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Teksti: Timo Sundman     

Sytyke Ry 30-vuotis juhlaseminaari: 
Suomalainen ohjelmistokehitys NYT!
Lähes 200 ohjelmistoasiantuntijaa juhli 30-vuotiasta Sytyke ry:tä Finlandia-talolla

6.5.2009 Tietotekniikan liiton suurin valta-
kunnallinen teemayhdistys Sytyke ry juhli 
30-vuotista taivaltaan juhlaseminaarissa 
Finlandia-talolla. Kaikkiaan kaksisataa ohjel-
mistoalan asiantuntijaa kuuli juhlapuheiden 
ja tulevaisuuspaneelin lisäksi esityksiä mm. 
ohjelmistoliiketoiminnasta ja tuotteistami-
sesta sekä käytettävyydestä ja testaami-
sesta.

Tammikuun kahdeksas TTL:n tiloissa Espoossa 
aloitettu suunnittelu kantoi vihdoin hedelmää 
keskiviikkona kuudes toukokuuta kello kahdek-
san kolmekymmentä kun ensimmäinen Sytyke 30 
vuotta juhlaseminaarivieras astui Finlandia talon 
kongressisiiven aulaan odottava ilme kasvoillaan. 

Tätä hetkeä ennen olin vielä varmistanut, että 
sekä äänentoisto että videotaltiointi molemmissa 
esityssaleissa on kunnossa sekä hieman huoles-
tua siitä syystä ettei kenelläkään ollut varmuutta 
toisen juhlapuhujastamme vihreiden kansanedus-
taja Jyrki J. Kasvin olinpaikasta. Mieltäni vaivasi 
tietenkin se etten yhtäkkiä enää ollut varma olinko 
sittenkään lähettänyt hänelle kaikille esiintyjille 
tarkoitettua vahvistussähköpostia.

Tasainen virta ihmisiä valui sisään ennen yhdek-
sän avausta ja toisen kerroksen aula täyttyi ihmi-
sistä jotka sorisivat keskenään nauttien samalla 
aamukahvia, teetä tai tuoremehua tuoreiden 
hedelmien kera. 

Tunnelma oli aamusta alkaen korkealla ja A-sali 
oli mukavasti täyttynyt parisataapäisestä yleisöstä 
Sytyke Ry:n puheenjohtajan Mitro Kivisen ava-
tessa seminaarin aloitussanoillaan. 

Koska emme, kaikista yrityksistä huolimatta 
olleet tavoittaneet kansanedustaja Kasvia turvau-
duimme suunnitelma B:hen ja Mitro jatkoi ava-
uksen jälkeen aloittamalla oman juhlapuheensa 
meidän seuratessamme jännittyneinä tilanteen 
etenemistä ensimmäisen kerroksen aulassa. Noin 
kymmentä yli selvästi hengästynyt kansanedus-
taja Kasvi ilmestyi seminaarisiiven ovista sisään, 
käytyään ensin Finlandia talon pääsisäänkäynnillä 
turhaan etsimässä 30-vuotis juhlaseminaarilaisia, 
vain jatkaakseen ohjattuna suoraan A-saliin, jossa 
hän lennosta otti oman vuoronsa haltuun tyylik-
käällä tavalla. 
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Juhlapuheessaan kansanedustaja Jyrki J. 
Kasvi ihmetteli mm. miksi viranomaiset panttaa-
vat tietoja ja vaikeuttavat ja suorastaan estävät 
kotimaisten innovaatioiden syntymistä. ”Yhdys-
valloissa julkisilla varoilla kerätty tieto on avointa 
kaikille. Suomessa eri viranomaiset keräävät pääl-
lekkäisiä rekistereitä eivätkä jaa niitä keskenään 
saati anna niitä maksutta kansalaisten käyttöön. 
Tietoja ei edes hyödynnetä julkisessa palvelu-
tuotannossa. Esimerkiksi paikka- ja säätietoihin 
liittyy valtavasti innovaatiopotentiaalia. Sosiaali-
sessa mediassa paikkatietoon liittyville sovelluk-
sille on kova kysyntä.” Kasvi totesi esityksessään.

”Uskomme, että ohjelmistokehitys muuttuu 
ihmislähtöisemmäksi. Kun tähän saakka ohjel-
mistoja on tehty teknologian ja yritysten ehdoilla, 
tulevaisuudessa lähtökohtana ovat yhä selvemmin 
yksittäiset käyttäjät”, Sytyke ry:n puheenjohtaja 
Mitro Kivinen pohti omassa puheenvuorossaan.

Juhlapuheiden jälkeen väki jakautui sekä A – 
että B – saliin valiten mieluisen osaseminaarioh-
jelmansa. Melko tasaisesti väki jakaantui vaikka 
moni olisikin mielellään ollut kahdessa paikassa 
samaan aikaan. Ratkaisuna tähän tulemme syk-
syllä tarjoamaan kaikkia seminaarin kovatasoisia 
esitelmiä paneelikeskusteluineen yhdelle CD rom-
pulla tallennettuna. 

Seminaarin keskeisenä huolenaiheena oli se että 
Suomalaisista innovaatioista tulee tuottavaa liike-
toimintaa liian hitaasti. Ellei prosessia vauhditeta, 
Suomen kilpailukyky ei pysy muiden perässä ja 
juhlaseminaarissa kuultiin useita puheenvuoroja, 
joissa vaadittiin vanhojen ja hitaiden rakenteiden 
purkamista ja innovointia tukevaa, avoimempaa 
yhteiskuntaa.

Kansanedustaja Jyrki J. Kasvi 
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Seminaarin lopuksi koko juhlayleisö kokoontui 
vielä A-saliin jossa saimme professori Jyrki Kontion 
johdolla kuunnella tulevaisuuspaneelin kovatasoi-
sen raadin mietteitä mm. siitä miltä tulevaisuus 
tietotekniikan saralla näyttää 50 vuoden päästä. 

”Olemme vaarassa jäädä kokonaan nälkäisten, 
nousevien maiden jalkoihin. Esimerkiksi Kiinassa 
ja Intiassa osataan ajatella laajemmin jo väes-
töpohjan vuoksi. On eri asia suunnitella jotain 
miljardille ihmiselle kuin viidelle miljoonalle. Tar-
vitsemme laajempaa näkökulmaa, kevyempiä 
rakenteita ja nopeampaa päätöksentekoa”, semi-
naarin tulevaisuuspaneelissa puhunut Sitran kehi-
tysjohtaja Ossi Kuittinen vaati.

Laajassa näkökulmassa on omat ongelmansa. 
”Jatkossa radikaaleimmat innovaatiot ja ideat 
sekä mielenkiintoisimmat mielipidevaikuttajat 
löytyvät netistä. Kysymys kuuluu, kuinka heidät 
löytää valtavan tietomassan keskeltä”, F-Securen 
liiketoiminnan kehityspäällikkö Topi Hautanen 
pohti paneelissa.

Päivän päätteeksi iso joukko seminaarilaisia 
kokoontui vielä Urhon Pubiin sekä vaihtamaan 
ajatuksia, solmimaan uusia tuttavuuksia sekä 
nauttimaan jälkipeleistä hyvän ruoan ja juoman 
parissa. 

Päivän voi hyvin kiteyttää puheenjohtajamme 
Mitro Kivisen sanoihin: “On ollut antoisaa tavata 
kollegoita ja vaihtaa kuulumisia ja kokemuksia 
sellaisten kanssa, jotka puurtavat samankaltais-
ten haasteiden parissa. Tämän on verkostoitu-
mista ja vertaistukea parhaimmillaan”.

 
Seuraavaa juhlaseminaaria odotellessa toivotan 

kaikille mitä parasta syksyn jatkoa.


