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Keväällä 2016 avattu Oppia.fi kokoaa eri alojen 
parhaiden toimittajien 
- verkkokurssit ja eLearning-materiaalit
- luokkakoulutukset
- asiantuntijatapahtumat ja aamiaisseminaarit  
- webinaarit ja eKirjat
helposti ja luotettavasti saatavillesi.

Oppia.fi-verkostoon kuuluu 40 yrityskumppania. 
Oppimisen verkkokauppa

Oppia.fi
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n  SISÄLTÖ

Vuorovaikutustaidot ratkaisevat
Vuoden 2016 viimeisessä lehdessä keskitymme Sytyke- 
laivaseminaarin aiheeseen, kuinka hyvällä vuorovaikutuksella 
saavutetaan parempia tuloksia, laatua ja tyytyväisyyttä. Mutta 
mitä vuorovaikutus oikein on? Tässä muutamia määritelmiä 
aiheesta. Vuorovaikutus tarkoittaa vähintään kahden ihmisen 
välistä suhdetta ja toimintaa, jossa osapuolet jakavat ja raken-

tavat yhteistä merkitystä tiedon ja kokemuksen pohjalta. Vuorovaikutus on luon-
teeltaan myös monimutkainen prosessi. Se on jatkuvassa muutoksessa oleva ta-
pahtumaketju, jolla ei välttämättä ole selkeää alkua ja loppua. Ja lisää määritelmiä. 
Vuorovaikutus on sosiaalisen kanssakäymisen muoto, jossa vaihdetaan tunteita, 
ajatuksia, tarpeita ja tietoja. Vuorovaikutus voidaan nähdä myös jatkuvasti tapahtu-
vina kommunikaatioina, jotka toimivat organisaatioissa havaittavan todellisuuden 
rakentajina. 

Jos edellä kuvattuun on uskomista, niin eipä taida ihmisten välinen aito vuo-
rovaikutus syntyä ihan itsestään, vaan se vaatii taitoa ja tahtoa. Nyt ei enää pel-
källä tiedottamisella pärjätä. Kommunikoinnin merkitys tulee tulevaisuudessa 
korostumaan entistä enemmän. Esimerkkinä voimme ottaa asiakassuhteet. Vuo-
rovaikutustaidot ratkaisevat jo ensimmäisellä tapaamiskerralla, millaiseksi asia-
kassuhde muodostuu ja mitä siitä seuraa jatkossa. Luottamus syntyy vuorovaiku-
tussuhteen alkumetreillä ja vahvistuu hyvien kokemusten myötä. 

Seminaarissa oli hyviä asiantuntijapuheenvuoroja siitä, miten asiantuntija voi 
kehittää itseään paremmaksi vuorovaikuttajaksi entistä monimutkaisemmassa  
ja hektisemmässä maailmassa. Kannattaa lukea myös Eija Kallialan kirjoittama  
kattava blogi-kirjoitus laivaseminaarin tapahtumista ja puheenvuoroista. Blogi löy-
tyy osoitteesta http://www.tivia.fi/uutinen/eija-kallialan-blogi-laivaseminaarista-2016.

Toimituskunta toivottaa mukavia lukuhetkiä ja antoisaa vuorovaikuttamista.
Lea Pitkänen
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Reino Myllymäki 
on tietokirjailija ja tuottavuusaktivisti CxO Professional Oy:stä.  
Hän oli tietohallinnon ja yhtiöitetyn IT-palveluyksikön toimitusjohtajana 
pörssiyhtiössä yli 12 vuotta ja on sen jälkeen auttanut tietohallintojohtoa 
konsultoinnin ja mentoroinnin keinoin mm. IT Forumin puitteissa.  
Hän on ICT Leaders Finland ry:n perustajajäsen ja tällä hetkellä  
myös TIVIAn hallituksen jäsen.

Määritä sidosryhmien asema

Millä hyvänsä viestittävällä asialla on mo-
nenlaisia sidosryhmiä. Sidosryhmien ase-
man määrittäminen helpottaa viestinnän 
sisällön suunnittelua kohdentamista. Si-
dosryhmät voi karkealla tasolla jakaa kiin-
nostuksen ja vallan perusteella neljään ryh-
mään.

Pidä silmällä -ryhmä ei ole kovin kiin-
nostunut aihealueesta eikä sillä ole kovin 
paljoa valtaa. Ryhmä on siten eräänlainen 
marginaaliryhmä, jota kuitenkin kannattaa 
tarkkailla eikä missään tapauksessa kanna-
ta jättää huomiotta. Tämän ryhmän vies-
tintä voi perustua esimerkiksi viestintään 
yrityksen intranetissä.

Pidä tietoisena -ryhmä on kyllä kiinnos-
tunut asiasta mutta sillä ei ole kovin paljoa 
valtaa. Ryhmän erilaiset kiinnostuksen ai-
heet kannattaa ottaa selville ja suunnitella 
kohdennettua viestintää näitä tietotarpeita 
tyydyttämään. Viestintäkanava voi olla int-
ranet tai sähköpostisuora. Myös kysymys-
vastaus-palsta voi soveltua tällaiseen.

Pidä tyytyväisenä -ryhmä ei ole kovin 
kiinnostunut asiasta mutta sillä on valtaa. 
Sekin on pidä tietoisena -ryhmän tapaan 
viestinnän sekundääriryhmä mutta vaatii 
aktiivisemman viestintäotteen. Tämä ryh-
mä on kooltaan varsin pieni, jolloin jokais-
ta ryhmän jäsentä saattaa kannattaa infor-
moida erikseen. Sopivia keinoja voivat olla 
keskusteluhetket kahvikupin ääressä, his-
sipuheet tai kohdennettu viestintä esimer-

kiksi tietoiskuilla kokouksissa tai muuten.
Pidä lähellä -ryhmä on viestinnän pri-

määrikohderyhmä. Viestinnän resursseis-
ta kohdennetaan 50-70 % tälle ryhmälle. 
Viestinnän tälle ryhmälle tulee olla ak-
tiivista, interaktiivista, jatkuvaa ja rapor-
toivaa. Keinoina muodolliset raportit, tie-
toiskut määrävälein ja epäselvien asioiden 
selventäminen yhteisten keskusteluhetki-
en avulla. 

Mistä johdolle viestitään?

Kun organisaation johto on viestinnän 
kohteena, aihe koskee tietotekniikkaa, tie-
tohallintoa, IT-palveluja tai liiketoimin-
nan kehityshanketta, ja IT on viestijänä, 
voidaan viestinnän aiheet jakaa karkeasti 
kahteen ryhmään: ollaan joko pyytämäs-
sä päätöstä tai raportoimassa.

Päätöspyynnöt voivat koskea IT-johta-
mismallia, IT-strategiaa, kokonaisarkki-
tehtuurin eri osa-alueita, kuten tietotur-
vaa, tulostamisasioita, puhelimia, toimi-
tiloihin liittyviä asioita tai BYOD-asioita, 
tietohallinnon ja IT-palvelujen toimin-
tasuunnitelmia ja -budjetteja, IT-inves-
tointilupia tai kehityshankkeiden aloi-
tuslupia.

Raportointi puolestaan voi käsitellä 
johdon tekemien päätösten toimeenpa-
non edistymistä, tietohallinnon tai IT-pal-
velujen toiminnan mittaamista, erilaisten 
kriisi- ja häiriötilanteiden jälkiselvittelyä 
tai uusien teknologioiden esittelyä.

8 neuvoa johdelle viestintään

Riippumatta siitä, onko kysymyksessä pää-
töksen pyytäminen vai raportointi, joh-
dolle suunnatussa viestinnässä kannat-
taa muistaa seuraavat kahdeksan koetel-
tua neuvoa:

1. Ole liikkeellä ajoissa! Vaikka ikävän  
monissa organisaatioissa on helpom-
pi saada anteeksi kuin lupa, vältä vies-
tintää viime tipassa tai – mikä vielä 
pahempaa – johdon asettamista jo to-
teutuneen eteen. Johdon myötätunto 
viestintuojaa kohtaan on silloin tiu-
kassa. Lisäksi viestin perille menemi-
nen vaatii aikaa, jota tällöin ei ole käy-
tettävissä.

2. Ankkuroi harkiten! Jos joudut on-
gelmiin, vaikkapa ristiriitatilantee-
seen jonkun organisaatiosi vaiku-
tusvaltaisen henkilön kanssa, ole 
ensimmäinen, joka kertoo esimie-
hellesi asiasta. Näin sinulla on mah-
dollisuus ”heittää ankkuri”, johon 
esimiehesi kiinnittyy. Ensimmäistä 
tarinaa uskotaan paljon enemmän 
kuin jälkeenpäin tulevia. Varo kui-
tenkin, millaisia asioita käytät ank-
kureina. Johto ankkuroituu helposti 
myös ensimmäiseen, lonkalta heitet-
tyyn kehityshankkeen kustannusarvi-
oon. Harmi, jos se osoittautuu myö-
hemmin pahasti alamittaiseksi…

3. Mieti, mistä haluat päätöksen! Johto 
haluaa tehdä päätöksiä vain tärkeistä 

IT VIESTII  
– meneekö viesti perille?

IT-asiantuntija sanoo projektipalaverissa: ”Kyllä se periaatteessa onnistuu!” 
Minä poistan aseestani varmistimen, koska tiedän, että palaverissa mukana  

oleva liiketoiminnan edustaja kuulee lausahduksen seuraavasti: ”Kyllä se onnistuu!” 
Ja tiedän IT-asiantuntijan tarkoittaneen: ”Ei se käytännössä onnistu!” Osapuolten  

välinen kommunikaatiokuilu repesi ammottavaksi. Mikä tässä viestinnässä mättää  
ja mitä pitäisi muistaa, jotta viesti menisi paremmin perille?
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asioista. Kenenkään uralle ei tee hy-
vää, jos hakee esimiehiltään päätök-
siä asioista, jotka olisi voinut itsekin 
päättää. Niinpä mieti tarkkaan, mihin 
asioihin tarvitset johdon päätökset ja 
mahdollisuuksien mukaan kirjaa esi-
tyksesi muodossa, jonka on helppo 
kopioida johtoryhmän pöytäkirjaan 
tai vastaavaan. Jos asia ei ole yksioikoi-
nen, kannattaa esittää vaihtoehtoja ja 
kertoa vaihtoehtojen seuraukset koko 
organisaation ja sen tulevaisuuden nä-
kökulmasta. Johdon tiedossa saattaa 
olla asioita, joita esittäjä ei tiedä, ja ne 
kannattaa antaa vaikuttaa päätökseen.

4. Unohda IT-jargon! Kun viestit johdol-
le, unohda akronyymit, alan slangi ja 
terminologia, jota liiketoimintaihmi-
sen on vaikea ymmärtää. Kannattaa 
muistaa, että liiketoiminnassa on ih-
misiä, jotka eivät mielestään ymmär-
rä tai halua ymmärtää tietotekniikkaa. 
Yksikin IT-sana tai sellaiselta vaikutta-
va – vaikkapa product backlog tai in-
formation radiator, jotka ovat projek-
tityön termejä – saattaa kääntää kyt-
kimen päässä asentoon, jossa kuulija 
päättää olla ymmärtämättä esityksestä 
yhtään mitään. Käytä siis yleiskieltä ja 
liiketoimintajohdon käyttämää kieltä.

5. Ole ytimekäs! Älä harhaanjohda 
kuulijaa lavertelemalla niitä ja näi-
tä. Pysy asiassa ja ole ytimekäs. Jos 
joudut viestimään päätösesityksen 
muodossa, tiivistä ehdotuksesi ja 
sen taustat yhdelle A4:lle (käyttäen 
normaaleja marginaaleja ja fonttiko-
koja). Jos joudut toimittamaan ison 
määrän materiaalia, tee sille yhden 
A4:n etusivu, jolla vedät yhteen esit-
tämäsi asiat.

6. Poista ristiriitaisuudet! Varmista vies-
tisi perillemeno välttämällä ristirii-
taisten tai asiasi kannalta vastakkais-
ten mielleyhtymien syntymistä. Esi-
merkiksi punaista ei kannata käyttää 
yleisesti ottaen positiivisten asioiden 
tunnusvärinä, eikä vihreää negatiivis-
ten, koska liikennevaloista kopioitu 
aivoihimme päinvastainen metafora. 
Samaan tapaan kannattaa välttää sel-
laisten symbolien käyttöä, joilla on pii-
lomerkityksiä.

7. Ole selkeä! Viesti asiasta, älä asian 
vierestä. Tutkimuksissa 2D-diagram-
mit on todettu 3D-diagrammeja sel-
keämmiksi, vältä siis jälkimmäisiä. Väl-
tä animaatioiden käyttöä esityksissäsi. 
Havainnollista epähavainnollisia asi-
oita; esimerkiksi 99 % käytettävyyttä 
kannattaa havainnollistaa kertomalla, 
mitä tuo 1 % tarkoittaa liiketoiminnan 
kannalta. Immateriaalisia asioita kan-
nattaa havainnollistaa materiaalisesta 
maailmasta kotoisin olevin vastinein, 
kunhan muistaa, että ihan kaikki eivät 
osaa hahmottaa käsitteellisiä asioita.

8. Älä huijaa! Älä valehtele, älä kerro 
muunnettua totuutta, älä johda har-
haan. Jos et tiedä asiaa varmasti, älä 
väitä olevasi varma. Älä anna viestin-
nän kohteelle syytä – eikä edes teko-
syytä – saada sinua valheesta kiinni. 
Pysy siis totuudessa.

Muista propagandan myöhäisvaikutus

Olet lyönyt faktat pöytään. Olet ollut sel-
keä ja havainnollinen. Olet pysynyt totuu-
dessa ja viestinyt ymmärrettävällä kielellä. 
Siitä huolimatta toivottu vaikutus jää saa-
matta. Missä vika?

Saattaa olla, että olet ollut sittenkin  

liian myöhään liikkeellä. Yhdysvallat tutki 
1940-luvulla kalliiden propagandaeloku-
vien vaikutusta sotilaiden sotimisintoon. 
Esitettiin propagandaelokuva ja sen jälkeen 
tutkittiin yleisön asenteita. Yllätys oli, et-
tä elokuvalla ei oltu saavutettu toivottua 
vaikutusta.

Yhdeksän viikkoa myöhemmin tehty 
uusintakoe osoitti, että elokuvan nähnei-
den suhtautuminen sotaan oli muuttunut 
huomattavasti vertailuryhmää, joka ei ol-
lut nähnyt elokuvaa, myötämielisemmäksi.

Kysymys on propagandan myöhäisvai-
kutuksesta. Mielemme näet torjuu tietoa, 
jos pidämme tiedon lähdettä epäuskottava-
na. Jokainen tietää, että propagandaeloku-
va pyrkii vaikuttamaan asenteisiin. Samalla 
tavoin turhan moni liiketoimintaihminen 
kantaa mukanaan kenties edellisistä työ-
paikoista kotoisin olevia tietotekniikkaan 
ja IT-asiantuntijoihin kohdistuvia tiedon 
arvoa alentavia käsityksiä. Nämä tiedon ar-
voa alentavat tekijät kuitenkin haihtuvat 
ajan kuluessa nopeammin pois kuin tieto 
itse ja jos alkuperäisessä viestissä oli järkeä, 
asenteet saattavat muuttua.

On siis olennaista panna isot ja tärkeät 
asiat liikkeelle ajoissa, jotta propagandan 
myöhäisvaikutus saa aikaa toimiakseen. n

Lähteet
Rolf Dobelli: ”Selkeän ajattelun taito.  
52 ajatusvirhettä, jotka on paras jättää  
muiden huoleksi”. HS Kirjat, 2012.
Rolf Dobelli: ”Viisaan toiminnan taito.  
52 toimintavirhettä, jotka on paras jättää muiden 
huoleksi”. HS Kirjat, 2013.
Reino Myllymäki: ”Tietohallinnon viestintä joh-
dolle”. Artikkeli 3.4, Bonnier Pro  
Tietohallinto, 2014.
Kai Ruuska: ”Projektiviestintä”. 
CxO Academy 18.5.2011.
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Juha Siltanen kokenut kokonaisarkkitehti ja 
kehittämistoiminnan menetelmäkehittäjä.  
Juha vastaa Goforen muotoilu- ja arkkitehtuuripalveluista. 
Hänet tavoittaa sähköpostista juha.siltanen@gofore.com

Kokonaisarkkitehtuuria  
LEAN-FILOSOFIALLA

Agile on ohjelmistokehityksen mallina arkipäivää, mutta ketterien toteutusprojektien  
valmistelusta, käynnistyksestä ja ohjauksesta on usein ketteryys kaukana.  

Kehittämisportfoliota ajetaan edelleen vahvaan gate-ajatteluun perustuvalla  
vesiputousmallilla ja raskailla suunnitteluprosesseilla. Viive tarpeesta asiakasarvon  

synnyttämiseen on pitkä ja siinä syntyy paljon hukkaa. Tämän voi leanata.

L ean on asiakasarvon maksimoin-
tiin tähtäävä johtamisfilosofia. Siinä 
maksimoidaan asiakasarvoa paranta-

malla virtausta ja jalostusarvoa läpimenoai-
kaa lyhentäen. Tämä edellyttää arvoa tuotta-
mattoman ajan ja aktiviteettien poistamis-
ta, pullonkaulojen tunnistamista, vaihtelun 
vähentämistä sekä virtaukseen perustuvaa 
toimintaa. Virtauksen tehostamisen kannal-
ta keskeistä on keskeneräisen työn rajoitta-
minen ja imuohjaus. Se ei tarkoita, että pi-
täisi tehdä vähemmän, vaan pienemmissä 
paloissa. Keskittyminen tuo tehokkuutta ja 
valmis synnyttää arvoa. Imu tarkoittaa tuot-
tamista kysyntään, ei varastoon. Järjestelmä-
toteuksen valmisteluun liittyvää arkkiteh-
tuurityötä kannattaa siis tehdä sen verran, 
mikä on ratkaistavan ongelman määrittelyn, 
tavoiteltavan arvovirran suunnittelun sekä 
kehittämiseen liittyvän investointipäätök-
sen suhteen tarpeen. Loput suunnittelusta 
tehdään toteutuksen vaatimassa imussa kii-
totietä sille paaluttaen. Myös investointipää-
tös kannattaa osittaa sarjaksi päätöksiä eikä 
sitoutua heti laajaan resurssien käyttöön.

Järjestelmäkehitys tulvii viiveen 
tuottamaa hukkaa

Tekemättä jättämisen tai aloituksen viivyttä-
misen kuvitellaan tuottavan säästöä, koska 
rahaa ei kulu. Tällainen ajattelutapa johtaa 
harhaan, sillä silloin ei ymmärretä viiveen 
vaikutusta ja luonnetta hukkana (cost of de-
lay). Koko se aika, kun ollaan kehittymättä 
ja tuottamatta entistä enemmän asiakasar-
voa, tuotetaan menetyksiä – resursseja olisi 
voitu hyödyntää tehokkaammin, palvelui-
ta tuottaa enemmän tai saavuttaa parempi 
asiakasarvo. Paikallaan pysyminen on taan-

tumista. Investoimalla ja tekemällä olisi saa-
vutettu enemmän.

Järjestelmäkehityksessä on valtavasti vii-
veitä, jotka estävät arvon muodostumista 
kehityskohteen liiketoimintaomistajalle, 
loppukäyttäjille ja liiketoiminnan loppu-
asiakkaille. Viivekustannuksia syntyy mm. 
siitä, että tarkat vaatimukset ovat odottamas-
sa designia, design on odottamassa kooda-
usta, koodi odottamassa testausta ja pääsyä 
masteriin, bugit bugikannassa tai kokonai-
suudessaan se aika, joka kuluu konseptista 
valmiiseen ratkaisuun.

Arkkitehtuurityö on resurssioptimointia

Kokonaisarkkitehti katsoo maailmaa resurs-
sioptimoinnin silmin. Hän on huolissaan 
siitä, että ei synnytetä päällekkäisiä tietora-
kenteita, järjestelmiä tai teknologioita. Tätä 
eliminoidaan tekemällä laajoja selvityksiä ja 
tuottamalla mutkikkaita kuvauksia eri ra-
kenteita roolittaen ja palveluita tunnistaen. 
Liian usein arkkitehdin huomio kiinnittyy 
kuitenkin nimenomaan järjestelmärakentei-
siin ja lipsahdetaan ennen aikaisesti kohti 

ratkaisusuunnittelua. Sen sijaan huomion 
keskipisteenä tulisi olla synnytettävä arvo-
virta ja sen luomiseksi tarvittavat tiedot, tie-
tojen muodostamat integraatiopisteet sekä 
tiedon saatavuus. Tietojärjestelmät ovat dy-
naamisia rakenteita ja ne elävät, mutta tieto 
sen sijaan pysyy ja synnyttää toimivan ko-
konaisarkkitehtuurin perustan. Leanin mu-
kaisesti systeemin tärkein optimointikohde 
on sen osien vuorovaikutus eli arkkitehtuu-
rin tapauksessa rakenteiden välinen tiedon 
liikkuvuus ja yhteentoimivuus.

Asiakaslähtöisyys on ongelma

Laajuuden ja aikaa vievyyden lisäksi arkki-
tehtuurisuunnittelun ongelmana on usein 
liiallinen sisäisen toiminnan fokus. Suun-
nittelu keskityy organisaation prosesseihin 
ja järjestelmärakenteisiin eikä asiakkaisiin ja 
asiakasarvon luontiin. Perinteisen palvelu-
tuotannon prosessimallinnuksen sijaan tu-
lisi suunnitella asiakkaan arvovirta tarpeesta 
sen täyttymiseen.

Asiakaslähtöisyys on tuttu mantra, mut-
ta mihin asiakas hukkuu? Asiakkaalla en 
tarkoita tässä yksinomaan loppuasiakasta, 
vaan yhtälailla kehittämistyön asiakasta eli 
liiketoiminnan omistajaa. Asiakaslähtöisyy-
den perusongelma on sisäiseen toimintaan 
ja palveluihin keskittyminen. Omaan hiek-
kalaatikkoon ja sen palveluihin on helppo 
urautua – pohdintaan siitä, ratkaistaanko 
edes oikeaa ongelmaa, on vaikea mennä. 
Kehittämisen näkökulma on siis lähtökoh-
taisesti väärä ja kehittämistä ohjaa funktio-
naalinen organisaatiorakennelma.

Virtaukseen perustuva ohjausmalli

Lean-periaattein johdettu kokonaisarkki-

Leanin mukaisesti 
systeemin tärkein  

optimointikohde on sen  
osien vuorovaikutus eli  

arkkitehtuurin tapauksessa 
rakenteiden välinen tiedon 

liikkuvuus ja yhteentoimivuus
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tehtuurityö tarkoittaa uudenlaisia kehittä-
mistarpeiden ja portfolion hallintaan sekä 
suunnittelutyön johtamiseen liittyviä toi-
mintamalleja sekä uudenlaisia suunnitte-
lumalleja. Kysymys ei ole kertaluonteises-
ta vesiputoustyyppisestä suunnittelutyös-
tä toteutuksen pohjaksi, vaan jatkuvasta 
ja oppivasta ongelmanratkaisuprosessista. 
Suunnittelu tulee pilkkoa osiin ja tuottaa 
suunnitelmia sitä mukaan, kun on kyvyk-
kyys toteuttaa niitä. 

Leanisti johdettu kehittämisportfolio 
keskittyy arvovirtojen ohjaukseen ja niitä 
ohjataan just-in-time -ideologiaan perus-
tuen. Tässä keskeisenä välineenä on kan-
ban. Kanban on visuaalinen tehtäväkorteis-
ta koostuva työnohjausmenetelmä. Se voi 
olla konkreettinen seinätaulu lappuineen 
tai sähköinen työkalu. Se koostuu työjo-
nosta, tekeillä olevien töiden joukosta ja 
valmiiksi saatetuista tehtävistä. Työjonoa 
järjestetään säännöllisesti uudelleen ja uu-
si tehtävä voidaan ottaa tekeille vasta, kun 
edellinen on saatu valmiiksi. Kehittämisen 
suunnittelu pilkotaan siis joukoksi kanba-
nilla ohjattavia tehtäviä. Suunnittelun tu-
loksena syntyy analysoituja ja jäsennettyjä 

vaatimuksia arvovirtojen backlogeille, jois-
ta niitä edelleen ohjataan Kanbanilla jatko-
suunniteltaviksi ja toteutettaviksi.

Uudet suunnittelumallit

Leaniin perustuvassa arkkitehtuurityössä on 
punaisena lankana asiakasarvo ja sen tuot-
tamiseen liittyvä rakenteellinen suunnittelu. 
Suunnittelumallien kannalta se tarkoittaa 
perinteisten arkkitehtuurimallien sijaan ke-
vyitä, visuaalisesti yksinkertaisia ja helposti 
ymmärrettäviä poikkiarkkitehtuurisia kuva-
uksia. Viipaloinnin sijaan kuvataan integraa-
tiopisteitä ja vuorovaikutuksia. Itse suunnit-
telu tapahtuu tehokkaimmin tiimityönä fyy-
sisellä seinällä ja post it -lapuilla.

Arkkitehtuurisuunnittelu lähtee asiakkaan 
ja kehittämisongelman tunnistamisesta ja 
sen rajauksesta. Tästä tarpeiden kokonaisuu-
desta kannattaa luoda kehittämistarpeet ki-
teyttävä visuaalinen kehittämisvisio. Visi-
on myötä kirkastuu kohde ja sen odotuk-
set, jolloin voidaan tunnistaa ja mallintaa 
tähän liittyvät arvovirrat. Tässä yhteydessä 
tyypillisesti nousevat esiin ne kysymykset, 
jotka perinteisessä arkkitehtuurikehittämi-
sessä unohtuvat: miten asiakkaat saavute-

taan, miten palvelussa toimimista tuetaan 
ja miten kokemusta vahvistetaan. Päästään 
samalla sujuvasti palvelumuotoilun tontille 
ja sitä voidaan vahvistaa osallistamalla asi-
akkaita suunnitteluun.

Arvovirtojen keskeiset aktiviteetit, kanavat 
ja asiakassuhteen organisoinnin elementit 
yhdistämällä synnytetään ratkaisukonsepti. 
Se on tiiviiseen ydinkaavion muotoon kitey-
tetty arkkitehtuurinen näkemys ratkaisun 
keskeisistä prosesseista, tiedoista ja niiden 
käsittelyn edellyttämistä palveluista. Tästä 
peruskonseptista on hyvä rajata maksimaa-
lisen oppimiskokemuksen tuottava MVP eli 
minimum viable product, josta lähdetään 
liikkeelle.

Ratkaisukonsepti muodostuu joukosta toi-
minnallisia ja arkkitehtuurisia epiikkejä eli 
vaatimuskokonaisuuksia, jotka muodostavat 
kehitysjonon. Epiikeistä synnytetään road-
map, joka kuvaa niiden alustavan toteutusjär-
jestyksen. Järjestys, kuten epiikit itsessäänkin, 
iteroituvat matkan varrella. Toiminnallisen 
näkökulman tueksi on hyvä luoda arkkiteh-
tuurinen kiitorata, joka kuvaa toiminnalli-
suuden kehittämisen mahdollistavan ratkai-
suarkkitehtuurin ja alustan kehityspolkua.

Kohti leania kehittämismallia

Leaniin pohjautuvan kehitysmallin käyttöön-
otossa kannattaa noudattaa samoja periaat-
teita kuin mallissa itsessäänkin eli yksinker-
taisella MVP:llä voidaan aloittaa uudenlainen 
suunnittelutyö ja saada siitä maksimaaliset 
oppimiskokemukset. Suunnittelu itsessään 
on melko yksinkertaista kääntää uudenlai-
seen moodiin, mutta hankalampaa on muut-
taa vakiintuneita resurssikeskeisiä ja funktio-
naalisia salkunhallinta- ja kehitysmalleja eli 
tapaa toimia. Tämän vuoksi moni organisaa-
tio onkin käynnistänyt erillisiä lean startup 
-yhteisöjä perinteisestä organisaatiomallista 
erilleen. Tämä ei ole ainoa tie, vaan jäykem-
pääkin laivaa voi kääntää vähän kerrallaan. n

Kuva 1. Virtausohjattu portfolionhallinnan malli.

Kuva 2. Ketterä, arvovirtoihin perustuva arkkitehtuurisuunnitelmien polku.

Sytyke_4_2016.indd   7 25.11.2016   8.54



8 Sytyke 4  •  2016

Marc Lankhorst is managing consultant and product strategist at BiZZdesign. He is 
responsible for BiZZdesignís vision, market development, consulting and coaching on 
digital business design and enterprise architecture, His expertise and interests range 
from business and enterprise architecture to agile methods and digital business design. 
As an internationally recognized thought leader, Marc has managed the development 
of the ArchiMateÆ language for enterprise architecture modelling, now an Open Group 
standard, and he has lead the team developing the newest version of the standard. 

ENTERPRISE ARCHITECTURE 
as a Knowledge Hub to Support  

Effective Business Transformation

T
o be really effective at support-
ing digital transformations, many 
enterprise architecture practices 
need to change their behavior. 

Some EA practices are concerned first 
and foremost with documenting the cur-
rent state of the enterprise in detail. Often 
this is the result of the risk-averse and bu-
reaucratic culture we encounter in many 
large, IT-intensive organizations. This kind 
of bookkeeping will never be complete, 
given the increasing pace of change or-
ganizations have to deal with. Of course, 
there is value in having a sufficiently ac-
curate view of the business processes, ap-
plications and infrastructure of an organi-
zation. You need enough insight to keep 
these complicated environments running, 
and on to aid the enterprise architects and 
others who design the future direction of 
the enterprise.

But key to a successful EA practice is a 
focus on change. On the one hand, this re-
quires rapid, iterative development and re-
alization of processes with feedback loops 
to design, implement and measure enter-
prise-wide change. Classical, feed-forward, 
waterfall-like approaches simply won’t 

work in today’s volatile business environ-
ment. Using agile practices is an important 
way to foster this focus on change. On the 
other hand, EA products need to realize 
organizational and technical systems that 
are easy to reconfigure, adapt and extend 
when the need arises.

Together, such agile processes and agile 
systems create a foundation for the adap-
tive enterprise: using your ability to change 
as an essential part of your strategy, outma-
neuvering competitors with shorter time-
to-market, smarter partnering strategies, 
lower development costs and higher cus-
tomer satisfaction.

This focus on change involves all disci-
plines contributing to business transforma-
tion.  Successful enterprises manage their 
transformations from an integral perspec-
tive in which EA is a key player, strongly 
interlinked with other fields. The difficul-
ties many organizations have with strategy 
execution show that this is not a sinecure.

Connecting Enterprise Architecture 
to Other Disciplines

A number of important connections  
between EA and other disciplines help in 

putting the architecture to work in effecting 
business change with a holistic perspective:

• Strategy development: Of course, it all 
starts with strategic direction. Many 
organizations have great strategies, 
but lack the ability to execute them. 
A sound EA practice bridges the gap 
between abstract, high-level strategies 
and concrete operational decisions, 
and provides feedback on the feasi-
bility and impact of strategic choices.

• Capability-based planning: Business 
capabilities are a pivot between strat-
egy and realization. They provide a 
high-level view of the current and de-
sired abilities of an organization, in 
relation to the organization’s strategy 
and its environment, and they are a 
starting point for more concrete de-
velopments in the enterprise.

• Enterprise portfolio management: 
Managing investments in your capa-
bilities is essential in effecting business 
change. Enterprise portfolio manage-
ment provides the instruments to se-
lect areas for investment and change 
initiatives to realize the enterprise 
strategy. Enterprise architecture pro-
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vides the nec-
essary infor-
mation about 
current and 
required ca-
pabilities and 
their depend-
encies to sup-
port a coherent portfolio management 
practice.

• Program management: Managing 
change initiatives from the perspective 
of business outcomes is the core task 
of program management. The over-
view provided by EA is key in manag-
ing change in an integral manner, tak-
ing account of various dependencies 
and interactions within the enterprise 
and across its boundaries.

• Risk management: Better alignment 
between enterprise strategy, architec-
ture and implementation helps the 
organization to spend its risk and se-
curity budget wisely, focused on busi-
ness-relevant risks. This may lead to 
both cost savings and lower risks at the 
same time, because you invest to pro-
tect the things your enterprise really 
cares about.

 

 
Figure 1. Connections between enterprise architecture and related fields. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2. Enterprise architecture in connection with strategy and capability development. 
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• Regulatory compliance: Implementing 
standards and policies such as SEPA, 
Solvency II, Basel III and others re-
quires enterprise-wide coordination, 
visibility and traceability from board-
room-level decisions on e.g. risk appe-
tite of the organization, down to the 
implementation of measures and con-
trols in business processes and IT sys-
tems. Enterprise architecture is indis-
pensable to manage the wide-ranging 
impact of such developments.

• Continuous, collaborative delivery 
and improvement: Modern approach-
es to realization manage the assets that 
make up your enterprise across their 
entire life cycle, doing away with the 
artificial distinction between ‘devel-
opment’ and ‘maintenance’. Moreo-
ver, this is a collaborative effort, where 
many disciplines work together in re-

alizing change 
and providing 
a steady stream 
of business val-
ue, in close in-
teraction with 
customers and 
other stake-

holders. Enterprise architecture con-
nects these value streams, to ensure a 
coherent approach to change and to 
avoid building 'agile silos'.

In all of these areas, EA functions as an ‘en-
terprise knowledge hub’, integrating and 
sharing information on various structures 
across the enterprise and the business trans-
formation value chain. It provides you with 
relevant input for prioritizing and planning 
transformations. It gives you program-level 
coordination across value streams to real-
ize these changes in a coherent manner. It 
helps you to track the realization of the ex-
pected benefits, and hence to correct your 
course if necessary. Very few organizations 
have a systematic and reliable way of trans-
lating a business strategy into action across 
all relevant elements of the organization. 
Implementing a long-term plan by succes- ➤
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sive decomposition, design and realization 
steps is only possible in stable circumstanc-
es. Classical top-down strategy implemen-
tation cannot keep up with the transforma-
tion speed required in a rapidly changing 
environment.

Supporting Business Transformation 
and Change

Organizations need to develop a coher-
ent business transformation management 
capability by aligning concurrently oper-
ating disciplines along the same desired 
business outcomes, to point them in the 
same direction. This capability coordinates 
and harmonizes change efforts across the 
disciplines involved. This requires a clear 
picture of the enterprise’s structure and  
development, from different viewpoints. 
The use of enterprise architecture models 
provides an ideal foundation for this con-
nective role.

Some examples of these relationships are 
shown below. The figure shows the typical 
information flows between strategy, capa-
bility-based planning and enterprise archi-

For more info visit:  www.coala.fi - www.bizzdesign.com

Speed up change and 
stay in control

With a “Leader” in the 2016 
Gartner Magic Quadrant for EA software

tecture. In this triangle, we see that strategy 
informs capability-based planning and en-
terprise architecture about e.g. strategic pri-
orities, the business model and target oper-
ating model. EA provides feedback on the 
cost and feasibility of these choices, given 
the current state and flexibility of the archi-
tecture. Capability-based planning defines 
the required capabilities and sets goals for 
change, based on the strategic direction. EA 

is used to assess their dependencies and the 
impact of changes.

BiZZdesign Architect supports these rela-
tions in various ways. For example, you can 
use the Business Model Canvas to describe 
your business model and strategy. Strategic 
decisions on your operating model can be 
translated in architecture principles about 
the standardization and integration of your 
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business capabilities, which in turn affect 
the design of the supporting applications. 
An architecture model describing a busi-
ness capability map is a very useful artefact 
in this context.

Such a capability map, in turn, can be relat-
ed to the supporting business processes and 
IT resources, and the required capability 
levels supporting your strategy can be trans-
lated into improvements of these processes 
and resources. You can use Architect’s En-
terprise Analytics module to perform cost 
calculations, analyze your current IT land-
scape, or assess the impact of changes, and 
to present these results in the form of ac-
cessible management dashboards. That in-
formation is important input in investment 
decisions on your portfolio of assets and 
change initiatives.

Enterprise portfolio management and en-
terprise architecture jointly provide direc-
tion to program and project management. 
EPM sets investment priorities and deter-
mines budgets for various change initia-
tives, whereas EA is used to analyze their 
benefits, costs, risks, and dependencies. 

Program and project management, in turn, 
provides roadmaps for change that take in-
to account these dependencies. It also pro-
vides EPM with tracking data on the value 
delivered and budgets used by programs 
and projects.  

BiZZdesign Enterprise Studio offers you 

an integrated platform to manage this in-
formation. Its solid foundation, based on 
formalized models of your enterprise, en-
sures a consistent and coherent informa-
tion base. This is essential in well-informed 
decision making to focus all disciplines in-
volved on achieving strategic business out-
comes. n
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Tietokoneet eivät yleensä ole enää ongelma - laitteilla voi tehdä vaikka mitä ja lisää  
kapasiteettia saa pilvestä. Paljon suuremman riskin IT-puuhien onnistumiselle muodostavat 
ihmiset. Onnistuminen edellyttää, että mahdollisimman monella olisi sama käsitys siitä,  
mitä ollaan tekemässä ja miksi. Se puolestaan vaatii kommunikointia - mahdollisimman  
kitkattomasti ja mahdollisimman usein. Miten siis synnyttää kommunikaatiota ikään kuin 
puolivahingossa? Tässä omia kokemuksiani toimivista keinoista käyttöliittymäsuunnittelijan 
näkökulmasta.

työtila, kahvi & käyttäjävierailut  
- otteita IT-konsultin paremman kommunikoinnin kikkakirjasta

Yhteinen työtila 
Olen viimeiset 10 vuotta tehnyt konsul-
tointitöitäni lähes yksinomaan asiakkai-
den tiloissa. Käytännössä ne ovat aina ol-
leet avokonttoreita ja olen ollut samaa asi-
aa tekevien ihmisten ympäröimänä. Siitä 
on ollut paljon iloa nimenomaan spon-
taanien keskustelujen kannalta: asiakkaan 
ja muiden tiimiläisten todellisuus ja nyky-
tilanne tulevat hyvin tutuiksi, sosiaalinen 
kitka vähenee ja asioita voidaan päättää 
hyvin kevyesti ja epämuodollisesti. 

Yhteinen tila ja siitä seuraavat keskuste-

lut saavat kuin varkain aikaan me-hengen. 
Tässä näitä töitä tehdään yhdessä, tällä 
porukalla. Jos tarvitsen aikaa yksin, voin 
laittaa kuulokkeet päähäni. Jos taas pitää 
tehdä keskittyneesti jonkun toisen kans-
sa eikä se onnistu tiimitilassa, varataan 
neukkari.

Spontaani keskustelu on aika vaikeaa, 
jos osa tiimistä on satojen kilometrien 
päässä. Jos aikavyöhyke on edes osapuil-
leen sama, pysyvä kaksisuuntainen vide-
olinkki tuo toisen porukan lähemmäs. 

Kun tämän lisäksi tavataan “niitä toi-
sia” oikeasti kasvokkain edes säännölli-
sen epäsäännöllisesti, käydään yhdessä 
lounaalla ja tehdään jotain tiimipäivä-
hassutteluja, päästään hyvinkin lähelle 
saman tilan etuja. 

Jääkaappi, kahvikone ja karkit

Kun Reaktorilta lähtee tiimi konsultteja 
tekemään jotain asiakasprojektia asiak-
kaan tiloihin, paikalle hoidetaan lähes ai-
na myös jääkaappi, espressokone ja jotain 
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pientä naposteltavaa. 
On reilua, että tiimillä on käytössään 

osapuilleen sama palvelutaso kuin firman 
toimistolla, mutta oikeastaan kyse on en-
nemminkin paremmasta kommunikaatios-
ta. Kahvi ja naposteltavat eivät ole vain tii-
min jäsenille vaan kaikille niille, jotka tule-
vat paikalle. Kahvikone on oivallinen kes-
kusteluympäristö ja sosiaalinen jäänrikko-
ja. Sen käytöstä alkavat keskustelut johtavat 
helposti muihin, paljon merkittävämpiin ja 
syvällisempiin keskusteluihin. 

Eräs hyvin toiminut käytäntö oli tiimin 
viikottaiset torstaikahvit, joissa oli tarjol-
la kahvia ja esimerkiksi suklaata. Paikalle 
kutsuttiin ihmisiä perin hövelisti ja kahvit-
telun virallisena osuutena kerrottiin tiimin 
senhetkiset kuulumiset siinä mitassa, mi-
ten asiaa milloinkin sattui olemaan. Joskus 
virallinen osuus kesti 10 minuuttia, joskus 
tiimitilassa alkaneita keskusteluja oli jatket-
tava muualla puolen tunnin tultua täyteen. 

Kahvi ja suklaa houkuttelivat paikalle 
myös tiimiläisille aivan uusia ihmisiä. Hy-
vin usein tutustumiskeskustelut saivat hie-
noja käänteitä, kun selvisi, että tässä oli nyt 
se Minna tai Pekka, joka olisi pitänyt joka 
tapauksessa tavata seuraavan kuukauden 
aikana. Toinen yllättävä seuraus oli se, et-
tei johtoryhmän palaveriin tarvinnut rapor-
toida oikeastaan mitään, sillä johtoryhmän 
jäsenet olivat käyneet torstaikahveilla ja oli-
vat hyvin selvillä siitä, missä mennään. Ja 
toisaalta tiimi oli hyvin selvillä siitä, mitä 
johtoryhmä halusi saada aikaiseksi. 

Tekijöiden kesken

IT-projekteja tehdessä erikoisosaajia on jo-
ka lähtöön: on koodaajaa, projektipäällik-
köä, graafista suunnittelijaa, käyttöliitty-
mäsuunnittelijaa, konseptoijaa… Erikois-
tumisesta seuraa helposti se, että töitä teh-
dään yksin tai toisten samanlaisten osaajien 
kanssa ja kommunikointi hoidetaan melko 
minimaalisesti passailemalla dokumentte-
ja. Se on tehotonta, koska hyvä dokumen-
tointi on itse asiassa todella vaikeaa - kir-
joittajalla pitäisi olla hyvä ja mahdollisim-
man oikeellinen käsitys siitä, mikä lukijalle 
olisi tärkeää tietoa.

Parempia tuloksia saa tekemällä asioista 
tiimin yhteisiä ja jakamalla niitä tiimiläis-
ten kesken jo varhaisessa vaiheessa, aivan 
keskeneräisinä. 

Esimerkiksi käyttöliittymäsuunnitte-
lijan kannattaa demota jo ensimmäisiä 
näyttöluonnoksiaan toteuttajille. Ensinnä-
kin omien suunnitelmiensa esitteleminen 
ihan kenelle tahansa jäsentää niitä esitteli-
jän omassa päässä. Lisäksi toteuttajat osaa-

vat antaa arvokasta palautetta siitä, mikä on 
juuri tässä ympäristössä erityisen hankalaa 
tai helppoa - toteuttajalla voi jopa olla jär-
jestelmätietämyksensä ansiosta merkittä-
västi parempi ratkaisuehdotus mielessään! 

Kun käyttöliittymä lopulta päätyy toteu-
tettavaksi, se ei tule toteuttajille yllätyksenä, 
eikä siihen enää sisälly mitään triviaaleja 
toteutusriskejä. Eikä käyttöliittymää tarvit-
se enää niin dokumentoida - tämähän on 
jo moneen kertaan käyty läpi. Jos jostain 
asiasta tarvitsee keskustella, yhteys on jo 
olemassa. 

Olen itse ammoin ylenkatsonut kaiken-
laisia tiimihassutteluja – illallisia, tiimikal-
joja, tiimipäiviä – mutta olen joutunut to-
teamaan niiden ällistyttävän voiman. Yh-
teistekemisen ei tarvitse sisältää mitään 
juopottelua. Pääasia että tehdään yhdes-
sä jotain sellaista, mitä ei muuten tehtäisi. 
Porukalla voi mennä vaikka kiipeilypuis-
toon, veneilemään, syömään, eräretkeile-
mään Nuuksioon tai mitä nyt keksitään-
kin. Nämä tilanteet tuovat ihmisistä esiin 
aivan uusia puolia, ja porukan yhteenkuu-
luvuus ja keskinäinen luottamus kasvaa. 
Sen turvin keskusteluista tulee jatkossa en-
tistä helpompia.

Yhteys käyttäjiin

Käyttöliittymäsuunnittelijan olisi syytä tun-
tea käyttäjänsä, koska heille hän töitään 
tekee. Jos suunnittelija käy selvittämässä, 
miten käyttäjät tekevät töitä, näyttää suun-
nitelmiaan käyttäjille palautetta saadakseen 
ja käy selvittämässä, miten jo tuotantoon 
viedyt järjestelmän osat toimivat, tapaamis-
kertoja käyttäjien kanssa kertyy paljon ja 

käyttäjiin syntyy luonteva yhteys. Sen myö-
tä käyttäjien kynnys lähettää palautetta ja 
toiveita on matalampi. Järjestelmästä tu-
lee todennäköisesti heille tämän ansiosta 
myös parempi.

Käyttäjätietämys kannattaa kuitenkin ja-
kaa koko tiimin kesken eikä sitä tarvitse 
tehdä vain kertomalla. Jokaiseen käyttäjäta-
paamiseen kannattaa ottaa joku tiimiläinen 
tai sidosryhmäläinen mukaan, jotta tietä-
mys leviää mahdollisimman laajalti koko 
tiimiin. On aivan eri asia tehdä softaa käyt-
täjille, joista tuntee edes kaksi, kuin tehdä 
sitä joillekin abstrakteille ja kasvottomille 
tahoille. Kun vaikkapa toteuttaja on nähnyt 
todellisen käyttäjän tekemässä oikeaa työ-
tään, hän on paremmin selvillä siitä, mil-
loin järjestelmän pitäisi tulla käyttäjää vas-
taan - vaikka se vaatisikin vähän enemmän 
toteutustyötä häneltä itseltään. 

Miksi pitäisi kommunikoida?

Kun olin ollut Reaktorilla kolme-neljä vuot-
ta töissä, tuntui siltä, etten ollut oppinut 
omasta alastani oikeastaan mitään uutta. 
Jotenkin olin samaan aikaan vakuuttunut 
siitä, että olin parempi konsultti kuin ai-
kaisemmin. 

Lopulta oivalsin, että olin oppinut välit-
tämään omaa osaamistani muille – tiimi-
läisille, asiakkaille, ja käyttäjille – aiempaa 
enemmän, koska olin oppinut kommuni-
koimaan paremmin. 

Huippuluokankaan osaaminen ei auta, 
jos sitä ei pysty välittämään muille ihmi-
sille. Ja toisinpäin: jos osaa kommunikoi-
da, vähemmälläkin pärjää. Se on lohdulli-
nen ajatus. n
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Pentti Virtanen,   
FT tietojenkäsittelytiede, Certified Scrum Trainer, Vanhempi konsultti, Tieturi.
- Työtä ketterien ja vähemmän ketterien ohjelmistoprojektien linjaesimiehenä,   
   projektipäällikkönä, työtapojen kehittäjänä ja asiantuntijana 80-luvulta saakka
- Isoissa ja pienissä ohjelmistoyrityksissä palvellen eri toimialojen asiakkaita  
   laidasta laitaan
- Viime vuodet valmentajana ja konsulttina Tieturilla

Ketterän johtamisen teho perustuu asiakkaan kanssa päivittäin työtä tekevien 
monitaitoisten tiimien päätöksenteon laatuun ja nopeuteen. Tiimien jäsenet  
ottavat vastuun asiakkaasta, kun heidän asemansa on turvallinen, arvostettu  
ja reilu. Tämä toteutuu kansakunnissa ja organisaatioissa, joissa ihmiset ovat  

itsenäisiä ja omistavat oman työnsä. 

OMISTA OMA TYÖSI  
– näkökulma ketterään johtajuuteen

Ketterä johtajuus
Ketterä johtaminen eroaa perinteisestä sii-
nä, että päätöksiä tekevät johtajan sijaan 
asiakkaan kanssa päivittäin kommunikoi-
vat monitaitoiset tiimit. Tiimien jäsenet ot-
tavat vastuun asiakkaasta ja päällikön roo-
lina on valmentaa tiimit menestykseen. 
Päätöksenteon laatu ja nopeus kasvavat, 
koska lähellä asiakasta oleva päätöksen te-
kijä ymmärtää päätöksen perusteet ja vai-
kutukset yksityiskohtia myöten. 

Mikä estää meitä olemasta ketterä?

Ketteryyden käyttöönotto on osoittautu-
nut hankalaksi. Periaatteena se on valta-
virtaa ohjelmistotuotannossa, mutta käy-
tännössä muutosvastarinta on voimakas-
ta. Yrityskulttuuria on vaikea muuttaa, jos 
ylin johto ei ole mukana on juhlapuheiden 
ulkopuolella. Yleistä on yhdistää ketteriä 
käytäntöjä perinteiseen organisaation ko-
konaisvaltaista suunnittelua korostavaan 
toimintatapaan. Johto ei sitoudu muutok-
seen, koska se vaarantaa heidän asemansa 
ja etunsa organisaatiossa.

Monet asiakkaat ovat tottuneet ulkoista-
maan kaiken. Aikaa toissijaiseksi koettuun 
ohjeistokehitystyöhön ei löydy. Vanhat työt 
ja muut projektit painavat päälle. Suun-
nittelutyössä kuten sisustussuunnittelus-
sa ja ketterässä ohjelmistosuunnittelussa 
asiakas ei anna tarkkoja vaatimuksia vaan 
tekee yhteistyötä kehittäjien kanssa. Erilai-
sia vaihtoehtoja kokeillaan yhteistyössä ja 
lopulta asiakkaan liiketoiminnan ongel-
maan löydetään käyttökelpoinen ratkaisu.

Valmiin kehitysversion tuottaminen 
muutaman viikon välein on teknisesti 
haastavaa. Ilman testiautomaatiota regres-
siotestien suorittaminen jokaisessa sprin-
tissä on käytännössä mahdotonta. Ohjel-
mistolla pitää olla hyvä, jatkuvaa muutosta 
tukeva arkkitehtuuri. Koodin laadusta tin-
kiminen hidastaa työtä ja nostaa kustan-
nuksia. Integraation ja tuotantoon siirto-
jen ongelmat paljastuvat perinteisesti liian 
myöhään.

Miksi kansakunnat ja organisaatiot 
epäonnistuvat?

Demokratia ja itsemääräämisoikeus ovat 
osoittautuneet kriittisiksi menestystekijöik-
si kansakuntien välisessä kisassa taloudelli-
sesta vauraudesta. Valtiot, joissa pieni joh-

dossa oleva eliittiryhmä kerää kansantuot-
teen omiin taskuihinsa näivettyvät hitaasti 
mutta varmasti.

Verrattaessa esimerkiksi yhteisen historian 
omaavia Etelä- ja Pohjois-Koreaa ja Länsi- ja 
Itä-Saksaa toisiinsa, huomataan, että jälkim-
mäiset epäonnistuivat, koska pieni eliitti eli 
muiden kustannuksella. Kansalaisten uskal-
lus ja tahto panna itsensä likoon tuotteita ja 
palveluita kehitettäessä on kadonnut. 

Vahvaan johtajaan perustuva malli toi-
mii, jos selkeä päätöksenteko on tärkein-
tä. Somalia ja Afganistan tarvitsevat lakia 
ja järjestystä kaaoksen voittamiseksi. Neu-
vostoliitto pystyi yhdistämään voimansa te-
ollistumiseen ja toiseen maailmansotaan. 
Kiinan talouskasvun ennustetaan pysähty-
vän ilman vahvempaa demokratiaa, kun 

Parhaiten menestyvät johtajat ovat 
asiakkaidensa ja henkilöstönsä 
 palvelijoita, palvelijajohtajia.
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elintaso on saavuttanut länsimaisen tason. 
Yrityksissä ja muissa työorganisaatiois-

sa eletään vielä itsevaltiuden aikaa. Tämä 
korostuu yrityksen kasvaessa. Innostunut 
starttiyritys luo innovaatioita, joilla se haas-
taa vanhat. Se kasvaa kunnes organisaatio 
täyttyy johtajilla, budjeteilla, suunnitelmil-
la ja byrokratialla. Uudet ratkaisut tuovat 
etuja asiakkaille, mutta syövät nykyisten 
liiketoimintojen asemaa. Esimerkiksi te-
leoperaattorit ovat haluttomia siirtämään 
tuottavia puheluita internettiin. 

Ongelmalliset nykykäytännöt

Päätösvallan keskittäminen on tehokas ta-
pa saada päätöksiä aikaan. Se kuitenkin ty-
rehdyttää aloitteellisuuden organisaatios-
sa. Komentaminen ja kyttääminen pilaavat 
henkilöstön työmotivaation ja tuottavuu-
den. Kaikki ovat ”vain töissä täällä.”

Roolipohjaiset organisaatiot, joissa työ 
on ositettu sirpaleisiin, tekevät asiakashyö-
dyn tuottamisen hankalaksi. Markkinointi-
osasto siirtää asiakkaan ensin myyntiin, jo-
ka tekee kaupan. Sen jälkeen toimitusorga-
nisaatio astuu peliin, jonka viimeistelee ta-
loushallinto. Osastoista muodostuu siilo-
ja. Asiakkaalla tulee olla yksi luukku, jossa 
hän asioi. Monitaitoisen tiimin pitää teh-
dä työ yhdessä paikassa kerralla valmiiksi.

Monimutkaisen tuotteiden ja palvelui-
den tuottaminen epävarmassa maailmassa 
ei ole yhteensopiva budjetoinnin ja henki-
lökohtaisiin tavoitteisiin perustuvan johta-
misen kanssa. 

Organisaation perustuslaki

Organisaation perustuslaki määrittelee 
päätöksenteon valtasuhteet ja toiminta-
tavat. Se luo yhteistyön pelisäännöt mää-
rittelemällä, millaisia päätöksiä kukakin 
saa tehdä ja miten. On olemassa asioita, 

joista työntekijä voi päättää itse. Toisissa 
tapauksissa vaaditaan neuvottelua toisten 
henkilöiden kanssa. Joskus taas paras ta-
pa toimia on kysyä neuvoa toiselta ja teh-
dä päätös itse. 

Valtioiden perustuslait määrittelevät hal-
linnon osapuolten toimivaltuudet. Ne ra-
jaavat presidentin, kansaedustuslaitoksen, 
hallituksen ja tuomioistuinten valtaa. Ne 
takaavat kansalaisille muun muassa itse-
määräämisoikeuden. Kirjoitettu laki hal-
litsee hallitsijan sijaan. 

Myös organisaatioissa johdon valta on 
rajattua ja ”tavalliset” työntekijät ovat val-
tuutettuja työskentelemään organisaation 
nimissä. Itsemääräämisoikeuden lisäksi or-
ganisaation perustuslain pitää määritellä 
reilun tulonjako rahoittajien ja monien eri-
laisten työntekijöiden välillä. Useimmiten 
työntekijä on oikeutettu kiinteään etukä-
teen sovittuun kuukausipalkkaan riippu-
matta yhtiön tuloksesta. 

Käytännössä yhtiön tai muun työyhtei-
sön perustuslaki muodostuu lakien ja so-
pimusten kokoelmasta. Näistä tärkeimpiä 
ovat työlainsäädäntö, työehtosopimus, 
työsopimus, osakeyhtiölaki, sopimuslait 
ja osakassopimus. 

Omista oma työsi
Islannin hämmästyttävä menestys jalkapal-
lon EM-kisoissa on esimerkki yhteistyön 
yksilöitä tärkeämmästä osuudesta menes-
tyksessä. Ahkeria ja osaavia yksilöitä tarvi-
taan, mutta yhteistyö ratkaisee. Tiimihen-
gen ja työlle omistautumisen väheksymi-
nen näkyy perinteisen organisaation joh-
tamiskäytännöissä. Työ on pahimmillaan 
silputtu pieniin johdon koordinoimiin teh-
täviin eri puolille maapalloa. Niinpä ”olen 
vain töissä täällä” on osa työelämän har-
maata arkea. 

Daniel Pinkin mukaan sisäinen motivaa-
tio on tärkeämpää kuin ulkoinen motivaa-
tio kuten raha. Tarvitaan päämäärä, jota 
ihminen aidosti haluaa tavoitella. Sen jäl-
keen ihminen tarvitsee vain autonomiaa 
ja oikeutta hallita omaa työtään. Ihmisten 
sitoutuminen omaan työhönsä ratkaisee 
etenkin tietotyössä. 

Vaikka saavutukset ja arvostus ovatkin 
rahaa tärkeämpiä, pitää tulonjaonkin olla 
reilua. Johdon ja omistajien satumaiset voi-
tot ja bonukset ovat punainen vaate henki-
löstölle. Palkan pitää olla hyvä, jotta sitä ei 
tarvitse pitää jatkuvasti keskustelupöydällä. 
Innovaatioissa on merkittävää, että keksijä 
saa työnsä hyödyt myös itse. 

Henkilöstö ensin on noussut esiin asia-
kaskeskeisyyden rinnalle. Ihmisten mani-
pulointi ei toimi eikä kyse ole työhyvin-
voinnin eri nikseistä. Halutaan oikeus teh-
dä hyvää työtä asiakkaalle - jotain josta voi 
olla ylpeä itsensä ja tiiminsä puolesta. Seu-
raavat periaatteet eivät useinkaan toteudu 
nykypäivän työyhteisöissä

Valitset mitä teet
• Valitset miten, missä ja milloin teet 

työsi
• Koet onnistumisen elämyksiä
• Voit sitoutua vaativiinkin haasteisiin
• Voit tehdä työsi yhteistyössä muiden 

kanssa
• Voit luottaa muihin ja muut voivat 

luottaa sinuun 

Ketteryyden skaalaus on 
osoittautunut vaikeaksi, 
muttei mahdottomaksi, 

koska yrityskulttuurin 
muuttaminen on 

johtoportaan 
lyhytnäköisen  

edun vastaista.

Luettavaa:
Darren Acemoglu, James A. Robinson: Why Nations 
Fail http://whynationsfail.com/
Daniel Pink : Drive  http://www.danpink.com/books/
drive/
VersionOne – State of Agile Development Survey : 
http://www.agile247.pl/wp-content/uploads/2016/04/
VersionOne-10th-Annual-State-of-Agile-Report.pdf
Holocaracy: http://www.holacracy.org/
Niels Plhaeging: http://www.nielspflaeging.com/
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Tekninen asiantuntija, mikä olisi mielestäsi urasi kannalta merkittävin taito, jonka  
voisit opetella turvataksesi tulevaisuutesi työelämässä? Sellainen, joka ei vanhenisi  

muutamassa vuodessa vaan tuottaisi lopun elämääsi kasvavaa korkoa  
sen opiskeluun investoimallesi ajalle?

Janne Korhonen 
toimii Red Hat:lla ratkaisuarkkitehtina. Hänellä on pitkä kokemus
teknisestä myyntityöstä IT-alalla. Janne on perustanut Sales 
Engineering Finland ”vertaistukiryhmän” myynnistä kiinnostuneille 
insinööreille ja saanut mukaansa yli 450 innokasta insinööriä. Hän 
on kirjoittanut insinööreille suunnatun Insinööri Myy -oppaan, joka 
julkaistiin Marraskuussa 2016.

W orld Economic Forum julkaisi 
Tammikuussa 2016 laajan kyse-
lytutkimuksen, jossa kartoitettiin 

uusia työtehtäviä ja osaamisalueita, jotka 
tulisivat kriittisen tärkeiksi vuoteen 2020 
mennessä. Tutkimuksessa haastateltiin 371 
suuren yrityksen strategia- ja henkilöstö-
johtoa. Haastateltavat edustavat yhteensä 
13 miljoonaa työntekijää. Tutkimuksessa 
nousi selvästi esiin samat kaksi työnkuvaa 
maasta ja toimialasta riippumatta. Ensim-
mäinen oli data-analyytikon ja toinen asi-
antuntijamyyjän tehtävät.

“The second are specialized sales representa-
tives, as practically every industry will need 
to become skilled in commercializing and 
explaining their offerings to business or gov-
ernment clients and consumers, either due to 
the innovative technical nature of the prod-
ucts themselves or due to new client targets 
with which the company is not yet familiar, 
or both”, tutkimus kuvaa tarvetta.

IT-alan työtehtävät länsimaissa ovat suuren 
muutoksen alla. Suuret projektit ja merkittä-
vä osa tuotekehityksestä voidaan ulkoistaa 
halvemman kustannustason maihin. Ko-
nesaleja automatisoidaan kovaa vauhtia.  

Jäljelle jää etenkin asiakkaan kanssa yhteis-
työssä tehtävä ketterä kehittäminen ja val-
miiden järjestelmien sovittaminen asiakkai-
den liiketoiminnan tarpeisiin. 

Automaation myötä ihmisille jää luova 
ongelmanratkaisu eli sellaiset työtehtävät, 
joissa tunnistetaan asiakkaan kanssa tilan-
teita (ongelmia ja mahdollisuuksia) ja joissa 
voimme yhdessä luoda arvoa. Tätä voisi kut-
sua myös myymiseksi. Myyntitaidot ovatkin 
tulevaisuudessa kaiken työn ytimessä. Tämä 
pätee niin tarjoilijan kuin ohjelmistosuun-
nittelijankin työtehtäviin. 

Samalla internet on muuttanut myynnin 
roolia. Asiakkaat etsivät tietoa oma-aloit-
teisesti verkosta ja odottavat myyjältä yhä 
enemmän asiantuntemusta. Myynnistä on 
tullut asiakkaan aitoa auttamista. Tämä so-
pii hyvin meille asiantuntijoille. Olemme 
tottuneet ratkaisemaan ongelmia.

Asiantuntijoille ei kuitenkaan perin-
teisti opeteta myyntitaitoja. Usein opette-
lemme kyllä viestintää esimerkiksi esitys-
ten pitämistä, mutta viestinnän opetukses-
ta puuttuu kaupallinen puoli: asiakkaiden  
tarpeiden ymmärtäminen ja teknisten omi-
naisuuksien kääntäminen viestinnässä asi-
akkaiden liiketoiminnan hyödyiksi niin,  
että se johtaa kauppaan.

Asiantuntijoilla on lähtökohtaisesti asi-
akkaan luottamus. Parhaillaan asiantuntija 
on luotettava neuvonantaja, johon asiakas 
on yhteydessä pohtiessaan omia tarpeitaan 
ja niiden ratkaisuja. 

Miten myyt itsesi?

Luottamus on kaiken myyntityön perusta. 
Myyntityössä tuleekin ensimmäisenä myy-
dä itsensä. Luottamuksen rakentaminen 
onnistuu seuraavan kaavan avulla:

1. Uskottavuus

Uskooko asiakas mitä sanot? Pitääkö hän 
sanomaasi arvokkaana? Pelkkä kompetens-
si, eli tieto ja kokemus, ei riitä takaamaan 
uskottavuutta. Asiantuntemuksen ohella 
sinun tulee pystyä luomaan asiakkaalle ar-
voa tuomalla esiin liiketoiminnallinen nä-
kemys ja ratkaisun tuoma hyöty. 

2. Toimitusvarmuus

Asiakkaan tulee luottaa siihen, että teet sen, 
mitä lupaat. Luo siis toiminnallesi selkeä 
rakenne. Esimerkiksi  palavereilla on hyvä 
olla kirjallinen agenda ja tavoite. Palave-
rissa on hyvä kirjata muistiin sovitut teh-
tävät ja vastuut.

PELKKÄ ASIANTUNTEMUS  
EI ENÄÄ RIITÄ  

– miten myyt itsesi ja asiasi?
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3. Asiakasymmärrys
Sinun tulee ymmärtää asiakastasi sekä am-
matillisesti että henkilönä. Oman asiantun-
temuksen ohella on ymmärrettävä, miten se 
liittyy asiakkaan liiketoimintaan. Lisäksi on 
luotava suhde asiakkaaseen ihmisenä. Pää-
töksen tekee aina ihminen ja on syytä ym-
märtää hänen tavoitteensa ja tapa ajatella. 

4. Itsekkyys

Itsekkyys vähentää luotettavuuttasi asiak-
kaan silmissä. Mitä useammin huomaat 
ajattelevasi myymistä asiakkaan auttami-
sen sijaan, sitä todennäköisemmin asiakas 
pitää sinua itsekkäänä.

5. Positiivisuus

Positiivisuus ei tarkoita, että tulisi olla ai-
na hymyssä suin naivin itsevarmana kai-
ken onnistumisesta. Positiivisuus on sitä, 
että keskittyy enemmän mahdollisuuksiin 
kuin haasteisiin. Positiivisuus on can do 
-asennetta. 

Ominaisuudesta hyödyksi

Kun olet saavuttanut asiakkaan luottamuk-
sen voit siirtyä itse asiaan. Varsinkin teknis-
ten asiantuntijoiden syntinä on keskittyä 
puhumaan ominaisuuksista eli siitä, mitä 
tuote tai ratkaisu pitää sisällään. On toki 

tärkeä olla tarkka myös siinä, mitä myytävä 
kokonaisuus  sisältää, mutta se ei perustele 
sitä, miksi se kannattaisi hankkia. Seuraava 
malli auttaa kääntämään keskustelun omi-
naisuuksista hyötyihin.

1. Mitä (feature) - kertoo tuotteen 
ominaisuuksista. Esimerkkinä kun-
tosali: viisi kuntopyörää, modernit 
saunatilat, 24/7 solarium jne.

2. Miten (advantage) - kertoo ominai-
suuksien mahdollistamasta muu-
toksesta tai ratkaisusta. Esimerkki-
nä kuntosali: suuremmat lihakset, 
parempi aerobinen kunto ja painon 
laskeminen.

3. Miksi (benefit) - kertoo hyödyistä, 
jonka muutos tai ratkaisu tuo. Esi-
merkkinä kuntosali: enemmän sek-
siä tai parempi terveys.

Yritysmaailmassa hyödyt liittyvät aina pie-
nempiin kustannuksiin, kasvavaan myyn-
tiin tai pienempiin riskeihin. Ostaja on kui-
tenkin aina ihminen ja tunteilla on merkit-
tävä rooli päätöksenteossa. Mitä suurempi 
päätös on sitä vaikeampi sitä on purkaa ver-
tailukelpoisiksi numeroiksi. Suuressa pää-
töksessa riskit ovat suuremmat ja tunteet 
ovat merkittävämässä roolissa.

Rohkeasti kokeilemaan
Myymistä ei voi  oppia lukemalla. Siksi 
olisi tärkeää, että jos sait lukiessasi jon-
kin oivalluksen, testaa sitä mahdollisim-
man pian käytännössä. Näillä muutamal-
la vinkillä pääset alkuun. Mikäli innos-
tuit aiheesta  suosittelen ostamaan kirjani  
“Insinööri Myy”. Uskon myös, että tekni-
nen taustastani näkyy kirjassa ja se sovel-
tuu hyvin etenkin teknisen asiantuntijan 
oppaaksi myynnin maailmaan.

Janne Korhonen

Tämä artikkeli perustuu esitykseeni Sytyke 
Ry:n laivaseminaarissa 15.9.2016.

JInsinööri myy nyt 20% alennuksella 
24.12.2016 saakka koodilla “sytyke”: 
http://www.jannekorhonen.com

Laivaseminaarin esitys on nähtävillä  
YouTubessa: 
http://bit.ly/sytykevideo

Myynnistä kiinnostuneiden teknisten 
asiantuntijoiden verkosto Sales Enginee-
ring Finland:
http://www.salesengfi.org
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Satu Pajuniemi / Conversatum Oy / Atrain-ryhmittymä 
Satu on kokonaisarkkitehtuuriin, vaatimusmäärittelyyn, 
hankinnan valmisteluun ja kilpailutukseen erikoistunut 
Conversatum Oy:n konsultti.

Satu Pajuniemi / Conversatum Oy / Atrain-ryhmittymä

Satu on kokonaisarkkitehtuuriin, vaatimusmäärittelyyn, hankinnan valmisteluun ja 
kilpailutukseen erikoistunut Conversatum Oy:n konsultti.

Liisa kokonaisarkkitehtuurin ihmemaassa

Kokonaisarkkitehtuurin laatua, siihen sitoutumista, ja tulosten hyödyntämistä on 

mahdollista parantaa vahvistamalla vuorovaikutusta ja viestintää. IT:n ja toiminnan 

edustajat ovat mukana arkkitehtuurityössä, mutta käytetyt termit ja kuvat eivät aina 

ole kaikille selviä. Vuorovaikutusta, uusia ajatuksia ja parhaita käytäntöjä löydetään 

tekemällä, joten Atrain-ryhmittymä toteutti puheenvuoronsa SYTYKE-risteilyllä 

ryhmätyönä, jolloin saatiin osallistujien kokemukset ja asiantuntemus yhteiseksi 

hyödyksi.

Liisan olkapäässä on kipua. Lääkäri toteaa, että selvä tapaus, kyseessä on vain 
supraspinatus tendiniitti, ei huolta. Liisa poistuu hämmentyneenä. Hämmennämmekö me 
Liisan samalla tavalla kokonaisarkkitehtuurityössä? 

Kokonaisarkkitehtuuri on systemaattinen lähestymistapa organisaation toiminnan ja sen 
rakenteiden jäsentämiseen, kehittämiseen ja hallinnoimiseen (JHS 179). 
Kokonaisarkkitehtuurissa arkkitehdin tyypillinen tehtävä on auttaa liiketoimintaa visiosta, 
strategiasta ja toiminnasta johdettavien toiminnan kehittämiskohteiden ja 
liiketoimintavaatimusten kuvaamisessa. Arkkitehti on silloin valmentaja, jonka on autettava 
valmennettavaa ymmärtämään harjoituksen tavoite, tapa ja seuraus. Arkkitehti myös 
varmistaa, että liiketoiminnan vaatimukset täyttyvät tietojärjestelmillä ja teknologiavalinnoilla. 
Arkkitehti on siis myös tulkki, joka auttaa IT:tä ymmärtämään liiketoiminnan vaatimuksia.

Vaikka kokonaisarkkitehtuurin mallit ja menetelmät ovat tiukan strukturoituja, sen 
työstäminen kyllä sallii mielikuvituksen käytön eikä arkkitehdin siksi kannata väheksyä 
epämuodollisiakaan lähestymistapoja. Alla on muutamia seminaarissa kerättyjä ideoita 
siihen, miten kokonaisarkkitehtuurin termejä voi avata toiminnan edustajille, olkoot he sitten 
johtoa tai operatiivisen toiminnan asiantuntijoita. Ryhmät kuvasivat myös sitä, miten 
työstämistä voi tehdä “asiakaslähtöisesti”.

Kokonaisarkkitehtuuri

Johtoportaalle kannattaa kertoa, miten se voi hyödyntää kokonaisarkkitehtuuria työkaluna 
(liike)toiminnan kehittämiseen sekä kokonaiskuvan saamiseen ja riippuvuuksien 
ymmärtämiseen. Substanssiasiantuntija taas lähestyy asiaa oman toimintansa ja 

LIISA  
KOKONAISARKKITEHTUURIN  
IHMEMAASSA

L iisan olkapäässä on kipua. Lää-
käri toteaa, että selvä tapaus, ky-
seessä on vain supraspinatus ten-

diniitti, ei huolta. Liisa poistuu häm-
mentyneenä. Hämmennämmekö me 
Liisan samalla tavalla kokonaisarkki-
tehtuurityössä?  

Kokonaisarkkitehtuuri on systemaatti-
nen lähestymistapa organisaation toi-
minnan ja sen rakenteiden jäsentämi-
seen, kehittämiseen ja hallinnoimiseen 
(JHS 179). 

Kokonaisarkkitehtuurissa arkkiteh-
din tyypillinen tehtävä on auttaa liike-
toimintaa visiosta, strategiasta ja toi-
minnasta johdettavien toiminnan ke-
hittämiskohteiden ja liiketoimintavaa-
timusten kuvaamisessa. Arkkitehti on 
silloin valmentaja, jonka on autettava 
valmennettavaa ymmärtämään harjoi-
tuksen tavoite, tapa ja seuraus. Arkki-
tehti myös varmistaa, että liiketoimin-
nan vaatimukset täyttyvät tietojärjestel-
millä ja teknologiavalinnoilla. Arkki-
tehti on siis myös tulkki, joka auttaa 
IT:tä ymmärtämään liiketoiminnan 
vaatimuksia.

Vaikka kokonaisarkkitehtuurin mallit 
ja menetelmät ovat tiukan strukturoitu-
ja, sen työstäminen kyllä sallii mieliku-
vituksen käytön eikä arkkitehdin siksi 
kannata väheksyä epämuodollisiakaan 
lähestymistapoja. Alla on muutamia 
seminaarissa kerättyjä ideoita siihen,  

miten kokonaisarkkitehtuurin termejä 
voi avata toiminnan edustajille, olkoot 
he sitten johtoa tai operatiivisen toi-
minnan asiantuntijoita. Ryhmät kuva-
sivat myös sitä, miten työstämistä voi 
tehdä “asiakaslähtöisesti”.

Kokonaisarkkitehtuuri

Johtoportaalle kannattaa kertoa, mi-
ten se voi hyödyntää kokonaisarkki-
tehtuuria työkaluna (liike)toiminnan 
kehittämiseen sekä kokonaiskuvan saa-
miseen ja riippuvuuksien ymmärtämi-
seen. Substanssiasiantuntija taas lähes-
tyy asiaa oman toimintansa ja substans-
siosaamisen kautta, joten kerro, miten 
kokonaisarkkitehtuuri auttaa häntä ym-
märtämään oman työnsä merkityksen 
niin asiakkaille kuin organisaatiollekin. 

Ryhmä kuvasi kokonaisarkkiteh-
tuurin ‘koneena, joka voidaan purkaa 
osiin’ ja Rubikin kuutiona, jossa on eri 
tarkastelunäkökulmia ja -tasoja, jotka 
toimivat yhteen.

Prosessit ja prosessien välinen 
vuorovaikutus

Jokapäiväisten, konkreettisten teko-
jen kuvaamisen kautta arkkitehti pää-
see toiminnan edustajan kanssa kiin-
ni prosesseihin ja niiden väliseen vuo-
rovaikutukseen: Liisa Laskuttaja, mitä 
teet työssäsi? Mitä välineitä käytät? Mi-
tä tietoja käytät? Mistä tiedot tulevat? 
(asiakastiedot, tuotetiedot, myyntita-
pahtumat, määrät, aika, hinta, myyjä,  

Kokonaisarkkitehtuurin 
laatua, siihen sitoutumista, 
ja tulosten hyödyntämistä 

on mahdollista parantaa 
vahvistamalla  

vuorovaikutusta ja  
viestintää.  

IT:n ja toiminnan  
edustajat ovat mukana  

arkkitehtuurityössä,  
mutta käytetyt termit ja 

kuvat eivät aina ole  
kaikille selviä.  

Vuorovaikutusta, uusia  
ajatuksia ja parhaita  

käytäntöjä löydetään  
tekemällä, joten  

Atrain-ryhmittymä toteutti 
puheenvuoronsa SYTYKE-

risteilyllä ryhmätyönä, 
jolloin saatiin osallistujien 

kokemukset ja  
asiantuntemus 

 yhteiseksi hyödyksi.
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Viesti. 
Älä pelkää yksinkertaistamista. 
Toiminnan ihmisten asteittainen ymmärryksen 
kasvaminen arkkitehtuurista (kokonaisuus, sen 
osat ja riippuvuudet) on tulevaisuuden kannalta 
tehokkaampaa kuin loisteliaat dokumentit, joita 
vain harva ymmärtää.

Sido arkkitehtuuri arkeen. 

Jos toiminnan asiantuntija ymmärtää, miten arkki-

tehtuuri vaikuttaa hänen työssään, sitoutuminen on 

luonnollista.

Johdata menestykseen.

Arkkitehtuuri on erinomainen suunnannäyttäjä 

liiketoiminnan hallintaan. Avaamalla termistön 

johto saa tietoa kokonaisarkkitehtuurin hyödyistä 

liiketoiminnalle.

Kokonaisarkkitehtuuri
Rubikin kuutio, jota voi tarkastella eri näkökulmista. 
Johdon työväline liiketoiminnan kokonaiskuvan hal-
lintaan ja sen kehittämiseen. Asiantuntijalle apuväli-
ne oman työn jäsentämiseen, oman merkityksen nä-
kemiseen.

Käsitemalli
YYA - Ymmärrettävät Yhteiset Asiat

tilitiedot > tiedon kulku) Minne välität tie-
dot? Kuka ottaa ne vastaan? 

Arkkitehdin kannattaa suhteuttaa proses-
sien kuvaukset ja kuvaustaso tilanteeseen, 
tarpeeseen ja vastaanottajan rooliin. Onko 
kaiken oltava näkyvillä? Helpottuisiko ym-
märtäminen, jos en kaataisi dokumentaati-
oon kaikkea vaan ainoastaan olennaisen?  
Kuva voi olla “notaatiovapaa”, jolloin kat-
sojalta ei edellytetä jonkin notaatiokielen 
käyttämistä tai osaamista kuvan tulkinnas-
sa. Kuva voi konkretisoida selkeän käytän-
nönläheisen esimerkin kautta. Ja taas: mie-
likuvituksen käyttö on sallittua. Jos muu ei 
auta, kaiva esiin vaikka sorminuket! 

Käsitemalli

Käsitemallin idean ymmärtäminen voi jos-
kus olla hankalaa. Entä jos tekisitte ensin 
harjoituksen kuvaamalla tutumpaa maail-
maa: lemmikki - ihminen - henkilö - Liisa tai 
paikka - koti - ihmemaa? Ymmärrettävä kieli 

ja tutut asiat johdattavat toiminnan edus-
tajia käsitemallin äärelle. Hyvä käsitemal-
lin viestintäkelpoinen visio syntyi ryhmä-
työn aikana: Käsitteiden YYA - Ymmärret-
tävät Yhteiset Asiat.

Haaste

Me Atrain-ryhmittymässä haastamme 
kaikki keksimään, kehittämään ja jaka-
maan lisää hyviä ideoita kokonaisarkki-
tehtuurin käsitteiden avaamiseen. Tässä 
kirjoittajan panos haasteeseen: 

Viitearkkitehtuuri on toistettavissa olevan 
toiminnan tai tietojärjestelmän yleinen 
malli. Sitä voisi verrata ompelimon käyt-
tämiin kaavoihin. Housujen peruskaavaa 
käyttämällä saat tehtyä housut. Kaava on 
aina ensin kuitenkin sovitettava asiakkaan 
mukaan, esim. malli (shortsit / pitkälah-
keiset housut), koko tai taskujen määrä.  
Housun kaavaa käyttämällä et kuitenkaan 
koskaan saa tehtyä puseroa.

Ja niin muuten….kuinka sen Liisan  
kipeän olkapään kanssa kävikään? Kotona 
Liisa googlaili: diagnoosina lepra. (Kiertä-
jäkalvosimen tyypillinen ongelma on sen 
keskiosan eli ylemmän lapalihaksen tuleh-
dus, niin sanottu supraspinatus tendiniitti, 
joka on työikäisten tavallisin olkapääkipua 
aiheuttava sairaus.). n

Prosessit ja prosessien  
välinen vuorovaikutus
Mitä teet? Kenen kanssa? Notaatiovapaus sallittu!
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M
inä itse olen kuitenkin vitsail-
lut, että useiden arkkitehtuu-
ritiimien toimintaa voisi ku-
vailla laulun sanoin: ”Tahro-

ja paperilla, älä siis suutu, ei niistä asi-
at miksikään muutu”. Monet rekrytoijat 
kyselevät arkkitehtejä palkatessaan, että 
”ethän sinä ole niitä norsunluutorniark-
kitehtejä, jotka tuottavat vaan paperia, 
mutta eivät lisäarvoa”. Eli selkeästi arkki-
tehtien toimenkuva tai ainakin julkisuus-
kuva kaipaa hieman pölyjen pyyhkimis-
tä ja pohdintaa siitä, miten arkkitehtuu-
rityöstä saadaan sitä kaivattua lisäarvoa.

Arkkitehdin pääosaamisalueet 

Alla olevassa kuvassa on ne neljä tukijal-
kaa, jolle mielestäni hyvä arkkitehtuuri-
työ perustuu. Arkkitehtuurimetodologi-
at ovat kehittyneet ja standardoituneet 
huimasti viimeisen kymmenen vuoden 
aikana, ja niitä opetetaan jo monessa 
oppilaitoksessa niin tietotyötä kuin liik-
keenjohtoa opiskeleville nuorille. Sisäl-
töosaaminen (domain knowledge) on se 
kulmakivi, jolla arkkitehti erottuu muis-
ta konsulteista ja esimerkiksi projekti-

hallintaihmisistä. Arkkitehti tekee suo-
situksia, arvioi vaihtoehtoja ja parantaa 
päätöksentekoa. Ilman heidän arkkiteh-
tuuriapuaan enää harva suurempi yritys 
uskaltaa sijoittaa rahojaan hankkeisiin.  

Nykyisessä arkkitehtuurityössä nuo 
kaksi muuta tukijalkaa ovat nousseet 
ehdottomasti tärkeämmäksi ja jokaisen 
arkkitehdin kannattaa niitä kehittää. 
Kaikki arkkitehtuurityö pyrkii muutok-
seen, joten muutoshallintakompetenssia 
ei yleensä tarvitse kauaa selitellä. Mutta 
viestintätaitoihin vielä jotkut ammatti-
kuntamme jäsenet suhtautuvat hieman 
yliolkaisesti ehkä ajatellen, että sisältö 
on se, joka ratkaisee. Arkkitehdin vies-
tinnän ”salonkikelpoisuus” on sitä tär-
keämpää, mitä suurempiin salonkeihin 
arkkitehdit ovat päässeet. Aikanaan ark-
kitehti oli usein IT-yksikössä pohtimassa 
pienempiä kokonaisuuksia, ja Enterprise-
arkkitehdit jopa hieman syrjässä suurista 
päätöksistä. Nykyisin arkkitehti on par-
haimmillaan ylimmän yritysjohdon neu-
vonantaja ja monesti aktiivisesti mukana 
strategiakeskusteluissa tärkeänä lisäaivo-
kapasiteettina.

Mikä on hyvää viestintää?

Hyvän viestinnän perustavoite on tulla ym-
märretyksi. Koska arkkitehti usein katsoo 
laajempia kokonaisuuksia ja kauemmas ny-
kyhetkestä, kuin keskimääräinen yleisön-
sä, on riski ”mennä yli hilseen” aina ole-
massa. Omassa tiimissäni Nordealla paino-
tan yksinkertaistusta ja asioiden palastelua 
osiin. Nämä hienosti standardoidut meto-
dologiatkaan työkaluineen eivät visuaali-
suudessaan yllä sille tasolle, jota kommu-
nikaatiomateriaaleissa monesti tarvitaan. 
Vaikka arkkitehtuurityökaluihin vankasti 
uskonkin, uskon myös, että jokaista vuo-
kaaviota kohden tarvitaan vähintään viisi 
sitä selittävää kommunikaatiomateriaalia, 
jotta viesti tulee ymmärretyksi. Ja ainoas-
taan ymmärretyllä viestillä voi saada muu-
tosta aikaiseksi!

Erilaiset yleisöt

Myös kohdeyleisön huomioon ottami-
nen on tärkeää. Erilaiselle yleisölle kan-
nattaa viestiä eri tavoin. Yrityksen joh-
dolle esiintyminen saattaa joitain jännit-
tää, mutta jos muistaa, että on esittämässä  

Pitkän linjan arkkitehti ja informaatiohallinnan  
ammattilainen Leyla Akgez-Laakso oli puhumassa 
laivaseminaarissa lempiaiheistaan, arkkitehtuurista  
ja muutosten läpiviennistä. 

VIESTINTÄTAIDOTKO 
ARKKITEHDIN  

YDINOSAAMISTA?
Arkkitehdin ammatti on nousut viime vuosina yhdeksi arvostetuimmista IT-alan ja yritysjohdon 

ammateista. Nykyisessä yritysmaailmassa hankkeet ja järjestelmät ovat niin monimutkaisia, 
että niitä on vaikea hahmottaa ja tunnistaa niissä olevien asioiden keskinäisiä riippuvuuksia. 

Arkkitehdit ovat näitä hahmottelijoita, asiasisältöjen järjestäjiä ja kuvaajia. Ilman heidän  
arkkitehtuuriapuaan enää harva suurempi yritys uskaltaa sijoittaa rahojaan hankkeisiin.
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heille asiaansa, ei itseään, pystyy parem-
min keskittymään oleelliseen. Usein aja-
tellaan, että huippujohtajille pitää yksin-
kertaistaa sanomaa, mutta se ei mielestäni 
ole ihan totta. He ovat keskimäärin erit-
täin älykkäitä ihmisiä, jotka ymmärtävät 
riippuvuuksia hyvin, mutta heillä ei ole 
aikaa eikä taustatietoja kaikista yksityis-
kohdista. Siksi noise vs. signal ratio kannat-
taa pitää tiukkana. Mieti, mitä heiltä tar-
vitset, mitä sen saamiseksi haluat sanoa, 
ja tuo toiset aiheet esille toisella kertaa. 
Sinut kutsutaan todennäköisemmin uu-
destaan juttusille, jos et ole pyörryttänyt 
yleisöä kaikella, mikä yrityksessä kaipai-
si korjausta.

Keskijohdon tehtävä on roolinsa puoles-
ta usein säilyttää olemassa olevat rakenteet 
ennallaan, joten heitä ei aina muutos itses-
sään motivoi. Siksi heille kannattaa koros-
taa kommunikoinnissa riskien hallintaa ja 
niitä elementtejä hankkeessa, jotka varmis-
tavat jatkuvuuden. 

Yrityksen operatiiviset työntekijät ja 
erilaisten järjestelmien käyttäjät monesti 
unohtuvat arkkitehdeiltä. On hyvä ymmär-
tää heitä aidosti, kartoittaa kipupisteitä ja 

viestiä, että heille on luvassa tukea ja turvaa 
tulossa olevien myllerrysten keskellä. 

IT-ihmiset ja tekniset ihmiset ovat minul-
le kohdeyleisöistä rakkaimpia. He toimivat 
usein melko meritokraattisesti. Jos oikeasti 
tiedät asiasta tai aidosti vaikutat siltä, että 
aiot oppia ja olla hyödyksi, pääset mukaan 
keskusteluun. Ja miksi muuten edes halu-
aisit olla vaikuttamassa? 

Uskottavuus

Jos puhut ihmisille vain hetken aikaa, eivät-
kä he tiedä sinusta tai aiheestasi mitään, on 
ainoa asia, jota ihmiset voivat arvioida, pu-
hujan itseluottamus. Eli mitä itsevarmem-
pi olet, sen uskottavammalta kuulostat. Itse 
törmään usein työssäni toiveeseen, että voi-
sin jotenkin oraakkelimaisesti ilmoittaa, että 
näin tämä asia nyt on, enkä käyttää arkki-
tehtien lempilausetta: ”No se nyt vähän riip-
puu”. Kuitenkin arkkitehdin perustoimen-
kuvaan kuuluu miettiä vaihtoehtoja ja ris-
kejä sekä nähdä ne useammat rinnakkaiset 
todellisuudet, jotka eri päätöksiä tekemällä 
tulevaisuudessa odottavat. Miten tätä sitten 
viestiä niin, että vaikuttaisi jotenkin itsevar-
malta? Konsulteilla on usein työkalupakissa 

hyviä keinoja, miten tehdä kaikki vaihto-
ehdot ja niihin liittyvät olettamukset nä-
kyviksi sekä keskittää päätöksentekijöiden 
huomio siihen, että heidän täytyy valita ne 
olettamukset, jotka heidän yritykselleen so-
pivat. Sitä myöten päätösvaihtoehdot ka-
penevat ihan itsestään. Eli arkkitehti ei ole 
epävarma, tulevaisuus sen sijaan aina on, 
ja sen piilottaminen tai yksinkertaistami-
nen ei myöskään pitkällä tähtäimellä lisää 
uskottavuutta.   

Viestintä- ja konsultointikursseille!

Uskon, että arkkitehtuurikompetenssin 
kysyntä jatkuu entisestään ja lähenee joh-
don konsulttien ja luotettujen neuvonan-
tajien työtä. Kaikki, joilla on arkkitehtuu-
rityöhön intoa ja sopivaa ajattelukykyä, 
olisi hyvä saada mukaan luomaan parem-
pia yrityksiä ja yhteisöjä sekä perustellum-
pia ja faktapohjaisempia päätöksiä. Ja jot-
ta se hieno ajattelutyö muuttuu lisäarvok-
si, panostetaan näihin viestintätaitoihin ja 
niiden harjoitteluun. Loistavia tilaisuuksia 
harjoitteluun on ihan joka päivä! n
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Eija Mether
Eija on pitkän linjan ICT-ammattilainen ja työskentelee tällä 
hetkellä Sonerassa Bid Managerina ja Senior Konsulttina.  
Lisäksi osan työajasta hän on tehtäväkierrossa DataInfo Oy:ssä. 
Eija on aktiivisesti mukana myös MiitIT:ssä, ICT-Ladyissä sekä 
ICT Leaders -verkostoissa.

SOTE-järjestelmät & käyttäjien ääni:  
ajatuksia laivaseminaarin aiheesta

SOTE-uudistus edellyttää tehokasta yhteistyötä ja yhtenäisiä toimintatapoja eri  
organisaatioiden välillä mutta myös yhteensopivia tietojärjestelmiä ja uusia, digitaalisia 

palveluja. Tieto saatava liikkumaan standardissa muodossa eri järjestelmien välillä ja samaa 
tietoa olisi voitava hyödyntää eri palvelutuottajien (julkinen, yksityinen ja kolmas sektori) 

järjestelmissä. Näin voidaan varmistaa SOTE-uudistuksen tavoitteet: kaventaa ihmisten  
hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä  
hillitä kustannuksia. Hyvistä tavoitteista huolimatta SOTE-uudistuksen yhtenä uhkana  

nähdään se, että potilas voi pudota eri palvelutuottajien väliin’ kuten viimeisessä  
vaalikeskustelussa todettiin. 

SOTE-tietojärjestelmät, lähtökohdat 

SYTYKKEEN laivaseminaarin esityksessä 
keskityttiin Apotti-järjestelmään. Sen vi-
siona on olla maailman ensimmäinen sosi-
aali- ja terveydenhuollon yhteinen tietojär-
jestelmä: Työntekijöille tulevaisuuden työ-
väline asiakkaan ja potilaan auttamiseen, 
kuntalaisille sujuvuutta itsensä hoitoon 
ja elämänhallintaan. Sanapari ’maailman 
ensimmäinen’ sai ainakin minun kulma-
karvat kohoamaan. Kilpailutuksen perus-
teella järjestelmäksi valittiin EPIC-järjestel-
mä. Apotin kutsuminen potilastietojärjes-
telmäksi antaa kalpean kuvan siitä, mistä 
on kyse. Pohjimmiltaan tekeillä on työkalu, 
joka ohjaa hoitoketjujen ja toimintatapo-
jen yhdenmukaistamiseen ja mahdollis-
taa laajan työnteon laatumittaroinnin so-
siaali- ja terveydenhuollossa. Apotti on siis 
toiminnanohjausjärjestelmä, joka käsittää 
erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuol-
lon, sosiaalihuollon sekä kaikki mukana 
olevat kuntayhtymät ja kunnat. Apotilla 

ohjataan asiakasvirtoja, hoitoa, hoidon tu-
kitoimia, hallintoa jne. 

Hankkeeseen lähdettiin, koska nykyiset 
tietojärjestelmät eivät mahdollista toimin-
nan kehittämistä tietojärjestelmäavustei-
sesti. Nykyisin tieto ei kulje eri järjestelmi-
en välillä, minkä lopputuloksena virheellis-
ten ohjeistusten tai haitallisten päätösten 
seurauksena kuolee vuosittain jopa 700-
1700 ihmistä. Nykyiset tietojärjestelmät 
myös vanhenevat nopeasti. Lisäksi nyky-
järjestelmien käyttäjät ovat sidoksissa vain 
yhteen toimittajaan ja ovat päätyneet ’lä-
hinnä yhden yrityksen lypsylehmäksi’. Tä-
mä ns. toimittajaloukku tarkoittaa tilannet-
ta, johon suljetun tietojärjestelmän ostaja 
joutuu valittuaan järjestelmälle yhden toi-
mittajan, jonka seurauksena kaikki muu-
tostyöt on pakko ostaa samalta toimittajal-
ta, ja tämä voi rahastaa niillä lähes miten 
haluaa. Myös huono laatu ja hitaus ongel-
mien korjaamisessa kulkevat yleensä käsi 
kädessä toimittajaloukon kanssa. 

Tämän lisäsi noin puolet lääkärin työ-
ajasta menee huonosti toimivien tietojär-
jestelmien kanssa. Järjestelmät vaativat pik-
kutarkkojen tietojen tilastointia ja monin-
kertaista kirjaamista. Oma urakka on myös 
sähköisten reseptien uusimisessa.

Apotti hankeryhmän mielestä loukkua ei 
voi välttää, jollei rakenna järjestelmää itse 
nollasta. Se taas vaatisi kymmenen vuoden 
kehitystyön, jonka suuryritykset, siis tal-
laisten tietojärjestelmien toimittajat, ovat 
puolestaan jo tehneet. Apotti edellytti, että 
uusi järjestelmä on modulaarinen eli koos-
tuu eri osista, jotta tilaajat voivat muoka-
ta sitä itse ja liittää siihen muita osia, ku-
ten muiden yritysten ohjelmia. Toimittaja-
loukkuun on olemassa myös useita muita 
tunnettuja ratkaisuja. Esimerkiksi asiakas 
voi vaatia järjestelmän lähdekoodit itsel-
leen tai järjestelmä voidaan jakaa pienem-
piin osiin, joiden väliset rajapinnat stan-
dardoidaan. 

Hieman Apotin historiasta: Sitra teetti 
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➤

Accenturella selvityksen kuinka Suomes-
sa voitaisiin yhtenäistää terveydenhuol-
lon potilastietojärjestelmät ostamalla ul-
komailta valmis järjestelmä. Tämän Sirius-
hankkeen projektipäälliköt ja lähes ko-
ko projektiryhmä olivat joko HUS:n tai  
Accenturen palkkalistoilla, vaikka muo-
dollisesti hankkeen organisoi Sitra. Aja-
tus oli, että uusi järjestelmä tuodaan en-
sin HUS:lle ja sitten muualle maahan Sel-
vityksessä parhaaksi järjestelmäksi todet-
tiin amerikkalainen Epic ja toiseksi tuli 
myöskin amerikkalainen Cerner. Jatko-
toimenpiteinä HUS aloitti Sirius 2 -hank-
keen, jossa valmisteltiin varsinaista jär-
jestelmän kilpailutusta. Accenture hank-
ki (yksin) oikeudet myydä Epic-järjestel-
mää Suomessa.

Apotti kilpailutettiin ja voittajaksi selvi-
ytyi Epic, jota voidaan pitää ns. monoliitti-
senä järjestelmänä. Tällaisen järjestelmän 
ostamisen ongelmat ja riskit ovat alalla 
erittäin hyvin tunnettuja. Alan hankinto-
jen tutkimustiedon (jota on tehty Suomes-

sakin) mukaan tällaisen järjestelmän kehi-
tys-, käyttö- ja ylläpitokustannukset tulevat 
suurella todennäköisyydellä ylittämään ny-
kyiset arviot huomattavasti. Apotti-hanke-
toimisto on vastannut tähän kritiikkiin, et-
tä Apotti ei ole monoliitinen, koska siinä 
on hyvät rajapinnat erilaisten järjestelmien 
integrointiin. Lisäksi sitä voidaan säätää ts. 
konfiguroida eri tavoin. 

EPIC, yritys ja järjestelmä

Epic on terveydenhuoltoon keskittynyt IT-
yritys. Englannissa sillä on vahva asema 
sairaaloiden IT-järjestelmien toimittaja-
na. Epicin järjestelmiä käyttävät sairaalat 
on arvioitu kansainvälisellä HIMSS EM-
RAM mallin mittarilla kärkeen, tasolle 7. 
Yksi suomalainen sairaanhoitopiiri on ar-
vioitu samalla mittarilla tasolle 6 ja HUS-
piirin taso on ehkä 3-4. Sosiaalihuolto ei 
ole erityinen sektori Epicillä. Epic-järjes-
telmää käytetään kuitenkin laajalti terve-
ydenhuollossa, mutta muun muassa Yh-
dysvaltojen kongressissa on kritisoitu sitä 

heikohkon rajapintayhteensopivuuden 
vuoksi, joka tekee sen yhdistämisen so-
velluksiin ja tietojärjestelmiin kankeaksi 
mutta toki mahdolliseksi. Epic yritykse-
nä ei aikaisemmin (v. 2008 ) ollut liiem-
mälti kiinnostunut Suomen markkinas-
ta, koska rahavirrat eivät tuolloin koh-
distuneet oikein mutta nyt, kun Sotea 
yksityistetään, hekin kiinnostuivat mark-
kinoista. 

Epic pohjautuu Yhdysvalloissa 
1960-luvulla luotuun MUMPS-ohjel-
mointikieleen. Se sai alkunsa aikana, jol-
loin tietojärjestelmät koodattiin alusta 
alkaen it-yksiköissä eikä sitä ole suunni-
teltu reaaliaikaisen tiedon välittämiseen. 
MUMPS on vanhanaikainen toteutus-
kieli, mutta se koskettaa Epicin järjestel-
missä vain tiettyjä osia, joiden vanhanai-
kaisuus toki asettaa rajoitteita esim. tie-
tokantaliikenteen tehokkuudelle, mut-
ta oleellisilta osin Apottia ei toteuteta 
MUMPSia koodaamalla. MUMPS-kieltä 
on Apotti-järjestelmän toiminnallisuu-

Tekeillä on työkalu, 
joka ohjaa hoitoketjujen ja toimintatapojen 

yhdenmukaistamiseen sekä mahdollistaa laajan työnteon 
laatumittaroinnin sosiaali- ja terveydenhuollossa.
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desta alle viisi prosenttia. Pääosa järjes-
telmästä toimii vanhan kielen ylle ra-
kennetuilla moderneilla kielillä. Lisäksi 
noin 80 % toiminnallisuuksista on Epi-
cin ns. kirjastoissa ja 20% räätälöidään 
erikseen. Ydinprosesseja ohjelmistoon 
on kuvattuna 160 kpl. 

On kuitenkin todettava, että valmiin ja 
teknisesti osittain vanhentuneen valmis-
tuotteen ostaminen ulkomailta ei vält-
tämättä edistä suomalaisten IT-alan yri-
tysten ja osaajien kehittymistä kansain-
välisessä kilpailussa eikä siten tuo alal-
le kaivattuja ja oikeanlaisia työpaikkoja, 
menestysyrityksiä tai menestystuotteita. 
Mutta Suomen terveydenhuollon IT-taso 
on niin alhainen, että amerikkalainen 
(vanhakin) ratkaisu tuo uutta.

Apotti käyttää KAPA:aa kansalaisel-
le suunnattujen digitaalisten palvelui-
den tunnistamisessa. Hanketoimiston 
mukaan Epicin tekninen alusta tarjoaa 
laajalti vaihtoehtoja ja eri autentikoin-
timalleja melko joustavaan tunnistautu-
mistapaan. Apotti toimii kuitenkin aina 
kulloisenkin kansallisen lainsäädännön 
puitteissa, joten kaikkia tarjolla olevia 
autentikointitapoja ei ole aina mahdol-
lista käyttää vaikka osa niistä olisikin 
työnkulullisesti houkuttelevia. ’Yleises-

ti ottaen yksittäisen iPhone App:in muok-
kaaminen siten, että se käyttää selkeää, 
hyvin dokumentoitua KAPA autentikaa-
tioprotokollaa on melko triviaali tehtävä 
kun sitä vertaa esimerkiksi suljetun lääke-
kierron saamiseen oikeasti toimivaksi tai 
ylipäätään siihen että saadaan ohjelmis-
tokokonaisuus tasolle, jolla pystyy HIMSS 
7 kypsyystason toimintaan’ todetaan han-
ketoimistolta.

Kilpailutus ja käyttäjien ääni

Julkinen ostaa järjestelmänsä pidempään 
käyttöön kuin yksityinen ja julkisella on 
tarve optimoida investointinsa tasaisem-
min ja pidemmälle ajanjaksolle. Julkisel-
la on myös tarve toimia avoimesti kansa-
laisia kohtaan ja kansalaiset ovat samalla 
sen (pitkälti käyttämätön) voimavara oh-
jelmistohankinnoissa. Julkista ohjelmisto-
hankintaa ohjaa myös julkisuuslain, hallin-
tolain, henkilötietolain ja substanssilakien 
antamien reunaehtojen, hyvän hallintota-
van ja hyvän tiedonhallintatavan noudat-
taminen.

Apotti-hanketta on ollut tekemässä n. 
400 sosiaali- ja terveydenhuollon, ICT:n, 
prosessien, tietoturvan, terveyden- ja so-
siaalihuollon hallinnon jne. ammattilais-
ta HUS:sta, Vantaata, Helsingistä, Kirkko-

nummelta ja Kauniaisista. Lisäksi on käy-
tetty mm. VTT:tä, Aalto-yliopiston henki-
löitä ja tehty läheistä yhteistyötä VAKA-
VA-arkkitehtuuri ohjelman, Kuntaliiton, 
STM:n, THL:n ja muiden alan toimijoi-
den kanssa sekä keskusteltu useiden iso-
jen hankkeiden johtajien ja asiantuntijoi-
den kanssa. Määrittelytyössä on yritetty 
hyödyntää ns. parviälyä. Näiden ammat-
tilaisten toimesta valmistui vaatimusmää-
rittely, joka oli kilpailutuksen perustana. 
Hankinta suoritettiin ns. neuvottelume-
nettelynä.

Neuvottelumenettely antaa mahdol-
lisuudet kaikille osapuolille ymmärtää, 
mitä tilaaja haluaa kilpailuttaa ja tämä 
on kuvattuna vaatimusmäärittelyissä. Sa-
moin menettely pyrkii varmistamaan, että 
kaikki puhuvat samasta asiasta. Menette-
lytapa ei kuitenkaan poista sitä jatkuvaa 
haastetta, miten aidosti hinnan ja laadun 
suhde tulee otetuksi huomioon. Jos hin-
nan osuus 40 %, niin se on (liian?) mer-
kittävä. Hankinnan kohde määritellään 
siis lopullisesti vasta siinä vaiheessa, kun 
neuvottelut osapuolten välillä on käyty. 
Neuvottelumenettelyn käyttö on yleisty-
mässä ja se soveltuukin hyvin esimerkiksi 
tietojärjestelmähankintoihin. On kuiten-
kin tärkeää muistaa, että neuvottelut tu-
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lee toteuttaa noudattamalla tasapuolisen ja 
syrjimättömän kohtelun periaatteita. Han-
ketoimiston tehtävänä on varmistaa, että 
saadaan sitä, mitä on tilattu.

Projektityö

Kaiken kaikkiaan Apotti-toimistossa työs-
kentelee noin 300 sosiaali- ja terveyden-
huollon ammattilaista, käytettävyysasian-
tuntijaa, sovelluskehittäjää, kouluttajaa, 
it-asiantuntijaa sekä joukko muita osaajia. 
15.8. aloitti Vallilassa 150 uutta työntekijää. 
Uusista työntekijöistä suuri osa tekee töitä 
järjestelmän mukauttamisessa tai ’ruuvi-
en säädöissä’, kuten seminaarissa todettiin, 
Suomen oloihin. Toinen suuri osaajia työl-
listävä kokonaisuus on järjestelmien integ-
raatiot, joiden parissa työ on teknisempää. 
Kolmas joukko ovat pääkouluttajat, jotka 
puolestaan opastavat kouluttajat työhönsä. 
Käyttöönoton valmistelemiseksi koulutus-
materiaaleja suomeksi ja suomalaisen so-
siaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta 
ryhdytään laatimaan jo nyt. Näiden lisäksi 
150 osaajan joukossa on joitakin erityisteh-
täviin sijoittuvia osaajia, kuten tietoturvaih-
misiä ja projektipäälliköitä.

Työssä tarvitsee loogista ajattelukykyä, 
mutta ei esimerkiksi välttämättä koodaus-
taitoja, joten hakijoita seulottiin sitä mit-

taavalla testillä. Osa it-töitä tehneistä ei lä-
päissyt testiä, kun taas moni hoito- ja so-
siaalialan työntekijä pärjäsi niissä. Apo-
tin mukauttaminen eli parametrisointi ei 
vaadi syväkoodaustaitoja vaan esimerkiksi 
kenttien ja tietoelementtien järjestelemistä. 
Epiciä käyttävät muut organisaatiot (asiak-
kaat?) ovat luoneet valmiiksi malleja kirjas-
toon, ja tällaista hyväksi havaittua mallia 
muokataan sitten Suomeen sopivaksi. Esi-
merkiksi paikallisen lääketieteen sanaston 
osaamisesta on apua tässä työssä.

Tiedolla johtaminen on äärimmäisen 
merkittävässä asemassa SOTE-uudistukses-
sa. Valtaosa Apotti-järjestelmän mukanaan 
tuomista hyödyistä toteutuu sitä kautta, mi-
ten organisaatiot ja käyttäjät hyödyntävät 
saamaansa tietoa toimintansa laadun, pro-
sessien ja toimintatapojen kehittämisessä.

Lopuksi

Apotin lupaus on palvelu, joka vapauttaa 
aikaa ihmisille. Se tarkoittaa:

•  Aikaa potilaalle ja asiakkaalle
•  Ydintehtävien sujuvuutta
•  Aikaa johtamiselle
•  Voimavarojen kohdentumista
•  Parempaa tuottavuutta

Visioiksi on määritelty: ‘Vuonna 2020 

omistajillamme on käytössään asiakas- ja 
potilastietojärjestelmä, jonka käyttäjät ko-
kevat helpoksi ja tehokkaaksi ja joka toteut-
taa tavoitellut hyödyt.’

Artikkelissa on hyödynnetty internettiä, 
eri blogi-kirjoituksia, Facebook-sivustoja, 
hankinta-asiakirjoja ja erilaisten tilaisuuk-
sien materiaaleja. Mielipiteet ovat omiani 
eivätkä edusta esim. Sytykkeen tai työnan-
tajani kantaa. n

Sytyke_4_2016.indd   25 25.11.2016   8.54



26 Sytyke 4  •  2016

Mika Rintala
toimii it-projektipäällikkönä Hämeen ammattikorkeakoulussa.  
Hän vastaa muun muassa uusien mobiilipalveluiden kehittämisestä 
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Monissa organisaatioissa on käytössä lukuisa määrä pitkät perinteet omaavia 
tietojärjestelmiä, jotka eivät yleensä tarjoa käyttäjilleen responsiivisia  

mobiilikäyttöliittymiä, puhumattakaan natiiviapplikaatioista. Mobiilipalveluiden  
tarve on siis huutava, mutta miten organisoida palveluiden kehitys niin,  

että panoksille saadaan mahdollisimman suuri tuotto?

T
ietojärjestelmien käyttöympäristöt 
ovat muuttuneet viimeisen kym-
menen vuoden aikana perusteelli-
sesti. Vielä viime vuosikymmenel-

lä oltiin tyytyväisiä siihen, jos järjestelmän 
käyttöliittymä oli ylipäätään selainkäyttöi-
nen, ja järjestelmähankinnoissa vaadimme 
tätä. Kosketusnäytöllisten älypuhelinten 
esiinmarssi toi palveluiden kuluttajien saa-
taville ensimmäistä kertaa aidosti taskuun 
sopivan tavan käyttää Internet-palveluita, 
ja vuonna 2014 mobiilisti nettiä käyttävi-
en lukumäärä ylitti työpöytäkoneelta net-
tiä käyttävien määrän. Mobiilipalvelut eivät 
enää ole ekstraa, vaan perustason palvelua 
- palvelua joka pitää olla tarjolla ja jonka 
pitää toimia. Varsinkin nuoremmat tieto-
järjestelmien käyttäjät pitävät itsestään sel-
vänä sitä, että ainakin kaikki heille tärkeät 
palvelut toimivat kännykällä. 

Mobiilipalveluiden kehittämisen koordi-
nointi voi kuitenkin olla erittäin haastavaa 
ilman mobiilistrategiaa ja sitä tukevaa ke-
hittämissuunnitelmaa – lähes kaikilla kun 
on mielipide siitä, minkälaisia ja minkä nä-
köisiä palveluiden tulisi olla ja miten niitä 
tulisi kehittää. Mobiilistrategia asettaa pal-
veluiden kehittämiselle selkeät pelisäännöt 
ja osoittaa organisaatiolle minkä prosessi-
en kehittäminen ja mobilisointi tuottavat 
eniten hyötyä. Siksi Hämeen ammattikor-
keakoulussa päätettiin laatia mobiilistrate-
gia  yhteistyössä tärkeimpien asiakkaidem-
me kanssa.

semän kehittämisorientoitunutta henkilö-
kunnan edustajaa siten, että it-näkökulman 
lisäksi edustettuina olivat viestinnän, verk-
ko-opetuksen ja opiskelijapalveluiden näkö-
kulmat. Työryhmään valittiin vain sellaisia 
henkilöitä, joilla oli mahdollisuus osallistua 
aktiivisesti strategiatyöhön. 

Tärkein sidosryhmämme ovat opiske-
lijamme. Siksi panostimme erityisesti hy-
vien, aktiivisten opiskelijoiden saamiseen 
mukaan työryhmään. Aikaisemmin olimme 
hakeneet projekteihin osallistuvat opiskeli-
jat opiskelijajärjestöjen kautta, mutta tällä 
kertaa päätimme kokeille hieman erilaista 
tapaa. Julkaisimme organisaatiomme Yam-
merissa (yrityksen sisäinen, virallinen vies-
tintäkanava ja sosiaalinen verkosto) avoi-
men ilmoituksen ja saimme näin aidosti 
tästä projektista kiinnostuneet opiskelijat 
mukaan. Opiskelijoiden panos projektiin 
oli erittäin merkittävä: heidän ansiostaan 
mobiilistrategiaan saatiin tuoretta näkemys-
tä siitä, minkälaisia opiskelijoille suunnattu-
jen mobiilipalveluiden pitäisi olla. Samalla 
huomasimme, että me henkilökuntaan kuu-
luvat kuvittelemme opiskelijoiden tarvitse-
mat palvelut paljon monimutkaisemmiksi 
kuin ne ovatkaan. 

Mobiilistrategiaa ketterästi

Strategiatyö käynnistettiin kickoff-päivän 
avulla. Kickoff-päivänä konsulttimme piti 
innostavan tilannekatsauksen mobiilipalve-
luihin ja käyttäjälähtöiseen suunnitteluun. 

MOBIILISTRATEGIA TUKEMAAN 
PALVELUIDEN KEHITTÄMISTÄ

Miten ja minkälaisella kokoonpanolla 
liikkeelle?

Alkuvaiheessa meillä ei ollut kovinkaan sel-
keää kuvaa mistä kaikesta mobiilistrategi-
assa on kyse, joten turvauduimme mobii-
listrategia-asioihin perehtyneen konsultin 
apuun. Oikean henkilön löysimme Linke-
dInin kautta. Konsultin palveluita käytet-
tiin strategiatyön sisällön hahmottamiseen 
ja rajaamiseen sekä projektin kickoff-päi-
vän suunnitteluun ja toteuttamiseen. Hä-
nen panoksensa oli erittäin merkittävä ko-
ko projektin onnistumisen kannalta. Olim-
me varautuneet budjetoinnissa siihen, että 
käyttäisimme konsulttiamme strategiatyön 
eri vaiheissa, mutta aloitusvaiheen jälkeen 
pärjäsimme omin voimin. 

Halusimme mobiilistrategia-työryhmään 
mukaan kaikkien keskeisimpien sidosryh-
mien edustajat. Työryhmään valittiin seit-
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Lisäksi mietimme pienryhmissä, minkälai-
sia mobiilipalveluita organisaatiomme tar-
vitsisi - päivän lopuksi näistä valittiin yh-
dessä parhaat ideat jatkojalostettaviksi. Ide-
oista osa päätyi mobiilipalveluiden kehitys-
jonoon asti, ja tärkeimpien toteutus aloitet-
tiin jo strategiatyön aikana.

Varsinainen työskentely tapahtui noin 
kuukauden mittaisissa iteraatioissa, joista 
kullekin asetettiin realistiset ja selkeät ta-
voitteet. Kussakin iteraatiossa työstettiin 
valmiiksi vähintään yksi mobiilistrategian 
osa-alue. Työskentelytapana käytettiin pien-
ryhmätyöskentelyä ja koko ryhmän yhtei-
siä työpajoja, joita järjestettiin joka iteraa-
tiossa vähintään yksi. Tavoitteet 
jaettiin pienempiin osa-alueisiin 
ja kutakin osa-aluetta työstämään 
nimettiin sopiva pienryhmä. Pien-
ryhmien kokoonpanot vaihtelivat 
kulloistenkin tehtävien mukaan. 
Pienryhmät valmistelivat työpajo-
ja varten hyvin perustellut ratkai-
suvaihtoehdot ja -esitykset - näin 
varsinaisissa työpajoissa työsken-
tely oli erittäin tehokasta ja pää-
töksenteko nopeaa ja perusteltua. 
Työpajoissa saatiin aina vietyä yksi 
tai useampia projektia eteenpäin 
vieviä asioita päätökseen. Projek-
tiryhmän pienehkö koko antoi 
kaikille mahdollisuuden osallis-
tua keskusteluihin ja päätöksen-
tekoon, ja ryhmämme jäsenet oli-
vatkin erittäin aktiivisesti mukana 
molemmissa. Muutaman kerran 
keskustelut taisivat hieman rön-
syilläkin, mutta ainakin näin jälki-
käteen ajateltuna niilläkin oli oma 
tilauksensa. Emme toki olleet aika kaikista 
asioista heti samaa mieltä, mutta osasim-
me kuunnella toisiamme, hakea kompro-
misseja ja tarvittaessa jopa äänestimmekin 
ratkaisuista.

Monet mieltävät mobiililaitteiden han-
kintapolitiikan (minkä mallisia ja merkkiä 
laitteita henkilökunnalle hankitaan ja tue-
taan) kuuluvan mobiilistrategiassa määri-
teltäviin asioihin. Tämän määrittely osoit-
tautui kuitenkin niin aikaa vieväksi ja han-
kalaksi asiaksi, että se päätettiin jättää pois 
tästä strategiatyöstä. (Kysehän on kuitenkin 
”vain” laitteista, ja niiden tärkeys tässä koko-
naisuudessa oli varsin vähäinen.) 

Strategiatyössä tarvittavien taustatieto-
jen hankkimiseksi laadimme opiskelijoil-
le suunnatun kyselyn, jonka tarkoituksena 
oli selvittää opiskelijoiden käytössä olevien 
älypuhelinten määrää ja niiden käyttöjärjes-
telmät. Samassa kyselyssä selvitimme lisäk-
si sen, mitä palveluita opiskelijat haluaisi-
vat mobiilisti käyttää. Kyselyn tulokset eivät  

yllättäneet: älypuhelimia on lähes kaikilla 
ja käyttöjärjestelmistä oli käytössä Android, 
iOS ja Windows Phone. Myöskään odote-
tuimpien ja halutuimpien mobiilipalvelui-
den luettelo ei tarjonnut suuria yllätyksiä: 
eniten tarvetta on hyvin yksinkertaisille pal-
veluille, kuten mobiilisti toimiville lukka-
reille ja ruokalistoille. Sattumaa tai ei, mutta 
nämä tulokset olivat erittäin hyvin linjassa 
työryhmän opiskelijajäsenten näkemysten 
kanssa eli heidän ajatuksensa tarpeellisim-
mista mobiilipalveluista vastasi melko tark-
kaan kyselyn tuloksia. Opiskelijoille suun-
natun kyselyn lisäksi päätöksentekoa tuke-
vaa tietoa hankittiin muun muassa www-

palveluidemme kävijäseurannan tiedoista, 
kuten laite- ja käyttöjärjestelmätiedot.

 Kunkin iteraation päätteeksi työryhmä 
esitteli iteraatiossa valmistuneet mobiilistra-
tegian osa-alueet projektin ohjausryhmälle. 
Iteraatioihin perustuva työskentelymenetel-
mä osoittautui tehokkaaksi: mobiilistrate-
gia valmistui ennakkoon määritellyssä ai-
kataulussa ja sille saatiin johtoryhmän hy-
väksyntä. 

Lopputulokset

Varsinainen mobiilistrategiamme on erit-
täin tiivis, yhden sivun pituinen doku-
mentti. Siinä tuodaan julki mobiilipalve-
luiden tärkeimmät asiakasryhmät, liike-
toiminnalliset tavoitteet ja toteuttamis-
periaatteet.

 Varsinaisen mobiilistrategian lisäksi 
työryhmä laati strategian jalkauttamista 
tukemaan yksityiskohtaisemman mobiili-
palveluiden kehittämissuunnitelman vuo-
siksi 2016-2020. Kehittämissuunnitelma 

vastaa muun muassa näihin kysymyksiin:

• Mitkä ovat mobiilipalveluiden asiakas-
ryhmät?

• Mitkä ovat asiakkaiden tarpeet ja miten 
ne voidaan selvittää?

• Minkälaiset resurssit meillä on käytet-
tävissä?

• Mitä mobiipalveluita kehitämme ja 
missä järjestyksessä?

• Miten varmistetaan mobiilipalveluiden 
tietoturva?

Kehittämissuunnitelma ei ole - eikä sen ole 
tarkoituskaan olla - muuttumaton doku-
mentti vaan sitä tulee mukauttaa toimin-

taympäristön muutosten mukaan. 
HAMKissa kehittämissuunnitel-
man toteuttaminen ja toteuttami-
sen seuranta sekä suunnitelman 
ylläpito on tietohallintojohdon 
vastuulla. 

Tavoitteenamme on, että vuonna 
2020 emme enää tarvitse erillistä ke-
hittämissuunnitelmaa, vaan siihen 
mennessä on vanhoihin järjestel-
miin rakennettu tarvittavat mobii-
likäyttöliittymät ja uusien järjestel-
mien hankinnoissa on mobiilistra-
tegian mukaisesti otettu huomioon 
mobiilikäytön vaatimukset – mobii-
listrategiaa toteuttamalla päädytään 
siis tilanteeseen, jossa mobiilipalve-
luiden kehittämistä ei tarvitse erik-
seen miettiä.

Jo nyt mobiilistrategia on tuonut 
palveluiden kehittämiseen kaivat-
tua tarkkuutta ja terävyyttä: meidän 
ei tarvitse käyttää turhaan aikaa ja 
energiaa tapauskohtaisten ratkaisu-

mallien keksimiseen, koska kehittämissuun-
nitelmassa on määritelty esimerkiksi tuetut 
ekosysteemit. Mobiilistrategian toteuttami-
nen on myös kirjattu organisaatioyksiköi-
den tavoite- ja tulossopimuksiin eli kaikki 
organisaatiomme jäsenet on sitoutettu toi-
mimaan mobiilistrategian mukaisesti. 

Mobiilistrategia ja mobiilipalveluiden 
kehittämissuunnitelma antavat organisaa-
tiolle hyvän perustan palveluiden syste-
maattiselle kehittämiselle varsinkin tilan-
teessa, jossa käytössä olevat järjestelmät ei-
vät mobiilikäyttöliittymiä sisällä. Vielä tänä 
päivänä tietojärjestelmien suunnittelussa 
lähdetään tyypillisesti liikkeelle työpöytä-
käyttöön soveltuvista käyttötapauksista ja 
-liittymistä, mutta ehkäpä jo lähitulevai-
suudessa lähtökohtana tulee olemaan äly-
puhelinkäyttö ja äärimmilleen yksinkertais-
tetut käyttötapaukset. Yksinkertainen kun 
on kaunista ja usein aika tehokastakin. n
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Aktiivisuus kannattaa aina
Mika Helenius on aloittanut työnsä toiminnanjohtajana vauhdilla. Hän on kiertänyt ympäri Suomea yhdistyk-
sissä, oppilaitoksissa, tapahtumissa sekä eri tilaisuuksissa puhujana, näkynyt mediassa ja antanut lausuntoja 
alaan liittyen. Hän keskustelee aktiivisesti sidosryhmiemme kanssa. Kaiken tavoitteena on yhteistyön kehittä-
minen sekä yhtenäisyyden lisääminen.

Olemme olleet syksyn aikana monessa tapahtumassa mukana yhteistyökumppanina. Sytykkeen seminaariris-
teilyllä, Tivi Business Intelligence -tapahtumassa yhdessä ICT Leadersin kanssa, Tivi & Henry HRx -tapahtumas-
sa MiitIT:n kanssa, Tivi Digital & Cyber Security -tapahtumassa Tietoturvan kanssa sekä TalentIT-tapahtumassa 
TIVIAna. Erityisesti olemme pyrkineet kehittämään yhdistystemme välistä näkyvyyttä ja yhteistyötä tapahtu-
mien osalta, joista mainittakoon Mindtrek Tampereella yhdessä Sytykkeen ja Pitkyn kanssa sekä Kyberturvalli-
suus Jyväskylässä Ketkyn ja Tietoturvan kanssa.

Kaikista näistä on saatu monipuolista näkyvyyttä eri kanavissa ennen ja jälkeen tapahtuman. Lisäksi jokaises-
ta on saatu uusia henkilöjäseniä sekä yritysjäsenyys. Pääosassa on kuitenkin sellaisen aktiivisuuden osoittami-
nen ja yhdistysten toiminnan näkyväksi tekeminen, joka kantaa pitkälle ja herättää mielenkiintoa toimintaa 
kohtaan. Tapahtumat ovat oleellinen osa vuorovaikutus- ja verkostoitumismahdollisuuksia jäsenhankinnan 
takaamiseksi ja tunnettuuden lisäämiseksi. 

Kannattaa hyvissä ajoin olla yhteydessä ja pohtia, miten voisimme hyödyntää yhdistyksen 
näkökulmasta paikallisia tai teemaan liittyviä tapahtumia, seminaareja tai muuta tilaisuutta. 
Yhdistämällä voimat saamme varmasti enemmän.

PS. olemme vahvasti mukana IT PRO 2017 -tapahtumassa. Uudeksi pohdinnan aiheeksi nousi 
mahdollinen kuljetus tapahtumaan, miten, kenelle ja mistä. Jos Sinulla on ehdotus, laitathan 
tulemaan kiitos.

Mitä tulee viestinnälliseen aktiivisuuteen, toivomme jatkuvasti saavamme julkaistavaksi yhteisömme tuotta-
mia artikkeleita, blogeja, sisältöä. On äärimmäisen järkevää hyödyntää sitä resurssia, jota meillä TIVIA-yhtei-
sössämme on, eli Sinua! Kirjoituksen tai kirjoitustaidon ei tarvitse olla tähtiaineksin muotoiltu, riittää, että se 
liittyy alaan, on asiantuntevasti tuotettua ja kiinnostavaa. Me TIVIAssa voimme muokata kokonaisuutta, jos 
sitä tarvitaan. Kunhan saamme sisältöä, kiitos. 

Tutkimukset
Syksyllä on pidetty tilaisuus Myynnin esteet ICT -alalla -tutkimustulosten tiimoilta. Lisäksi pidimme lehdistö-
tilaisuuden aiheesta: Tietohallintojen johtaminen Suomessa. Molemmista on saatavilla raportit osoitteesta: 
http://www.tivia.fi/julkaisut/tutkimukset. 

Koulutukset
Meillä on uusia yhteistyökumppaneita, kuten KPMG, Marckwort, Anycase Solutions Finland, MARK, Wistec. Lisäksi olemme 
ottaneet TIVIAn tarjontaan muutaman uuden koulutusvaihtoehdon. Uusien osalta haaste on aina viestin läpimeno, joka 
vaatii aikaa. Syksyllä hyvin vetäneitä koulutuksia ovat SCM sekä tietosuoja, myös räätälöityinä yrityksille. 

Kiitos kaikille kuluneesta vuodesta. 

Hyvää joulun odotusta toivottaen,

Nina From
markkinointi- ja koulutuspäällikkö
TIVIA
nina.from@tivia.fi

Syksyn alun tervehdys TIVIAsta

TIVIA  
tiedottaa
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Jaana Lehojärvi voitti Vaikuttavin opinnäytetyökilpailun 

Jaana Lehojärvi Jyväskylän yliopistosta vakuutti opinnäytetyökilpailun raa-
din kandidaatintyöllään Tekninen velka hallinnoinnin näkökulmasta - tun-
nusta, tunnista ja rajoita. 

Kun näennäisestä tehokkuudesta tuleekin syy tehottomuuteen. Teknistä vel-
kaa voidaan yksinkertaisesti kuvata esimerkiksi puutteellisella ohjelmisto-
koodin viimeistelyllä, joka jatkossa hankaloittaa tarpeettomasti ja tarpeetto-
man paljon koodin jatkokehitystä ja edelleen hyödyntämistä. Suuremmassa 
mittakaavassa tekninen velka on luontaisesti yhdistettävissä niin työn kuin 
ekosysteemin laatuun. 

Hallitsematon tekninen velka hidastaa nyt niin ajankohtaisen digiyhteiskun-
nan muodostumista. Laajat arkkitehtuuriset kokonaisuudet eivät voi rakentua 
ohjelmistolle, jota ei voi kehittää tai jalostaa. Lehojärvi tutustuttaa kirjalli-
suuskatsauksessaan lukijan teknisen velan tyyppeihin sekä sen hallinnointiin, 
tunnistamiseen, ehkäisemiseen ja mittaamiseen. Työ raapaisee leveän siivun 
koko aihepiiristä ja jättää erinomaisen alustan jatkotutkimuksille. 

Ottaen huomioon, kuinka yleisestä, laajasta ja silti yllättävän tuntematto-
masta ilmiöstä on kyse, on Lehojärven tutkimus yhteiskunnallisestikin mer-
kittävä ja vaikuttava. Tämä seikka on johtanut siihen, että Lehojärven kandi-
daatintyö valitaan lukuvuoden 2015-16 vaikuttavimmaksi opinnäytetyöksi. 

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 
yliopistosta (pro gradu tai kandityö) 
tai ammattikorkeakoulusta 1.7.2016–
30.6.2017 välisenä aikana vähintään 
arvosanalla hyvä.

 

Vaikuttavimman opinnäytetyön  
palkintona on 500 euron stipendi  
sekä vuoden jäsenyys Sytyke ry:ssä 
sisältäen TIVIAn jäsenyyden.  
 

 

Lisätietoja: http: //www.sytyke.org/
tapahtumat/opinnaytetyokilpailu/
 

Sytyke ry palkitsee vuosittain vai-
kuttavimman tietojärjestelmätyö-
aiheisen opinnäytetyön. Palkinnon 
tarkoituksena on kannustaa opis-
kelijoita tekemään laadukkaita 
opinnäytetöitä, edistää suomalaista 
tietojärjestelmätyön osaamista ja 
tehdä Sytyke ry:n toimintaa tunne-
tuksi oppilaitoksissa ja alan opiske-
lijoiden keskuudessa.
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KUUTAMOLLAKUUTAMOLLA

Nykymaailma on mennyt aika mahdottomaksi. 
Ei riitä, että pitää jatkuvasti olla tavoitettavis-
sa nyt kun kaikilla on älypuhelimet taskussa, 

joten puhelut, sähköpostit, yksityisviestit ja somen 
pitkät sormet ovat jatkuvasti kutittelemassa jokaista 
meistä. Sen lisäksi töissä asetutaan avokonttoreihin, 
joissa audiovisuaaliset häiriötekijät sotkevat alituiseen 
mahdollisuuksia päästä omissa tehtävissään tuotta-
valle tasolle. Linkedinissä pitää olla vähintään tuhat 
kontaktia ja omassa cv:ssä on korostettava verkostoitu-
miskyvykkyyksiä juohevien esiintymistaitojen lisäksi, 
and fluently in english, too.  

Mihin on kadonnut pyyteettömän yksinaherruksen 
arvostus? Silloin ennen, guru-maineen edellytyksenä 
oli umpimielisen möllön ulkoinen habitus ja verbaali-
nen ulosanti piti olla vähintään takeltelevan epäselvää 
muminaa. Uskottavuuspisteitä ropisi jotenkin oudol-
la vaatetuksella ja muilla kummallisilla tavoilla, esi-
merkiksi eri parin kengillä ja kantelemalla mukanaan 
paperipussissa narunpätkäkokoelmaa. Varsinaiset gu-
rut eivät välttämättä edes vastanneet riittävän typeriin 
ja yksinkertaisiin kysymyksiin tai mikäli kysymyksen 
esittäjä ei ollut ansainnut gurumestarin arvostusta. 
Tai ehkä heidän aistinsa eivät yksinkertaisesti rekis-
teröineet mitään typeräksi luokiteltavaa. Ja typeräksi 
luokittui kaikki juuri heidän ydinosaamisensa ulko-
puolinen. Turhuuksiin ei kannattanut tuhlata aikaa 
tai muita resursseja. Tällainen guru saattoi kuitenkin 
olla painonsa arvoinen kultaa tuntiessaan oman alu-
eensa läpikotaisin. Nämä tällaiset alkavat olla harvi-
naisia nykyään. Ehkä heitä on kerääntynyt jonnekin 
salaiseen paikkaan, mistäpä sitä tietää. 

Introverttejä on kolmisenkymmentä prosenttia 
kansasta. Heille avokonttorit, teennäinen sosiaali-
suus, verkostoitumispakko ja jatkuva vuorovaikut-
teisuus ovat tuskallisia ja persoonanvastaisia työn-
tekoa haittaavia ongelmia. Tällaisia ihmisiä varten 
pitäisi maisemakonttoreissakin olla yksityisiä kolo-
ja, sellaisia, joissa ei voi hiipiä toisen selän taakse 
salaa ja joissa introvertti voi valmistautua muuta-
man sekunnin huomatessaan jonkun taas tulevan 
häiritsemään. Paras tietenkin olisi, jos heillä olisi 
oma lukittava huone ja kaikki työyhteisön jäsenet 
ymmärtäisivät jättää heidät rauhaan tekemään si-
tä, missä ovat parhaimmillaan, yksin tekemisessä.  

Vastavuorovaikutus

Tämä ennen niin arvostettu vähemmistö on joutunut 
koko ajan ahtaammalle, kuin intiaanit aikoinaan. 
Eikä riitä, että kaikkien pitäisi olla ekstroverttejä. Ei 
ei, sen lisäksi pitäisi olla ystävällinen ja saada mani-
pulatiivisin keinoin ihmiset haluamaan tekemään 
asioita, joita eivät halua tehdä. 

 Nykyajan ohjelmistokehityskin on yhtä ryhmä-
työtä. Ei ole ihme, että projektit venyvät, budjetit 
paukkuvat ja projektijohdon hermot käryävät kuin 
länsimetron tunneleissa. Koko ajan vain kommuni-
koidaan ja palaveerataan ja energia menee kaikkeen 
muuhun kuin raakaan työntekoon. Tässä vaiheessa 
kehottaisin lukijoitani muistelemaan Osmo A. Wii-
on lakeja inhimillisestä viestinnästä.  Erityisesti la-
ki numero 1: Viestintä yleensä epäonnistuu – paitsi 
sattumalta. Sekä 4.1: Mitä enemmän viestitään sitä 
nopeammin väärinkäsitykset lisääntyvät. Näiden la-
kien perusteella pitäisikin kaikki palaverit perua ja 
turhaa on myös dokumentointi, joku sen kuitenkin 
ymmärtää väärin. Ajatelkaapa sellainen ihana maa-
ilma, että ei olisi ollenkaan palavereita, eikä asioita 
tarvitsisi dokumentoida! Silloin voisi kaikessa rau-
hassa tehdä töitänsä, parin viikon työjono tulisi val-
miiksi hyvin nopeasti eikä se sen sijaan kasvaisi päi-
vittäin. Lisäksi sähköpostin käyttö pitäisi lopettaa, 
koska sehän sisältää vain huonosti muotoiltua infor-
maatiota, joka luo runsaat mahdollisuudet väärinkä-
sityksille ja sitä kautta hukkaan heitetylle työajalle. 
Sitten, kun tuo parin viikon työjono on hoidettu, 
voikin sitten keksittyä oikeasti niihin töihin, mitä 
siellä työsopimuksessa lukee. Suomalaiset yritykset 
muuttuisivat yhtäkkiä kummastuttavan tehokkaiksi, 
innovaatiotaso nousisi taivaisiin ja kilpailukykym-
me samoin. Ulkomailla tätä ihmeteltäisiin kovasti 
ja siellä järjestettäisiin kokouksia, joissa yritettäisiin 
diskuteeraamalla saada selville Suomen yhtäkkinen 
nousu tähtitieteelliselle tasolle työn tuottavuudessa. 
Ja mitä enemmän ulkomailla kokousteltaisiin, sitä 
syvemmälle siellä sukellettaisiin.  Mutta ei hätää, 
jotkut lapsena liikaa sokeria saaneet vilkkaat ekst-
rovertit tuossa tuokiossa huomaisivat maailmassa 
olevan markkinaraon ja niinpä suomalainen yrmyys 
tuotteistettaisiin ja myytäisiin suurella menestyksellä 
maailmalle. Joten älkää huoliko, syrjityt introvertit, 
aikamme koittaa vielä. n
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Systeemityöyhdistys Sytyke ry on Tieto- ja viestintätekniikan 
ammattilaiset TIVIA ry:n suurin valtakunnallinen 
teemayhdistys, joka jo vuodesta 1979 lähtien on 
kehittänyt tietojärjestelmäalan ammatillista osaamista. 
Sytyke yhdistää suomalaiset tietojärjestelmätyön 
ammattilaiset liiketoiminnasta teknisiin asiantuntijoihin. 
Käsittelemme alan ajankohtaisia teemoja, keskustelemme 
ja opimme yhdessä – hypetystä tervejärkisesti. 
Sytykkeen osaamisyhteisöissä samoista teemoista 
kiinnostuneet verkostoituvat asiantuntijatapahtumissa. 
Lisätietoja: www.sytyke.org.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 
varapuheenjohtaja sekä 3 – 5 varsinaista jäsentä  
ja 2 varajäsentä.  
Hallituksen sähköpostilista: info (at) sytyke.org.

Anne Valsta,
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
anne.valsta (at) sytyke.org

Timo Piiparinen, 
varapuheenjohtaja,  

Jyväskylän kaupunki
timo.piiparinen (at) sytyke.org

Heikki Naski,
puheenjohtaja 

Edita Publishing 
puheenjohtaja (at) sytyke.org

Lea Pitkänen, 
lehden päätoimittaja
KREAM Helsinki
paatoimittaja (at) sytyke.org

Minna Oksanen
Talent Base
minna.oksanen (at) sytyke.org

Ville Availa 
Ambientia

ville.availa (at) sytyke.org

Lauri Laitinen
lauri.laitinen (at) nokia.com

HALLITUS 2016

Mitro Kivinen
mitro.kivinen (at) iki.fi

Sytyttääkö? - Liity jäseneksi
Jäseniksi voivat liittyä kaikki tietojärjestelmäalasta  
kiinnostuneet henkilöt ja organisaatiot. Systeemi- 
työyhdistys Sytykkeen jäseneksi liitytään  
Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:n  
sivustolla tivia.fi/liity valitsemalla jäsenyhdistykseksi  
Systeemityöyhdistys Sytyke. Henkilöjäsenmaksu  
vuonna 2016 ilman lehteä on 58 € vuodessa, nuorelle  
opiskelijalle 19 € vuodessa. Jos olet jo TIVIAn jonkin  
toisen yhdistyksen jäsen, niin Sytykkeen lisäjäsenyys  
maksaa vain 15 € vuodessa.  
Lisätietoja: tivia.fi, sytyke.org, ja jasenasiat (ät) tivia.fi.

VARAJÄSENET

Matias Miettinen
 Tampereen ammattikorkeakoulu

matias.miettinen (at) sytyke.org

Eija Mether
TeliaSonera
eija.mether (at) sytyke.org

LIITTOKOKOUSEDUSTAJAT

Timo Piiparinen
timo.piiparinen (at) sytyke.org
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Joulupukin virallisilla laivoilla pääset 
kiireettömästi juhlatunnelmaan jo 17.11. alkaen. 
Tervetuloa laivoille, jotka on lastattu joululla!

Varaa aikaa yhdessä silja.fi/joulu

Sytyke_4_2016.indd   32 25.11.2016   8.54


