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Kysellessäni kolleegoiltani, mitä heille 
tulee mieleen menetelmätarjottimesta, 
useimmille tuli mieleen buffet-pöytä. 
Siinä on tarjontaa joka nälkään - ja jos 
ahnehtii liikaa, voi tulla ähky. Mutta jos 
kokoaa tarjottimelleen sopivan sortti-
mentin, tuloksena on tyytyväinen olo. 
Samalla tavalla tulisi toimia erilaisten 
menetelmien kanssa. Systeemityöhön 
liittyviä menetelmiä löytyy joka lähtöön: 
on päästä-päähän kaiken kattavia, on 
tietyyn tarkoitukseen tarkoitettuja, on 
kaupallisia ja on itse tehtyjä. Kunkin 
tarpeista riippuu, kuinka täyteen tarjot-
timen täyttää. Suurin taito onkin koota 
itselleen sopiva kokoelma menetelmiä. 
Tärkeintä olisi kuitenkin, että lopputu-
los on tasapainoinen ja ennen kaikkea 
hyödyllinen. Menetelmien yhteydessä 
on muistettava, että mikäli ostaa tai 
hankkii ns. valmispaketin, se tulee aina 
sovittaa omaan ympäristöön ja työsken-

telytapoihin sopivaksi. Itse alusta asti 
työstäminen on vaihtoehto, joka vaatii 
paitsi resursseja myös kärsivällisyyttä. 
Menetelmän kehittäminen on tyypilli-
sesti usean vuoden työ - se vastaa aivan 
ohjelmiston kehittämistä. Uusien tar-
peitten ilmaantuessa tehdään muutos-
päivityksiä, korjataan olemassa olevia 
vastaamaan paremmin käytännön tar-
peita jne. Kyse on siis pitkäjänteisestä 
työstä. Esittelemme tällä kertaa joitakin 
buffet-pöydän tarjoomuksista, unohta-
matta myöskään uuden kehittämiseen 
liittyvää tutkimusta. Tämä valikoima 
artikkeleita ei suinkaan kata kaikkea 
mahdollista, sillä systeemityöhön liittyvä 
menetelmien kenttä on sangen laaja. 
Jätimme tietoisesti projektihallinnan ja 
testauksen menetelmät pois, sillä niitä 
tullaan käsittelemään loppuvuoden leh-
dissä.

Bon appetit!
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Tarjottimella menetelmiä ja 
muuta herkkua 

Teksti: Eija Hamina-Mäki

Kuvat: TietoEnator Oyj

Menetelmä on järjestelmällinen työ- ja 
kuvaustapa tai työskentelytekniikka. Mene-
telmistö on kokoelma menetelmiä. Menetel-
mien käyttö tukee kyvykästä ja tehokasta 
toimintaa - jokaisen ei tarvitse keksiä omaa 
”konstia” ratkaisujen ja tulosten aikaan-
saamiseksi. Menetelmien lisäksi tarvitaan 
laajempia yhteisiä toimintatapoja, jotka 
muodostavat organisaation toimintajärjes-
telmän (business system). 

Toimintajärjestelmässä kuvataan organisaation 
tapa toimia, jota tarkennetaan valituilla, hyväksi 
koetuilla malleilla, menetelmillä sekä muilla apu-
välineillä sekä organisaatio- että paikallistasolla. 
Kuva 1 selvittää toimintajärjestelmässä kuvattu-
jen toimintaa tukevien elementtien suhteita.    

Isoissa organisaatioissa yhtenäisen toiminta-
tavan määrittely tai sellaisesta sopiminen ja toi-
mintatavan käyttöönotto on merkittävä haaste. 
Mitä monikulttuurisempi organisaatio on, sitä 
haasteellisemmaksi tehtävä muodostuu. Seuraa-
vassa kuvataan yhden ison organisaation ratkai-
sua yhtenäisen toimintajärjestelmän luomiseksi 
ja käyttöönoton varmistamiseksi ja käytön vakiin-
nuttamiseksi.

The Case 
TietoEnator on pohjoismaiden suurimpia tie-

totekniikkapalvelujen toimittajia. Se toimii yli 25 
maassa, päävolyymit ovat Suomessa ja Ruot-

sissa. Vanhimpien tietoenatorilaisten yksiköiden 
juuret ulottuvat yli 40 vuoden taakse. Kasvu 
yhdestä merkittävästä suomalaisesta ohjelmis-
toyrityksestä maailmanlaajuiseksi konserniksi 
noin kymmenessä vuodessa on merkinnyt haas-
teita toimintatapojen yhtenäisyydelle ja tuotan-
non tasalaatuisuuden varmistamiselle. Aina viime 
vuosiin saakka TietoEnatorissa on ollut paikallisia, 
yksikkö- ja yhtiökohtaisia toimintatapoja, mene-
telmiä ja malleja. Tilanne muodostuu ajan oloon 
epätarkoituksenmukaiseksi ja tehottomaksi, 
kun samoja asioita pohditaan kymmenissä pai-
koissa ja lukuisat sisäiset kehitysprojektit tekevät 
samankaltaista päällekkäistä työtä, paikalliset, 
epäyhtenäiset toimintatavat hankaloittavat laajaa 
yhteistyötä ja pahimmillaan asiakas joutuu häm-
mennyksiin nähdessään useita erilaisia pienoisTie-
toEnatoreita.

Way to Excellence
Tilannetta ryhdyttiin korjaamaan muutama vuosi 

sitten ja päätettiin luoda yksi yhteinen toimintajär-
jestelmä, Way To Excellence (W2E). Tehtävä ei ole 
aivan triviaali: kuinka 15 000 henkilöä koskettava 
toimintajärjestelmä luodaan, kuinka työ organi-
soidaan, kuka sen tekee ja ennen kaikkea kuinka 
tulos saadaan kattavasti käyttöönotetuksi? Miten 
mitataan soveltamisen laajuus? Kuinka paljon 
käyttöönotot voivat ja saavat ”häiritä” toimintaa? 
Miten varmistetaan, että investointi on kannat-
tava? Mitä tehdä olemassa oleville erinomaisille 
paikallisille toimintajärjestelmille? Miten vuosien 
saatossa kerääntynyt viisaus ja kokemus saadaan 
siirrettyä kehitettävään järjestelmään luoden 
samalla uusia, innovatiivisia, entistä tehokkaam-
pia ja tarkoituksenmukaisempia ratkaisuja?

Organisaation johto on vakuuttunut muutoksen 
välttämättömyydestä ja antaakin sen läpiviennille 
täyden tukensa. Konsernin ylimmällä tasolla toimii 
operatiivisen johtoryhmän lisäksi kehittämisen 
johtoryhmä (Development Management Team, 
DMT), joka tekee strategiset linjaukset, seuraa, 
ohjaa, valvoo, asettaa tavoitteet ja vaatimuk-
set yhteisen toimintajärjestelmän kehittämiselle, 
käyttöönotolle ja soveltamiselle koko konsernin 
laajuisesti, kaikissa yksiköissä, kaikissa maissa.

Toimintajärjestelmän kehittämisen ja käyttöön-
oton mahdollistajana toimii ”Prosessitoimisto” 
(Process Development Offi ce, PDO). Sen tehtävänä 

Eija Hamina-Mäki toimii 
TietoEnatorissa kehi-
tyspäällikkönä, vastuu-
alueenaan toiminnan 
kehittäminen. Hänen 
erityisiä mielenkiinnonkoh-
teitaan ovat ohjelmisto-
tuotantoprosessit ja niiden 
laatu sekä kyvykkyyden 
arviointi ja parantaminen. 

eija.hamina-maki
@tietoenator.com

 Kuva 1. Toimintajärjestelmä-
pyramidi. Toimintajärjestel-
män ja menetelmien roolit.
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on kerätä kehittämistarpeita, laatia kehittämiseh-
dotuksia, panna täytäntöön DMT:n päätökset ja 
koordinoida W2E:hen liittyvää kehitystyötä. Kulla-
kin prosessialueella on vastuuhenkilönsä PDO:ssa 
ja kullekin ydinprosessille on nimetty konsernita-
soinen omistaja. Myös koko joukko muita elimiä ja 
rooleja vastuineen, tehtävineen ja valtuuksineen 
on kuvattu ja vastuulliset eri tasoille on nimetty. 
Organisointimallin luominen on välttämätöntä, 
jotta muutos saadaan tapahtumaan organisaation 
kaikilla tasoilla. 

Prosessit kartalla
W2E-toimintajärjestelmän perustaksi on valittu 

yksi konsernissa jo laajahkosti käytössä ollut toi-
mintajärjestelmä. Prosessikartta on uudistettu 
vastaamaan ydinliiketoimintaa: räätälöityjen tai 
toisteisten/ tuotepohjaisten ratkaisujen tekemistä, 
sovellushallintaa jne. (kuva 2). Kaikki prosessit on 
kuvattu sekä kaavioina että tekstikuvauksina, tar-
vittaessa tarkennettu aliprosesseina. Lisäksi jokai-
seen prosessiin liittyy kattava joukko menetelmiä 
ja ohjeita sekä mallipohjia ja muita apuvälineitä. 
Kuvauksia voi tarkastella esimerkiksi roolipohjai-
sesti eli vaikkapa projektipäällikkö voi pyytää vain 
omaan rooliinsa liittyvät prosessit ja välineet näh-
täväkseen. Oheisesta prosessikartasta voi myös 
havaita, että projektin hallinta ja ohjelmistojen 
kehittäminen on kuvattu erillisinä prosesseina. 
Tämä siksi, että samaa projektinhallintaproses-
sia sovelletaan erityyppisissä tuotantomalleissa. 
Ei tarvita useita erilaisia hallintamalleja, vaan 
yksi joustava, helposti sovellettava prosessi riit-
tää. Siksi tuotantomallin ja projektinhallintamallin 

yhteen hitsaaminen ei ole tarkoituksenmukaista. 
Ja toisaalta samaa ohjelmiston kehittämismallia 
sovelletaan erityyppisiä palveluita tuotettaessa; 
se sopii sovellettavaksi yhtä hyvin räätälituotan-
toon kuin tuotteiden kehittämisen tueksi sekä tie-
tysti myös osaksi sovellushallintaa. 

Harmonisointi
W2E:n ensimmäistä kattavaa kehittämiskier-

rosta kutsutaan harmonisoinniksi. Tämä tarkoittaa 
sitä, että vaikka kaikki prosessialueet on jo kuvattu 
ja julkaistu, ne ovat alkuperäisessä kuosissaan 
kunnes on tehty mainittu harmonisointi. Harmoni-
soinnilla tarkoitetaan yhden prosessin tai proses-
sialueen päivittämistä siten, että huomioidaan eri 
puolilla organisaatiota syntynyt kokemus, parhaat 
käytännöt ja osaaminen ja samalla haetaan aidosti 
uutta, jalostunutta yhteistä toimintatapaa. DMT 
on laatinut tavoitteet ja aikataulun, jonka mukaan 
harmonisointi etenee. Tärkeimmistä, vaikuttavim-
mista ja laajimmin käytetyistä prosessista edetään 
kohti harvempia tarpeita. Harmonisointia tehdään 
projekteissa, joihin osallistuu asiantuntijoita eri 
yksiköistä ja eri maista. W2E:n prosessi on käyt-
täjilleen pakollinen vasta, kun harmonisointi on 
tehty. Siirtymävaiheen ajan noudatetaan omaa 
paikallista toimintajärjestelmää tai jos sellaista ei 
ole tai joku alue siitä puuttuu, voi ryhtyä sovelta-
maan W2E:n harmonisoimatonta prosessia.

Kehittäminen ja harmonisointi ovat toiminta-
järjestelmäprojekteissa oleellisesti pienempiä 
haasteita kuin prosessin käyttöönotto. Kattava 
käyttöönotto edellyttää jatkuvaa eri tasoilla tapah-

Kuva 2. W2E-toimintajärjestelmä: 
keskeisimmät palvelut ja pääpro-

sessit
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tuvaa tiedottamista, kouluttamista, tukea ja 
arviointia. W2E:stä löytyy oivalliset ohjeet jopa 
prosessien käyttöönotolle, sillä Process manage-
ment:n yksi aliprosessi on Process implementation 
process. Sen tuella on helppo laatia suunnitelma 
paikallisesta käyttöönotosta, kaikki oleellinen 
tulee huomioitua. Harmonisointiprojektit tuottavat 
prosessikuvauksiin soveltamisohjeet ja rajat, mitä 
saa virittää ja mikä on pakollista, sekä infoissa ja 
koulutuksessa tarvittavan materiaalin. Koulutusta 
voi järjestää paikallisesti omin voimin, mutta 
myös konsernitasolla on kaikista keskeisimmistä 
alueista monipuolista koulutustarjontaa. 

 
Arviointi ja kehittäminen

Yhteisen toimintajärjestelmän tavoitteena 
on mahdollistaa organisaatiossa yhtenäinen ja 
vakiintunut toimintatapa. Tätä kutsutaan myös 
kyvykkääksi toiminnaksi, ja se on merkki kypsästä 
organisaatiosta. Voidaan keskittyä sisältöön, kun 
puitteet ja työvälineet ovat kunnossa. 

Organisaation toiminnan kypsyyttä arvioidaan 
sisäisissä ja ulkoisissa auditoinneissa ja mm. 
SPICE- tai CMMI-arvioinneissa. Esimerkiksi CMMIn 
viisiportaisella asteikolla pääsee tasolle kolme 
vain, jos organisaatiossa on käytössä yhtenäinen 

toimintatapa, jota kaikki myös soveltavat. Jo taso 
kaksi edellyttää toimintajärjestelmän olemassa-
oloa, vaikkakaan sen ei vielä tällä tasolla tarvitse 
olla kattavasti käytössä. TietoEnatorissa on useilla 
yksiköillä ISO-sertifi kaatti. Tämän edellyttämien 
auditointien lisäksi kaikki yksiköt suorittavat 
CMMI-arvioinnin vuosittain – kuten W2E opas-
taa. Muun muassa näistä arvioinneista saadaan 
arvokasta palautetta, joka auttaa tunnistamaan 
kehittämiskohteita ja vahvuuksia niin omassa toi-
minnassa kuin toimintajärjestelmästäkin. 

Arviointien tulokset toimitetaan PDO:lle, joka 
ryhtyy omalta osaltaan tarvittaviin toimenpiteisiin. 
Lisäksi PDO:lle raportoidaan kaksi kertaa vuodessa 
W2E:n harmonisoitujen prosessien käyttöasteesta 
yksiköissä (W2E utilisation rating). Sinne missä 
mahdollisia pulmia käyttöönotossa tai soveltami-
sessa ilmenee, voidaan järjestää apua ja tukea. 

Oikein tunnistetut liiketoimintaprosessit, tarkoi-
tuksenmukaisesti koottu palvelutarjooma, työtä 
tukevat mallit, menetelmät ja apuvälineet ammat-
timaisesti tarjoiltuna luovat edellytykset työnilolle, 
tehokkuudelle ja onnistumiselle sekä näiden tulok-
sena tyytyväisen asiakaskunnan. 

SysOpen Digia Oyj on nykyaikainen, kattavia ratkaisuja

tuottava ohjelmistotalo, joka on erikoistunut integroituihin

ICT-ratkaisuihin, älypuhelimien ja mobiiliratkaisujen

t u o t e ke h i t y k s e e n ,  u l ko i s t u s p a lv e l u i h i n  j a

telekommunikaatioalan tuotteisiin ja palveluihin.

Menetelmäpalvelut
by SYSOPEN DIGIA

www.sysopendigia.fi

Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme ylläpitääksemme

toimintamme korkean laadun, josta SysOpen Digia

tunnetaan. Sinullakin on mahdollisuus työskennellä

joukossamme. Ota yhteyttä.

Sysopen Digian menetelmät ovat perustana asiakasratkaisuissamme

OpenMethod™ -kehittämisen menetelmä

OpenProject -projektinhallinnan ohjeisto
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Nakkikastiketta ja 
perunamuusia

Eläketurvakeskus (ETK) on yksityisten alojen 
työeläkejärjestelmän yhteiselin, työeläke-
turvan asiantuntija ja yhteisten palveluiden 
tuottaja.

Kehitämme menetelmiämme ja tuemme pro-
jektejamme pääasiassa omin voimin ja omaan 
näkemykseemme perustuen. En väitä että ohjeis-
tomme ja toimintatapamme ovat täydellisiä, 
mutta olemme ylpeitä siitä mitä olemme vuosien 
saatossa saaneet aikaiseksi, myös menetelmäke-
hityksen saralla.

Nakkikastiketta ja perunamuusia – niillä sanoilla 
kuvailisin ETK:n nykyisiä tietojärjestelmien kehit-
tämisen ohjeita ja toimintatapoja.  Siinä ei juuri 
glamouria ole, mutta perussuomalaisena, jo koulu-
ajoilta tuttuna ruokana se sopii useimmille meistä 
ETK:laisista. Meilläkin on tietysti niitä – vertausku-
vaani jatkaen - vaikkapa kasvissyöjiä, joille tämä 
ei sovi, mutta he tyytyvät sitten pelkkään muu-
siin – soveltamaan ja käyttämään edes osan tar-
jonnasta hyväkseen. Gourmet ruokakin on välillä 
ihanaa ja nautinnollista, mutta hanhenmaksapal-
lerot herättävät usein ennakkoasenteita, eivätkä 
oikein tahdo riittää päivän ainoaksi ruuaksi. 

Omaa tuotantoa omista 
lähtökohdista

ETK:ssa olemme itse kehittäneet ohjeistuk-
semme omista lähtökohdistamme. Markkinoilla 
olevissa laajoissa menetelmäpaketeissa on 
meidän kannaltamme se haaste, ettei yleisessä 
mallissa voida mennä kovin tarkalle tasolle ja sel-
laisen käyttöönotto vaatii aina räätälöintiä. Resep-
tissä kyllä kerrotaan, että pääruuassa on lihaa ja 
lisukkeita, muttei oteta kantaa tarjotaanko riisiä, 
perunaa vai pastaa ja onko liha jauhelihaa, pais-
tia, sikaa vai nautaa. Ensinnäkään ei ihan tiedetä 
mitä ollaan saamassa ja toiseksi tarvitaan jonkin-
laista jatkomiettimistä. 

Tähän asti olemme päätyneet käyttämään niukat 
henkilöresurssimme nimenomaan meille sopivan 
ohjeiston tekemiseen ja tiukasti kohdentaen kul-
loinkin ajankohtaisen osuuden kehittämiseen, ei 
ohuesti koko prosessia vaan konkreettiselle tasolle 
mennen valituilta osin. 

Lisäksi yleiset ohjeistot tavallisesti tarjoavat 
sulavasti jatkuvan toimintatavan määrittelystä 
toteutukseen jne, joka ei huomioi meidän tapa-
uksessamme organisaation vaihtumista kesken 
työn.

ETK:ssa teemme tietojärjestelmien kehittä-
misestä itse määrittelyn, ostamme teknisen 
suunnittelun ja toteutuksen ulkopuolelta, minkä 
jälkeen hyväksymistestaamme. Meillä on myös 
iso rooli sidosryhmien testatessa omia järjestelmi-
ään meidän järjestelmäämme vasten sekä käyt-
töönoton suunnittelussa ja itse käyttöönotossa. 
Eläketoimialan monimutkaisuus ja sidosryh-
mien runsaus ovat vaikuttaneet mm. siihen, että 
teemme määrittelyn melko tarkalle tasolle. 

Työeläkejärjestelmässä on tehty viime vuosina 
lukuisia myös tietojärjestelmämielessä merkittä-
viä lakimuutoksia. Tämä on käytännössä tarkoitta-
nut, että suuri osa kehityspanoksesta on käytetty 
muutosten tekemiseen olemassa oleviin järjestel-
miin ja tuttujen toimittajien kanssa. Menetelmäke-
hityksen osalta tämä on tarkoittanut, että olemme 
voineet edetä edellä kuvatulla tavalla keskittyen 
alueeseen kerrallaan ja antaen muiden osien olla, 
osittain luottaen että homma toimii, kun toimijat 
pysyvät samoina. 

Hyvää ja ravitsevaa kotiruokaa
Merkittävä panos on käytetty määrittelyn ohjeis-

tamiseen ja tukeen. Määrittelyohjeistuksemme 
perustuu käyttötapausmallintamiseen (UML). 
UML:n kaavioistakin käytämme vain niitä, joiden 
olemme todenneet soveltuvan meidän tapaamme 
tehdä asioita ja joista on meille eniten hyötyä. 

Väitän, ettei laajamittaista käyttötapausmallin-
tamista niin monessa paikassa vielä tehdä - meillä 
tehdään! Perustan väitteeni siihen, että rekry-
toidessamme uusia henkilöitä - joko vakituisia tai 
konsultteja - määrittelytehtäviin, niin harvassapa 

Teksti: Sirpa Reunanen-Alatalo

Kirjoittaja toimii Elä-
keturvakeskuksessa 

Tietojärjestelmäosastolla 
Henkilö- ja Eläkejärjestel-

mät ryhmän esimiehenä 
ja on vastannut ETK:n 

tietojärjestelmien mene-
telmäkehityksestä.

UML:n ympärille on sidottu muu määrit-
telydokumentaatio, kuten käsittelysäännöt, 
käyttöliittymäkuvaukset ja sanomakuvauk-
set (rajapinta). Vaikka tämäkin kuulostaa 
vain nakkikastikkeelta ja perunamuusilta, 
niin suosittelen valitsemaan!
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näyttävät osaajat olevan. Hakijat ovat ehkä näh-
neet muusia tehtävän tai ovat sitä syöneet, mutta 
omaa tekemisen kokemusta on hyvin harvalla. 
UML-kurssit on käyty, kuvauksia on luettu ja kor-
keintaan käyttötapauksia on kirjattu niin karke-
alla tasolla, ettei se vastaa meidän käsitystämme 
määrittelystä, jonka voisi antaa ulkopuoliselle 
toteutettavaksi.

Miksi sitten olemme tässä asiakkaan roolis-
samme nähneet menetelmäkehityksen tärkeäksi? 
Kuten edellä kuvasin, teemme kuitenkin mer-
kittävän osan tietojärjestelmien kehittämisestä 
– määrittelyn – itse. Sen ohjeistaminen on ollut 
itsestään selvää: tekeminen nopeutuu, uusia hen-
kilöitä – sekä omia että konsultteja – voidaan 
helpommin ottaa työhön mukaan ja määrittelyn 
laatu paranee. Viime aikoina olemme yhä enem-
män pohtineet mihin asti omien menetelmiemme 
tulisi ulottua.  Kun toimittajien määrä on lisään-
tynyt, tulee yhä tärkeämmäksi se, että toimimme 
kaikkien kanssa samalla tavalla, annamme toimit-
tajille samanlaisia asioita toteutuksen lähtökoh-
diksi ja vaadimme toimittajilta samanlaisia asioita 
sekä varmistamme lopputuloksen laatua kaikkien 
kanssa samoin tavoin.

Uudet haasteet

Ei niin hyvää, ettei jotain huonoakin. Viime 
aikoina muusiimme on tullut ikäviä kokkareita 
– lopputuloksen laatu ei ole niin hyvä kuin sen 
pitäisi olla. Johtuneeko tavarantoimittajasta vai 
keittiössä paleltuneista perunoista… Ympäristö – 
tekniikka, arkkitehtuuri, uusia toimittajia jne. – on 
muuttunut, emmekä ole menetelmäkehityksessä 
pysyneet muutoksen eturintamassa.  Kehitämme 
ohjeita ja toimintatapoja nyt, kun niiden pitäisi 
olla jo käytössä. Kiirettä riittää keittiössäkin. Toi-
saalta välillä minuakin on harmittanut, että emme 
ole aluksi mainitsemassani glamourissa ja ”ajan 
hengessä” mukana, joskus olen nakkikastike-
linjaa joutunut myös muille perustelemaan. Tällä 
hetkellä uusien tekniikoiden mukanaan tuomien 
haasteiden kanssa painiskellessa tuntuu kuitenkin 
siltä, ettei täällä eturintamassakaan niin mukavaa 
joka päivä ole. 

Mutta odottakaahan vain – pian olemme kehit-
täneet palveluarkkitehtuurin menetelmiksi oman 
käytännönläheisen, meille viritetyn version, joka 
saattaa muistuttaa vaikkapa spagettia ja lihapul-
lia! 

Laatujohtaminen

Laatujohtaminen voidaan toteuttaa jonkin katta-
van mallin avulla. Tällaisia malleja ovat TQM (Total 
Quality Management), laatustandardit, kuten ISO 
ja laatupalkintokriteeristöt, kuten EFQM:n (The 
Eupopean Foundation for Quality Management) 
omistama The EFQM Excellence Model. 

Laatujärjestelmän luominen on organisaatiolle 
iso haaste, jonka kehittäminen vie vuosia. Aluksi 
ei välttämättä edes ymmärretä, miten laajasta 
työstä on kysymys. Laatujohtaminen tulee ulottaa 
koko organisaatioon ja parantamistyön on oltava 
jatkuvaa. Parantamiskohteita organisaatioissa riit-
tää loputtomasti ja jo hyvän tuntuista prosessia 
on aina vara parantaa ja pitää parantaa. 

Kun selailee internetissä erilaisia sertifi kaatteja 
ymmärtää nopeasti, että niitä on todella paljon. 
Sertifi kaateista monet voi saada kuka tahansa 
löysin perustein ystävältään, joka myöntää hänelle 
vaikka hampaiden harjauksen laatusertifi kaatin. 
Jotta sertifi kaatti tuo uskottavuutta, niin sen pitää 
perustua kokonaisvaltaiseen, strukturoituun mal-
liin ja sertifi kaatin myöntäjän tulee olla alansa 
osaava organisaatio, jolla on tunnustettu oikeus 
myöntää sertifi kaatteja. 

Laatujohtamisen keskeisenä tavoitteena on erin-
omaisuuteen pyrkiminen ja jatkuva liiketoiminnan 
kilpailukyvyn parantaminen. Laatujohtamisen 
avulla ei pystytä korjaamaan virheellistä visiota tai 
liiketoimintastrategiaa. Osaamisen tulee olla koh-
dallaan yrityksessä, tosin laatujohtamisen avulla 
osaaminenkin lisääntyy väistämättä, jos laatutyö 
tehdään asianmukaisesti. 

Vaasan yliopiston teknillisessä tiedekunnassa 
13.1.2006 on tarkastettu tuotantotalouden alaan 
kuuluva väitöstutkimus, jonka väittelijä: diplomi-
insinööri Henry Sivusuo kirjoittaa:

“Organisaation kulttuurilla ja sen huomioimi-
sella on keskeinen vaikutus siihen miten muutos-
projektit, tässä tapauksessa laatuajattelun käyttö 
johtamisessa, onnistuvat kulloisessakin organi-
saatiossa.”

Tämä lause sisältää sen totuuden, että laa-
tutyötä ei voi kopioida organisaatiosta toiseen, 
jokaisen on tehtävä se itse.  Laatuajattelua pitää 
soveltaa organisaation ja organisaation osan kult-
tuuriin sopivaksi, jotta työssä onnistutaan.

Teksti: Lea Virtanen

Lea Virtanen JobIT Ky:stä 
käsitteli laatujohtamista 
Systeemityöyhdistyksen 
kevätseminaarissa.
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Käyttäjäkeskeinen suunnittelu

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu pyrkii takaa-
maan järjestelmien, tuotteiden ja palve-
luiden hyödyllisyyden ja käytettävyyden. 
Asiakas- ja käyttäjätyytyväisyyden lisäksi 
käyttäjäkeskeisellä suunnittelulla on muita-
kin selkeitä mitattuja hyötyjä yrityksille. 

Käyttäjillä on tärkeä rooli käyttäjäkeskeisessä 
suunnittelussa ja eri menetelmät tukevat käyttä-
jien kanssa kommunikointia. Yritykset tyypillisesti 
aloittavat käyttäjäkeskeisen suunnittelun teke-
mällä käytettävyystestauksia. Myös käyttäjätut-
kimukset ovat hyödyllisiä: niiden avulla kerätään 
tietoa vaatimusmäärittelyä varten ja siten välte-
tään virheitä varhaisemmassa vaiheessa.

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun 
hyödyt

Yrityksissä usein kysytään, kannattaako käyt-
täjäkeskeiseen suunnitteluun panostaa ja mitä 
liiketoiminnallisia hyötyjä sillä voi saavuttaa. Bias 
ja Mayhew (1994) ovat koonneet kirjaansa mit-
taustuloksia käyttäjäkeskeisen suunnittelun hyö-
dyistä. 

Käyttäjien ja asiakkaiden näkökulmasta hyödyt 
ovat selvät esimerkkitutkimuksissa: käyttäjien 
työtehokkuus lisääntyi keskimäärin 50%, inhi-
millisten virheiden määrä väheni 25% ja lisäksi 
yhdessä tutkimuksessa työntekijöiden vaihtuvuu-
den todettiin vähenneen 10% ja toisessa tutki-
muksessa 20%. 

Hyötyjä on löytynyt myös kehittävän organi-
saation näkökulmasta: käyttäjien koulutuskulut 
pienenivät 35% ja tarvitun käyttäjätuen määrä 
pieneni 20%. Hyötyjen merkitys voi vaihdella 
eri yrityksissä ja käyttäjäkeskeisen suunnittelun 
tavoitteet  kannattaakin sitoa yrityksen strategi-
aan ja tavoitteisiin.

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun 
periaatteet ja perusmenetelmät

Käyttäjäkeskeistä suunnittelua voidaan 
toteuttaa pieninkin kustannuksin ja ensimmäinen 
askel on ymmärtää sen perusperiaatteet, joita voi 
huomioida tavanomaisen suunnittelun osana. 

Aikainen käyttäjien huomioiminen pitää sisäl-
lään ajatuksen, että varhaisessa vaiheessa suun-
nittelua suunnittelutiimi tekee käyttäjätutkimuksia 
suorassa kontaktissa potentiaalisiin käyttäjiin ja 
pyrkii ymmärtämään heidän tarpeitaan ja vaati-
muksiaan. Suorien kontaktien on todettu olevan 
tehokkaampia ja liittyvän onnistuneisiin projektei-
hin, koska tiedon vääristymistä ei tapahdu kuten 
silloin, kun tieto siirtyy välikäsien kuten markki-
noinnin ja myynnin kautta. 

Empiirinen mittaus tarkoittaa oikeiden käyttä-
jien kanssa tehtävää käytettävyystestausta. Käyt-
täjien suoriutumista tarkkaillaan ja analysoidaan 
heidän käyttäessään prototyyppejä todelliseen 
tarkoitukseen. 

Iteratiivinen suunnittelu tarkoittaa, että kun 
ongelmia löydetään käytettävyystestissä tai 
palautteen keruussa, niin suunnitelmaa korjataan 
ja testataan uudelleen. Käyttäjäkeskeisen suun-
nittelun menetelmät ovat laadullisia luonteeltaan, 
joten pienelläkin käyttäjämäärällä saadaan paljon 
aikaan ja aluksi voi riittää paperiprototyyppi. Esi-
merkiksi käytettävyystestauksessa 4-8 käyttäjällä 
löydetään suurin osa käytettävyysvirheistä.

Käyttäjien rooli
Käyttäjillä on siis aktiivinen rooli käyttäjäkes-

keisessä suunnittelussa ja suorat kontaktit käyt-
täjiin näyttävät liittyvän projektin keskimääräistä 
parempaan onnistumiseen meidän suomalaisen 
kyselymmekin perusteella (Kujala ym., 2005). 
Erityisen onnistuneissa projekteissa vaatimusten 
arvioitiin perustuneen käyttäjiltä ja asiakkailta 
saatuun tietoon. Käyttäjien ja asiakkaiden ei kui-
tenkaan ole aina niin helppoa antaa tietojaan, 
mutta kommunikointia voidaan tehostaa käyttä-
jätutkimuksin, jotka tapahtuvat käyttäjän omassa 
ympäristössä.

Artikkelin kirjoittaja 
työskentelee vanhempana 

tutkijana Teknillisellä 
korkeakoululla, Ohjel-
mistoliiketoiminnan ja 

–tuotannon laboratoriossa. 
sari.kujala@tkk.fi .

Keskeiset periaatteet ovat: 
1) aikainen käyttäjien ja tehtävien     
    huomioiminen, 
2) empiirinen mittaus varhaisessa 
    vaiheessa kehitysprosessia ja 
3) iteratiivinen suunnittelu. 

Teksti: Sari Kujala
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Mitä tietoa käyttäjistä voi saada 
käyttäjätutkimuksin?

Käyttäjätutkimuksen tavoitteena on ymmär-
tää käyttäjien tarpeita ja vaatimuksia suunnit-
telun pohjaksi. Lähtötilanne yrityksessä voi olla, 
että suunnitellaan järjestelmää uusille käyttäjille, 
joiden tarpeita ei kunnolla tunneta. Toisaalta yritys 
on saattanut toteuttaa hyvin pitkään tutuille asi-
akkaille ja käyttäjille, mutta suunnittelupäätökset 
ovat perustuneet vanhoihin oletuksiin enemmän 
kuin tietoon. 

Ensimmäinen vaihe on tunnistaa keitä järjes-
telmän asianosaiset ovat ja minkälaisia ryhmiä 
käyttäjät muodostavat. Joskus hyvinkin epäsuorat 
käyttäjät voivat vaikuttaa lopputuloksen onnis-
tumiseen. Esimerkiksi tutkiessamme rullapor-
taiden käyttöä huomasimme, että siivoojat ovat 
yksi tärkeä asianomaisryhmä. Pienellä suunnit-
telumuutoksella rullaportaista tuli helpommin 
siivottavia, tuotteen imago parani ja asiakas oli 
tyytyväisempi, kun hänen tilansa näytti tyylik-
käämmältä.

Seuraava kysymys on, mikä on suunnittelun 
kannalta relevanttia tietoa käyttäjistä. Käyttäjät 
ovat usein sovellusalueen asiantuntijoita, mutta 
he ovat myös asiantuntijoita niissä tehtävissä, 
joita järjestelmällä aiotaan tukea. Käyttäjillä on 
myös omat tavoitteensa, mihin he pyrkivät ja jär-
jestelmien pitäisi tukea niihin tavoitteisiin pääse-
mistä siinä nimenomaisessa ympäristössä, missä 
toiminta tapahtuu. Siksi oleellista on ymmärtää 
käyttäjien tavoitteet ja onnistumiskriteerit esim. 
onko työssä tärkeää nopeus vai virheettömyys. 
Käyttäjien tarpeet ilmenevät niinä ongelmina, 
joita heillä on tavoitteisiin pääsemisessä. Toisaalta 
usein he eivät koe ongelmia, koska ovat niin tottu-
neita niihin, vaan heidän tehtäviään analysoimalla 
voidaan tunnistaa mahdollisuuksia, joilla toimin-
taa voidaan tukea paremmin. 

Kuva 1 jäsentää käyttäjätarpeisiin liittyvää 
tietoa. Tärkeää tietoa löytyy siis käyttäjiin, heidän 
toimintaansa ja ympäristöönsä liittyen. Näihin taas 
liittyy paljon asioita, joilla voi olla isokin merkitys 
järjestelmän käytön kannalta. Resurssien rajalli-
suuden takia on kuitenkin hyödyllistä tunnistaa, 
mitkä seikat olisivat oleellisia juuri tämän järjes-
telmän käytön kannalta ja selvittää niitä käyttä-
jien kanssa. 

Keskeistä on useimmiten ymmärtää käyttäjien 
tavoitteet, tehtävät ja niihin liittyvät ongelmat. 

Ongelmia analysoimalla voidaan sitten uudelleen 
suunnitella käyttäjien toimintatapa uudella järjes-
telmällä niin, että siinä säilytetään hyvät asiat ja 
korjataan ongelmakohtia. Kokemuksien perus-
teella myös käyttäjien arvot on hyvä ymmärtää. 
Joskus käyttäjät arvostavat täysin eri asioita kuin 
kehittävä organisaatio luulee. Esimerkiksi kehit-
tävän organisaation tavoitteena voi olla kehittää 
aina uusia ominaisuuksia, vaikka käyttäjät halu-
aisivat säästää työaikaa tehtävän tekemisessä ja 
uudet ominaisuudet lähinnä hämmentävät heitä 
lisää. 

Miten käyttäjiltä saadaan ongittua 
tietoa?

Käyttäjätutkimukset ovat ns. kenttätutkimuk-
sia eli ideana on mennä paikan päälle käyttäjän 
luo katsomaan, miten asiat käytännössä tapah-
tuvat. Tällöin tiedonkeruu ei perustu pelkästään 
siihen, mitä käyttäjä huomaa mainita, monet tär-
keät asiat ovat hänelle nimittäin liian jokapäiväisiä 
ja itsestään selviä. Paikan päällä voidaan nähdä 
toimintaympäristö, ja käyttäjä voi myös näyttää, 
miten asiat tapahtuvat. Jos kyseessä on toimisto-
ympäristö, havainnointi ei ole niin antoisaa, mutta 
sielläkin saadaan usein uutta tietoa ja omassa 
ympäristössä toimiminen auttaa käyttäjiä muista-
maan yksityiskohtia. 

Tässä muutamia vihjeitä, joilla voit tehostaa tie-
donkeruuta:

 

Käyttäjäryhmiä voidaan ideoida ja tunnistaa esi-
merkiksi työpajassa, johon on kerätty eri asiasta 
tietäviä tahoja esim. markkinoinnista. Ositettua 
otantaa eri käyttäjäryhmistä hyödyntämällä saa-
daan kerättyä kattavammin eri ryhmien tarpeita. 
Jo 3-6 käyttäjällä saadaan kokemusten mukaan 
huomattavan paljon tärkeää tietoa kerättyä. Myös 
epäsuorat ja väliaikaiset käyttäjät kannattaa huo-
mioida.

Kuva 1.

Valitse edustavia käyttäjiä erilaisista 
tunnistetuista käyttäjäryhmistä kuten 
ammattiryhmistä.
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Ideana on tutkia edistyneitä ”superkäyttäjiä” esi-
merkiksi aktiiviharrastajia, jotka tekevät kohteena 
olevia asioita tavallista enemmän. Nämä super-
käyttäjät kohtaavat tavallista enemmän tilanteita 
ja ongelmia ja ovat myös mahdollisesti keksineet 
ratkaisuja niihin. Toisaalta osa superkäyttäjien 
tarpeista voi olla niin erikoisia, että tavallinen 
käyttäjä ei niitä koskaan kohtaa. Kokemuksiemme 
mukaan kannattaa tutkia myös tavallisia käyttä-
jiä, että voidaan tunnistaa, mitkä superkäyttäjien 
tarpeista ovat järkeviä myös heidän kannaltaan.

 

Käyttäjän luona käydään läpi hänen käyttä-
mänsä työkalut ja apuvälineet ja tarvittaessa 
pyydetään häntä kertomaan niistä tai näyttä-
mään niiden käyttöä. Myös käytetyistä raporteista 
voi pyytää paperilla esimerkkejä, että nähdään, 
minkä tyyppisiä tietosisältöjä siirrellään. Teknis-
ten välineiden lisäksi käsin (paperilla ja kynällä) 
tehtäviin vaiheisiin kannattaa kiinnittää huomiota. 
Näitä tehtäviä voidaan myöhemmin ehkä tukea 

Lähteet
Bias, R.G. & Mayhew, D. J. (eds.) (1994). Cost-

justifying usability. San Diego, CA: Academic 
Press.

Kujala, S., Kauppinen, M., Lehtola, L, Kojo, T. 
(2005). The role of user involvement in require-
ments quality and project success. IEEE Inter-
national Requirements Engineering Conference 
(RE’05), IEEE Computer Society press, pp. 75-84.

paremmin uudella järjestelmällä. Esimerkiksi näy-
tössä voi olla lappuja, jotka auttavat käyttäjää 
vaikeissa kohdissa. 

Kaiken kaikkiaan käyttäjien tutkiminen on kuin 
salapoliisityötä. Omia oletuksia kannattaa tes-
tata eikä pitää itsestään selvänä ja pienikin yksi-
tyiskohta käyttäjän toiminnassa voi olla erittäin 
merkityksellinen. Tärkeätä on yrittää ymmärtää 
toiminnan ja toiveiden taustalla olevia syitä. 

Johtopäätökset
Käyttäjäkeskeisellä suunnittelulla on yrityksille 

monia konkreettisia hyötyjä. Useimmiten sen 
avulla pyritään parantamaan järjestelmien käyt-
tölaatua ja asiakastyytyväisyyttä, mutta joskus 
myös esimerkiksi koulutusaikojen tms.   lyhentä-
minen voi olla tavoitteena. Tässä artikkelissa on 
esitelty käyttäjäkeskeisen suunnittelun pääperi-
aatteet ja lyhyesti myös joitakin käyttäjäkeskeisen 
suunnittelun menetelmiä. Erityisesti käyttäjäjä-
tutkimukset ovat kustannustehokkaita. Niiden 
toteuttaminen vaatii osaamista, mutta toisaalta 
jo pelkästään se, että ollaan suorassa kontaktissa 
käyttäjiin parantaa kehitysprojektin onnistumis-
mahdollisuuksia.

Lead user -menetelmällä voi saada 
tietoa edistyneemmistä ja tulevaisuu-
dessa lisääntyvistä tarpeista. 

Välineiden läpikäynti tuo esille tärkeitä 
yksityiskohtia. 

Päivitä tietosi

Voit päivittää jäsentietosi verkkosivuillamme www.ttlry.fi . Tie-
tojen päivittämiseen tarvitset käyttäjätunnuksen (= jäsennu-
merosi, merkitty jäsenlehtiin) ja salasanasi (= postinumerosi). 
Jos olet muuttanut salasanasi tai kirjautuminen ei muutoin 
onnistu, voit lähettää tunnusten tarkistuspyynnön osoitteella 
jasenasiat@ttlry.fi .

Toivomme sinun erityisesti varmistavan, että sähköpostiosoit-
teesi jäsentiedoissa on oikea.

Henkilökohtaisempaa palvelua - Sinun eduksesi

Tietotekniikan liitto jäsenyhdistyksineen, osaamisyhteisöineen 
ja kerhoineen haluaa palvella jäseniään henkilökohtaisemmin 
ja paremmin, tarjota tietoa juuri Sinua kiinnostavista aiheista. 
Palvelun parantamiseksi uusimme verkkopalvelumme huhti-
kuussa 2006. Uuden palvelun avauduttua voit auttaa meitä 
räätälöimään palvelumme juuri Sinulle. 

Päivität vain tiedot itseäsi kiinnostavista aiheista ja saat tietoa 
juuri niistä. Voit päivittää valintasi aina halutessasi. Tietoja ei 
anneta ulkopuolisille tahoille vaan niitä käytetään ainoastaan 
TTL:n ja sen piirissä toimivien yhteisöjen tarkoituksiin.

Hyvä tietotekniikan liiton jäsen!

T i e t o t e k n i i k a n  l i i t t o  r y

Lars Sonckin kaari 12       www.ttlry.fi              jasenasiat@ttlry.fi 
02600 Espoo          etunimi.             p. 020 741 9898
           sukunimi@ttlry.fi             f. 020 741 9889
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Täsmäprosessi projektille? 
Töitä prosessikokille

Tässä artikkelissa käsitellään oikean mene-
telmätarjottimen valmistamiseen liittyviä 
haasteita sekä esitetään eräänä ratkaisuesi-
merkkinä IBM:n Rational Method Composer-
tuotetta (RMC) sekä sen perustana olevaa 
prosessikirjasto-ajatusmallia. RMC on evo-
luutioversio kansainväisesti tunnetusta 
Rational Unifi ed Processista (RUP).

Tarve yhteiselle prosessille
Monissa organisaatioissa on ajankohtaista tarve 

yhtenäistää projektitoimintaa. Taustalla on usein 
yritysostoja tai toiminnan eriasteista ulkoistamista 
lähelle tai kauas, monitoimittajaprojekteja. Edessä 
on tilanne, jossa eri toimintavoilla toimineet yksi-
köt, tiimit ja henkilöt työskentelevät toistensa 
kanssa samassa projektissa. Tarvitaan yhteiset 
pelisäännöt – prosessi - jonka avulla voidaan 
toimia sujuvasti yhdessä - puhalletaan samaan 
hiileen oikealla ajoituksella. Yhteisellä prosessilla 
saavutetaan tunnettuja hyötyjä, kuten parempi 
projektien ennustettavuus sekä tehokkuus.    

Mitä laajemmin prosessin perustana olevat käy-
tännöt ovat tunnettuja, sitä todennäköisemmin 
voidaan olettaa että ne ovat jo tuttuja tai niihin 
voidaan helpommin kouluttautua. Yhteinen pro-
sessi kannattaa perustaa laajasti tunnustettuihin 
ja toimiviin käytäntöihin, kuten iteratiiviseen kehi-
tysmalliin ja jatkuvaan laadunvarmistukseen. 

Nyt olemme valinneet menetelmätarjottimen 
valmistamisen perustaksi laadukkaita perusainek-
sia, joten valmistusta voidaan jatkaa. Voisimme 
sanoa, että organisaatiotason vaatimuksiin tarjot-
timen sisällölle on vastattu.

Projektit ovat erilaisia
Prosessikokin tehtävä ei ole helppo: samaan 

aikaan tiedostamme että projetit poikkeavat toi-
sistaan - joskus huomattavasti - ja samalla niiden 
prosessitarve! Kuvassa 1 on esitetty  tekijöitä, 
jotka vaikuttavat yksittäisen projektin prosessi-
tarpeeseen.

Teksti: Jouko Poutanen 

Jouko Poutanen toimii IBM 
Software Groupissa ratkai-
suarkkitehtina. 
jouko.poutanen@fi .ibm.com

Kuva 1. Prosessitarve.
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Ensinnäkin, raskas ja tiukka prosessi ei ole 
aina parempi kuin ketterä prosessi. Prosessi pitää 
sovittaa projektin kontekstiin. Kun projektin koko 
kasvaa, mitä hajautetumpi sen tiimi on, mitä 
kompleksisempaa ratkaisua tehdään, mitä tiukem-
piin ulkoisista sidosryhmistä tuleviin vaatimuksiin 
pitää mukautua, sitä tiukempaa prosessilla ohja-
usta tarvitaan. Mitä vähemmän näitä tekijöitä on 
olemassa, sitä kevyempi prosessin tulisi olla. 

Toiseksi, projektin ei tulisi käyttää samaa 
’määrää prosessia’ läpi elinkaaren. Tyypillisesti 
projektin alkuvaiheessa ilmassa on paljon avoimia 
asioita, jolloin haluamme rohkaista luovuutta jotta 
saamme keksittyä vaatimukset täyttävän ratkai-
sun. Raskas prosessi latistaa luovuutta eikä päin-
vastoin. Myöhemmin, kun riittävän hyvä ratkaisu 
on keksitty ja projekti on edennyt toteutusvai-
heeseen, haluamme lisätä kontrollia ja rajoittaa 
ei-toivottua kekseliäisyyttä tiukan muutoshallin-
taprosessin avulla. Eli tämä tarkoittaa enemmän 
prosessilla ohjausta myöhäisemmissä elinkaari-
vaiheissa. 

Menetelmätarjottimen valmistamisessa olemme 
edenneet tilanteeseen, jossa tiedostamme myös 
projektien yksilölliset tarpeet. Tarjottimella pitää 
olla tavaraa, josta voidaan yhdistellä erilaisia 
kokonaisuuksia eri tilanteisiin. Jos projekti on 
ravintolan (organisaatio) asiakas, niin asiakas on 
tässäkin aina oikeassa! Prosessi (pl. peruslainalai-
suudet) säädetään projektin mukaan, ei päinvas-
toin. 

Menetelmäkirjasto 
Haasteena on siis aikaansaada projekteille pro-

sessi, jonka runko toisaalta muodostuu parhaista 
käytännöistä, mutta samalla skaalautuu ja sävyt-
tyy projektin mukaisesti. 

RMC:ssä tämä haaste on ratkaistu menetel-
mäkirjastolla ja prosessikoostintyökalulla, jolla 
’menetelmäkokki’ (engl. process engineer) kokoaa 
kullekin asiakkaalle (projektille) tarpeita vastaa-
van kokonaisuuden.

Menetelmäkirjasto sisältää sekä yleisiä että 
oman organisaation parhaita käytäntöjä. Työka-
lulla kasataan kirjastosta kullekin projektille tai 
projektityypille oma prosessi. Rungoksi voidaan 
ottaa alan parhaat käytännöt ja samalla var-
mistua kunkin projektin omien erityispiirteiden 
huomioimisesta muokkaamalla eri työvaiheiden 
sisältöä. Tämän täsmäprosessin kuvaus ohjeineen 
julkaistaan HTML-sivustoksi tiimin jäsenille ja tar-
vittaessa muille sidosryhmille. Lisäksi prosessista 
saadaan runko projektisuunnitelmalle tehtävälis-
tojen (WBS) muodossa. 

Johtoajatus on että kirjastossa oleva menetel-
män sisältö on erotettu prosessista. Tämä mah-
dollistaa tehokkaan uudelleenkäytön – samasta 
sisällöstä voidaan kasata erilaisia kokonaisuuksia 
eri järjestykseen ja eri mausteilla. Luonnollisesti 
kirjastoon voidaan laatia omaa sisältöä ja muo-
kata olemassa olevaa.a

Kuva 2. Method Composerin 
periaate
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Kuva 3. Peruskäsitteet

Metodi 
• koostuu metodin sisällöstä sekä prosessista
Metodin sisältö 
• kuvaa tärkeimmät uudelleen käytettävät 

’rakennuspalikat’: roolit, tehtävät, tuotokset ja 
työohjeet

• kuvaa tekniikoita ja käytäntöjä elinkaaririip-
pumattomalla tavalla, esim. ’Tunnista aktorit ja 
käyttötapaukset’, ’Tunnista palvelut’ jne. 

Prosessi
• metodin sisällöstä koottu suoritettava pro-

sessi jossa tehtävät on laitettu työjärjestykseen
• huomoi projektispesifi t vaatimukset, esim. 

uusiokehitys vs. ylläpitoprojekti, epämuodolli-
nen sisäinen projekti vs. tiukkoihin ulkoisiin vaa-
timuksiin mukautettava projekti

• on joko suoritettava prosessi (delivery pro-
cess) tai uudelleenkäytettävä osaprosessi (capa-
bility pattern)

RMC perustuu OMG:n Software Process Engin-
eering Metamodel (SPEM) standardiin sekä Eclipse 
Process Frameworkiin (EPC). Seuraavassa on esi-
tetty muutamia peruskäsitteitä. 

RMC sisältää siis prosessikirjaston (ml. RUP, pro-
jektisalkun hallinta, projektitoimisto, ja eri tekno-
logiaspesifejä käytäntöjä J2 ja .NET teknologioilla, 
SOA) sekä Eclipse-pohjaisen työkalun delivery 
prosessien kokoamiseen ja julkaisuun. 

Yksilötasolla jokainen tiimin jäsen voi vielä halu-
tessaan personoida julkaistua prosessia, esimer-

kiksi piilottamalla työvaiheita ja tuotoksia, jotka 
eivät kuulu oman projektiroolin vastuulle.

Töitä prosessikokeille 
Organisaatioiden menetelmävastaavien sekä 

prosessinomistajien työmäärä ei välttämättä 
vähene tällaisten uusien mahdollisuuksien myötä. 
Sen sijaan he voivat enemmän keskittyä projek-
teista saatavien oppien kirjaamiseen organisaa-
tion menetelmäkirjastoon uudellenkäytettävien 
reseptien muodossa. Lisäksi projektien erityistar-
peiden parempi huomioiminen täsmäprosessien 
muodossa mahdollistuu. 
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Profi lointityökalu tiedon 
laadun arvioinnissa

Aija Palomäki toimii 
informaatioarkkitehtinä 
Nokiassa. Hän työsken-

telee tällä hetkellä tiedon 
profi loinnin parissa sekä 
johtaa SAP-järjestelmän 
tietomallin sovittamista 
Nokian yritystason tie-

tomalliin. Aija on DAMA 
Finlandin perustajajäsen ja 

toimii vuonna 2006 myös 
DAMA Finlandin varapu-

heenjohtajana.

Nykyaikaiset profi lointityökalut ovat tehok-
kaita numeronmurskaajia - niiden avulla 
tietovarasto- ja integraatiohankkeet voivat 
arvioida lähdejärjestelmien tiedon raken-
netta ja laatua kattavasti jo hankkeen alku-
vaiheissa. Vaikka hyödyt ovat nähtävissä, 
uudentyyppisen työkalun tuonti yritykseen 
saattaa kuitenkin olla odotettua haastavam-
paa. Tiedon laadun pitäminen hyvänä pys-
tyvästi – vastakohtana kertaluonteiselle, 
jotakin tiettyä tarkoitusta varten tehdylle 
assessoinnille – edellyttää pysyvien roolien 
ja vastuiden asettamista paikoilleen.

Tiedon laadusta
Tiedon laadun pitäminen hyvänä pysyvästi on 

haastavaa (Kuva 1).  Se edellyttää pysyvien roo-
lien ja vastuiden asettamista paikoilleen. Keskeisin 
näistä rooleista on tiedon huoltaja, nokialaisessa 
kielessä ”Global 
Concept Owner”, 
joka vastaa tiedosta 
ja sen rakenteesta 
koko sen elinkaaren 
ajan – esimerkiksi 
tuotetiedosta tuot-
teen suunnittelusta 
va l m i s t u k s e e n , 
myyntiin, toimituk-
seen ja jopa huol-
toon asti.

Mu i s te t takoon 
kuitenkin, että 
tiedon laatu ja 
”hyvyys” on aina 
suhteellinen käsite, 
ja oikeastaan ainoa 
luotettava tiedon 
laadun mittari on 
se, palveleeko tieto 
nykytilassaan yrityksen liiketoimintaa riittävästi, 
vai muodostuuko esimerkiksi tiedon oikeellisuu-
desta, ajantasaisuudesta tai saatavuudesta este 
onnistuneelle liiketoiminnalle. Tiedon laadun 
parantaminen on usein merkittävä ja pitkäjän-

teinen investointi joka voidaan perustella vain 
kustannussäästöillä tai uusilla liiketoiminnan mah-
dollisuuksilla. 

Lisäksi, suuressa yrityksessä tiedon laatu näyt-
täytyy erilaisena siitä riippuen, mistä liiketoimin-
taprosessista käsin asiaa tarkastellaan: tavaran 
toimitusprosessin kannalta riittävä tiedon laatu 
esimerkiksi tuotteiden sarjanumeroiden tallen-
tamisen suhteen, saattaakin muodostua pullon-
kaulaksi huoltoprosessin onnistumiselle, mikäli 
riittävän usea sarjanumero on jäänyt tallenta-
matta! Usein laatuparannukset olisi tehtävä siinä 
liiketoimintaprosessissa, joka ei itse suoranaisesti 
ko. laadunparannuksesta hyödy. 

Jos tiedon elinkaarta tarkastellaan ravinto-
ketjuna siten, että tieto syntyy ravintoketjun 
alkupäässä ja tiedon viimeinen hyödyntäjä on 

ravintoketjun hui-
pulla, tiedon laadun 
pa rannusvaa t i -
mukset kohdistuvat 
useimmiten juuri 
ravintoketjun alku-
päähän, ja suurim-
mat laatuongelmat 
koetaan huipulla. 
R a v i n t o k e t j u n 
alkupään motivoi-
minen laatupa-
rannuksiin on aina 
oma haasteensa, 
koska rahalliset ja 
liiketoimintahyödyt 
materialisoituvat 
vasta huipulla.

Prof i lo int i työ-
kalu voi osoittau-
tua hyödylliseksi 

apuvälineeksi matkalla pysyvään laadunparan-
nukseen – sen avulla voidaan nostaa esiin ilmei-
simmät tiedon laatuun liittyvät ongelmat.

Teksti: Aija Palomäki

Kuva 1. Tiedon laadun jatkuva arviointi. Lähde: Gartner Research.
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Tiedon profi loinnista yleisesti
Tiedon profi loinnilla tarkoitetaan yleensä pro-

sessia, jossa tutkitaan jonkin olemassa olevan tie-
tokannan sisältöä, keräten tilastollista ynnä muuta 
tietoa kannan taulujen sarakkeiden arvoista. 

Sarakkeista tyypillisesti haettavaa tietoa ovat:
1) Sarakkeiden todelliset arvojoukot: vastaa-

vatko kannasta löydetyt arvot sitä mitä sarakkeille 
on alun perin määritelty, esim. ovatko sarjanu-
mero-kentän arvot numeerisia vai onko joukossa 
merkkijonoja

2) Sarakkeiden todelliset tietotyypit
3) Sarakkeiden sisäinen rakenne, esimerkiksi 

suomalaisten puhelinnumeroiden tulisi noudattaa 
tiettyä rakennetta

4) Tietyn arvon esiintymistiheys, esimerkiksi jos 
suurin osa yrityksen asiakaskuntaa sijaitsee Kali-
forniassa, useimmiten esiintyvän osavaltiokoodin 
tulisi olla ”CA”.

5) Tilastolliset tiedot sarakkeen arvoista, esi-
merkiksi minimiarvo, maksimiarvo, keskiarvo ja 
mediaani

Lisäksi profi lointityökalut pystyvät löytämään 
riippuvuuksia eri sarakkeiden arvojen välillä sekä 
silloin kun sarakkeet sijaitsevat samassa taulussa, 
että silloin kun ne ovat eri tauluissa.

Näiden analyysien tuloksena usea profi lointityö-
kalu pystyy ehdottamaan kolmannessa normaa-
limuodossa olevaa versiota kannan rakenteesta 
sekä tarvittaessa myös populoimaan uuden 
rakenteen mukaisen kantaversion vanhan kannan 
arvoilla.

Profi loinnin hyötyjä
Yhä useampi yritys on valinnut strategiakseen 

pakettiohjelmistojen laajamittaisen hyödyntämi-
sen. Usein pakettiohjelmistoilla myös hallitaan 
yrityksen kaikkein keskeisimpiä tietoja, ja tarve 
hyödyntää näitä tietoja eri puolilla organisaatiota 
on suuri. 

Pakettiohjelmistot on kuitenkin rakennettu yleis-
käyttöisiksi, jolloin ne perustuvat sisällöllisesti 
varsin laajaan ja rikkaaseen tietomalliin: käytet-
tävissä on suuri joukko tauluja, joiden sarakkei-
den määrä on tyypillisesti useita kymmeniä, jopa 
satoja. 

Pakettiohjelmiston konfi gurointi ja käyttöönotto 
yrityksessä on usein karsintaa: päätetään mitkä 
tarjolla olevista tietomallin osista otetaan käyttöön 
ja mitkä jätetään tyhjiksi. Näitä päätöksiä ei aina 
dokumentoida riittävän huolellisesti ja vuosien 
mittaan, kun ohjelmiston käyttö laajenee, myös 
lisätauluja ja sarakkeita otetaan käyttöön. Joitain 
sarakkeita saatetaan myös käyttää useampaankin 
eri tarkoitukseen, esimerkiksi siitä riippuen, mikä 
organisaatioyksikkö niitä käyttää.

Pakettiohjelmisto sisältää useimmiten paketin 
valmistajan dokumentoiman tietomallin – paketin 
omistajan räätälöimää tietomallia se ei kuitenkaan 
välttämättä sisällä. 

Tarkastellaanpa esimerkiksi hetki liiketoi-
mintatapahtuman osapuolia niin kuin ne SAP-
järjestelmässä määritellään. Konfi guroimaton 
SAP-järjestelmä määrittelee seuraavat logistii-
kan osapuolet: Customer, SoldTo, BillTo, Payer 
ja ShipTo. SAP ei kuitenkaan määrittele näiden 
osapuolten suhteita toisiinsa, vaan nämä relaatiot 
määritellään vasta kun SAP-järjestelmää konfi gu-
roidaan asiakkaan tarpeisiin. 

Lopputulema voi olla yhtä hyvin se, että SoldTo, 
Payer, BillTo, ShipTo -osapuolet ovat yhden suhde 
moneen -relaatiossa toisiinsa (Kuva 2) tai se, 
että niillä kaikilla on monta-moneen relaatio toi-
siinsa (Kuva 3). Nopein ja tehokkain tapa selvittää 
kuinka ko. konfi guraatio on tehty, on profi loida 
SAP-järjestelmän sisältämät osapuolitideot työka-
lun avulla.

Kuva 2. Jotkin logistiikkatapahtu-
man osapuolet ovat 1:N relaatiossa 
toistensa suhteen. Lähde: Data 
Management issues - During and 
After a Major SAP Implementation 
Anthony Harris, Enterprise Data 
Architect, Air Product

Kuva 3. Kaikki logistiikka-
tapahtuman osapuolet ovat 
M:N relaatiossa toistensa 
suhteen. Lähde: Data Mana-
gement issues - During and 
After a Major SAP Imple-
mentation Anthony Harris, 
Enterprise Data Architect, Air 
Product
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Näistä syistä profi lointi on merkittävä vaihtoehto 
jokaiselle hankkeelle, joka tarvitsee käyttöönsä 
pakettiohjelmiston hallinnoimia tietoja. Profi loin-
nilla voidaan varmistaa nopeasti ja tehokkaasti, 
mitkä sarakkeet ovat käytössä, mitkä ovat sarak-
keiden käytössä olevat arvojoukot, mitkä ovat 
sarakkeiden todelliset tietotyypit, ja mitkä ovat 
taulujen relaatiot suhteessa toisiinsa. 

Lisäksi paketin käytössä olevasta tietomallista 
voidaan luoda kolmannessa normaalimuodossa 
oleva versio, joka on hyvä lähtökohta esim. tieto-
varaston atomaarisen tason tietomalliksi – sehän 
kuvaa jo valmiiksi sitä tietorakennetta, mikä läh-
dejärjestelmästä voidaan saada tietovarastoon.

Pakettiohjelmisto tai ei, profi lointi tarjoaa joka 
tapauksessa ainutlaatuisen tavan varmistaa, onko 
kulloisenkin hankkeen tavoittelema liiketoimin-
tahyöty saavutettavissa lähdejärjestelmiin talle-
tettujen tietojen todellisten arvojen perusteella. 
Tällainen ”järjellisyystarkistus” olisikin syytä tehdä 
proaktiivisesti jo hankkeen alkuvaiheessa. 

Profi lointi voi paljastaa senkaltaisia tiedon saata-
vuus- tai laatuongelmia, että hankkeessa tavoitel-
tujen hyötyjen saavuttaminen voi olla mahdotonta 
tai edellyttää aikaaviepiä muutoksia liiketoiminta-
prosessissa, lähdejärjestelmien toteutuksessa tai 
asianosaisten henkilöiden rooleissa ja vastuissa. 
Tällöin on syytä toteuttaa aikaavievät. muutokset 
ensin ja käynnistää tietojärjestelmähanke vasta, 
kun onnistumisen edellytykset ovat olemassa. 
Tietojärjestelmähankkeen viivästäminen on täl-
löin toki parempi vaihtoehto kuin se, että hankalat 
tiedon laatuongelmat löydetään vasta järjestel-
mätestauksen yhteydessä, jolloin kalliit järjestel-
mäinvestoinnit on jo tehty.

Profi loinnin esteitä
Profi lointityökalun käyttöönotto yrityksessä 

on aina työtapojen ja -kulttuurin muutos ja sel-
laisena muutoshallinnallinen haaste. Profi loinnin 
avulla halutaan ehkä tutkia yrityksen tuloksen ja 
toiminnan kannalta sensitiivistä tietoa, tai sensi-
tiivistä tietoa on tutkimuksen kohteena olevassa 
tietokannassa, vaikka juuri sitä ei tutkittaisikaan. 
Profi lointityökalun kytkeminen tuotantokäytössä 
olevaan kantaan on usein käytännössä mahdo-
tonta suorityskykyrasitteen takia. Tällöin joudu-
taan pyytämään koko kannan varmuuskopiota ja 
siirtämään se tutkimusympäristöön. Niinpä moni 
tiedon omistaja ei välttämättä myönnä ilomielin 
lupaa kannan kopion siirtämiseen, mikäli profi loin-
nin reunaehdot eivät ole riittävän hyvin selvillä.

Käytännön kokemus osoittaa, että profi lointi-
pyynnön yhteydessä on tärkeää keskustella huo-
lellisesti läpi ainakin seuraavat seikat:

1 Profi lointi on ainoa tapa selvittää, mitkä 
sarakkeet ovat todella käytössä, mitkä ovat niiden 
todelliset arvojoukot ja tietotyypit. Näiden selvit-
täminen ei onnistu lukemalla kannan dokumen-
tentteja. 

Kuva 4. Tiedon mallinnus -prosessi 
ylhäältä alaspäin ja alhaalta ylöspäin

1. Tarvitaanko tiedon todellisia arvoja, eikö kannan   
       dokumentointiin tutustuminen riitä? 

2. Mitä tietoa tarkkaan ottaen halutaan tutkia? 
3. Minne tieto halutaan viedä? 
4. Ketkä saavat pääsyn kannan kopioon? 
5. Miten profi lointi tapahtuu? 
6. Kuinka profi loinnin tuloksia käytetään? 
7. Kuinka kauan analyysi kestää ja paljonko liiketoi-
    minnan asiantuntijoiden aikaa siihen tarvitaan? 
8. Mitä kannan kopiolle tapahtuu analyysin jälkeen? 
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Lisäksi profi loinnilla saadaan arvokasta tietoa 
lähdejärjestelmän tiedon todellisesta rakenteesta 
sekä tietojen suhteesta toisiinsa, mikä nopeut-
taa tietojärjestelmähankkeen tietomallinnustyötä 
merkittävästi perinteiseen haastattelupohjaiseen 
”ylhäältä alaspäin” -mallinnukseen verrattuna, ks. 
kuva 4. Profi lointi paljastaa myös duplikaatit ja 
tiedon laatuongelmat ja on siten ehdoton edelly-
tys hankkeen suunnittelulle ja riskinhallinnalle.

2 Koko kannan profi lointi on harvoin tarpeen, 
vaan mieluummin on selvitettävä hankkeen kan-
nalta olennaiset tiedot ja keskityttävä niihin. 
Haluttu profi loinnin kohde on kommunikoitava 
tiedon omistajalle liiketoiminnan, ei atk-toteutuk-
sen kielellä. Sensitiiviset tiedot voidaan peittää 
kopiossa, tai profi lointityökalun käyttäjäksi osoi-
tetaan henkilöt, joilla on valtuudet käsitellä ko. 
tietoa.

3 Tutkimusympäristön turvallisuus- ym. järjes-
telyt tulee käydä läpi tiedon omistajan kanssa.

4 Profi lointiyökalun käyttäjät tulee määritellä. 
Heidän tulee olla mieluiten yrityksen sisäisiä työn-
tekijöitä ja heillä tulee olla nimetty työnjohtaja, 
joka vastaa henkilökohtaisesti siitä, ettei tiedon 
väärinkäytöksiä tapahdu. Muilla henkilöillä ei saa 
olla pääsyä tutkimusympäristöön eikä tutkimuk-
sen kohteena olevaan kannan kopioon.

5 Käytössä olevan profi lointityökalun nimi ja 
sen käyttötapa tulee käydä läpi. Yleensä työkalu 
analysoi ensin kaikkien taulujen kaikki sarkkeet ja 
tämä työvaihe kestää päiviä. Seuraavaksi voidaan 
alkaa käsitellä löydöksiä yhdessä liiketoiminta-
asiantuntijoiden kanssa sekä selvittää erilaisia 
spesifi siä tiedon laatuun liittyviä kysymyksiä.

6 Profi loinnin tuloksilla tulee olla sama tietotur-
vallisuusluokitus kuin profi loinnin kohteena ole-
valla tiedolla. Tulokset käydään oletusarvoisesti 
läpi vain tiedon omistajan kanssa, ja ainoastaan 
tiedon omistajan luvalla muilla foorumeilla. Tulok-
sia tullaan kuitenkin käyttämään hankkeen suun-
nittelussa.

7 Profi loinnin kesto riippuu analysoitavista tie-
tomääristä ja siksi siihen ei voi antaa yleispätevää 
vastausta. Liiketoiminnan asiantuntijoiden panosta 
tarvitaan profi loinnissa esiintulleiden avointen 
kysymysten selvittämiseen, nyrkkisääntönä noin 
tunnin verran päivässä profi loinnin keston ajan.

8 Kun profi lointi on valmis, kannan kopiot tuho-
taan. Myös kaikki kannan tietoja sisältävät rapor-
tit ja otokset tuhotaan välittömästi.

Profi loinnin organisoinnista
 Suuressa yrityksessä hankekohtainen profi lointi 

kannattaa järjestää yrityksen sisäisenä palveluna, 
jonka puoleen integraatio- ja tietovarastointihank-
keet voivat kääntyä varmistaakseen hankkeensa 
tavoittelemat rahalliset hyödyt sekä hankkeen 
toteutus- ja riskienhallintasuunnitelman (Kuva 5). 

Palvelu tarvitsee päällikön, nokialaisessa kie-
lessä ”Service Manager”, joka vastaa profi lointi- ja 
tietopyyntöjen koordinoinnista ja niputtamisesta 
siten, että samoja tiedon omistajia ja asiantun-
tijoita ei turhaan vaivata moneen kertaan. Lisäksi 
tarvitaan asianomistaja, ”Concept Owner”, joka 
vastaa profi lointilöydösten analysoinnista yhdessä 
liiketoiminnan asiantuntijoiden kanssa sekä sopii 
korjaavista toimista tiedon omistajien kanssa. 
Varsinaisen teknisen profi loinnin tekevät tehtä-
vään koulutetut tietokannan hoitajat.

Yhteenveto
Profi loinnin hyödyt ovat selvät 

– automatisoidun työkalun avulla 
laatua voidaan arvoida kattavasti 
ja tehokkaasti. Lopullisen arvion 
laadun hyvyydestä voivat kuitenkin 
antaa vain liiketoiminnan edustajat. 
Tiedon laadun pitäminen yhteisesti 
sovitulla tasolla edellyttää pysyvien 
liiketoimintaroolien ja -vastuiden 
asettamista paikoilleen sekä mahdol-
lisesti myös muutoksia prosesseissa 
ja tietojärjestelmien toteutuksessa. 
Puhumme siis isoista ja aikaa vie-
vistä asioista.

Kuva 5. Profi loinnin 
organisointi V-mallin 
mukaisesti
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Vaatimusmäärittelyn keskeiset osat voidaan 
saada näkyviksi ja testauskelpoisiksi käyt-
töliittymän näyttökuvien avulla. Käyttäjien 
työntekoon perustuva käyttöliittymäsuun-
nittelu tuo konkretiaa vaatimusten selvit-
tämiseen, ja osa hyväksymistestauksesta 
saadaan siirrettyä projektin alkuun.

Nykyisten vaatimusmäärittelyjen 
ongelmia

Ohjelmiston määrittely projektin alussa on 
usein hankalaa. Kun vaatimuksia on kirjattu tilaa-
jan toiveiden pohjalta ja järjestelmää määritelty, 
tilaajan ongelmaksi tulee se, että vaatimusmää-
rittelystä on mahdotonta nähdä, millainen ohjel-
misto näiden vaatimusten pohjalta syntyy. On 
epäselvää, soveltuuko se siihen työhön, jota sillä 
on tarkoitus tehdä.

Ohjelman toimittajalle ongelmat tulevat näky-
viin tyypillisesti vasta projektin loppuvaiheissa, 
kun toimittajan mielestä ohjelmisto on valmis, 
mutta tilaaja löytää siitä yhä lisää koodattavaa. 
Vaatimusmäärittely voi olla monesta kohdasta niin 
avoin, ettei siitä selviä, mitä alkuperäiseen tarjo-
ukseen oikeastaan sisältyi.

Pahin ongelma voi kuitenkin olla se, mitä toimit-
taja ei välttämättä koskaan näe ja mistä tilaajakin 
saattaa kuulla vain mutkan kautta: Työn tekemi-
nen juuri käyttöönotetulla ohjelmalla onkin hyvin 
mutkikasta ja virhealtista, eikä kaikkia työtehtä-
viä välttämättä voida tehdä sen avulla ollenkaan. 
Käyttäjät ja kouluttajat keksivät nerokkaita tapoja 
ongelmien kiertämiseksi, jotta edes osa työstä 
olisi mahdollista tehdä uudella järjestelmällä.

Ongelmien syynä on monesti se, ettei ohjel-
mistoprosessi sisällä johdonmukaista menettelyä 
järjestelmän määrittelemiseksi, vaan määrittely 
perustuu pitkälti muistiinpanoihin niistä mieliku-
vista, joita tilaajan edustajilla on järjestelmästä, 
sekä tekniikan ehdoilla laadittuihin toteutusratkai-
suihin. Kehitysprosessista saattaa puuttua koko-
naan järjestelmällä tehtävän työn selvittäminen ja 
työn tukemisen suunnittelu – vaikka järjestelmän 

olemassaolon tarkoitus on juuri työnteon helpot-
taminen.

GUIDe-mallin 
käyttöliittymälähtöinen määrittely

Käyttöliittymälähtöiseen määrittelyyn perus-
tuvassa GUIDe-prosessimallissamme vaatimus-
määrittelyn ongelmia ratkaistaan systemaattisen 
käyttöliittymäsuunnittelun avulla, joka tehdään 
käyttäjien työn ehdoilla. Ennen kuin määritte-
lyvaihe päättyy, tilaaja näkee käyttöliittymän 
näyttökuvasarjoista, millainen ohjelmistosta on 
tulossa, ja järjestelmää voidaan koekäyttää käyt-
töliittymän avulla (esimerkki kuvassa 1). Erilaisia 
toteutusmahdollisuuksia arvioidaan myöhemmin 
käyttöliittymän asettamia vaatimuksia vasten.

Käyttäjien työprosesseja selvitetään mm. 
perehtymällä nykykäytäntöä kuvaaviin proses-
sikaavioihin, haastattelemalla käyttäjiä heidän 
työpaikoillaan tai seuraamalla vierestä, kun he 
tekevät työtään. Käyttöliittymäratkaisu tuotetaan 
simuloimalla yhden käyttäjän työntekoa kerral-
laan ja piirtämällä simuloinnin aikana tietoja ja 
toiminnallisuutta näkyviin sitä mukaa kuin niitä 
työssä tarvitaan. Simulointipohjaisen GDD-suun-
nitteluprosessin (Goal-Derived Design) ideana on 
käyttää suunnittelussa samaa menettelyä kuin 
järjestelmän käyttöönottovaiheessa, jolloin käyt-
täjä ryhtyy tekemään työtään ja etenee kohti 
tavoitettaan askel askeleelta. Näin syntyy näyt-
tökuvia, joissa käyttäjällä on tilanne päällä: hän 

Kuva 1. Ote PDA-aikatau-
lujärjestelmän näyttöku-

vasarjasta.

Käyttöliittymälähtöinen 
vaatimusmäärittely

Teksti: Sari A. Laakso

Sari A. Laakso vastaa 
käyttöliittymäsuunnittelun 

ja käytettävyyden ope-
tustarjonnasta Helsingin 
yliopiston tietojenkäsit-

telytieteen laitoksella 
ja kehittää käyttöliitty-

mälähtöisiä menetelmiä 
sekä yliopistolla että 
Interacta Designissa.  

sari@interacta.fi 

Interacta Design Oy on 
käyttöliittymälähtöiseen 

ohjelmistokehitykseen 
erikoistunut yritys, joka 

tarjoaa määrittely- ja 
testauspalveluja tietojär-
jestelmien hyödyllisyyden 
ja käytettävyyden paran-

tamiseksi.
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Kuva 2. Käyttöliitty-
män toimintalogiikkaa 
käyttötapauskuvauksena. 
(Näyttökuvien esimerkki-
data on kuvitteellista.)

näkee käyttötilanteessa tarvittavan tietosisällön 
ja kulkee mahdollisimman suoraviivaisen polun 
tavoitteensa saavuttamiseksi.

Toisin kuin tekstimuotoisten vaatimusmäärit-
telydokumenttien tapauksessa, nyt voimme itse 
simulointitestata työn tekemistä tai mennä koh-
dekäyttäjien luo käyttöliittymäkuvien kanssa ja 
tehdä käyttäjien työtä vaihe vaiheelta paperiku-
vien tai esimerkiksi PowerPoint-näyttökuvasar-
jojen avulla. Kun työtä yritetään oikeasti tehdä 
käyttöliittymän avulla, voimme nähdä, kuinka 
käyttäjät reagoivat jokaiseen outoon käytäntöön, 
puuttuvaan toiminnallisuuteen tai puutteellisiin 
tietoihin, jotka haittaisivat heidän työtään, jos jär-
jestelmästä tulisi tällainen.

GUIDe-mallissa osa hyväksymistestauksesta on 
tavallaan siirretty projektin alkuun. Ne määrittely-
vaiheen virheet ja puutteet, jotka on mahdollista 
saada kiinni ilmankin koodaamista, otetaan kiinni 
käyttöliittymäsuunnittelun ja työnkulkutestauksen 
avulla.

Vaatimusten irrottaminen 
käyttöliittymäkuvista

Kun vaatimuksia on käyttöliittymäratkaisujen 
kiinnittämisen avulla tuotu näkyviksi ja testattu, ne 
voidaan irrottaa käyttöliittymäkuvista. Toimimme 
siis moniin nykykäytäntöihin nähden päinvastai-
sessa järjestyksessä: ensin käyttöliittymä ja siitä 
käsin käyttötapauskuvauksia, tietomalli ja käyttä-
jien työn kannalta hyvä rajaus järjestelmälle.

Käyttöliittymässä näkyvät toiminnalliset vaati-
mukset voidaan dokumentoida esimerkiksi UML-

käyttötapauksina. Kuvassa 2 on ote NCC Rakennus 
Oy:lle laaditun käyttöliittymän perusteella kirjoi-
tetusta UML-käyttötapauksesta.

Myös käyttäjälle näkyvät tietosisältövaatimuk-
set voidaan poimia tietomalliin näyttökuvista. Osa 
käyttöliittymän tietosisällöstä saadaan toisista 
järjestelmistä, joten näistä kohdista syntyy raja-
pintavaatimuksia. Kuvassa 3 on ote käyttöliitty-
mäkuvasta, josta näkyy, mitkä tiedot pitäisi saada 
toisesta järjestelmästä.

Miksi käyttöliittymä ja työnkulut 
ensin?

Osa toiminnallisista vaatimuksista määräytyy 
sen perusteella, miten osuvan käyttöliittymärat-
kaisun pystymme laatimaan käyttäjän työhön. 
Esimerkiksi jos yritämme ilman käyttöliittymää 
määritellä parturin ajanvarausjärjestelmän toi-
mintoja, eräs aivan ilmeinen mieleen tuleva vaati-
mus olisi haku (ja hakusivu), jolla parturin asiakas 
voisi hakea vapaita aikoja päivän, parturin nimen 
tai esimerkiksi toimenpiteen mukaan.

Jos taas tuotamme käyttöliittymän käyttötilan-
teiden perusteella, saatamme pystyä tukemaan 
asiakkaiden käyttötilanteita paljon paremmin 
esimerkiksi laatimalla ajanvarauksista lukujärjes-
tysmuotoisen kalenterinäkymän ja näyttämällä 
kaikkien parturien yhden päivän ajat rinnakkain. 
Tällaisessa ratkaisussa erillistä hakua ei tarvita-
kaan, vaan sen sijaan pitäisi tehdä kalenterinäky-
mät ja antaa käyttäjän vaihtaa näkyvissä olevaa 
päivää kalenterista. Nämä ovat eri toimintoja kuin 
alkuperäinen hakusivu.
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Käyttöliittymäratkaisuja laatimalla voidaan 
löytää myös uusia mahdollisuuksia työprosessien 
suoraviivaistamiseksi. Esimerkiksi jos olemme 
määrittelemässä sairaalan lääkemääräysjärjestel-
mää, saatamme työnkulkuselvityksissä havaita, 
että reseptin laatimiseen liittyvässä päätöksente-
kokohdassa lääkäri käyttää tietoa sekä aiemmista 
resepteistä että hoitokertomuksesta. Käyttöliitty-
mäsuunnittelussa tämä johtaa siihen, että nämä 
kaikki tiedot pyritään keräämään yhteen näky-
mään. Tämän seurauksena lääkärin työnkulusta 
saattaa kadota tarve vaihtaa järjestelmästä toi-
seen tai hänen työskentelystrategiansa voi tehos-
tua, jos päätöksentekokohdat pystytään jakamaan 
esimerkiksi lääkärinkierron kannalta parempiin 
kohtiin.

Menetelmien hyödyntäminen 
omassa projektissa

Määrittelyvaiheen alussa kannattaa käydä seu-
raamassa edes muutaman tunnin ajan parin käyt-
täjän työskentelemistä heidän työpisteissään. 
Työssä eteen tulevat tilanteet (esimerkiksi potilaan 
vastaanotto tai asiakkaan ongelman käsittely) kir-
joitetaan muistiin testitapauksiksi. Jo yhdessä 
työpäivässä on mahdollista käydä tapaamassa 
paria käyttäjää ja dokumentoida keskeisimmät 
tapaukset, joiden avulla saadaan konkretiaa mää-
rittelytyöhön. Digikuvilla on hyvä havainnollistaa 
tilanteita muullekin projektiryhmälle.

Käyttäjien työn pohjalta piirretään käyttöliitty-
män näyttökuvia, joiden avulla pyritään saamaan 
työn tekemisestä mahdollisimman suoraviivaista: 
jos kaikki olisi mahdollista, mitä käyttäjän kan-
nattaisi nähdä tässä kohdassa? Käyttöliittymää 
voidaan suunnitella periaatteessa millä tahansa 
menettelyllä, kunhan lopputuloksena saadaan 
näyttökuvat, joilla voidaan simuloida työn teke-
mistä realistisesti.

Vaikkei käyttöliittymäkuvia olisi mahdollista 
päästä testaamaan käyttäjillä, määrittelypala-
vereihin kannattaa sisällyttää käyttäjien työn 
simulointia. Joku osallistujista valitsee yhden työ-
tilanteen ja näyttää näyttökuvaluonnosten avulla 
vaihe vaiheelta, miten käyttäjä tekee työtään. Nyt 
mahdolliset ongelmat alkavat paljastua, kun käyt-
täjien työtä tuntevat henkilöt saattavat huomata 

Kuva 3. Vaatimuksia järjes-
telmien välisille rajapinnoille. 
(Esimerkkidata on kuvitteel-

lista.)

ristiriitoja suunnitellun ratkaisun ja käytännön 
työn välillä: ”Täytyyhän tässä nähdä edelliset sopi-
mukset, jotta voisin katsoa, miten tämä viimeksi 
ratkaistiin” tai ”tässä yksinkertaisessa uuden asi-
akasyrityksen perustamisessa oli varmaan 50 
vaihetta ja melkein kymmenen erilaista näyttöä, 
vaikka oikeasti myöhemmin käytetään vain noita 
kolmea tietoa!”

Käyttöliittymän näyttökuvien simulointi työn-
kulkujen avulla on konkreettinen työkalu myös eri 
ratkaisuvaihtoehtojen väliltä valitsemista varten. 
Jos määrittelijöillä on epäselvyyttä tai erimieli-
syyksiä siitä, kumpi esille tulleista vaihtoehdoista 
olisi parempi (esimerkiksi pitäisikö olla erillinen 
hakusivu tai pitääkö myös peruskäyttäjillä olla 
oikeus muokata tietoja vai ei), molemmista rat-
kaisuvaihtoehdoista voidaan laatia käyttöliitty-
mäluonnokset ja testata niihin liittyvien töiden 
tekemistä rinnakkain. Jos toinen ratkaisu tukee 
selvästi paremmin käyttäjien työtä kuin toinen, se 
yleensä näkyy rinnakkain asetetuista työnkulku-
kuvauksista ja näyttökuvasarjoista selvästi.

Yhteenveto
Käyttöliittymälähtöisillä menetelmillä ei tar-

vitse lähteä heti korvaamaan nykyisiä määrittely-
käytäntöjä kokonaan, eivätkä ne edes kata koko 
vaatimusmäärittelyä. Kuitenkin jo täydentämällä 
nykyisiä käytäntöjä käyttöliittymälähtöisillä mene-
telmillä voidaan parantaa määrittelyjä ja jopa 
lyhentää määrittelyyn kuluvaa aikaa, kun epä-
selvien vaatimusten arvailemista ja pohdiskelua 
voidaan korvata käyttäjien työnkulkuselvityksillä 
ja simulointitestauksella. Vähäisilläkin resursseilla 
tehtyjen työnkulkuselvitysten ja niiden pohjalta 
laadittujen käyttöliittymäratkaisujen avulla saa-
daan täsmennettyä ja validoitua vaatimuksia. 
Mitä paremmin käyttäjien työ tunnetaan ja uusi 
järjestelmä osataan siihen sovittaa, sitä enemmän 
hyötyä ja säästöjä sen avulla saadaan käyttöön-
oton jälkeen.

Lisätietoja GUIDe-mallista: www.cs.helsinki.fi /
u/salaakso/papers/GUIDe-suomeksi.pdf
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Keksitkö pyörän uudelleen? 

Päivi Hietanen toimii Tieturi 
Oy:ssä ohjelmistotuotannon 
ja –hankinnan yksikössä joh-
tajana. Suuri osa tehtävistä 
liittyy asiakkaiden työssä 
oppimisen tukemiseen. 

”Käytätkö RUPia tai XP:tä?” Tuoko tunnettu 
menetelmä tai prosessi avun laatua tavoitel-
taessa? Menetelmien ja prosessien runsaslu-
kuisuus saa välillä olon tuntumaan metsään 
eksyneeltä. Kun eksyy, kannattaa pysähtyä 
ja analysoida tilannetta päämäärättömän 
reitin etsinnän sijasta. Tämä artikkeli sisäl-
tää pohdintoja laadusta ja ohjelmistotuotan-
non hyvistä käytännöistä.

Kehittämisen tavoitteet kiteytyvät tehokkuu-
teen, tuottavuuteen ja laatuun. Vaikka laadun 
mittaaminen on vaikeaa, hyvän ja huonon laadun 
kuitenkin tunnistaa. Mittaamisen lisäksi tarvitaan 
paljon muutakin ennen kuin oikeanlainen laatu on 
saavutettu.

Mitä laatu on?
Tehdään pieni virtuaaliretki. Olet hankkimassa 

pesukonetta. Kuljet ostoskeskuksessa, jossa on 
sattumalta kaksi kodinkoneliikettä. Käyt kummas-
sakin. Toteat, että kumpikin liike tarjoaa täsmäl-
leen samanlaista sinulle soveltuvaa pesukonetta 
samalla hinnalla (kuva 1). Millä perusteella teet 
ostopäätöksesi? Entä jos kumpikin tarjoaa myös 
asennuksen ja vanhan koneen poiskuljetuksen ja 
myös saman takuuajan?

Kummassakin tapauksessa tuote ja siihen lii-
tetyt palvelut vastaavat vaatimuksia. Silti toinen 
toimittaja saattaa vaikuttaa luotettavammalta ja 
osaa ottaa mm. aikataulusi paremmin huomioon. 
Jos kaikki myös tapahtuu, kuten odotit, on laadun 
tunne takuuvarma. Laatu ei sittenkään ole vain 
sitä, että välttämättömät vaatimukset täyttyvät. 
Se on enemmänkin sitä, että yksilöllisten odotus-
ten koetaan täyttyvän.

Millä laatu saadaan aikaan?
Ohjelmistoprosessit ja menetelmät ovat perin-

teisiä keinoja tuottavuuteen, tehokkuuteen ja 

laatuun. Projekteissa teemme tottuneesti kuten 
toiminnallisissa vaatimuksissa on määritelty. Silti 
tyytyväisyys ja laadun kokemus ei ole taattu. 
Esim. liiketoiminnan odotukset laskutuksen läpi-
menoajan lyhentymisestä tai käyttäjän odotukset 
helppokäyttöisyydestä eivät välttämättä toteutu-
neet. 

Odotuksen ja vaatimuksen linkki katkeaa hel-
posti. Tarpeet eivät välttämättä ole hyvin doku-
mentoitu. Projektin aikana pidemmän aikajänteen 
liiketoiminnalliset tarpeet jäävät helposti taka-
alalle ja keskittyminen projektikohtaisiin välttä-
mättömiin toiminnallisiin vaatimuksiin korostuu. 

Laadun tuottaminen ja mittaaminen eivät ole 
pelkästään matematiikkaa. Laatua arvioidaan 
usein suhteessa dokumentoituihin määrityksiin. 
Odotusten täyttämiseksi tarvitaan runsaasti vuo-
rovaikutusta, ymmärtämistä ja nöyryyttä muu-
toksessa.  Kysymys ei ole pelkästään siitä mitä 
teemme, vaan miten teemme. 

Mistä tulee lisäarvo ja kilpailuetu?
Lisäarvo tulee odotusten täyttymisestä. Kilpai-

luetu saavutetaan ihmisten kyvykkyydellä, eikä 
yksinomaan formaaleilla prosesseilla, menetel-
millä tai teknologialla. Huomio kiinnittyy kykyyn 
ymmärtää ja toimia vuorovaikutussuhteissa. 
Laadun kokemus syntyy hyvistä tavoista ja peri-
aatteista, ei niinkään orjallisesta prosessin seu-
raamisesta. 

Verkostoituminen ja ulkoistaminen ovat osa 
ohjelmistokehitystä. Perinteiset prosessit ja mene-
telmät eivät enää riitä. IT-alalla on alettu puhua 
hyvistä käytännöistä, jotka painottavat ihmisten 
ja kumppaneiden vuorovaikutusta (kuva 2). 

Teksti: Päivi Hietanen

 Kuva 1. Valinnassa ratkai-
see usein tunne laadusta, 
joka syntyy yksilöllisten 
odotusten täyttymisestä 
ja tarpeita vastaavasta 
palvelusta.

Kuva 2. Hyvät käy-
tännöt korostavat 
ihmisten ja kumppanei-
den vuorovaikutuksen 
merkitystä ohjelmisto-
työssä.
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Huomio kehittämisestä hallintaan 

Prosessien avulla huolehditaan, että työ etenee 
standardoidulla tavalla ja tulos vastaa vaatimuk-
sia. Perinteiset prosessit ja menetelmät eivät 
välttämättä ota kantaa jatkuvan kehityksen näkö-
kulmaan. 

IT:n tultua osaksi liiketoimintaa myös hallinnan 
merkitys IT:ssä on vahvistunut. Huomion siirtymi-
nen kehittämisestä hallintaan merkitsee sitä, että 
projekteissa kehittämistyön jälkeinen aika painot-
tuu aiempaa enemmän. 

Päämääränä ei ole vain kehittämisprojektin lop-
putulos vaan tuloksen jatkuva elinkaaren hallinta 
liiketoiminnassa. Onnistunut hallinta varmistaa 
tietojärjestelmien muutosvalmiuden. Näin myös 
organisaatio säilyy kilpailukykyisenä uusissa tilan-
teissa. 

Hyvät käytännöt pureutuvat hallinnan näkö-
kulmaan. Käytännöillä pystymme vastaamaan 
jatkuvan kehityksen haasteisiin. Voimme tehdä 
paremmin odotuksia, ei siis pelkästään vaatimuk-
sia vastaavaa työtä. Hallinnassa piilee siis laadun 
salaisuus. Kunhan ihmiset ovat riittävän kyvyk-
käitä hyödyntämään hyviä käytäntöjä.

Hyvät käytännöt tavaksi 
laatupyörän avulla

Hyvien käytäntöjen oppiminen edellyttää aktii-
vista kehittymiseen pyrkimistä. Taustalla on 
Edward Demingin laatuympyrä (kuva 3). Laatu-
ympyrää on käytetty onnistuneesti sotien jälkeen 
prosessien kehittämisessä. 

Edward Deming esitti, että liiketoimintaproses-
seja tulee analysoida ja mitata. Näin tunnistetaan 
ne lähteet, jotka aiheuttavat tuotteen eroamisen 
asiakkaan odotuksista. Tarkoituksena on saada 

aikaan jatkuva palaute prosessissa. Palautteesta 
johto voi tunnistaa ja muuttaa niitä prosessin osia, 
jotka tarvitsevat parantamista. 

Merkittävää muutoksessa on tosiasioihin perus-
tuvien tietojen ja kokemusten hyödyntäminen. 
PDCA-ympyrän Plan-vaihe tarkoittaa prosessien 
suunnittelua tai katselmointia tulosten paran-
tamiseksi. Do-vaihe tarkoittaa suunnittelua ja 
mittaamista. Check-vaihe tarkoittaa mittareiden 
arviointia ja tulosten raportointia päätöksen teki-
jöitä varten. Act-vaihe tarkoittaa uusien muutos-
päätösten tekemistä. 

Demingin laatuympyrä on iteratiivinen.  Se 
toimii kuten jatkuvasti pyörivä pyörä. Tätä pyörää 
on sovellettu monessa laadun hallinnan mallissa. 
Laatuympyrä on osana tunnetuissa hyvien käy-
täntöjen kokoelmissa. Se on myös osa luontaista 
oppimista. Oppimisessa PDCA-ympyrä toteutuu 
refl ektiolla, oman toiminnan tarkkailulla.

Hyvästä käytännöstä paras
Paras käytäntö on ylivertainen muihin verrat-

tuna. Parhailla käytännöillä organisaatio voi saa-
vuttaa kustannusten alentumista, parantunutta 

Kuva 4. Parhailla 
käytännöillä hallitaan 

liiketoimintaa, IT:a, 
kehittämistä ja tuotantoa 

kokonaisvaltaisesti. 

Kuva 3. Demingin PDCA-ympyrä 
on osana jatkuvan kehittämisen 

prosessia.
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Kuva 5. ITILin sov-
ellushallinta koostuu 
sovelluskehitysvaihei-
den lisäksi palvelun 
hallinnan vaiheista.

laatua ja proaktiivisen IT:n hallinnan. Käytännön 
jatkuva arviointi ja sovitus organisaation näkö-
kulmaan muokkaavat käytännöstä organisaatiolle 
parhaan (kuva 4). 

Kun organisaatio sitoutuu parhaisiin käytän-
töihin, niistä muodostuu osa arkipäivää. Jatkuva 
kehitys luo muutosvalmiuksia. Parantunut palvelu 
luo asiakastyytyväisyyttä, mikä puolestaan johtaa 
kilpailukykyyn. 

IT-hankintojen, -palveluiden, -järjestelmien ja -
sovellusten hallinta ovat myös linjassa liiketoimin-
nan kanssa.

Liiketoiminnan ja IT:n edustajien vuorovaikutus 
tulee toteutua kaikilla organisaation tasoilla: stra-
tegisella, taktisella ja operatiivisella tasolla. Myös 
kehittämisen ja tuotannon vuorovaikutuksen tulee 
olla tiivis. Parhaat käytännöt edistävät kaikkien 
näiden osapuolten yhteistyötä ja vuorovaikutusta. 
Näkökulma ei ole uusi, vaan ehkä kehittämisvauh-
din huumassa hieman unohtunut. 

Kyseessä ei siis ole pyörän keksiminen uudes-
taan vaan lähinnä tunnettujen asioiden käytäntöön 
palauttamisesta, hyvien käytäntöjen kirkastami-
sesta ja sitomisesta organisaation kulttuuriin.

Koeteltuja käytäntöjä
Parhaiden käytäntöjen kokoelmia on kehi-

tetty aktiivisesti 1990-luvun alkupuolelta alkaen. 
Kokoelmiin liittyvä laajempi kiinnostus on herän-
nyt vasta 2000-luvulla. 

Tunnetuin parhaiden käytäntöjen kokoelma 
lienee tällä hetkellä ITIL (IT Infrastructure Lib-
rary). Se on tarkoitettu IT-palveluiden hallintaan. 
ITILissä on liittymä sovellushallintaan. Sovellus-

hallinnasta on oma vastaava kokoelmansa ASL 
(Application Services Library). Myös hankinnasta 
ja liiketoimintanäkökulmasta on omat mallinsa. 

ITILin sovellushallinta korostaa palveluiden 
hallinnan ja sovelluskehityksen välistä vuorovai-
kutusta. Sovelluskehitysprosessi nähdään osana 
sovelluksen elinkaarta (kuva 5). Tämä vähentää 
sovelluskehityksen ja tuotannon välistä kitkaa. 
Sovellushallinnan kaikkiin vaiheisiin liittyy ITIL-
prosessit, mm. kokoonpanon hallinta. Kuhunkin 
ITIL-prosessiin on puolestaan sisäänrakennettuna 
jatkuva parantaminen. 

Parhaiden käytäntöjen kokoelmilla on liittymä-
kohtia myös esim. CMMI-malliin (Capability Matu-
rity Model® Integration), missä tasoilla 4 ja 5 
on määritelty mittareiden, hallinnan ja jatkuvan 
parantamisen vaatimukset. Parhaiden käytäntö-
jen kokoelmissa Demingin laatupyörän ajatukset 
ovat valmiina.

Lopuksi
Tutkimuksissa on todettu, että ITILin kaltaisista 

käytännöistä on hyötyä. Esim. itSMF:n (IT Service 
Manager Forum) mukaan 70 % ITILin käyttöön-
ottaneista organisaatioista on saanut merkittäviä 
ja mitattavia tuloksia. Mm. asiakastyytyväisyyden 
on todettu parantuneen jopa 50 %.

Uusia prosesseja, menetelmiä ja työvälineitä on 
kehitetty valtavia määriä eri tarkoituksiin. Infoäh-
kyn kourissa on vaikeaa löytää sopivia käytäntöjä. 
Ovatko nämä parhaiden käytäntöjen kokoelmat 
vielä lisäämässä infoähkyä? Välttämättä ei, oike-
astaan päinvastoin. Parhaat käytännöt ovat kuin 
hyvät tavat. Kun niiden arvomaailman oppii, ei 
juuri tarvitse miettiä miten asian tekee, sillä se 
käy luonnostaan. 



Systeemityö 2/2006
25

Onko innovaatioiden 
suunnittelu tiedettä?

Muutaman viime vuoden aikana on paljon 
keskusteltu, onko suunnittelu tiedettä vai ei. 
Vastaus on sekä myönteinen että kielteinen. 

Hyvin useat asiantuntijat ovat asettuneet myön-
teiselle kannalle. Mihin he perustavat kantansa? 
Miten suunnittelu poikkeaa perinteisestä tutkimuk-
sesta? Milloin hyvä suunnittelu on vain suunnitte-
lua ja milloin se on tiedettä? Näihin kysymyksiin 
yritän antaa vastauksia tässä artikkelissa.

Suunnittelututkimuksen lyhyt 
historia

Oulun yliopiston professori Juhani Iivari (1991) 
lienee ensimmäinen tai ensimmäisiä, jotka tie-
tojärjestelmätieteen piirissä toivat keskusteluun 
konstruktiivisen tutkimuksen. Gregorin (2002) 
mukaan jo 1970-luvun lopulla yhteiskuntatieteissä 
esiintyi tarvetta saada reseptejä käytäntöön, siis 
miten tulisi manipuloida ilmiöitä, jotta saataisiin 
halutut positiiviset vaikutukset. 

1980-luvun lopulla pohdittiin sitä, ettei suunnit-
telututkimusten tieteellistä arviointia varten ole 
kriteereitä. Samaan aikaan kaivattiin ensimmäistä 
kertaa suunnitteluteoriaa systeemin suunnittelun 
perustaksi. 

1990-luvun alussa esitettiin, että suunnittelu-
teoria käsittää kolme komponenttia: Käyttäjien 
vaatimukset, systeemin piirteet ja periaatteet, 
jotka ohjaavat rakentamisprosessia. Taustalla 
olevaa teoriaa kutsuttiin ydinteoriaksi. Johtamisen 
puolella haluttiin luoda malleja, joiden perusteella 
ratkaistiin johtamisongelmia. 

Aivan ratkaisevaa oli Marchin ja Smithin (1995) 
luokittelu (Kuva 1). He esittivät sekä neljä toi-
mintoa: Rakentaminen, arviointi, teorian luonti ja 
testaus, että neljä tuotosta: Konstruktit, mallit, 
metodit ja toteutukset. Marchin ja Smithin taulu-
kossa ”luonnontiede” edustaa lähes kaikkia muita 
tieteitä laajasti. Se kattaa myös yhteiskunta- ja 
käyttäytymistieteet. 

Marchin ja Smithin käyttämät erityistermit:

Tietojärjestelmätieteessä uusien systeemien 
rakentaminen oli voittopuolisesti teknologiave-
toista ja tuotti teknisiä luomuksia eli artefakteja. 
Kun uudet systeemit perustuivat teknisiin innovaa-
tioihin, siis vain yhden resurssilajin uusiin kehitys-
askeleisiin, niin halusin ottaa mukaan myös kaksi 
muuta resurssilajia, sosiaaliset ja tietoresurssit. 
Niiden vuoksi otin v. 2000 artefaktin sijasta käyt-
töön termin innovaatio suomenkielisessä ja vuotta 
myöhemmin englanninkielisessä kirjassani (Järvi-
nen ja Järvinen, 2004). 

Uuden innovaation rakentaminen ja/tai arvi-
ointi voi siis perustua joko tekniseen, sosiaaliseen 
tai tietoihin tai niiden yhdistelmään perustuvaan 
ideaan. Sain äskettäin tukea sosiaalisen inno-
vaation ottamiselle mukaan, kun Hamel (2006) 
osoitti, että johtamisen innovaatiot ovat 100 viime 
vuoden aikana tuottaneet enemmän hyötyä yri-
tyksille kuin mitkään muut innovaatiot. 

2000-luvun alkupuolella Vaishnavi ja Kuechler 
(2006) perustivat suunnittelututkimuksen por-
taalin, jossa on koottuna paljon hyviä näkökohtia, 

Teksti:  Pertti Järvinen

Menin OVAKON Imatran 
Terästehtaalle 1963 

rakentamaan tuotan-
non tietosysteemejä. 

Muutin 1967 Tampereen 
yliopistoon, ensin Tieto-

konekeskukseen ja sitten 
opetus- ja tutkimusteh-
täviin. Olin 1 ½ vuotta 

professorina Jyväskylän 
yliopistossa vuosina 1974-

5. Tutkin ja opetin ensin 
operaatiotutkimuksen, 

sitten tietojärjestelmien 
ja tutkimusmenetelmien 

aiheita.

Pertti Järvinen, professori 
emeritus

33014 Tampereen yli-
opisto

pj@cs.uta.fi  

Konstruktit  muodostavat tutkimusai-
heen sanaston. 

Malli on joukko propositioita tai lau-
seita, jotka ilmaisevat käsitteiden väli-
set suhteet. 

Metodi on joukko askelia (algoritmi tai 
ohjeisto), joita käytetään suorittamaan 
tehtävä. 

Kuva 1: Marchin ja Smithin 
luokittelu tutkimustoimin-

noista ja -suoritteista
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mutta jossa on myös epätarkkuuksia (Järvinen, 
2005, 241-248). Käsitykseni mukaan systeemin 
tavoitefunktio on ollut systeemin arvioissa mukana 
piilevästi, ja siksi otin sen esiin toimintatutkimuk-
sen ja suunnittelututkimuksen samankaltaisuutta 
pohtineessa artikkelissani (Järvinen 2006).

Suunnittelu on erilaista tutkimusta

March ja Smith (1995) esittelevät, mitä luonnon-
tiede ja suunnittelutiede tutkivat. Luonnontiede 
käsittää heidän mukaansa fysikaalisten, biologis-
ten, sosiaalisten ja käyttäytymisilmiöiden perin-
teisen tutkimuksen, jolla pyritään ymmärtämään 
todellisuutta. Tutkijat käyttävät korkean tason 
käsitteitä, lakeja, malleja ja teorioita selittämään 
todellisuuden ilmiöitä. Tutkimustuloksia arvioidaan 
niiden totuusarvon ja selitysvoiman perusteella. 
Luonnontiede koostuu kahdesta toiminnosta: 
teorioiden luonnista ja teorioiden testaamisesta. 
Edellistä ei kirjoittajien mielestä hallita hyvin. Sen 
sijaan tieteenfi losofi t ovat antaneet paljon ohjeita 
teorioiden testaamisesta.

Suunnittelutiede pyrkii luomaan asioita, jotka 
palvelevat inhimillisiä tarkoituksia (Simon 1969). 
Sen tuotteita arvioidaan niiden hyötyarvon 
mukaan - toimiiko systeemi? Onko se parannus 
entiseen verrattuna? Sen sijaan, että suunnittelu-
tieteilijät tuottaisivat yleistä tietoa, he tuottavat ja 
soveltavat tietoa tehtävistä ja tilanteista luodak-
seen tehokkaita artefakteja. Suunnittelutieteen 
tulokset ovat konstrukteja (olen joskus kääntänyt 
sen ilmaisulla yläkäsitteitä), malleja, metodeja ja 
toteutuksia. Kielen käsitteet ja yläkäsitteet voidaan 
yhdistää ylemmän tason malleiksi, joilla kuvataan 
tehtäviä, tilanteita ja artefakteja. Suunnittelutie-
teilijät kehittelevät myös metodeja, tapoja suorit-
taa tavoitteisia toimintoja. Edellä mainitut voidaan 
toteuttaa erilaisina tuotteina, jotka on tarkoitettu 
tiettyä tehtävää varten.

Kun artefakti tullaan aina sijoittamaan johonkin 
ympäristöön, suunnittelutieteilijän tulee ymmär-
tää tämä ympäristö. Epätäydellinen ympäristön 
ymmärtäminen saa aikaan epätarkoituksenmu-
kaisesti suunniteltuja artefakteja ja sivuvaikutuk-
sia, joita ei haluta. Arvioinnin pulmana on, että 
se perustuu ennakoituihin käyttötarkoituksiin ja 
viimemainittuja voi olla paljon. Arviointia varten 
tarvitaan kriteerit ja mittavälineet.

March ja Smith painottavat, että luonnontiede ja 
suunnittelutiede eroavat toisistaan siksi, että niillä 

on eri tutkimustavoitteet. Edellinen pyrkii ymmär-
tämään ja selittämään ilmiöitä, jälkimmäinen 
kehittämään keinoja saavuttaa inhimillisiä tavoit-
teita. Hevner ja muut (2004) markkinoivat suun-
nittelututkimusta ja vaativat, että vain hyödylliset 
artefaktit hyväksytään tieteen saavutuksiksi. 

Suunnittelun metodeista

March ja Smith (1995) katsoivat, että suunnit-
telututkimuksen tuloksia ovat toteutukset, mallit, 
metodit ja konstruktit. Mallit ja konstruktit kuvaa-
vat toteutettavan systeemin lähtö- ja tavoitetiloja, 
metodit askelia, miten päästään alkutilasta tavoi-
tetilaan. Nunamaker ja muut (1991) haluavat, että 
tutkija tieteellisessä suunnittelututkimuksessa 
esittää, mihin ideaan tai (liiketoimintakonseptin 
tapaiseen) konseptiin uusi innovaatio perustuu. 
Olen (Järvinen ja Järvinen 2004) suosittanut, 
että ideaa voisi etsiä joko teknisen, sosiaalisen 
tai tietoresurssin uusista käyttömahdollisuuksista. 
Käytännön systeemityössä ei ideaa tai konseptia 
useinkaan kilpailusyistä julkisteta, sillä tietojärjes-
telmät voivat toimia kestävän kilpailukyvyn mer-
kittävänä tekijänä (Piccoli ja Ives 2005).

Olen uuden innovaation toteuttamisen yhtey-
dessä ehdottanut, että tärkeimmistä suunnitte-
luvaihtoehdoista tutkija kertoisi ainakin kaksi ja 
perustelut, miksi hän päätyi tietyn vaihtoehdon 
valintaan. Mainitut kaksi tai useampi vaihtoehto 
voisivat olla mieluummin kaksi parasta kuin paras 
ja huonoin. Käytännön suunnittelutehtävissä rat-
kaisut on hyvä perustella, mutta niiden julkaise-
minen antaa kilpailijoille mahdollisuuden jäljitellä 
niitä.

Arvioinnin suhteen March ja Smith vaativat, että 
uuden innovaation tulee ainakin toimia, mieluum-
min tehokkaasti ja vaikuttavasti. Verchuren ja 
Hartog (2005) ovat tarkastelleet arviointia hyvin 
monipuolisesti vaikkakin aika yleisesti.

Olen (Järvinen ja Järvinen 2004) jakanut raken-
tamismetodit kahteen päätyyppiin, vaihejakoi-
hin ja evolutionäärisiin. Vaihejaossa, esimerkiksi 
vesiputousmallissa, on sovellettu ongelman osit-
tamisen ideaa jakamalla rakentaminen peräk-
käisiin vaiheisiin. Evolutionäärisessä metodissa 
sovelletaan tila-siirtymäideaa rakentamalla ensin 
alustava prototyyppi, testaamalla se ja sitten uusi 
prototyyppi jne. 

Markus ja muut (2002) ovat lähestyneet tieto-
systeemien rakentamistehtävää tyypillisten tapa-
usten kautta. He katsovat, että kirjallisuudessa 
on jo kuvauksia, miten tapahtumankäsittelysys-
teemeitä (transaction processing systems, TPS), 
päätöksenteon tukijärjestelmiä (decision sup-
port systems, DSS), ohjelmistopaketteja, johdon 
informaatio-systeemeitä (executive information 
systems, EIS) jne. tulee rakentaa, mutta kirjalli-

Suunnittelutiede koostuu kahdesta 
toiminnosta: rakentamisesta ja arvioin-
nista. Rakentaminen tarkoittaa tiettyä 
tarkoitusta varten luotavan artefaktin 
konstruointiprosessia ja arviointi tar-
koittaa arviointiprosessia, kuinka hyvin 
artefakti palvelee tehtäväänsä.
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suudessa ei ole ohjeita, miten tulee rakentaa esiin 
sukeltautuvien tietämysprosessien (Emergent 
Knowledge Processes, EKP)-systeemejä. 

He sanovat muodostavansa EKP-tietosystee-
meille suunnitteluteorian. He soveltavat teorian 
muodostuksessa Wallsin ja muiden (1992) esittä-
miä periaatteita ja määrittävät: a) EKP-prosessit, 
b) tietosysteemin käyttäjät ja käyttäjien konteks-
tin sekä c) käyttäjien informaatiotarpeet.  

He osoittavat, että EKP-tietosysteemien luokka 
on aikaisemmista tietosysteemeistä poikkeava, ja 
siksi se vaatii oman suunnitteluteoriansa. Esimerk-
kinä ja EKP-sovelluksena kirjoittajat kehittelevät 
Top Modeler-systeemin (Technology, Organiza-
tion and People, TOP) organisaatiosuunnittelua 
tukemaan. Iteratiivisen kehittelyn tuotoksena 
kirjoittajat ensi sijassa johtavat systeemin ja sen 
rakentamisen periaatteet. Siinä yhteydessä syntyy 
monia tietosysteemien rakentamisessa yleensäkin 
tarpeellisia apuvälineitä. EKP-prosessien hahmot-
telu ja käyttäjien informaatiotarpeiden määrittely 
käy aika suoraviivaisesti. Kutakin tietosysteemi-
tyyppiä kohti on olemassa tai voidaan määrittää 
alue ja rajat, joiden puitteissa kutakin suunnitte-
luteoriaa voidaan soveltaa.

Suunnittelua vai tiedettä?

Alkuosan kysymykseen: Milloin hyvä suunnittelu 
on vain suunnittelua ja milloin se on tiedettä? liit-
tyen Hevner ja muut (2004) samoin kuin March ja 
Smith (1995) asettavat ehdon, että luotu systeemi 
tai innovaatio on uusi tai ainakin huomattavasti 

parempi suorituskyvyltään kuin paras aikaisempi 
innovaatio. Tieteen ”arkistoihin” siis hyväksy-
tään aidosti uudet innovaatiot sekä aikaisempia 
huomattavasti paremmat innovaatiot, mutta ei 
samantasoista vanhan idean sovellusta toista 
kertaa. March ja Smith liittävät tieteen ”arkistoi-
hin” myös toteutuksia kuvaavat mallit. Täyden-
täisin näitä malleja vielä innovaation hyvyys- eli 
tavoitefunktiolla ja sen ”ennätysarvolla”. 

Lisäksi March ja Smith haluavat liittää tieteen 
”arkistoihin” innovaatioiden kehittelyn yhteydessä 
luodut uudet metodit. Mathiassen ja Munk-Madsen 
(1986) haluavat täydentää metodin kuvausta 
myös sen soveltamisalueen määrittelyllä. Van 
Aken (2004) haluaa lisäksi, että hyvien uusien 
metodien lisäksi kuvataan myös epäonnistuneet 
metodit.

Olen 16 vuotta ohjannut jatko-opiskelijoita, 
joista suurin osa laatii oman työnsä ohella väi-
töskirjaa. Tavallisesti tutkimuksen kohteena on 
oma työ tai sitä lähellä oleva aihe. Myös suunnit-
telutehtävä sopii väitöskirjan aiheeksi. Käytännön 
sovellus on vain tavallista paremmin perusteltava 
ja ratkaisun hyvyys on osoitettava vertaamalla 
sitä muihin samaan tai samanlaiseen tehtävään 
tehtyihin sovelluksiin. Vertailua on saattanut 
auttaa se, että olemme seminaarissamme luke-
neet 3 uutta artikkelia kuukaudessa (artikkelilista 
osoitteessa: http://www.cs.uta.fi /is/opetus/jatko/
OTSall.htm ) ja niistä ottaneet tieteellisen julkai-
semisen mallia.
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SYTYKE ry:n uudet 
WWW-sivut 2006

Teksti:  Lauri Laitinen

Lauri Laitinen, Web-toimi-
kunnan puheenjohtaja.

SYTYKE ry:lle perustettiin syksyllä 2005 
uusittu Web-toimikunta. Web-toimikunnan 
ensimmäisenä tehtävänä oli SYTYKE ry:n 
www-sivuston uusiminen. TTL ry:n alustalle 
laadittu uusi sivusto on nyt käytössä: 
www.ttlry.fi /yhdistykset/sytyke/ tai 
lyhyesti www.sytyke.org

SYTYKE ry:n ensimmäiset www-sivut otet-
tiin käyttöön 1994. Silloin Lauri Laitisen suo-
raan HTML-kielellä koodaamana. Erkki Pöyhönen 
uudisti sivuston vuosituhannen vaihteessa.  Täl-
löin tavoitteena oli jo ns. sovelluspalvelin arkki-

tehtuurin hyödyntäminen, mutta tähän ei päästy. 
Sivuston ylläpito vaati edelleen unix-käyttäjätun-
nuksia jne. Seuraavat vuoden selvitettiin erilais-
ten runsaslukuisten sovelluspalvelimien (Zope, 
Mambo, Moodle, jne.) valintaa. Tilanne muuttui 
ratkaisevasti, kun Tietotekniikan liitto päätti 2005 
uudistaa TT-Torinsa täysin. Myös yhdistysten ja 
osaamisyhteisöjen (OSYt) tarpeet huomioivan 
vaatimusmäärittelyn (laati SYTYKE ry:n hallituk-
sen jäsen Markku Niemi) ja tarjouskilpailun jäl-
keen toimittajaksi valittiin yhdistysten sivustoihin 
erikoistunut Optinet Oy. Optinetin järjestelmän 
todettiin TTL ry:n räätälöinnin jälkeen täyttävän 
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myös SYTYKE ry:n vaatimukset, joten se valittiin 
uuden web-sivuston tekniseksi pohjaksi. Järjes-
telmä huomioi mm. liittoyhteisön kolmitasoisen 
rakenteen (liitto, yhdistykset, OSYt).

Uutta sivustoa luotaessa keskeisenä periaatteena 
sivustojen ylläpidossa on: Hän, joka tiedon 
tuottaa, sen myös päivittää sivustolle. Erillisten 
päivittäjien rooleista pyritään mahdollisimman 
paljon eroon. Uusi järjestelmä mahdollistaa 
selaus- ja ylläpito-oikeuksien tehokkaan hallinnan. 
SYTYKE-ylläpitäjien (mm. yhdistyksen hallitus, 
OSY:jen päivittäjät jne..) ohjeistus ja koulutus 
on perussivuston luonnin jälkeinen tehtävä 
web-toimikunnalle. Osaamisyhteisöille (OSYt) 
Markku Niemi on laatinut kopioitavissa olevan 
mallipohjan.

SYTYKE ry:lle keskeisiä toiminnallisia uusia 
ominaisuuksia on mm. tiedotteiden julkaisemi-
nen useassa paikassa. Kukin OSY:n tiedote voi-
daan valinnan mukaan määrittää näkymään OSY:
n uutisissa, yhdistyksen uutisissa tai jopa TTL ry:n 
tapahtumalistassa. Tapahtumiin liittyy myös erik-

seen määriteltävissä ole ilmoittautumislomake, 
josta ilmoittautumiset saadaan mm. taulukkolas-
kentamuodossa. SYTYKE ry:n seuraavan 

Uusi mielenkiintoinen ominaisuus on myös käyt-
täjäryhmien käyttäminen sähköpostilistoina. Mm. 
TTL ry:n hoitamasta jäsenrekisteristä ajetaan 
automaattisesti koko jäsenistö omaksi käyttäjä-
ryhmäkseen, jonka email-osoitteistoon voidaan 
myös lähettää esim. SYTYKE ry:n jäsenkirjeet. 
Kehityskohteena on vastaavan mahdollisuuden 
tarjoaminen myös OSY:lle, kunhan tarvittava tieto 
saadaan määriteltyä TTL ry:n jäsenrekisteriin.

Vuoden 2006 WWW-sivustotyöryhmään ovat 
kuuluneet Lauri Laitinen (työryhmän puheenjohta-
jana), Tarja Raussi (käytettävyys, ulkoasu, jne..), 
Paula Miinalainen (tulevaisuuden kehityshankkeet, 
yhteisöllisyys, jne.), Lea Virtanen (yhdistyksen tie-
dotusvastaavana, mail-listat, ilmoittautuminen), 
Juha Mäkeläinen (teknisenä asiantuntijana , sivus-
tojen laatijana, domain-nimet) ja Markku Niemi 
(OSY-sivustojen mallipohjan kehittäminen).
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Joskus sitä ei aina voi ymmärtää asiakkaan tai 
esimiehen tahtoa ja toimeksiantoa. Itse esimer-
kiksi kirjoitan tätä juttua jo toista kertaa. Ensim-
mäinen versio alkoi näin:

“Käteesi annetaan appelsiini ja veitsi. Luon-
nollisesti alat kuoria appelsiinia, mutta miten 
tarkalleen ottaen se tapahtuu? Teetkö veitsellä 
pituuspiirien mukaiset viillot navasta navalle vai 
teetkö kenties appelsiinin oman kravun kääntö-
piirin mukaisen viillon ja sitten vasta viillot siitä 
etelänavalle? Kuorimismenetelmiä on monia ja 
vaihtelua lisää lopullinen käyttötarkoitus. Joskus-
han ne kuoret pitää jättää paikalleen, esimerkiksi 
kun tehdään koristetta sunnuntai-iltapäivän koti-
gourmet-annokseen tai drinkkiin.”

Niinpä. Menetelmät. Saksa-Suomi sanakirjaa 
kun tutkii, niin synonyymeiksi ilmentyvät esi-
merkiksi metodi ja prosessi. Systeemityössä pro-
sessi on jo varattu sana ja monenkin mielestä ne 
kuuluvat sanaluokkaan “kirosanat”. Prosessi on 
enemmän työnkulkuun ja tekemisen tapaan liit-
tyvä sana, kun taas menetelmä kuvaa tapaa tehdä 
ja työn…öö...kulkua… No, joka tapauksessa, pro-
sessi ei ole sama juttu kuin menetelmä, ne on eri 
juttuja. Eri asioita, asiantuntijat kyllä tietävät, on 
erikseen menetelmäasiantuntijoita ja prosessiasi-
antuntijoita. Ja koska nämä asiantuntijat tekevät 
erilaista työtä, on heidän asiantuntemansa asiat-
kin tietysti erilaisia. 

Menetelmissä on yksi varsin hauska piirre. 
Jokaisessa vähänkin suuremmassa tai asiantun-
tevammassa systeemityöpaikassa on - eli siis 
suomeksi aika monessa, mutta ei välttämättä kai-
kissa, joten ne, joissa ei ole, ei kannata hermostua 
- oma nimikkomenetelmä. Ja usein se on nimetty 
siten, että fi rman nimi on ujutettu siihen. Jos kuvi-
teltaisiin Alli-niminen tietotekniikkatalo, niin sillä 
varmaan olisi menetelmä nimeltä Alli-malli. Kuin-
kahan monen lukijan työpisteen hyllyiltä löytyy 
mappi, jonka selkämyksessä lukee sejase-malli? 

Lyhyesti ja ytimekkäästi se voi olla vaikka T-malli 
(voisi kuvitella, että jotkut lukijat voisivat kuvi-
tella, että viittaan tässä johonkin nimenomaiseen 
tietoyritykseen, vaikkakin viittaan tässä Fordin 
automalliin, jolla sinänsä ei ole suoranaisesti 
menetelmien kanssa tekemistä, vaikka kyllähän 
niidenkin välille on mahdollista keksiä yhteyksiä, 
jos vain intoa ja seminaariesityksissä tarvittavaa 
aasinsiltatekniikkaa riittää) tai lavakoomiseen tyy-
liin W-malli. 

Mutta kyllä menetelmistä muutakin hyötyä on 
kuin pelkästään niiden nimien aiheuttama hupi. 
Mutta niistä asioista taitavat vähän tarkemmin 
kertoa tämän lehden muut artikkelit. Perimmäl-
tään niiden tarkoitus on varmistaa, jotta asiakkaan 
toimeksianto toteutetaan laadukkaasti. Väärinkä-
sityksiä vältellen.

Ettei käy kuten tämän artikkelin kirjoittami-
sessa. Eräänä päivänä lähimenneisyydessä työ-
huoneeseeni astahteli sudokutoimittaja, joka 
kertoi juuri saapuvansa päätoimittajan kulmahuo-
neesta lehtitalomme ylimmästä, 26. kerroksesta 
ja sanoi päätoimittajan pyytäneen seuraavaan 
Systeemityölehteen juttua. “Se sano, että se juttu 
pitää tehdä jostain oikein kootusta hedelmätarjot-
timesta”.

“Hedelmätarjotin”
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Puheenjohtaja
Helena Venäläinen
p. +358 10252 3690
+358 50 568 6690
helena.venalainen@op.fi 

Paula Miinalainen
p. +358 50 500 2363
paula.
miinalainen@arborvitae.fi 

Markku Niemi
p. +358 50 512 4687
markku.niemi@sttf.fi 

Johtokunta 2006

SYTYKE ry on vuodesta 1979 toiminut valtakunnallinen sys-
teemityöntekijöiden ammatillinen yhdistys, joka kehittää alan 
ammattilaisten välistä yhteistyötä ja tutkimustoimintaa.

Teemayhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kaikki systeemi-
työstä kiinnostuneet yksityiset henkilöt, yhdistykset ja yrityk-
set. SYTYKE ry:n toiminta-alueena on koko Suomi. SYTYKE on 
Tietotekniikan liitto Ry:n jäsenyhdistys.

Lisätietoja SYTYKE ry:stä: http://www.sytyke.org/

SYTYKE ry:n johtokunnan sähköpostilista: 

sytyke-hallitus@pcuf.fi 

www-sivut: http://www.pcuf.fi /sytyke

Liittokokous-
edustajat

Silja Räisänen
silja.raisanen@pohjola.fi 

Jori Räty
jori.raty@sysopendigia.com

Helena Venäläinen
helena.venalainen@op.fi 

Kati Viik
kati.viik@helsinkilainen.com

Ilkka Pirttimaa
p. +358 50 389 0022
ilkka.pirttimaa@stockmann.fi 

Tarja Raussi
p. +358 9 431 551
tarja.raussi@tieturi.fi 

Jori Räty
p. +358 50 551 5152
jori.raty@sysopendigia.com

Kari Uusi-Äijö
p. +358 40 835 6541
kari.uusi-aijo@pohjola.fi 

Varajäsenet

Lauri Laitinen
lauri.laitinen@nokia.com

Lea Virtanen
lea.virtanen@kolumbus.fi 

TOIMISTO

Puhelinvastaus- ja sihteeripalvelu VT Oy/ Susanna Koskinen
Systeemityöyhdistys Sytyke ry
Henrikintie 7 A
00370 Helsinki
p. 09 56075363
f. 09 56075365
sytyke@hennax.fi 

Sytyttääkö? - Liity jäseneksi

Systeemityöyhdistyksen jäseneksi liitytään Tietotekniikan liiton kautta (http://www.ttlry.fi /,    
09 47658530, jasenasiat@ttlry.fi ) valitsemalla jäsenyhdistykseksi Systeemityöyhdistys ry. 
Nykyinen Tietotekniikan liiton jäsen voi liittyä joko vaihtamalla jäsenyhdistystä tai liittymällä 
lisäjäseneksi.

Tietotekniikan liiton henkilöjäsenmaksu vuonna 2006 on alkaen 53€, erityisryhmien hinnoitte-
lusta lisätietoja Tietotekniikan liitosta. Lisäjäsenyys maksaa 11€/yhdistys.

Systeemityöyhdistyksessä 
toimitaan niin yhdistysta-
solla kuin aihepiireittäin 
erikoistuneissa osaamisyh-
teisöissä. Monipuolisessa 
tarjonnassamme löytyy 
jokaiselle jotakin. Vaihto-
ehtona on myös perustaa 
omalle kiinnostukselleen 
uusi osaamisyhteisö - 
SYTYKE-hallitus toivottaa 
toimintaehdotukset terve-
tulleeksi. Osaamisyhteisön 
toimintaan pääset mukaan 
laittamalla postia vetäjälle.

Osaamisyhteisöt RELA keskittyy relaatiotie-
tokantoihin vetäjänään Lauri 
Pietarinen.
lauri.pietarinen
@relational-consulting.com

ProjektiOSY - PrOSY pyrkii 
yhdistämään Systeemityön 
projektitoiminnasta ja sen 
kehittämisestä kiinnostuneet, 
vetäjänä Markku Niemi.
markku.niemi@sttf.fi 

TestausOSY - FAST on 
testauksen keskustelu- ja 
yhteistyöverkosto, vetäjänä 
Maaret Pyhäjärvi.
maaret.pyhäjärvi@iki.fi 

DAMA Finland keskittyy 
tiedon, informaation ja tietä-
myksen hallintaan. Suomen 
osaston johtoryhmän 
(boardin) vetäjänä Pekka 
Valta, yhteyshenkilönä Minna 
Oksanen.
minna.oksanen@gmail.com

ViestintäOSY järjestää 
yhteistoimintaa viestin-
täsovellusten alueella, vetä-
jänä Tapani Ranta.
tapani.ranta@generum.fi 

OlioOSY kehittää, tukee ja 
voimistaa oliomallilähtöistä 
sovelluskehittämistä, vetä-
jänä Jukka Tamminen.
jukka.tamminen@pp.inet.fi 

JavaSIG - on Javan käyttä-
jien ja harrastajien intres-
siryhmä, vetäjänä Simo 
Vuorinen.
simo.vuorinen
@tietoenator.com



Ilmoittautumiset ja lisätiedot: puh. (09) 4315 5333
kurssit@tieturi.fi | www.tieturi.fi/syty

OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ TARJOTTIMELLA
Menetelmien ja parhaiden käytäntöjen jalkauttamisessa keino on osaamisen 
kehittäminen. Pitkäjänteinen osaamisen kehittäminen on muutoksen osapro-
sessi. Tuemme asiakkaitamme monimuotoisesti kaikissa muutoksen vaiheissa 
lähtötason arvioinnista aina vaikuttavuuden arviointiin asti. Välietappeja ovat 
mm. ohjeistojen rakentaminen, tietoiskut, työpajat ja kurssit. Matkalla menes-
tykseen olemme kumppani, IT-tulkki, toimintatapojen kehittäjä, yksilöiden ja 
organisaation osaamisen kehittäjä. Ota yhteyttä, suunnitellaan matka yhdessä!

Kesäistä tiedonjanoa voit tyydyttää myös 
valmista kurssitarjotinta hyödyntäen:

Suunnittelijan työn tehostaminen 5.6.
Aikakriittisen IT-projektin hallinta ja tehostaminen 8.6.
Ketterä ohjelmistokehitys 12.-13.6.
Object Oriented Analysis and Design (UML) 19.-21.6.

Verkkopalvelun käytettävyys ja esteettömyys 5.6.
Verkkopalvelun näkyvyys, markkinointi ja käytön seuranta 19.6.
Tietojärjestelmän hallittu hankintaprosessi 9.6.

.NET-järjestelmän projektipäällikkövalmennus 14.-16.6.
Java2-järjestelmän projektipäällikkövalmennus 26.-28.6.
Java- ja .NET-arkkitehtuurien vertailu 14.6.

XML-kieli 5.-6.6.
Ohjelmoinnin perusteet: C 5.-6.6.
Visual Basic 6.0 –ohjelmointi 5.-8.6.
Symbian OS –ohjelmointi II 12.-15.6.
C++-jatkokurssi 19.-21.6.

Java2-ohjelminti I 7.-9.6.
Asynchronous JavaScript and XML (AJAX) Programming (Web 2.0) 9.6.
JMS-sanomapalvelun ohjelmointi 15.6.
Java2-ohjelmointi II 19.-21.6.
Hibernate-ohjelmointi 27.6.

www.tieturi.fi/ohjelmistotuotanto


