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Systeemityön kehittyminen
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Taustaa

Tietotekniikan kehitys on ollut erittäin
nopeata. Ei ole odotettavissa, että vauhti hi-
dastuu. Kaikki viittaa siihen, että kehitys-
vauhti yhä vain kiihtyy. Nopeinta kehitys on
laitetekniikassa ja hitainta tietotekniikan hy-
väksikäytössä. Laitteet ovat tulleet monipuo-
lisemmiksi ja tehokkaammiksi, niiden kus-
tannukset ovat suorituskykyyn nähden murto-
osa entisestä.

Kehitys on muuttanut tietotekniikan pai-
nopistealueita. Aloitimme aikanaan suurilla
eräkäsittelyjärjestelmillä, jotka perustuivat
suuriin koneisiin (mainframe). Sitten siirryt-
tiin päätekäyttöisiin ajantasojärjestelmiin ja
minikoneisiin. Nyt ovat mikrot mullistamas-
sa tietotekniikkaa. Uusimmat ratkaisut pe-
rustuvat työasemiin ja väyliin. Uusissa jär-
jestelmissä eri tietojenkäsittelyalueet ja -
tekniikat ovat sujuvassa yhteispelissä.

Prosessikeskeinen
suunnittelu (1960-luku)

Eräkäsittelyjärjestelmiä rakennettaessa
oli painopiste atk-teknisten ratkaisujen suun-
nittelussa. Tähän vaikutti osaltaan tietokonei-
den kalleus; niistä piti saada ulos kaikki
mahdollinen teho. Tekniikkakeskeisyys johtui
myös siitä, että tavallisesti vain mekanisoitiin
jokin olemassa oleva toiminto.

Systeemityön menetelmäkehitys alkoi jo
60-luvun alkupuolella. Kun katselin kohta 20
vuotta vanhoja kellastuneita ehdotuksia
VTKK:n uusiksi systeemityömenetelmiksi,
olin löytävinäni ennakkoluulotonta asennetta
ja kovaa yrittämistä. Mutta voi, kuinka tek-
niikkakeskeisiä olimmekaan! ATK:n hyväk-
sikäyttäjien rooli oli toissijainen. Liikkeelle-
lähtövaiheessa heiltä käväistiin kyselemässä
heidän toiveitaan; siinä kaikki.

Systeemityön vaihejakomallit ja doku-
mentointijärjestelmät ovat peräisin tuolta
ajalta. On myös orastavia merkkejä tulevasta
suunnittelubyrokratiasta, joka 70-luvun alus-
sa puhkesi kukkaansa (projektiorganisaatio ja
projektityö).

Menetelmäkehityksen painopiste oli kui-
tenkin atk-tekniikassa. Tiedosto- ja koneajo-
suunnittelu, modulaarinen ohjelmointi ja tes-
tausmenetelmät olivat painopistealueita.
Myös ohjelmointikielistä oli ankara käden-
vääntö.

Tietokeskeinen suunnittelu
(1970-luku)

Laitteistojen ja ohjelmistojen kehitys
mahdollisti vähitellen siirtymisen rakenta-
maan päätekäyttöisiä ajantasajärjestelmiä.
Aluksi tehtiin suuriin keskitettyihin laitteisiin
perustuvia mammuttijärjestelmiä (esim. pan-
kit).

Vähitellen siirryttiin pienimuotoisempiin
ajantasajärjestelmiin ja opittiin arvostamaan
helppokäyttöisiä ja selkeitä ratkaisuja.

Olimme uusien asioiden edessä. Ajan-
tasaisuus ja vuorovaikutteisuus olivat ennen-
näkemättömiä asioita. Samoin päätteet ja tie-
tokoneohjelmistot. Uudet asiat heijastivat
myös suunnittelumenetelmiin. On selvästi
nähtävissä kaksi olennaista muutosta: Proses-
sikeskeisyydestä siirryttiin tietokeskeiseen
suunnitteluun ja hankkeet organisoitiin pro-
jekteiksi.

Painopiste suunnittelussa säilyi edelleen
atk-ratkaisuissa, nyt tosin uusissa asioissa.
Keskeiseksi suunnittelukohteiksi muodostui-
vat tietokantarakenteet, saantipolut ja vasta-
usajat, varmistukset, jne. Opittiin kyllä ym-
märtämään, kuinka välttämätöntä on saada
käyttäjät mukaan suunnitteluun. Siinä ei kui-
tenkaan yleensä onnistuttu, sillä työ säilyi lii-
an atk-keskeisenä ja ensimmäiset konkreetti-
set tulokset olivat aina liian kaukana edessä-
päin.

Jälkeenpäin on tunnetusti helppo sanoa.
Kun 60-luvulla ei vielä osattu, niin 70-luvulla
ammuttiin yli. Menetelmistä tuli aivan liian
monimutkaisia ja teoreettisia. Samalla syntyi
raskas suunnittelubyrokratia, jonka puitteissa
"näennäistyö" moninkertaistui (kokouksia,
muistioita, suunnitelmia, raportteja, …).

Toimintokeskeinen
suunnittelu (1980-luku)

Luonteenomainen piirre 80-luvulle on
ollut siirtyminen lyhyiden hallittujen askelien
suunnittelupolitiikkaan. Raskaat PT-
suunnitelmat ollaan yleisesti hylkäämässä.
Systeemisuunnittelussa tämä ilmenee käyttä-
jäkeskeisyytenä ja hyvin konkreettisina suun-
nittelumenetelminä (seinätekniikka, proto-
työtapa, jne.) Vaatimukset saada aikaan no-
peasti hyviä tuloksia ovat aiheuttaneet vanhan
suunnittelubyrokratian hylkäämisen yhä
useamassa yrityksessä.

Ehkä kuitenkin merkittävin syy uuteen
lähestymistapaan on uusi laitteistoarkkiteh-
tuuri työasemakoneineen ja tietoväylineen.
Ihmisen ja systeemin vuorovaikutuksella on
uusi ilme 80-luvulla. Tarpeelliset tiedot ovat
yht'aikaa näkyvillä ja prosessointi tapahtuu
korvien välissä. Ken on nähnyt uusimpia rat-
kaisuja, tietää tämän.

Suunnittelussa keskitytään siihen, miten
ihminen hoitaa eri tehtävissä esiintyvät tilan-
teet työasemallaan. Tätä lähestymistapaa voi
hyvällä syyllä kutsua toimintokeskeiseksi. Se
ei tarkoita, että tiedot unohdettaisiin. Ovat-
han juuri ne toiminnoissa työstettävää mate-
riaalia. Nyt vain lakataan tarkastelemasta
tietoja irrallisina ilmiöinä.

On syytä uskoa, että tietotekniikan pa-
himmat harhahetket ja lastentaudit ovat ta-
kanapäin. Tämä koskee tietenkin vain tieto-
tekniikan ammattilaisia ja pitkään alalla toi-
mineita yrityksiä. Mitalilla on myös toinen-
kin puolensa. Kotimikrot, BASIC-kieli,
opettajien puute ja nuoruuden into ovat avain-
sanoja, joiden taakse kätkeytyy myös vaaro-
ja. Meneekö kehitys hukkaan? Onko nyt sa-
takertainen joukko tekemässä samat virheet,
jotka me teimme jo 60-luvulla?
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