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Avoin menetelmä nykyisten tekijöiden  

työn radikaaliin tehostamiseen 



Esityksen Rakenne 

 

• Väite: Nykyinen käsityöteollisuus loppuu 

 

• Asiakastarpeeseen vastaaminen 
 Järjestelmäkehitysprosessin hallinta 

 Yhteis- ja uudelleenkäyttö 

 Käytettävyyden mittaaminen ja edellyttäminen 

 

• Teoriasta käytäntöön - Case: Verohallinto 
 

• Mitä maksaa, kuka tekee, miten käyttöön? 



Nykyinen käsityö korvautuu 

(itse-)automaatiolla 

 

• Uudet liiketoimintamahdollisuudet 

 

• Muutoksiin reagoimisen aika ja 

kustannukset putoavat radikaalisti 

 

• Nykyisen tekemisen kustannus putoaa 

 Itse-automaatio voittaa aina ”lattiatasolla” asti 

 



Järjestelmäkehitysprosessin 

hallinta  

• Motiivi = 80% kustannuksista ylläpidosta 

 Jatkuva tehostaminen osuu myös tähän 

 

• Keinot 

 Ohjelmistoarkkitehtuurin hallinta 

 Mitattavuus, etenemisen seuranta 

 Resurssivaihtuvuuden mahdollistaminen 

 

• Mahdollistaa uudelleenkäytön ja 
käytettävyyssuunnittelun hyödyntämisen 

 

 



Universaali 

järjestelmäarkkitehtuuri 



Asteittainen automaatio: 

Palvelukerros + Proxyt 



Asteittainen automaatio: 

Datakerros 



Asteittainen automaatio: 

Liiketoimintaoperaatiot 



Asteittainen automaatio: 

Integraatiorajapinnat 



Asteittainen automaatio: 

Käyttöliittymä 



Radikaali 

Uudelleenkäytettävyys 

• Ei binääri ja/tai komponenttikirjastoja 

 Korkeamman abstraktiotason liitokset 

 

• Kaikki alustat ja ohjelmointikielet 
rinnakkain 

 Tuki voidaan lisätä myös jälkeenpäin 

 Monialustakehitys mobiililaitteisiin tehostuu 

 

• Arkkitehtuurirakenteet universaaleja 

 Uusiin rakenteisiin pätee sama tehokkuus 



Informaatiopohjaiset mittarit – 

esim. uudelleenkäyttö 



INFORMAATION HALLINTA 

Prosessin ja sitä kautta projektitason kontrollointi 



ADM:n syntyvaiheen ”Ahaa”-

elämys 



Puuttuva Informaation hallinta 



Kokonaisuuden informaation 

hallinta 



Saavutettavat hyödyt 

• Projektin ulkopuoliset ihmiset saavat 

reaaliaikaista faktatietoa prosessista 

 

• Projektiin osallistuvat eri roolit voivat 

aktiivisesti tuottaa ”inputia” myös toisen 

osa-alueen omistamaan prosessiin 

 

• Hiljainen tieto muuttuu näkyväksi 

 Uusien resurssien sisäänotto tehostuu 



CASE: VEROHALLINTO 

Prosessin ja sitä kautta projektitason kontrollointi 



ADM:n syntyvaiheen ”Ahaa”-

elämys 



Puuttuva Informaation hallinta 



Kokonaisuuden informaation 

hallinta 



Saavutetut hyödyt 

• Hiljainen tieto muutettiin näkyväksi 
 Uusien resurssien sisäänotto tehostui 

 Myös Cobol-teknologiasta .NET:iin 

 Tavalliset kehittäjät tekivät automaatteja alusta alkaen 

 

• Täydellinen ajantasainen suunnittelutason dokumentaatio 
 Luokkamalli, liiketoimintaoperaatiot, integraatiorajapinta eräaineiston käsittelyyn 

 

• Määrittelytason dialogi aidon loogisen ”liiketoimintaoperaatio” rakenteen 
mukaiseksi 
 Riittävän lähellä käyttötapauksien kulkua 

 

• Projektin statusraportointi toteutuksen statuksesta 
 Ei tarvetta ”ai-niin” muistilapuille 

 

• Dekadiluokan ero refaktoroinnissa, ylläpidossa ja uuden tekemisessä 
 Tehokkuuskerroin yhdessä projektissa vähintään 5x, huipentuma eräajomallisessa 

integraatiossa 20x (reilu 80 tietuetyyppiä) 

 



KÄYTTÖÖNOTTO 

Mitä maksaa, kuka tekee, miten käyttöön? 



ADM on menetelmä, ei työkalu 

• Avoin menetelmä, ei lisensointia 
 Lisäksi avoin ekosysteemi-infrastruktuuri 

jakamiseen 

 

• Teknisesti XML-standardi + valtavirran Web-
koodigenerointi 
 

• Toimii käytännössä minkä tahansa kehittimen 
kanssa rinnakkain 

 

• Ei framework tai kirjastoriippuvaisuutta 
 Automaation kohde on mikä tahansa informaatio 

 



Miten käyttöön? 

• Menetelmän opettelu – arkkitehdit 
 Tekemisen kautta opetellen 

 1-2 viikkoa menee totutteluun 

 Rinnastuu ohjeistuksen tekemiseen (jopa halvempana) 

 

• Valmiiden automaattien jakaminen ja käyttö 
 Rinnastuu helpoimpiin nykypäivän työkaluihin 

 

• Nykyiset (omat) toimittajat automatisoivat ”itsensä” 
 Citrus tarjoaa konsultointia ja koulutusta 

 

• Workshop mallilla esim. akuutit ongelmat edellä 
 Voidaan ottaa jo käynnissä olevaan projektiin 

 

 



ADM + Ekosysteemin otteita... 

• Organisaatioiden arvoketjujen integraatiot 
 Alex Norta / The SRII / Jhsmeta.fi 

 

• Systeemityö-lehden artikkelit 
 1/2012 lehdessä informaation hallinnasta 

 2/2012 ADM-innovaation tarina 

 

• Microsoftin TechDays 2012 esitykset 
 Peruskehittäjälle ja arkkitehdille 

 

• Paljon kiinnostusta ekosysteemiin... 
 VC verkostot (myös UK), ohjelmistoyrittäjät... 



TO BE CONTINUED... 



ROOLIPOHJAINEN TEHOSTUS 

Roolipohjainen käyttöliittymä automaatioon 



Roolikohtainen käyttöliittymä 

automaatioon 



Käytettävyyssuunnittelu 

korvaamaan käyttötapaukset 



Menetelmän kiinnitys 

roolitettuihin työkaluihin 



Menetelmän kiinnitys 

roolitettuihin työkaluihin 

TFS 

TFS 

TFS 

TFS 



Menetelmän kiinnitys 

roolitettuihin työkaluihin 

TFS 

TFS 

TFS 

TFS 

Office 

Office 

VS 

VS 



EKOSYSTEEMIKIRJASTOT 

ADM menetelmän ekosysteemi + infrastruktuuri 



Automatisointi korkeammalta 

abstraktiotasolta 







KIITOS! 

Jäävuoren huippua raapaistiin, kysymyksiä? 


