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LINNUNRADAN LIFTAREISTA SERTIFIOINTIRITAREIKSI - DON´T PANIC 

 
Vertexin sertifiointiritarit vasemmalta Marko Lähteenmäki, Jarmo Toivonen, Antti Heinonen ja Jari Avikainen sekä Sovelton 
kouluttajat Heikki Raatikainen ja Toni Ylärinne. 
 
Vertex Systemsin ohjelmistokehittäjä Antti Heinonen seisoo Sovelton testikeskuksen aulassa ja näyttää 
tyytyväiseltä. Kahden kuukauden puristus on ohi ja viimeinenkin iso sertifiointitentti C# on takanapäin. Nyt Antilla 
on Microsoftin MCSD-sertifikaatti taskussaan, ja hän saisi lähteä hyvillä mielin todistus plakkarissa takaisin Vertexin 
toimipisteeseen Tampereen Hervantaan. Antti istahtaa kuitenkin Sovelton aulaan jännittämään, miten muiden 
kollegojen testien kanssa käy. Tuloksella nimittäin on väliä. 

Todella hyvät fiilikset on, kun ollaan päästy tavoitteeseen.  
Tästä ei voi muuta kuin lähteä hymyssä suin eteenpäin. -Antti 

 
MICROSOFTIN GOLD-PARTNERUUS KATKOLLA 

Antti on yksi kuudesta Vertex Systemsin työntekijästä, jotka lähtivät rohkeaan yritykseen ottaa hallintaan kahdessa 
kuukaudessa Microsoftin MCSD-sertifikaatin osaamisalueet ja läpäistä kolme vaativaa sertifiointitestiä. Syy hurjalta 
kuulostavaan aikatauluun selviää jututtamalla ohjelmistokehittäjä Jari-Matti Auttilaa, joka on ollut Vertexillä töissä 
21 vuotta. 
 
Jari-Matin mukaan sertifiointikriisiin havahduttiin maaliskuussa hyvin yllättäen. Yrityksen pitkään jatkunut 
Microsoftin Gold Partnership -jäsenyys oli vaakalaudalla, ellei pikaisesti saataisi vähintään neljälle työntekijälle 
MCSD-sertifikaattia. Partneriuden menettämisellä olisi ollut vakavia taloudellisia merkityksiä, ja yritykselle olisi 
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tullut mahdollisesti jopa satojen tuhansien lisämaksuja erilaisten lisenssien ja muiden etuuksien menettämisen 
myötä.  
 

 
Hurjasta aikataulusta huolimatta selvittiin, hymyilee Jari-Matti Auttila. 
 
Ajatus sertifioinnista hirvitti, sillä pelkästä uuden oppimisesta ei ollut kyse, Jari-Matti kertoo. Sertifiointiin vaadittiin 
koko aihealueen hallinta ja olisi pitänyt olla noin 3-5 vuoden kokemus kyseisen ohjelmointikielen alueelta. Eikä siinä 
vielä kaikki, sertifioitavia aihealueita olisi jokaiselle kolme. Ja tämä kaikki kahdessa kuukaudessa. "Tajusin kyllä, 
millainen työmäärä tässä on ja tajusin aika nopeasti, että tästä ei selvitä yksin", muistelee Jari-Matti.  
Jari-Matti päätti ottaa yhteyttä tuttuun yhteistyökumppaniin Soveltoon. Fiilikset eivät olleet kovin korkealla, ja 
kiireinen aikataulu hirvitti. MCSD-sertifioinnin Microsoft-pohjaiset osaamisalueet C#, JavaScript ja Azure eivät 
korreloineet juurikaan Vertexin kokeneiden kehittäjien osaamisen kanssa ja pikaista apua kaivattiin. Tutulle 
kouluttajalle Senior-konsultti Heikki Raatikaiselle uskalsi kertoa tilanteen aika kaunistelematta. Heikki muistaa 
puhelun hyvin: "Jari-Matti taisi siinä sanoa, että kun pitäis saada sertifikaatit porukalle, aika loppuu kesken, eikä 
kukaan osaa vielä mitään!"  

"Heikki rauhoitteli minua puhelimessa, että eiköhän me tästä selvitä,  
kun pistetään tuulemaan." -Jari-Matti 

Jo seuraavan viikon alussa Heikki esitteli Jari-Matille ratkaisun avaimet. Sovelto rakensi Vertexille räätälöidyn 
kokonaisuuden, jossa pidemmät kurssikokonaisuudet tiivistettiin muutaman päivän intensiivipaketeiksi, jotka 
aikataulutettiin tarkasti sertifiointitenttien kanssa. Kaikki kurssit ja sertifiointitentit käsiteltiin henkilökohtaisesti 
kunkin koulutettavan kanssa, ja päälle tuettiin vielä itseopiskelua. "Kyllä tässä ihan perinteistä luokkaopetusta 
käytettiin, mutta se suunniteltiin ja aikataulutettiin asiakkaan kanssa huolella. Eli mietittiin mitä asioita kannattaa 
käydä ja missä vaiheessa", kertoo Heikki Raatikainen prosessin suunnittelusta.  
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Kullakin kurssilla oli oma sertifiointialueeseen perehtynyt kouluttajansa, Heikki Raatikaisen ja Toni Ylärinteen lisäksi 
projektiin mukaan kutsuttiin Sovelton Azure-asiantuntija Senior-konsultti Ahti Haukilehto. Ahdin syvällistä 
Microsoft-osaamista tarvittiin laajan Azure-osuuden kiteyttämiseksi kahteen intensiivipäivään. Koko 
sertifiointiprosessin onnistumisen edellytyksenä oli saumaton yhteistyön Sovelton ja Vertexin välillä, ja mukana 
mahdollistamassa projektia olivat Vertexiltä Irmeli Virolainen ja toimitusjohtaja Reijo Havonen sekä Sovelton 
Customer Manager Minna Sorri. 
 

KUKA LÄHTEE SERTIFIOINTIRITARIKSI 

Kolmesta tiukasta sertifioinnista selviytyminen lyhyen ajan sisällä ei ole mikä tahansa pala kakkua. Pelkkä kurssille 
osallistuminen ei tulisi riittämään, se vaatisi työntekijöiltä suurta panostusta ja itseopiskelua. Usean työntekijän 
sertifioiminen näkyisi myös hetkellisenä työpanoksen alenemana ja vaatisi siten myös taloudellista panostusta. 
Tärkeä päätös vaati tukea myös organisaation ylemmältä johdolta.  
 

 
Timo Tulisalmi kannusti Vertexin työntekijät sertifioitumaan.  
 
Kehitysjohtaja Timo Tulisalmi avaa silloista keskustelua Vertex Systemsin päätöksen takana. Tulisalmen mukaan 
osaamispääoman kehittäminen uusien teknologioiden suuntaan ja henkilöstön mahdollisuus kasvaa ja kehittyä 
olivat merkittävässä asemassa, kun kallistuttiin antamaan sertifioinnille vihreää valoa.  

"Lähdemmekö haastamaan itseämme ja nostamaan organisaation kyvykkyyttä?" -Timo  
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Tulisalmi korostaa, että tärkeätä oli selvittää, onko sertifioinnilla todelliset onnistumisen edellytykset. "Se 
vaihtoehto, että me ei saataisi sertifiointia läpi, olisi ollut kaikkein kallein vaihtoehto. Haluttiin varmistua, että niin 
ei käy." Siksi Vertexillä alettiin tuumailla, ketkä olisivat sopivimmat halukkaat kandidaatit.  
 
Pian havaittiin myös, että pelkkä työn ohessa opiskelu ei riitä ja sertifiointien läpipääsemiseksi täytyy vähentää 
myös sertifiointiprosessiin valittujen Vertexin työntekijöiden työtaakkaa. Opiskelu muuttui täysipäiväiseksi. 
"Päädyimme kuitenkin lopulta siihen, että se että lähdemme hakemaan sertifikaattia, on paljon, paljon 
arvokkaampi kuin se että menetämme partneruuden." 
 

PIZZAA JA PÄNTTÄÄMISTÄ 

Palataan Sovelton aulaan, jossa kouluttajat Toni ja Heikki kyselevät Vertexin ritareilta, miten testit ovat sujuneet. 
Yhdellä neljästä Vertexin ritareista on testin pistemäärä jäänyt harmillisesti riman alapuolelle. Tietysti tämä hieman 
kismittää, mutta uusintatentti järjestyy parin viikon päähän. Parhaaksi onneksi Microsoftilla sattui olemaan sopiva 
tarjous, jolla saa kolme tenttiyritystä samaan hintaa. Yksi sertifiointiritari näyttää erityisen tyytyväiseltä, 
ohjelmistoasiantuntija Marko Lähteenmäki hymyilee aurinkoisesti ja kertoo, että kaikki kolme testiä menivät 
laakista läpi. "Rima jäi väpättämään, mutta ei paljon haittaa", jatkaa Marko, "MCSD-sertifiointi on plakkarissa." 
Heikki onnittelee kaikkia sertifioituja ja toteaa, että "suoritus on hyvä silloin, kun tentti menee läpi." 

"Ei siinä parissa päivässä per aihe olisi yhtään kukaan ois pystynyt  
meidän päihin takomaan niitä asioita." -Marko 

Marko 
Lähteenmäen kännykkäkuva koodaussessiosta. 
 
Marko Lähteenmäen vinkki sertifiointia harkitseville on selkeä. "Hyviä istumalihaksia se vaatii. Se on oikeastaan 
ainoa neuvoni muille", Marko naurahtaa. Marko kehuu myös koko Vertexin porukkaa ja yhdessä tekemisen 
meininkiä. Muut työkaverit ovat ottaneet lisävastuuta, kaikki KIKY-tunnitkin on käytetty opiskeluun, ja henki on 
ollut korkealla koko matkan. Marko näyttää kuvaa Vertexin koulutusluokasta, jossa itseopiskelun tueksi 
järjestetyssä koodaussessiossa oli tarjolla vertaistukea ja tietysti myös pizzaa. 
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KAMALA IHANA SERTIFIOINTI 

Sovelton sertifiointikeskuksessa järjestään satoja testejä vuosittain. Jari-Matti kertoo, että Sovelto valikoitui 
yhteistyökumppaniksi myös siksi, että Sovelto pystyi auttamaan meitä sertifiointitestien järjestämisessä.  
Sertifioinnit herättävät monenlaisia tunteita, sillä pahimmillaan testikysymykset saattavat tuntua ulkoa opituilta 
knoppikysymyksiltä, mutta Sovelton Senior-kouluttaja Toni Ylärinne muistuttaa, että sertifioinnin kautta kokenutkin 
osaaja voi saada omaa työtään helpottavia taitoja. "Kun valmistautuu sertifiointitestiin, siinä tulee pakostakin 
läpikäytyä sellaisiakin osa-alueita, joihin ei välttämättä siinä päivittäisessä työssä ole törmännyt, mutta ne ovat 
kuitenkin kokonaisuuden kannalta tärkeitä hallita."  

Sovelto pystyi tekemään sen, että he räätälöivät meille kurssit, jolla voitiin saada tällä 
aikataululla meidän sertifikaattiritareille perusoppi ja pohjataidot. -Jari-Matti 

"Sertifiointitestit ovat hyödyllisiä organisaatioille. Niiden avulla voidaan näyttää yhteistyökumppaneille, että 
yrityksen osaamistaso on hyvä.", Toni Ylärinne muistuttaa. Sertifioinnista on iloa myös yksilötasolla, sillä työntekijä 
pystyy siten näyttämään, että hallitsee omassa työssään vaadittavia aiheita.  
 

 
 

"Meillä oli hyvä tiimi ja tekemisen meininki.  
Se vaatii paljon raakaa työtä, ei siinä oikeastaan ole mitään oikotietä." -Antti 

Antti Heinonen muistelee, että intensiivioppimisjaksojen oppimista helpotti huomattavasti, se että Sovelton 
kouluttajat tulivat Vertexin tiloihin ja oppiminen tapahtui siten omassa, tutussa ympäristössä. Antti kiittelee myös 
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sitä, että työnantajalta saatiin suostumus kokoaikaiseen opiskeluun. Omaa panostusta vaadittiin kyllä huomattavia 
määriä, mutta kouluttajien ammattitaidolla kokonaisuus saatiin helpommin hallittavaksi. Ryhmä pystyi 
keskittymään oleellisimpiin asioihin, kun jatkoon oli selkeät itseopiskeluaiheet ja harjoituskokeet. Siten 
sertifiointitestit alkoivat näyttää saavutettavalta etapilta. 
 

"Kaikista kouluttajista huokui sellainen ammattitaito, ja vielä onnistuivat tiivistämään 
koulutussisällön kahteen päivään - ihan loistava suoritus." -Antti 

 

LOPPU HYVIN KAIKKI HYVIN 

"Don't panic", Jari-Matti huokaisee helpottuneena. Viittaus on tuttu Douglas Adamsin Linnunradan käsikirjasta 
liftareille ja on ollut hyvänä ohjenuorana koko sertifiointiprosessin aikana: "Tällä hetkellä meillä on viisi sertifikaattia 
ja kuudes on tulossa eli me saavutettiin tämä. Oli siinä vähän askartelua, mutta pojat tekivät hyvää työtä!"  
 

 
Timo Tulisalmi ja Jari-Matti Auttila ovat tyytyväisiä, Vertexin 41-vuotinen taival jatkuu kirkkaana. 
 
Myös Vertexin kehitysjohtaja Timo Tulisalmi on tyytyväinen, että sertifiointiurakka on saatu finaaliin. Nyt voidaan 
keskittyä normaaliin arkeen ja jatkosertifiointeja voidaan suoritella hieman väljemmällä aikataululla. "Sanoisinko 
näin, että on hienoa nähdä niiden ihmisten kasvot, jotka ovat olleet tässä sertifiointiprosessissa mukana. Ja se tuki, 
mitä olemme saaneet Soveltolta: ilman sitä voisi olla, että rima olisi ollut liian korkealla." 
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