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Avoimen lähdekoodin projektissa yhteisö tuottaa ohjelmiston jakaen tietoja internetin ja sosiaalisen median
välityksellä. Yhteisössä toimiminen ja ohjelmiston kehittäminen vaatii muun muassa verkostoitumista,
ongelmanratkaisukykyä, omatoimisuutta sekä hyviä tiedonhakutaitoja. Toiminta on usein myös
kansainvälistä. Avoimen lähdekoodin projekti voidaan nähdä pedagogisena työkaluna, jonka avulla
korkeakouluissa voidaan opettaa nykypäivän työelämässä tarvittavia taitoja.

Avoin lähdekoodi kehitetään yhteisöissä
Avoimen lähdekoodin ohjelmistokehitys perustuu yhteisölliseen toimintaan. Ohjelmistoa kehittävä yhteisö jakaa
ohjelmiston lähdekoodin rajoituksetta internetin kautta vapaasti saataville, mikä mahdollistaa ohjelmiston yhteiskehittelyn
[1] (#cite-text-0-0) [2] (#cite-text-0-1). Esimerkiksi Linux-käyttöjärjestelmän kehitystyöhön on osallistunut vuodesta 2005 alkaen
noin 8000 kehittäjää ja koodirivejä on noin 15 miljoonaa. Linux-käyttöjärjestelmän kehittäminen onkin tietokoneiden
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historiassa suurin yhteistoimintaa hyödyntävä projekti [3] (#cite-text-0-2).

Avoimen lähdekoodin yhteisössä on erilaisia rooleja, kuten ohjelmistokehittäjiä, testaajia, kääntäjiä, dokumentoijia ja
ylläpitäjiä sekä tietenkin ohjelmiston käyttäjiä. Rooli voi muuttua myös ajan ja projektiin sitoutumisen myötä. [4] (#cite-text-0-

3) Osallistuminen avoimen lähdekoodin projektiin perustuu yleensä vapaaehtoisuuteen. Myös useat yritykset osallistuvat
projekteihin nykyisin, koska kehitettävä ohjelmisto tai palvelu voi olla olennainen osa yrityksen liiketoimintaa. [5] (#cite-text-0-

4) [6] (#cite-text-0-5) Useissa projekteissa yhteisö on hyvin kansainvälinen [4] (#cite-text-0-3) [3] (#cite-text-0-2).

KUVA 1. Rooleja avoimen lähdekoodin yhteisössä [7] (#cite-text-0-8)

Kommunikointi yhteisössä tapahtuu yleensä käyttämällä internetiä ja sosiaalista mediaa [8] (#cite-text-0-9). Isoimmat
projektit järjestävät myös jonkin verran konferensseja tai muita tapaamisia, mutta pääosin kommunikointi tapahtuu
internetin välityksellä käyttämällä esimerkiksi foorumeja, sähköpostilistoja sekä reaaliaikaisia kommunikointityökaluja,
kuten IRC-palvelua.

KUVA 2. Avoimen lähdekoodin projektit hyödyntävät usein foorumeja keskustelukanavana ja tiedonlähteenä [9] (#cite-text-0-

10)

Kehittämistyötä varten tarvitaan internetissä toimiva työtila, joka sisältää ainakin versionhallintyökalun ja tehtävälistan.
Versionhallinnan avulla yhdistetään eri kehittäjien lähdekoodit ja hallinnoidaan ohjelman julkaisuja. Ohjelmistoon liittyviä
kehittämistehtäviä hallinnoidaan tehtävälistan avulla. Yhteisön jäsenet näkevät ohjelmistoon liittyvät avoimet
kehittämistehtävät listalla ja voivat valikoida sieltä tehtäviä toteutettavakseen. [10] (#cite-text-0-11)

Yhteisön johtamistapa voi vaihdella projekteittain. Keskitetyssä mallissa on yleensä yksi projektinjohtaja tai tiimi, joka
päättää ohjelmiston kehittämissuunnasta. Hajautetussa mallissa eri kehittäjät tekevät työtä itsenäisesti, ja yleensä
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jokaisella on oma versio ohjelmistosta. Keskitetyssä mallissa pyritään tehokkaaseen tiedon ja innovaatioiden
jakamiseen, kun taas hajautetussa mallissa yksittäiset kehittäjät tekevät työtä itsenäisesti ja yhteistyötä on yleensä
vähemmän. Meritokratia on yksi mielenkiintoinen hallintamalli, jossa ohjelmiston kehityssuunnasta päätetään
äänestämällä ja äänivalta perustuu yhteisön antamaan arvoasemaan. [11] (#cite-text-0-12)

Ohjelmistokehitysprosessi avoimen lähdekoodin projektissa
Avoimen lähdekoodin ohjelmiston kehittäminen voi kestää vuosia. Ajan kuluessa ohjelmistoon kehitetään uusia
ominaisuuksia ja havaittuja virheitä korjataan tai teknologioiden kehittyessä ohjelmistoa päivitetään.
Ohjelmistokehitysprosessi jatkuu koko ohjelmiston elinkaaren ajan.

Ohjelmistokehitysprosessi etenee siten, että havaittu kehitystehtävä kirjataan tehtävälistaan, josta yhteisön jäsenet
poimivat tehtävät toteutettavaksi. Riippuen kehitystehtävästä työn toteuttaminen voi vaatia useamman yhteisön jäsenen
työpanosta ja tiedon jakamista sekä tutustumista ohjelmistoon ja sen dokumentaatioon tai muuhun internetistä löytyvään
materiaaliin. Kehitystehtäviin ei yleensä kuvata tarkkoja ohjeita ja osa tehtävistä voi olla hyvinkin haastavia, mikä vaatii
tekijältä luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä. 

Kontribuutioksi kutsutaan kehitystehtävän perusteella tehtyä tuotosta, joka toimitetaan yleensä yhteisön web-sivuston
kautta katselmoitavaksi. Katselmoinnin suorittaa projektin hallinnoija, ja siinä arvioidaan kontribuution laatua ja
sopivuutta ohjelmistoon. Joissakin projekteissa tekijälle annetaan palautetta kontribuutiosta, ja mikäli se hyväksytään,
liitetään se myöhemmin uuteen ohjelmaversioon eli julkaisuun.

KUVA 3. Ohjelmistokehitysprosessi avoimen lähdekoodin projektissa

Avoin lähdekoodi pedagogisena työkaluna
Avoimen lähdekoodin projekti voidaan nähdä pedagogisena työkaluna, jonka avulla voidaan opettaa niitä taitoja, joita
tarvitaan yhä kasvavassa määrin työelämässä. Työ tapahtuu innovatiivisessa, usein globaalissa yhteisössä käyttäen
moderneja viestintävälineitä. Avoimen lähdekoodin ohjelmistoon liittyvät kehitystehtävät ovat autenttisia ja vastaavat
työelämässä esiintyviä työtehtäviä, mikä voi edistää opiskelijoiden opiskelumotivaatiota merkittävästi [12] (#cite-text-0-13).

Työskentely avoimen lähdekoodin projektissa tapahtuu yhteisössä, mikä edistää verkostoitumista oman alan
ammattilaisten kanssa ja kehittää kommunikointikykyjä. Omatoimisuus, ongelmanratkaisukyvyt ja luovuus kehittyvät,
koska kehitystehtäville avoimen lähdekoodin projekteissa ei tyypillisesti aseteta tarkkoja vaatimuksia tai ohjeita, vaan
työn toteuttajalle annetaan vapaat kädet toteutukseen. Kehitystyö avoimen lähdekoodin ympäristössä on usein
laadukasta, koska työ asetetaan muun yhteisön arvioitavaksi [3] (#cite-text-0-2). 

Hyvä medianluku- ja kirjoitustaito, tiedon hakutaidot ja lähdekriittisyys ovat tärkeitä taitoja nykypäivän ammattilaisille.
Avoimen lähdekoodin projektissa edellä mainitut taidot kehittyvät ja niiden hallinta on olennainen osa työskentelyä.  On
osattava esittää oikeat kysymykset esimerkiksi IRC-kanavalla tai foorumilla ja hakea tietoa oikeilla termeillä
hakukoneiden avulla internetin valtavasta tietomäärästä. Esitettyä informaatiota on arvioitava kriittisesti ja valikoitava
sekä muokattava löydetystä tiedosta omaan tilanteeseen sopiva ratkaisumalli mahdollisesti yhdistelemällä tietoa
useasta eri lähteestä. Löydetyt ratkaisut jaetaan yleensä toisten kanssa käyttämällä sopivaa mediaa. Yhteisöissä
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arvostusta saakin tarjoamalla apua muille kehittäjille aktiivisesti. 

Yhteenveto

Avoimen lähdekoodin merkitys kasvaa koko ajan ICT-alalla [13] (#cite-text-0-15). Useat yritykset laskevat työkokemukseksi
osallistumisen avoimen lähdekoodin projektiin esimerkiksi rekrytoidessaan uusia työntekijöitä.

Työn tekeminen ja arvostus avoimen lähdekoodin yhteisöissä perustuu tulokseen. Työelämässä on nähtävissä myös
samoja suuntauksia, jossa käytetyn työajan sijaan palkka määräytyy tulosten perusteella [14] (#cite-text-0-16). Tässä
työelämässä pärjännevät ne, jotka osaavat hyödyntää aiemmin tehtyä työtä. ovat innovatiivisia ja nopeita
ongelmanratkaisijoita, omaavat tehokkaat median kirjoitus- ja lukutaidot sekä ovat jäseninä erilaisissa ammatillisissa
verkostoissa.
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