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OHJELMISTOJEN LAADUNVARMISTUSPAJAN PERUSTAMINEN -hanke

TAVOITTEENA ON LUODA POHJA OHJELMISTOJEN 
LAADUVARMISTUSPAJAN PERUSTAMISELLE
• kehittämällä uusia yhteistyömalleja ohjelmistotekniikan 

opetuksen ja yritysten välille jakamaan laadunvarmistukseen 
liittyvää osaamista, sekä ohjaamaan jatkuvaa osaamisen 
kasvattamista.

• suunnittelemalla ja toteuttamalla virtuaalinen 
laadunvarmistuspaja, joka tulee tarjoamaan pääsyn 
laadunvarmistuksen työkaluihin niin opiskelijoille kuin 
ohjelmistoyrityksille.

www.xamk.fi/laatupaja

http://www.xamk.fi/laatupaja


OHJELMISTOKEHITTÄJIEN KILTA
Etelä-Savon ohjelmistokehittäjien killan tarkoituksena on 
luoda kohtaamispaikka eteläsavolaisten 
ohjelmistoyritysten ja Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulun (Xamk) henkilöstön välille. 

Säännöllisten kiltatapaamisten aikana pyrimme yhdessä 
tunnistamaan TKI- ja koulutustoimintaan liittyviä 
mahdollisuuksia, sekä kehittämään entistä vaikuttavampia 
yhteistyömuotoja alueen ohjelmistoklusterin 
vahvistamiseksi.

https://xamk.fi/ohjelmistokehittajienkilta
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

https://xamk.fi/ohjelmistokehittajienkilta
https://altc.alt.ac.uk/blog/2018/07/a-collaborative-editing-workshop-with-virtual-and-face-to-face-rooms-madness-or-brilliance/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Ohjelma
• Koulun penkiltä käytännön tekemiseen – Kokemuksia 

hiljattain softa-alalle siirtyneiltä
Ville Juutila & Eetu Lepistö, Metatavu Oy

• Entrystä junioriksi – Miten Metatavu on tukenut uusien 
työntekijöiden kehittymistä
Antti Leppä, Metatavu Oy

• Xamkin virtuaalinen laadunvarmistuspaja keinona 
madaltaa kynnystä kohti työelämää
Henri Riissanen, Xamk

• Vuorovaikutteista työskentelyä: Miten lisätään 
ohjelmistoalan elinvoimaisuutta Etelä-Savossa?
Millä keinoin:

• tuetaan koodarien kehittymistä ja osaamista uralla?
• edistetään junioriosaamisen hyödyntämistä?
• huolehditaan, etteivät osaajat karkaa alueelta, kun 

saavat kokemusta ja osaamista?

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

https://www.quelledergnade.de/deutsch/agenda/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Nauti pitsaa ja virvokkeita (n. 20 min)
• Juttele etenkin entuudestaan tuntemattomien henkilöiden kanssa

VERKOTTUMISTA JA TARJOILUA

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-ND

https://dude4food.blogspot.com/2017/07/pizza-and-beer-celebrate-with-pizza.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


YHTEISTYÖSKENTELY



VALITSE YKSI KOLMESTA TEEMASTA

Millä keinoin tuetaan koodarien 
kehittymistä ja osaamista uralla?

Millä keinoin edistetään 
junioriosaamisen hyödyntämistä?

Millä keinoin huolehditaan, 
etteivät osaajat karkaa alueelta, 

kun saavat kokemusta ja 
osaamista?



1. Omatoiminen ideointi: Kirjoita jokainen idea erilliselle lapulle (10 min)
2. Sijoita kirjoittamasi laput yhteiselle seinälle ja selitä ajatuksesi samalla ryhmälle (n. 10 min)

• Voit jo tässä vaiheessa yrittää sijoittaa laput lähelle seinällä olevia samankaltaisia ajatuksia

3. Kun kaikki ovat esittäneet ajatuksensa, keskustelkaa niistä ja pyrkikää löytämään yhteisiä 
teemoja (n. 15 min)

• Siirtäkää samankaltaiset ajatukset lähelle toisiaan
• Voitte nimetä tunnistettuja teemoja kirjoittamalla teemasta uuden lapun seinälle

TYÖPAJAN KULKU
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

https://evalinto.eu/2017/07/10/workshop-evaluation-tools-training-on-the-e-evalinto-online-environment/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


1. Kukin ryhmä esittää vuorollansa työnsä tulokset koko 
yleisölle
• Yleisön antamat kommentit ja ehdotukset kirjataan ja lisätään 

seinälle

2. Muodostakaa kahden hengen ryhmiä ja äänestäkää 
parhaimmat ajatukset
• Valitse kaveriksesi mielellään sellainen henkilö, jonka kanssa et 

ole tänään vielä ehtinyt jutella
• Kullakin ryhmällä on yhteensä 10 ääntä/seinätaulu 
• Antakaa äänenne parhaille idealapuille kirjoittamalla niihin ’+’ 
• Voit antaa yhdelle lapulle useammankin äänen  

RYHMIEN TULOKSIEN KÄSITTELY

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Businessman_Pointing_To_A_Blank_Presentation_Board.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Tulokset: Miten hyödynnetään junioreita?



Tulokset: Miten koodareita tuetaan kehittymään?



Tulokset: Miten koodarita pysyvät alueella?
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