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Kuka minä olen? Miksi?

ATK-hommien generalisti.
• Liiketoiminta- ja kehitysjohtaja, Metatavu

• Aiemmin mm. tutkimuspäällikkö, IT-arkkitehti, 
ohjelmistokehittäjä, konsultti jne.

• Vaikuttamista mm. Open Knowledge Finland, 
COSS - Suomen avointen tietojärjestelmien 
keskus, Kauppakamari, Hacklab Mikkeli

• Koulutustausta insinööri (amk), 
tietojärjestelmätiede (KTM), väitöskirja työn alla

Missiona fiksumpaa bisnestä & 
parempi tulevaisuus teknologian 
avulla.
• Ihmiset + softa + data + palvelumuotoilu

• Uteliaisuus, oppiminen ja kaikenlainen 
tekeminen

• Kiinnostuksen kohteina mm. digitaalinen talous 
softabisnes, johtaminen, organisaatioiden 
ketteryys, avoin ja digitaalinen innovaatio ja 
törkeästi muuta



Me olemme reilu softatalo.

Selvitykset,
Palvelumuotoilu 

& kokeilut

Ketterä 
sovelluskehitys

Jatkuvat 
palvelut & 

DevOps
Pilviratkaisut

Liikevaihto (2020) yli 900 000 € 

Kasvuvauhti n. 60-85% per vuosi.

Perustettu

2016
Pääpaikkamme on Mikkelissä.

18 työntekijää,
sekä 3-5 korkeakouluharjoittelijaa.



Avoimella koodilla töihin



Miksi avoin lähdekoodi kiinnostaa 
työnantajaa?
Väitän, että n. 100% yrityksistä ja organisaatioista hyödyntää avointa 
lähdekoodia joko valmiina ohjelmistoina tai osana ohjelmistokehitystä.
Taustalla on taloudellisia, teknisiä ja jopa ideologisia syitä.

Se tarkoittaa, että osaajille on tarvetta - kohtaanto-ongelma kuitenkin kurittaa.

• Koodaaminen, DevOps ja muu tekninen osaaminen

• Teknologian skannaus, muotoilu ja sovittaminen

• Kaupallinen osaaminen (mm. tuotteistaminen, markkinointi, myynti, johtaminen)

• Tekemisen ja verkostojen fasilitointi

• Avoimen lähdekoodin kehitysmenetelmien ymmärtäminen



Miksi avoimen lähdekoodin pitäisi kiinnostaa 
työnhakijaa tai alalla jo työskentelevää?
Oletetaan, että edellinen väittämä on totta ja, että se ei sinänsä riitä.

1) Ratkaisu siihen, miten kerryttää kokemusta, jos koodialalle etsitään vain kokeneita koodareita?

2) Pääsee kokeilemaan ja oppimaan uusia teknologioita ja siistejä juttuja

3) Näkyvyys, maine ja riski siitä, että joku tulee pyytämään duuniin

4) Osaamisen validointi – huijarisyndroomasta eroon

5) Asioiden tekeminen, koska sillä on merkitystä

6) Oma koodi voi tulla yllättävissä paikoissa vastaan

7) Demonstroi paljon erilaisia taitoja riippuen roolista ja osallistumisen muodoista

8) Vertaisoppiminen (ja muutenkin code review kasvattaa luonnetta ja paksua nahkaa)

PS. Valitse taistelusi. Kaikki avoin lähdekoodi ei ole hyvää tai aikasi arvoista.



Avoimen lähdekoodin kova ja tekninen ydin
Kovin kysyntä on luultavasti devaajille, arkkitehdeille, DevOps-osaajille.

Softaskenessä tarvitaan kuitenkin paljon muutakin - tästä lisää ihan kohta.

Kannattaa osata ja kiinnittää huomioita ainakin

• Koodaamiseen (kielellä ei ole juurikaan väliä kunhan se on jokseenkin relevantti)

• Jonkin infrastruktuurin hallintaan – avoimuuden taso vähän vaihtelee…

• Koodauskäytänteisiin ja koodin hallintaan

• Yhteistyötaitoihin, kommunikointiin ja fasilitointiin

• Oppimisen oppimiseen

Avoin lähdekoodi ≠ WordPress / React / yksittäinen tuote tai teknologia.

Kannattaa ymmärtää taustalla olevia kehittämismenetelmiä, filosofiaa ja syitä. Ideologia perustuu hyötyyn ja on sitä paitsi reilua.



Avoimesta lähdekoodista ei 
kannata tehdä koodarin 

uskontoa.



Mitäs ne muut roolit sitten?
Jonkun olisi hyvä osata tulkata ja muotoilla ihmisten puheista toimivaa softaa. 

Avoimessa lähdekoodissa se tarkoittaa myös teknologian skannaamista, evaluointia ja kotiuttamista (sourcing). 

Teknologiasokeus ei saa iskeä myydessä eikä ostaessa.

Toisaalta yhtä tärkeää on toimia vaatimusten ja käyttäjien tulkkina ja koodarien matkaoppaana.

Tuoteomistajuus voi olla hukassa avoimen lähdekoodin maailmassa. Ei sen pitäisi.

Kolmas tärkeä rooli on fasilitoida tekemistä ja katsoa, että devaaminen tapahtuu käytänteiden ja menetelmien mukaisesti. Ja silleesti, että
voidaan hyötyöä verkostoista ja ekosysteemeistä.

Tietty kannattaa huomioida budjetti, aikataulu ja muut sen semmoiset pikkujutut.



Muutoksentekijäksi

Avoin lähdekoodi edustaa monelle organisaatiolle muutosta. 

Muutosta siihen, miten softaa ostetaan, tehdään ja käytetään. 

Toisaalta osa on jo aloittanut matkan tai melkein perillä. Kannattaa tehdä vähän salapoliisityötä tai ihan vaan kysyä.

Avoimuus on yhtä lailla prosesseja, kulttuuria ja asenteita kuin teknologiaa. 

Voisiko nykyaikainen ketterä hybridiorganisaatio olla myös avoin? Voitko tuoda tarpeellista osaamista ja ymmärrystä tai tukea sitä? 

Olisi myös paikallaan kehittää myös avoimen lähdekoodin skeneä. 

Demograafinen diversiteetti tekee hyvää ja on kovassa huudossa muutenkin softan parissa.



Jotakin mukaan otettavaksi

Ole utelias. Tutki teknologiaa ja osallistu.

Osallistu johonkin kiinnostavaan projektiin, haarukoi ja puukota koodia tai perusta oma projekti.

Melkein mikä tahansa moderni teknologia (tai jokin sen kaltainen) löytyy avoimena lähdekoodina. Jos ei, niin siinä on selkeä missio! 

Rakenna portfolio.
Koodaa julkisesti ja kanna koodisi ylpeän nöyrästi.

Koodi kertoo koodarin ajattelusta ja ammatillisesta mielenmaisemasta. Se kertoo myös matkasta koodarina.

Etsi näytön paikkoja (mutta muista muukin elämä).

Hackathonit, haasteet, kiinnostuksen kohteet ym. tulevat esiin yllättävissä paikoissa.



Kiitos!
Saa kysyä mitä tahansa ja 
kyseenalaistaa.

Tai tulla vaikka töihin

metatavu.fi/rekrytointi/

Mikko Lampi
mikko.lampi@metatavu.fi

050 3211 859

linkedin.com/in/mlampi/


