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Mikä on kehittämisprojekti?
Maritta Pirhonen,
Anja Mursu

Jyväskylän yliopiston tietojen-
käsittelytieteiden laitos on järjestä-
nyt jo vuodesta 1977 alkaen kehit-
tämisprojekti -opintojaksoa, jolla
opiskelijat osallistuvat erilaisiin
käytännön tietojärjestelmien kehit-
tämishankkeisiin. Opintojaksolla
opiskelijat oppivat projektimuo-
toista tietojärjestelmätyötä ja tar-
joavat yrityksille ja muille organi-
saatioille tilaisuuden saada käyt-
töönsä innokasta ja iloista projekti-
työtä.

Millaista työskentely on?

Opintojaksolla tehdään tietojen-
käsittelyn kehittämisprojekteja to-
dellisille organisaatioille 4-5 hengen
ryhmissä syyskuun puolivälistä maa-
liskuun loppuun. Osa projektityöstä
liittyy opetukseen ja hallintoon,
mutta varsinaiseen tehtävän sisältöön
käytetään 5 hengen projektissa n.
1200 - 1500 tuntia. Työskentely on
luonteeltaan perusteellista, dokumen-
tointi kattavaa, ja intoa ja sitoutumis-
ta opiskelijoilla riittää.

Opintojakso on käytännöllistä te-
kemistä vastapainona monille teo-
reettisille kursseille. Opiskelijat pää-
sevät kokeilemaan käytännössä teori-
assa oppimiaan menetelmiä ja lähes-
tymistapoja ja yliopiston järjestämä
ohjaus ja opetus mahdollistavat uu-
simpien ideoiden ja menetelmien
käytön. Oppimisessa korostuvat
"learning by doing", kokemukselli-
nen oppiminen, reflektointi, ryhmä-
työ ja monitieteisyys. Keskeisiä
opittavia asioita ovat projektin

suunnittelu ja hallinta, tietojärjestel-
mätyön menetelmät ja työtavat,
viestintä, ryhmätyöskentely sekä
vastuullinen tuloksen teko.

Opetuksessa korostetaan voimak-
kaasti asiakaslähtöistä suunnittelua ja
yksi keskeinen piirre onkin toimimi-
nen yhdessä toimeksiantajan kanssa.
Siten yhteistyöosapuolilta odotetaan
sitoutumista työskentelyyn ja sen
ohjaamiseen. Kokemukset osoittavat,
että hyvien tulosten aikaansaaminen
edellyttää kohtalaista työpanosta
myös toimeksiantajalta. Yhteysor-
ganisaatioina toimeksiantajan tuki-
ryhmillä ja projektin johtoryhmillä
on ensiarvoisen tärkeä merkitys.

Millaisia toimeksiannot ovat?

Toimeksiantojen skaala on varsin
laaja. Viimeisten 19 vuoden aikana
on tehty melkein kaikkea sitä, mitä
ammattilaisetkin tekevät.  Siten pro-
jekteissa on tuotettu tietojenkäsitte-
lyn kokonaistutkimuksia, kehittämis-
selvityksiä, erilaisia ohjelmistoja,
WWW-palveluja, ohjelmistovalinto-
ja, ohjelmistoprototyyppejä, tietojär-
jestelmien käyttöönottotöitä, mene-
telmiä ja jopa ohjelmistojen ylläpito-
töitä. Aiheet ovat olleet nykyaikaisia
ja haastavia: mm. internet ja intra-
net, multimedia ja dokumentoinnin
hallintajärjestelmät ovat vahvasti
mukana, samoin groupware", ryh-
mämuistit, kansainväliset tietojärjes-
telmät ja olioteknologiat

Yhteistyöyritysten kirjo on varsin
laaja, yhteistyökumppaneitamme
ovat olleet mm. Gummerus Oy, Jy-
väskylän kaupunki, Nokia, SisuTrak-
torit, TIEKE, TT-Tieto, Valmetin eri
yksiköt ja myös monet yliopiston
laitokset ja erillislaitokset.

Vuoden 1996-1997 projektit

InfoManager Oy, vuorovaikuttei-
sen käyttöliittymän rakentaminen
johdon raportointijärjestelmään,
(JAAWA)

IVO International Oy, esitutki-
mus ja vaatimusmäärittelyn laatimi-
nen hajautetun projektitiedon hallin-
taa varten internet/intranet-liittymän
toteuttamiseksi, (AIVO)

Jyväskylän teknologiakeskus Oy,
Virtuaalisen Teknologiakeskuksen
toimintamallin kuvaaminen,
(VISIO).

Nokia Telecommunications Oy,
Lotus Notes -pohjainen dokument-
tienhallintasovelluksen toteuttami-
nen, (Domino)

Relatech Oy, perehtyminen
Oraclen InterOffice tuotteeseen ja
sen hyödyntäminen Event Organizer-
tapahtumanhallintaohjelmiston kehit-
tämisessä, (EVOK)

Safematic Oy, toimintomallin-
nusprototyypin rakentaminen kustan-
nuslaskentajärjestelmän perustaksi,
(ABC)

Valmet Oy Rautpohja, konver-
sioprosessin tutkiminen ja kehittämi-
nen dokumenttien konvertoimiseksi
rakenteiseen muotoon, (MaDDoC).

Tämänvuotisia projekteja ohjaa-
vat yliassistentti Maritta Pirhonen ja
lehtori Anja Mursu (PiMu:-). He itse
ovat suorittaneet kyseisen opintojak-
son tasan kymmenen vuotta sitten.
Tuona aikana toimeksiantojen sisällöt
ovat kokeneet melkoisen muutoksen:
tänä päivänä yhteistyöyritykset hake-
vat tietämystä ja kokemuksia uusista
suuntauksista ja teknologioista.


