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IT-arkkitehdin tehtäväkenttä vaihtelee 
paljon eri yrityksissä. Myös henkilökohtaiset 
kiinnostuksen kohteet muokkaavat suuresti 
arkkitehtina toimivien henkilöiden toimen-
kuvaa. Järjestelmätoimittajilla työskentele-
vien arkkitehtien toimenkuvissa on kuitenkin 
myös usein toistuvia yhteisiä piirteitä, joihin 
tehdään artikkelissa lyhyt katsaus. Kirjoittaja 
toimii järjestelmäarkkitehdin nimikkeellä 
ohjelmistoprojekteja tekevässä asiantunti-
jayrityksessä, joka työllistää tällä hetkellä 
15 henkilöä.

Asiakastyö kaiken A ja O
Järjestelmäarkkitehdin työ painottuu yleensä 

projektitaloissa paitsi toteutettavien projektien 
elinkaaren eri vaiheisiin, niin myös projektien 
myyntivaiheeseen, jossa järjestelmäarkkitehdilla 
on selvä ja tärkeä rooli myynnin tukitehtävissä. 
Tämä tarkoittaa esimerkiksi osallistumista myyn-
tipalavereihin, jossa tarvitaan teknistä tukea, tar-
jousten ja niihin sisältyvien ratkaisuehdotusten 
valmistelua sekä työmäärien arviointia. Erityisesti 
jälkimmäinen on varsin mielenkiintoinen tehtävä, 
sillä asiakkaat (ostajat) suosivat yleisesti kiin-
teähintaista hinnoittelumallia myös tapauksissa, 
joissa epävarmuustekijöitä on paljon. Tämä edel-
lyttää varsin hyvää kommunikaatiokykyä ja halua 
asiakkaan yhteyshenkilöiden kanssa, jotta välitu-
los eli tarjous voi olla molempia osapuolia tyydyt-
tävä.

Projektien elinkaaren eri vaiheissa tapahtuvan 
asiakaskommunikaation roolia on vaikea korostaa 
liikaa. Toimittajan kannalta eräs keskeinen asia on 
asiakasvaatimusten riittävän hyvä ymmärtämi-
nen. Tässä arkkitehdilla on usein tärkeä tehtävä 
eli ymmärryksen siirtäminen omaan organisaati-
oon - ainakin teknisten kysymysten osalta. Tiedon 
siirto on erityisen tärkeää sovellettaessa ketteriä 
ohjelmistonkehitysmenetelmiä, joissa tyypillisesti 
pyritään minimoimaan kirjallisen dokumentoinnin 
osuutta ja mahdollistamaan ns. jatkuva muutos. 
Toteutus voi siis lähteä käyntiin, kun tiedetään 
esimerkiksi 50 – 80% lopullisista vaatimuksista.

Ihannetilanne eli aina käytettävissä oleva asi-
akas, ns. on-site customer, on valitettavan usein 
vain kaunis tavoite ja hyviä arvauksia pitää pystyä 
tekemään organisaation sisäisen tietämyksen 
perusteella. Tämä tosin vaihtelee asiakaskohtai-
sesti ja jotkut asiakkaat todella ymmärtävät toisia 
paremmin kommunikaation merkityksen lopputu-
losten kannalta - ja panostavat sekä omaan saa-
vutettavuuteensa että palautteen antamiseen.

Suunnitteluosaaminen 
ydinosaamista

Usein toimittajan arkkitehdin työn erääksi 
keskeiseksi ja mielenkiintoiseksi osaksi voidaan 
tiivistää kolmella sanalla ”asiakkaan ongelman rat-
kaisu”. Vaikka laajemmin ajateltuna tämä on koko 
toimittajan projektiryhmän tavoite, niin monesti 
arkkitehdilla on keskeinen tehtävä valita ratkaisu-
tapa, ratkaisumalli tai soveltuva tuote, joka täyt-
tää asiakkaan vaatimukset mahdollisimman hyvin. 
Lisäksi arkkitehdin on otettava suunnittelussa 
huomioon myös muita tavoitteita esimerkiksi yllä-
pidettävyyden ja käytettävien standardien suh-
teen. Tällä pyritään mahdollistamaan ohjelmiston 
pitkä elinkaari, johon asiakasvaatimukset eivät 
välttämättä ota kantaa.

Tämän tehtävän perusedellytys on luonnollisesti 
hyvä tekninen osaaminen ja kokemus erilaisten 
ratkaisujen soveltamisesta erityyppisiin ongelmiin. 
Parhaan ymmärryksen sovellettavista tekniikoista 
saa, kun on korkean tason suunnittelutehtävien 
lisäksi tehnyt ihan käytännön toteutustyötä. Tämä 
osaamisen ylläpitoon liittyvä ja alalla varsin ylei-
nen mielipide edellyttää, että toimittajan arkkitehti 
osallistuu säännöllisesti toteutukseen esimerkiksi 
tekemällä toteutusiteraatioissa nopeita ns. spike 
-tyyppisiä ratkaisuja tai toteuttamalla valitun ark-
kitehtuurin mukaisen rungon ennen toteutusvai-
heen iteraatioita. Jälkimmäisestä on apua siihen, 
että järjestelmä toteutetaan suunnitellun arkki-
tehtuurin mukaisesti.

Käytäntöjä asiakkaalta toimittajalle 
– ja päinvastoin

Projekteissa noudatettavat käytännöt riippuvat 
paitsi toimittajasta, niin usein myös asiakkaasta. 
Jotkut asiakkaat määrittelevät varsin tarkkaan 
työkalut ja prosessit, joita heidän projekteissaan 
tulee noudattaa. Toimittajan vastuulle jää tällöin 
sovittaa omat prosessinsa asiakkaan vastaaviin 
siten, että sekä asiakkaan prosessin asettamat 
vaatimukset että toimittajan oman organisaation 
vaatimukset täyttyvät. Tämä työ painottuu luon-
nollisesti asiakassuhteen alkupäähän: myöhem-
missä projekteissa noudatetaan helposti aiemmista 
projekteista opittuja yhteisiä toimintatapoja.

Toimittaja voi myös viedä toimintatapoja 
asiakkailleen: yleisimmin tämä koskee mää-
rittelyvaiheen (elaboration) tai siirtymä- ja käyt-
töönottovaiheen (transition) toimintatapoja, 
esimerkiksi testaustapoja, testaushavaintojen 
raportointitapoja taiasennus- ja tuotantoonsiirto-
käytäntöjä. Varsin usein tapaa asiakkaita, joilla ei 

Kirjoittaja on työskennellyt 
tietotekniikka-alalla vuo-
desta 1998 lähtien sekä
ohjelmistotuotteita kehittä-
vän että useamman projek-
tiliiketoimintaa harjoittavan
yrityksen palveluksessa. 
Hän työskentelee nykyisin 
Samcom Oy:ssa
järjestelmäarkkitehtina. 

IT-arkkitehti asiakkaalla
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ole vakiintuneita toimintatapoja esimerkiksi edellä 
mainittujen asioiden suhteen. Tällöin voi olla asi-
akkaan etu, että toimitusprojektin tavoitteeksi 
otetaan varsinaisenjärjestelmätoimituksen lisäksi 
jonkin prosessikäytännön käyttöönotto. Näin toi-
mien voidaan saada aikaan parannuksia menetel-
miin ilman suuria erillisiä investointeja.

Muuttuva toimenkuva
Nykyiset ketterät ja käyttäjälähtöiset ohjelmis-

tonkehitysmallit asettavat myös arkkitehdin perin-
teisen työnkuvan uuden tarkastelun kohteeksi. 

Monien ketterienmenetelmien korostaessa tiimin 
toimintaa kokonaisuudessaan ja tiimin jäsenten 
vastuunottoa samalla kun etukäteen suunnitellun 
ja dokumentoidun suhteellinen paino on vähenty-
nyt, sopeutuminen muutokseen on ollut paitsi pro-
jektien niin myös arkkitehtien edessä. Joustavuus, 
prosessien järkevä soveltaminen ja erityisesti 
jatkuvan parantamisen mentaliteetti nousevat 
mainittujen perusasioiden, suunnittelutaidon ja 
asiakaslähtöisyyden, rinnalle. Vain muutos on 
pysyvää – paitsi prosesseissa niin myös myös ark-
kitehdin toimenkuvassa.

Sytyke 
suunnittelu-

kokous 
Tvärminnessä 

Eletään lokakuun viimeistä lauantaita. On kostea, syysilma, tänä vuonna tässä ja nyt talven tulosta ei ole vielä tietoakaan. Sytyke ry:n vuosikellon mukaan on aika miettiä tulevaa vuotta. 

Tvärminneen ovat kokoontuneet: Minna, Paula, Mitro, Seppo, Markku, Tarja, Juha ja Lea.Ensimmäistä kertaa meillä on myös ammat-tiapulaiset vetämässä kokousta Dazzlen Heli Vähätiitto ja Jari Ukkonen.
Päivän aiheet kuulostavat kolutuilta, mutta yhdistyksen puheenjohtaja perustelee, miksi näin: - itsekkäistä syistä, koska hän on ensim-mäistä vuotta mukana. Hyväksymme peruste-lun.

Heli, fasilitaattorimme, aloittaa esittelynsä: ”On mukava olla nörttiympäristössä” – onko-han tuo ennakkoluulo. Nörttihän kalskahtaa IT -ammattilaisen korvassa eristäytyneeltä puur-tajalta, jonka koko elämä kenties on koodin vääntämistä. Myöhemmin päivällä selviää, mitä 

nörtti tarkoittaa Helille. Hän puhuu kunnioittavasti kehittämisen mentaliteetista ja  siitä kuinka nörtit luovat asioita myös virtuaalisesti.

Kirkastetaan ajatuksiaPäivän tavoitteena on saada Sytyke ry:n perus-linjaukset päivitettyä:
- Mission kertaus, 
- Mistä tultu – mihin menossa- Vision kirkastaminen- Strategiset toimenpiteet- Vuoden 2008 teematKerrataan termit. Lauri astuu näyttämölle ja latelee kuin apteekin hyllyltä lyhyesti ja ytimek-käästi:

MISSIO
- Olemassa olon tarkoitusVISIO
- Haluttu tila tulevaisuudessaSTRATEGIA
- Miten sinne päästään

Teksti: Lea Virtanen
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KERTOO YHDISTYKSEN TOIMINNASTA.



Sytyke arvot Tvärminnen 

tuomisina
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Listaan päätetään lisätä 

ARVOT ja siitä päästiinkin 

ensimmäiseen harjoituk-

seen, jossa heitellään aja-

tuksia Sytykeen arvoiksi. 

Ehdotuksia ryöppyää 

joko yhteen ääneen tai 

yli huutaen. Nämä luovat 

nörtit laittavat vauhtia ja 

arvoista valitaan nopeaan 

tahtiin kolme, jotka ovat 

ylitse muiden:

- Ajankohtaisuus

- Ammattilaisuus ja

- Yhteistyö

Seuraava harjoitukseen 

siirrytään myös vauh-

dikkaasti: jako kahteen 

perinteisin menetelmin ja 

mietitäänkin jo olemassa-

olon tarkoitusta eli mis-

siota leikin varjolla.

Ensimmäinen ryhmä 

tulee toisen ryhmän 

luokse ja kertoo meille 

koulun ekaluokkalaisille, 

mitä on systeemityö. Heit-

täydymme lapsiksi ja leikimme. Nämä ”aikuiset” 

kertovat systeemityön olevan pelien tekemistä. 

Toinen ryhmä puolestaan kertoo saman päivä-

kotilapsille. – En tiedä miten lopulta leikkimme 

onnistui, mutta siitä kiteytetään missiomme 

avainsanoja: konkreettisuus, yhdessä tekeminen, 

hauskapito, toisilta oppiminen, joista missio vään-

nettiin muotoon: 

Pureksimista jää vielä loppuvuoden kokouksiin 

ja tulevalle hallitukselle.

Historiasta tulevaisuuteen

Lounaan jälkeen Lauri haluaa pitää esityksen 

siitä, millaisessa ympäristössä eri aikakausien 

systeemityöammattilaiset ovat eläneet:

Assembler  - Sovelluskehitys –Verkotus –Virtu-

aali käyttöliittymä – aikaa.

Itse hän kertoo saaneensa systeemityökoulu-

tuksen niin kuin moni muukin meistä. Sen jälkeen 

on tullut verkotussukupolvi ja nyt eletään virtuaa-

liyhteisöjen aikaa.

Laurin esityksen jälkeen lähdetään kävelemään. 

Fläppipapereita on kiinnitetty aikajanaksi, jotka 

kuvaavat ei vuosikymmeniä ICT – historiassa. Tar-

kastellaan tapahtumia koko maailman, Suomen 

ja Sytykeen näkökulmasta. Jokainen kirjoittaa 

eri vuosikymmeniltä alkaen 1970 -luvusta ja sitä 

aikaisempien vuosikymmenien tapahtumista aina 

tulevaisuuteen 2010 -luvulle. Keräämme faktat ja 

visioimme siis ICT -maailman tulevia trendejä.

Fläppien edessä on tungosta. Paperit täyttyvät. 

M o n i 

yritys olisi kateellinen 

tämän porukan innovointitaidoista. Itse en ole 

nähnyt moista pitkän työurani aikana missään 

organisaatiossa. Tässä näkyy yhdistyksen voima 

parhaimmillaan. Ollaan aidosti kiinnostuneita ja 

tehdään innostuneesti yhteistyötä.

Kun puretaan aikajanaa, todetaan, että ICT:

n kehitykseen ovat vaikuttaneet merkittävästi 

mm. toinen maailmansota ja Apollo kuulennot. 

Puhutaan 70-luvusta.

Lauri nousee ylös: ”Minä voin selittää tämän 

koko kuvion”. Lauri opiskeli 70-luvulla Oulun yli-

opistossa. Puhutaan Pohjoismaisten yliopistojen 

vaikutuksesta ICT-kehitykseen, mainitaan IBM 

�60 käyttöjärjestelmän kehitys ja 80-luvun PC:

t. Todetaan, että 80-luvulla tehtiin softaa, 90-

luvulla www-sovelluksia.

Keskustelusta on havaittavissa, että 2000 

–luvulla eletään murroksessa. Peliteollisuus on 

mennyt elokuvien ohi liikevaihdolla mitaten. 

Todetaan, että 80-luvulla Sytykeen piirissä oli 

aktiivisia artikkeleiden ja kirjojen kirjoittajia, 

jolloin yhteisön piirissä syntyi hyviä artikke-

leita. Puhutaan päälle… ollaan innostuneita…

ryhmäpohdiskellaan.

Vision laatiminen

Otetaan muovailuvahat esille ja muovataan 

ryhmätyössä visio. Näin se muovautuu: 

Markku muovailee keltaista pötköä. Pau-

lalla on Suomen lipun värit, Minna hypiste-

lee punaista vahaa ja näyttää mietteliäältä. 

Käsissä muovautuu palloja, lankoja, tötte-

röitä, ukkeleita ja muita muotoja.

Lopputulos näyttää värikkäältä ja moni-

muotoiselta ja tulkintaan kätkeytyy monen-

laisia ajatuksia: 

yhteisöllisyys, kansallinen ammattiylpeys, 

globaalisaatio, verkostojen pirstoutuminen 

jne. Lisäksi visiossamme näkyy palvelinho-

telli ajan hengen mukaisesti.

Vision pohjalta keräämme  faktat, huo-

lenaiheet, ydinkysymykset ja ratkaisut. 

Taas ajatuksia satelee. Välillä pohditaan 

sitä, miksi kukin meistä yksilönä on aktiivi-

nen Sytyke ry:ssä. Joku kuuluu siksi, että 

yhteisö on mielenkiintoinen, se on jolle-

kin elämäntapa, se on kiehtova sosiaali-

nen yhteisö, kiva kuulua ja olla mukana, 

porukka innostaa, lehti kiinnostaa, joku 

kaipaa ajavaa voimaa Sytykeeltä, tarjoaa 

oppimiskanavan, markkinointikanavan, 

seminaarit, web-sivut, Jutteluhetket - 

Saamme uusia näkökulmia ajatteluumme, 

tiedämme, miksi olemme olemassa ja 

mihin kannattaa pyrkiä.

Lopputoteamus on, että Sytyke ry:llä 

on hyvä brändi, joka ei ole laajasti tun-

nettu. – Siinä on tulevalle hallitukselle 

haastetta.

Vakavaa keskustelua ja pohdintaa…
Mielenkiintoinen päivä tähän mennessä. Nyt istu-

taan puolikaaressa. Fasilitaattorit kirjoittavat hiki 
hatussa. Lauri nousee seisomaan ja pitää jälleen 
puheen. Laurin puheissa on asiaa ja insinöörimäistä 
täsmällisyyttä, joka on perua 12 vuoden työsken-
telystä insinöörien kanssa.

Pohditaan, että yhdistyksemme tavoite on saa-
vuttaa ohjelmistotyöntekijät ja tavoitteena on 
lisätä yhdistyksemme tunnettuutta.Ohjelmistotuotanto/Systeemityö… Sitä pohdit-
tiin. Kuka ymmärtää mitenkin?  Joidenkin mielestä 
meidän jäsenistömme tekee omalle organisaa-
tiolle tai nimetylle asiakkaalle tietojärjestelmiä. 
Keskustelu siirtyy palvelutuotantoon.  Lauri 
nousee jälleen: autoja voidaan pysäköidä kadulle. 
Tämä on ominaisuus. Kun laitetaan parkkimittari, 
niin kyseessä on jo palvelu. Taas saatiin ahaa-
elämys.

Päivän saldo on tässä vaiheessa 12 
sivua fläppejä visioon liittyen ja muita 
asioita 10 fläpillistä. Keskustelu on 
vakavaa ja ideoita heitellään totuttuun 
tapaan yhteen ääneen. Nörttiporukkaa 
pitää jo toppuutella.Visiot vuosille 2008, 2010, 2012, 
joita työstetään uusissa ryhmissä: Vuonna 2010 Sytyke tarjoaa nykyistä 
enemmän kanavia tavoittaa monimuo-
toinen kohdeyleisö. Maailma muuttuu 
ja meidän on muututtava mukana. Vuonna 2012 tavoitamme kaikki, 
jotka tekevät ohjelmistoja Suomessa. 
Haasteena on, että me emme tiedä, 
paljonko potentiaalisia ohjelmisto-
työntekijöitä Suomessa on?

Työstetään 2008 vuoden teemoja
Ryhmäjako tehdään heittämällä 

palloja. Tarkat osujat kuuluvat ryh-
mään yksi. Hutilukset kuuluvat ryh-
mään kolme. Tehtävänä on miettiä 
vuoden 2008 teemoja neljään 
lehteen ja koko vuoden yhteinen 
teema. Pisteytämme potentiaalisia 
lehden teemoja ja mietimme mitä 
hyötyä on Sytyke-jäsenyydestä, 
näitä ovat mm.:- Laivaseminaari on edulli-sempi (jäsenistölle parempi palvelu kuin muille)

- Jäsenet saavat lukea lehden vuotta aikaisemmin kuin muut

Ja seuraava harjoitus on klo 16:�0, jolloin edelleen pureskel-laan visiota. Tavoitteena on kes-kittyä ratkaisun laatuun. Mitä pitää muuttaa tai tehostaa, jotta tavoitteisiin päästään? Jokainen ryhmä keskittyy valitsemaansa kohtaan ja etsii ratkaisuja nyky-tilan osalta.

Mitä: Ajankohtaisia systeemityöteemoja, ajatusten 

vaihtoa ja oppimista

Kenelle: alan ammattilaisten kesken ammattilaisille

Miten: yhteistyössä muiden kanssa 

 ”Hypetystä tervejärkisesti”



Näin muovautuu visio
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Vakavaa keskustelua ja pohdintaa…
Mielenkiintoinen päivä tähän mennessä. Nyt istu-

taan puolikaaressa. Fasilitaattorit kirjoittavat hiki 
hatussa. Lauri nousee seisomaan ja pitää jälleen 
puheen. Laurin puheissa on asiaa ja insinöörimäistä 
täsmällisyyttä, joka on perua 12 vuoden työsken-
telystä insinöörien kanssa.

Pohditaan, että yhdistyksemme tavoite on saa-
vuttaa ohjelmistotyöntekijät ja tavoitteena on 
lisätä yhdistyksemme tunnettuutta.Ohjelmistotuotanto/Systeemityö… Sitä pohdit-
tiin. Kuka ymmärtää mitenkin?  Joidenkin mielestä 
meidän jäsenistömme tekee omalle organisaa-
tiolle tai nimetylle asiakkaalle tietojärjestelmiä. 
Keskustelu siirtyy palvelutuotantoon.  Lauri 
nousee jälleen: autoja voidaan pysäköidä kadulle. 
Tämä on ominaisuus. Kun laitetaan parkkimittari, 
niin kyseessä on jo palvelu. Taas saatiin ahaa-
elämys.

Päivän saldo on tässä vaiheessa 12 
sivua fläppejä visioon liittyen ja muita 
asioita 10 fläpillistä. Keskustelu on 
vakavaa ja ideoita heitellään totuttuun 
tapaan yhteen ääneen. Nörttiporukkaa 
pitää jo toppuutella.Visiot vuosille 2008, 2010, 2012, 
joita työstetään uusissa ryhmissä: Vuonna 2010 Sytyke tarjoaa nykyistä 
enemmän kanavia tavoittaa monimuo-
toinen kohdeyleisö. Maailma muuttuu 
ja meidän on muututtava mukana. Vuonna 2012 tavoitamme kaikki, 
jotka tekevät ohjelmistoja Suomessa. 
Haasteena on, että me emme tiedä, 
paljonko potentiaalisia ohjelmisto-
työntekijöitä Suomessa on?

Työstetään 2008 vuoden teemoja
Ryhmäjako tehdään heittämällä 

palloja. Tarkat osujat kuuluvat ryh-
mään yksi. Hutilukset kuuluvat ryh-
mään kolme. Tehtävänä on miettiä 
vuoden 2008 teemoja neljään 
lehteen ja koko vuoden yhteinen 
teema. Pisteytämme potentiaalisia 
lehden teemoja ja mietimme mitä 
hyötyä on Sytyke-jäsenyydestä, 
näitä ovat mm.:- Laivaseminaari on edulli-sempi (jäsenistölle parempi palvelu kuin muille)

- Jäsenet saavat lukea lehden vuotta aikaisemmin kuin muut

Ja seuraava harjoitus on klo 16:�0, jolloin edelleen pureskel-laan visiota. Tavoitteena on kes-kittyä ratkaisun laatuun. Mitä pitää muuttaa tai tehostaa, jotta tavoitteisiin päästään? Jokainen ryhmä keskittyy valitsemaansa kohtaan ja etsii ratkaisuja nyky-tilan osalta.

Lopuksi väännetään yhteistyössä visiosta strate-
gia.  Jokaiselle kohdalle kuvataan nykytila, tavoi-
tetila, toimenpide, vastuuhenkilö ja mittarit. Päivän työstä jää hyvä tunne. Yhteistyö Helin ja  

Jarin vetämänä sujui tehokkaasti ja aktiivisesti.Kymmeneltä illalla katsotaan filmiä vuoden 
takaisesta suunnitteluseminaarista ja sen jälkeen 
juttu siirtyy jatkotoimenpiteisiin ja konkretiaan 
päivän tulosten pohjalta.

Aamulla runnotaan puheenjohtajan vetämänä 
toimintasuunnitelma ja budjetti kasaan vuodelle 
2008. Suunnitteluviikonloppu on tuottanut suun-
nan, jota seuraava hallitus lähtee toteuttamaan ja 
autokunnat starttaavat kohti pääkaupunkiseutua.


