likuvat nuoresta, kunkinhetkisen kulttuurinäkemyk-
sen mukaan hemaisevasta ja vetävästä toisen suku-
puolen jäsenestä pistävät ajatukset aivan väärille urille.  

Jos siis mielletään, että kuution muotoisessa kam-
miossaan javaa pakertava koodaaja vertautuu holvi-
kaarisilla käytävillä latinaa mumisevaan munkkioppi-
laaseen, niin silloin kyllä kannattaa perustaa jollekin 
saarelle yritys, johon palkkaa vain nuoria, helposti 
huippukoodareiksi radikalisoituvia nuoria miehiä tai 
vaihtoehtoisesti naisia mutta ei molempia yhtä aikaa 
ja huolehtia siitä, että mitään turhia virikkeitä ei ole lä-
hiympäristössä. Mutta, jos IT-ala yleisemmin muuttuu 
miesvaltaiseksi, tulee siihen helposti audi-miesmäisiä 
piirteitä. Vielä tarkistamattomassa ja pääosin kirjoitta-
mattomassa uraauurtavassa käyttäytymispsykologian 
väitöskirjassani nimeän tämän kvasipiilaaksobehavio-
ristiseksi käyttäytymishäiriöksi. Liian homogeeninen 
yhteisö alkaa vieroksua yhteisöön kuulumattomia ja 
saattaa kehittää käyttäytymismalleja, jotka ylemmyy-
dentuntoisesti ja osin leikkisästi ovat vihamielisiä tai 
ainakin vähätteleviä kyseisiä muita yksilöitä kohtaan. 
Ei ei ei, kaikki pitää ottaa leikkiin mukaan. Roviolle 
ei kenenkään soisi enää nykyaikana joutuvan vain su-
kupuolensa takia. Heh heh.  

Mutta onko IT-ala vain muuttunut niin vanhanai-
kaiseksi, että se ei enää kiinnosta nuoria naisia? Älkää 
huolehtiko, se on sitä normaalia aaltoliikettä. Seu-
raava sukupolvi tajuaa, että hei siellä IT-alalla onkin 
hienoa ja mikä parasta siten kapinoivat vanhempi-
aan vastaan. Siis odotellaan tässä nyt vain. Kesäkin 
on tulossa. ● 
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Teollinen Internet -seminaari 
16.-18.9.2015

Internet of Things eli IoT 
suomennetaan termein esineiden 
internet tai teollinen internet, 
yksityishenkilöiden ja 
teollisuuden näkökulmista. 
Molemmat näkökulmat ovat esillä 
syksyn suurimmassa IoT-
seminaarissa.

Visioiden mukaan kaikki mullistuu. Mutta 
miten näihin visioihin päästään 
käytännössä? Ja mitkä sudenkuopat 
matkalla on ylitettävä? Mitkä ovat 
suomalaisten yritysten osaamistaso ja 
erityisvahvuudet? Tähän vastaa 
tietojärjestelmätyön ammattilaisten 
laivaseminaari syyskuussa 2015.

Suomen huiput kertovat, miten he 
hyödyntävät teollista internetiä tai tuottavat 
siihen liittyviä palveluita ja ratkaisuja. 

Kahteen päivään mahtuu sekä asiantuntija-
alustuksia, työpajoja että verkostoitumista.

Ajankohta: 16.-18.9.2015
Hinta: alkaen 221

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
www.sytyke.org/tapahtumat/ 
laivaseminaari-2015/

Kuvat: Postscapes sekä Tallink Silja
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