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YHDISTYS

Viestinnän osaamisyhteisön 
lyhyt historia
Lea Virtanen, Viestintäosaamisyhteisön perustaja ja vetäjä

Idea Viestinnän osaamisyhteisöstä 

kypsyi alkusyksystä 2004 systee-

mityöyhdistyksen perinteisellä 

laivaseminaarilla sanasta TIVI, 

jonka Pekka Forselius, nykyinen 

Tietotekniikanliiton hallituksen 

jäsen, lanseerasi omassa luennos-

saan. Systeemityöyhdistyksen johto-

kunta siunasi tästä kehkeytyneet 

suunnitelmat marraskuussa 2004. 

TIVI on lyhennys sanoista Tieto- ja 

Viestintäteknologia. TI-sisältöisiä 

osaamisyhteisöjä ja kerhoja on useita 

Tietotekniikan liiton piiristä, mutta 

missään ei aktiivisesti käsitellä VI-

puolta. 

On selvää, että VI tekee vasta tuloaan 

ja monet yritykset ovat parhaillaan 

miettimässä omia VI-ratkaisu-

jaan. Teknologia on kylläkin ollut 

olemassa jo reilut 20 vuotta. Hitaasti, 

mutta varmasti liiketoiminnassa 

herätään hyödyntämään Nokian ja 

kumppaneiden kehittämää erin-

omaista teknologiaa ja tehostamaan 

toimintaa tälläkin saralla.  

Viestinnän osaamisyhteisön 
tarkoitus

Viestinnän osaamisyhteisön tarkoi-

tuksena on koota viestintäteknolo-

gian soveltamisesta kiinnostuneet 

ihmiset yhteen ja tarjota heille perus-

tietoa viestintäteknologian hyödyn-

tämisestä. Tavoitteena on parantaa 

systeemityöammattilaisten tietämystä 

viestintäteknologiaan perustuvasta 

sovellustuotannosta tutustumalla 

jäsentilaisuuksissa sovellustarjon-

taan alan asiantuntijoiden johdolla. 

Aiheet on rajattu koskemaan tiettyä 

viestintäteknologian sektoria kerral-

laan, joten suuria massoja ei ole 

tarkoitus tilaisuuksissa liikutella, 

vaan aktivoida ihmisiä keskusteluun 

kulloisenkin aiheen ympärillä.

Ensimmäinen jäsenilta 

Systeemityöyhdistyksen viestinnän 

osamisyhteisön historia alkoi helmi-

kuussa 2005, kun sen ensimmäinen 

jäsentilaisuus pidettiin kodikkaissa 

tunnelmissa Osuuspankkikeskuksen 

tiloissa Vallilassa. 

Ensimmäisen illan aiheena oli 

Mobiilipaikannuksen hyödyn-

täminen liiketoimintaa tukevissa 

sovelluksissa. Läsnäolijoilla oli asian-

tuntijana Hannu Järvi TeliaSonera 

Finlandista. Järvi kertoi operaattorin 

näkökulmasta mobiilipaikannuksen 

teoriaa.  Kuulijoiden joukossa oli 

myös paikannuksen syväosaajia, 

jotka osasivat kertoa havainnollisesti 

omista kokemuksistaan ja näkemyk-

sistään paikannuksen hyödyntämi-

sestä konkreettisissa tilanteissa. 

TeliaSoneran viesti on, että paikan-

nuspalveluita voidaan hyödyntää 
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yritysten liiketoiminnassa usealla 

eri tavalla. Monilla aloilla voidaan 

paikannuksen avulla tehostaa 

yrityksen toiminnanohjausproses-

seja ja työnohjausta. Henkilöstön, 

kaluston ja laitteiden sijainnin tunnis-

taminen antaa yrityksille mahdol-

lisuuden uusien toimintatapojen 

omaksumiseen. 

Tehostuva toiminta lisää asiakas-

tyytyväisyyttä, kun kustannuk-

sissa säästetään. Matkapuhelinten 

seurannalla voidaan myös parantaa 

merkittävällä tavalla yrityksen 

työntekijöiden turvallisuutta. 

Palvelut käyttävät verkkopai-

kannuksen lisäksi myös satel-

l i i t t i p a ikannus t ekno log i a a . 

Satelliittipaikannuksen käyttö ei vaadi 

matkapuhelinliittymän SI*M-kortin 

vaihtoa eikä aseta erityisvaatimuksia 

matkapuhelimelle. GPS (Global 

Positioning System) -paikannus 

edellyttää palveluiden tukemaa gps-

päätelaitetta. Karttojen vastaan-

otto edellyttää MMS (Multimedia 

Messaging Service) -päätelaitetta. 

TeliaSoneran tarjoamia paikan-

nusta hyödyntäviä palveluita ovat  

Paikantaja, joka kertoo matkapu-

helimen sijainnin sekä Sijainti, jossa 

sijaintitiedot liitetään yrityksen järjes-

telmiin. 

Viestinnän osaamisyhteisön 
historia jatkuu

Tulevat ViestintäOsyn tilaisuudet 

sopivat sekä untuvikoille että konka-

reille. Systeemityöyhdistys on 

perinteisesti rautaisten ammatti-

laisten verkosto, jonka piiristä löytyy 

keskustelijoita, osaajia ja näkemyksiä 

Systeemityöyhdistyksessä toimi-

taan niin yhdistystasolla kuin aihe-

piireittäin erikoistuneissa osaamis-

yhteisöissä. Monipuolisessa tarjon-

nassamme löytyy jokaiselle jotakin. 

Vaihtoehtona on myös perustaa 

omalle kiinnostukselleen uusi osaa-

misyhteisö - SYTYKE-hallitus 

toivottaa toimintaehdotukset 

tervetulleeksi. Osaamisyhteisön 

toimintaan pääset mukaan laitta-

malla postia vetäjälle. 

Osaamisyhteisötarjontaan kuuluu: 

ProjektiOSY— PrOSY yhdistää 

systeemityöprojektien toiminnasta 

ja sen kehittämisestä

kiinnostuneet, vetäjänä Markku 

Niemi, markku.niemi@sttf.fi .

TestausOSY – FAST on testa-

uksen keskustelu- ja yhteistyöver-

kosto, vetäjänä Maaret Pyhäjärvi, 

maaret.pyhajarvi@iki.fi . 

JavaOSY— JavaSIG on Javan 

käyttäjien ja harrastajien intressi-

ryhmä, vetäjänä Simo Vuorinen, 

simo.vuorinen@tietoenator.com. 

DAMA Finland keskittyy tiedon, 

informaation ja tietämyksen hallin-

taan. Suomen osaston johtoryhmän 

(boardin) vetäjänä Pekka Valta, 

antamaan tilaisuuksiin lisäarvoa. 

Verkostoituminen alasta kiinn-

nostuneiden kesken onkin tärkeää 

ja ViestintäOSY on kasvamassa 

yhteisöksi, jonka piirissä voi vaihtaa 

kokemuksia muiden ammattilaisten 

kanssa. 

Kaikki aiheista kiinnostuneet 

Systeemityöyhdistyksen jäsenet ovat 

lämpimästi tervetulleita jäsentilai-

suuksiin.ViestinnänOsy hakee myös 

lisää  aktiivisia jäseniä ideoimaan 

tapahtumia ja järjestämään tilai-

suuksia. Viestinnan osaamisyhteisön 

postituslistalle ja myös johtoryhmään 

voi ilmoittautua allekirjoittaneelle. 

Ilmoittaudu postituslistalle 

lea.virtanen@isoworks.fi 

yhteyshenkilönä Minna Oksanen, 

minna.oksanen@capgemini.com.

ViestintäOSY järjestää yhteis-

toimintaa viestintäsovellusten 

alueella, vetäjänä Lea Virtanen, 

lea.virtanen@isoworks.fi 

RELA keskittyy relaatiotietokan-

toihin, vetäjänä Marja Kärmeniemi, 

marja.karmeniemi@oracle.com

OlioOSY kehittää, tukee ja 

voimistaa oliomallilähtöistä sovel-

luskehittämistä, vetäjänä Jukka 

Tamminen, jukka.tamminen@pp.

inet.fi 

Osaamis   yhteisöt


