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In English

Nääsvillen Oliopäivillä 2015 oli teemana
ohjelmistoammattilaisuuden uudet
haasteet

Nääsvillen oliopäivät järjestettiin TTY:n tietotekniikan laitoksen ja Pitkyn yhteistyönä taas 2.12.2015. Teemana oli
tällä kertaa ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet. Aihe on ajankohtainen, koska suurten myllerrysten
vuoksi ICT-alalla on työttömyyttä ja toisaalta monilla yrityksillä on isoja rekrytointi haasteita.

Ajankohtainen teema vetikin TTY:n Tietotalon toiseksi suurimman salin melkein täyteen. Esiintyjät käsittelivät
asiaa monelta kantilta. Ks. tarkemmin päivän nettisivulta.
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Kuvassa päivän esiintyjät: Ylärivissä Oula Välipakka, Tredea; Reetu Kainulainen, Culinar; Jukka Märijärvi, Landon
Oy ja Risto Kivipuro, Piceasoft. Keskirivissä Antti Tirilä, Solita ja Aapo Koski, Basware. Alarivissä Timo Vehmaro,
Nokia Networks; Viljakaisa Aaltonen, Leadin ja Veikko Juusola, M-Files.

Päivä oli poikkeuksellisen keskusteleva. Jos siitä nostaisi muutaman ajatuksen esille, ne voisivat olla:

Maailma muuttuu ja me sen mukana.
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Yrityksissä ei tarvita avainsanojen osaajia, vaan geneeristä osaamista, joka mahdollistaa uusiin asioihin
tarttumisen ripeästi.
Kovan tason ydinosaaminen on tärkeää, mutta pitää osata asioita laajemmin. "Koodaustaito" ei riitä
mihinkään, pitää olla kokonaisvaltainen toimija, jolla on erityisosaamista.
Tekniikan tasolla toimimisen sijaan pitää ymmärtää asiakkaiden ja käyttäjien tarpeita ja osata myydä.
DevOps onnistuessaan voimauttaa tiimejä, mutta edellyttää systematiikkaa, kurinalaisuutta ja kovaa
laatuaajattelua ja -toimintaa.
Alan ammatit muuttuvat koko ajan.
Itsensä kehittäminen systemaattisesti on tarpeen. Osaamista voi todistaa vaikkapa näytöillä avoimen
lähdekoodin projekteissa.

Twitteristä löytyy osallistujien huomioita hashtagillä #oliopaivat2015 sekä vähän isompia valokuvia.

Esitysten kalvot tulevat pian saataville. Jutellaan näistä asioista netissä LinkedIn-ryhmässämme (Pitky). Sinne
sopii liittyä ei-jäsentenkin.
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Artikkelilaji: Uutinen

Tauot ovat näiden seminaarien (tämän lisäksi Projektinhallinta- ja Testauspäivä) yhtä tärkeää antia kuin esitykset,
koska niiden aikana tavataan taas vanhoja (ja uusia) tuttuja.

(Teksti ja kuvat Matti Vuori)
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YHTEYSTIEDOT

Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry  
c/o Ilpo Tolvanen  
Siilinkarinkatu 30, 33410 Tampere 
toiminnanjohtaja@pitky.fi
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TWEETS

Pitky_ry

RT @TAKKhankkeet: Kiinnostaako #digiosaaminen
kehittäminen? Käy katsomassa @eulearningpath
hankkeen juuri julkaistu nettisivusto…
https://t.co/7WoSs7uAyf

Pitky_ry

Pitkyn hallitus kokousti ruskan keskellä Sampolassa
miettien syksyn monia askareita, valmistellen
syyskokousta ja p… https://t.co/i1Jx16lDHg

LINKEDIN

Osallistu keskusteluun 
LinkedIn-kanavallamme. 
 

YOUTUBE

Pitkyllä on myös oma Youtube 
kanava, jossa julkaisemme sisältöä. 
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