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Pääkirjoitus
Sytyke täytti 25.10.2004 25 vuotta. Neljännesvuosisadan kunniaksi vuoden neljäs lehti on

oman yhdistyksemme lyhyt historiikki.

Lähestyimme teemaa näkökulmasta, miten Systeemityökerho Sytyke on vastannut alan
haasteisiin eri aikoina. Lyhyesti voidaan sanoa, miten ATKsta on tullut ICT. Matka on ollut
pitkä, mutta onko aina ollut jotain , joka pysyy ja jopa paranee – muutakin kuin SYTYKE.

Lehden alussa on kuvaukset tämänhetkisistä virstanpylväistä. Aloituskokouksesta ja 25-
vuotisjuhlista. Systeemityön historiasta ja tulevaisuudesta on lehdessä kaksi artikkelia ja varsi-
naiseen 25-vuotishistoriaan kuljetaan viimeisimmän Sytyke-seminaariraportin ja aamukahvi-
keskustelun kautta, jossa peilattiin Sytykkeen roolia alan kehityksessä.

Suurin osa lehdestä on jaettu Sytykkeen aikakausiin. Karkeasti aikakaudet tähän asti voi-
daan jakaa: Esiyhdistyksellinen aika, Kerhojen aika, Työryhmien aika ja fuusioiden aika. Vuon-
na 2004 on ollut havaittavisssa seuraavan aikakauden alku. Fokusoitumisen aika. Sytykkeen
jäsenistöä kiinnostaa tarkemmin, mitä omimmalla alueella on tapahtumassa. Vuoden aikana on
jo saatu perustetuksi DAMA Finland ja tulevana vuonna toimintansa on aloittamassa kolme
uutta osaamisyhteisöä (OSY): ProjektiOSY, ViestintäOSY ja OlioOSY. Tarkemmin toiminnas-
ta löytyy tietoa nettisivustolta sekä lehden infosivun yhteyshenkilöiltä.

Koska lehti on myös historiikki, halusimme kerätä kansien väliin myös sytykkeen toimin-
taan osallistuneet henkilöt sekä työryhmien ja kerhojen tuotokset ja lehtien teemat kautta aiko-
jen. Ensimmäisen kerran Systeemityö-lehden historiassa saimme kutsukirjeellä mainoksen, jos-
ta kiitos CodeBakers Oy:lle.

Hyviä lukuhetkiä!

Toimikunnan puolesta, Minna

Lehteä taittamassa Minna, Susci ja Lauri. Lehti taitettiin muistitikun, suklaakeksien
ja kylmän kahvin voimalla.
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Systeemityökerho perustettu
Terttu Honkasaari,
(yksi perustavan kokouksen
silminnäkijätodistaja)

Lokakuun lopulla vuonna 1979 ko-
koontui innostunut porukka Tietotehtaan
ruokalan tiloissa perustamaan systeemi-
työkerhoa Tietojenkäsittelyliiton sateen-
varjon alle. Neljän henkilön muodostama
valmisteleva toimikunta oli kokoontunut
loppukesän ja alkusyksyn aikana. Toimi-
kunta oli varma, että Suomessa on riittä-
vä määrä systeemityön menetelmistä ja
niiden kehittämisestä kiinnostuneita hen-
kilöitä ja siten saadaan varmisti aktiivisia
henkilöitä toimintaan mukaan. Ryhmä oli
linjannut jo elokuussa kerhon tehtäviksi
1 seurata systeemityön menetelmien

kehitystä ja informoida kerhon jä-
seniä menetelmien käytön kokemuk-
sista

2 edistää jäsenistön yhteyksien muo-
dostumista

3 edistää systeemityön menetelmien
kehittämistä mm. käynnistämällä pi-
enprojekteja.

Syyskuun alussa oli valmiina sään-
töluonnos, jossa kerhon tarkoitukseksi
kirjattiin ”edistää yhteistyötä ja tutkimus-
toimintaa systeemityön alueella menetel-
mien kehittämiseksi”. Lisäksi todettiin,
että ”Tarkoitustaan kerho toteuttaa mm.
seuraamalla menetelmäkehitystä, järjestä-
mällä esitelmiä ja keskustelutilaisuuksia
sekä käynnistämällä pienprojekteja”.

Perustavasta kokouksesta ilmoitet-
tiinATK:n tietosanomissa, Tietojenkäsit-
telyliiton A-jäsen tiedotteessa sekä Tie-
tojenkäsittelyliiton koulutuspäivillä. Kut-
su oli suunnattu ”kaikille systeemityön
menetelmien kehittämisestä kiinnostuneil-
le”.

Sanoma meni erittäin hyvin perille,
koska perustavaan kokoukseen 25.10.1979
klo 14.00 tuli valmistelevan ryhmän yllä-
tykseksi 85 innokasta kerhon perustajaa.
Perustavan kokouksen puheenjohtajaksi
valittiin Leena Heimo Kansaneläkelaitok-
selta ja sihteeriksi Jouko Niemi VTKK:lta.
Kerhon perustajat ottivat innokkaasti osaa
kerhon perustamiskeskusteluun. Säännöt

käsiteltiin ensin. Keskustelun yhteydes-
sä hyväksyttiin niihin joitakin pieniä täs-
mennyksiä lähinnä kerhon tarkoituspykä-
lään ja johtokunnan kokoonpanoa täs-
mentämään: ”joiden tulee edustaa mah-
dollisimman laajaa yritysmaailman atk-hy-
väksikäyttöä, atk-koulutusta ja atk-tutki-
musta”. Liitto oli samaan aikaan laatimas-
sa kerhoilleen mallisääntöjä. Siksi sään-
töjä ei voitu hyväksyä vielä lopullisesti,
vaan ne hyväksyttiin puitteeksi, joiden
hengessä kerhon nyt valittava johtokun-
ta muokkaa mallisääntöjen mukaiset sään-
nöt.

Kerhon nimi herätti myös pitkän kes-
kustelun. Ehdolla olivat nimet Kehittämis-
kerho, Menetelmäkerho, Systeemityöker-
ho ja Systemointikerho. Nimeksi hyväk-
syttiin Systeemityökerho.

Seuraavana listalla oli kerhon perus-
taminen. Puheenjohtaja totesi ”jäseneksi
ilmoittautuneita olevan yli 10 henkeä, jo-
ten kerho todettiin perustetuksi”. Vuoden
1980 toimintasuunnitelman ja talousarvi-
on hyväksyminen kävi myös nopeasti.

Johtokunnan kokoonpanosta kes-
kusteltiin vilkkaasti. Se tulisi saada edus-
tamaan kattavasti erilaisia tahoja ja edus-
tusta tulisi olla myös eri puolilta maata.
Kerhon perustamista valmistelleen ryh-
män ehdotuksesta puuttui mm. yliopisto-
jen, teollisuusyritysten, pienkäyttäjien ja
kaikki ehdokkaat olivat pääkaupunkiseu-
dulta. Ensin äänestettiin, hyväksytään
valmistelevan toimikunnan ehdotus joh-
tokunnan jäseniksi vai halutaanko siihen
muutoksia. Muutoksia haluttiin äänin 44-
33. Uusia nimiä ehdotettiin ja pian johto-
kuntaan oli tarjolla 6 uutta nimeä toimi-
kunnan 7 ehdokkaan lisäksi. Tässä vai-
heessa keskustelu ehdokkaiden asettami-
sesta keskeytettiin ja otettiin käsittelyyn
menettelytapakysymyksenä äänestysme-
nettely sekä pidettiin lyhyt neuvottelu-
tauko. Neuvottelutauon tuloksena vedet-
tiin pois kaikki uudet ehdotukset johto-
kunnan jäseniksi. Sen sijaan ehdotettiin
ja päätettiin, että valitaan lyhyeksi ajaksi,
helmikuun vuosikokoukseen 25.2.1980
asti, johtokunta, jonka tehtävänä on toi-
mintasuunnitelman tarkentamisen lisäksi

valmistella hyvin perusteltu esitys kerhon
johtokunnasta. Perustamiskokouksessa
kerhon ensimmäiseksi puheenjohtajaksi
valittiin Kai Neuvonen (Tietotehdas) ja
ensimmäisen johtokunnan jäseniksi Han-
nu Haapaniemi (Kesko), Jorma Kannisto
(Kansaneläkelaitos), Sakari Mattila (VTT),
Jouko Niemi (VTKK), Jorma Nikunen
(Pohjola) ja Terttu Pulkkinen (ATK-insti-
tuutti). Seuraava johtokunta päätettiin siis
valita poikkeuksellisesti jo helmikuussa
1980.

Perustavasta kokouksesta laaditus-
sa lehdistötiedotteessa todettiin mm. seu-
raavaa:

”Lähes 100 henkeä kokoontui 1979-
10-25 Tietotehtaalle perustamaan liiton
alaisuuteen systeemityökerhoa. Perusta-
misajatus oli saanut huomattavasti innos-
tuneemman vastaanoton kuin valmistele-
va toimikunta oli odottanut.

Pääasiallinen toimintamuoto v. 1980
aikana tulee olemaan yleiskokousten yh-
teydessä tapahtuvat yritysten menetel-
mätilanteiden esittelyt. Näitä esittelyjä
toimintasuunnitelma lupaa vuonna 80 vii-
si…. Toimintasuunnitelmassa määritetään
vuoden 80 painopistealueeksi systeemin-
suunnittelu… Kerho toimii osana Tieto-
jenkäsittelyliittoa ja tutkimustoimikunnan
ohjauksessa…. Kerhon jäseneksi voivat
liittyä kaikki menetelmäkehityksestä kiin-
nostuneet liiton jäsenet… Jäseniä on täl-
lä hetkellä jo 110.”

Johtokunta kokoontui vuoden 1979
aikana kaksi kertaa, ensimmäinen jäsen-
tiedote kerhon jäsenille lähti 7.1.1980, en-
simmäinen kerhon kokous pidettiin
17.1.1980 Kansaneläkelaitoksella ja ensim-
mäinen vuosikokous29.2.1980 VTKK:ssa.
Ensimmäisessä tiedotteessa kerrottiin jä-
senistölle, että johtokunta on keskustel-
lut ”nimilyhenteestä epäviralliseen käyt-
töön. Ehdolla ovat olleet SYTKE ja SY-
TYKE”. Kerhon kokouksessa 17.1.1980
kerhon nimilyhenteeksi päätettiin SYTY-
KE.

Terttu Honkasaari
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Laivaseminaari 2004:
Systeemityö ennen, nyt ja

tulevaisuudessa
Petteri Holländer,
SysOpen Oyj

Perinteinen laivaseminaari oli
tällä kertaa Sytyke ry:n neljännes-
vuosisadan mittaisen taipaleen kunni-
aksi katsaus menneeseen, nykyisyy-
teen ja tulevaan.Aurinkoinen syyspäi-
vä 7.9.2004 enteili jo hyvää, mutta
parempaa olisi vielä myöhemmin lu-
vassa.

"Tervetuloa systeemityöväki!"

Yhdistyksen puheenjohtajan
Helena Venäläisen avattua järjestyk-
sessään 7. laivaseminaarin siirtyi tilai-
suuden puheenjohtajuus Markku Nie-
melle.

Varsinaiseen seminaariohjel-
maan kuuluivat seuraavat esitykset:
 Systeemityön muutos hyväksi-

käyttävän organisaation näkökul-
masta, Markku Nurminen,Turun
yliopisto

 Organisaation prosessien hallin-
ta ja kehittäminen,Ari Suominen,
Microsoft Finland Oy

 Ketterät menetelmät nyt ja tule-
vaisuudessa, Pekka Abrahams-
son, VTT

 "Vanhassa vara parempi" - onko
ohjelmistotyö tuottavampaa va-
kiintuneilla menetelmillä ja väli-
neilla?, Pekka Forselius, Softwa-
re Technology Transfer Finland
Oy

 Koulutuksen suhdannevaihtelut -
zeppelinistä suihkukoneaikaan,
Päivi Hietanen, Tieturi Oy

 Arkkitehtuurisuunnittelun haas-
teet: tänään SOA ja Web Servi-
ces, mitä huomenna?, Lauri Kel-
tikangas, Tietoenator Oyj

 SAP projektien ja projektiohjel-
mien hallinta, Kai Nylén, SAP
Finland Oy

 Valitse - toteuta - seuraa: optimi
projektiportfolio, Jyrki Castrén,
Nikucorp Oy

"Mitä eroa on pesukoneella ja
tietokoneella? Tietokoneella

voi pestä vain rahaa"

Seminaarin käynnisti Markku
Nurmisen katsaus tietojärjestelmien
hyötynäkökohtiin ja erityisesti hyöty-
käytön ongelmiin käyttäjän näkökul-
masta. Ajattelemisen aihetta jatkose-
minaariin antoi kysymys siitä, ovatko
tietojärjestelmien hyödyt pelkkää
potentiaalia.Tähän omaa vastaustaan
antoi Ari Suominen viestimällä siitä,
miten tieto olisi vietävissä projekteis-
ta organisaatioon.

"Yltiöohjelmointi"

Lapin mies PekkaAbrahamsson
johdatteli videon voimin yleisön kette-
rien menetelmien saloihin. Samalla hän
totesi, että ketteryys on sitä, että on
lupa ajatella - ja ajatuksille siivet antoi

Pekka Forseliuksen esittämä historia-
tieto tuottavuudesta ja sen kehitykses-
tä erilaisilla välineille ja menetelmillä.
Kaikki toimintatavat ovat olleet vaih-
dossa ja samoin perustelut, ja ollaan-
kin monella tavalla kiinni "uskonasiois-
sa".

"Asuinrakennusten
kosteusvauriot"

Uskontoteemasta visioiden lähti
liikkeelle myös Päivi Hietanen, joka
viestitti tasapainon löytämisen tärke-
ydestä liiketoiminnan ja toimintaympä-
ristöjen muutoksissa. Tähän Lauri
Keltikangas vastasi muuraamalla ark-
kitehtuurien kulmakiviä ja painottamal-
la sitä, miten tärkeää rooli arkkiteh-
tuureilla on kokonaisuuksien viestimi-
sessä tietojärjestelmäprojektien osa-
puolten kesken.

"Objektiivinen priorisointi"

Kai Nylén esitteli projektitoimin-
nan kipupisteitä käytännössä ja tarjo-
si siihen avuksi projektisalkun tarkas-
telua strategisesta näkökulmasta. Sa-
maan salkkuun tarttui myös Jyrki
Castrén, kantaen ajatusta skenaarioi-
den perusteella tehtävästä projektien
välisestä resurssoinnista.

Projektitoimintaan liittyvät kysy-
mykset herättivätkin runsaasti keskus-
telua, mihin seminaari oli hyvä päät-
tää.
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Runsaasta sisällöllisestä annista
huolimatta tarjosi seminaari muutakin:
mukavaa yhdessäoloa ja mielenkiin-
toisia ihmisiä. Mukana oli jo perinteek-
si muodostunut taukojumppa Kati
Ahlgrénin vetämänä, samoin verisek-
si mittelöksi muodostunut tietokilpailu
buffet-illallisen yhteydessä.

Päivää Tukholmassa vietettiin
myös monin eri tavoin aurinkoisen
sään voimalla.Osa kävi tutustumas-
sa Capgeminin Tukholman toimistolla
ADC (accelerated development cen-
ter)-toimintatapaan.

Seminaarin huipennus oli tälläkin
kertaa päätöspäivän saunominen ja
yhteinen illallinen yhteislauluineen.

"Mukavaa kun tulitte - kiitos
kun kutsuitte!"

Laivaseminaari oli jälleen kerran
menestys, tässä muutamia komment-
teja kerätyistä palautelomakkeista:
- "Monipuoliset esitykset, loistavat

yleisjärjestelyt!",
- "Loistavat puhujat",
- "Hyvä kokonaisuus".

Seminaaritoimikunnan lisäksi kii-
toksen ansaitsevat yhteistyökumppa-
nit ja näytteilleasettajat:
- FD Finanssidata Oy,
- Mermit Business Applications

Oy,
- Microsoft Finland Oy,

Kuva: Lauri Laitinen

Kuva: Risteilyväki Virkistäytymässä Vapaa-ajalla Vedessä (VVV)

- Nikucorp Oy,
- SAP Finland Oy,
- STTF Oy,
- SysOpen Oyj,
- TietoEnator Oyj ja
- Tieturi Oy.

Vuoden 2005 seminaarijärjeste-
lyt ovat juuri kiivaimmillaan - toivotan-
kin teidät kaikki uuden seminaaritoi-
mikunnan puolesta tervetulleeksi seu-
raavaan seminaariin - syksyllä näh-
dään taas!

Petteri Holländer,
SysOpen Oyj
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IT:n hyödyntämisestä 1960-
luvulta nykypäivään

Pertti Järvinen (4.9.2003)

Noin 10 vuotta sitten Brynjolfsson
ja Hitt kiinnittivät huomiota informaatio-
työn tuottavuutta koskeviin ristiriitaisiin
tuloksiin. Yhtäältä laaja 15 vuoden tutki-
mus osoitti, että informaatio-työntekijän
tuottavuus oli laskenut 6.6 %. Toisaalta
kun he tutkivat 380 suurta yritystä ja seu-
rasivat niitä vuodesta 1987 vuoteen 1991,
niin näissä yrityksissä IT-pääoman tuot-
tavuus oli yli 50 % vuodessa. Alan kes-
keisen lehden, MIS Quarterlyn päätoimit-
taja rohkaisi sittemmin jokaista tietojärjes-
telmien tutkijaa pohtimaan tätä IT-inves-
tointien tuottavuus-paradoksia.

Yritän tehdä sitä omalta osaltani ja
omiin kokemuksiini perustuen. Tulin alal-
le 1963, jolloin Suomessa oli noin 20-30
tietokonetta. Eräs niistä hankittiin Imat-
ran Terästehtaalle, ja olin mukana sen
käyttöönotossa. Arvioin nyt jälkikäteen,
millaista sen hyödyntäminen oli. Lisäksi
tarkastelen informaatioteknologian (IT:n)
hyväksikäyttöä myöhempien työpaikko-
jeni näkökulmasta. Tulen pohtimaan myös
Tampereen yliopiston tietokonekeskuk-
sen ja alan opetuksen tietokoneen käyt-
töä, alan opetuksen kehittämistä ja tutki-
mustyön luonnetta. Kerron asioista pää-
asiassa aikajärjestyksessä ja painottaen
minulle tärkeitä henkilöitä.

Imatran terästehdas mainio
ensimmäinen työpaikka

Tulin OVAKO Oyn palvelukseen
keväällä 1963, kun yhtiö oli ostanut sii-
hen aikaan hyvin modernin tietokoneen.
(Tampereen yliopiston koneessa osa niistä
ominaisuuksista oli vasta 1980-luvun
DecSystem 20:ssä, ja se taas johtui meis-
tä riippumattomista syistä.) Sain sen kä-
sityksen, että yrityksessä haluttiin seura-
ta sulatusten vaiheita. Terästä nimittäin

tehtiin sulattamalla romurautaa ja rauta-
malmia uunissa ja valamalla koostumuk-
seltaan sopiva sula teräs ensin valanteik-
si tai teelmiksi ja valssaamalla viimemaini-
tuista sitten haluttuja profiileja sekä vii-
meistelemällä tuotteet esimerkiksi lämpö-
käsittelyllä.

Minusta Imatran Terästehdas oli
mainio ensimmäinen työpaikka. Opin
työssäni ainakin jonkin verran ymmärtä-
mään, miten tuotannollinen yritys toimii.
Suurin kiitos tästä lankeaa tuotannon tark-
kailuosaston päällikölle Erkki Ruotsille,
joka kärsivällisesti jaksoi opastaa talon
tavoille. Tein tuotantopuolen atk-sovel-
luksia Jorma Kuutin kanssa. Aluksi kun
oli kiire, käytin jopa Fortran-kieltä hallin-
nollisten sovellusten laadintaan.

Tietokone oli nykyisiin verrattuna
fyysiseltä kooltaan suuri mutta kapasitee-
tiltaan pieni. Sitä varten varattiin varsin
laaja, ehkä 8 x 15 m huone, vaikka keskus-
muistin koko olikin vain 12 K eli 12.000
tavua. Ohjelmat ja tiedot syötettiin aluksi
reikäkorteilla. Tietokoneessa oli neljä
levy-yksikköä, joille voitiin vaihtaa kapa-
siteetiltaan 2 miljoonan tavun levypakko-
ja. Muistikapasiteetti vastaa suunnilleen
yhden tai kahden korpun eli levykkeen
kapasiteettia.

Kun reikäkorttien lukeminen oli hi-
dasta ja kun lukija usein tukkeutui, aloin
ajatella ohjelmien sijoittamista levylle. Tie-
tokoneessa oli konsolikirjoitin, jolta ope-
raattori voi ohjata koneen toimintaa. Sillä
voitiin myös kutsua levylle talletettuja oh-
jelmia ajoon. Lisäksi saatoin jossain mää-
rin vapautua pienen keskusmuistin rajoi-
tuksesta pilkkomalla laajan ohjelman
osiin, tallettamalla osat levylle ja toteut-
tamalla ison ohjelman osa kerrallaan.

Käytettyjen levypakkojen talletus-
levypinnat piti "nollata" eli kirjoittaa tyh-
jä-merkkiä päälle ennen uudelleenkäyttöä.

Kun laadin operaattorien käyttöön kysei-
sen pienen ohjelman ja testasin sitä ensi
kertaa, onnistuin kyllä tyhjentämään par-
haillaan pyörivän levyn, mutta samalla
menivät uusimman palkka-ajon tiedot.
Operaattorit eivät olleet kovin iloissaan,
kun joutuivat ajamaan päivänmittaisen
ajon uudelleen.

Tuotantopuolella sovellukseni pal-
velivat pääasiassa toiminnan seurantaa.
Johto ja työntekijät tiesivät atk-sovellus-
ten avulla tilanteet prosessissa, raaka-
aine-, väli-, ja lopputuote-varastoissa. Va-
rastoja voitiin pienentää, tuotantoa ratio-
nalisoida ja tehostaa. Omasta mielestäni
mielenkiintoisin sovellus oli ruostumatto-
man teräksen sulatusten valmistus, jota
avustamaan laadin systeemin tai järjeste-
lyn. Kun alkupanos oli saatu sulaksi ja
panoksen kemiallinen analyysi tehty, piti
sulatukseen lisätä kromia, nikkeliä ja jois-
sakin laaduissa myös molybdeenia. Kah-
ta ensimmäistä oli saatavissa useista eri
lähteistä. Ongelmana oli, paljonko kuta-
kin ainetta tuli lisätä, jotta saataisiin ha-
luttua ruostumattoman teräksen laatua.
Teräsosaston päällikkö Pertti Kostamo
soitti tietokonehuoneelle kemiallisen ana-
lyysin, naputtelin sen konsolikirjoittimel-
la sisään ja ohjelma laski lisäyssuosituk-
set puolessa minuutissa. Puhelin oli auki
ja kerroin Kostamolle lasketut arviot. Kun
yksi sulatus kesti noin 8 tuntia, niin välil-
lä piti keskellä yötäkin mennä ajamaan ko-
nehuoneelle kyseinen ohjelma.

Tuottavuusparadoksin suhteen
emme silloin laskeneet IT:n käytön hyö-
tyjä emmekä haittoja. Jälkeenpäin voi ky-
syä, halpeniko valmistus, kun hankala las-
kenta sujui nopeammin ja kun siksi saa-
tiin säästöjä energian käytössä, henkilös-
tökuluissa ja tarvikkeissa. Ehkä suurin
säästö tuli siinä, että jokainen sulatus 25
sulatuksen sarjassa onnistui, ts. että ruos-
tumattoman teräksen loppuanalyysit osui-
vat tiukkojen laaturajojen sisälle.
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En tiedä, miksi innostusta riitti teh-
dä töitä epätavallisina aikoina, mutta ehkä
eräs syy oli se, että kyseisellä koneella
voi ajaa vain yhtä ohjelmaa kerrallaan.
Kun ohjelmointi oli silloin ja on yhä edel-
leenkin vaikeaa, halusin testata ohjelmia-
ni rauhassa. Eräänkin kerran kohtasimme
työtoverini Reino Härkösen kanssa klo 4
aamulla työpaikan ulko-ovella, kun hän
lopetti oman työvuoronsa ja minä aloitin
omani.

Tietotekniikkaa siis käytettiin sekä
hallintoon että tuotantoon. Sovelsin tie-
totekniikkaa myös tietohallintoon sinän-
sä. Reikäkorttien käytön vähentämisen
innossani tutkin yleistä lajitteluohjelmaa,
joka konekielelle käännettynä vei kaksi
laatikollista reikäkortteja, siis noin 4000
reikäkorttia. Analysoin ohjelmaa ja tote-
sin, että noin puolet ohjelmasta ja reikä-
korteista koski nauhalajittelua, mutta Te-
rästehtaan tietokonekokoonpanossa ei
ollut yhtään nauhayksikköä! Joka kerta
kun lajitteluohjelma luettiin korteilta tie-
tokoneen muistiin, luettiin noin puolet
korteista aivan turhaan. Sijoitin talon tar-
peisiin sovitetun lajitteluohjelman levyl-
le, josta kutsuminen oli helppoa ja nope-
aa.

Useissa atk-sovelluksissa oli paljon
ns. lue-ja-kirjoita –ohjelmia, joiden raken-
ne oli hyvin samanlainen. Usein oletettiin
vielä, että luettava tiedosto oli lajiteltu.
Tein yleisohjelman, jonka avulla saattoi
määritellä kentät, jotka raporttiin poimit-
tiin, sekä laskentakaavat, joita kenttien si-
sältöihin sovellettiin. Tein siis itse asias-
sa alkeellisen raporttigeneraattorin, jon-
ka parametreiksi voitiin antaa tietoalkioi-
den määrityksiä ja laskettavia lausekkei-
ta. Ohjelmani analysoi sitten lausekkeen,
tunnisti sulkumerkkien vaikutuksen, tul-
kitsi määritetyt tehtävät ja suoritti lopulta
laskelmat. Kun käytettyyn ohjelmointikie-
leen ei kuulunut ilmaisua rekursiolle, täy-
tyi lausekkeen analyysi hoitaa iteraatiol-
la. Myöhemmin Tampereen yliopistoon
siirryttyäni ymmärsin, että olin muunta-
nut rekursion iteraatioksi. Mainittua lis-
tausohjelmaa kuulemma käytettiin yhä
enemmän ja enemmän lähtöni jälkeen aina
tietokoneen vaihtoon asti.

Käsitykseni mukaan opin ensimmäi-
sellä työpaikallani taivuttamaan tietoko-
netta ainakin jossain määrin käyttäjien

tarpeisiin. Lisäksi opin käytännössä joi-
takin atk-taitoja, joiden nimet ja merkityk-
sen ymmärsin vasta myöhemmin tultuani
Tampereen yliopistoon. Ehkä kaikkien
myöhemmin havahduin siihen, miten mo-
nipuolisen kuvan Imatran Terästehdas
tuotannollisena yrityksenä antoi koulun
penkiltä tulleelle maisterille.

Kolme vuotta
tietokonekeskuksessa

Tulin Tampereen yliopiston tietoko-
nekeskukseen kesäkuun alussa 1967 ma-
temaatikoksi. Sain kohta kuulla, että olin
ensimmäinen vakinaiseksi nimitetty työn-
tekijä, useammat muut jo pari vuotta pal-
velleet nimitettiin vasta hallintokollegion
seuraavassa kokouksessa. Tietokonekes-
kuksen senhetkiset päätehtävät olivat ti-
lastollinen laskenta ja ohjelmoinnin har-
joitusohjelmien ajo. Niiden osalta tuotta-
vuusparadoksin pohdinta johtaa IT:n käy-
tön hyötyjen arviointiin tutkimuksessa ja
koulutuksessa. Mainittakoon, että profes-
sori Seppo Mustonen koodasi silloin Tatu
Kalinin ja Matti Ylösen kanssa Survo-
ohjelman, siis tilastollisten monimuuttu-
jamenetelmien ja testien ohjelman, joka
yhdellä aineiston läpikäynnillä samanai-
kaisesti laski monia tarpeellisia tunnuslu-
kuja. Opetin myöhemmin Survon käyttöä
yliopiston henkilöstölle.

Yliopiston tietokoneena oli Elliott
803, jossa oli 8 K:n muisti. Kukin muisti-
paikka oli 39 bitin sana.Aivan ihmeellisel-
tä jälkeenpäin tuntuu, että kyseiseen ko-
neeseen oli mahdutettuAlgol-kielen kään-
täjä ja varsin hyvä sellainen. Tietokonees-
sa ei ollut levy- eikä magneettinauhayksi-
köitä, vaan välitulokset otettiin paperinau-
halle, jolta ne syötettiin taas uudelleen
jatkokäsittelyyn. Lisäksi syötteitä saattoi
antaa reikäkorteilla.

Tietokonekeskuksessa opettelin
jonkin verran tilastollisia analyysejä ja
testejä. Lisäksi opin, miten tukitoiminto-
na toimivaa tietokonekeskusta ei huoma-
ta, jos kaikki menee hyvin. Mutta jos ko-
neen kapasiteetti loppuu tai jos ajo me-
nee pieleen, niin heti pääsee otsikoihin.
Tulin Tietokonekeskuksen konepäällikök-
si, kun paikalle nimitetty Pentti Kanerva,
joka oli perheineen matkustanut vuoden
opintomatkalle USAhan, päättikin jäädä
sinne pysyvästi. Pienellä joukolla Tieto-

konekeskuksen sisäisistä asioista sovit-
tiin epämuodollisissa palavereissa yhdes-
sä. Ehkä yllättävin ulkoa tullut uhka oli
opiskelijoiden lakkoliike. Siltä varalta, että
lakkolaiset tulevat joukolla kohti, sovim-
me konesalin ovien sulkemisesta. Onnek-
si mielenilmaisut olivat asiallisia, eikä lak-
koliikkeen toiminta ulottunut E-siiven pe-
rukoille asti.

Sain samaan aikaan luennoida pro-
fessori Reino Kurki-Suonion vanhoja
kursseja Ohjelmointi I ja II, joista jälkim-
mäistä järjestetään nykyään nimellä "tie-
to- ja kontrollirakenteet". Se on osoittau-
tunut kapeimmaksi portiksi opiskelijoiden
opintopolulla. Omaa tuotantoani olivat
Operaatiotutkimuksen, Verkkoteorian ja
Töidenjärjestelymenetelmien kurssit.

Opettajaksi 1970

Professori Miikka Jahnukainen oli
vastannut 1960-luvulla laitoksen systee-
minsuunnittelun opetuksesta. Hänet kut-
suttiin vuoden 1970 alusta lähtien perus-
tamaanAtk-instituuttia Helsinkiin. Profes-
sori Kurki-Suonio pyysi minua hoitamaan
Jahnukaiselta vapautunutta apulaispro-
fessuuria. Menin sitä varten professori
Börje Langeforsin pohjoismaiseen systee-
minsuunnittelun kesäkouluun. Samassa
yhteydessä pääsimme mukaan pohjois-
maiseen tutkimusprojektiin, jossa toimim-
me DIFO-ryhmän nimellä ja keskittyen tie-
dostojen suunnittelun ongelmiin. Vesa
Savolainen pohti laitoksemme ensimmäi-
sessä väitöskirjassaan tiedostosta hake-
misen ongelmaa ja erityisesti levymuistin
hakuvarren liikkeen minimointia. DIFO-
ryhmän toiminta on sittemmin ollut pro-
fessori Hannu Kangassalon vastuulla.

Jyväskylän yliopistossa vuosina
1974-75

Hain kahdesti Jyväskylän yliopis-
tossa avoinna ollutta professuuria ja toi-
sella kerralla sain tuon viran. Jyväskylän
jaksolle osuu kaksi merkittävää tapahtu-
maa: tutkinnonuudistus ja Systemointi-
kirjasarjan kirjoitus. Jyväskylän yliopis-
ton yhteiskuntatieteellinen tiedekunta otti
"varaslähdön" ja siirtyi muutamaa vuotta
ennen muita uuteen tutkintojärjestelmään.
Silloin opin, ettei hallintoa voi kokeilla,
vaan muutos merkitsee siirtymistä uuteen
hallintoon.
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Systemointikirjasarjan kaksi ensim-
mäistä kirjaa nojasivat professori Pentti
Kerolan käytännön kokemuksiin liike-elä-
mässä, kirjallisuusanalyysiin ja opetuk-
seen Oulun yliopistossa. Kerolan Syste-
mointi II samoin kuin Kurki-Suonion Joh-
datus ohjelmointiin -kirjakin sisälsivät
asioita ja aiheita, jotka eivät vanhene kos-
kaan. Käsitykseni mukaan kummankin kir-
jan sisällöstä yli puolet on ajatonta pe-
rusasiaa alalla, jossa väitetään tiedon van-
henevan kahdessa vuodessa. Minusta
Kerola ja Kurki-Suonio tunnistivat hyvin
lyhyessä ajassa, mikä systeeminsuunnit-
telun ja ohjelmoinnin alalla on keskeistä
opetettavaa ainesta. Mikä yhteys hyvillä
ajattelun välineillä on IT-resurssien tuot-
tavuuteen, on vaikea sanoa. Alustava
hypoteesini on, että vaikutus on ainakin
positiivinen, uskoisin myös merkittävä.

Atk:n sosiaalisten vaikutusten
tutkimus

Kun 1976 onnistuin saamaan apu-
laisprofessorin viran Tampereen yliopis-
tosta, olin juuri lukenut artikkelin "Työn
rikastaminen hyödyttää suorituskykyä".
Siksi halusin tutkia atk:n vaikutuksia työ-
hön. Otin yhteyttä professori Juhani Kir-
joseen, jolla oli pitkä kokemus työelämän
ja työpsykologian tutkimuksessa. Hänen
kanssaan haimme Akatemialta tukea tie-
tosysteemin käyttöönoton tutkimukseen
Tampereen kaupungin sosiaalivirastossa.
Saatoimme tutkimusmäärärahallamme pal-
kata Anneli Eteläpellon ja Pekka Tyllilän
noin kolmeksi vuodeksi. Projektissa opin
mm., miten vaikeaa eri alojen asiantunti-
joiden on ymmärtää toisiaan. Vielä kah-
den vuoden kuluttua intensiivisen yhtei-
sen tiedon jakamisen jälkeenkin tuli ti-
lanteita, joissa puhuimme toistemme ohi.
Työpsykologian asiantuntijat Anneli ja
Jussi olivat kuitenkin kärsivällisiä ja jak-
soivat odottaa, että me Pekan kanssa
vihdoinkin oppisimme jotakin ihmises-
tä. Myös siinä, mitä kumpikin kaksikko
piti tuloksina, oli eroja. Anneli ja Jussi
olivat tyytyväisiä, kun me Pekan kans-
sa esitimme teknisiä syitä työntekijöiden
köyhtyneisiin toimiin, mutta he eivät pi-
täneet tutkimuksen löydöksinä atk-sys-
teemin kehitysehdotuksia, joita me Pe-
kan kanssa esitimme. Tietosysteemin
toimittajakin hermostui kritiikistämme.

Järjestimme Pekan kanssa ohjel-
mointikurssin tutkimuskohteemme henki-
löstölle. Pääsimme hankkeessa vain al-
kuun, sillä opittuaan ohjelmoinnin idean
henkilöstö ei nähnyt lähitulevaisuudes-
sa tarvitsevansa ohjelmointitaitoa, vaan
halusi hallita silloisen systeeminsä. Sys-
teemin käyttäjät ja me ihmettelimme, miksi
sosiaalialaa koskevan lain kaikki 16 vaih-
toehtoa piti ohjelmoida. Kun valtaosa ta-
pauksista meni parin vaihtoehdon mu-
kaan ja loput harvat tapaukset olivat to-
della mielenkiintoisia ja koettelivat sosi-
aalityöntekijän ammattitaitoa, niin ne oli-
si voitu jättää työntekijän päätettäviksi.
Minusta tuota automaation purkamisvaih-
toehtoa olisi kannattanut miettiä IT:n tuot-
tavuusparadoksin mielessä. Silloin olisi
tullut pohdituksi, koskeeko IT:n tuotta-
vuuden arviointi vain sovellettavan lain
edellyttämää laskentaa vai sosiaalityön-
tekijöiden tuotoksia kokonaisuudessaan.

Käyttäjiltä suljetun systeemin ja
oman ohjelmoinnin väliltä näytti kuiten-
kin löytyvän mahdollisuuksia kehittää
työntekijän tointa IT:tä hyödyntäen. Sen
sijaan, että työntekijä ohjelmoijan tavoin
kuvaisi, miten tietokoneen tulee tehdä
joku asia askel askeleelta, hän voisikin
kuvata, mitä tietokoneen tulee tehdä. Sitä
varten tutkimusryhmäni laati Tekesin ra-
hoituksella sovellusgeneraattorin, jolla
saattoi luoda yksinkertaisia tietojärjestel-
miä puolessa päivässä. Ryhmän jäsenet
laativatkin muutamia käytännön sovelluk-
sia, mutta suurempaa myyntimenestystä
APGEN-systeemistä ei tullut. Systeemi
kuitenkin osoitti, että IT:n hyödyntämi-
sessä on useita erilaisia mahdollisuuksia,
jotka voivat perustua yhtäältä teknologi-
aan ja toisaalta käyttäjien osaamiseen.

Tutkimustyön tukeminen

Tutkimustyö oli pitkään osoittautu-
nut pulmalliseksi. Joidenkin tilastojen
mukaan ehkä sadalta laitoksen opiskeli-
jalta puuttui tutkinnostaan vain gradu, siis
ainoa tutkimustaitoja kouliva työ. Jotta
gradun laatimisen kynnystä voitaisiin ma-
daltaa aloin 1976 järjestää kurssia, jolla
tehtiin alusta loppuun hyvin pienimuo-
toinen tutkimus. Nykyään opintojaksoa
kutsutaan Tutkimuskurssiksi ja sen aika-
na laaditaan LuK-tutkinnon tutkielma.

Tutkimuskurssin lisäksi tutkimus-
työn ohjaus tuli tärkeäksi, kun Opetusmi-
nisteriö osoitti vuosina 1985-90 pienen
määrärahan valtakunnallisen tutkijakou-
lun rahoitukseen. Tutkimusmetodin valin-
ta ja kirjoittaminen ovat aiheesta riippu-
matta yhteisiä ongelma-alueita kaikille tut-
kijoille, niin graduntekijöille kuin väitös-
kirjaa työstävillekin. Siksi ryhdyin laati-
maan kirjaa Tutkimustyön metodeista.
Vaimoni Annikki Järvinen osallistui suu-
rella panoksella kirjan koostamiseen tuo-
malla mukaan yhteiskunta- ja kasvatus-
tieteissä käytettyjä metodeja. Nykyään
kirjasta on myös englanninkielinen ver-
sio.

Kirjaa tehdessä osoittautui, että tie-
tojenkäsittelytiede on siitä merkillinen ja
muista poikkeava tiede, että siinä ovat
käytössä lähes kaikki mahdolliset meto-
dit. Jotta tutkimuskysymyksestä voisi koh-
tuullisella tarkkuudella päätellä oikean tut-
kimusotteen, laadimme seuraavan tutki-
musmetodien taksonomian.

Kaikki tutkimusotteet

Reaalimaailmaa koskevat otteet Matemaattiset otteet

”Millainen todellisuus on” 
-tutkimukset

Innovaation hyödyllisyyttä painottavat
tutkimukset

Käsitteellis-
teoreettiset otteet

Empiiriset otteet

Teoriaa testaavat
otteet

Uutta teoriaa
luovat otteet

Innovaation
toteuttaminen

Innovaation
arviointi
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Matemaattisia otteita käytetään mm.
formaalien kielten ja abstraktien systee-
mien tutkimuksessa. Jälkimmäisistä mai-
nittakoon YrjöAulin-Ahmavaaran dynaa-
misia systeemeitä koskevat tutkimukset,
joiden tuloksena on mm. itseohjautuvien
systeemien luokka. Minusta itseohjautu-
van systeemin tutkimus on epäsuorasti
myös ihmisen tutkimista, sillä itseohjau-
tuvan systeemin malli antaa paljon todel-
lisemman kuvan ihmisestä kuin paljon
käytetyt kone- tai organismimallit.

Tietojenkäsittelytieteille on hyvin
tyypillistä uusien systeemien rakentami-
nen eli innovaatioiden toteuttaminen sekä
omien että muiden systeemien arviointi,
ts. kuinka hyvin uusi IT-systeemi täyttää
tehtävänsä. Teoriaa testaavasta tutkimus-
otteesta voisi esimerkkinä olla tietyn lajit-
telumenetelmän hyvyyden teoreettis-
analyyttinen ennakointi, jota sitten voi-
daan käytännön kokeilla testata.

Uuden alustavan teorian luonti tu-
lee eteen, kun teknologinen kehitys tai
uudet käytännöt synnyttävät uusia ilmi-
öitä. Ensimmäisinä tulevat mieleeni virus-
ten tuottaminen eli IT-alan pyromania ja
ns. open source-liike, jotka ovat tietyssä
mielessä toistensa ääripäitä. Molemmat
vaativat erittäin hyvää ohjelmointitaitoa.
Virustorjuntaohjelman tekijä joutuu kysy-
mään, miten uusi virus on tehty, kuinka
se voidaan tunnistaa ja eliminoida. Käyt-
täytymistieteilijä voisi kysyä, mitkä teki-
jät selittävät tarvetta tuottaa ja levittää vi-
ruksia. Open source-liike tarkoittaa ohjel-
mien koodaamista, koodin julkaisemista
ja levittämistä ilmaiseksi. Tunnetuin esi-
merkki on Linux-käyttöjärjestelmä. Taas-
kin voi kysyä, mitkä tekijät selittävät huip-
puohjelmoijien halukkuutta tehdä palkat-
ta ohjelmointia. Tutkimuksissa, joissa sel-
vitetään sekä yhtäältä virusten tuottamis-
ta että toisaalta Linux-käyttöjärjestelmän
ja muiden ilmaisohjelmien kehittämistä,
luodaan siis uutta teoriaa.

Opetusministeriön tuen päättyessä
1990 päätin aloittaa tehostetun jatko-opis-
kelijoiden ohjauksen. Kehittelimme pikku
hiljaa seminaarisysteemin, jossa kokoon-
nutaan kerran kuukaudessa ja normaali-
en tutkimussuunnitelmien tarkastelun li-
säksi luetaan kolme uutta artikkelia. Kun
jatko-opiskelija laatii kirjallisen 3-5 sivun
tiivistelmän artikkelista, hän saa siitä pie-
nen suorituksen. Ehkä tärkeämpää osa-
aikaisille ja yliopistopaikkakunnan ulko-
puolelta tuleville jatko-opiskelijoille on
kuitenkin uusimman tutkimuksen seuraa-
minen ja hyvin käytäntöjen oppiminen.
Olen tehnyt palautteen perusteella pieniä
viilauksia seminaarijärjestelyihin koko
ajan. Uusimpana ideana on omien kom-
menttieni lähettäminen artikkelin kirjoitta-
jalle. Useimmiten hän vastaa selittämällä
artikkelia perusteellisemmin omia ratkai-
sujaan. Näin hän tulee toimineeksi lisä-
opettajana seminaarissamme.

"Puolessa välissä"

Kun noin vuosi sitten olin mukana
kymmenennen väitöskirjan ohjausproses-
sissa, seminaarin osanottajat sanoivat,
että minun pitäisi vielä saattaa toiset 10
maaliin. Vastasin mielihyvin myönteises-
ti. Tampereen ja Seinäjoen seminaareis-
samme on työn alla useita väitöskirjahank-
keita, joten tehtävä ei ole mahdoton vaan
saattaa olla jopa helppo. Arvioin, että
ohjaajan panos voi olla kahden kolmen
prosentin luokkaa ja 97-98 % on sittenkin
jatko-opiskelijan omalla vastuulla.

Kun olen pohtinut sekä jo tehtyjen
että nyt työn alla olevien väitöskirjojen
yhteisiä piirteitä, niin olen huomannut,
että monessa niistä tarkastellaan kaikkia
kolmea resurssityyppiä: teknisiä, sosiaa-
lisia ja tietoresursseja. Erityisen mielen-
kiintoista on myös se, että monessa on
yhdistetty tekninen ja sosiaalinen aspek-
ti, mikä niin hyvin kuvaa tietojenkäsitte-
lyn tutkijan ainutlaatuista mahdollisuutta

juuri Tampereen yliopistossa, siis yhdis-
tää tekninen osaaminen IT-teknologian in-
himilliseen ja joustavaan käyttöön. Meil-
tä uudesta teknologiasta innostuneilta
tahtoo aina joskus unohtua, että joku ih-
minenhän, siis kanssaihminen meidän
systeemejämme lopulta käyttää.

Kolmen resurssin tarkastelu näyt-
täisi johtavan resurssiperustaisen yrityk-
sen teorian käyttöön. Silloin yrityksen tai
laitoksen menestys riippuisi siitä, miten
sen resurssit poikkeavat muiden kilpaile-
vien yksiköiden resursseista. Mutta tek-
nisten resurssien osalta ei näyttäisi näin
saatavan kilpailuetua, sillä kilpailija voi
aina ostaa saman laitteiston ja saman oh-
jelmiston.

Minusta todella tärkeä uusi inno-
vaatio on tässä yhteydessä kyvykkyyden
käsite. Se johtaa ajatukset siihen, etteivät
kaupasta tai markkinoilta hankitut resurs-
sit ole heti täysimääräisesti käytettävis-
sä, vaan valmis laitteisto ja erityisesti val-
mis ohjelmisto on aina sovitettava paikal-
lisesti käyttöön. Myös henkilöstön IT-tai-
toja on tässä yhteydessä usein syytä ke-
hittää. Erotuksena IT-resursseista tällöin
puhutaan IT-kyvykkyyksistä. IT-kyvyk-
kyyksien luonti eli IT-resurssien sovitus-
työ voidaan tehdä monella tavalla, hyvin
tai huonosti. Tämä saattaa selittää alussa
mainitun tuottavuusparadoksin, jolloin
toisinaan IT-hankintojen seurauksena
tuottavuus saattaa jopa alentua, ja toisi-
naan se taas voi nousta jopa 50 % vuo-
dessa. Lopuksi haluan painottaa, että mi-
nusta kaikkein tärkeintä IT-kyvykkyydes-
sä näyttää olevan se, että sitä on vaikea
jäljitellä tai korvata. IT-kyvykkyydestä voi
siis parhaimmillaan tulla yrityksen tai lai-
toksen kestävä kilpailuetu sekä kansalli-
sesti että kansainvälisesti. Tätä ainutlaa-
tuista mahdollisuutta haluan rohkaista
jokaista IT-alan ammattilaista tutkimaan ja
toteuttamaan.

Pertti Järvinen
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Reijo Sulonen,
Ohjelmistoliiketoiminnan ja –tuo-
tannon laboratorio (SoberIT),
Teknillinen korkeakoulu

SYTYKE ry on 25 vuotta. Yh-
distystä on syytä vilpittömästi onnitel-
la aktiivisesta toiminnasta, joka on
vahvistanut suomalaista systeemityö-
kulttuuria saattamalla alan ihmisiä ak-
tiivisesti yhteen kirjaimellisesti yhden
sukupolven ajan. Ylitse yritysrajojen,
ylitse oppilaitoksia ja elinkeinoelämää
erottavien raja-aitojen. Systeemityön
ydinkysymyksenä on ollut jo 60-luvul-
ta lähtien ja on edelleen: miten raken-
taa taloudellisesti laadukkaita ja toimi-
via tietojärjestelmiä. Kysymys on py-
synyt samana, vaikka sen nyanssit
ovatkin vuosien kuluessa muuttuneet,
rikastuneet.

Kun itse tulin 1960-luvun lopulla
tälle alalle, valtakunnassa käytiin eri-
tyisen vilkasta keskustelua systeemit-
yön malleista. Jo silloin kantapään
kautta tiedettiin, että tietojärjestelmä-
projektit ovat kalliita, ne eivät valmis-
tu ajallaan ja niiden laatu ei vastaa
odotuksia. Kokoonnuttiin erilaisiin ka-
binetteihin taittamaan peistä siitä, mi-
ten suurimpiin yrityksiimme ostetut
kalliit tietokoneet saataisiin valjaste-
tuiksi hyötykäyttöön. Ohjelmistot ja
ohjelmistotyökalut olivat nykysilmin
katsottuna kivikautisia, ohjelmointikie-
listä lähtien. Oltiin vakuuttuneita, että
tietokoneet olivat sen verran omitui-
sia otuksia, ettei mikään vanha oppi
sopinut niiden kesyttämiseen. Miikka
Jahnukaisen ja Eero Kostamon johta-
mat leirit ottivat mittaa toisistaan.
Keskustelu oli kiihkeää. Hieman epä-
selväksi jäi useille, ainakin minulle,
mistä puhuttiin. Tärkeintä oli liike, ei
suunta. Korkeakouluihin alettiin perus-
taa tietojenkäsittelyopin professuure-

Systeemityön kehittyminen ja
tulevaisuus
ja, joiden yhdeksi tehtäväksi tuli tai piti
tulla juuri systeemityön menetelmien
opettaminen ja tutkiminenkin.

Pohjoismaissa, erityisesti Ruot-
sissa, Kungliga Tekniska Högskolanis-
sa vaikuttaneen professori Langefor-
sin työn kautta alkoi kehittyä jonkin-
laista teoriaa tietojärjestelmistä niihin
kuuluvine kuvausmenetelmineen. Itse
asiassa Langeforsin ajatukset infor-
maatioalgebroista olivat 20 vuotta etu-
ajassa: nykyisin käytössä olevat oleel-
lisesti 80-luvulla muotoutuneet SA-
kaavioihin perustuvat mallinnusmene-
telmät, UML siinä mukana, ovat var-
sin lähellä Langeforsin ajatuksia. Ke-
hittyi pohjoismaalainen tietojenkäsitte-
lyopin laji, jossa yhtenä keskeisenä
näkökulmana oli tietojärjestelmä ja nii-
den laatimisen metodiikka.Anglosak-
sisessa maailmassa tietojenkäsittely-
oppi hahmottui tietokoneen ja sen si-
sällä asuvan algoritmin ympärille.
Maailmalla vielä tänäkin päivänä pu-
hutaan pohjoismaisesta koulukunnas-
ta, jossa keskeisiä elementtejä ovat
tietojärjestelmät, niiden kuvausteknii-
kat sekä ihmisen keskeisen roolin tun-
nustaminen tietojärjestelmiä laaditta-
essa. Pohjoismaista koulukuntaa pide-
tään nyky-ymmärryksen valossa vii-
saana. Suomessakin pohjoismainen
koulukuntaisuus näkyi mm. professo-
rikuntamme jakautumisessa "oikeisiin"
tietojenkäsittelyoppineisiin ja syste-
mointimiehiin; näiden välillä vallitsi
suuri kuilu ja keskinäinen ymmärtä-
mättömyys.

Karkeasti ottaen systeemityön
kehityksessä ovat kamppailleet kaksi
erilaista filosofiaa. Ensimmäisen mu-
kaan kehittämällä parempia työkalu-
ja, olivat ne sitten ohjelmointikieliä tai
muita kuvauskieliä tahi kaikkivoipia
apuvälineitä tiedonhallintajärjestelmis-

tä testausautomaatteihin, systeemit-
yön ongelma saadaan ratkaistua. Tie-
tokoneet ovat mahdollistaneet auto-
maation ennen näkemättömällä taval-
la. Miksei siis automatisoida itse tie-
tojärjestelmätyötä? Suunnaton määrä
resursseja on käytetty välinetutkimuk-
seen ja niiden kehittämiseen. Kehitys
on kehittynyt, nykyiset ohjelmistojär-
jestelmät ovat huimasti edeltäjiään
nokkelampia. Mutta tietojärjestelmät
ovat edelleen kalliita, huonolaatuisia ja
niiden rakentamisprojektit riskipitoisia.
Toisen filosofian mukaan tietojärjes-
telmien rakentamisongelma ei ratkea
millään yksittäisillä välineillä. Järjellis-
ten työmenetelmien ja työtapojen käy-
tön pitäisi olla sallittua. Prosessimal-
leihin on yritetty kiteyttää järjellisen
tekemisen perussäännöt, joita noudat-
tamalla ihmisyhteisö pystyy saamaan
aikaan ennustettavasti järjestelmiä,
jotka tekevät, mitä niiden odotetaan
tekevän. Näiden kahden vastapoolin
välillä kehitys on aaltoillut äärimmäi-
syydestä toiseen. Teesi, antiteesi ja
niistä rakentuva synteesi on toiminut
kuten Hegel aikoinaan opetti.

Onko sitten mikään muuttunut?
Näin jälkeenpäin ajatellen on hämmäs-
tyttävää, että tietojärjestelmien kehit-
tämistä on pidetty aivan erikoislaatui-
sena inhimillisenä toimintana.Totta on,
että tietokoneiden kyvykkyys on jotain
ainutlaatuista. Mutta tämän kyvykkyy-
den valjastaminen tiettyä tehtävää
palvelevaan järjestelmään on tehtävä,
jonka kanssa tuotesuunnittelijat jo
"ammoisista" ajoista lähtien ovat
kamppailleet. Tuotesuunnittelun ydin-
ongelma kehittää tuote tiettyyn käyt-
tötarkoitukseen on oleellisesti sama
kuin tehtävä, jonka systeeminsuunnit-
telijat kohtaavat omassa työssään.
Systeemityön nykyiset filosofiat, joi-
den mukaan on viisasta kytkeä käyt-
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täjät mukaan osaksi suunnittelupro-
sessia jo sen varhaisessa vaiheessa,
tai ohjelmistokehityksen prosessimal-
lit, ovat miltei yhdenmukaisia tuoteke-
hityksen oppien kanssa.

Paljon parjattu jo 60-luvulla esi-
tetty ohjelmistojen kehittämisen vesi-
putousmalli on kuin mistä tahansa tuo-
tekehityksen oppikirjasta. Tavanomai-
sesti Roycen esittämää vesiputous-
mallia pidetään kaiken tyhmyyden ruu-
miillistumana, mallina, jota ei ainakaan
pidä käyttää. Kritiikki on aiheetonta:
Royce on alkuperäisartikkelissaan
vastannut kirkkaasti suurimpaan
osaan synneistä, joista häntä on syy-
tetty. Sitä paitsi alamme kauppatapa-
na on edelleen myydä systeemeitä
vesiputousmallin filosofian mukaises-
ti, vaikka kaikki tietävätkin ajatuksen
vääräksi. Kun tilaaja tilaa kiinteään
hintaan jotain, mitä ei itsekään tiedä,
ja kun toimittaja lupaa toimittaa sellai-
sen sovittuun hintaan, soppa on val-
mis. Syy ei ole vesiputouksessa, vaan
meissä itsessämme. Parempaa me-
nettelyä kukaan ei sitä paitsi ole kek-
sinyt.

Viimeiset kymmenkunta vuotta
ovat tuoneet systeemityökeskusteluun
joitain oleellisia uusia piirteitä. Kun tie-
tokoneet olivat kalliita systeemityön
määrä tietokonetta kohti saattoi olla
suurikin. Ohjelmoitavien tietokoneiden
lukumäärän noustua miljardeihin tämä
ei ole enää mahdollista. Alan pelas-
tusrengas on ohjelmistotuotteissa, joi-
den tuotanto niitä kopioimalla, on hal-
paa. Ohjelmistotuotteisiin liittyvät
haasteet asettavat koko systeemityö-
kulttuurin uuteen tilanteeseen. Systee-
mityö on suuntautunut ohjelmistotuot-
teiden suunnitteluun ja toteutukseen,
ja välineisiin, joissa tilannekohtainen
räätälöinti voidaan sysätä käyttäjien

harteille. Vanhaan hyvään aikaan riit-
ti kun osattiin tehdä Ensolle toimiva
tilausten hallintajärjestelmä. Ohjelmis-
totuotteen asiakas on aina epämääräi-
nen: markkina. Siltä ei voi kysellä, se
hyväksyy tai hylkää. Sen kanssa ei voi
kiistellä, ei vedota vesiputousmallin
mukaiseen maksuaikatauluun, eikä
haastaa oikeuteen maksamattoman
suorituksen johdosta. Kaikkea tätä
ohjelmistoalalla emme ymmärrä, muu-
ta kuin intuitiivisesti, tunteella.

Systeemityön yksi suurimmista
haasteista on aina ollut muutos. Muu-
toksia voi syntyä milloin tahansa jär-
jestelmän elinkaaren aikana, ja niihin
sopeutuminen on kallista puuhaa.
Nyrkkisääntönä on: mitä myöhemmin
muutos havaitaan sitä suuremmat kus-
tannukset ovat turhaan tehdyn työn
johdosta. Barry Boehm, yksi ohjelmis-
toalan pitkäaikaisvaikuttajista, on to-
dennut nykyisten systeemiprojektien
vaatimusten olevan 10 kertaa muuto-
salttiimpia kuin 1970-luvun projekteis-
sa. Projekteihin ryhdytään nykyään
suuremman epävarmuuden vallitessa.
Viime aikoina kehitetyt ketterät sys-
teemityön mallit näyttävät sopivasti
sovellettuna toimivilta vastalääkkeiltä.
Mitään yleislääkkeitä ne eivät toki ole,
potilaan taudinkuvan on oltava sopi-
va. “

Tietotyön tuottavuus ei mennei-
nä vuosikymmeninä ole merkittävästi
kasvanut. Ajattelu on ankaraa, ja ih-
misen pääkopan muoto ja koko sään-
televät kehitystä. Tehokkuutta hae-
taan asiantuntijakeskittymien kautta:
ulkoistaminen.Työ pakenee suojaisas-
ta Suomesta maihin, joissa ihmiset jou-
tuvat päivittäisen leipänsä ansaitsemi-
seksi tekemään työtä, kun omista oi-
keuksista kiinnipitäminen ei elätä. Mi-
ten välittää Filippiinien takametsiin oi-
kea ajatus halutusta toiminnallisuudes-

ta, on ongelma, jonka ratkaisijalle on
odettavissa lihavat päivät. Kansakun-
tanakin.

Puolivuosisataa sitten systee-
minsuunnittelun alalla vallitsi suuri
hämmennys.Silloinkiisteltiinkiihkeästi
toivossa etsiä vastausta kysymykseen,
millä mekaanisilla säännöillä voitaisiin
eliminoida vähäiseksi todetun terveen
järjen käyttö systeemityössä. Keskus-
telussa oli paljon lämpöä ja hieman
valoakin. Nyt valtakunnassa vallitsee
rauha. Kuin pää olisi pantu pensaa-
seen. Kun haasteita ei halua nähdä,
niitä ei ehkä olekaan. Katsomalla avoi-
mesti ja ennakkoluulottomasti tulevai-
suuteen SYTYKE ry voi jatkaa me-
nestyksekästä toimintaansa seuraavat
25 vuotta kansakuntamme siunauk-
seksi.

Reijo Sulonen,
Professori,
Ohjelmistoliiketoiminnan ja –tuo-
tannon laboratorio (SoberIT),
Teknillinen korkeakoulu
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Terttu Honkasaari,
Helia

Meitä systeemityön kehittämisen
konkareita kokoontui pieni joukko
marraskuun alussa Heliaan keskuste-
lemaan systeemityöstä ja Sytykkeen
25-vuotisesta taipaleesta. Paikalla oli-
vat johtaja Terttu Honkasaari (TH)
Heliasta, menetelmäasiantuntija Eija
Laakso (EL) FD Finanssidatasta, joh-
tava konsultti Markku Nokso-Koivis-
to (MNK) SysOpen Object Teamis-
tä, johtaja Erkki Rajala (ER) Tieturis-
ta ja erikoissuunnittelija Silja Räisänen
(SR) Pohjolan systeemipalvelusta.

Me ja Sytyke

TH: Aloitammeko siitä, kuinka
meidän uramme liittyvät Sytykkee-
seen?

MNK: Minä olin alussa rivijäsen,
kunnes menin Sytykkeen TAS-työ-
ryhmään. Olen kirjoittanut myös eri-
laisia tarinoita lehteen. Sytykkeen joh-
tokunnassa olin 1980-90-luvun vaih-
teessa.

ER: Olen ollut aina menetelmä-
kehityksestä vastaamassa eri organi-
saatioissa. Olen kouluttanut useissa
organisaatioissa, tein käsikirjoja ja olin
mukana erilaisissa kuppikunnissa ja
työryhmissä. Olen koko 1980- ja 90-
luvut osallistunut Sytykkeen toimin-
taan, käynyt tilaisuuksissa ja seminaa-
reissa sekä kirjoittanut lehteen.

SR: Olin aloitteleva ammattilai-
nen ja näin kollegalla systeemityöleh-
den, se näytti hyvältä ja sen takia lii-
tyin yhdistykseen. Työtehtävät liittyi-
vät sitten myös menetelmäkehityk-
seen, oliot oli silloin pinnalla. Laitisen
Lauri pyysi mukaan kirjatyöryhmään

Systeemityötä 25 vuotta

- keskustelu kokemuksista
90-luvunpuolivälissä, Olioidenmaihin-
nousu -kirja siitä syntyi. Sen jälkeen
tulin Sytykkeen johtokuntaan ja nyt
olen vielä edelleen liittokokousedusta-
ja.

TH: Olin perustavassa kokouk-
sessa mukana ja tulin mukaan ensim-
mäiseen kerhon johtokuntaan. Olen
osallistunutmuutamiin työryhmiin,olin
mukana järjestämässä koulutustilai-
suuksia ja työseminaareja, olen ollut
tekemässä kirjoja ja tutkimuksia sekä
kirjoittanut lehteen. Viime vuodet olen
ollut kuitenkin melkoisen passiivinen
taustavaikuttaja.

EL: Menetelmäasioiden parissa
olen ollut 80-luvun puolivälistä. Sytyk-
keen jäseneksi olen liittynyt 80-luvun
puolella ja hallituksessa olin 90-luvun
alussa. Aktiivisena jäsenenä olen ol-
lut Laatu-kerhossa ja tekemässä myös
Laatu-kirjaa.

Perustamisen aika

TH: Jos mietitään ensin Sytyk-
keen perustamisen aikaa ja sitä, miksi
Sytyke perustettiin juuri 1970-luvun lo-
pussa. Silloin oli edetty rakenteisesta
ohjelmoinnista suunnitteluun ja oli tul-
lut rakenteisen suunnittelun kirjat.
Ruotsissa oli kehitetty ISAC ja MBI/
SAK ja niitä oli otettu käyttöön yri-
tyksissä ja koulutettiin myös Suomes-
sa.

Oliko siinä vaiheessa joitain muu-
ta, joka vaikutti siihen, että oli aika
perustaan kerho systeemityön alueel-
le?

MNK: Siirryin Tampereen yli-
opistoltaKeskoon juuri 70-luvun lopul-
la. Keskossa alettiin silloin kehittä-

mään menetelmiä. Rakenteellinen
ohjelmointi sai suuren huomion ja JSP
- Jackson Structured Programming -
otettiin käyttöön. Toinen merkittävä
asia, joka vaikutti silloin, oli tietokan-
nat. Teoreetikot puhuivat 70-luvulla,
että toimintokohtaisista tiedostoista
pitäisi siirtyä tietokantoihin. Mm. Kes-
ko alkoi silloin ottaa käyttöön valmis-
ohjelmistoa tietokantoihin liittyen.
Meni kuitenkin pitkälle 80-luvun puo-
lelle ennen kuin tietokannat sai ylei-
sen hyväksymisen. Myös tietokanto-
jen kehittäminen lisäsi kiinnostusta
menetelmiin.

TH: ER:hän oli jo 70-luvun puo-
livälissä lanseerattu tämän alueen
menetelmäksi.

ER: Näitä kilpailevia menetelmiä
oli tosiaan useita. Osittain kisattiin vain
siitä, minkä muotoisia laatikoita piti
piirtää. Silloinhan myös kehitettiin au-
tomaatiota, esim. SADT tuli ja sen
myötä Cathrine-projekti ja nämä
IDEF-kuvaukset.

Huomio alkoi siirtyä vähitellen
atk-suunnittelusta systeeminsuunnitte-
luun. 70-luvun puolivälissä saatiin Ou-
tokummussa ensimmäisen kerran
käyttäjä mukaan systeemityöhön elä-
kesysteemiä suunniteltaessa. Kuvaus-
tekniikat muodostuivat tärkeiksi. Piti
löytää niin yksinkertaiset menetelmät,
että määritykset voitiin tehdä yhdes-
sä käyttäjien kanssa. Minä olin sitä
mieltä, että ISACin 7 erilaista kaavio-
ta oli liikaa. Kyllä kahdella pitää pär-
jätä. Sitten 80-luvun alussa tuli pintaan
tämä käyttäjäkeskeinen systeemityö:
tehtiin kuvaukset seinille. Kierrettiin
Suomea Saaren-Seppälän Karin ja
Rantapuun Markuksen kanssa. Tuli
tämä osallistuvan suunnittelun aika,
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kun koetettiin saada iso joukko mu-
kaan systeemityöhön.

MNK: Tietokoneavusteiset vä-
lineet alkoivat tosiaan tulla mukaan.
OlinTampereella 1970-luvun alkupuo-
lella mukana DIFO-tutkimuksessa ja
meillä oli hyvät yhteydet Ruotsiin. Siel-
lä kehitettiin silloin sekä notaatioita
sekä ohjelmia, joilla notaatioita pystyt-
tiin piirtämään. Nehän oli silloin tie-
tysti Mainframe-ohjelmistoja. Keskos-
sakin kehitettiin graafiselle työasemal-
le ohjelma, jolla pystyttiin piirtämään
käsitekaavioita ja tietokannan suunnit-
telussa tosiaan tätä välinettä silloin
käytettiin. Vasta 80-luvun lopussa tu-
livat CASE-välineet varsinaisesti käyt-
töön. Kehitys on kuitenkin aika hidas-
ta. Käytön yleistyminen vie helposti
15 vuotta. Kypsemmät välineethän
tulivat vasta 90-luvun puolivälissä.

TH: 60-luvun lopullahan oli jo
ISACin kaaviotkin kehitetty ja sitten
70-luvun lopulla niiden käyttö vasta
alkoiyleistyä. Eli kyllä siinäyli 10vuot-
ta meni, ennen kuin sekään yleistyi
yrityksissä.

TH: Noista Sytykkeen alkuajois-
ta muistan vielä, että silloin kiersim-
me eri yrityksissä kuuntelemassa yri-
tysten systeemityökäytäntöjä. Yrityk-
sissä oli myös hyvin vahvaa menetel-
mäkehitystä. Yritykset esittelivät ai-
van avoimesti toisilleen menetelmiään
ja työtapojaan.

MNK: Tietotekniikkaa hyväksi-
käyttävillä yrityksillä ei ollut mitään
syytä, miksi eivät olisi kertoneet.

SR: Yritykset eivät olleet kilpai-
lijoita keskenään.

ER: Kaikilla oli vain kova tarve
löytää hyvät työtavat.

Systeemityön trendejä

TH: Mitä näette sellaisia valta-
virtoja tai yleisiä kehitystrendejä, jot-

ka ovat jääneet mieleenne näiltä vuo-
silta tai jotka ovat olleet yrityksellen-
ne merkittäviä?

EL: 80-luvun lopussa nähtiin tär-
keänä tietojen mallinnus ja tietokan-
tojen suunnittelu, samoin myös laadun
kehittäminen, vaikka mielestäni siihen
panostettiin enemmän vasta 90-luvun
alussa. Laatuteema on selvästi ollut
aina aika-ajoin esillä, laatu, laatujär-
jestelmät ja laadun kehittäminen. Sel-
vä CASE-välinevillitys oli 90-luvun
alkupuolella. Projektinhallinta nousi
keskusteluun 90-luvun alussa, sitten se
jäi vähän vähemmälle huomiolle, kun-
nes taas vuosikymmenen lopussa in-
nostuttiin projektienhallintavälineistä.
Oliomallinnus tuli sitten 90-luvun al-
kupuolella ja sen kehitys on jatkunut
tasaiseen tahtiin. Sen osalta ollaan
mielestäni nyt jo vakiintuneissa käy-
tännöissä.Ylläpito ja testaus olivat tie-
tenkin 90-luvun lopussa tärkeitä vuo-
situhannen vaihteen vuoksi. Tämän
hetken trendejä näyttäisi olevan pro-
sessien kehittäminen, vaatimusmäärit-
tely, vaatimusten hallinta sekä arkki-
tehtuuri.

MNK: Kävin Sytyke-sanomien
aihepiirejä läpi ja huomasin, että tes-
tausta ei ole juurikaan käsitelty.

ER: Testauskoulutuksella on sen
sijaan ollut kyllä kysyntää. Erityisesti
silloin, kun käyttäjät tulivat mukaan
testaukseen.

SR: Testauksella on kyllä Sytyk-
keessä aktiivinen kerho. Se on hyvin
aktiivinen. Mutta se ei ole näkynyt
esim. Sytykkeen lehdessä. Pitääköhän
aktivoida?

ER: 90-luvun alussa projektikou-
lutuksen kysyntä alkoi kasvaa. Ja koko
90-luku oli vahvaa projektitoiminnan
kasvua. 90-luku oli myös vahvaa mää-
rittelyn aikaa.

Välillä on ollut vesiputousmallia,
välillä enemmän prototyyppilähesty-
mistä.

Carelcompin aikana tehtiin jopa
oma CASE-väline. Se oli kilpailuteki-
jä silloin. Rakennettiin siis omat työ-
kalut. Se oli niin hyvä, että sitä myy-
tiin myös metsäteollisuuden ulkopuo-
lelle. Tuntuu siltä, että järjestelmän
käyttöönottovaihe on jäänyt aina vä-
hemmälle. Pääpaino on ollut siellä sys-
teemityön alkupään vaiheissa. Toteu-
tusta tulivat työkalut auttamaan ensim-
mäisenä. Määrittelyn koulutukset kas-
vavat edelleen jatkuvasti. Prosessien
omistajuuden myötä on vasta joku al-
kanut ottamaan vastuuta myös siitä
toiminnan muuttumisesta.

TH: Eli painoa muutoksen hal-
lintaan.

ER: Niin tämä muutoksen hal-
linta on yksi uusi trendi, joka tulee pro-
jektien ja prosessien jälkeen.

SR: Muutoksen hallinta ja myös
vaatimusten hallinta, kun mennään yhä
monimutkaisempiin asioihin. 20 vuot-
ta sitten mietittiin sitä, miten saadaan
käyttäjä mukaan. Ja edelleen ollaan
siinä, miten käyttäjä saadaan mukaan.
Ja enää ei lähdetä neitseelliseen maa-
ilmaan tekemään mitään. Vaikka pro-
sessien kuvaaminen lähti jo 90-luvul-
ta liikkeelle ja prosessien kuvauksiin
tarjotaan edelleen paljon notaatioita, ei
kunnolla opasteta niiden käyttöä. Ja
usein tehdään prosessikuvauksilla tie-
tojärjestelmän toiminnan kuvauksia
eikä liiketoiminnan kuvauksia.

Prosessit

ER:Aikoinaan atk-suunnittelija
paransi maailmaa. Mistä hän sai ta-
voitteet?

Bisnes-ihmisethän sen kertoi.
Tehtiin siis se systeeminsuunnitteluvai-
he siihen atk-suunnittelun päälle. Nyt
on sitten se prosessivaihe siinä pääl-
lä. Koko ajan haetaan sitä, mistä se
oikea tavoite saadaan siihen, mitä tu-
lee kehittää.
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ER: Ihmiset puhuvat ristiin myös
prosessikuvauksista. Oliomallinnuksen
vaatima prosessikuvaus on muuta
kuin se liiketoiminnan kehittämisen
vaatima prosessikuvaus.

Liiketoimintaprosessi ei rajoitu
edes siihen yritykseen. Sehän menee
koko palveluketjun läpi.

MNK: Liiketoimintaprosessien
kuvaaminen on erittäin olennaista.
Edelleen on gäppi, kun siirrytään lii-
ketoimintaprosessien kuvaamisesta
vaatimusmäärityksiin. Yksi syy siihen
on, että UML:ssä ei ole mitään hy-
vää keinoa liiketoimintaprosessienmal-
lintamiseen. Minä odotan ainakin, että
UML:ssä saadaan käyttöön liiketoi-
mintaprosessien mallintaminen. On
tärkeää saada samaan välineeseen lii-
ketoimintaprosessien kuvaus ja järjes-
telmätason kuvaus. Tämä on siis osit-
tain menetelmä- ja välinetasonkin on-
gelma.

SR: Ensin ruvettiin kuvaamaan
tietojärjestelmäprosessia ja huomattiin,
että voidaan tällä kuvata myös liike-
toimintaprosesseja.Atk-ammattilaiset
ovat tottuneet piirtämään kaavioita.
Nyt pitää saada määrämuotoinen ku-
vaus liiketoiminnasta.

MNK: Atk-ammattilaiset ovat
hyviä mallintamisessa, koska ovat tot-
tuneet ajattelemaan abstraktisti.

SR: Liiketoimintaihmisten pitäisi
pystyä myös mallintamaan. Pitää osa-
ta kuvata oikein reaalimaailmaa.

TH: Ohjelmaprosessin kuvaus
on aika yksinkertainen. Tietosystee-
miin jo tulee enemmän asioita. Ja vie-
lä kun mennään liiketoimintaproses-
siin, kaikkia yksityiskohtia eivoidakaan
enää kuvata. Mutkikkuus vielä lisään-
tyy, kun joudutaan laajentamaan toi-
minnan kuvausta ja ottamaan kump-
panit ja asiakkaat mukaan. Kun ku-
vataan koko palveluketju.

ER: Prosessien kuvaus tuo mu-
kanaan myös sen miettimisen, kuuluu-
ko jokin asia juuri tähän prosessiin.
Osapuolien määrä kasvaa, tulee mut-
kikkuutta mukaan

MNK: Kun nykyään käynniste-
tään tietojärjestelmähankkeita, valitet-
tavan usein asiakas sanoo vielä, että
liiketoimintaprosessia ei tarvitse kuva-
ta: kyllä me sen tiedämme. Ja sitten
kuitenkin tulee eteen, että prosessia
pitäisi oikeastaan oikaista. Muuten ra-
kennetaan järjestelmä tukemaan sitä
vanhaa toimintaa.

ER: Yrityksessä voi olla kuvat-
tuna tuoteprosessi, mutta ei ollenkaan
sitä palveluprosessia.

Uudelleenkäyttö

EL: Jo liiketoimintaprosessista
lähtien on löydettävä uudelleenkäytet-
täviä kokonaisuuksia. Ei pidä raken-
taa enää jokaiseen toimintaan omaa
tietojärjestelmää, vaan on pyrittävä
kokoamaan tietojärjestelmät koko toi-
mintaa tukeviksi ja uudelleenkäytettä-
viksi. Jos ajatellaan koko systeemityö-
ketjua prosessien kehittämisestä mää-
rittelyvaiheen kautta nykyisiin kompo-
nenttipohjaisiin toteutuksiin, pitää pyr-
kiä siihen, että jäljitettävyys olisi hyvä.
Pitää voida hyödyntää olemassa ole-
vaa.

MNK: Vaatimusten hallinta on
selkeä trendi. Ei vain se, että saadaan
järjestelmälle asetettavat vaatimukset
määritettyä, vaan myös koko jäljitys-
ketju. Liiketoimintavaatimuksista joh-
detaan järjestelmälle asetettavat toi-
minnalliset ja ei-toiminnalliset vaati-
mukset, päästään käyttötapauksiin ja
testitapauksiin ja komponentteihin.

Nyt ollaan siirtymässä entistä
enemmän valmisohjelmistoihin. Tämä
myös korostaa vaatimusmäärityksen
merkitystä. Valmisohjelmistot ovat
Sytykkeen työssä olleet aina taka-alal-

la. Sytykkeessähän on ollut aina mu-
kana menetelmistä innostuneita ja ei
se valmisohjelmiston valinta ole tietys-
tikään niin hohdokasta menetelmämie-
lessä. Mutta vaatimusmäärittelyn te-
keminen valmisohjelmistoa valittaes-
sa on kyllä tärkeä.

Käyttöönotto ja muutos

TH: Ja muutosten hallinta sitten
valmisohjelmistoa käyttöönotettaessa.

ER: Prosessikuvaus mahdollistaa
kehittämiskohteiden löytämisen. Muu-
tos mahdollistaa kehittämisen hyödyt.
Mutta kun on päästy komponenttei-
hin, miten sitten se komponenttikasa
viedään sinne käyttäjän pöydälle. Mikä
saa ihmiset toimimaan uudella taval-
la?

SR: Menetelmäkehittäjän kan-
nalta on sama tilanne. Jos kehittää vain
hirveästi menetelmiä, mutta ei varmis-
ta niiden käyttöönottoa ja käyttöä.

ER: On helppo kehittää käsikir-
jat ja työkalut ja panna ne verkkoon,
mutta että vielä viiden vuoden kulut-
tua organisaatio käyttää niitä. Ja että
ne kehittyvät. Että myös ylläpitome-
kanismi on olemassa.

SR: Ei tosiaan riitä, että on vain
projekti, joka kehittää tietojärjestelmän,
vaan on useita rinnakkaisia projekte-
ja: koulutus, käyttöönoton suunnittelu,
toiminnan muutosprojekti.

ER: Elinkaariajattelu on tärkeä -
kuten rakennusteollisuudessakin. Ra-
kennuksella on erilaisia vaiheita. Ja
niin on tietojärjestelmälläkin.

EL: Pitää myös seurata, että
menetelmät ovat käytössä. Tästä tuli
mieleen mittaaminen ja eteenkin laa-
dun mittaaminen. Liiketoimintaproses-
seissakin yhtenä elementtinä on mit-
taaminen: onko käytössä, ovatko te-
hokkaita, tuottaako liiketoiminnallisia
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hyötyjä. Systeemityössäkin, kun ote-
taan uutta menetelmää käyttöön,
unohdetaan usein sekä käyttöönotto
että mittaaminen. Käyttöönottovaihe
on erittäin tärkeä. Ja myös käytön
seuraaminen ja tuki. Sekä jatkokehit-
täminen.

MNK: Vaatimusten hallinnan V-
malli. Pitää muistaa myös testata,
päästäänkö asetettuihin vaatimuksiin.

EL: Myös systeemityön välinei-
tä hankittaessa pitäisi käyttää samoja
hyväksi havaittuja hankintaperiaattei-
ta: ensin prosessi ja vaatimukset, sit-
ten niiden perusteella arvioidaan, vas-
taako väline vaatimuksia.

ER: Hankehallinnan merkitys
kasvaa, mukaan tulee investointien
hallinta. Projektisalkkuajatteluun liit-
tyy myös mittarointi. Projektisalkku
on myös aidosti johdon työkalu.

SR: Mutta pitää muistaa myös
jatkuva kehittäminen.

Mikä on nyt in?

MNK: Miksi kehitys on 25 vuo-
den aikana ollut tällaista, kuin se on
ollut? Yksi asia, joka on vaikuttanut
tähän kehityskulkuun: liiketoiminta on
nyt keskeinen ja IT vain tukee sitä.
Tämä on muuttunut. 70-luvun puoli-
välissä ei ollut vielä näin. Käyttäjät
ovat nyt entistä enemmän mukana.
Ollaan myös entistä kustannustietoi-
sempia. Projektien hallinta on tiukem-
paa. Valmispaketteja hankitaan, kun
ne ovat edullisempia. Käytettävyyttä
mietitään entistä paremmin. Tietysti
myös laitteistokehitys on vaikuttanut
systeemityön kehittymiseen.

TH: Käytettävyys on ollut tosi-
aan yksi teema joka on koko ajan ol-
lut jollakin tavalla esille Sytykkeen toi-
minnassa.

EL: Silloin 20 vuotta sitten teh-
tiin järjestelmiä muutamalle käyttäjäl-

le. Nyt tehdään kaikille asiakkaille In-
ternetiin. Käytettävyydellä on erilai-
nen merkitys tietysti tämänkin vuok-
si. Silloin oli myös aikaa kehittää jär-
jestelmiä. Nykyisin aikatauluvaati-
mukset ovat kasvaneet, ja uuden pal-
velun pitäisi olla käytössä hyvin nope-
asti. Sen lisäksi järjestelmät ovat hy-
vin hajautuneita ja olemassa oleva ark-
kitehtuuri ja uudet arkkitehtuurit pitää
saada toimimaan yhteen.

ER: Maailman muutosnopeus on
melkoinen, aikaa ei ole. Jopa 3 kk:ssa
tuote, palvelu vanhenee.Aika loppuu.
Rahaa kyllä on. Mutta aika loppuu.

TH: Palvelu taitaa olla tämän
vuosituhannen alun käsite. Ei kehite-
tä enää järjestelmiä. Tuotetaan pal-
veluita erilaisille käyttäjäryhmille, asi-
akkaille. Palveluiden pitää olla käytet-
tävissä. Ei ole tuotetta. On palveluita,
joita tuotetaan.

SR: Monimutkaistuminen on vai-
kuttanut työhön. Ennen osasi koko tie-
tojärjestelmän kehittämisen putken,
hallitsi sen myös teknisesti. Nyt se on
mahdotonta. On erikseen käyttöliitty-
mäasiantuntijat, määrittelyporukka on
erikseen, teknisille eri alustoille on
omat osaajansa, arkkitehtuureille on
omat asiantuntijat. On melkoinen
haaste, että ei tehdä päällekkäisiä ku-
vauksia.

MNK: Tämän hallinta asettaa
suuria haasteita projektipäällikölle. Ja
menetelmäkehitykselle.

EL: Projektipäällikön pitää pys-
tyä tekemään erilaisten asiantuntijoi-
den kanssa työtä. Projektipäällikkö ei
voi tehdä kaikkia asioita. Menee tii-
mityöksi.

Oletteko huomanneet, että aina
on jokin in-asia. Jossakin vaiheessa oli
kaikki laatu-alkuisia sanoja. Sitten oli
jossakin vaiheessa kaikki prosessi-al-
kuisia tai -loppuisia. Nyt on arkkiteh-
tuuri.

MNK: Ja integraatio.

Hallinnan haaste

TH: Hyvin vähän olemme sivun-
neet integrointia. Jo silloin 70-luvun
lopulta lähtien on ollut näitä kokonai-
suuteen hallintaan tähtääviä malleja.
Puhuttiin MIS:stä, oli IBM:n BSP,
Martinin IE, Sääksjärven METO-mal-
li. Näissä pyrittiin katsomaan organi-
saation tietojenkäsittelyä kokonaisuu-
tena.

ER: On tosiaan monimuotoinen
tämä kenttä. Ei se ole ihme, että on
tämä Sytyke olemassa.

EL: Jos ajattelee tätä tiedonhal-
lintaa ja kokonaisuuden hallintaa, niin
tietotulva on suunnaton. Ongelma on
tosiaan, miten sitä hallita.

TH: Semanttinen web ja ontolo-
gia on tämän päivän termejä.

EL: Ei ole mitään ongelmaa ke-
rätä tietoja, mutta miten sitä organi-
soida ja hallita - se on ihan toinen asia.

SR: Yhden yrityksen kannalta
tietoa tulee eri järjestelmien kautta ja
se voi olla eri näköistä.

ER:Aikoinaan opetin tiedosto- ja
koneajosuunnittelua. Ja tietoliikenne-
suunnittelua. Mitä ne on nyt? Verkon-
hallintaa, verkostonhallintaa. Mikä
vastaa tätä tiedostoa? Käsitteet eivät
ole enää samoja. Mikä on nyt tämä
globaali tietovarasto?

TH: Jos ajatellaan tätä globaalia
tietovarastoa, tietoa haetaan jostakin
maailmalta. Ei enää vain yrityksen
omista tietovarastoista.

ER: Hakukonefilosofia tosiaan.
Tietovarasto ei ole enää fyysisesti
meillä. Tärkeää on, että osaa määri-
tellä oikeat hakusanat.

ER: Tullaan tähän sähköiseen lii-
ketoimintaan. Ja lisäksi tulee palvelun
luotettavuus.
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TH: Ja on olennaista, kuinka oma
palvelu sitten löytyy niiden tuhansien
muiden tarjoajien joukosta. Siihen vai-
kuttaa hakukoneet. Miten hyvin yri-
tyksen palvelu tulee asiakkaille tarjol-
le. Ja miten saadaan palvelut integ-
roitua.

SR:Asiakkaan kannalta on olen-
naista, miten pystyy saamaan kilpai-
levat palvelut tarvittaessa tarjolle.

TH: Ja miten voi sisällön kautta
hakea.

ER: Jos haet webistä, sinun pi-
tää itse integroida tarvitsemasi palve-
lut.

TH: Tai sitten web tarjoaa suo-
raan sen integroidun palvelupaketin.

SR: Esim. että vakuutuskin tar-
jotaan matkan myynnin yhteydessä.

ER: Kokonaan uusi avaruus täs-
sä. Tämä on kokonaan uusi arkkiteh-
tuurivaatimus.

EL: Tämä vaatii uutta rakenta-
mista integraationa, että saadaan muo-
dostettua kokonaisuus.

SR: Tuo sen prosessin mallinta-
misen tosiaan uutta mukaan. Helpot-
taa palvelun rakentamista, jos pystyy
sen prosessin kuvaamaan.

ER: Se merkitsee myös verkos-
ton rakentamista.

ER: Mitähän on jatkossa? Pal-
velu. Integroitu tai globaali palvelu.

TH:Asiakas ei näe, ketkä kaikki
ovat siellä palvelupaketin takana tar-
joamassa siitä jotakin osaa. Ne on asi-
akkaalle näkymättömissä.

MNK: Ehkä vielä pystymme in-
tegroimaan sen tarjonnan, eri palvelut
toisiinsa. Mutta jos jokin menee pie-
leen, jos jokin osa ei toimikaan. Silloin
pitää olla mietittynä jokin prosessi,

joka hoitaa asiakkaan kannalta tilan-
teen tyydyttävällä tavalla kuntoon.

TH: Poikkeustilanteetkin pitää
olla ajateltu ennakkoon.

MNK: Ei voi olla niin, että asi-
akkaan pitää neuvotella jokaisen pal-
velun osapuolen kanssa erikseen. Pro-
sessin pitää olla kokonaisuutena kun-
nossa.

SR: Tämähän ei koske vain ti-
lannetta, jossa palvelu toteutetaan tie-
tojärjestelmällä. Jos ostan esim. ko-
din koneen, siihen tulee mukaan kul-
jetuspalvelu, jonka hoitaa joku muu.
Jos jotakin sattuu, pitää tietää, kum-
paan otan yhteyttä.

EL: Yksi asia, joka pitää huomi-
oida, on riskien hallinta ja ehkäisemi-
nen. Tietoturva-asiat ovat tärkeitä.
Toimintavarmuus on kolmas tärkeä.
Prosessien riskikohdille pitää miettiä
valmiiksi "entä jos" -ratkaisut.

ER: Palataan takaisin siihen ko-
konaisuuden hallintaan. Kun kokonai-
suus on pirstoutunut alihankintoihin,
jossa jokainen hoitaa oman juttunsa,
kokonaisuuden hallinta on tärkeä. Lop-
pujen lopuksi maksaja on se, joka koor-
dinoi kokonaisuuden.

EL: Jos projektissa on useita toi-
mijoita ja tapahtuu jotakin odottama-
tonta - esim. jos jokin osa myöhästyy
- pitää osata nähdä kokonaisuus.
Tämä tuo muutoshallinnalle lisävaati-
muksia.

SR: Oletetaan, että osataan jo
kuvata riskejä. Voi olla, että rahaa oli-
si, mutta ei aikaa. Pitää aina miettiä,
onko tärkeää, että projekti on aikatau-
lussa. Vai että tehdään tietyllä raha-
määrällä. Vai että saadaan laadukas
tulos. Pitää olla jo valmiiksi mietitty,
jotta osataan päättää, jos jotain tapah-
tuu.

MNK: Tekijöistä ei kyllä ole pu-
laa. Onhan niitä Kiinassa ja Intiassa
vaikka kuinka.

ER: Pitää vain osata ostaa.

SR: Niin. Silloin täytyy vain ke-
hittää menetelmät sellaisiksi, että te-
kijöitä voidaan ostaa. Organisaatio voi
olla myös toimintatavaltaan sellainen,
että ei voida ottaa ulkopuolisia tekijöi-
tä. Jos ostetaan ulkopuolisia tekijöitä,
pitää olla hyvin määritellyt työtehtä-
vät.

EK: UML on kyllä tuonut glo-
baaliutta. Se on yleisimmin hyväksyt-
ty.

EL: Ei kuitenkaan ole niin, että
aina kaikki olisi kuvattu niin yksityis-
kohtaisesti kuin ostaminen vaatii.
Mutta UML on kyllä hyvä lähtökoh-
ta.

MNK: Kun on saatu aikaan täl-
lainen standardinotaatio, niin kuvitel-
laan, että piirtämällä hyviä kuvia on
järjestelmä hyvin määritetty. Mutta
siitä huolimatta tarvitaan vielä tekstiä.

SR: Jos luokkamallista on jo yh-
teinen ymmärrys, niin käyttötapaus on
jo sellainen, että se voi olla kenelle
tahansa mitä tahansa.

ER: Tarvitaan vielä paljon osaa-
mista ja viestintää.

Onko uutta tulossa?

ER: Mitä tulee oliomallien jäl-
keen?

SR: Ennen kuin UML tuli, meillä
oli useita erilaisia oliomenetelmiä ja -
välineitä. Tuli kuvitelma, että saadaan
saumaton putki: ensin määritellään,
sitten suunnitellaan, sitten toteutus. Nyt
on jo suunnittelu niin paljon kiinni siitä,
millainen on tekninen arkkitehtuuri.
Eikä siellä ole välttämättä olioita.
Mukaan tulee esim. komponenttiele-
mentit. Ei se enää ole saumaton.
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MNK: Kyllä rakentamisvaihei-
den välillä on vielä gäppejä. Esim. lii-
ketoiminnan mallintamisen ja vaati-
musmäärittelyn välillä. Ja sitten toinen
määrittelystä suunnitteluun.

Varmasti gäpit pikku hiljaa pois-
tuvat.

SR: Ensin varmasti käytännön
sopimuksilla organisaatiokohtaisesti
saadaan gäppejä poistettua. Mutta ei
globaalisti, maailman laajuisesti.

ER: Onko kaikki asiat muuten
kehittyneet jatkuvasti? Minusta tun-
tuu, että tämä tekoälysysteemit on
tainneet hävitä kokonaan? Jotain aina
häviää keskustelusta.

MNK: 90-luvun puolivälissä ne
olivat vielä esillä.

TH:Asiat sinänsä ehkä ovat ole-
massa edelleen, mutta käsitteet, ter-
mit muuttuvat. Esimerkiksi nyt puhu-
taan semanttisesta webistä.

SR: Tai sumea logiikka.

TH: Tai neuroverkot. Eli ilmiöt
saavat kehityksen myötä myös täsmäl-
lisempiä nimityksiä.

Vieläkö vesiputous?
EL: Aiemmin puhuttiin näistä

malleista, erilaisista elinkaarimalleista.
Esim. vesiputousmalli. Näitähän on to-
siaan paljon erilaisia: On vesiputous-
malli, iterointi, inkrementaalinen kehit-
täminen, RAD, spiraalimallit. Eri ta-
hoilla sovelletaan kuitenkin edelleen
näitä eri malleja. Ketterät menetelmät
on myös mielenkiintoinen lähestymi-
nen. Elinkaarimalleja täytyy osata so-
veltaa ja ymmärtää, minkä tyyppiseen
tekemiseen mikäkin malli on oikea.

SR: Minä koen kuitenkin, että
vesiputous, iteratiivinen työtapa tai täl-
lainen kasvattava kehittäminen eivät
ole toisiaan poissulkevia. Jonkinlaise-
na vesiputouksena kuitenkin yleensä
kehitystyötä tehdään: määritellään,

suunnitellaan ja toteutetaan. Työn ko-
konaisuus, mitä tehdään, voi olla eri-
lainen. Esim. vaikka yksi ikkuna. Kyllä
sekin ensin määritellään, sitten suun-
nitellaan ja sitten toteutetaan. Aina
löytyy tämä sama kehä. Mutta työ-
kohde ei ole se koko tietosysteemi.

EL: Eli kyllä ne yhden osa-alu-
een vaatimukset pitää ensin määritel-
lä.

SR: Pitää tehdä ensin jonkinlai-
nen vaatimusmääritys kokonaisuute-
na ja siitä sitten ne valitut asiat, joita
lähdetään jatkamaan.

EL:Joihinkintilanteisiinkylläsopii
hyvin protoillen kehittäminen tai ket-
terät menetelmät. Lähdetään hyvin tii-
viisti kehittämään ja selvittämään lii-
ketoiminnan kanssa, minkä tyyppinen
järjestelmä tarvitaan.

SR: Ketterät menetelmäthän on
vain yleisnimitys. Taustalla on mene-
telmäjoukko. Siellä on hyvin erityyp-
pisiä menetelmiä, joita sovelletaan eri
tyyppisiin tilanteisiin.

MNK: Se ketterä on oikeastaan
vähän väärä sana. Siellä on tosiaan
joitakin hyvin raskaita lähestymistapo-
ja. Se on joukko hyviä periaatteita, joita
aina pitäisi käyttää valikoiden.

SR: Ideologiana on, että aina on
tärkeämpää tehdä järjestelmä kuin se,
kuinka hyvin se on kuvattu. Tai että
tärkeämpi on asiakas kuin sopimuksi-
en noudattaminen.

MNK: Aina kun teet kuvausta,
mieti, miksi teet sitä. Jos et keksi, niin
jätä se tekemättä.

TH: Jos sitä ei tarvita, niin ei teh-
dä. Terve järki auttaa jo monesti.

EL: Se perusajatus pitää muis-
taa: vaatimukset kuvataan sen takia,
että pystytään tekemään se seuraava
vaihe.

SR: Esim. määritykset tehdään
sen mukaan, miten ylläpidettävä sen
järjestelmän tulee olla.

MNK: Vaikka vesiputousmalli
on tullutkirosanaksi viimevuosina, niin
ensin pitää kyllä miettiä, mitä ollaan
tekemässä.

TH: Miksi tehdään ja mitä. Ja
sitten vasta, että miten.

Ulkoistaminen

ER:Yksi muutoksen elementti on
ollut se, kun siirryttiin sisäisistä tieto-
tekniikkaosastoista toimittajapohjaisiin
ratkaisuihin. Määrittely tuli ihan uuteen
valoon, kun tuli tilaaja-toimittaja -suh-
de. Ensin toimittaja halusi tehdä sen
määrittelyn. Sen jälkeen ajateltiin, että
piti ensin tilaajan itse miettiä, mitä ha-
luaa, jotta osaa toimittajallekin kertoa.
Siihen alkoi muotoutua selvä rajapin-
ta tilaajan ja toimittajan välille.

TH: Tuli tärkeäksi se rajapinnan
selkeyttäminen. Kun ei ollut enää oma
sisäinen porukka, joka teki sitä järjes-
telmää.

ER: Se toi myös menetelmämie-
lessä ryhtiä työhön puolin ja toisin. Ja
piti tehdä sopimus ja hallita se sopi-
mus.

SR: Jotain myös menetetään.
Varsinkin jos tehdään tiukalla sopimus-
pohjalla ympäristöön, joka matkan var-
rella muuttuu.

TH: Silloin on avainasemassa
sopimuksen muutoshallinta.

Tulevaisuutta?

TH: Tiivistetäänkö vielä tähän
loppuun, miltä nyt näyttää? Ja ehkä
vähän myös tulevaisuutta.

MNK: Valmisohjelmistot koros-
tuvat entisestään. Ja se nostaa vaati-
musmäärittelyn asemaa. Vaatimus-
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määrittely vähentää riskiä, että oste-
taan sutta ja sekundaa. Menetelmä-
puolella ei ole näkyvissä mitään uutta
ja ihmeellistä. Kunhan opitaan käyt-
tämään näitä nykyisiä. Ja saadaan
gäppejä pienemmiksi. Frameworkit ja
patternit tulevat merkittävimmiksi.
Eikä pelkästään design-patternit, vaan
myös määrittelyn patternit. Esim. tuo-
terakenne on yleispätevä, tuote koos-
tuu komponenteista.

ER:Yhtenä trendinä on oma pro-
sessi liiketoiminnan kehittämiseen.
Jotta tehdään oikeita asioita. Oikein
osataan kyllä tehdä. Mutta tärkeää,
että myös tehdään oikein oikeita asi-
oita. Kokonaisuuden hallinta. Laatu.
Riskit. Muutoshallinta. Ajanhallinta.
Nämä ovat keskeisiä.

SR: Minä koen tärkeiksi vaati-
musmäärittelyn ja liiketoimintaproses-
sit. Eli että minkä takia ollaan kehittä-

mässä. Myös muutosten hallinta ja
projektien hallinta.Tulevaisuuden tren-
dinä toivoisin, että systeemityö kulkisi
kohti patternien ja frameworkien käyt-
töä. Tuntuisi niin hyvältä, kun ei tar-
vitsisi aina vain keksiä pyörää uudel-
leen.

EK: Kaikki edelliset ovat erittäin
tärkeitä asioita. Tärkeä on lisäksi vie-
lä arkkitehtuuri, koska arkkitehtuurit
alkavat olla hyvin monikerroksisia ja
laajoja. Se, mikä tällä hetkellä eniten
kiinnostaa, on liiketoimintaprosessien
kautta tietojärjestelmien kehittäminen.
Lähdetään liikkeelle siitä, miten liike-
toiminta haluaa kehittää omaa toimin-
taansa, omia prosessejaan ja sitä kaut-
ta rakennetaan tietojärjestelmiä. Se on
myös tietotekniikka-ammattilaiselle
mielekkäämpää. Sitä kautta löytyy
myös uudelleenkäyttö, kun pystytään
paremmin löytämään yhteisiä osia.
Sytykkeellekin olisi uutta haastetta

saada mukaan toimintaan myös liike-
toimintapuolen ihmisiä. Myös

hankinta liittyy tähän. Ohjelmis-
toja evaluoidaan prosessin vaatimuk-
sia vastaan ja näin saadaan valmisoh-
jelmistokin hyvin tukemaan liiketoi-
mintaa. Käytössä on jo aika hyvät
menetelmät. Ne soveltuvat hyvin pro-
sessilähtöiseen työhön.

TH: Puolitoista tuntia meni kyllä
nopeasti tässä keskustelussa. Paljon
jäi vielä menneitä käsittelemättä ja
myös nykyisyyden ja tulevan linjaami-
sesta olisi vielä aiheita riittänyt. Tällä
kertaa keskustelumme päättyy kuiten-
kin tähän. Kiitän teitä kaikkia. Ja yh-
dessä toivotamme kaikki Sytykkeelle
hyvää 25-vuotisjuhlaa ja yhtä aktiivi-
sia ja virikkeellisiä tulevia toimintavuo-
sia.

Toim. Terttu Honkasaari
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Sytykkeen aikakaudet
Lauri Laitinen,
Nokian Tutkimuskeskus

1980-1987 Esiyhdistyksellinen
aika

Systeemityökerho aloitti toimintan-
sa Tietojenkäsittelyliiton kerhona, Toimin-
taa ohjasi liiton tutkimustoimikunta ja
budjetti oli myös osa liiton budjettia. En-
simmäisten vuosien aikana etsittiin ker-
hon toimintamuotoja ja kokeiltiin erilaisia
toimintatapoja. Aktiivisia toimijoita oli
mukana 30 – 50. Toimintamuotoina olivat
mm. yritysvierailut, työryhmät ja myös
vapaa-ajan toimintaa kokeiltiin.

Keskeisiä vaikuttajia Sytykkeen toi-
minnassa tällä kaudella olivat Kai Neuvo-
nen ja Jouko Niemi.

1988-1993 Työryhmien aika

Sytyke ry:n keskeisin toiminta ta-
pahtui erilaisissa työryhmissä. Kukin työ-
ryhmä tuotti painetun raportin ja piti 1-2
päivän maksullisen seminaarin aihees-
taan. Osallistujia seminaareissa oli yleen-
sä puolesta pariin sataa.

Seminaarit tuottivat ylijäämää Sytyk-
keelle. Ylijäämä käytettiin järjestämällä
vuosittaiset ulkoilupainotteinen perheta-
pahtuma.

Vuodesta 1987 lähtien jäsenet sai-
vat 6 kertaa vuodessa ilmestyvän SYTY-
KE-Sanomat.

Keskeisiä vaikuttajia Sytykeen toi-
minnassa oli tällä kaudella Risto Nevalai-
nen ja Heikki Honkela.

1994-1997 Kerhojen aika

Työryhmä toiminnan hiivuttua 90-
luvun laman aikana keskeiseksi toiminta-
muodoksi muodostui Sytykkeessä kerhot.
Kerhot järjestivät aihepiiriinsä liittyviä
esitelmätilaisuuksia iltaisin.

Kerhojen aikana toimivat mm. seu-
raavat kerhot:
- CASE-Kerho (1994-95, Raija Risto-

la),

- LAATU-Kerho (1994-97, Eija Laak-
so jaAnneli Laitinen),

- Systeemityön murros (1995, Tarja
Kuosa ja Raija Ristola),

- IA- InternetApplications (1996-97,
Tuija Helokunna)

- sekä työryhmästä alkunsa saanut
tietokantasuunnittelun STST-kerho
(94-97, Tapio Lahdenmäki), joka
vaihtoi nimensä 1998 RELA-kerhok-
si (Jarmo Mäkelä) ja toimii yhä Mar-
ja Kärmeniemen vetämänä.

Työryhmätoiminnan lakattua ei Sy-
tykkeelle kertynyt enää rahallista ylijää-
mää seminaareista, joten perhetapahtuma
yms. toiminta lakkasi.

Muun toiminnan hiipuessa Sytyk-
keessä keskeiseksi nousi vuonna 1994
aloitettu 4 kertaa vuodessa ilmestyvä tee-
moitettu Systeemityö-lehti joka korvasi
SYTYKE-sanomat.

Keskeisiä vaikuttajia Sytykkeen toi-
minnassa olivat tällä kaudella Lauri Laiti-
nen ja Raija Ristola.

1998-2003 Fuusioiden aika

Tällä kaudella SYTYKE ry kasvoi
fuusioiden seurauksena Tietotekniikan
liiton toiseksi suurimmaksi jäsenjärjestök-
si.

Sytykkeen kerhotoiminta sai aivan
uudenlaista puhtia kun olemassa olevat
yhdistykset päättivät siirtyä Sytyke ry:n
organisatorisen sateenvarjon alle.

Vuonna 2000 Datanomit ja Traden-
omit ry lakkautti itsensä yhdistyksenä ja
siirtyi Sytyke ry:n DT-kerhoksi, joka muutti
muotonsa 2004 VVV-toimikunnaksi. VVV
on lyhenne sanoista virkistys, vapaa-aika
ja verkostoituminen.

Vuonna 2001 myös Java SIG ry lak-
kautti itsensä ja siirtyi SYTYKE ry:n Java-
kerhoksi.

Lisäksi Sytykkeen sisälle muodos-
tui elinvoimainen testaus-kerho, joka har-
kitsi alussa myös organisoitumista omak-
si yhdistyksekseen. Testauskerho on

myös Suomen kansainvälinen edustaja
FAST .

Uutena toimintamuotona aloitettiin
nykyisin jo perinteeksi muodostuneet
syysristeilylaivaseminaarit 1998.

Asemansa vakiinnuttaneen Systee-
mityölehden toimitus organisoitiin uudel-
leen perustuen palkattuun toimitussihtee-
riin ja kutakin teemanumeroa varten pe-
rustettuun toimituskuntaan. Toimituskun-
ta vastaa kunkin teemanumeron sisällös-
tä.

Yleensäkin yhdistyksen toiminnas-
sa päästiin eroon hallituskeskeisyydestä
toiminnan organisoituessa osittain hal-
lituksen ulkopuolisille aktivisteille. Sy-
tykkeen www-tiedotus organisoitiin
omaksi web-toimikunnaksi, vuotuisen
laivaseminaarin järjesti risteilytoimikunta
ja kerhot hoitivat itsenäisesti oman toi-
mintansa.

Keskeisiä vaikuttajia Sytykkeen
toiminnassa olivat tällä kaudella Silja Räi-
sänen ja Pekka Forselius.

2005- 2xxx Fokusoinnin aika

Vuosi 2004 näyttää olevan taas
eräänlainen suunnan kääntäjä. Sytyk-
keen toiminta on jakautumassa useaan
osaamisyhteisöön (OSY). Nykyiset
kerhot muuttavat toimintamuotonsa
myös OSYiksi. Kaikkiaan Sytykkeessä
tulee vuonna 2005 olemaan ainakin 8
OSY:ä. Näiden pohjalta on tarkoitus laa-
jentaa Sytykkeen toimintaa myös jäsen-
kunnan ulkopuolelle tavoitteena saada
uusia jäseniä.

Viestinnässä tullaan siirtymään
pois paperilla lähetettävästä jäsenkirjees-
tä. Tilalle tulee sähköinen viestintä ja
verkkosivuston käytön tehostaminen.

Tärkeänä muutosvoimana on toi-
minut Helena Venäläinen.

Lauri Laitinen,
Nokian Tutkimuskeskus
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Terttu Honkasaari

Toimintamuotoja etsimässä

Systeemityökerho aloitti toimin-
tansa Tietojenkäsittelyliiton kerhona,
perustava kokous oli 25.10.1979. Ker-
hon nimilyhenteeksi otettiin SYTYKE.
Toimintaa ohjasi liiton tutkimustoimi-
kunta ja budjetti olimyös osa liitonbud-
jettia. Keskeisiä vaikuttajia Sytykkeen
toiminnassa tällä kaudella olivat Kai
Neuvonen ja Jouko Niemi. Ensim-
mäisten vuosien aikana etsittiin ker-
hon toimintamuotoja ja kokeiltiin eri-
laisia toimintatapoja.Aktiivisia toimi-
joita oli mukana 30 – 50.

Keskeisiä toimintamuotoja olivat
yrityksissä pidetyt kokoontumiset, jois-
sa esiteltiin yritysten systeemityön käy-
täntöjä ja keskusteltiin niistä. Kokoon-
tumisia järjestettiin vuosittain viisi.Al-
kuaikojen vierailukohteita olivat mm.
Kansaneläkelaitos, Kesko, Valtion tie-
tokonekeskus, Valtion teknillinen tut-
kimuskeskus, Valtion koulutuskeskus,
Tietokonepalvelu, IBM, ATK-insti-
tuutti. Yleensä yksi kerhon kokoontu-
minen vuosittain oli pääkaupunkiseu-
dun ulkopuolella. Vuosittain tutustut-
tiin myös jonkin korkeakoulun tietojen-
käsittelyn opetukseen ja tutkimukseen,

Esiyhdistyksellinen aika
ensimmäisenä kesänä junaretki tehtiin
Tampereelle ja toisena kesänä Tur-
kuun.

Vuoden 1980 alusta lähtien jä-
senet saivat 4 - 6 kertaa vuodessa il-
mestyvän jäsentiedotteen. Jäsentie-
dotteissa tiedotettiin tulevista tapahtu-
mista sekä kerrottiin jo tapahtuneista
ja jaettiin kaikille näiden materiaaleja.
Myös kerhon kokousten pöytäkirjat,
toimintakertomukset ja –suunnitelmat
jaettiin tiedotteiden mukana. Kerhon
toiminnasta tiedotettiin myös liiton jul-
kaisemassa Atk:n tietosanomissa.
Heti ensimmäisenä vuonna tehtiin
myös ensimmäinen jäsentoivekysely.

Kerho käynnisti vuosittain myös
muutaman pienprojektin, joiden varsi-
nainen ohjaus oli liiton tutkimustoimi-
kunnalla. Pienprojekteissa oli muka-
na 3 - 5 henkilöä eri yrityksistä. Vuo-
den 1980 lopulla ilmestyi Tietojenkä-
sittelyliiton julkaisusarjassa ensimmäi-
nen Systeemityökerhon tutkimusra-
portti, aiheena systeemityön menetel-
mien käytön ja menetelmäkehityksen
kartoitus. Sen tulokset julkistettiin
myös Tietojenkäsittelyliiton järjestä-
mällä Tietojenkäsittelyn tutkimuspäi-
vällä.

Ensimmäinen työseminaarien
sarja toteutettiin vuonna 1981. Jokai-
sen järjestetyn seminaaripäivän taus-
talla oli ryhmä, joka työskenteli aiheen-
sa kimpussa jo ennakkoon. Seminaa-
ripäivätolivatavoimia myös toisten työ-
ryhmien jäsenille. Vuoden 1981 työs-
sä oli mukana yhteensä 33 kerhon jä-
sentä viidessä työryhmässä. Työsemi-
naarien aineina olivat silloin seuraa-
vat: Prototyypit ja simulaattorit, Käsi-
teanalyysin merkitys ja tavoitteet sys-
teemityössä, Tietoresurssien hallinta,
Esitutkimus sekä HR ja ATK.

Ensimmäinen SYTYKE Symbo-
sium järjestettiin tietotekniikan viikol-
la 5.3.1982: siellä oli aamupäivällä kan-
sainvälisiä esiintyjiä (Janis Bubenko ja
Floyd Johnson) ja iltapäivä toteutet-
tiin ohjattuina round table -keskuste-
luina kuudessa pöydässä, joissa jokai-
sessa oli 10 paikkaa. Pöydässä oli
alustaja, joka johdatteli myös keskus-
telua. Aiheet olivat seuraavat: Mitä
vaihejaon jälkeen – prototko? Miten
tehdään hyvät käyttäjän ohjeet? Laa-
tuisa tietokonekeskustelu.Atk-osaston
tulevaisuus – palveleva tietokeskus-
ko?Toimistoautomaation systeemityö.
Tietoresurssipohjainen systeemityö.

Myös vapaampia toimintamuo-
toja kokeiltiin. Ensimmäinen luontoret-
ki tehtiin kesäkuussa 1983 Rastilan
alueelle. Se yhdistyi Enso-Gutzeitin
kesänviettopaikassa pidettyyn koko-
ukseen ja ohjelmassa oli myös systee-
mityön historiavisailu. Johtokunta ko-
koontui ensimmäisten toimintavuosien
aikana suunnittelemaan kerhon toi-
mintaa yhteen pidempään kokoukseen,
jolloin samalla tutustuttiin myös van-
hoihin kartanoihin esim. Wredebyssä
ja Haikossa.

Terttu Honkasaari
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Työryhmien aika 1987 - 1993
Kirsti Jalasoja,
Eija Kalliala,
Helsingin liiketalouden ammatti-
korkeakoulu Helia

Sytyke ry:n keskeisiä toimijoita
vuosina 1987 - 1993 olivat erilaiset
työryhmät, joita perustettiin jäseniä
kiinnostavista ajankohtaisista aiheista.
Työryhmät tuottivat Sytyke-raportteja
ja artikkeleita Sytyke-lehteen sekä jär-
jestivät koulutustilaisuuksia tai yhden
tai kahden päivän seminaareja tutki-
mastaan aiheesta. Seminaareissa oli
yleensä pari sataa osallistujaa.

Seminaarit tuottivat Sytykeelle
taloudellista ylijäämää, joka käytettiin
vuosittaisiin ulkoilupainotteisiin perhe-
tapahtumiin.

Vuodesta 1987 lähtien Sytykeen
jäsenet saivat kuusi kertaa vuodessa
ilmestyvän jäsenlehden SYTYKE-sa-
nomat. Vuonna 1994 lehti alkoi ilmes-
tyä neljä kertaa vuodessa ja sen nimi
muutettiin Systeemityölehdeksi.

Sytykeen toiminnassa keskeisiä
vaikuttajia tällä kaudella olivat Risto
Nevalainen ja Heikki Honkela.

Systeemisuunnittelun työasema
-työryhmä

Sytyke tiedusteli syksyllä 1987
jäsentensä kiinnostusta selvittää sys-
teemityön CASE-välineitä: mitä ne
ovat ja mitä niillä voidaan tehdä?Aihe
kiinnosti niin monia jäseniä, että työ-
ryhmä perustettiin ja työt käynnistet-
tiin. Työryhmään ilmoittautuneet 18
innokasta sytykeläistä organisoituivat
neljän hengen aktiiviseksi projektiryh-
mäksi ja sitä tukevaksi tukiryhmäksi.
Projektin vetäjäksi tuli Jorma Järvinen,
joka tuolloin työskenteli Oy Tietoko-
nepalveluAb:ssa.

Projekti asetti tavoitteekseen
selvittää, millainen on perinteisen sys-

teeminsuunnitelijan työkenttä, millaisia
tietokoneavusteisia välineitä sitä var-
ten on tarjolla ja mitkä ovat näiden
välineiden vaikutukset, edellytykset ja
kehitysnäkymät.

Projektisuunnitelma valmistui
30.12.1987 ja projektiryhmä käynnisti
työnsä tammikuussa 1988. Työn tu-
loksena Sytyke-raporttisarjassa ilmes-
tyi vuonna 1988 TAS-projektin raportti
Systeeminsuunnitelun työasema. Työ-
ryhmä esitteli tuloksensa seminaaris-
sa saman vuoden syyskuussa.

Relaatiotietokantatyöryhmä

Syksyllä 1988 käynnistyi toinen
Sytykeen työryhmä. Se asetti tavoit-
teekseen selvittää kokemuksia relaa-
tiotietokantojen käytöstä ja käyttöön-
otosta. Työryhmän perustava kokous
pidettiin joulukuussa 1988, mutta var-
sinainen työ tehtiin vuoden 1989 aika-
na. Työhön sisältyi 30:lle organisaati-
olle lähetetty kysely, johon saatiin 60
vastausta. Aihe koettiin siis ajankoh-
taiseksi ja mielenkiintoiseksi.

Työryhmän vetäjänä toimi Mer-
ja Korpela (Tietoässä Oy). Lisäksi
ryhmässä oli kuusi ja tukiryhmässä
neljä jäsentä, jotka edustivat tuottei-
den maahantuojia, alan johtavia kon-
sultteja sekä yritysten tietohallinnnos-
ta ja relaatiotietokannoista vastaavia
henkilöitä.

Työryhmän tulokset julkaistiin
vuonna 1990 Sytyke-raporttisarjan
raporttina Kokemuksia relaatiotie-
tokannoista.

Tietokonevusteinen
systeemityö -työryhmä

TAS-raportin julkaiseminen he-
rätti niin paljon kiinnostusta, että uusi
työryhmä lähti jatkamaan saman sa-
ran kyntämistä. Tietokoneavusteista

systeemityötä selvittämään perustet-
tiin syksyllä1988 kolme työryhmää,
jotka kukin keskittyivät omaan osa-
alueeseensa. Näitä olivat tietokonea-
vusteisen systeemityön kannattavuus,
menetelmät ja apuvälineet sekä käyt-
töönotto.

Kannattavuustyöryhmä oli kah-
den miehen varassa. Aihetta tarkas-
telivat Hannu Mäki (Pohjola-yhtiöt) ja
Risto Nevalainen (Tietotekniikan ke-
hittämiskeskus ry.).

Kolmetoistahenkistä menetelmät
ja apuvälineet -työryhmää veti Lauri
Laitinen (Valtion teknillinen tutkimus-
keskus). Käyttöönottoa selvittävässä
työryhmässä oli seitsemän jäsentä,
joita veti Heidi Santtila (Pohjola, PS-
Group Oy)

Työryhmät esittelivät tuloksensa
CASE-seminaarissa Ostrobotnialla
24.10.1990 sekä julkaisivat ne Syty-
ke-raporttisarjan raporttina Tietoko-
neavusteinen systeemityö: kan-
nattavuus, menetelmät, käyttöön-
otto.

Uusien työryhmien
käynnistyminen 1990-luvun

alussa

Vuosina 1990-1991 käynnistetyi
useita uusia työryhmiä kuten työase-
maverkot, CASE:n onnistumisen edel-
lytykset, oliosuuntautunut systeemityö
ja avoimuus systeemityön tavoitteena
sekä relaatiotiedonhallinta, joka oli jat-
koa aiemmalle rela-työryhmälle.

Näistä työryhmistä työasema-
arkkitehtuuri, oliokeskeinen systeemi-
työ ja relaatiotietokannanhallinta jul-
kaisivat uudet raportit Sytyke-raport-
tisarjassa.

Vuoden 1992 aikana työryhmä-
toimintaa jatkoi relaatiotiedonhallinta-
ryhmä. Uusina työryhminä käynnistyi-
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vät tietojärjestelmän kehittäminen uu-
sissa arkkitehtuureissa, laatujärjestel-
män käyttöönotto sekä kuvauskanto-
jen yhdistäminen ja hallinta, joka jat-
koi aiempaa CASE-aihetta. Näillä työ-
ryhmillä Sytyke siirtyi toimintavuoteen
1993.

Työasema-
arkkitehtuurityöryhmä

Työasema-arkkitehtuurityöryh-
mä perustettiin keväällä 1990. Työn-
sä tavoitteeksi ryhmä määritteli sel-
vittää työasema-arkkitehtuurin ase-
maa yrityksissä ja siihen vaikuttavia
syitä. Selvitystyötä varten laadittiin
kysely, joka lähetettiin 900 suomalai-
sen yrityksen tietotekniikkavastaavil-
le. Näistä 144 vastasi kyselyyn.

Työryhmään osallistui kymme-
nen henkilöä eri yrityksistä ja ryhmän
vetäjänä toimi Pentti Salmela (Alko).
Ryhmän työn tulokset esiteltiin semi-
naarissa 12.9.1991 Espoon Hotelli
Kuninkaantiessä ja julkaistiin Sytykeen
raporttisarjassa Työasema-arkki-
tehtuurin asema suomalaisissa yri-
tyksissä.

Oliosuuntautunut systeemityö -
työryhmä

Työryhmä aloitti toimintansavuo-
den 1991 huhtikuussa. Ryhmän tavoit-
teena oli selvittää oliolähestymistavan
aiheuttamia lisäpiirteitä ja muutoksia
systeemityössä.

Työryhmään osallistui kymme-
nen henkilöä eri organisaatioista ja
työryhmää veti Sakari Lehtonen (Kes-
ko). Ryhmä nimesi itsensä OPO-ryh-
mäksi, kääri hihansa ja ryhtyi työhön.
Työryhmä sai työnsä päätökseen jo
marraskuussa 1991. Uusi SYTYKE-
raportti Oliot systeemityössä näki
päivänvalon seminaarissa Oliot sys-
teemityössä, joka pidettiin 14.1.1992
Espoon Hotelli Kuninkaantiessä.

Laatujärjestelmän käyttöönotto
-työryhmä

Keväällä 1992, kun olioraportti
oli valmistunut, käynnistyi laatua tut-
kaileva työryhmä, joka pitkän ja pe-
rusteellisen pohdinnan jälkeen päätyi
selvittelemään laatujärjestelmän käyt-
töönottoa ja siihen liittyvää johtamisen
näkökulmaa. Tämän kahdeksanhen-
kisen työryhmän vetäjäksi ryhtyi Mai-
ja-Liisa Niskanen (Kansa-Yhtymä
Oy).

Työryhmä julkaisi työnsä tulok-
set SYTYKE-raporttisarjassa vuon-
na 1993 raporttina Laatujärjestel-
män käyttöönotto.

Raportti onkoottu ohjekirjaksi lin-
jaorganisaatiossa toimijoille. Se antaa
ohjeita, tarkastuslistoja ja vinkkejä laa-
tujärjestelmän käyttöönotosta. Työ-
ryhmä järjesti aiheesta seminaarit
12.11.1993 ja 22.3.1994 Helsingissä
SAS – Royal -hotellissa.

Relaatiotiedonhallintatyöryhmä

Relaatiotietokannat osoittautui-
vat Sytykeen työryhmien aiheista kaik-
kein pitkäkestoisimmaksi. Tämän ai-
heen ympärille perustettiin uusi työ-
ryhmä syksyllä 1990, joka Tapio Lah-
denmäen (IMB) johdolla aloitti työn-
sä. Tapiohan oli mukana jo syksyllä -
88 käynnistyneessä relatiotietokanta-
ryhmässä.

Työryhmä toimi aktiivisesti vuo-
sina 1990-93 ja tuotti relaatiotietokan-
tojen suunnitteluun aivan uuden mal-
lin, STST-mallin (Suunnittelu – Toteu-
tus – Suunnittelu – Toteutus). Lisäksi
työryhmä julkaisi useita aihettaan kä-
sitteleviä artikkeleita ja esitteli jäsenil-
leen STST-mallin 10.2.1992 IBM:llä.
Kevättalvesta 1992 STST-mallia käy-
tettiin myös yritysten järjestämissä
koulutustilaisuuksissa.

Varsinainen STST-malli-semi-
naari järjestettiin 15.4.1993 Ostrobot-
nialla, kun markkinoille saatiin uusi
SYTYKE-raportti, STST-malli.

TyöryhmäänosallistuiTapionjoh-
dolla kaikkiaan kahdeksan henkilöä eri
organisaatioista. Työryhmän toiminta
jatkui STST-kerhona, joka myöhem-
min muutti nimensä nykyiseksi Rela-
kerhoksi.

Tietojärjestelmän kehittäminen
uusissa arkkitehtuureissa -

työryhmä

Työryhmä käynnistyi vuonna
1992. Se asetti tavoitteekseen selvit-
tää mm. uusien arkkitehtuurien tek-
nologiaa, käytettäviä ohjelmistoja, ha-
jautusta, tietokantaratkaisuja, käyttö-
liittymän suunnittelua sekä työasema-
järjestelmän suunnittelun erityispiirtei-
tä. Työryhmä kohdisti aiheesta laaja
kyselyn järjestelmä-, laitteisto- ja oh-
jelmistotoimittajille sekä ostajille.Kuu-
sihenkisen työryhmän vetäjänä toimi
Kari Kivistö (MSG Software).

Työryhmän tulokset esiteltiin se-
minaarissa ATK-instituutissa
20.1.1994, jolloin uusi Sytyke-raportti
Kokemuksia tietojärjestelmän ra-
kentamisesta työasema arkkiteh-
tuureihin näki päivänvalon.

Työryhmistä kerhoiksi

Vuonna 1994 Sytykeen työryh-
mätoiminta muuttui kerhotoiminnaksi.
Ensimmäisiä kerhoja olivat aikaisem-
pien työryhmien aiheista poikineet
STST-kerho, CASE-kerho ja Laatu-
kerho.

Kirsti Jalasoja ja
Eija Kalliala,
Helsingin liiketalouden ammatti-
korkeakoulu Helia,
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@helia.fi
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Kokemuksia Sytykkeen
työryhmätyöskentelystä

Eija Kalliala,
Helsingin liiketalouden ammatti-
korkeakoulu Helia

Muistelen haikeudella Sytykeen
työryhmiä. Me, samasta aiheesta kiin-
nostuneet ihmiset eri organisaatioista,
kokoonnuimme työajalla toistemme
työpaikoilla yhteen syventämään ja jä-
sentämään tietojamme ja taitojamme.
Työskentelimme innolla, opimme uutta
kirjoista ja lehdistä, toistemme koke-
muksista ja uusien asioiden yhdessä
työstämisestä. Niin, me verkostoiduim-
me – kauan ennen kuin koko sanaa oli
keksitty! Tuotimme useiden kuukausi-
en tai jopa vuosien työskentelyn jälkeen
selvittämästämme aiheesta seminaarin
ja mahdollisten artikkelien lisäksi Syty-
ke-raportin, jota monissa oppilaitoksis-
sa käytettiin vuosikausia oppimismate-
riaalina.

Onnistuisiko tuollainen enää ny-
kyisin, kun työyhteisöissä työtahtia on
kiristetty ja kaikki ylimääräinen karsit-
tu? Parhaimmillaan Sytykeen työryhmä-
työskentely oli yhteistoiminnallista tie-
donrakentelua, joka on edellytys asioi-
den syvälliselle oppimiselle. Olisiko sel-
laiselle tilaa ja tarvetta nykyisissä työ-
yhteisöissä ja tämän päivän systeemit-
yön ammattilaisten oman ammattitaidon
ylläpidossa ja kehittämisessä?

Paras projektityökokemukseni pit-
källä systeemityön ammattilaisen ural-
lani on ollut Sytykeen oliotyöryhmä.
Sytyke-lehdessä vuoden 1991 alussa
kutsuttiin oliolähestymistavasta kiinnos-
tuneita Sytykeen jäseniä kokoukseen
tiettyyn aikaan tiettyyn paikkaan. Kun
Sytykeen edustaja Antti Huuskonen oli
kertonut työryhmän toiminnan idean ja
jokainen kertonut oman taustansa (aihe
kiinnostaa, mutta käytännön kokemuk-
set siitä puuttuvat lähes kokonaan), ryh-
dyttiin etsimään työryhmän vetäjää läs-
näolevien joukosta.

Jokainen vuorollaan kieltäytyi.
Tilanne oli hämmentävä.

Antti Huuskonen vetosi Keskon
Sakari Lehtoseen, joka lopuksi suostui
työryhmän vetäjäksi. Suostuttuaan hän
vetäisi povitaskustaan kymmenen koh-
dan listan aiheista, joita työryhmän pi-
täisi selvittää, kirjasi aiheet taululle,
muodosti pienryhmät eri aiheista kiin-
nostuneista läsnäolevista ja rajasi loput
aiheet työryhmän työskentelyn ulko-
puolelle.

Ennen seuraavaa kokousta hän
lähetti meille sähköpostitse työryhmän
aikataulun: raportti on valmis seuraa-
van vuoden tammikuussa Sakarin päi-
vänä, painoon varataan pari kuukautta,
viimeinen tarkistuspiste on kuukautta
ennen raportin painoon menoa, sitä en-
nen tarkistuspisteitä on kerran kuussa.
Samassa sähköpostissa oli tarkistuspis-
teiden päivämäärät ja kuhunkin tarkis-
tuspisteeseen mennessä saavutetut tu-
lokset – sekä työryhmätyöskentelyn lop-

putuloksena syntyvän Sytyke-raportin
esipuhe ja johtopäätökset!

Tarkistuspisteistä pidettiin kiinni ja
työryhmät saavuttivat asetetut välita-
voitteet – ainakin sen jälkeen kun Sa-
kari ensimmäisessä tarkistuspisteessä
katseli alta kulmain niitä ryhmiä, jotka
eivät olleet tavoitteitaan saavuttaneet.
Raportti meni ajoissa painoon eikä joh-
topäätöksiäkään juuri tarvinnut muut-
taa. Seminaari, jossa raportti Oliot sys-
teemityössä julkaistiin, pidettiin Saka-
rin päivänä 14.1.1992.

Olen kertonut tämän tositarinan
lukuisille opiskelijaryhmilleni malliesi-
merkkinä hyvästä projektin johtamises-
ta.

Eija Kalliala,
Helsingin liiketalouden ammatti-
korkeakoulu Helia,
etunimi.sukunimi@helia.fi,
Kotisivu: http://myy.helia.fi/~kalei/
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Lauri Laitinen,
Nokia Tutkimuskeskus.

SYTYKE ry:n työryhmien aika-
kaudella 1988-1993 toiminnan kovan
ytimen muodostivat erilaiset työryh-
mät. Tyypillisesti työryhmän lopputu-
loksena syntyi kirjamuotoinen SYTY-
KE-raportti, teema-numero SYTY-
KE-sanomiin ja 1-2 päivän, yleensä
maksullinen, raportin julkistamissemi-
naari.

Yhteensä seitsemän työryhmää
tuotti tänä aikana kirjamuotoisen SY-
TYKE-raportin. Raportit kustansi ja
markkinoi SuomenAtk-kustannus Oy.
Kaikki raportit ovat nyt loppuunmyy-
ty. Seuraavassa käydään aikajärjes-
tyksessä läpi tiivistetysti kunkin rapor-
tin sisältö, tekijät ja raporttiin liittyvät
seminaarit ja SYTYKE-sanomien tee-
manumerot.

Systeemisuunnittelun työasema

Systeemisuunnittelun työasema.
TAS-projekti (Jorma Järvinen). 1988,
ISBN 951-762-135-3. 200s.

SYTYKE-raportit 1988-1994
1980-luvun lopulla alkoi markki-

noille tulla käyttökelpoisia CASE-vä-
lineitä.Keskeinen puheenaiheaihe tuol-
loin oli tietokoneavusteinen suunnitte-
lu (TAS). Syksyllä 1987 Systeemityö-
yhdistys SYTYKE ry kokosi TAS-
projektin henkilöistä, jotka olivat kiin-
nostuneita selvittämään aihetta CASE
- Mikä se on, mihin tarkoitettu ja mi-
hin menossa.

TAS-projektin vetäjänä toimi Jor-
ma Järvinen Oy Tietokonepalvelu
Ab:stä ja jäseninä Ritva Jaakkola
SKOPista, Kirsti Jalasoja ATK-insti-
tuutista ja Maija Leppänen Tilastokes-
kuksesta. TAS-projekti selvitti perin-
teistä systeemisuunnittelijan työkent-
tää ja kyselytutkimuksena tarjolla ole-
vat tietokoneavusteiset välineet.

TAS-projektin työn pohjalta pi-
dettiin myös Systeemisuunnittelun työ-
asema CASE-seminaari 28-29.9.1988
sadalle osallistujalle Säästöpankkiopis-
tolla.

Raportin sisällysluettelo:
1. Johdanto
2. Systeemisuunnittelu systeemit-

yön osana
3. Systeemisuunnittelun työaseman

kuvaus
4. Systeemisuunnittelun CASE-oh-

jelmistot
5. CASE-työvälineselvitys
6. CASE-välineen hankinta ja käyt-

töönotto
7. Systeemisuunnittelun työaseman

kehitysnäkymiä
8. Yhteenveto ja johtopäätöksiä
9. CASE-välineet ja käyttökoke-

mukset

Kokemuksia
relaatiotietokannoista

Kokemuksia relaatiotietokan-
noista. Relaatiotietokantaryhmä I
(Merja Korpela). 1990, ISBN 951-
762-139-6, 110s.

1980-luvun lopulla alkoivat relaa-
tiotietokantamalliin perustuvat
tiedonhallintajärjestelmät tehdä tulo-
aan yrityssovelluksiin. Relaatiotieto-
kantaryhmä selvitteli relaatiotietokan-
tojen käyttöönottovaiheen kokemuk-
set ja käyttökokemukset. Selvitettiin
kyselytutkimuksella relaatiotiedonhal-
lintajärjestelmän vaikutus systeemin,
suunnitteluun, toteutukseen ja tuotta-
vuuteen.

Relaatiokantaryhmän vetäjänä
toimi Merja Korpela Tietoässä Oy:stä
ja jäseninä Anneli Bergström TEK-
LAsta,Ari Hovi TKN:stä, Tapio Läh-
denmäki IBM:stä, Pentti Rosendahl
Ilmarisesta, Olli SjöblomTietotehtaal-
ta ja Vesa Tiirikainen TT-Innovatio-
nista.

Raportti julkistamista varten jär-
jestettiin Kokemuksia relaatiotietokan-
noista-päivä 9.1.1990.Tilaisuudessa oli
11 luennoitsijaa kertomassa kokemuk-
sista ja 200 osallistujaa.

Lisäksi työryhmän jäsenet kir-
joittivat artikkelisarjan raportin aiheista
SYTYKE-sanomiin 3/89.

Raportin sisällysluettelo:
1. Johdanto
2. Yhteenveto
3. Yhteenveto kokemuksista
4. Työryhmän jäsenten kokemuk-

sia ja mielipiteitä
5. Kyselyyn saadut vastaukset
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Tietokoneavusteinen
systeemityö -

kannattavuus, menetelmät,
käyttöönotto

Tietokoneavusteinen systeemi-
työ - kannattavuus, menetelmät, käyt-
töönotto. Hannu Mäki, Lauri Laiti-
nen, Heidi Santtila. 1990, ISBN 951-
762-147-7 219s.

Raportin koostui kolmen erillisen
työryhmää selvityksistä:

Tietokoneavusteisen systeemit-
yön kannattavuus-ryhmä, vetäjänä
Hannu Mäki) Pohjolasta ja jäsenenä
Risto Nevalainen TIEKEstä.

Tietokoneavusteisen systeemit-
yön menetelmät ja välineet -ryhmä,
vetäjänä Lauri Laitinen VTT/TIK ja
jäseninä Tero Ahtee TTYstä, Merja
Arppe Teleltä, Jorma Hirvonen Kes-
kosta, Tiina Jaatinen Kalevasta, Eija
Kalliala Eläkesysteemistä, Risto Mik-
konen Alkosta, Kari Smolander ja
Veli-Pekka Tahvanainen Jyväskylän
yliopistosta, Pírjo Tiilikka Tapiolasta,
Liisa Tikkanen Pohjolasta, Teijo Vir-
tanen Software AG:sta ja Ari Vuoti-
lainen Tietosavosta.

Tietokoneavusteisen systeemit-
yön käyttöönotto - ryhmä vetäjänä Hei-
di Santtila Pohjolasta ja jäseninä Kari
Bäckman SRM Oy:stä, Mirja-Leena
Heikkinen Tietotehtaalta, Antti Huus-
konen VTKK:sta, Tarja Lehtonen
Elorg-Datasta ja Petri Virtanen Da-
tacitystä.

Raportin sisällysluettelo:
A. Kannattavuus

1. TAS:n vaikutusten ryhmit-
tely

2. Vaikutukset tuottavuuteen
ja tehokkuuteen

3. Vaikutukset laatuun
4. Esimerkki laskelma TAS:n

vaikutuksista yrityksissä
B. Menetelmät

1. Toimintomallitus
2. Tietomallitus
3. Tila- ja oliomallitus
4. Menetelmistöt
5. Kysely
6. Menetelmien näkökulmat

ja sukupuu
C. Käyttöönotto

1. Sovelluskehitys liiketoimin-
nan näkökulmasta

2. Systeemityön kehittäminen
3. Malli, menetelmä ja TAS-

välineen valinta
4. Käyttöönotto
5. Seuranta

Oliot systeemityössä

Oliot Systeemityössä. OPO-ryh-
mä (Sakari Lehtonen). 1992, ISBN
951-762-166-5, 146s.

1990 luvun alussa alkoivat oliot
siirtyä akateemisesta maailmasta käy-
tännön suunnittelu ja ohjelmointityö-
hön. SYTYKE ry:n OlioPOhjaisen
systeemityön (OPO) työryhmä laati
perusselvityksen oliolähestymistavan
aiheuttamista lisäpiirteistä ja muutok-
sista systeemityöhön. Ensisijaisina
näkökulmina olivat tuottavuuden ja
olemassa olevan sovelluskannan jat-

kuvuuden turvaaminen määrittely- ja
suunnitteluvaiheissa.

OPO-ryhmän vetäjänä toimi
Sakari Lehtonen Keskosta ja jäseni-
nä Tero Ahtee TTK:sta, Ahti Hauki-
lehto Linturi Oy:sta, Terttu Honkasaari
ATK-instituutista, Jouni Jaakkonen
Yhdyspankki Datasta, Eija Kalliala
Eläkesysteemistä, Pekka Pöyhönen
VTKK:sta, Karola Söderman Sie-
mensistä, Jukka Tammien Finnairista
ja Seija Tuominen Pohjolasta.

Raportti julkaistiin “Oliot systee-
mityössä” - seminaarissa 14.1.1992.
Seminaarissa oli lumipyryisenä päivä-
nä 60 osallistujaa.

Lisäksi OPO-työryhmä tuotti
SYTYKE-sanomien Oliosuuntautunut
systeemityö-teemanumeron 5/91.

Raportin sisällysluettelo:
1. Johdanto
2. Oliolähestymistavan kehittymi-

nen
3. Peruskäsitteistö
4. Kuvaustekniikat
5. Systeemityön eteneminen
6. Oliot ja systeemityön tuotavuus
7. Oliotietokannat
8. Oliovälineet
9. Yhteenveto

STST-Malli

STST-Malli. Relaatiotietokanta-
ryhmä II (Tapio Lahdenmäki). 1993,
ISBN 951-762-182-X, 153s.

Idea STST-malliin johtaneesta
työryhmästä syntyi jo SYTYKE ry:n
syyskokouksessa 1990 Tapio Lahden-
mäen esitelmän herättäneessä vilk-
kaassa keskustelussa . Työryhmän
lähtökohtana oli, että perinteinen ve-
siputouspohjainen malli, jossa käsite-
analyysista edetään dialogisuunnitte-
lun kautta lopulliseen relaatiokaavioon
sisältää riskin, että tietyt asiat kiinni-
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tetään tarpeettoman aikaisin. Työryh-
mä kehittikin palasteluun pohjautuvan
iteratiivisen muutoshallinta-
työskentelymallin, jossa peräkkäiset
Suorita-Tee-Suorita-Tee (STST) vai-
heet seuraavat toisiaan hallitusti.

Relaatiotietokantaryhmän vetä-
jänä toimi Tapio Lahdenmäki IBM:stä
ja jäseninä Jouni Arvola KOPista
(luku 3.4), Ari Hovi Ari Hovi Oy:stä
(luku4), Eija Kalliala Eläkesysteemistä
(luvut 1 ja 10), Merja Korpela Tieto-
tehtaasta (luvut 3.3 ja 9), Sakari Kur-
vinen Object Informatics Oy:stä (luku
6), Lauri Laitinen VTT/TIK:stä (luku
7) ja Liisa Tikkanen Pohjolasta (luku
8).

Raportti julkaistiin puolenpäivän
STST-seminaarissa 15.4.1993 Ostro-
botnialla. Myöhemmin eräät koulutus-
ja konsultointiyritykset ovat järjestä-
neet myös STST-malliin perustavaa
koulutusta.

Lisäksi STST-työryhmä tuotti
kokonaan SYTYKE-sanomien Tie-
donhallinta-teemanumeron 1/92.

Raportin sisällysluettelo:
1. Johdanto
2. Vanhoja malleja ja menetelmiä
3. STST-malli
4. Relaatiokannan suunnittelu
5. Suorituskyvyn tarkastamien tes-

tiympäristössä
6. Projektien ohjaus STST-mallis-

sa
7. Laadunvarmistus
8. Ositetun rakentamisen oppimis-

hyödyt
9. STST-mallin kokeilu
10. STST-malli: edut, haitat ja vaati-

mukset

Laatujärjestelmän käyttöönotto

Laatujärjestelmän käyttöönotto.
LAATU-ryhmä (Maija-Liisa Niska-
nen). 1993, ISBN 951-762-207-4, 64s.

1990-luvulla laatuajattelua aloi-
tettiin tuoda myös sovelluskehitykseen.
SYTYKE ry:n keväällä 1992 perus-
tama LAATU-ryhmä. LAATU-ryh-
mä totesi kokemuksensa nukaan vilk-
kaan keskustelun jälkeen suurimpien
vaikeuksien olevan laatujärjestelmien
käyttöönotossa ja siihen liittyvässä joh-
tamisen näkökulmassa. Raportti an-
taakin siten konkreettisia vinkkejä laa-
tujärjestelmän käyttöönottoon lukijal-
le jolla laatujärjestelmän peruskäsitteet
ja rakenne ovat jo tuttuja.

LAATU-ryhmän vetäjänä toimi
Maija-Liisa Niskanen Kansasta ja jä-
seninä Eila Himanen Eläke-Sammos-
ta, Antti-Huuskonen VTKK:sta, Pasi
Kantelin sekä osa-aikaisina Kari Kin-
nunen Nesteestä, Eija Laakso Finans-
sidatasta, Sakari Lehtonen Keskosta
ja Helinä Tapaninen Nesteestä.

LAATU-ryhmä järjesti
12.11.1993 seminaarin “Laatujärjes-
telmän käyttöönotto”.

Raportin sisällysluettelo:
1. Laatujärjestelmä
2. Laatujärjestelmän käyttöönotto
3. Johto ja esimiehet laatujärjestel-

män käyttöönotossa
4. Tarkistuslistat
5. Vinkkejä johdolle
6. Vinkkejä laatujärjestelmävastaa-

valle
7. Vinkkejä linjaesimiehelle
8. Vinkkejä projektipäällikölle
9. Vinkkejä ylläpitovastaavalle

Kokemuksia tietojärjestelmien
rakentamisesta työasema-

arkkitehtuureihin

Kokemuksia tietojärjestelmien
rakentamisesta työasema- arkkiteh-
tuureihin. Työasema-arkkitehtuuri-
ryhmä (Kari Kivistö). 1994, ISBN
951-762-219-8, 70s.

Työryhmä selvitti kyselytutki-
muksella miten suomalaiset yritykset
rakentavat työasema-arkkitehtuuriin
perustuvia tietojärjestelmiä ja raken-
tamiskokemukset.

Työryhmän vetäjänä toimi Kari
Kivistö MSG Software Oy:stä ja jä-
seninä Harri Ala-Pappila Sammosta,
Jouni Juutinen Tietotehtaasta, Risto
Mikkonen Alkosta, Eila Oikarinen
KT-Tietokeskuksesta ja Jukka Tuo-
maala Nesteestä.

Raportin sisällysluettelo:
Selvityksen suoritustapa
Käsitteet
Kyselyn tulokset
1. Yritys ja vastaaja
2. Työasema-arkkitehtuuriin perus-

tuvan järjestelmän perustiedot
3. Tekninen ympäristö ja toteutus-

välineet
4. Järjestelmän rakentaminen
5. Projektin hallinta
6. Odotukset ja kokemukset työ-

asema-arkkitehtuurista, tulevai-
suuden näkymät

7 Yhteenveto

Lauri Laitinen,
Nokian Tutkimuskeskus
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Kerhojen aika

Esimerkki SYTYKE toiminnasta kerhojen kaudella vuodelta
1979

SYTYKE ry:n kerhot järjestävät jäsentilaisuuksia, joihin aiheesta kiinnostuneet kokoontuvat keskustelemaan
ja kuuntelemaan asiantuntijoiden puheenvuoroja ja alustuksia. Ilmoittautumalla kerhon postituslistalle, saat suoraan
tietoa kerhoon toiminnasta.

SYTYKE ry:n työryhmät ovat yhdistyksen rahoittamia kohteeseensa syvällisesti perehtyviä projekteja. Työryh-
mät ovat julkistaneet tuloksensa Systeemityölehdessä, mahdollisesti kirjoina ja järjestäneet koulutustilaisuuksia.
Työryhmät ovat avoimia kaikille SYTYKE ry:n jäsenille. Kerhojen sähköpostilistalle liittymisohjeet löydät www-
sivulta http://www.pcuf.fi/sytyke/maillist.htm.

Tervetuloa mukaan. Uusia kerhoja perustetaan sitä mukaa kuin niille löytyy vetäjä/iä.

LAATU-kerho toivottaa kaikki sytykeläiset tervetulleiksi keskustelemaan laadusta
systeemityössä. Kerro kiinnostuksestasi yhteyshenkilölle Risto Mikkoselle, Alko-
yhtiöt puh 133 2763, fax 133 3240, risto.mikkonen@alko-yhtiot.fi.
LAATU-kerhon sähköpostilista: sytyke-laatu-kerho@pcuf.fi.

IA - kerho (Internet Application) on kiinnostunut kehitteillä olevista ja toteutetuista
Internettiä hyödyntävistä sovelluksista ja sovelluskehityksessä käytetystä
ohjelmistotekniikasta. Kerho kutsuu teemailtoihin Internet-sovellusten kehittäjiä
kertomaan sovelluskehityshankkeista ja hankkeiden lopputuloksista. Kerhoiloista
tiedotetaan kerhon mail-listalla. Isännistö: Tuija Helokunnas, Nokia Telecommuni-
cations Oy (tuija.helokunnas@ntc.nokia.com).
IA-kerhon sähköpostilista: sytyke-ia-kerho@pcuf.fi.

STST-kerho tutkii, miten tietokantasovellusten tehokkuus tulisi varmistaa,
vertailemalla kokemuksia ja ideoimalla parannuksia menetelmiin. STST-kerho katsoo
maailmaa sovellussuuntautuneen tietokantaspesialistin näkökulmasta
mahdollisimman tuoteriippumattomasti. Vetäjänä Tapio Lahdenmäki, IBM, PL 265,
00101 Hki, puh. 4591, STST-kerhon sähköpostilista: sytyke-stst-kerho@pcuf.fi.

LAATU-kerho

IA-kerho

STST-kerho
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Fuusioiden aika
Minna Oksanen

Haastattelimme 2000-luvun
alussa Sytykkeeseen liittyneitä yhtei-
söjä (DTry, Javasig, Testauskerho)
syistä, miksi kannatti yhdistää voimat
sytykkeeseen sekä nykyhetken toi-
minnan suuntaviivoista. Testaus ja
Javasig toimivat edelleen omina
OSY:inä, kun taas DTry:n toiminnan
pohjalta on perustettu VVV- toimikun-
ta (Virkistys, vapaa-aika ja verkostoi-
tuminen. Ensimmäinen todellinen
haaste VVV:lle oli 25 vuotis juhlien
järjestäminen.

JavaSIG, Simo Vuorinen

0. Osyn nimi ja selvennys

JavaSIG (Java Special Interest
Group) eli Sytykkeen Java-kerho,
myös JUG (Java User Group).

1. Mikä on OSY:n missio

JavaSIG:in tarkoituksena on tar-
jota Java-aiheisia ja Javaan liittyviä se-
minaareja kerhon jäsenille ja antaa
Java-teknologioista kiinnostuneille
henkilöille mahdollisuus verkottua kes-
kenään kerhon tapaamisissa.

2. Mikä on OSY:n toiminta
muoto, myös alustava toiminta

kalenteri seuraavalle
toimintakaudelle

Tärkein toimintamuoto on pieni-
muotoisten ja huippukiinnostavien se-
minaarien järjestäminen aiheista, jot-
ka kiinnostavat Java-asiantuntijoita ja
sellaisiksi aikovia.

Toisaalta levitämme tietoa erilai-
sista tapahtumista joita on tulossa ja
pidetty täällä ja muualla.

Kohdistamme viestimme kolmel-
le kohderyhmälle:
1. Javaan siirtyvät systeemityön

ammattilaiset
2. pidemmälle ehtineet ammattilai-

set
3. opiskelijat

JavaSIG pyrkii Sytyke r.y.:n ker-
hona verkottumaan muiden kerhojen
kanssa ja ottamaan osaa aktiivisesti
Sytyke r.y:n toimintaan.

Vuoden 2005 JavaSIG-teemat
ovat
1. Mobile Java
2. Open-source-työkalut
3. Arkkitehtuuri
4. Uudet tuulet

3. Miksi Sytyke?

JavaSIG:n juuret menevät pitkäl-
le ajassa taaksepäin, jolloin JavaSIG
toimi FiSUG ry:n (Finnish Sun Users
Group) alla. Ajan myötä JavaSIG oli
ainoa FiSUG:in näkyvästi toimiva elin.
Yhteisö oli kuitenkin sen verran pieni,
ettei sen vuoksi nähty tarpeellisena
pyörittää omaa yhdistystä, koska toi-
minta oli enemmänkin kerhomaista.
Lähestyimme Sytyke ry:tä, koska
näimme että siellä oli Java-kerhojen
kohdalla ”tyhjä paikka”, ja liityimme
melko pian Sytyke ry:n Java-kerhok-
si.

4. Omia kommentteja

JavaSIGille tuntuu olevan edel-
leen tilausta, ja Java-tekniikka kehit-
tyy huimaa vauhtia. Haastan kaikki lu-
kijat mukaan tutustumaan toimintaam-
me – aina maistuu kupillinen kuumaa
Javaa hyvässä seurassa!

Fast, Maaret Pyhäjärvi

0. Osyn nimi ja selvennys

TestausOSY – testauksen osaa-
misyhteisö, kansainvälisesti tunnettu
lyhenteellä FAST (Finnish Associati-
on of Software Testers)

1. Mikä on OSY:n missio

Testauksen osaamisyhteisö
(TestausOSY) on testauksen puolu-
eeton, ei-kaupallinen ja vapaaehtoinen
keskustelu- ja yhteistyöverkosto, jos-
sa mahdollista vaihtaa ajatuksia tes-
tauksen haasteista ja ratkaisuista ke-
nen tahansa testaustoiminnassa mu-
kana olevan näkökulmasta.

Toiminnan tavoitteena ja tarkoi-
tuksena on:
- Tutustua muihin testauksen ken-

tällä toimiviin
- Verkottua ja vaihtaa ajatuksia
- Välittää oppeja testauksesta Suo-

messa ja suomeksi
- Edistää ohjelmistotestauksen ja

ohjelmistotestaajien asemaa ja
arvostusta Suomessa

2. Mikä on OSY:n toiminta
muoto, myös alustava toiminta

kalenteri seuraavalle
toimintakaudelle

Toimintamuotoja on useita: jä-
sentilaisuudet neljä kertaa vuodessa,
sähköinen tiedottaminen, työryhmätoi-
minta, Systeemityölehden testausar-
tikkelit, sähköinen keskustelu ja aja-
tustenvaihto, sekä projektit. Projekteis-
ta tällä hetkellä aktiivisena on suomen-
kielisen sanaston viimeistely sekä
yleensäkin toiminta suomenkielisen
kansainvälisen testaussertifikaation
puolesta yhteistyössä suomen testa-
usraadin (FiSTB – Finnish Software
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Testing Board) sekä testauksen kan-
nustuspalkinto vuonna 2005 yhteis-
työssä Laatukeskuksen kanssa.

3. Miksi Sytyke?

Testauksen osaamisyhteisö pe-
rustettiin Sytykkeen testauskerhoksi
vuonna 2001. Toiminnan alkuunpa-
nevana voimana toimi Erkki Pöyhö-
nen Nokia Research Centeristä. Erk-
ki toimi testauskerhon puheenjohtaja-
na vuoden 2004 alkuun saakka, jolloin
puheenjohtajaksi siirtyi Maaret Pyhä-
järvi, niinikään kerhoaktiivi toiminnan
alusta alkaen.

Testausihmisille tarvittiin omaa
yhteisöä/kerhoa, eikä oman yhdistyk-
sen perustaminen suoraan tuntunut
oikealta vaihtoehdolta. Vaihtoehtojen
kartoituksen tuloksena Tietotekniikan
liiton ohjauksella testausOSY löysi
paikkansa Sytykkeen laajan fokuksen
sisältä. Sytyke on tarjonnut positiivis-
henkisen kasvualustan mahdollistaen
omakustanteisen toiminnan myös nii-

den testausOSY:läisten osalta, jotka
eivät ole Sytykkeeseen kuuluneet.

VVV-toimikunta, Minna
Oksanen

Vuonna 2000, kun DT ry liittyi
Sytykkeeseen, halusimme käyttää fuu-
siosta nimitystä järkiavioliitto. ”Järki-
avioliiton tästä teki sen, että meillä
varsinkin datanomeilla ja miksei myös
tradenomeilla on tunneside tähän
omaan nimikkeeseen. Kuitenkaan tä-
män siteen ei ole tarkoitus hävitä min-
nekään vaan mukaan olisi tulossa uu-
sia näkökulmia. Molemmilla yhdistyk-
sillä on samankaltaisia tavoitteita ja
mikä parasta Sytykkeellä on Lehti.
Oma läpyskämme on tieten tahtoen
haluttukin pitää jäsentiedotteena. Toi-
mintamme on pitkälti samanlaista.
Pääpaino toiminnassa on lehden lisäksi
ollut jäsenillat mielenkiintoisine tietois-
kuineen ja yritysvierailuineen. Mutta
ehkä meillä DTRY:ssä on ollut enem-
män vapaa-ajan aktiviteettejä. Pyrki-
mys olisikin jatkaa vastaavaa toimin-

taa vaikkapa DTRY-kerhon puitteis-
sa. ”

Tältä pohjalta toimintaa on läh-
detty muokkaamaan. Vuonna 2003 to-
tesimme, että virkistystoimintaa ei voi-
da muotoilla kerhomuotoon, vaan se
toimii parhaimmin yksittäisten tapah-
tumien järjestämisenä kuhunkin tilan-
teeseen sovitun toimikunnan puitteis-
sa. Kaikki Sytykkeen jäsenet kuulu-
vat automaattisesti VVV-jakelulle, el-
lei erikseen ole ilmoittanut, ettei halua
ko postituksiin.

Vuodelle 2005 ei ole vielä lyöty
lukkoon lopullista virkistyssuunnitel-
maa, joten jos sinulla on hyviä ideoita,
ota yhteyttä toimikuntaan. Mm. Sy-
tykkeen syysseminaarissa VVV-toi-
mikunta tullee keksimään jotain mu-
kavaa virkistystä. Tervetuloa mukaan
tekemään yhteistä vapaa-ajan verkos-
toitumista.

Toimittanut:
Minna Oksanen
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Helena Venäläinen,
FD Finanssidata Oy

Sanat viittaavat johonkin fyy-
siseen olioon tai teoreettiseen kä-
sitteeseen, jolle me kukin annam-
me merkityksen. Kielemme kehittyy,
sillä sanojen merkitykset ovat kult-
tuuri- ja aikasidonnaisia.  ”Hiiri”
ei viisikymmentä vuotta sitten tar-
koittanut pöydälle kuuluvaa työka-
lua. Nykyisin harvalle tulee ensim-
mäisenä mieleen ”hiirestä” harmaa
ja juustosta pitävä pikkueläin.

Olemme SYTYKE ry:n johtoryh-
mässä pohtineet tänä vuonna sanan
“kerho” sopivuutta välittämään ihmi-
sille oikeaa kuvaa siitä, mitä meidän
asiantuntijamme oikeastaan tekevät
yhdessä. Kerhoissa mukana oleville
on selvää, mistä on kysymys, sillä
”kerho” -sanalla on heille konkreetti-
nen merkitys. Olemmekin ajatelleet
erityisesti niitä, jotka eivät vielä ole
mukana ja joille pitäisi välittää oikean-
laista kuvaa siitä, mitä kerhoissa ta-
pahtuu ja miksi niihin kannattaisi liit-
tyä. Pohdinnan lopputuloksena on pää-
tös vaihtaa ”kerho” –sana ”osaamis-
yhteisö” –sanaksi. Kerron tässä ar-
tikkelissa,miksi valitsimme juuri tämän
sanan.

Osaamisyhteisö (OSY) on
käännös englannin kielisestä käsittees-
tä Community of Practice (CoP).
Osaamisyhteisöön liittyy kolme ulot-
tuvuutta: alue, yhteisö ja osaaminen.

Alue systeemityöyhdistykses-
sä voi olla esimerkiksi testaus, tieto-
kannat tai tietojen mallinnus. Alueen
sisällä kukin yhteisö joutuumiettimään,
mitä ovat ne aiheet, joista erityisesti
halutaan huolehtia, mitä avoimia asi-
oita on, mitä halutaan kehittää. Alue
määrää osaamisyhteisön luonteen ja
tuo ihmiset yhteen ja ohjaa heidän op-
pimistaan.Alue tai sen aiheet eivät ole
kiinteä, ennalta määrätty joukko on-

Kerhosta osaamisyhteisöksi?

gelmia. Ne kehittyvät maailman ja yh-
teisön kehittymisen myötä.

Osaaminen liittyy asiantuntijuu-
teen, kykyyn hallita oman erikoisalu-
een käytännöt (Practice). Asiantunti-
jat tietävät, miten asiat tietyllä alueel-
la tehdään. He tuntevat yleiset ratkai-
sutavat ja standardit, jotka luovat poh-
jan käyttäytymiselle, keskustelulle,
ongelmienratkaisulle, tehokkuudelle ja
vastuulle. Osaaminen koostuu erityyp-
pisistä asioista ja ilmentymistä. Yhtei-
sön osaaminen voi olla tapauksia ja
tarinoita, teorioita, sääntöjä, viiteke-
hyksiä, malleja, periaatteita, asiantun-
tijoita, artikkeleita, opittuja ja hyväksi
havaittuja käytäntöjä sekä heuristiik-
koja. Osaaminen on sekä hiljaista, si-
säistä tietämystä että ulkoistettua tie-
toa. Yhteisön toimintaa helpottaa, jos
se alusta lähtien pitää huolta osaami-
sestaan ja sen kehittämisestä mietti-
mällä esimerkiksi koulutusta, uusia
standardeja tai ulkopuolisia tietolähtei-
tä.

Yhteisö on ryhmä henkilökoh-
taisesta kiinnostuksesta yhteen liitty-

neitä ihmisiä, jotka toimivat yhdessä,
oppivat yhdessä, luovat yhteyksiä ja
kehittävät tämän prosessin aikana yh-
teenkuuluvuuden tunteen sekä sitou-
tuvat yhteistyöhön. Kun joku yhteisös-
sä jakaa yleisellä tasolla sinun käsi-
tyksesi alueesta ja silti mahdollistaa
uusien yksilöllisten näkökulmien lisää-
misen mihin tahansa ongelmaan, syn-
tyy sosiaalisen oppimisen järjestelmä,
joka tuottaa enemmän kuin yksilöiden
töiden summana olisi mahdollista.
Yksilöt käyttävät toisiaan arviointiryh-
mänä ja rakentavat uutta tietoa tois-
tensa ideoiden päälle. Toisten tunte-
minen helpottaa avun pyytämistä.
Yhteisön ei kuitenkaan tarvitse olla
homogeeninen. Jäsenten ei tarvitse
olla asioista samaa mieltä, vaan roolit
ja näkökulmat voivat vaihdella.Yhtei-
söllä on oltava yhteinen kieli ja perus-
merkitykset, jotta kommunikointi ja
uuden tiedon luominen onnistuu.

Kuva 2 havainnollistaa osaamis-
yhteisön dynaamisuutta ja osallistumi-
sen eri tasoja. Ihmiset liikkuvat eri ta-
sojen välillä omien tarpeidensa ja kiin-
nostuksensa mukaan.

Kuva 1: TestausOSYn toimintaa.
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Osaamisyhteisön ydinryhmä pi-
tää huolen aktiivisesta keskustelusta
ja järjestää julkisia tapahtumia. Osa
yhteisön jäsenistä osallistuu näihin ta-
pahtumiin säännöllisesti, osa on sivul-
la ja seuraa tapahtumia. Tarkkailijat
oppivat yhteisön tavat ja omaksuttu-
aan riittävästi niitä voivat niin halutes-
saan osallistua aktiivisemminkin toi-
mintaan. Ulkopuoliset näkevät yhtei-
sön julkisen toiminnan ja voivat halu-
tessaan liittyä yhteisöön ja osallistua
sen toimintaan aktiivisemmin. Tämä
muuttuva rakenne mahdollistaa yhtei-
sön uudistumisen ja kehittymisen, ta-
kaa sille elinvoiman.

Osaamisyhteisön tavoitteena
on luoda, laajentaa ja vaihtaa tie-
tämystä ja kehittää yksilöiden ky-
kyjä. Oppiminen edellyttää avointa ja
luottamuksellista ilmapiiriä. Hyvin toi-
mivassa yhteisössä on turvallista pu-
hua totta ja tehdä vaikeita kysymyk-
siä. Terveen yhteisön jäsenet tietävät,
että yhteisö hyödyttää aikanaan heitä
kaikkia. He tietävät, että heidän yh-
teisölle antamansa panos tulee aika-
naan takaisin.

tarkkailijat

ulkopuolinen

toiminnassa
aktiivisesti mukana

ydinryhmä

koordinaattori

Kuva 2: Osaamisyhteisöön kuulumisen asteet.

Toivotan kaikki SYTYKE ry:n
kerholaiset ja jäsenet tervetulleiksi
osaamisyhteisöihin!

Helena Venäläinen, pj
FD Finanssidata Oy,

Lähde: Wenger E., McDermott R.,
Snyder WM., 2002, Cultivating
Communities of Practice. Cam-
bridge, Massachusetts: Harvard
Business School Press.

CodeBakers Oy on asiakaskohtaista
ohjelmistokehitystä ja siihen liittyvää

konsultointia tarjoava yritys.
www.codebakers.fi

www.laatutoimitus.com

Paranna laatua!

Kun haluat parantaa
tietojärjestelmäprojektien laatua,
ota yhteyttä:

CodeBakers Oy
Seppo Takanen
seppo.takanen@codebakers.fi
Puhelin 050 581 0140

Laatutoimitus-ohjeisto

Laatutoimitus-ohjeisto kattaa
projektinhallinnan, sovelluskehityksen ja
sovelluskehitysvälineiden ohjeistuksen.

Projektinhallintaohjeisto sisältää
kattavasti ohjeistusta projektin
asetusvaiheesta lopetukseen keskittyen
projektipäällikön tehtäviin ja vastuisiin.
Sovelluskehitysohjeisto sisältää
ohjeistusta vaatimusmäärittelystä
testaukseen.
Välineohjeistoon on koottu eri
sovelluskehitysvälineiden asennukseen ja
käyttöönottoon liittyvä ohjeistus.

Ohjeisto koostuu prosessikuvauksista,
dokumenttipohjista, ohjeista, tarkistus-
listoista, UML-mallipohjista, projekti-
kansiosta sekä esimerkkisovelluksesta.

Laadulle on kysyntää

Kansainvälisissä ja kotimaisissa
tutkimuksissa on havaittu, että
tietojärjestelmätoimituksista vain noin 60 -
70 % onnistuu ja niistäkin Conspectus-
raportin (PMP (UK) Ltd, 2003) mukaan vain
4 % valmistuu toiminnallisuuksiltaan
täydellisinä ja budjetissa. Onnistuneissakin
toimituksissa on usein puutteita
kustannusten pitämisessä,
toiminnallisuudessa ja laadussa.

Laatutoimitus-ohjeisto on ratkaisu
näihin ongelmiin. Se on kokeneiden
asiantuntijoiden laatima ohjeisto, joka
helpottaa merkittävästi tietojärjestelmien
laadukasta toimittamista. Ohjeistoa on
ketterä soveltaa, ja se sopii yhtä hyvin niin
noviisin kuin konkarinkin käyttöön.

Laadulle on kysyntää
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Fokusoitumisen aika

- kokemuksia, kuinka perustat uuden
osaamisyhteisön

Minna Oksanen,
DW-Consultant,
Capgemini Finland Oy

Kuluvana vuonna 2004 on Sy-
tykkeen keskuudessa käyty keskus-
telua tarvitaanko muitakin samaan ai-
healueeseen kiinnostuneiden yhteisö-
jä, kuin olemassa olevat. Ensimmäi-
senä OSY:nä on perustettu DAMA
Finland, jonka perustamisprosessi on
ohessa malliksi muille tuleville
OSY:ille.

1. Tarvitaan aktiivinen joukko
aiheesta kiinnostuneita ihmisiä

Toukokuussa tiedonhallinnan
ammattilaisten keskuudessa kiersiAija
Palomäen lähettämänä sähköposti-
viesti, jolla kutsuttiin kiinnostuneita
henkilöitä perustamaan DAMA:an
(Data Managent Association) Suo-
men chapteria ja kuulemaan Peter
Aikenin esitystä tiedonhallinnasta ja
DAMA:sta.Aija ja muutama muu no-
kialainen olivat jo aikaisemmin osal-

listuneet DAMA Internationalin tilai-
suuksiin ja halusivat että Suomeen
saadaan omaa toimintaa. Sähköposti-
ketjulla saatiin paikalle yli 70 henki-
löä. Samainen sähköpostiviesti ilmes-
tyi myös sytykeläisten postilaatikkoi-
hin ja siksi meiltä oli edustus tilaisuu-
dessa.

Kyseisessä. tilaisuudessa nähtiin,
että Suomeen tarvitaan tiedonhallin-
nan ammattilaisille oma yhteisö ja sen
perustamisesta kiinnostuneita pyydet-
tiin ilmoittautumaan. Minäkin menin
mukaan perustusprosessiin, koska
Sytykkeessä oivalsimme, että yhteis-
työmahdollisuudet ovat melkoiset.
Reijo Perkiömäki otti tiukan vastuun
perustamistyöryhmän puheenjohtaja-
na. Yhteensä meitä oli perustamistyö-
ryhmässä kymmenen henkilöä, joista
suurin osa erittäin aktiivisia. Kesä-
kuussa pidimme ensimmäisen perus-
tustyöryhmän kokouksen, jossa ennen
kaikkea mietimme DAMA Finlandin
tavoitteita ja tarkoitusta, mutta myös,
miten meidän tulisi organisoitua.

Heinäkuussa aloitimme varsinai-
sen perustamisprosessin. Len Silvers-
ton (Universal Data Models) oli käy-
mässä Suomessa alkukuusta ja saim-
me yhdistettyä DAMA-tilaisuuden
hänen luentonsa yhteyteen. Tässäkin
tapaamisessa kesken parhaan loma-
kauden oli paikalla noin 50 henkeä,
joten kiinnostusta aiheen piirissä löy-
tyy.

Tilaisuuden jälkeen me perusta-
missaktivistit kokoonnuimme kehittä-
mään suunnitelmaa. Minun vastuulle-
ni tuli selvittää organisoitumismalli ja
yhteistyömahdollisuudet TTL:n ja Sy-
tykkeen kanssa, koska edustan Syty-
kettä. Kolmen vaihtoehtoisen mallin
kautta kävimme läpi sekä niiden hy-
vät että huonot puolet. Näitä vaihto-
ehtoja olivat uusi yhdistys joko itse-
näisenä tai TTL:n jäsenyhdistyksenä
tai jo olevaan yhdistykseen liittyminen
OSY-muotoisena. Vaaka kallistui huo-
mattavasti enemmän OSY:n suuntaan.
Myös TTL, Sytyke ja DAMA Inter-
national liputtivat tämän vaihtoehdon
puolesta..

Tärkeimmät syyt, miksi Sytykk-
en OSY sai suurimman kannatuksen,
olivat:
- Sytykkeen toimiva yhdistyshal-

linto, jolloin ei tarvita uutta yh-
distysbyrokratiaa, vaan voidaan
keskittyä toiminnan sisällön tuot-
tamiseen.

- Sytykkeen jäsenkunta, josta osa
on jo kiinnostunut DAMA:n toi-
minnasta. DAMA Finlandin
kautta myös Sytyke saa uusia
jäseniä ja lisää aktiivista toimin-
taa.
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- Sytykkeen valmiit jäsenpalvelut,
kuten lehti,ja websivusto. .

- Sytykeen jäsenrekisterin ylläpi-
to ja jäsenmaksujen keruu hoi-
tuu TTL:n kautta.

- Sytyke on valtakunnallinen ja
puolueeton yhteisö, joka kuuluu
Suomen suurimpaan alan orga-
nisaatioon TTL:ään, jonka kaut-
ta tavoitetaan kotimaiset sidos-
ryhmät.

2.Asioita joita pitää ottaa
huomioon ennen varsinaista

perustamista

Yhteistyö Sytykkeen kanssa

- Hallinto, aktiivinen yhteyden pito
- Budjetti

- Tarvitaanko oma kirjanpito?
- Etukäteishyväksyntä Sytykken

hallitukselta ennen perustamis-
kokousta

- Yhteistyö muiden OSY:jen kans-
sa

- Sytykkeen säännöt vs. osaamis-
yhteisön säännöt

- Sopimus, miten viestitään niille,
jotka eivät ole Sytykkeen jäse-
niä.

Yhteistyö mahdollisen
kansainvälisen kattojärjestön

kanssa

- Yhteyshenkilö (puheenjohtaja)
- sopivatko Sytykkeen säännöt

kansainvälisen yhteisön sääntöi-
hin.

Organisoituminen

- Puheenjohtaja, jolla näkyvyyttä
alalla

- Muut hallintoroolit
- Toimintasuunnitelma lyhyellä ja

pitkällä aikavälillä
- Viestintä
- Jäsenpalvelujen kehittäminen

3. Perustamiskokous

Perustamiskokousta edelsi noin
kuukauden kestänyt valmisteluvaihe,
jonka aikana valmisteltiin:
- säännöt
- mahdollinen realistinen budjetti
- kutsun sisältö
- markkinointi; henkilöviestintä ja

lehdistötiedote.

Perustamiskokouksen päiväksi
sovittiin 19.10. ja Reijo sai järjestet-
tyä tilaisuuden Nokia taloon Keilaran-
taan. Tilaisuuden yhteyteen haluttiin
myös tiedonhallintaan liittyvää sisältöä.

Puheenvuorojen teemaksi sovittiin
yhteisöjen välinen tiedon integraatio ja
tarkempina aihealueina:
 Yritysten välinen prosessi- ja

ICT-integraatio, Seppo Auvinen
EDI Management

 Semantic Web ja tiedonjakelu,
prof. Eero Hyvänen HIIT

Luentoja kuulemassa oli noin 70
henkilöä, joista suuri osa jäi varsinai-
seen kokoukseen, joka alkoi puheen-
vuorojen jälkeen. Valmistelutyöryhmä
esitti oman ehdotuksensa organisaa-
tioksi sekä toimintasuunnitelman poh-
jan että budjettiluonnoksen. Kokouk-
sessa oli noin 40 henkilöä, jotka kaikki
kannattivat DAMA Finlandin perus-
tamista Sytykkeen osaamisyhteisök-
si. DAMA Finland on myös DAMA
Internationalin itsenäinen, voittoa tuot-
tamaton alaosasto (chapter), jonka ta-
voitteena on tehostaa tiedonjakoa suo-
malaisten ja kansainvälisten tiedonhal-
linnan ammattilaisten kesken. Näin ta-

Reijo Perkiömäki esittelemässä
DAMAn tulevaa toimintaa
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voitellaan mahdollisimman laajaa ver-
kostoitumista sekä kansallisesti että
kansainvälisesti.

Kokouksessa valittiin puheenjoh-
tajaksi Pekka Valta ja hallintoa hoita-
maan kahdeksan henkilöä, joiden roolit
päätettiin sopia ensimmäisessä
DAMA Finlandin hallituksen kokouk-
sessa.

4. Toiminnan käynnistäminen

Toiminnan käynnistäminen aloi-
tettiin hallituksen järjestäytymisellä.
Toimihenkilöille jaettiin tehtävät kiin-
nostuksen mukaan osittain tehtäviä
yhdistäen. Ainoa pesti, jota ei saatu
täytettyä, on webmasterin rooli, joten
siihen kaivattaisiin innokasta ja aktii-
vista henkilöä. Tällä hetkellä on sovit-
tu, että toimitaan yhteistyössä Sytyk-
keen web-toimikunnan kanssa.

Toimihenkilöiden roolit ja
henkilöt:

Puheenjohtaja, Pekka Valta
 suhdetoiminta
 kansainvälinen toiminta

Varapuheenjohtaja, Minna Oksanen
 kotimaiset sidosryhmät
 DAMA Finland -osaamisyhtei-

sön edustaminen Sytykkeen ja
TTL:n päätäntäelimissä

 jäsenpalvelut ja niiden kehittämi-
nen

 yhdyshenkilö TTL:n suuntaan
 jäsenpalvelut, sähköpostijakelu-

lista, muilta osin Sytykeen kaut-
ta

Talousasiat, Kare Casals
 tilit
 tapahtumien talous
 taloushallintoasiat

Tiedotus, Hanna Horppila
 ulkoinen ja sisäinen tiedottami-

nen
 DAMA:n ja Sytykkeen palvelui-

den hyödyntäminen tiedotustoi-
minnassa, mm. web-palvelut,
Systeemityölehti jne.

 englanninkielinen viestintä

Seminaarit ja jäsentapahtumat, Petri
Malmelin & Jari Tammela
 sisällön koordinointi
 työryhmän muodostaminen
 Sytykeen risteilytoimikunta
 jäseniltojen suunnitteluvastuu

Koulutus, Leyla Akgez
 yhteydenpito koulutuksien järjes-

täjiin
 osallistuminen TTL:n koulutuk-

seen
 yhteydenpito DAMA

international:n ja sisar
Chapter:ien koulutusasioissa

Tutkimus, Vesa Salminen & Tomi
Kauppinen
 tiedon keruu
 työryhmien toiminnan perustami-

nen ja seuranta
 yhteydenpito akateemiseen tut-

kimukseen
 sanastotoiminta
 standardit

Ensimmäinen jäsentilaisuus

Ensimmäinen varsinainen tilai-
suus saatiin järjestettyä heti marras-
kuun alkuun, jolloin Len Silverston oli
käymässä Suomessa. Tästä ilmoitet-
tiin postituslistalla noin viikkoa aikai-
semmin ja Silvertonin luentoa kuule-
maan ilmaantui 40 aktiivista henkilöä.
Koska kiinnostusta toiminnalle löytyy,,
tarkoituksena on järjestää ensi vuon-
na koulutusputki yleisteemallaTiedon-
hallinta. Olemme myös mukana mui-
den, kuten DBtechpron, järjestämäs-
sä koulutuksessa. Tavoitteena on saa-
da liikkeelle toiminta, joka aktiivisesti
vie eteenpäin DAMA Finlandia Syty-
keen osana.

DAMA Internationalin sivuilla
on ollut kommentti Suomen chapterin
perustamisesta. "After just one month
of planning, they held an organizatio-
nal meeting, headlined by Dr. Peter
Aiken. Over forty people attended
and now a founding board has been
formed to keep up the momentum.
This may well be a record for fas-
test-formed chapter, fitting for the
"FlyingFinns""

Ilman yhteistä innostusta ja eri-
tyisesti Reijon panostusta DAMA Fin-
landia ei olisi saatu perustettua.

Minna Oksanen, DAMA-varapj
Kuvat: Reijo Perkiömäki, Nokia

International
Finland Chapter
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Lauri Laitinen,
Nokia Tutkimuskeskus

Yhdistyksille tuli mahdolliseksi saa-
da Tietotekniikan liitosta jäsenrekisterin-
sä myös omaan käyttöönsä levykkeellä
vuonna 1995, jolloin ensimmäiset katta-
vat jäsenanalyysit tulivat mahdollisiksi
suorittaa. Seuraavassa kerrotaan millaisia
me SYTYKE ry:n jäsenet olemme tilastol-
lisesti vuoden 2004 lopussa.

Perustiedot

SYTYKE ry:ssä oli lokakuussa 2004
2006 jäsentä, joista 29 yritysjäsentä. Noin
kaksi kolmannesta jäsenistä on miehiä.
Jäsenistä 57 % maksaa jäsenmaksunsa
itse.

Vuonna 1995 jäseniä oli n. puolet
vähemmän eli 1054. Miesten ja naisten
suhde on pysynyt samana. Yritysten
maksamien jäsenmaksujen osuus on kas-
vanut vuoden 1995 38 %:sta nykyiseen
43 %:tiin.

60 % jäsenistä on valinnut SYTY-
KE ry:n ensisijaiseksi jäsenyydekseen.
Vuonna 1995 vastaava luku oli 45 %, jo-
ten ensisijaisten jäsenten määrä on SY-
TYKE ry:ssä selvässä kasvussa.

Missä jäsenet ovat ?

Henkilöjäsenistä asuu 58 % pääkau-
punkiseudulta (postinumero-alueella
00..02). Vuonna 1995 vastaava luku oli 67
% ja vuonna 1988, jolloin jäseniä oli noin
400, 90 %. Pääkaupunkikeskeisyys on si-
ten ollut SYTYKE ry:ssä koko ajan vä-
hentymässä. SYTYKE ry:llä on nykyisin
jäseniä pääkaupunkiseudun ulkopuolella
melkein yhtä paljon kuin kymmenen vuot-
ta sitten oli jäseniä kaikkiaan.

SYTYKE ry on siten hyvää vauhtia
kehittymässä todella valtakunnalliseksi
järjestöksi. SYTYKE ry on todennäköises-
ti jo nyt Tietotekniikan liiton valtakunnall-
isin jäsenyhdistys.

Nykyisin Pääkaupunkiseudun ulko-
puolisten jäsenten (42 %) asuinpaikat ja-

SYTYKE ry:n jäsenistö 2004
kaantuvat postinumeroalueittain seuraa-
vasti (yksi prosentti on nyt noin 20 jäsen-
tä). Suluissa on mainittu tilanne kymme-
nen vuotta sitten 1995, jolloin 1 % vastasi
n. 10 jäsentä, jos prosentti luku poikkeaa
oleellisesti nykyisestä:

 alue 03..10 (Pääkaupunkiseudun
ympäristöä) 21 % (9%)

 alue 11-19 (Riihimäki, Hämeenlinna,
Lahti) 4 % (6 %)

 alue 20-29 (Turku, Pori) 4 %
 alue 30-39 (Tampere) 4 %
 alue 40-49 (Jyväskylä, Kouvola) 2

%
 alue 45-59 (Lappeenranta, Imatra)

1 %
 alue 60-69 (Vaasan lääni) 2 %
 alue 70-79 (Kuopion lääni) 2 %
 alue 80-83 (Joensuu) 1 %
 alue 84-93 (Oulu) 2 %
 alue 94-99 (Lappi) 0 % (8 hlöä)

Milloin jäseneksi on liitytty ?

Vuosina 1970-86 liittyneitä on ny-
kyisessä jäsenrekisterissä 84 eli 4 % jäse-
nistöstä. Vuonna 1995 vastaava luku oli
156 eli 15 %. Eli noin puolet alkuaikoina
SYTYKE ry:hyn liittyneistä on pysynyt
edelleen yhtäjaksoisesti SYTYKE ry:n jä-
seninä viimeiset kymmenen vuotta.

Vuosina 1987-1994 liittyneitä on
nykyisin 527 eli 26 % jäsenistöstä. Vuon-
na 1995 oli 735 eli 70 %. Eli 70 % tänä
aikana liittyneistä on pysynyt yhtäjaksoi-
sesti jäseninä.

Nykyisessä jäsenrekisterissä on
vuosina 1995-1999 liittyneitä 525 eli 26 %
ja vuosina 2000-2004 liittyneitä 686 eli 34
%. Tyypillisesti vuosina 1995-99 liittynei-
tä on noin sata jäsentä per vuosi ja vuosi-
na 2000-2004 liittyneitä noin pari sataa jä-
sentä vuosittain.

Vuonna 1987 alkaneesta Systeemi-
työlehden edeltäjän SYTYKE-sanomien
julkaisemisemisesta alkoi pitkäaikainen
jäsenmäärän kasvutrendi aina nykypäivä-
än asti n. 100 jäsenellä vuosittain. Vuo-
den 2001 jäsenmäärän kasvu johtuu Da-
tanomit ja Tradenomit ry:n liittymisestä
SYTYKE ry:hyn.

Nimikkeet

TTL:n uuteen jäsenrekisteriin on
nykyisin talletettu vain raakatitteli ilman
entisenlaista hierarkkista luokittelua. Luo-
tettavaa nimikeanalyysiä ja muutosvertai-
lua ei siten voi helposti suorittaa. kaiken
kaikkiaan SYTYKE ry:n jäsenistössä on
muutama sata erilaista nimikettä. Tyypil-
lisiä nimikkeitä ovat erilaiset johtajat, mitä
moninaisemmat päälliköt, asiantuntijat, ja
suunnittelijat mitä erilaisimmin variaatioin.

Tyypillinen Sytykeläinen?

Tilastojen mukaan tyypillisin SYTY-
KEläinen on pääkaupunkiseudulla (58 %)
asuva, 60-luvulla (29%) syntynyt, suun-
nittelija- tai päällikkönimikkeellä toimiva,
mies (66 %), joka maksaa itse jäsenmak-
sunsa (62 %).

Alueelliset erot

Pääkaupunkiseudun yritykset mak-
savat jonkin verran ulkopuolisia useam-
min SYTYKE ry:n jäsenmaksun. Pää-
kaupunkiseudulla vain 56 % maksaa itse
jäsenmaksunsa; Pääkaupunkiseudun
ulkopuolella 67 %.

SYTYKE ry on ensisijaisena jäse-
nyytenä 50 %:lla pääkaupunkiseudun jä-
senistä, mutta vain 38 %:lla muualla Suo-
messa.

Ikäjakauma

SYTYKEläisistä kolmannes ei ole
ilmoittanut syntymäaikansa. Syntymä-
aikansa ilmoittaneiden syntymä-
vuosikymmenet jakaantuvat seuraavasti:
40-luku 3%
50-luku 15 %
60-luku 29 %
70-luku 18 %

Lauri Laitinen,
SYTYKE ry,
lauri.laitinen@nokia.com
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SYTYKE ry:n toimihenkilöt
1979-2005

Lauri Laitinen,
Nokian Tutkimuskeskus

SYTYKE ry:n (rekisteröity 1987) ja sitä edeltäneen Systeemit-
yökerhon (1979 - 1986) johtokunnassa eli hallituksessa, liittokokous-
edustajina ja lehden toimittajina ovat vuosina 1979 - 2004 toimineet.
Nykyinen tiedossa oleva työpaikka mainittu suluissa, jos sen tiede-
tään SYTYKE ry:ssä toimimisen jälkeen oleellisesti muuttuneen.

Puheenjohtajina
2004 - Helena Venäläinen, FD Finanssidata Oy
2001 - 2003& Pekka Forselius

Software Technology Transfer Finland Oy
1998 - 2000 Silja Räisänen

TT-Valtionpalvelut Oy, (Pohjola)
1997 - 1997 Tuija Helokunnas

Nokia Telecommunication Oy
1994 - 1996 Ari Hovi, Ari Hovi Oy
1991 - 1993 Kirsti Jalasoja, Atk-istituutti
1990 - 1990* Risto Nevalainen

PNA Oy, (TIEKE, STTF)
1988 - 1989 Tapani Talikainen, Ilmarinen
1985 - 1987 Heikki Honkela, HOP, SKOP, (TIEKE)
1982 - 1984 Jouko Niemi, VTKK
1979 - 1981 Kai Neuvonen, Tietotehdas, (TUKO)

Johtokunnan jäseninä
2005 - Tarja Raussi, Tieturi Oy
2005 - Jori Räty, SysOpen Oyj
2005 - Pirkko Leivo, Pohjola Systeemipalvelu Oy
2004 - Markku Niemi, STTF Oy
2004 - 2004 Esko Marjomaa, Joensuun Yliopisto
2003 - Simo Vuorinen, TietoEnator Oyj
2003 - 2004 Petteri Holländer, SysOpen Oyj
2003 - Kati Ahlgren
2002 - 2003 Veli Matti Nokso-Koivisto, SysOpen Oyj
2002 - 2004* Minna Oksanen

TietoEnator Oyj, Gap Gemini
2001 - 2002 Heini Holopainen, TietoEnator Oyj
2001 - 2003* Erkki Pöyhönen, Nokia Research Center
2001 - 2003* Pirkko Kallaperä/Leivo

Pohjolan Systeemipalvelu Oy,
2000 - 2002* Helena Venäläinen, FinanssiData
2000 - 2000& Maritta Korhonen

Pohjois-Savon Ammattikorkeakoulu
1999 - 2001* Päivi Hokkanen, SysOpen Oyj
1999 - 2001* Hannu Kokko, SysOpen Oyj
1998 - 2000* Pekka Forselius, STTF Oy
1998 - 1999 Jari Jokiniemi , Nokia Telecommunications
1998 - 2000 Antti Kärki, Helsoft Oy
1998 - 1998 Otto Burman, Helia
1997 - 1999 Jarmo Mäkelä, Kela
1997 - 1997& Jorma Kylätie, SysOpen Yhtit Oy
1996 - 1997* Silja Räisänen, VTKK, (Pohjola)
1996 - 1998* Eija Hamina-Mäki, ATK-instituutti, (Tieto)
1996 - 1996 Anneli Laitinen , Alko
1995 - 1996* Tuija Helokunnas, ORACLE, Nokia/NTC

1995 - 1997 Heikki Koistinen, Tietospesialistit Oy
1994 - 1996 Raija Ristola, Elkesysteemi
1994 - 1995 Esa Tallbacka, VTKK
1994 - 1994 Ossi Pohjola, ORACLE
1993 - 1995* Lauri Laitinen, Nokia Tutkimuskeskus
1993 - 1995 Eija Laakso, OKO
1992 - 1994 Eija Kalliala

Elkesysteemi, (Atk-instituutti,Helia)
1992 - 1993 Kari Bäckman

Tietosuunnittelu-SRM Oy,(DIS Oy)
1992 - 1992 Raija Ketola, UNISYS
1991 - 1993 Timo Mustonen, IBM, (Sterling Software)
1991 - 1993 Antti Huuskonen , VTKK
1991 - 1992 Risto Nevalainen, TIEKE (STTF)
1991 - 1991 Eija Laakso, OKO
1990 - 1991 Pentti Salmela, Alko
1990 - 1991 Matti Friman, Pohjola
1990 - 1991 Aila Siltanen , Tietotehdas, (Carelcomp)
1990 - 1990* Kirsti Jalasoja, Atk-instituutti
1989 - 1990 Outi Susiluoto, KOP
1988 - 1989 Seija Halme , OKO
1988 - 1989* Risto Nevalainen, PNA Oy, (TIEKE)
1988 - 1989 Markku Nokso-Koivisto, TT-Innovation
1988 - 1989 Ilkka Ahonen , Carelcomp
1987 - 1988 Matti Mäkelin, HM&V Research Oy
1987 - 1987* Tapani Talikainen, Ilmarinen
1986 - 1988 Merja Korpela, Tietotehdas
1986 - 1987 Kristel Sarlin, VTT, (TKK)
1986 - 1986 Jarmo Männikkö, KELA
1985 - 1987 Anneli Rantanen, VTKK
1985 - 1985 Tuire Kilpinen, Tietotehdas
1985 - 1985 Osmo Wilska, OKO, (KT-Tietokeskus)
1984 - 1987 Erkki Rajala, Outokumpu,Carelc.,(Kasanen

Koul.yht.)
1984 - 1985 Eija Korpela, Tietotehdas, VTT
1983 - 1984 Kari Känsälä, VTT, (Nokia Tutkimuskeskus)
1982 - 1984 Raimo Vaalasranta, Atk-instituutti, OKO
1982 - 1984* Heikki Honkela, HOP, SKOP, (TIEKE)
1980 - 1983 Erkki Luostarinen

Enso-Gutzeit, (Carelcomp)
1979 - 1981 Terttu Pulkinen/Honkasaari

Atk-istituutti
1979 - 1983 Jorma Nikunen

Pohjola, Tietotehdas, (Elkesysteemi)
1980 - 1985 Antti Liimatainen, Kansa, Sophistics
1980 - 1982 Sakari Mattila

VTT, (University of Canberra)
1979 - 1981* Jouko Niemi, VTKK
1979 - 1979 Hannu Haapaniemi , Kesko
1979 - 1979 Jorma Kannisto, Kela

Varajäseninä
2005 - Minna Oksanen

TietoEnator Oyj, Gap Gemini
2004 - Erkki Pöyhönen, Nokia Research Center
2004 - 2004* Pirkko Leivo, Pohjola Systeemipalvelu Oy
2003 - 2003* Helena Venäläinen, FD Finanssidata Oy
2003 - 2003 Erja Mustonen-Ollila, Lappeenrannan TKK
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2002 - 2002 Päivi Hokkanen, Stockmann Oyj
2002 - 2002 Hannu Kokko, SysOpen Oyj
2000 - 2001* Minna Oksanen, TietoEnator Oyj
2000 - 2000* Heini Holopainen, TietoEnator Oyj
1998 - 1999 Eija Hamina-Mäki, TietoEnator Oyj
1998 - 1998 Anna Kalimo, Andersen Consulting Oy
1997 - 1997* Jari Jokiniemi, Nokia Telecommunications
1996 - 2001 Lauri Laitinen, Nokia Tutkimuskeskus
1996 - 1996 Jarmo Mäkelä , Kela
1994 - 1995 Maija-Liisa Niskanen, Avancer Oy
1993 - 1995 Tapio Lahdenmäki , IBM
1993 - 1993 Irmeli Lamberg , UNISYS

* = siirtynyt vain toiseen rooliin hallituksessa (puheenjohtajaksi, jä-
seneksi, varajäseneksi)
& = siirtynyt TTL ry:n hallitukseen.

Liittokokousedustajina
2004 - Simo Vuorinen
2002 - Helena Venlinen
2001 - 2003 Pekka Forselius
2000 - Silja Räisänen
1999 - 2000 Jari Jokiniemi
1998 - 1998 Tuija Helokunnas
1997 - 1997 Ari Hovi
1996 - 1999 Raija Ristola
1994 - Lauri Laitinen
1991 - 1995 Kirsti Jalasoja
1991 - 1996 Merja Korpela
1990 - 1990 Outi Susiluoto
1989 - 1989 IlkkaAhonen

1989 - 1989 Anneli Rantanen
1989 - 1989 Tapani Talikainen
1987 - 1990 Heikki Honkela
1987 - 1988 Tuire Kilpinen

Tietotekniikan Liiton hallitukseen siirtyneet
2004 - Pekka Forselius, STTF Oy
2001 - 2003 Maritta Korhonen

Pohjois-Savon Ammattikorkeakoulu
1998 - 2002 Jorma Kylätie, SysOpen Yhtiöt Oy

Systeemityö-lehden/SYTYKE-sanomien päätoimittajina
1994 - Lauri Laitinen

(Systeemityö-lehti, päätoimittaja)
1986 - 1993 Heikki Honkela

(SYTYKE-Sanomat, päätoimittaja)
1986 - 1993 Arvo Sommermeri

(SYTYKE-Sanomat, toimittaja)
1985 - 1986 Anneli Rantanen

(SYTYKE - kerhon jäsentiedote)
1982 - 1984 Kari Känsälä

(SYTYKE - kerhon jäsentiedote)
1980 - 1982 Sakari Mattila

(SYTYKE - kerhon jäsentiedote)

Nykyinen tiedossa oleva työpaikka mainittu suluissa, jos se on SY-
TYKE ry:ssä toimimisen jälkeen oleellisesti muuttunut.

Lauri Laitinen,
Nokian Tutkimuskeskus
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Systeemityö-lehden teemat
1988-2004

Systeemityöyhdistys SYTYKE ry:n julkaisemassa
Systeemityö-lehdessä (vuosina 1987 -1993 nimellä Syty-
ke-sanomat) julkaistujen lehtien teemaluettelo. Teemalu-
ettelo sisältää kaikkiaan tiedot 79 lehdestä. Kuten voitte
huomata Systeemityölehdessä on ollut joukko ajoittain tois-
tuvia kestoteemoja kuten tiedonhallinta, oliot, projektitoi-
minta ja tietoturva. Fokusoinnin aikakaudella ainakin kol-
melle ensin mainitulle on nyt syntynyt oma osaamisyhtei-
sönsä (DAMA, RELA, Olio-OSY, PrOSY) yhdistyksen
sisälle.

2004

2004-4 SYTYKE 25v
2004-3 Systeemityö
2004-2 Prosessit
2004-1 Terveyden huollon tietojärjestelmät

2003

2003-4 Tietoturva
2003-3 Käsittämättömät käsitteet
2003-2 Koulunpenkiltä sorvin ääreen
2003-1 Systeemityön historiasta

2002

2002-4 Tietohallinto
2002-3 Java
2002-2 Mobiilisovellukset
2002-1 Ihminen

2001

2001-4 Trendit
2001-3 Ylläpito
2001-2 Sujuva systeemityö
2001-1 Testaus

2000

2000-4 Arkkitehtuuri
2000-3 Koulutus
2000-2 Sähköinenasiointi/kaupankäynti
2000-1 Komponentit

1999

1999-4 Datawarehouse
1999-3 Henkilöstö
1999-2 Sulautetut järjestelmät
1999-1 Ohjelmistotyön mittaaminen ja arviointi

1998

1998-4 Käytettävyys
1998-3 Tietoturva
1998-2 Ohjelmistovienti / Relaatiokantojen optimaalinen

indeksointi
1998-1 Atk-tarkastus
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1997

1997-4 Datawarehouse
1997-2 Kehitysympäristöt
1997-1 Ylläpito

1996

1996-4 Tietojärjestelmien tutkimus Jyväskylän yliopis-
ton tietojenkäsittelytieteiden laitoksella

1996-3 Systeemityön murros
1996-2 S ysteemityön tutkimus Suomessa
1996-1 Olioiden käyttöönotto

1995

1995-4 Tiedonhallinta
1995-3 Ohjelmistoprosessin kehittäminen
1995-2 Yhteistoiminta
1995-1 Oliomenetelmät

1994

1994-4 Re-engneering
1994-3 Käytettävyys
1994-2 Laatu
1994-1 Client/ServerArkkitehtuuri

1993

1993-6 Tiedonhallinta
1993-5 Projektityö
1993-4 Työasemajärjestelmät
1993-3 Kannattavuus ja laatu
1993-2 Oliosuuntautunut systeemityö
1993-1 Käyttäjät ja systeemityö

1992

1992-6 Systeemityön tuulet
1992-5 Käyttöliittymät
1992-4 Systeemityön apuvälineet
1992-3 Tietoliikenne ja systeemityö
1992-2 Avoimet järjestelmät
1992-1 Tiedonhallinta

1991

1991-6 Systeemisuunnittelun murros
1991-5 Oliosuuntautunut systeemityö
1991-4 Työasema-arkkitehtuuri
1991-3 Järjestelmien tuotantoympäristö
1991-2 Yhteistoiminnalliset järjestelmät
1991-1 Ylläpito

1990

1990-6 CASE-tietokoneavusteinen systeemityö
1990-5 Tietokoneavusteinen systeemityö
1990-4 Projektityön tehostaminen ja laatu
1990-3 Käyttöliittymät
1990-2 Tietoliikenne
1990-1 Mikro systeemityössä

1989

1989-6 90-luvun systeemityö
1989-5 Tietokoneavusteinen systeemityö
1989-4 Systeemityön kehittäminen
1989-3 Relaatiokannat
1989-2 Projektin hallinta
1989-1 Liiketoiminta ja systeemit

1988

1988-6 Systeemityöyhdistys
1988-5 Systeemityö muutosten kourissa
1988-4 Systeemityökoulutus
1988-3 Tieto systeemityön apuna
1988-2 Kokonaistutkimus
1988-1 Asiakaskeskeinen systeemityö
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Sytykkeen 25-vuotisjuhlat -
ketterät menetelmät käytännössä
Minna Oksanen

Tämä on tarina elävästä elämäs-
tä erään silminnäkijän kokemuksien
pohjalta.

Viime tammikuussa hallituksen
vahdinvaihtokokouksessa Silja muis-
tutti, että vuosi 2004 on Sytykkeen 25-
vuotis juhlavuosi. Neljännesvuosisata
takana, joten on aika järjestää juhlat.
Samalla myös keksittiin idea, että vuo-
den viimeisestä lehdestä tulee 25- vuo-
tisjuhlanumero kertomaan jälkipolvil-
le historiikkina, mistä Sytyke sai alkun-
sa ja miten Sytyke on vastannut alan
kehitykseen vuosien varrella. Juhlatii-
miin valittiin Kati ja minä ja Silja lu-
pautui taustajoukkoihin. Olimme in-
nokkaimmat järjestämään juhlia ja
edustimme kokouksessa silloista
VVV-kerhoa. Samaisena iltana vil-
kaistuamme pöydän ympärillä istuvi-
en kalentereja sovimme jo alustavas-
ti, että juhlat järjestetään marraskuussa
ennen pikkujoulukauden alkamista.

Juhlat on helppo järjestää, kun
tiedetään aika, paikka ja ohjelma - siis-
pä tuumasta toimeen. Paikaksi valit-
tiin legendaarinen Kaisaniemi, jossa
myös 20-vuotisjuhlat oli juhlittu ja päi-
väksi sovittiin10.11. keskiviikko, kos-
ka Kaisaa ei saanut varattua perjan-
taille. Kaisaniemen kanssa sovittiin,
että kesäkuun alussa lyödään varaus
lukkoon. Tällöin kuitenkin meille sel-
visi, että heidän oletuksenaan on saa-
da ainakin 50-60 henkeä paikalle á
menun hinta 35-40 euroa. Mikäli spon-
soreita ei saataisi mukaan, tulisi juh-
lista melkoisen arvokkaat. Joten piti
aloittaa varapaikan etsintä.

Ystäväni Tarja kertoi olleensa
Ravintola Tarmossa aikoinaan harjoit-
telussa ja kertoi tämän olevan paikka,
jossa juhlat järjestetään viimeisen
päälle sovitun teeman mukaan. Säh-
köpostiviesti sinne. Ravintolalle sopi
sekä keskiviikko 10.11. että perjantai
12. päivä. Valitsimme perjantain, kos-
ka se kuulosti paljon paremmalta vaih-
toehdolta. Keskellä kesää ei vain muis-
tunut mieleen, että kyse on samalla
isäinpäivä viikonlopusta, jolloin suuri
osa matkustaa tapaamaan vanhempi-
aan ja isovanhempiaan. Tarmon ve-
täjän Tuulan kanssa sovimme, että
teemaksi tulee ’Nörtin ilta’ ja palataan
aiheeseen heti lomien jälkeen. Esiin-
tymään kysyin työpaikaltani tuttua
bändiä ja he alustavasti lupautuivat-
kin. Kaikki näytti siis olevan järjestyk-
sessä jo ennenlomia.

Lomien jälkeen hallituksen ko-
kous oli samana iltana kuin työyksik-
könivirkistysiltapäivä.Tuoltavirkistys-
tilaisuudesta mukaani kokouspaikalle
tuli työkaverini, koska olimme koko-
uksen jälkeen menossa katsomaan ilo-
tulituksia, eikä hän halunnut mennä
yksin edeltä sateiseen rantaan. Kuul-
lessaan, että meillä on esiintyjätarve
juhliimme, hän suositteli kahta turku-
laista tuttuaan, jotka ovat ammatti-
muusikkoja. Samana iltana siten so-
vimme jo, että juhlissa esiintyy PJ
Rautiainen duo.

Tässä vaiheessa alkoi varsinai-
nen illan ideointi. Tarmossa olivat kek-
sineet menuksi ’syntax error’, joka
käsitti erilaisia nuijia - lammasta ja
broileria, kun nörtistä ensimmäiseksi
oli tarmolaisille tullut mieleen nuija,

miksiköhän… Jälkiruuaksi kehitimme
’Illegal quantity error’ -jälkiruoka kun
aina on liikaa. Drinkit Tarmossa oli-
vat nimenneet uusiksi teemaan sopi-
viksi. Näin pikkujoulutunnelmien kun-
niaksi liitän ne tähän artikkelin yhtey-
teen. Ohjelmaa ja sisustusta ideoim-
me yhdessä (mm. erilaisia hiirileikke-
jä ja ryhmäleikkejä) ja niin juhlat al-
koivat muotoutua.

Syyskuun seminaariristeilyllä
kerroimme juhlistammeTieturin tytöil-
le Päiville ja Tarjalle ja he innostuivat,
että Tieturi voisikin tulla mukaan juh-
lien sponsorointiin. Kiitos heidän,
saimme nauttia mukavasta musiikista
koko juhlien ajan.

Lokakuun alussa lähtevään jä-
senkirjeeseen sovittiin laitettavaksi
myös kutsu. Helenan ideasta siitä tuli
reikäkortti. Piti rakentaa ihan itse kort-
ti, kun enää ei sellaisia saa valmiina.
Kutsun ainoa pikkuongelma oli, että
sanamuotoja vaihdellessa siitä jäi pois
viimeinen ilmoittautumispäivä. Onnek-
si Tarmolle riitti ilmoittautuminen vie-
lä kaksi päivää ennen juhlia.

Juhlista päätimme lähettää muis-
tutuksen vasta viimeisellä viikolla, kun
edelleenkään ilmoittautujamäärä ei
ollut kuin 20. Sain osoitelistan tiistaina
ja iltapäivällä lähetin viestin.Yritin lä-
hettää sähköpostijärjestelmästä suo-
raan noin 2000:lle postia – varsinai-
nen atk-ammattilainen. Vieläkään en
tiedä, kuinka moni loppujen lopuksi
onnistui saamaan tämän ensimmäisen
lähetyksen perille. Illalla kotiin tulles-
sani nimittäin tajusin, että viesti ei ol-
lutkaan mennyt perille, vaan siitä oli
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tullut 379 erillistä viestiä, joissa oli samaan työpaikkaan tms.
@osoitteeseen menneiden osoitteet. Kokeilin samantien re-
sendiä, mutta eipäs onnistunut. Purin siis 2000:n osoitteen
paketin neljäksi pienemmäksi ja lähetin kaikille viestin uudel-
leen. Jos olisin muistanut, niin olisi tietenkin pitänyt käyttää
BCC kenttää, jotta posti kulkisi jouheammin. Onneksi kaikki
Sytykeläiset ovat fiksuja ja kukaan ei käyttänyt reply all toi-
mintoa ilmoittautuessaan juhliin.

Maanantaina olimme käyneet Tarmossa sopimassa lo-
puista järjestelyistä ja viemässä jotain pientä rekvisiittaa, ku-
ten cd-rom levyjä. Niistä muuten tuli täksi jouluksi uusi hitti.
Toimivat hyvin lasin- ja kynttilän alustana.

Juhlapäivänä oli kunnon myrsky, josta oli nautinnollista
päästä sisään lämpimään ja mukavaan seuraan. Juhlissa oli
25 jäsentä, joten jokaiselle vuodelle oli yksi juhlija.Aloitimme
juhlat esittäytymällä kukin omaan nimeensä sopivalla adjek-
tiivilla. Ruoka oli suussa sulavaa, musiikki sopi tunnelmaan,
keskustelut olivat kiintoisia ja illasta tuli varsin onnistunut.

Koska kuvat kertovat enemmän kuin sanat lopetan re-
portaasin tähän…

Kiitokset Tarmolaisille onnistuneista juhlien järjestämi-
sestä ja kaikille juhliin osallistuneille!

t. Minna Mahdoton

Kuva 2: Esittäytyminen piirissä; Kati Kaunis, Markku Matkustavainen, Helena Huoleton, ...

Kuva 1: TTL:n onnittelut toi toiminnanjohtaja
Kimmo Rasila
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Kuva 3: Syntax error maistui kerran-
kin hyvälle.

Kuva 4: Voittoisa punaisten ryh-
mä: Arja Armoton,Silja Suloinen,
Tarja Taitava, Päivi Pienehkö ja
Miikka Mukava.

Kuva 5: Illan musisoinnista vas-
tasi PJ Rautiainen Duo, jonka Tie-
turi ystävällisesti sponsoroi.
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25-VUOTISJUHLAN DRINKKILISTA

Home (Siideri)
@ .it, .fr, .ch (valkoviini)
NumLock (lonkero)
Patch (punaviini)
500 Megaa ( III –tuoppi)

PITKÄT DRINKIT

404 Error (Kahlua,vodka,maito
http:// (PisangAmbon, vodka, maito)

Install (Parfait Amour, vodka, Sprite)
Shift+F3 (Gini, tonic)
www.google.com (rommi, banaanilikööri, Sprite)

Commodore 64 (valkoinen rommi, limenmehu,
Sprite, mintunlehtiä, jäämurskaa)
1024 (kossu, Battery)
Norton (gini, Creme de Menthe, bitter
lemon)
I love you (Malibu, ananasmehu, gre-
nadiini, jäämurska)
Tetris (Tequila, appelsiinimehu, gre-
nadiini)
Lisämuisti ( voka,cola)

LYHYET DRINKIT

HTML (Crème de Menthe, Pernod)

Esc (Jaloviina)
<b> </b> (kossu)
Apple (Calvados)
Trojan Horse (Irlantilainen viski, jäitä)
MacIntosh (Skotlantilainen viski, jäitä)
Ctrl+Alt+Del (Kahlua, vodka)
Buuttaus (Jägermeister)
Enter (Konjakki )

SHOTIT

Firewall (Kahlua, Bailey’s, Cointreau,
pilli. LIEKITETTÄVÄ)
Delete (Valkosipulisokeriliemi, kossu)

Tilt (Minttuviina, Jägermeister)

Defragmentation (Curacao, Pisang Ambon,
mansikkalikööri)
BIOS (Bailey’s, Salmari)

ALKOHOLITTOMAT

Atari (grenadiini, appelsiinimehu, pil-
li, appelsiiniviipale)
Y2K (Smurffilimu, Coca-Cola)

Muutaman drinkin jäl-
keen testattiin hiiren hal-
lintaa á la Tarmo



Sytyke ry - Systeemityö 4/04 * 43



44 * Sytyke ry - Systeemityö 4/04

Henkilöjäsen
LIITTYMINEN

MUUTOS (vanhat tiedot tarvittaessa sulkeisiin)

Yhteystiedot:
Tietotekniikan liitto ry
PL 325, 00181 HELSINKI
puh. (09) 4765 8530, fax (09) 4765 8595
sähköposti: jasenasiat@ttlry.fi
web-osoite: www.tt-tori.fi EROAMINEN alkaen ___.___.______

Nimi Jäsennumero

Lähiosoite

Postinumero ja
postitoimipaikka

Puhelin/työ Puhelin/koti

Matkapuhelin Syntymäaika (pp.kk.vvvv)

Sähköposti

Ammattinimike Tieto tulee esille vuosikirjaan.

Työnantajan nimi Tieto tulee esille vuosikirjaan, mikäli työnantaja on
yhteisöjäsenemme.

Työnantaja maksaa
jäsenmaksun *)

*) Jäsenmaksu voidaan veloittaa työnantajalta, mikäli tämä on
liiton yhteisöjäsen. Työnantajan hyväksyntä merkitään tälle
lomakkeelle. Kysy tarvittaessa ohjeita puh. (09) 4765 8530.

Työnantajan allekirjoitus/hyväksyntä Yhteisöjäsenen jäsennumero

Opiskelijajäsenyys Liityn opiskelijajäseneksi
Toimitan todistuksen tämän lomakkeen liitteenä

Päätoimiset päiväopiskelijat saavat jäsenyytensä edullisemmin.
Liitteeksi tulee laittaa todistus, jossa on arvioitu valmistumisaika.

Perhejäsenyys
Liityn perhejäseneksi

Pääjäsenen nimi ja jäsennumero:
Perhejäseneksi voi liittyä, mikäli samassa taloudessa asuva
henkilö on jo Tietotekniikan liitto ry:n henkilö-/opiskelijajäsen.
Perhejäsenyyteen ei sisälly lehti-/vuosikirjaetuja.

Tietojen luovutus
Jäsenetulehtipaketti

Valitse vain yksi
lehtipaketti (x)

*) ITviikko ja
Taloussanomat torstaisin

ITviikko*)
ITviikko*) + Tietokone
ITviikko*) + Prosessori
ITviikko*) + Turvallisuus
ITviikko*) + Hifi
ITviikko*) + Pelit
ITviikko*) + Tiede

Jäsenetulehdet alkavat
ilmestyä noin 2 - 3 viikon
kuluessa liittymisestä.

Kesken vuotta liittyville
toimitamme loppuvuoden
lehdet.

Tietojani

saa luovuttaa markkinointiin
ei saa luovuttaa markkinointiin

ei saa laittaa esille
vuosikirjaan v.2005

A Opiskelijayhdistykset B A Alueyhdistykset B

Asteriski ry - Turun yliopisto
Blanko ry - Oulun yliopisto
TiTOL(Tietotekniikan opiskelijoiden liitto
ry)

A Teemayhdistykset B

Jäsenyhdistyksen
valinta
Jäsenmaksuun sisältyy
yhden yhdistyksen
jäsenmaksu.
Merkitse valintasi
sarakkeeseen A.

Maksamalla lisämaksun
voit kuulua useampaan
yhdistykseen.
Merkitse haluamasi
lisäyhdistykset
sarakkeeseen B. X

PC-Käyttäjät ry
Tietojenkäsittelytieteen Seura ry
Tietoturva ry
Systeemityöyhdistys ry –SYTYKE ry
IT-kouluttajat ry

Jäsenmaksut vuonna 2004

Etelä-Pohjanmaan TKY ry
Etelä-Saimaan TKY ry
Hetky ry (Helsinki ja lähialueet)
Imatran TKY ry
Kanta-Hämeen TTY ry
Keski-Pohjanmaan TTY ry
Keski-Suomen TKY ry
Kymen TKY ry
Lahden TKY ry
Lapin TTY ry
Mikkelin TTY ry
Pirkanmaan TKY ry
Pohjois-Karjalan TKY ry
Pohjois-Pohjanmaan TKY ry
Satakunnan TKY ry
Savon TKY ry
Varsinais-Suomen TKY ry

Päiväys ja jäseneksi liittyvän allekirjoitus

Jäsenmaksut laskutetaan
kuukausiperusteisesti
(kun liityt maaliskuussa,
veloitamme jäsenmak-
sua 10 kuukaudelta).
Lisätietoja:
puh. (09) 4765 8530
sähköposti:
jasenasiat@ttlry.fi

Jäsenmaksun
laskutamme
postittamalla

Henkilöjäsen
ITviikko + 1 ammatti/harrastelehti
Vain ITviikko

Opiskelija
ITviikko + 1 ammatti/harrastelehti
Vain ITviikko

Perhe-/Lisäjäsenyys

Seniorijäsen
Ennen vuotta 1941 syntyneet
ITviikko + 1 ammatti/harrastelehti

68€
48 €

46 €
30 €

10 €

58 €


