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1 Johdanto 

1.1 Tehtävän tausta ja painopiste 

Ketterä ohjelmistotuotanto pyrkii vastaamaan projektiympäristössä esiintyviin muutostarpeisiin 

joustavasti. Kiinnostus ketteryyden hyödyntämiseen ohjelmistotuotannossa on kasvanut erityisesti 

Ketteryyden Julistuksen [BBB01] julkaisemisen jälkeen, jo 2008 vuoteen mentäessä ketterien ja 

iteratiivisten menetelmien omaksumisaste oli 15 – 26 % [Nor08]. 2019 vuonna vuosittaiseen Digi-

tal.ai:n (aiemmin CollabNet VersionOne) tutkimukseen vastanneista 95 % raportoi organisaationsa 

käyttävän toiminnassaan ketteriä menetelmiä, ja 37 % hyödynsi ketteriä periaatteita ja käytäntöjä 

ohjelmistotuotannossa [Ann19].  

2000-luvulta alkaen ohjelmistotuotannossa vesiputousmallista ketterään ohjelmistotuotantoon siir-

tyminen herätti paljon mielenkiintoa. Ketterien menetelmien soveltuvuutta erilaisiin projekteihin 

kokeiltiin ja tutkittiin. Projektit ovat nyt monimuotoisempia kuin 20 vuotta sitten ja nopeasti kehit-

tyvä teknologia vaikuttaa niihin osaltaan. On ilmeistä, että kaikkia ohjelmistoprojekteja ei voida 

viedä läpi samalla mallilla. Perinteinen suunnitelmaorientoitunut ja ketterä ohjelmistotuotanto on 

toisinaan esitetty kilpailijoina. Mm. ketterän ja perinteisen projektinhallinnan yhteisöissä esiintyy 

polarisaatiota, joka perustuu osittain myytteihin, stereotypioihin ja väärinkäsityksiin siitä, mitä ket-

teryys ja projektinhallinta ovat [Cob15]. Tietämyksen kasvattaminen ketterästä ohjelmistotuotan-

nosta on edelleen ajankohtaista. 

Monet ohjelmistoprojekteissa käytettävät menetelmät tarjoavat projektiin ketteryyttä tuovia käy-

täntöjä. Puhumme myös ketteristä prosesseista tai menetelmistä, kuten XP, Lean, Scrum jne. Ne 

nojaavat Ketteryyden Julistuksen arvoihin ja periaatteisiin. Ketteryys voidaan nähdä menetelmiä 

laajemmin kokonaisvaltaisena lähestymistapana sekä kykynä organisaatiossa ja ohjelmistotuotan-

nossa. Se voi merkitä joukkoa sellaisista kyvyistä, joiden avulla on mahdollista onnistua muuttu-

vissa olosuhteissa [Hig02]. 

Ketterästä lähestymistavasta on raportoitu olevan monia etuja ohjelmistotuotannossa [RMO19]. 

Uusien tapojen käyttöönotto on kuitenkin haasteellista. Ketteryyden omaksumisen ja sen käytön 

skaalaamisen merkittävimmät haasteet liittyvät organisaatiokulttuuriin ja mm. eri tiimien hyödyn-

tämiin epäyhtenäisiin prosesseihin ja käytäntöihin [Ann19]. Uusien toimintatapojen 
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käyttöönottaminen ohjelmistoprojektissa koskettaa useita osapuolia ja vaatii siten usein yhtä tiimiä 

laajempaa sitoutumista. 

Raportoidut edut ovat saaneet kuitenkin organisaatiot kiinnostumaan myös siitä, miten käytössä jo 

olevia ohjelmistotuotannon toimintatapoja ja prosesseja voisi kehittää ketteryyttä hyödyntäen. Suu-

rissa organisaatiossa on käytössä usein koko organisaation kattavia yhteisiä prosesseja. Organisaa-

tion, uusien ketterien ja olemassa olevien prosessien integrointi toisiinsa on vaativaa. Ymmärrystä 

ei voine koskaan olla liikaa. 

1.2 Tavoite, rajaukset ja toteutustapa 

Työn tavoitteena on löytää vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin (Researh Question): 

RQ1:  Mitä ketteryys on, ja miten sitä voidaan soveltaa ohjelmistoprojekteissa? 

RQ2: Mitä haasteita ja huomioon otettavia tekijöitä ketteryyden käyttöönottoon liittyy? 

RQ3: Voiko ketteryyttä hyödyntää tapausyrityksen yksikön ohjelmistotuotannon paranta-

misessa? 

Taustatieto tutkimuskysymyksiin RQ1 ja RQ2 pohjautuu kirjallisuuskatsaukseen. Tärkeän pohjan 

katsaukselle luo Agile Alliancen julkaisema Ketteryyden Julistus. Luvussa 2 pyrin kuvailemaan 

ketterän lähestymistavan sekä sen soveltamista ja käyttöönottoa uppoumatta syvälle ketterien me-

netelmien yksityiskohtiin.  

Tutkimuskysymyksen RQ3 aineisto liittyy tapausyritykseen. Luvut 3 - 4 pohjautuvat tässä tapaus-

yrityksessä toteuttamani empiirisen tutkimuksen aineistoon ja siitä tekemääni retrospektiiviseen 

analyysiin. Luvussa 5 käyn läpi tutkimuskysymyksiin liittyviä johtopäätöksiä ja pohdin joitakin 

retrospektiivisen analyysin näkökulmia tämän päivän tiedon valossa.  
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Kuva 1. Empiirinen tutkimus ja retrospektiivinen analyysi aikajanalla. 

Kuvassa 1 on aikajana, joka kuvaa työn toteuttamiseen liittyvän ajankulun ja merkittävät tapahtu-

mat. Empiirisen tutkimuksen toteutin vuonna 2005 osana tapausyrityksen erään yksikön kehitys-

projektia, jossa tehtäväni oli tuottaa yksikköön lisää ymmärrystä ketteryydestä ohjelmistotuotan-

nossa ja sen parantamisessa. Kehitysprojekti käynnistyi sen jälkeen, kun yrityksessä oli toteutettu 

CMMI (Capability Maturity Model Integration) -arviointi 2004. Tuolloin yksikössä oli herännyt 

kiinnostus ketterään ohjelmistotuotantoon. Kehitysprojektin päättymisen aikoihin organisaatiossa 

käynnistyi uudelleenorganisoituminen, jonka seurauksena vastuuhenkilöt siirtyivät muihin organi-

saatioihin ja tehtäviin. Monen organisaatiomuutoksen jälkeen ei ole ollut mahdollista arvioida ke-

hitysprojektin lopullisia vaikutuksia. Pyrkimykseni onkin siten verrata tulosten merkittävyyttä ylei-

sellä tasolla nykyhetkeen. Varsinainen retrospektiivinen analyysi sijoittuu vuoteen 2020. Sen pe-

rusteella olen koonnut tämän pro gradu -tutkielma-aineiston.   

Tutkielmasta on rajattu pois ketterien menetelmien ja niiden sisältämien käytäntöjen yksityiskoh-

tainen käsittely.  
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2 Ketterä lähestymistapa ohjelmistotuotannossa 

Ketterä lähestymistapa on merkittävä suuntaus ohjelmistotuotannossa. Kiinnostuksen ketteryyden 

käyttöönoton laajenemiseen sai aikaan Ketteryyden Julistus (Agile Manifesto) 2001. Ketteriä me-

netelmiä käytetään runsaasti. Alueen käsitteistö on vielä varsin monipuolista ja kirjavaa. Organi-

saatioiden mahdollisuudet hyödyntää ketterää lähestymistapaa ovat monenlaiset, vaikka yhteisenä 

tavoitteena onkin pyrkiä kohti parempaa ohjelmistotuotantoa. Tässä luvussa käsittelen ketterään 

lähestymistapaan liittyviä käsitteitä, Ketteryyden Julistusta, ketteriä menetelmiä, ketterän lähesty-

mistavan soveltamista ohjelmistoprojekteissa ja organisaatioissa.  

2.1 Keskeiset käsitteet 

Ohjelmistotuotanto (software engineering) tarkoittaa systemaattisen, kurinalaisen ja mitattavan lä-

hestymistavan soveltamista ohjelmiston kehittämisessä, käyttämisessä ja ylläpitämisessä [IEE90]. 

Ohjelmistotuotanto koostuu joukosta vaiheita, jotka sisältävät työtapoja (methods), työkaluja 

(tools) ja proseduureja (procedures) [Pre92].  

Työtavat (methods) tarjoavat teknisen tavan ohjelmiston rakentamiseksi, ne sisältävät joukon teh-

täviä, esim. vaatimusanalyysiin. Työtavat esittelevät usein tietyn esitystavan ja ohjelmiston laatu-

kriteereitä. Työkalut (tools) tarjoavat automatisointitukea työtavoille, esim. mallinnus- ja testaus-

välineet. Proseduurit yhdistävät työtavat ja työvälineet toisiinsa. Proseduurit (procedures) määrit-

televät työtapojen soveltamisjärjestyksen, vaaditut tuotokset, laadunvarmistuksen, muutostenhal-

linnan ja tarkistuspisteet (milestones) edistymisen arvioimiseksi. Työtavat, työkalut ja proseduurit 

auttavat kontrolloimaan ohjelmistokehitysprosessia ja tarjoavat kehittäjälle perustan korkealuok-

kaisen ohjelmiston luomiseksi tuottavalla tavalla [Pre92]. 

Ohjelmistokehitysmenetelmä (kutsutaan myös metodologiaksi, prosessiksi tai lähestymistavaksi) 

on joukko toisiinsa liittyviä ja toisistaan usein riippuvia käytäntöjä (practices), joilla tavoitellaan 

parempaa ohjelmistokehitysprosessin suunnittelua ja toteuttamista [TrA18].  

Sanakirjan mukaan ketterä (agile) tarkoittaa kevyesti, joustavasti, notkeasti liikkuvaa, sukkelaa, 

vikkelää [https://www.suomisanakirja.fi/ketter%C3%A4, viitattu 1.11.2020].  



5 

 

  

 

Ketteryys (agility) on käsite, jonka määrittely ei ole yksiselitteistä. Ketteryys tuo mieleen aktiivisen 

toiminnan ja joustavan suunnanmuutoksen tulokseen pääsemiseksi. Joitakin esimerkkejä kirjalli-

suudesta löytyvistä määritelmistä: 

 Ketteryys on kurinalaisuuden vastine [BoT05]. Siinä missä ketteryys vahvistaa ja juurrut-

taa, ketteryys vapauttaa ja auttaa keksimään. 

 Ketteryys on kaukana perinteisten ohjelmistokehitysmenetelmien raskaudesta, jotta voi-

daan nopeasti reagoida muuttuviin ympäristöihin, käyttäjien vaatimuksiin, nopeutuneisiin 

projektiaikatauluihin jne. [ELS05]. 

 Ketteryys on jatkuva yksilön valmius, nopeasti tai luonnostaan, proaktiivisesti, reaktiivi-

sesti omaksua muutos korkealaatuisten, yksinkertaisten, taloudellisten komponenttien ja 

ympäristöön liittyen suhteidensa kautta [CoF04]. 

 Ketteryys nähdään ratkaisuna sopeutua ja vastata muutokseen sekä vaihtelevaan kysyntään 

joustavan tuotannon avulla [RMO19]. 

Ketteryyden määritelmät vaihtelevat, mutta yhteisinä piirteinä voidaan nähdä kyky joustaa ja mu-

kautua. Organisaatioissa joustavuus voidaan nähdä kykynä säätää sisäisiä rakenteista ja prosesseja 

vastauksena ympäristön muutoksiin [RMO19]. 

Suurella alkukirjaimella kirjoitettuna Ketteryys (Agile) kuuluu Agile Alliancen mukaan seuraa-

vasti: Ketteryys on kyky luoda muutoksia ja vastata niihin. Se on tapa käsitellä epävarmaa ja myrs-

kyisää ympäristöä ja onnistua siinä viime kädessä  [https://www.agilealliance.org/agile101/, vii-

tattu 1.11.2020]. Tämä on kuvaus, joka vastaa tässä tutkielmassa käytettyä tapaa ymmärtää Kette-

ryys-termi. 

Ketterät menetelmät (agile methodologies) tarjoavat erilaisia ketterien käytäntöjen (agile practi-

ces) joukkoja. Ketterät käytännöt ovat ohjelmistokehitystehtäviä tai toimia, jotka toteuttavat kette-

rien työtapojen (agile method) periaatteita tai arvoja [TrA18]. Ketterää työtapaa voidaan toteuttaa 

erilaisilla käytännöillä, eri menetelmissä voi olla erilaisia käytäntöjä samaan ketterään työtapaan. 

Ketterät käytännöt voidaan jakaa esim. projektinhallinnan (project management) ja ohjelmistoke-

hityksen lähestymistavan (software development approach) alueisiin [TrA18]. Projektinhallinta 



6 

 

  

 

sisältää esim. projektien hallinnan ja jäljittämisen metriikat. Ohjelmistokehityksen lähestymista-

paan liittyvä käytäntö voi olla esim. ohjelmointistandardi tai testiohjattu kehittäminen (test-driven 

development).  

Ketterän ohjelmistokehityksen (agile software development) määritelmiä löytyy paljon erilaisista 

näkökulmista. Tässä joitakin: 

 Ketterä ohjelmistokehitys on kevyt ohjelmistotuotannon viitekehys, joka edistää iteratii-

vista kehittämistä läpi koko projektin elinkaaren, läheisessä kehitystiimin ja liiketoiminnan 

yhteistyössä [https://www.techopedia.com/definition/13564/agile-software-development, 

viitattu 19.11.2020].  

 Ketterä ohjelmistokehitys on kevyiden, mutta riittävien projektikäyttäytymisen sääntöjen 

ja ihmis- ja kommunikointiorientoituneiden sääntöjen käyttöä [Coc02]. 

Ketterä ohjelmistokehitys on sateenvarjotermi joukolle viitekehyksiä ja käytäntöjä, jotka pohjau-

tuvat arvoihin ja periaatteisiin, jotka on ilmaistu Ketteryyden Julistuksessa ja sen 12 periaatteessa. 

[https://www.agilealliance.org/agile101/, viitattu 1.11.2020]. Ketterä ohjelmistokehitys sisältää 

teknisiä ja hallinnollisia prosesseja, jotka jatkuvasti mukautuvat 1) kehityksen aikana saatuihin ko-

kemuksiin, 2) ohjelmistovaatimusten muutoksiin, 3) ohjelmistokehitysympäristön muutoksiin 

[TFR02]. 

Ketterä lähestymistapa ja kulttuuri 

Päättelen, että ketterää kehittämistä (agile development) voidaan pitää kokonaisena lähestymista-

pana (approach), joka luonnehtii ketteriä menetelmiä ja niiden käytäntöjen soveltamista ohjaavia 

arvoja ja periaatteita. Tässä joitakin kirjallisuudesta löytyviä näkökulmia: 

 Näyttää siltä, että Ketteryyden Julistuksesta jokin osajoukko voisi olla alku määritellä ket-

terää lähestymistapaa (agile approach) [IiI11].  

 Ketterä lähestymistapa määrittelee strategisen kyvyn luoda muutoksia ja reagoida muutok-

siin, kyvyn tasapainoilla joustavuuden ja rakenteen välillä, kyvyn rakentaa luovuutta ja in-

novatiivisuutta tiimiin ja kyvyn johdattaa organisaatiota epävarmoissa olosuhteissa 

[Hig02].  
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 Ihmiset nähdään keskeisenä ohjelmistoprojektien onnistumistekijänä ketterässä ohjelmis-

tokehityksessä [HC01]. Sosiaalipsykologian määritelmien perusteella lähestymistapaa voi-

daankin tarkastella yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasoilla [KeS96, Kar02].  

Iivari & Iivari ovat [IiI11] analysoineet organisaatiokulttuurin ja ketterien menetelmien välistä suh-

detta ja luoneet kuvauksen, jossa on listattuna ketterään lähestymistapaan liitettyjä piirteitä. Tässä 

listauksessa esiintyvät Ketteryyden Periaatteet 1, 2, 3, 4, 7 ja 11. Periaatteet esitellään aliluvussa 

Ketteryyden Julistus. Artikkelissaan [IiI11] he selittävät myös tulkintaansa ketteristä menetelmistä 

järjestelmäkehityksen lähestymistapana. 

Ketteriä menetelmiä ohjaavat ketterät arvot ja periaatteet. Burke-Litwinin organisaatiomallissa 

kulttuurilla tarkoitetaan pysyvää arvojen ja normien rakennetta ja sitä pidetään vain osin tiedostet-

tuna [Kar02]. Skeemat ovat tiedollisia rakenteita ja prosesseja, todellisuuden yksinkertaistuksia, 

jotka ohjaavat ympäristön tutkimista ja auttavat meitä toimimaan laajassa ja monimutkaisessa to-

dellisuudessa [Kes96]. Ralph Hodgsonin mukaan menetelmä (metodologia) on sosiaalinen raken-

nelma [Coc9]. 

Schein märittelee organisaatiokulttuurin perusoletusten malliksi, jonka jokin ryhmä on keksinyt, 

löytänyt tai kehittänyt oppiessaan käsittelemään ulkoiseen sopeutumiseen tai sisäiseen yhdentymi-

seen liittyviä ongelmiaan. Se on siis tapa havaita, ajatella ja tuntea. Organisaation jäsenillä on yh-

teisiä ihanteita ja käsityksiä sekä yhteisymmärrys toiminnan organisoimisesta. [Kes96]. 

Sekä Scheinin organisaatiokulttuurin määritelmällä, että Burke-Litwinin organisaatiomallillla on 

ominaisuuksia, jotka muistuttavat kannanottoja ohjelmistokehityksen lähestymistavoista. Kette-

ryyden Julistus, jota käsittelen myöhemmässä aliluvussa, kuvastaa mielestäni siten jossakin määrin 

kulttuuria ohjelmistotuotannossa. Asialla on merkitystä ketteryyden käyttöönotossa. 

2.2 Ketteryyden Julistus (Agile Manifesto) 

Ketteryyden Julistusta (Agile Manifesto [BBB01]) vuonna 2001 pidetään lähtölaukauksena kette-

rän ohjelmistokehitykselle (agile software development). Julistuksen kirjoittajat valitsivat sanan 

Agile (tässä Ketteryys) leimaksi yhteisille ajatuksilleen, koska se edusti heidän lähestymistapaansa 

mukautuvuudesta ja muutoksiin vastaamisesta. Ketteryyden Julistuksen allekirjoitti 17 henkilöä 
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(Kuva 2), joista moni on kehittänyt myös tunnettuja ketteriä menetelmiä. Ketterään lähestymista-

paan (agile approach) liittyviä näkemyksiä on ollut jo 1990-luvun alkupuolella [Hig02], mutta 

vuonna 2001 allekirjoittajat pyrkivät määrittelemään yhdessä keskeisiksi kokemansa arvot ja peri-

aatteet ketterälle ohjelmistokehitykselle. 

 

Kuva 2. Ketteryyden Julistus, agilemanifesto.org -sivulta.[15.9.2020] 

Ketteryyden Julistus sisältää neljä arvoa (myöh. ketteryyden arvot) ja 12 periaatetta (myöh. kette-

ryyden periaatteet) sovellettavaksi ohjelmistokehitykseen. Kunkin neljän arvon vasenta puolta pai-

notetaan oikeaa puolta enemmän. Kuvassa 2 esitetyt alkuperäiset Ketteryyden Arvot ja taulukossa 

1 arvot vapaasti suomennettuina. 

Arvonro Ketteryyden arvo 

1 Yksilöiden ja vuorovaikutuksen suhde prosesseihin ja työkaluihin 

2 Toimivan ohjelmiston suhde perusteelliseen dokumentaatioon 

3 Asiakasyhteistyön suhde sopimusneuvotteluhin 

4 Muutoksiin reagoinnin suhde suunnitelman seuraamiseen 

Taulukko 1. Ketteryyden Julistuksen arvot vapaasti suomennettuina. 
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Taulukossa 1 kursiivilla kirjoitetut osat arvoista ovat merkittävämpiä kuin suhde-sanan jälkeen tu-

leva osa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että arvon oikealla puolella ei olisi merkitystä. Ketterä 

ohjelmistokehitys painottaa yksilöiden ja vuorovaikutuksen merkitystä enemmän kuin prosessien 

ja työkalujen merkitystä. Toimivaa ohjelmistoa painotetaan enemmän kuin perusteellista dokumen-

taatiota. Asiakasyhteistyön merkitystä painotetaan enemmän kuin sopimusneuvottelujen merki-

tystä. Muutoksiin reagoinnin merkitystä painotetaan enemmän kuin suunnitelman seuraamista. 

Kunkin arvon vasemmalla puolella oleva osa tuo joustavuutta oikealla puolella olevaan osaan. Seu-

raavassa kustakin arvosta tarkempi perustelu. 

Arvo 1: Yksilöiden ja vuorovaikutuksen suhde prosesseihin ja työkaluihin 

 Ihmiset ovat tärkein projektien onnistumiseen vaikuttava osa. Hyvä prosessi ei estä projek-

tia epäonnistumasta, jos ryhmän yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot eivät ole riittävät. Ryhmä 

voi epäonnistua, jos sen jäsenet eivät työskentele tiiminä. Huono prosessi taas voi tehdä 

taitavankin tiimin tehottomaksi [Mar01]. Prosessin hyvyyttä voidaan arvioida suhteessa or-

ganisaation kypsyysmalleihin esim. SW-CMM, CMMI, SPICE tai suhteessa projektin vaa-

timuksiin [FPC97]. 

 Työvälineiden merkitystä saatetaan ylikorostaa onnistumisessa. Liian suuri välinekirjo on 

kuitenkin yhtä huono asia kuin välineiden puuttuminen. Työvälineet eivät automaattisesti 

auta tiimiä toimimaan paremmin [Mar01]. 

 Kommunikointitaidot ovat tärkeämpiä kuin esim. erinomainen ohjelmointitaito. Tiimin ra-

kentaminen on tärkeämpää kuin ympäristön rakentaminen. Ohje kuuluukin: Rakenna ensin 

tiimi ja anna sitten tiimin konfiguroida ympäristö tarpeen mukaan [Mar01]. 

Arvo 2: Toimivan ohjelmiston suhde perusteelliseen dokumentaatioon 

 Ohjelmistokehityksen tärkein tavoite on tuottaa korkealaatuinen ohjelmisto, joka vastaa 

projektin sidosryhmiä tarpeita. Mittavan dokumentaation tuottaminen ei ole tärkein tavoite. 

Kaikki tehtävät, jotka eivät suoraan edistä laadun tuottamista, pitäisi kyseenalaistaa ja vält-

tää, jos niitä ei voida perustella riittävän hyvin [Amb03]. 
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 Tiimi, asiakas ja sovellushallinta tarvitsevat dokumentteja kuvaamaan järjestelmää ja suun-

nitteluratkaisujen perusteluja. Kuitenkin liika dokumentaatio on pahempi asia kuin liian 

vähäinen dokumentaatio. Dokumenttien tuottaminen ja niiden pitäminen ajan tasalla ja yh-

denmukaisina koodin kanssa vie paljon aikaa. Dokumentit, jotka eivät ole ajan tasalla, oh-

jaavat harhaan [Mar01].  

 Tiedon siirto tiimissä tapahtuu dokumentaation sijasta tehokkaimmin välittömällä vuoro-

vaikutuksella tiimin jäsenten kesken. Ohje: Älä tuota dokumenttia, ellei sitä tarvita heti tai 

ellei se ole merkittävä [Mar01]. Dokumentti on merkittävä vain, jos sillä on arvoa projek-

tille tai sen sidosryhmille [TFR02]. Ketterässä ohjelmistokehityksessä dokumentaation 

tuottaminen nähdään liiketoimintapäätöksenä, joka tulee alistaa projektin sidosryhmän pää-

tettäväksi. Se on investointipäätös, jota varten sidosryhmät tarvitsevat tietoa dokumentin 

hyödyistä ja tekemättä jättämisen riskeistä [Amb03]. 

Arvo 3: Asiakasyhteistyön suhde sopimusneuvotteluhin 

 Ohjelmistoa ei voi tilata kuten kulutushyödykkeitä. Ei ole mielekästä kirjoittaa halutun oh-

jelmiston kuvausta ja odottaa kehittäjien tuottavan sen itsenäisesti kiinteässä aikataulussa 

kiinteään hintaan. Onnistunut projekti tarvitsee säännöllistä ja tiheää palautetta asiakkaalta 

[Mar01].  

 Palautteen saanti taataan asiakkaan ja ohjelmistokehitystiimin läheisellä yhteistyöllä, ei so-

pimuksilla. Sopimus, joka määrittelee vaatimukset, aikataulun ja kustannukset menettää 

merkityksensä jo paljon ennen kuin projekti valmistuu. Tällaiset projektit epäonnistuvat 

usein. Parhaat sopimukset tukevat tapaa, jolla kehittämistiimi ja asiakas työskentelevät yh-

dessä [Mar01]. 

Arvo 4. Muutoksiin reagoinnin suhde suunnitelman seuraamiseen 

 Kyky reagoida muutokseen vaikuttaa siihen, onnistuuko projekti vai ei. Suunnitelmia teh-

täessä on varmistettava, että suunnitelmat ovat joustavia ja että ne sopeutuvat liiketoimin-

nassa tai teknologiassa tapahtuviin muutoksiin [Mar01]. Projektin kulkua ei voida ennustaa 

kauas tulevaisuuteen, huomioon otettavia muuttujia on liikaa. Laajoissa projekteissa liike-

toimintaympäristö ja vaatimukset voivat muuttua projektin aikana, joten esim. kustannuksia 

on vaikea lähtötilanteessa arvioida oikein.  
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 Ketterän ohjelmistokehityksen strategia on tehdä yksityiskohtaiset tehtäväsuunnitelmat 

vain muutamalle seuraavalle viikolle. Karkeat vaatimuksiin pohjautuvat suunnitelmat to-

teutetaan muutamalle seuraavalle kuukaudelle ja erittäin karkeat ideatasoiset suunnitelmat 

sitä pidemmälle ajalle. Mitä yksityiskohtaisempi suunnitelma on, sitä vaikeampi sitä on 

muuttaa. Mitä vähemmän yksityiskohtia on, sitä helpompi suunnitelmaa on muuttaa. 

[Mar01]  

Seuraavassa taulukossa on Ketteryyden Julistukseen liittyvät 12 ketteryyden periaatetta ja niistä 

tehdyt lyhyet suomennokset. 

Periaate Ketteryyden periaate 

1 Pienet ja tiheät toimitukset: Tärkein prioriteettimme on asiakkaan tyydyttäminen 
toimittamalla arvokkaita ohjelmistoja nopeasti ja jatkuvasti. 

(Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous de-
livery of valuable software.) 

2 Muuttuvat vaatimukset ovat tervetulleita: Toivotamme tervetulleiksi muuttuvat 
vaatimukset, jopa myöhäisessä vaiheessa kehittämisessä. Ketterät prosessit 
hyödyntävät muutokset asiakkaan kilpailuedun saavuttamiseksi. 

(Welcome changing requirements, even late in development. Agile processes har-
ness change for the customer's competitive advantage.) 

3 Toimivan ohjelmiston toimitus on säännöllistä: Toimitamme toimivan ohjelmis-
ton usein, väliajoin muutamasta viikosta pariin kuukauteen, mieluiten lyhyem-
män aikataulun mukaan.   

(Deliver working software frequently, from a couple of weeks to a couple of 
months, with a preference to the shorter timescale.) 

4 Liiketoiminnan edustajien ja kehittäjien yhteistyö on päivittäistä läpi projektin. 

(Business people and developers must work together daily throughout the pro-
ject.) 

5 Projektit rakentuvat motivoituneiden yksilöiden ympärille: Rakennamme projek-
tit motivoituneiden ihmisten ympärille. Annamme heille sellaisen ympäristön ja 
tuen kuin he tarvitsevat ja luotamme, että he saavat työn tehdyksi. 

(Build projects around motivated individuals. Give them the environment and 
support they need and trust them to get the job done.) 
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6 Keskustelu on tehokkain informaation välityksen muoto: Tehokkain ja vaikuttavin 
tapa välittää tietoa kehitystiimille ja sen sisällä, on kasvokkain käytävä keskus-
telu. 

(The most efficient and effective method of conveying information to and within 
a development team is face-to-face conversation.) 

7 Toimiva ohjelmisto on ensisijainen edistymisen mittari. 

(Working software is the primary measure of progress.) 

8 Projekti etenee tasaisella tahdilla: Ketterät prosessit edustavat kestävää kehi-
tystä. Tukijoiden, kehittäjien ja käyttäjien tulisi pystyä pitämään tasainen tahti 
koko ajan. 

(Agile processes promote sustainable development. The sponsors, developers, 
and users should be able to maintain a constant pace indefinitely.) 

9 Jatkuva huomio tekniseen huippuosaamiseen ja hyvään muotoiluun/suunnitte-
luun parantaa ketteryyttä. 

(Continuous attention to technical excellence and good design enhances agility.) 

10 Yksinkertaisuus on olennaista: Yksinkertaisuus – taide maksimoida tekemättö-
män työn määrä – on välttämätöntä. 

(Simplicity--the art of maximizing the amount of work not done--is essential.) 

11 Itseorganisoituvat tiimit: Parhaat arkkitehtuurit, vaatimukset ja suunnitelmat syn-
tyvät itseorganisoituvissa tiimeissä. 

(The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing 
teams.) 

12 Oppivat tiimit: Tiimi pohtii säännöllisesti, miten tulla tehokkaammaksi ja virittää 
ja säätää sitten käyttäytymistään sen mukaisesti. 

(At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then 
tunes and adjusts its behaviour accordingly.) 

Taulukko 2. Ketteryyden periaatteet. 

 

Ketteryyden periaatteet ohjaavat toimintaa. Seuraavassa kustakin periaatteesta tarkennuksia. 

 

Periaate 1: Asiakkaat ovat kiinnostuneita toimivasta sovelluksesta. Pienet toimitukset vakuuttavat 

heille, että kehitettävä ohjelmisto kattaa heidän liiketoimintatarpeensa. Korkealaatuisten tuotteiden 

rakentamisesta tehty analyysi [MaC01] osoitti, että mitä vähemmän toiminnallisuutta alkuperäinen 
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toimitus sisälsi, sitä korkeampi laatu oli lopullisessa toimituksessa ja että mitä tiheämmin toimi-

tuksia oli, sitä korkeampi oli lopputuotteen laatu. 

Periaate 2. Muutosten hyväksyminen on asennekysymys. Ketterään prosessiin osallistuvat eivät 

pelkää muutoksia, sillä he tietävät että on helpompi edesauttaa kuin vastustaa muutosta. Vaatimuk-

siin kohdistuvia muutoksia pidetään hyvänä asiana, koska se merkitsee, että tiimi on oppinut enem-

män siitä, mikä tyydyttää markkinoita. Ketterässä kehityksessä tiimi pyrkii pitämään ohjelmiston 

rakenteen mahdollisimman joustavana muutoksille esim. oliokeskeinen suunnittelun avulla 

[Mar01]. 

Periaate 3. Toimivaa ohjelmistoa toimitetaan lyhyissä kehitysjaksoissa säännöllisesti muutaman 

viikon tai muutaman kuukauden välein. Dokumentteja ja suunnitelmia ei pidetä todellisina tuotok-

sina. Tavoitteena on tuottaa ohjelmisto, joka tyydyttää asiakkaan tarpeita [Mar01]. Lyhyet kehitys-

jaksot mahdollistavat asiakkaalta saatavan säännöllisen palautteen ja sen hyödyntämisen muissa 

kehitysjaksoissa. 

Periaate 4. Asiakkaiden, kehittäjien ja sidosryhmien vuorovaikutus on merkittävä, kun projekti 

halutaan pitää ketteränä. Ketterää ohjelmistoprojektia on ohjattava jatkuvasti [Mar01]. Tiimi tekee 

tekniset päätökset. Jotta asiakas voisi hyväksyä päätökset, on asiakkaan oltava päivittäin tekemi-

sissä tiimin kanssa. 

Periaate 5. Ketterässä projektissa motivoituneet ihmiset ovat tärkein menestystekijä. Kaikki muut 

tekijät, esim. prosessi, ympäristö js johtaminen muuttuvat, jos niillä on epäedullinen vaikutus ih-

misiin. Esim. jos toimistoympäristö ei ole tiimille hyvä, toimistoympäristö muuttuu, jos prosessin 

vaiheet ovat vastus tiimille, ne muuttuvat [Mar01]. 

Periaate 6. Ketterissä projektissa kommunikoinnin ensisijainen muoto on keskustelu. Dokument-

teja voidaan laatia, mutta niihin ei ole tarkoitus sisällyttää kaikkea projektin informaatiota. Projek-

titiimi ei vaadi kirjoitettuja dokumentteja tai suunnitelmia, mutta voi niitä laatia, jos ne ovat tar-

peellisia [Mar01]. Tärkeintä on ymmärtäminen. 

Periaate 7. Ketterä projekti mittaa edistymistään toimivan ohjelmiston määrällä. Edistymistä ei 

mitata sillä, missä vaiheessa projekti on tai paljonko tuotettuja dokumentteja on. Valmiusaste on 

30 %, jos toiminnallisuudesta 30 % toimii [Mar01] 
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Periaate 8. Ketterät projektit etenevät tasaisella tahdilla, mikä mahdollistaa tasaisen laadun ylläpi-

tämisen koko projektin ajan [Mar01]. Ketterän projektin osallistuville on tärkeää huolehtia vi-

reydestään, joten esim. ylipitkiä työpäiviä vältetään. 

Periaate 9. Korkea laatu on avain korkeaan nopeuteen. Tapa edetä nopeasti on pitää ohjelmisto 

mahdollisimman siistinä ja vakaana. Tiimin jäsenet sitoutuvat tekemään mahdollisimman korkea-

laatuista ohjelmakoodia. Virheet poistetaan ennen kuin työpäivä lopetetaan [Mar01]. 

Periaate 10. Ketterässä tiimissä ei maksimoida työtä. Tärkeää on yksinkertaisen ja korkealaatuisen 

ratkaisun rakentaminen nykyajan tarpeisiin. Kehittäjät luottavat siihen, että ratkaisut ovat helposti 

muutettavissa, kun tulevaisuuden ongelmat syntyvät [Mar01]. 

Periaate 11. Itseorganisoituva tiimi kantaa kokonaisuutena vastuun. Yksittäiselle tiimin jäsenelle 

ei tiimin ulkopuolelta aseteta vastuita. Tiimi jakaa vastuut ja jokainen jäsen vaikuttaa niihin 

[Mar01].  

Periaate 12. Oppiva tiimi säätää jatkuvasti organisaatiota, sääntöjä, tapoja, suhteita jne. Ketterän 

tiimin jäsen tietää, että ympäristö muuttuu jatkuvasti ja että tiimin on muututtava pysyäkseen ket-

teränä. Oppiva tiimi reflektoi tehokkuuttaan ja hienosäätää käyttäytymistään säännöllisin väliajoin 

[Mar01]. 

2.3 Ketterät menetelmät  

Ketterät menetelmät toteuttavat Ketteryyden Julistuksen arvot ja periaatteet [RMO19]. Nimetyt 

menetelmät eivät välttämättä toteuta jokaista Ketteryyden Julistuksen periaatetta, vaan saattavat 

keskittyä vain joihinkin periaatteisiin [LSA13]. Ketteryyden Julistus ja ketterät menetelmät tarjoa-

vat reagointikykyä (responsiveness), joustavuutta (flexibility), kyvykkyyttä (capability) ja nopeutta 

(speed) ohjelmistokehitysprosessiin.  

Ketterät menetelmät ovat kevyitä prosesseja, jotka sisältävät lyhyitä iteratiivisia syklejä. Aidosti 

ketterä menetelmä täyttää kaikki seuraavat ominaisuudet [BoT05]:  

 Iteratiivinen: Projekti sisältää useita syklejä.  

 Inkrementaalinen: Projekti ei toimita koko tuotetta kerralla. 
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 Itseorganisoituva: Tiimit päättävät parhaan tavan tehdä työtä. 

 Uutta synnyttävä: Prosessit, periaatteet, työn rakenteet tunnistetaan mieluummin projektin 
aikana kuin etukäteen päättäen.  

Jos kaikki edellä mainitut ominaisuudet eivät täyty, voi prosessi olla silti kevyt ja myös verrattain 

ketterä. Ketteriä menetelmiä ovat mm. seuraavat 

Scrum 
eXtreme Programming (XP) 
DSDM (Dynamic Systems Development Method) 
Adaptive Software Development (ASD) 
Lean Development, Lean Startup 
Crystal 
SAFe 

Ketterien menetelmien vahvuudet eri käytännöissä ovat erilaiset. Projektihallinnan näkökulmasta 

vahvoja menetelmiä ovat Scrum ja DSDM, teknisiä käytäntöjä tarjoavat XP ja Crystal [BoT05]. 

Leanin vahvuudet ovat liiketoimintajärjestelmissä ja riskien hallinnassa. ASD on myös riskien ja 

mahdollisuuksien hallinnassa toimiva menetelmä. SAFe on uusin listatuista menetelmistä ja se on 

tarkoitettu ketteryyden laajempaan skaalaamiseen. Tällä hetkellä käytetyin menetelmä on Scrum 

[Ann19], kun 2005 vuonna käytetyin oli XP.  

Ketteristä menetelmistä löytyy paljon aineistoa eri lähteistä. Menetelmien yksityiskohtaiset sisällöt 

ja käytännöt eivät ole kuitenkaan tämän tutkielman tärkeintä sisältöä. Menetelmiä tärkeämpää on 

Ketteryyden Julistus lähtökohtana tapaustutkimukselle.  

Ketterät menetelmät toimivat parhaiten dynaamisessa ympäristössä, jossa liiketoiminnan ja tekno-

logian muutokset ovat nopeita. Elinkaarimallit toimivat ohjelmistokehitysmenetelmien/prosessien 

pohjalla. Mukautuva (adaptive) projektin elinkaarimalli nähdään joustavana. Siinä on oleellista 

muutos, improvisointi ja innovatiivisuus muuttuvissa olosuhteissa. Keskeistä on jatkuva oppimi-

nen.  

Jotta organisaatiosta tulisi mukautuva ja ketterä, sen pitää ensin tulla oppivaksi organisaatioksi 

[Hig00]. 
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2.4 Hyödyt ja haasteet 

Ketterien menetelmien käytöllä on todettu olevan korrelaatio projektin onnistumista mittaaviin te-

kijöihin. Ketterien menetelmien haasteet liittyvät usein organisaatiokulttuuriin. Seuraavassa käsit-

telen ketterillä menetelmillä saavutettuja hyötyjä ja koettuja haasteita. 

Serrador ja Pinto [SeP15] ovat tutkineet projektien onnistumista. Tutkimukseen osallistuneista 65 

% käytti ketterien ohjelmistokehityksen tai iteratiivisuuden komponentteja projekteissaan. Kette-

rien menetelmien käytön tasolla on merkittävä vaikutus kaikkiin kolmeen mitattuun projektin me-

nestystekijään – tehokkuus (efficiency), sidosryhmien tyytyväisyys (stakeholder satisfaction), ylei-

nen projektin suorituskyky (overall project performance) [SeP15]. Tässä tekijät tarkoittivat: 

 Projektin tehokkuus (project efficiency) – kustannus-, aika- ja laajuustavoitteiden saavutta-

minen 

 Sidosryhmien tyytyväisyys (stakeholder success) – projektille asetettujen odotusten tyydyt-

täminen sidosryhmien näkökulmasta 

Projekteista todettuja näkökohtia liittyen ketterän ohjelmistokehityksen käyttöön ja projektien on-

nistumiseen: 

 Mitä korkeampi oli ketterän tai iteratiivisen lähestymistavan aste, sitä korkeampi oli pro-

jektin onnistuminen [SeP15].  

 Ketterät menetelmät korreloivat projektien menestymisen kanssa yleisessä projektin onnis-

tumisessa (overall project success), tehokkuudessa (efficiency) ja sidosryhmien menesty-

misessä (stakeholder success) [SeP15]. 

 Ketterien menetelmien ja perinteisten menetelmien käyttäjät raportoivat samankaltaisia 

suunnitteluun käytettyjä työmääriä. Dybå ja Dingsøyr [DyD08) ovat todenneet, että kette-

rissä ohjelmistoprojekteissa tehdään suunnittelua paljon projektin suorituksen aikana ja 

niissä saatetaan tehdä suunnittelua enemmän kuin perinteisissä, suunnitteluorientoituneessa 

projekteissa.  



17 

 

  

 

Mainitussa tutkimuksessa [SeP15] tuloksia oli vähäisesti projektien onnistumisesta ns. hybridime-

netelmiä käytettäessä. Hybridimenetelmä yhdistää ketterien ja perinteisten menetelmien ominai-

suuksia. 

Digital.ai (aiemmin CollabNet VersionOne) raportoi (The 14th Annual State of Agile19™ Report 

[Ann19]) ketterien projektien saavuttamia etuja ja myös onnistumisia, joita organisaatiot ovat saa-

vuttaneet ketteryyden käyttöönotosta organisaatiossaan (Agile transformation). Seuraavassa ku-

vassa 3 on ketteryyden käyttöönotosta mitattuja onnistumistekijöitä. 

 

Kuva 3. Ketteryyden käyttöönotosta raportoituja onnistumisia [Ann19]. 

Liiketoiminnalle saatu arvo ja asiakkaiden ja käyttäjien tyytyväisyys ovat pystyneet onnistumiste-

kijöinä peräkkäisinä vuosina, kun organisaatio on ottanut käyttöön ketterän lähestymistavan ja hyö-

dyntänyt sitä projekteissa. Tutkimukseen vastanneet organisaatiot olivat ottaneet käyttöön ketteriä 

periaatteita tai käytäntöjä. Organisaatioista 37 % hyödynsi niitä ohjelmistokehityksessä, 26 % 

IT:ssä, 12 % operatiivisessa toiminnassa, 7 % markkinoinnissa, 6 % HR:ssä ja 5 % myynnissä.  

Kuvasta 3 päätelleen organisaatiot ovat pystyneet melko hyvin saavuttamaan aika- ja laatutavoit-

teet. 48 % organisaatioista koki saavuttaneensa etuja aikatavoitteen, 45 % laatutavoitteen saavutta-

misessa ja 44 % liiketoimintatavoitteiden saavuttamisessa. Projektien laajuuden hallintaan etua 

koki saaneensa 15 % vastanneista. Mielenkiintoista on myös, että 35 % koki saaneensa etua pro-

sessien parantamisessa. 

Haasteita ketterälle lähestymistavalle 

Tällä hetkellä ketterä lähestymistapa ohjelmistotuotannossa on laajalle levinnyt ja hyväksytty. Ket-

teryyden Julistuksen alkuaikoina sitä kohtaan esitettiin melko paljon kritiikkiä, mm. lähestymista-

van sopivuudesta erilaisiin projekteihin. Ketteryyden käyttöä esim. kriittisissä ohjelmistoissa ei pi-

detty hyvänä [Boe02]. Eri lähteissä olen lukenut mainintoja siitä, että ketterä lähestymistapa ei sovi 
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suuriin projekteihin tai hajautettuihin tiimeihin, jotka eivät voi olla päivittäin samoissa tiloissa. 

Tutkimustiedon lisääntyessä käsityksissä on näkynyt muutoksia ja nyt ajatus on jo vanhentunut. 

Ketterän lähestymistavan käyttämistä on jonkin verran estäneet tai hidastaneet tekijät, jotka liittyi-

vät käsityksiin sen sopivuudesta projekteihin, toisinaan vahvat ennakkoasenteet tai tiedon puute on 

saattanut vaikuttaa siihen, onko ketterää lähestymistapaa otettu käyttöön. 

Ketterän lähestymistavan omaksumiseen tai laajempaan käyttöön liittyviä esteitä on raportoitu mm. 

The State of Agile™ -tutkimuksessa. Kuvassa 4 on vuoden 2019 tuloksia. Suurin haaste on yleinen 

muutosvastarinta. Sen jälkeen tulevat johdon osallistumisen vähäisyys ja tuen puute, yhteensopi-

mattomat prosessit ja käytännöt eri tiimeissä sekä organisaatiokulttuuri, jota ketterät arvot oudok-

suttavat. Ketterien menetelmien osaamisen ja koulutuksen puute on myös haasteena. Asiakkaan tai 

liiketoiminnan tuoteomistajan saatavuus ja perinteiset kehitysmenetelmät mainitaan haasteeksi, ku-

ten myös hajanaiset työkalut, vähäinen yhteistyö ja jotkin hallinnolliset seikat.  

 

Kuva 4. Koetut haasteet ketterän lähestymistavan omaksumisessa tai laajemmassa käyttöönotossa [Ann19]. 

2.5 Soveltaminen ohjelmistotuotantoprojekteissa 

Ketterän lähestymistavan soveltaminen voi olla monimuotoista. Ketterän lähestymistavan sovelta-

minen voi olla ketterän ajattelutavan soveltamista, Ketteryyden Julistuksen arvojen ja periaatteiden 
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soveltamista, ketterän menetelmän tai sen osien soveltamista ohjelmistotuotannossa.  Ketteryyden 

soveltajina voivat toimia yksilöt, tiimit ja organisaatiot. 

Ketterän lähestymistavan onnistumista voi tarkastella ohjelmistoprojektin onnistumisen kautta. 

Millainen on onnistunut projekti? 

Standish Group on 1994 vuodesta alkaen tehnyt toistuvasti tutkimusta projektien onnistumisesta ja 

haasteista. Projektien onnistuminen on ryhmitelty kolmeen kategoriaan: 

 Onnistuneet projektit (Succeeded): projekti toimittaa luvatun toiminnallisuuden aika- ja ku-

lubudjetissaan 

 Haasteelliset projektit (Challenged): projekti viedään loppuun, mutta luvattu toiminnalli-

suus, aika- tai kulubudjetti eivät toteudu  

 Epäonnistuneet projektit (Failed): projekti keskeytetään tai hylätään 

Ryhmittelyssä epäonnistuneet projektit eivät mielestäni aina kuitenkaan tarkoita liiketoiminnan 

kannalta epäonnistumista. Keskeyttäminen voi liiketoiminnan kannalta olla hyvä asia esimerkiksi 

silloin, jos projektissa aikaisessa vaiheessa todettu eri syistä olevan järkevämpää keskeyttää kuin 

jatkaa projektia. 

Vuonna 2019 mittauksen mukaan 16,2 % oli onnistuneita projekteja, suurin osa eli 52,7 % haas-

teellisia ja epäonnistuneita tai keskeytettyjä 31,1 % [Ope19]. Vastaavat luvut vuodelta 2000 (ja 

vuodelta 1994) ovat: onnistuneita projekteja 28 % (16 %), haasteellisia 49 % (53 %), epäonnistu-

neita tai keskeytettyjä 23 % (31 %) [Sta01]. Mielenkiintoista luvuissa on se, että haasteellisten 

projektien osuus ei ole radikaalisti muuttunut 25 vuodessa. 
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Viisi tärkeintä tekijää onnistuneissa projekteissa  

                                           2019                                                   2000 

1 Käyttäjän osallistuminen (user involvement) Johdon tuki (executive management support) 

2 Johdon tuki (executive management sup-
port) 

Käyttäjän osallistuminen (user involvement) 

3 Selvät vaatimukset (clear statement of re-
quirements) 

Kokenut projektipäällikkö (experienced project 
manager) 

4 Kunnollinen suunnittelu (proper planning) Selvät liiketoimintatavoitteet (clear business ob-
jectives 

5 Realistiset odotukset (realistic expectations) Minimoitu laajuus (minimized scope) 

Taulukko 3. Projektin viisi tärkeintä onnistumistekijää 2019 ja 2000. Standish Groupin 
tutkimukset [Ope19, Sta01]. 

Taulukossa 3 on vasemmalla puolella vuonna 2019 mitatut projektien onnistumistekijät ja oikealla 

vuoden 2000 tulokset. Viiden onnistumistekijän kärkijoukossa on ollut käyttäjän osallistuminen, 

johdon tuki, selvät liiketoimintatavoitteet tai selvät vaatimukset. Yhteys vaikuttaisi olevan teki-

jöillä kunnollinen suunnittelu ja kokenut projektipäällikkö sekä realistiset odotukset ja minimoitu 

laajuus. Päättelen, että projektipäällikön rooli on muuttunut ajan kuluessa ja suunnittelua tapahtuu 

projektin kuluessa muidenkin toimesta.  

Haasteellisissa projekteissa raportoidut tekijät haastetekijät vuonna 2019 [Ope19] olivat: 1) käyt-

täjän vaikutuksen puuttuminen, 2) epätäydelliset vaatimukset ja määrittelyt, 3) muuttuvat vaati-

mukset ja määrittelyt, 4) johdon tuen puuttuminen, 5) tekninen osaamattomuus  

Projektien onnistumiseen pyritään vaikuttamaan oikeanlaisella suunnittelulla. Projektiympäristöä 

tutkimalla voi päätellä, minkä tyyppinen lähestymistapa voisi sopia parhaiten. Seuraavassa lyhyesti 

ketterien menetelmien ja suunnitteluorientoituneiden menetelmien vertaus. 
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Suunnitelmaorientoitunut ja ketterä lähestymistapa projekteissa 

Ohjelmistotuotannon lähestymistapa valitaan projektin luonteen ja sovelluksen, käytettävien tek-

niikoiden ja työkalujen sekä vaaditun kontrollin ja tuotosten perusteella [Pre92]. Projektin piirteet 

ja luonne määrittelevät, mikä lähestymistapa ja elinkaarimalli toimii parhaiten.  

Boehm määritteli projektin piirteet tai olosuhteet (”home ground”), joihin ääripäät soveltuvat par-

haiten ja missä toinen tapa saattaisi aiheuttaa vaikeuksia. Kuvassa 4 nämä koottuna.  

 

Kuva 5. Ketterän ja suunnitelmaorientoituneen lähestymistavan parhaat ympäristöt [lähteestä: 

Boe02]. 

Kun kehittäjät ovat taitavia ja yhteistyökykyisiä, asiakkaat hyvin sitoutuneita, vaatimukseet nope-

asti muuttuvia, ja projektista on nopeasti saatava arvoa, toimii ketterä lähestymistapa parhaiten 

projektissa. Kun taas esim. Tarvitaan vahvaa varmuutta, ennakoivuutta, vaatimukset ovat etukäteen 

määriteltyjä ja melko pysyviä, tuottaa suunnitelmaorientoitunut (plan-driven) lähestymistapa. Tätä 

kutsutaan usein myös perinteiseksi lähestymistavaksi.  

Projekti voidaan määritellä neljällä tekijällä: laajuus (scope), aika (time), resurssit (resources) ja 

riskit (risks). Suunnitelmaorientoitunut/perinteinen menetelmä toimii hyvin, kun nämä kaikki teki-

jät on määritelty ja ymmärretty. Jos mikä tahansa tekijä on muuttuva tai tuntematon, perinteiset 

menetelmät usein epäonnistuvat. Kun esim. rakennetaan uutta tuotetta tai uudistetaan olemassa 

oleva uudelle alustalle uusilla teknologioilla, toimivat ketterät menetelmät hyvin [Mur02].  

Aina ei ole mielekästä käyttää vain jompaakumpaa mallia projektissa. Projekti sisältää piirteitä 

kummastakin näkökulmasta tai organisaatiossa on paljon erilaisia projekteja. Boehm ja Turner ke-

hittivät tavan tasapainottaa suunnitelmaorientoitunut ja ketterä lähestymistapa arvioimalla 
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projektin ominaisuuksien kautta riskit. Tällä tavoin pystytään saavuttamaan projektin riskeihin 

nähden optimoitu suunnitteluun tarvittava työmäärä. 

Boehm & Turner määrittelevät 5 kriittistä projektin tilanteesta selvitettävää tekijää, joiden perus-

teella ketterien tai suunnitelmaorientoituneiden menetelmien perusteella pystyttiin arvioimaan pro-

jektiin sopivaa ketteryyden tai suunnitelmaorientoituneisuuden määrää [BoT2005]. Tämä tekijät 

on esitetty taulukossa 4. 

Tekijä Suunnitelmaorientoitunut  
lähestymistapa 

Ketterä lähestymistapa 

Koko (size) Soveltuu suurten tuotteiden ja tiimien 
käsittelyyn. Vaikea räätälöidä pienille 
projekteille. 

Soveltuu hyvin pienille tuotteille ja tii-
meille. Luottamus hiljaiseen tietoon 
rajoittaa skaalautuvuutta. 

Kriittisyys (Criticality) Soveltuu erittäin kriittisille projek-
teille. Vaikea räätälöidä vähän kriitti-
sille tuotteille. 

Ei ole testattu turvallisuus-kriittisille 
tuotteille: yksinkertainen suunnittelu ja 
dokumentaation puute voivat muodos-
taa vaikeuksia. 

Dynaamisuus (Dynamism) Yksityiskohtaiset suunnitelmat ja Big 
Design Up Front ovat sopivia hyvin 
vakaille ympäristöille, mutta voivat ai-
heuttaa kallista uudelleentyöstämistä 
hyvin dynaamisissa ympäristöissä. 

Yksinkertainen suunnittelu ja jatkuva 
refaktorointi sopivat hyvin erittäin dy-
naamiseen ympäristöön, mutta voivat 
aiheuttaa kallista uudelleentyöstämistä 
erittäin vakaissa ympäristöissä. 

Henkilöstö (Personnel) Määrittelyvaiheessa tason 2 ja 3 asian-
tuntijoiden runsas osallistuminen on 
kriittistä, myöhemmissä vaiheissa voi 
osallistuminen olla vähäisempää. Voi 
myös hyödyntää joitakin 1B-tason 
henkilöstöä. 

Vaatii jatkuvasti tason 2 ja 3 asiantun-
tijoiden osallistumista. Ei-ketterien ta-
son 1B-henkilöstön käyttäminen on 
riskialtista. 

Kulttuuri (Culture) Kukoistaa kulttuurissa, missä ihmiset 
tuntevat olonsa mukavaksi ja missä 
roolit ja tehtävät ovat selkeästi määri-
teltyjä (järjestyksen kulttuuri). 

Kukoistaa kulttuurissa, missä henki-
löstö tuntee olonsa mukavaksi ja missä 
heillä on valtuuksia toimia monilla va-
pausasteilla (kaaoksen kulttuuri). 

Taulukko 4. Projektin ominaisuuksien kautta suunnitelmaorientoituneen/perinteisen tai ketterään 
lähestymistavan erottaminen [BoT05]. 

 

Projektin koko ja kriittisyys 

Ketterät menetelmät soveltuvat tämän jaottelun perusteella parhaiten pienille projekteille. Pieniksi 

projekteiksi luokitellaan maksimissaan 10 henkilön toteuttamat projektit, keskisuuriksi 11 – 50 

henkilön projektit ja suuriksi yli 50 henkilön projektit [BoT05]. 

Kun järjestelmä on monimutkainen tai kriittinen esim. turvallisuuden kannalta tai kun projektissa 

työskentelee monia alihankkijoita ja tiimejä, soveltuu suunnitelmaorientoitunut menetelmä 
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ketterää menetelmää paremmin. Tällöin suunnitelmat, dokumentaatio ja prosessit mahdollistavat 

ryhmien välisen kommunikoinnin ja koordinoinnin paremmin [BoT05]. 

Projektin ominaisuuksien perusteella voidaan johtaa projektin profiili (Kuva 6). Jos ympäristöön 

sopii erityisen hyvin suunnitelmaorientoitunut lähestymistapa muodostavat kunkin janan kautta 

piirretyt viivat kuvion ympyrän ulkokehälle. Jos taas paremmin soveltuu ketterä lähestymistapa 

muodostuu kuvio ympyrän sisäkehälle. Tavallista kuitenkin on, että kaikki tekijät eivät ole tasapai-

nossa vaan eri ulottuvuudet voivat olla joko ulko- tai sisäkehässä. 

 

Kuva 6. Projektin profiili [BoT05]. 

 
 

Boehm ja Turner ryhmittelevät projektin suunnittelussa huomioon otettavat asiat neljään eri ryh-

mään: 

 Sovelluksen ominaisuudet (Application characteristics): projektin pääasialliset tavoitteet, 

projektin koko ja sovelluksen ympäristö. 

 Hallinnalliset ominaisuudet (Management characteristics): asiakassuhteet, suunnittelu ja 

kontrolli sekä kommunikointi projektissa. 

 Tekniset ominaisuudet (Technical characteristics): vaatimusmäärittelyn, kehittämisen ja 

testaamisen lähestymistavat. 
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 Henkilöstön ominaisuudet (Personnel characteristics): asiakkaan ja kehittäjien ominaisuu-

det sekä organisaatiokulttuuri. 

Sovelluksen ominaisuudet 

Ketteriä menetelmiä käytettäessä tavoite on nopeus ja muutoksiin reagointi. Muutostarpeet selviä-

vät usein kokemuksen kautta, joten suhtautuminen on reaktiivista (arvo 4: muutoksiin reagointi 

suhteessa suunnitelman seuraamiseen) [BoT05]. Suunnitelma-orientoituneiden menetelmien ta-

voitteena on ennustettavuus (predictability), vakaus (stability) ja korkea varmuus (high assurance). 

Tämä saadaan aikaan suunnittelemalla proaktiivisesti tuotokset, todentaminen ja kelpuutusstrate-

giat [BoT05]. 

Ketterät menetelmät sopivat parhaiten muutosalttiisiin ympäristöihin. Periaatteena on hyväksyä 

myös myöhäisessä vaiheessa tulevat muutokset. Toisaalta viime hetken muutokset voivat aiheuttaa 

testauksen, todentamisen ja kokoonpanonhallinnan riittämättömyyttä. Suunnitelmaorientoituneet 

menetelmät toimivat parhaiten ympäristöissä, joissa vaatimukset ovat melko hyvin tiedossa etukä-

teen ja pysyvät suhteellisen vakaina. Vaatimuksista voi muuttua kuukaudessa yksi prosentti 

[BoT05]. 

Hallinnalliset ominaisuudet 

Ketterät menetelmät sopivat tilanteisiin, missä asiakas on omistautunut ja jatkuvasti mukana pro-

jektissa. Tällöin kehittäminen voi painottua priorisoitujen inkrementtien tuottamiseen. Jos asiakas 

on käytettävissä vain tarvittaessa, muodostuu sopimuksesta määräävä tekiijä kehittämisessä. Ket-

terässä lähestymistavassa suunnitelmat ovat sisäistettyjä ja kontrollointi kohdistuu laatuun. Suun-

nitelmaorientoituneessa lähestymistavassa suunnitelmat ovat dokumentoituja ja kontrolli on mää-

rällistä. Ketterissä menetelmissä kommunikointi perustuu hiljaiseen tietoon, kun taas suunnitelma-

orientoituneissa ympäristössä dokumentoituun tietoon. 

Tekniset ominaisuudet 

Ketterässä ohjelmistokehityksessä vaatimusmäärittely perustuu priorisoituihin vapaamuotoisiin 

kertomuksiin ja testitapauksiin ja ne voivat muuttua. Suunnitelmaorientoituneessa kehitysympäris-

tössä vaatimusmäärittely perustuu ennalta tunnettujen projekti-, kyvykkyys-, liittymä-, laatukehi-

tyksen vaatimuksiin. 
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Ketterä kehitys pohjautuu yksinkertaiseen suunnittelun, lyhyisiin kehitysjaksoihin ja refaktoroin-

nin oletetaan olevan edullista. Suunnitelmaorientoituneessa kehityksessä suunnittelu on syvälli-

sempää, kehitysjaksot pidempiä ja refaktoroinnin oletetaan olevan kallista.  

Ketterässä kehityksessä suoritettavat testitapauksen määrittelevät testauksen vaatimukset. Suunni-

telmaorientoituneessa ympäristössä testaus perustuu dokumentoituihin testaussuunnitelmiin ja –

prosesseihin. 

Henkilöstön ominaisuudet 

Ketterässä kehittämisessä asiakkaat ovat omistautuneita, yhteistyössä toimivia CRACK-suoritta-

jia1. Suunnitelmaorientoituneessa kehittämisympäristössä asiakkaat ovat CRACK-suorittajia, 

mutta eivät aina yhteistyössä toimivia. 

Ketterässä kehittämisprojektissa ainakin 30 % henkilöstöstä on kokoaikaisia tason 2 ja 3 asiantun-

tijoita. Tason 1B ja -1 henkilöstöä ei ole lainkaan. Suunnitelmaorientoituneessa projektissa alku-

vaiheessa 50 % henkilöstöstä (myöhemmin 10 %) on tason 3 asiantuntijoita. 30 % ajasta 1B-tason 

henkilöstöä voidaan käyttää. Tason -1 henkilöstöä ei voida käyttää. Henkilöstövaatimuksiin vai-

kuttaa järjestelmän monimutkaisuus. 

Ketterän kehittämisen kulttuurissa mukavuus ja valtuutus syntyvät monitasoisesta vapaudesta. 

Suunnitelmaorientoituneessa kulttuurissa mukavuus ja valtuutus syntyvät järjestyksen kautta. 

2.6 Ketteryyden käyttöönotto yrityksessä 

Yritykset ottavat ketteriä menetelmiä käyttöön eri syistä. Organisaatiot saattavat tavoitella ohjel-

mistokehityksen jatkuvaa parantamista tai ne saattavat etsiä ketteristä menetelmistä ratkaisua oh-

jelmistokehityksessään havaitsemiinsa yksittäisiin heikkouksiin. 

 

1 CRACK tulee sanoista Collaborative = yhteistyökykyinen, Representative = edustava, Authorized = val-

tuutettu, Committed = sitoutunut, Knowledgeable = tietävä. 
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Tavoitteena voi olla 1) ohjelmiston laadun parantaminen (sofware quality), 2) tehokkuuden (effi-

ciency) parantaminen, 3) vaikuttavuuden (effectiveness) parantaminen [TrA18]. Ensimmäisen koh-

dan päätavoite on laadukas lopputuotos. Toinen ja kolmas liittyvät prosessin laatuun. Tehokkuus 

on asioiden tekemistä oikein, vaikuttavuus on oikeiden asioiden tekemistä. Nämä ovat kuitenkin 

vahvasti kytkentäisiä toisiinsa: 

 Ohjelmiston laadun parantaminen pitää sisällään sekä ohjelmiston laadun parantamisen, 

suunnittelun sääntöjen parantamisen ja ohjelmiston ylläpidettävyyden parantamisen 

[TrA18]. 

 Tehokkuuden parantaminen tarkoittaa tuottavuuden parantamista, tuotteen markkinoille 

saamisen vauhdittamista ja kustannusten vähentämistä [TrA18]. Näyttää kuitenkin siltä, 

että kun ketterien käytäntöjen käyttöönoton taustalla on tavoite ohjelmiston laadun paran-

tamisesta, niin ei saavuteta tehokkuuden parantamista [TrA18]. 

 Vaikuttavuuden parantaminen painottuu parantamaan organisaation kykyä hallita muuttu-

via prioriteetteja ja liiketoimintatavoitteiden ja IT:n yhteen linjausta [TrA18]. Silloin tavoit-

teena on korkealaatuisen tuotteen aikaansaanti oikeilla tavoilla.  

Yrityksen ketteryyden käyttöönoton tavoitteet vaikuttavat siihen, millaisia ketteriä käytäntöjä ja 

kuinka paljon ne valikoivat niitä käyttöönsä. Kun ketterien menetelmien käyttöönotto tapahtuu oh-

jelmiston laadun parantamiseksi, korostuvat ohjelmistokehityksen lähestymistapaan ja ohjelmisto-

tuotantoprosessiin liittyvät käytännöt. Kun tavoitteena on tehokkuus, korostuvat projektinhallinnan 

käytännöt, kuten suunnittelu ja viestintä käyttöönotossa. Kun tavoitteena on suurempi vaikutta-

vuus, organisaatioilla on taipumusta valita enemmän käytäntöjä sekä projektinhallinasta että ohjel-

mistotuotannon lähestymistapaan liittyen [TrA18]. Vaikuttavuuden parantamiseen ei silti pelkät 

ketterät käytännöt riitä. 

Jos yrityksen tavoitteena on kasvattaa onnistuneiden projektien tuloksia, voi olla hyödyllistä pyrkiä 

parantamaan ohjelmiston laatua tai vaikuttavuutta kasvattamalla ohjelmistotuotannon lähestymis-

tapaan liittyviä käytäntöjä. Jos taas organisaatio haluaa parantaa prosessin tehokkuutta saattaa olla 

hyödyllisempää panostaa laajemmin projektinhallintakäytäntöjen käyttöönottoon [TrA18]. 
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Kun ketterän lähestymistavan käyttöönottoa pohditaan, herää kysymys, miten se tehdään ja mihin 

pitäisi panostaa ensin? Käyttöönottotapoja ovat evolutiivinen käyttöönotto (evolutionary deplo-

yment) ja kerralla uudistava tapa (revolutionary deployment). Evolutiivisessa tavassa parannukset 

viedään läpi pienemmissä paloissa ja ne testataan pilottiprojekteissa ennen niiden käyttöä laajem-

min [PSK11]. Kerralla uudistava tavassa parannukset vaikuttavat heti laajemmin ja ne vaativat 

merkittäviä muutoksia organisaation rakenteisiin ja prosesseihin [PSK11]. Pilotointi on suosituin 

ketteryyden käyttöönottotapa ohjelmistoyrityksissä [PSK11].  

Organisaation kannattanee panostaa yleisesti ensin siihen, missä on suurin haaste ja sen jälkeen 

laajentaa ketterien käytäntöjen käyttöönottoa muihin parannuskohteisiin. Parannuskohteiden ja 

mahdollisen pilotoinnin tulosten dokumentointi auttaa arvioimaan parantamistoimien vaikutusta. 

Ketterien käytäntöjen joukkoa kannattaa todennäköisesti arvioida uudelleenkin, kun organisaatio 

pyrkii jatkuvaan parantamiseen. Ketterä käyttöönottoprojekti voidaan viedä vaiheistetun etenemis-

mallin mukaan, seuraavassa niistä yksi [PiM05]: 

1. Valitse ketterät käytännöt 

a. Aseta tavoitteet käyttöönotolle. 

b. Tunnista sopivat ketterät käytännöt. 

c. Valitse ja priorisoi käyttöönotettavat ketterät käytännöt. 

2. Suunnittele käyttöönotto 

a. Suunnittele käyttöönotto. 

b. Valmistele käyttöönotto. 

3. Toteuta käyttöönotto 

a. Toteuta käyttöönotto. 

b. Iteratiivisesti: paranna, validoi ja paketoi projektin palautteet. 

4. Analysoi, paranna ja paketoi  

a. Analysoi projektin käytännöt, ongelmat ja suositukset perustuen projektin palaut-
teisiin. 

b. Paranna organisaation prosesseja. Paketoi. 
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Kohdassa 1 voi olla hyödyllistä selvittää, millaisia käytäntöjä on käytetty muissa projekteissa ja 

mitä niiden käytöstä on opittu. Käytäntöjä valittaessa on hyvä ymmärtää mitä ollaan parantamassa 

ja miksi [PSK11]. Suunnitteluvaiheessa voidaan räätälöidä ketterää prosessia, menetelmiä tai käy-

täntöjä organisaation tarpeeseen. Tässä vaiheessa voidaan myös pystyttää vaadittavia työkaluja 

käyttöön [PSK11]. Käyttöönoton aikana saattaa nousta uusia ideoita tai tulla haasteita, joihin kan-

nattaa varautua. Vaiheessa 4 on korkealla prioriteetilla olevat ohjelmistoprosessiin liittyvät tarpeet 

valittava siten, että ne voidaan ottaa mukaan seuraavaan parannuskierrokseen [PSK 11]. 

Ketterät menetelmät määrittelevät erilaisia joukkoja ketteriä käytäntöjä ”työkalupakkina” (toolkit), 

jota voidaan konfiguroida tarvittaessa. Kun ketteriä käytäntöjä valitaan eri menetelmistä, puhutaan 

ketterien työtapojen räätälöinnistä (agile method tailoring) [TrA18]. Räätälöinti on siis eräänlainen 

prosessi, jossa ketterää työtapaa muokataan kontekstiin ja olosuhteisiin sopivaksi.  

Käyttöönoton onnistumisen mittaamiseen voi liittää metriikoita. Eri tiimeillä saattaa olla erilaiset 

vahvuudet ja haasteet, joten samat mittarit eivät välttämättä sovi kaikille. On myös mahdollista, 

että käytäntöjä kannattaa valita useita. Esim. yksittäinen käytäntö ei myöskään johda havaittavaan 

tai kestävään suorituskyvyn paranemiseen [TrA18] vaan tarvitaankin useita käytäntöjä. 

The State of Agile™ -raportin [Ann19] mukaan yrityksissä viisi suosituinta ketterää käytäntöä oli-

vat: Daily Standup, retrospektiivit, Sprint/iteraatiosuunnitelmat, Sprint/iteraation katselmus (re-

view) ja lyhyet iteraatiot. Käytännöistä suurin osa tämän listan käytännöistä oli enemmän projek-

tinhallintaan liittyviä. Toisessa listassa oli löytyvät suosituimmat kehitykseen liittyvät käytännöt, 

niistä viisi ensimmäistä olivat: yksikkötestaus, koodistandardit, jatkuva integrointi, refaktorointi ja 

jatkuvat toimitukset. 

Organisaatiokulttuurin ja merkitys ketterien menetelmien käyttöönotossa 

Ketterien menetelmien ja organisaatiokulttuurin välillä on tunnistettu yhteensopivia ja -sopimatto-

mia asioita, jotka on tunnistettu haasteeksi ketterien menetelmien käyttöönotossa [IiI11]. Ketterien 

menetelmien käyttöönotto ei tapahdu nopeasti. Omaksumisprosessia voisi kuvata jatkuvaksi kehit-

tyväksi prosessiksi, missä ketteriä menetelmiä levitetään ja omaksutaan kulttuuriin. Näin kulttuu-

rikin kehittyy jatkuvasti.  
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Iivari & Iivari ovat ryhmitelleet erilaiset organisaatiokulttuurit ja pyrkineet selvittämään, miten ne 

tukevat ketterien menetelmien käyttöönottoa. Malli pohjautuu Competing Values Model -malliin. 

Kulttuurit ja niissä painottuvat arvot ohjelmistokehitysmenetelmien käyttöönotossa [IiI11]: 

 Hierarkkinen kulttuuri (hierarchical culture orientation): kontrolli, pysyvyys, tehokkuus, 
sääntöjen seuraaminen 

 Ryhmäkulttuuri (group culture orientation): ihmisten potentiaalin ja jäsenten sitoutumisen 
korostaminen 

 Kehittämisen kulttuuri (development culture orientation): kasvu, resurssien hankinta, luo-
vuus, ja mukautuminen ulkoiseen ympäristöön. 

 Rationaalinen kulttuuri (rational culture orientation): tuottavuus, tehokkuus ja tavoittei-
den saavuttaminen 

Edellä esitetyistä kulttuureista kaikki muut paitsi hierarkkinen kulttuuri suosii ketteriä menetelmiä 

lähtökohtaisesti. Tähän oletukseen näkemys, että hierarkkisiin kulttuureihin liittyy pakollisiksi 

määritellyt ohjelmistokehitysmenetelmät. Kuitenkin, vähemmän pakolliset menetelmiä voidaan 

säätää tehokkaammin hierarkkisessa kulttuurissa kuin kehittämisen kulttuurissa [IiI11]. Hierarkki-

sessa kulttuurissa on voitu toivoa käyttäytymistä, joka muutoksesta seuraa.  

2.7 Ketteryys ja ohjelmistotuotannon parantaminen 

Organisaatioiden ohjelmistotuotannon prosessien kypsyystason arvioinnissa ja parantamisessa 

CMMI (Capability Maturity Model Integration) on jo kauan ollut merkittävä viitekehys. Sen pää-

tavoitteena on vähentää prosessien parantamisen toteutuskustannuksia eliminoimalla epäjohdon-

mukaisuuksia ja luomalla ohjeistoja organisaatioille, jotka ovat eri ohjelmistoprojektien vaiheissa 

[SSP15]. CMMI tarjoaa joukon käytäntöjä organisaation prosessien parantamiseksi.   

Viimeisen kymmenen vuoden aikana ketteryyden käyttö on lisääntynyt CMMI-arvioiduissa orga-

nisaatioissa. 2009 organisaatioista 28 % käytti ketteryyttä, vuonna 2018 organisaatioista 80 % 

käytti ketteryyttä [CMM20]. CMMI:n sivuilta on luettavissa myös useita artikkeleita, joissa tode-

taan, että CMMI:n avulla voidaan parantaa myös organisaation ketteryyttä. CMMI 2.0 -versiosta 

sanotaan olevan seuraavia hyötyjä ketteryydelle [CMM20]: 1) Se vahvistaa Scrum-projektiproses-

sia, 2) parantaa ketteryyden käyttöönottoa skaalaamalla käyttöönotto yritystasolla, 3) CMMI 2.0 
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for Agile auttaa käyttäjiä pitämään vakiovauhdin (constant pace) edistymisen hallinnassa ja ylläpi-

tämisessä.  

Vuosia sitten CMMI yhdistettiin usein vahvasti suunnitelmaorientoituneeseen käsitykseen proses-

seista ja ketterät menetelmät nähtiin miltei vastakohtana. Vuonna 2020 vastakkainasettelu ei ole 

enää ajankohtaista. Ketteryydellä ja CMMI:llä on myös yhteisiä nimittäjiä: määritelty rakenne, yh-

teys prosesseihin, säännöt ja toistettavuus [Sou15]. CMMI:n ja ketterien menetelmien käytöstä yh-

dessä löytyy paljon tutkimuksia [SSP15]. CMMI:n ja ketteryyden yhteiskäytölle on raportoitu mm. 

seuraavia tavoitteita: ohjelmistoprosessin parantaminen, liiketoimintatavoitteiden saavuttaminen, 

tunnustus markkinoilla, sopimusehtojen täyttäminen, projektinhallinnan vahvistaminen. CMMI:n 

ja ketteryyden yhteiskäytöstä on todettu olevan seuraavia etuja: kehitysprosessi on näkyvämpi ja 

se on helpompi ymmärtää, projektin seuranta on päivittäistä, vaatimusten ja muutosten käsittely 

vahvistuu, prosessien kypsyystason kasvaessa myös joustavuus paranee, tuottavuus ja laatu para-

nee [SSP15]. Ketterät menetelmät eivät kuitenkaan yksin riitä ohjelmistotuotannon parantamiseen 

CMMI-tasoilla, lisäksi tarvitaan mm. dokumentointia ja koulutusta. 

Tähän tutkielmaan liittyvien empiiristen kokeiden aikana CMMI pohjautui vielä versioon 1.1. ja 

vuonna 2006 julkaistiin versio 1.2 CMMI for Development. Sen jälkeen on julkaistu osiot hankin-

toihin ja palvelunhallintaan CMMI for Acquisition ja CMMI for Services. Vuonna 2010 kaikista 

kolmesta oli olemassa versiot 1.3. Tällä hetkellä CMMI versio 2.0 on viimeisin. 

Tässä esitettävässä CMMI-mallissa on neljä prosessiluokkaa, jotka ovat prosessienhallinta (pro-

cess management), projektienhallinta (project management), ohjelmistotuotanto (engineering) ja 

tukitoimet (support). Kunkin prosessiluokassa on useita prosessialueita. [https://www.tuto-

rialspoint.com/cmmi/cmmi_process_areas.htm, viittaus 5.10.2020] 
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Prosessienhallinta Projektinhallinta Ohjelmistotuotanto Tukitoimet 

1. Organisaation prosessi-
keskeisyys 

2. Organisaation proses-
sien määrittely 

3. Organisaation koulutus 

4. Organisaation jatkuva 
suorituskyky 

5. Organisaation jatkuva 
uudistuminen 

1. Projektin suunnittelu 

2. Projektin seuranta ja 
ohjaus 

3. Alihankintojen hallinta 

4. Integroitu projektinhal-
linta 

5. Integroitu alihankinto-
jen hallinta 

6. Integroitu työryhmä 

7. Riskienhallinta 

8. Mittaukseen perustuva 
projektinhallinta 

1. Vaatimusten hallinta 

2. Vaatimusten määrittely 

3. Tekninen ratkaisu 

4. Tuotteen integrointi 

5. Todentaminen  

6. Kelpuutus 

1. Kokoonpanon hallinta 

2. Prosessien ja tuotteen 
laadunvarmistus 

3. Mittaaminen ja analyysi 

4. Syy-seuraus-analyysi 

5. Päätöksentekomenette-
lyt 

6. Integrointiympäristö or-
ganisaatiossa 

Taulukko 5. CMMI:n prosessiluokat ja prosessialueet luokittain. 

Taulukossa 5 näkyvien prosessiluokista ja -alueista tämän tutkielman kannalta tärkeimmät ovat 

ohjelmistotuotannon prosessialueet. Näiden prosessialueiden sisältö tulee tarkemmin avattavaksi 

Tapausyrityksen ohjelmistotuotantoprosessin esittelyn yhteydessä luvussa 3. Ketterällä lähestymis-

tavalla on vaikutusta myös muihin prosessiluokkiin. Niiden käsittely jätetään tämän tutkielman 

ulkopuolelle tapausyrityksen asettaman ohjelmistotuotantoon keskittyvän tarpeen vuoksi.   

CMMI:ssä on tasomalli (staged) ja jatkuva malli (continuous). Tasomallien tarkempi tarkastelu ei 

on rajattu tutkielmasta pois, mutta todetaan, että tässä tutkielmassa käytetään jatkuvaa mallia. Täl-

löin organisaation eri prosessialueilla voi samaan aikaan eri kypsyystasot. CMMI:n kypsyystasot 

jatkuvassa mallissa ovat (0-tasoa lukuunottamatta): 

 1 (suorittava), 1-tasolla organisaation kyvykkyys perustuu osaaviin yksilöihin, organisaatio 
on reagoiva, prosessit ovat uusia ja usein dokumentoimattomia, prosesseja ei pystytä luo-
tettavasti toistamaan 

 2 (hallittu), 2-tasolla organisaation kehittämisprosessit ovat toistettavia ja ne tuottavat joh-
donmukaisia tuloksia, kaikki projektit ovat hallittuja siten, että prosessit ovat suunniteltuja, 
suoritettuja, mitattuja ja seurattuja. 
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 3 (määritelty), 3-tasolla edellisen tason vaatimusten lisäksi organisaation standardiprosessit 
on kuvattu, käytössä ja niitä parannetaan. 

 4 (mittaukseen perustuva), 4-tasolla edellisen tason vaatimusten lisäksi projekteja seurataan 
käyttäen tilastollisia tai muita metriikoita.   

 5 (optimoitu). 5-tasolla edellisen tason vaatimusten lisäksi toteutetaan jatkuvaa, innovatii-
vista parantamista. 

Tämän tutkielman Tapausyrityksen kannalta taso 2 on tärkein. 

Suuremmissa organisaatioissa ja suuremmissa projekteissa on todettu organisaation CMMI-kyp-

syystason olevan ketteryyden onnistuneen toteutuksen kannalta merkityksellistä. Kypsyystasot 2 

ja 3 tai vielä korkeammat kypsyystasot ovat ketteryydelle sopivia [Sou15]. Ja toisaalta ketteriä 

menetelmiä voi myös käyttää CMMI-tasojen 2 ja 3 saavuttamiseksi, on raportoitu tapauksia, joissa 

ketterien käytäntöjen soveltaminen on johtanut tason 5 saavuttamiseen [SSP15]. 

Tähän tutkielmaan liittyvän tapaustutkimuksen aikoihin ketteryyden käyttö ja ohjelmistoprosessien 

parantaminen (Software Process Impovement, SPI) olivat mielenkiinnon kohteena myös kansain-

välisissä konferensseissa. EuroSPI 2005 -konferenssin julkaisussa [RAM05] artikkelissa [BoG05] 

todetaan, CMMI- ja ISO-sertifioitujen organisaatioiden prosessien ketteryyttä voidaan lisätä kette-

rien mallien (patterns) keinoin ja tyypilliset työn tuotokset voidaan kehittää joustavammalla ja te-

hokkaammalla tavalla [BoG05]. Ketterät mallien avulla voidaan luoda ketteristä menetelmistä 

yleistetty viitekehys, jota voidaan soveltaa projekteissa. 
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3 Tapausyritys 

3.1 Tausta ja tavoite 

Tässä työssä esiteltävä tapaus on retrospektiivi vuodelta 2005. Tässä luvussa esittelen Tapausyri-

tyksen ja tehtävän taustan [YRI05]. Tapausyritys (myöhemmin Yritys) toimi ohjelmistoteollisuu-

dessa. Yrityksen liiketoimintayksiköt (myöhemmin yksikkö) palveli useita toimialoja. Yksiköt 

noudattivat asiakaslähtöistä laatupolitiikkaa. Yksiköiden periaatteet olivat yhtenäiset. Käytännöt 

vaihtelivat jonkin verran.  

Yrityksen tavoitteena oli laadukas ja kustannustehokas toiminta. Kilpailukyvyn ylläpitäminen oli 

myös tärkeää. Toiminnassa painotettiin myös jatkuva parantamista ja prosessikeskeisyyttä. Yritys 

oli ottanut käyttöön CMMI-mallin (Capability Maturity Model Integration) vuonna 2004 kaikissa 

yksiköissään.  

 

Eräässä Yrityksen yksikössä oli käynnistetty ohjelmistotuotannon kehittämishanke, jonka osapro-

jektina oli ketteryyden arviointi ja hyödynnettävyys yksikössä. Liiketoiminnan kannalta keskeisenä 

tavoitteena oli tukea projektien parempaa onnistumista ja asiakastyytyväisyyttä. Yksikössä oli ta-

voite saavuttaa CMMI-taso 2 ohjelmistotuotannossa. 2004 yksikössä kiinnostuttiin myös ketteryy-

den mahdollisuuksista ohjelmistotuotannon parantamisessa. Ketteryyttä ei ollut otettu yksikössä 

käyttöön ennen tämän opinnäytetyön käynnistymistä, eikä siihen ollut sitouduttu Yrityksessä.  

Yksiköllä oli haasteena löytää hyviä käytäntöjä kyvykkyyden parantamiseksi. Hyvien käytäntöjen 

löytymiseksi nähtiin tarpeelliseksi selvittää, mitä käytäntöjä, ketteriä periaatteita yksikön projek-

teissa jo noudatettiin ja mitä nähtiin mahdolliseksi kehittää projektien onnistumiseksi yhä parem-

min. Oma tehtäväni oli tuoda yksikköön lisää ymmärrystä ketteryydestä, selvittää käytäntöjä ja 



34 

 

  

 

tuottaa pohja ketteryyden soveltamisohjeelle. Tämä tapaustutkimus oli osa tuota työtä. 

 

Kuva 7. Tapausyrityksen ja yksikön tavoitteet liiketoiminnan ja prosessien parantamisen näkökulmista. Soikiossa 

yksikössä herännyt kysymys. 

Kuvassa 7 näkyy Tapausyrityksen ja sen yksikön tavoitteet liiketoiminnan kannalta ja prosessien 

parantamisen näkökulmista. Yksikössä oli noussut kysymys: voiko ketteryyttä hyödyntää ohjel-

mistotuotannon parantamisessa? Tästä johdin tutkimuskysymyksen RQ3.  

Tapaustutkimus kohdistui vain valikoidun yksikön ohjelmistotuotantoon. Asiaa haluttiin arvioida 

projektilähtöisesti. Siksi tapaustutkimus kohdistui yksikön ohjelmistotuotantoprojekteihin. Arvi-

ointiin osallistuivat projekteja tuntevat henkilöt, joilla oli paljon kokemusta ohjelmistotuotannosta.  

3.2 Yrityksen ohjelmistotuotanto 

Tässä luvussa esittelen Yrityken ohjelmistotuotantoprosessia [OTP05]. Yrityksen ohjelmistotuo-

tantoprosessi oli iteratiivinen ja inkrementaalinen. Systeemityömalli tuki olio- ja komponenttipoh-

jaista kehitystyötä. Ohjelmistotuotantoprosessin osaprosesseja olivat liiketoiminnan kehittäminen, 

määrittely, suunnittelu ja toteutus. Laadunvarmistus ja testaus kuuluivat kiinteästi prosessiin. Käyt-

töönoton suunnittelu toteutettiin ohjelmistotuotannon rinnakkaisprosessina. Projektinhallintapro-

sessi oli eriytetty omaksi prosessiksi. Kuva 8 havainnollistaa käytössä ollutta ohjelmistotuotanto-

prosessia. 
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Kuva 8. Ohjelmistotuotannon osaprosessit ja projektinhallinta. 

Ohjelmistotuotantoprosessi oli riippumaton välineistä ja teknisestä arkkitehtuurista. Eri yksiköt sai-

vat valita toteutusteknologiat ja -välineet tapauskohtaisesti vaatimuksiin perustuen. Yksiköt saivat 

myös keskittyä tiettyihin teknologioihin ja arkkitehtuurimalleihin, mikä vahvisti teknistä asiantun-

temusta. 

Ohjelmistotuotantoprosessi edellytti UML-kuvauskielen (Unified Modelling Language) käyttöä 

soveltuvin osin määrittely- ja suunnitteluprosessissa. Minimivaatimusten täyttämiseksi prosessi 

tarjosi mallipohjia.  

Ohjelmistotuotantoprosessin eri vaiheiden sisältö tiivistetysti oli seuraavanlainen: 

 Liiketoiminnan kehittäminen sisälsi asiakkaan liiketoiminnan analysoinnin, kehittämistar-

peiden ja tavoitetilan selvityksen. Vaatimukset kirjattiin liiketoimintatasolla (ei vielä oh-

jelmistotasolla). Tavoitetilan toimintaprosessit ja toimintamallia tukeva arkkitehtuuri ku-

vattiin. Kehitys- ja käyttöönottosuunnitelmat laadittiin, tehtiin myös analyysit hyödyistä, 

kustannuksista ja riskeistä. 

 Määrittely sisälsi sovelluksen toiminnallisten ja ei-toiminnallisten vaatimusten kuvauk-

sen. Määrittelytyössä kohteena saattoi olla inkrementaalisen mallin mukaisesti osa sovel-

lusta tai kokonainen sovellus. Toiminnallisten vaatimukset kuvattiin käyttötapauksina (use 

case), joihin liitettiin käyttöliittymäkuvaukset. Ei-toiminnalliset vaatimukset listattiin. 

Mallinnettavan alueen käsitteistö kuvattiin luokkakaaviona ja mahdollisina 
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elinkaarikuvauksina. Määrittelyvaiheessa kuvattiin myös yleistä teknistä ja sovellusarkki-

tehtuuria esim. rajapintojen osalta, ottamatta kuitenkaan kantaa teknisiin yksityiskohtiin. 

Uudelleenkäytettävät komponentit pyrittiin tunnistamaan myös tässä vaiheessa. Lisäksi 

laadittiin testaussuunnitelmat. 

 Suunnitteluvaiheessa täydennettiin tekniset yksityiskohdat siten, että kehittäjät pystyvät 

toteuttamaan vaaditun sovelluksen tai sen osuuden. Suunnitteluvaiheessa tuli mukaan 

suunnitteluun mm. ohjelmointikielten ja arkkitehtuurisuunnittelun yksityiskohdat. Arkki-

tehtuurin osien ja kerrosten integrointi ja kommunikointi suunniteltiin. Vuorovaikutusme-

kanismit ja tarvittavat ajonaikaiset komponentit lisättiin kuvauksiin. Suunnitteluvaiheessa 

huolehdittiin myös jäljitettävyyden kuvaamisesta. Sovittuja standardeja käytettiin mm. 

käyttöliittymäsuunnittelussa. Käyttöliittymän prototyyppi rakennettiin ja käytettävyystes-

taus käynnistettiin. Suunnitteluvaiheeseen kuului myös tietokannan suunnittelu ja testauk-

sen suunnittelu sekä alustavat komponentti- ja integraatiosuunnitelmat.  

 Toteutusvaiheen ensimmäinen inkrementti sisälsi kehitysympäristön rakentamisen. Tuo-

tantoympäristö rakennettiin käyttöönoton yhteydessä. Toteutustyössä inkrementit ryhmi-

teltiin käyttötapauksittain tai komponenteittain aloittaen liiketoiminnan kannalta keskei-

simmistä. Yksikkötestissä kukin komponentti testattiin. Komponentit integroitiin ja integ-

rointi testattiin. Varsinainen järjestelmätestaus tehtiin, kun kaikki työn kohteena olleet 

komponentit oli toteutettu ja kelpuutettu yksikkö- ja integraatiotestauksessa.  

 Käyttöönotto oli aiemmin luetelluista vaiheista erillinen oma projektinsa, ja käyttöönoton 

suunnittelua tehtiin koko ajan rinnalla. Käyttöönottoa voitiin tehdä myös inkrementtien 

valmistuttua, sovittaen aikataulut asiakasorganisaation aikatauluihin.  Käyttöönottoproses-

siin kuuluu myös hyväksymistestaus, joka oli asiakkaan vastuulla, mutta tehtiin yhteis-

työssä asiakkaan kanssa. Käyttöönottoon liittyi myös asiakkaan uusi liiketoimintamalli ja 

sen prosessit. Hyväksymistestauksessa myös uusi toimintamalli ja organisointi testattiin 

hyväksymistestausten yhteydessä. 

 Laadunvarmistus tarkoittaa tulosten oikeellisuuden ja oikea-aikaisuuden varmistamista 

asiakkaan ja projektiryhmän näkökulmasta. Myös jatkokehittäminen otettiin tässä huomi-

oon. Laadunvarmistus mahdollisti ajoissa poikkeamiin puuttumisen ja korjaavat toimet. 

Aiemmin mainittujen testausten lisäksi toteutettiin katselmointeja, joihin osallistui 
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laadunvalvonnasta vastaavat, projektista projektipäällikkö ja muita edustajia ja asiakkaan 

edustajat. Katselmointipöytäkirjat esiteltiin projektin ohjausryhmälle. Projektissa oli mah-

dollista edetä seuraavaan vaiheeseen vasta, kun mahdolliset laatupoikkeamat on korjattu. 

Projektikohtaisesti saatettiin järjestää lisäksi myös vapaaehtoisia katselmuksia ja esim. 

laatupiirejä. Näissä tilaisuuksissa työtä voitiin ohjata, valmentaa ja ratkoa haasteita toteu-

tuksen aikana laajaa asiantuntemusta hyödyntäen. Toiminta toi nopeaa tukea ongelmati-

lanteissa ja edisti osaamisen leviämistä organisaatiossa. 

Lähtökohtaisesti ohjelmistotuotantoprosessi sisälsi monia ketteryyttä mahdollistavia ominaisuuk-

sia, kuten iteratiivinen ja inkrementaalinen kehitysmalli. Inkrementit olivat mahdollisia määritellä 

priorisoiduista asiakkaalle arvokkaista osista. Laatupiiriajattelu mahdollisti myös tehostetun laa-

dun tarkkailun ja jatkuvan oppimisen. Tämä oli kuitenkin vapaaehtoista. Projektinhallinnan erot-

taminen ohjelmistotuotannosta toi tarkasteluun haastetta, sillä ketteryydessä erottelu prosessialu-

eiksi ole samankaltaista kuin käytetyssä systeemityömallissa tai CMMI-mallissa. 

3.3 Jatkuva parantaminen yrityksessä 

Ohjelmistotuotantoprosessin sisällä osaaminen karttui jatkuvasti esim. vapaaehtoisessa laatupiiri-

toiminnassa. Ohjelmistotuotantoprosessia oli kehitetty yhteistyössä eri yksiköiden asiantuntijoiden 

kanssa perustuen heidän kokemuksiinsa ja vastaamaan muuttuneita tarpeita. Prosessista julkaistiin 

uusi versio noin kerran vuodessa. 

Ohjelmistotuotannon prosessi ja ohjeistot olivat olleet olemassa vuosia. Joillakin yksiköillä oli 

myös ISO9001-laatusertifikaatti. Eri yksiköt olivat omassa kehityksessään eri vaiheissa, joten käy-

tännöt poikkesivat toisistaan. Yrityksessä kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantamiseksi oli tavoit-

teeksi asetettu toiminnan yhtenäistäminen ja parhaiden käytäntöjen tunnistaminen ja käyttöönotto 

laajemmin. 

2004 oli otettu käyttöön CMMI ja mitattu kaikkien yksiköiden CMMI-kypsyystaso. Mittausten 

jälkeen yritys asetti tavoitteeksi saavuttaa taso 2 kaikissa yksiköissä ja kaikissa prosessialueissa 

kahden vuoden sisällä. Lisäksi kukin yksikkö valikoi keskeisimmät prosessialueensa, joille asetti 

kypsyystason 3 saavuttamisen 2006 vuoden loppuun mentäessä. Yrityksessä CMMI-arvioinnissa 

käytettiin jatkuvaa mallia, jolloin myös kunkin yksikön omat vahvuudet ja kehittämiskohteet 
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prosessialueissa pystyttiin nostamaan esiin. Tässä tehtävässä yhteistyössä toiminut yksikkö oli 

asettanut saavuttaa tason 2 ohjelmistotuotannossa pian. 2. tason prosessille on ominaista hallittu 

prosessi, joka suunnitellaan ja toteutetaan käytäntöjen mukaisesti. Prosessissa toimivat ammattitai-

toiset ihmiset, joilla on riittävät resurssit tulosten tuottamiseen. Mukana prosessissa on asiaankuu-

luvat sidosryhmät. Prosessia seurataan, valvotaan ja tarkistetaan sekä arvioidaan suhteessa proses-

sikuvaukseen. 

Yrityksen ohjelmistotuotantoprosessi oli kuvattu systeemityömallin pohjalta, ja sidos CMMI:n pro-

sessialueisiin oli selvitetty. CMMI:n mukainen vaatimusten hallinta ulottui yli koko ohjelmistotuo-

tantoprosessin liiketoiminnan kehittämisestä aina käyttöönottoon. CMMI:n vaatimusten määrittely 

kattoi liiketoiminnan kehittämisen ja määrittelyn ohjelmistotuotantoprosessista. CMMI:n tekninen 

ratkaisu ulottui liiketoiminnan kehittämisen loppuvaiheesta aina käyttöönottoon. CMMI:n tuotteen 

integrointi eteni ohjelmistotuotannon toteutus- ja käyttöönottovaiheissa. CMMI:n kelpuutus ja to-

dentaminen kattoivat lähes koko ohjelmistotuotantoprosessin liiketoiminnan kehittämisestä käyt-

töönottoon asti. 

Yksikössä ohjelmistotuotannon prosessit vaatimusten hallinta, vaatimusten määrittely, tekninen 

ratkaisu, tuotteen integrointi ja todentaminen olivat tasolla 1 tai alle 1. Kelpuutus oli yltänyt tasolle 

2. CMMI-arvioinnin yhteydessä oli todettu, että mistään prosessista ei kerätä prosessien paranta-

miseen liittyvää tietoa. Erityisesti vaatimusten hallinnan ja määrittelyn prosessialueilla oli tunnis-

tettu tarvetta koulutukseen, välineisiin ja prosessin arviointiin. Lisäksi vaatimusten ja teknisen rat-

kaisun välinen jäljitettävyys ei ollut selvitettävissä. Vaatimuksissa ei-toiminnalliset vaatimukset 

olivat vähäisellä painoarvolla. Teknisen ratkaisun osalta oli esitetty tarve kiinnittää huomiota do-

kumentoinnin tasoon. Tuotteen integroinnista arvioinnissa oli todettu, että kypsyystason paranta-

minen edellyttää yrityskohtaisen politiikan, prosessin ja ohjeiston tarkentamista. Todentamisen to-

teutuminen vaaditulla CMMI-tasolla oli todettu tarvitsevan katselmus- ja testauskäytäntöjen vah-

vistamista. Tämän tapaustutkimuksen osalta edelliseen perustuen on tarpeen kiinnittää huomiota 

erityisesti vaatimusten hallinnan, määrittelyn prosesseihin, sekä teknisen ratkaisun ja todentamisen 

prosessialueiden parannusmahdollisuuksiin. 
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4 Empiiriset kokeet ja havainnot 

4.1 Suunnittelu 

Tapaustutkimukselle (myöhemmin työ) oli nimetty ohjausryhmä, joka päätti työhön allokoitavista 

yksikön resursseista ja hyväksyi työn suunnitelmat ja tuotokset.  

Työssä kerättävän aineiston tuli olla samansuuntainen CMMI-pyrkimysten kanssa. Tämä tarkoitti 

mm. prosessialueiden rajan tunnistamista tuloksia analysoitaessa ja ehdotettavien käytäntöjen ra-

jausta. Työn yksityiskohtainen sisältö oli luottamuksellinen. Siitä voitiin kuitenkin nostaa esiin 

yleistäen ja yhteenvetoina ketteryyteen, ohjelmistotuotantoon ja parantamiseen liittyviä näkökoh-

tia. 

Suunnittelun taustalla olivat aiemmin määritellyt tavoitteet. Haasteena yksiköllä oli löytää sopivia 

käytäntöjä tukemaan tavoitteita.  

 

Kuva 9. Tavoitteista päätellyt tarpeet ohjelmistotuotantoa parantavien käytäntöjen valikoimiseksi. 

Kuvassa 9 nuolet osoittavat tavoitteisiin, joita Tapausyritys ja yksikkö olivat liiketoimintansa 

kautta asettaneet.  

 Yritystasolla kustannustehokkuus viittasi tarpeeseen korostaa tehokkuutta parantavia käy-

täntöjä. Laadukas toiminta viittasi ohjelmistotuotannon laatuun.  
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 Yksikkötasolla projektin onnistuminen viittasi ohjelmiston tai ohjelmistotuotannon laatuun 

ja asiakastyytyväisyys myös vaikuttavuutta parantaviin käytäntöihin. Myös yksikön omat 

tavoitteet oman ohjelmistotuotantonsa käytäntöjen parantamiseen linjaisi yksikön tavoit-

teita Yrityksen tavoitteisiin.  

 Suunnittelun perusteella kannatti lähteä tavoittelemaan käytäntöjä, jotka soveltuisivat ensi-

sijaisesti laadun tai vaikuttavauuden parantamiseen. Aiemmin esitellyistä [TrA18] käytän-

nöistä soveltuvat erityisesti käytännöt, jotka liittyvät ohjelmistokehityksen lähestymista-

paan (software development approach) ja jossakin määrin myös projektinhallintaan (project 

management) käytännöt. 

Vaatimusten perusteella tavoitteena oli löytää mahdollisia käytäntöjä CMMI:n määrittelyyn sopi-

vasta ohjelmistotuotannon prosessiluokasta, eli seuraavista prosesseista: vaatimusten hallinta, vaa-

timusmäärittely, tekninen ratkaisu, tuotteen integrointi, todentaminen ja kelpuutus. Lisäksi loppu-

tulosten esittelyssä ja jatkotoimissa tulisi ottaa huomioon CMMI:n 2. tason vaatimus: ”2-tasolla 

organisaation kehittämisprosessit ovat toistettavia ja ne tuottavat johdonmukaisia tuloksia, kaikki 

projektit ovat hallittuja siten, että prosessit ovat suunniteltuja, suoritettuja, mitattuja ja seurattuja”. 

Suunnitteluvaiheessa päätettiin, että pyritään löytämään ehdotuksia pohjautuen ohjelmistoproses-

seissa havaittuihin haasteisiin. Koska Yrityksellä ei ollut sitoutumista mihinkään erityiseen kette-

rään menetelmään, päätettiin, että ehdotukset sidotaan ensisijaisesti Ketteryyden Julistuksen Peri-

aatteisiin tai niistä johdettuihin, yritystä palveleviin periaatteisiin ja arvoihin. 

Taustalukemistona työssä olivat yleinen kirjallisuus, yrityksen projektinhallinnan ja ohjelmistotuo-

tannon ohjeistot ja yrityksen aineistoja ohjelmistotuotannon parantamisesta. Yrityksen aineistot 

olivat luottamuksellisia. 

Työssä hyödynsin tutkimusaineiston keruussa tuottamaani kyselylomaketta yhdistettynä haastatte-

luihin ja työpajoja. 
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Tutkimusmenetelmistä  

Käytetty tutkimusmenetelmä sisälsi seuraavien tutkimusmenetelmien piirteitä: 

- Tulkinnallinen tapaustutkimus (interpretitive case study [RuH09]); Projekteja ja ketteryy-

den periaatteita ja käytäntöjä tulkittiin tutkimukseen osallistujien ja ohjelmistotuotantopro-

jektien näkökulmasta.  

- Yhdistelmä kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä (mixed method, [RuH09]); Pelkäs-

tään kvantitatiivisten menetelmien käyttö olisi antanut liian kapean näkökulman, koska em-

piiriseen tutkimukseen osallistui melko pieni otos ihmisiä. Haastatteluilla oli mahdollisuus 

saada näkökulmia esiin laajemmin kuin esim. pelkällä kyselytutkimuksella.  

- Toimintatutkimus (action research [RuH09]); Työn aikana oli mahdollisuus kasvattaa hen-

kilöstön ymmärrystä ketteryydestä ohjelmistotuotannossa ja tällöin henkilöstön osallistu-

minen mahdolliseen ohjelmistotuotannon parantamiseen voisi myös kohentua.  

- Kehittävä/parantava tutkimus (improving); Parantaminen tarkoittaa mukautumista kon-

tekstiin [RuH09]. Tässä työssä tämä tarkoittaa ketteryyden soveltamista ohjelmistotuotan-

toon ja sen parantamiseen.  

Triangulaation näkökulma tutkimuksessa 

Tietolähteiden triangulaatiolla tarkoitetaan lähdemateriaalin keräämistä useasta eri lähteestä (data 

source triangulation, [RuH09]) tutkimustulosten laadun parantamiseksi. Tässä tapaustutkimuk-

sessa eri näkökulmia olivat liiketoiminnan, projektinhallinnan ja ohjelmistotuotannon asiantunti-

joiden näkökulmat. Haastateltaviin otettiin mukaan yksikön johdon ja laatuvastaavan, projektipääl-

liköiden ja asiantuntijoiden kokemukset projekteistaan sekä eri organisaatiossa ketteriin menetel-

miin tutustuneen näkemykset. Kahteen työpajaan osallistettiin ohjelmistotuotantoprojektin jäsenet 

pilottiryhmänä.  

Tutkimusmenetelmiin liittyvällä triangulaatiolla tarkoitetaan erilaisten tutkimusmenetelmien käyt-

töä (methodological triangulation [RuH09]). Tässä tapaustutkimuksessa se tarkoittaa esim. kvanti-

tatiivisten ja kvalitatiivisten menetelmien yhdistelyä haastatteluihin. 
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4.2 Läpivienti 

Empiirinen tutkimustyö vietiin läpi Yrityksen yksikössä noin vuoden mittaisen kehitysprojektin 

aikana. Kuvassa 10 on kehitysprojektin tärkeimmät tapahtumat tiivistettynä ja yhdistettynä tämän 

tutkielman työvaiheisiin. Kaikesta aineistosta on yleistetty ja ajanmukaistettu retrospektiivin kautta 

tämä tutkielma-aineisto vuonna 2020. 

 

Kuva 10. Kehitysprojektin vaiheet Yksikössä yhdistettynä tutkielman suunnittelu-, aineistonkeruu ja analysointi ja 

tulosten esittely -vaiheisiin. 

Tutkimustyö Yrityksessä suunniteltiin ja toteutettiin kehitysjaksoissa. Niitä olivat valmisteleva työ-

jakso, kehitysjaksot 1 – 5 ja viimeistelyjakso.  

Suunnitteluvaiheeseen liittyivät Yrityksen valmisteleva kehitysjakso ja kehitysjakso 1. Tärkeimmät 

tuotokseni olivat ohjausryhmän perehdytys ketteryyteen (teema: Ketterästä ohjelmistokehitys, sen 

käyttöönottoon ja soveltamiseen liittyvistä haasteet ja mahdollisuudet), ohjausryhmän työpajojen 

fasilitointi yhteenvetoineen, projektin suunnitelma resursseineen ja aikatauluineen kehitysjaksossa 

1. Vaiheeseen sisältyi myös perehtyminen Yrityksen projektinhallinnan ja ohjelmistotuotannon oh-

jeistoihin ja standardeihin. Suunnitteluvaiheeseen sisältyi paljon yksikön kehitysprojektin ja tut-

kielmatyön fokuksen tarkentamista ja yhteen linjausta. Työ sisälsi runsaasti itsenäistä työtä, tapaa-

misia yhteyshenkilön ja ohjausryhmän kanssa. 

Alkukeskustelussa käytiin läpi Yrityksen yksikön alustavia tavoitteita ja rajauksia kehitysprojek-

tille. Työpajoissa tarkennettiin yhteistä näkemystä kehitysprojektin tavoitteista, tarvittavista 
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tuotoksista ja laatukriteereistä sekä tulosten hyödyistä, projektin riskeistä ja työtavoista. Kehitys-

projektin onnistumisen kriteerinä oli yksikön kannalta, että he saivat kokemuksiinsa pohjautuvaa 

tietoa ketteryyden sovellettavuudesta ohjelmistotuotannossaan ja pohjan soveltamisohjeeseen. Ke-

hitysprojektia rajoittavat tekijät olivat käytössä olleet standardit. Suurimpana riskinä projektille 

nähtiin asiantuntijoiden käytettävissä olevan ajan riittävyys ja mahdollinen muutosvastarinta uu-

denlaista lähestymistapaa kohtaan. Toisaalta todettiin, että jos ympäristön koetaan rajoittavan työtä 

paljon, on tämänkin arvokas tulos jatkuvan kehittämisen kannalta. 

Vaiheeseen Aineiston keruu ja analysointi liittyivät kehitysjaksot 2 – 5. Tässä vaiheessa tuotin 

haastattelukysymykset, jotka testattiin koekäyttäjällä ennen haastattelujen toteutusta. Toteutin hen-

kilökohtaiset haastattelut ohjausryhmän osoittamille henkilöille ja pilottiprojektiksi kutsutulle ryh-

mälle kaksi työpajaa, jossa heidät perehdytettiin ketteryyden perusteisiin ja heidän ideansa kerättiin 

ohjelmistotuotannon jatkokehittämiseen. Tästä vaiheesta lisää tietoa seuraavassa luvussa. 

Yhteenveto ja tulosten esittelyvaiheeseen liittyi Yrityksen projektin viimeistelyjakso, jossa kokosin 

aineistoja, tein yhteenvetoja, luonnoksen soveltamisohjeesta ja valmistelin henkilöstötilaisuuden 

esityksen.  

Kunkin kehitysvaiheen sisältö, tulokset, avoimet kysymykset ja jatkosuunnitelmat olivat ohjaus-

ryhmän käsittelyssä kehitysvaiheittain. Ohjausryhmän yhteiset kokoukset painottuivat valmistelu-

vaiheeseen. Kehitysjaksojen 2 – 5 ja viimeistelyjakson aikana ohjausryhmä kokoontui yhteensä 

kaksi kertaa. Muutoin yhteydenpito tapahtui nimetyn ohjausryhmän yhteyshenkilön kanssa työko-

kouksissa tai sähköpostitse. Ohjausryhmän tapaamisista kirjoitin muistiot. 

4.3 Aineiston keruu ja analysointi 

Suunnitteluvaiheessa oli päätetty, että aineistoa kerätään henkilöstön kokemuksista ohjelmistotuo-

tantoprojekteissa ja näkemyksistä kehittämiseen. Suunnitteluvaiheessa hyväksyttiin mahdollisuus 

haastatella 10 nimettyä henkilöä. Kunkin haastattelun maksimipituudeksi sovittiin kaksi tuntia. 

Käytännössä haastatteluja pystyttiin toteuttamaan 7.  
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Haastatteluihin osallistuvilta henkilöitä löytyi kaikista eri ohjelmistotuotantoon liittyvistä tehtävä-

alueista, joita olivat määrittely, suunnittelu, toteutus ja testaus. Lisäksi mukana oli projektipäälli-

köinä toimivia. 

Haastateltavista kolme arvioi yhtä projektia ja neljä arvioi yleisemmin kokemuksistaan liittyen mo-

neen eri projektiin yksikössä. Haastateltavien arvioimistas projekteista yksi oli päättynyt, kaksi oli 

vielä käynnissä olevaa. Päättynyt projekti oli onnistuneesti toteuttanut kaikki ohjelmistolta vaadit-

tavat piirteet, mutta todellinen työmäärä oli ylittänyt arviot. Yksikössä toteutettavat projektit olivat 

pääsääntöisesti pitkiä projekteja, kesto 10 kuukaudesta ylöspäin. 

Suunnitteluvaiheessa päätettiin, että haastattelujen ja ketterien periaatteiden kautta löydettyjen hy-

vien käytäntöjen testausta ja arviointia tekee kaksi pilottiprojektia. Tarkoitus oli tarkastella pilo-

toinnin jälkeen henkilöstön kokemuksia ja projektien onnistumista. Ohjausryhmä totesi kuitenkin 

nopeasti, että sopivia pilottiprojekteja ei ollut osoitettavissa. Ohjausryhmä päätti, että projektihen-

kilöstön näkemyksiä voidaan kerätä projektiryhmältä, jolle järjestetään erilliset työpajat ketterään 

ohjelmistokehitykseen perehtymiseksi ja, että heidän ideoitaan käytäntöjen kehittämiseen kerätään 

työpajoissa. Tätä ryhmää kutsuttiin pilottiprojektiksi. Työpajoja järjestettiin kaksi samalle ryh-

mälle. Asiakasnäkökulma jäi puuttumaan tutkimustyöstä, koska aitoja pilottiprojekteja ei ollut. 

Tutkimusaineisto koostui siis ensisijaisesti tehdyistä haastatteluista. 

Haastattelukysymysten laadinta 

Tapaustutkimuksen ydinkysymys oli tutkimuskysymys Q3 voiko ketteryyttä hyödyntää tapausyri-

tyksen yksikön ohjelmistotuotannon parantamisessa? Tätä kysymystä olen pilkkonut osiin kuvan 

11 mukaisesti soveltaen Goal-Question-Metric-menetelmää. 
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Kuva 11 Tutkimuskysymys purettuna osiin GQM-menetelmää soveltaen. 

Oletuksena tässä on, että ketteryyttä voi hyödyntää ohjelmistotuotannon parantamisessa, jos kette-

ryydestä löytyy sellaisia periaatteita tai toimintamalleja, jotka vastaavat ohjelmistotuotantoprojek-

tien haasteisiin ja, jotka organisaatio on valmis ottamaan käyttöön ja sopivat yksikön ohjelmisto-

tuotannon kehittämistarpeisiin. 

Jotta ydinkysymykseen voisi löytää vastauksen, selvitin tapausyrityksen projektien onnistumiste-

kijät ja niiden haasteiden kautta tarpeita ohjelmistotuotannon kehittämiselle. Pidin tärkeänä tunnis-

taa myös, mikä ohjelmistotuotannossa oli jo ketterien periaatteiden mukaista toimintaa ja mitkä 

periaatteet olivat niitä, jotka haastateltavien käsitysten mukaan saattoivat parantaa ohjelmistopro-

jekteja onnistumaan. Näistä lähtökohdista syntyi kysymykset Q1 – Q4. Kysymys Q5 ei ole haas-

tattelulomakkeen kysymys, vaan kysymys, johon vastaus syntyi muiden kysymysten lopputuloksia 

ja yksikön kehitystavoitteita vertailemalla. Kuvassa 3 keltaisella symbolilla merkityt otsikot vas-

taavat mittareita GQM-menetelmässä. Tässä olen nimennyt metriikat ryhmiksi tekijöitä, jotka syn-

tyivät haastatteluvastausten analyysista listauksina:  

- Onnistumistekijät tarkoittavat haastateltavien ohjelmistotuotantoprojekteihin liittyvistä ko-

kemuksista nimeämiä asioita, jotka heidän näkemyksensä mukaan ovat edesauttaneet pro-

jektien onnistumista tai edistymistä. Tällainen voi olla yksittäinen periaate, toimintatapa tai 

projektin ominaisuus, esim. vahva testausosaaminen tiimissä. 
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- Haastetekijät tarkoittavat haastateltavien nimeämiä asioita, jotka heidän näkemyksensä 

mukaan olivat haitanneet projektien onnistumista tai edistymistä. 

- Toteutuvat tekijät tarkoittavat tässä haasteltavien vastauksista tehtyä yhteenvetoa ketteristä 

periaatteista, joiden mukaista toimintaa heidän kokemuksensa mukaan ohjelmistoprojek-

teissa oli esiintynyt.  

- Mahdollistavat tekijät tarkoittavat tässä haastateltavien vastauksista tehtyä yhteenvetoa ket-

teristä periaatteista, joiden mukaisella toiminnalla ohjelmistoprojekteissa olisi voitu onnis-

tua heidän näkemyksensä mukaan vieläkin paremmin. 

- Vaikuttavat tekijät tarkoittavat tässä listaa sellaisista ohjelmistotuotantoa kehittävistä teki-

jöistä, jotka vastaavat ohjelmistotuotannossa esiintyviin haasteisiin, noudattavat ketterän 

ohjelmistotuotannon mukaisia toimintatapoja ja jotka eivät ole ristiriidassa yksikön tai Yri-

tyksen CMMI-tavoitteiden kanssa. Vastaukset on saatu tulkitsemalla ja vertailemalla Q1 - 

Q4 kysymysten tuloksia ja yksikön kehitystarpeita. 

Keräsin aineistoa haastatteluissa, joissa osassa käytin valmistelemaani pohjaa. Haastatteluilla pyrin 

keräämän sekä laadullista että määrällistä aineistoa. Määrälliseen tutkimukseen tuotin suljettuja 

monivalintakysymyksiä ketteryyden periaatteista. Haastattelu oli siten puolirakenteellinen (semi-

structured).  

Haastateltavat vastasivat ensin avoimiin kysymyksiin kokemuksistaan ohjelmistoprojektien onnis-

tumis- ja haastetekijöistä. Sen jälkeen he vastasivat kyselypohjan suljettuihin kysymyksiin kette-

ryyden periaatteista ja sen jälkeen haastattelulla täydennettiin näkemyksiä mm. parhaista käytän-

nöistä avoimilla kysymyksillä. Samalla pystyin varmistamaan, että ymmärsin haastateltavan näkö-

kulman tutkimuskysymyksiin. Toteutin haastattelut itse olemalla suorassa kontaktissa haastatelta-

viin. Haastattelut olivat luottamuksellisia, niitä ei ollut mahdollisuutta tallentaa. 

Haastattelulomake koostui seuraavista osista 

- Taustakysymykset (nimi, tehtävänimike, työkokemus eri ohjelmistotuotantoprojektien työ-

tehtävistä) 
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- Näkökulma, josta käsin haasteltava vastaa; yleinen tai valitun projektin näkökulma, jos vas-

taukset kohdistuivat kokemuksiin valikoidusta projektista. 

- Valinnainen osuus: kyselyssä arvioitavan projektin kuvaus orientaatioperustaksi 

- Kokemukset yksikön projekteista/projektista; tässä kartoitettiin näkemyksiä projektien on-

nistumista tai edistymistä edesauttaneet tekijät tai toimintatavat. Vastaavasti nimettiin pro-

jektin onnistumista ja edistymistä haitanneet tekijät/tomintatavat. Tämä kyselylomakkeen 

kohta vastaa GQM-kysymyksiin Q1 ja Q2. 

- Seuraavat kysymykset liittyivät haastateltavien käsityksiin käytännöistä, jotka liittyivät ket-

teryyden Julistuksen periaatteisiin: 

o kokemukset nykytilasta liittyvät GQM-kysymykseen Q3: haastateltavaa pyydettiin 

arvioimaan miten hyvin periaate kuvaa hänen mielestään yksikön projekteissa esiin-

tyneitä toimintaperiaatteita. Tässä vastaukset esitettiin rastittamalla sopivin vaihto-

ehto (ei kuvaa, kuvaa huonosti, kuvaa hyvin, kuvaa erittäin hyvin). Haastattelussa 

oli mahdollisuus myös perustella tai tarkentaa vastausta. 

o näkemykset mahdollisuuksista liittyvät GQM-kysymykseen Q4: haastateltavaa 

pyydettiin arvioimaan, mitä periaatteita noudattamalla olisi voitu menestyä projek-

tissa/projekteissa vieläkin paremmin. Monivalintakysymysten muoto oli sama kuin 

edeltävässä tehtävässä. Lisäksi haastattelussa oli mahdollisuus nimetä parhaita käy-

täntöjä tai tarkentaa vastausta vapaamuotoisesti. 

Haastattelulomakkeen kysymykset testattiin ja hyväksyttiin ohjausryhmässä ennen haastattelujen 

toteutusta. Haastateltujen yksilöiden henkilökohtaisia vastauksia ei julkaistu, vastauksista tuotettiin 

yksi yhteenveto, koska vastaajien lukumäärä eri ryhmissä oli niin pieni eri ryhmissä. Ryhmittely ei 

olisi tuonut lisäarvoa. 
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4.4 Tulosten esittely 

Vapaamuotoisista vastauksista etsin ja luokittelin kohdat, jotka vastasivat kokemuksiin projektien 

onnistumis- ja haastetekijöistä (aiemmat GQM-kysymykset 1 ja 2). Vastaukset ryhmittelin luok-

kiin myynti, projektinhallinta, ohjelmistotuotanto ja kulttuuri, jotta pystyin erottelemaan tekijät, 

jotka liittyivät suoraan CMMI:n mukaiseen ohjelmistotuotantoon. Projektinhallinta on CMMI:ssä 

oma prosessiluokkansa. Myynti otettiin omaksi luokittelutekijäksi, mutta ei sisälly erillisenä 

CMMI-luokkiin. Kulttuuri-luokkaan listasin tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa kaikille alueille. Tau-

lukossa 6 näkyvät haastattelutuloksista lasketut havaintojen määrät (n) kussakin luokassa. 

 

Taulukko 6. Haastattelujen vapaamuotoisten vastausten lukumäärät luokiteltuina. Vastaukset koskivat 

ohjelmistotuotantoprojektien onnistumis- ja haastetekijöitä (kysymykset Q1, Q2). 

Ohjelmistotuotantoprosessien onnistumistekijöiksi mainittiin mm. koestettu arkkitehtuuriratkaisu, 

inkrementaalinen prosessi, systemaattinen testaus, kokeneet ohjelmoijat, motivoituneet tekijät, asi-

akkaan kanssa yhteisesti sovitut määrittelykuvaukset ja liiketoiminnan kehittämiselle allokoitu 

aika. 

Ohjelmistotuotantoprosessien haastetekijöiksi mainittiin mm. epäselvät tavoitteet, byrokratia pää-

töksenteossa (sekä asiakkaan että oman organisaation), kommunikointihaasteet projektin alussa ja 

muutostilanteissa sekä asiakkaan resurssipula. 

Huomattavaa on, että yrityskulttuurista nousevien tekijöiden määrä oli vastauksissa merkittävä. Ne 

vaikuttavat yleisesti ihmisten asenteisiin ja toimintatapaan kaikilla prosessialueilla. 
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Vapaamuotoisissa vastauksia onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä oli kaksi, mutta haastetekijöitä 

peräti yhdeksän, mikä on määränä suurempi kuin suoraan ohjelmistotuotantoon kohdistuvien haas-

teiden määrä. 

Kulttuurista nouseviksi onnistumistekijöiksi mainittiin hyvä tiimi ja se, että autetaan toisia sekä 

palkitseva tunne, joka syntyy organisaation omaksumasta inkrementaalisesta työtavasta. Haastete-

kijöinä kulttuurista nousi joukko tekijöitä, jotka voidaan yleistää seuraavasti: hidas reagointi haas-

tetilanteissa, sitoutumisen vajaus muutoksissa ja vastuunotossa, ajan ja vaikutusmahdollisuuksien 

vähäisyys toimintatapojen kehittämiseen. 

CMMI-prosesseissa myynti ja projektinhallinta rajautuvat pois ohjelmistotuotannon prosesseista, 

niihin liittyviin yksityiskohtiin ei pureuduta tässä. Joskin ketterän lähestymistavan kannalta pro-

jektinhallinnan ja ohjelmistotuotannon erottelu onkin haastavaa eikä yksiselitteistä, koska ketterät 

käytännöt ja menetelmät liittyvät yleensä läheisesti kumpaankin alueeseen. 

Toteutuvat tekijät 

Kehitysprojektin ohjausryhmän kanssa oli käyty läpi Ketteryyden Julistuksen periaatteet ja niiden 

pohjalta räätälöity yksikölle sopivat sanamuodot räätälöidyiksi ketteryyden periaatteiksi. Näitä pe-

riaatteita käytettiin kyselylomakkeissa ja vastausten mittauksissa. 

GQM-menetelmällä johdettuun Q3-kysymyksellä etsittiin vastauksia siihen, mitkä ketteryyden pe-

riaatteet toteutuivat jo tutkimusta tehtäessä ohjelmistotuotantoprojekteissa haastateltavien koke-

musten mukaan. Haastateltavilta kysyttiin, mitkä räätälöidyistä ketteryyden periaatteista kuvaavat 

heidän mielestään heidän arvioimiaan ohjelmistotuotantoprojekteja.  

Seuraavassa selityksineen valinnaiset vastausvaihtoehdot, jotka kyselylomakkeella kuhunkin rää-

tälöityyn periaatteen yhteydessä esiintyivät:  

1. Ei kuvaa (painoarvo -2) – Periaate ei kuvaa haastateltavan kokemusta ohjelmistoprojek-
teista  

2. Kuvaa huonosti (painoarvo -1) – Periaate kuvaa huonosti tai erittäin vähän haastateltavan 
kokemusta ohjelmistoprojekteista 

3. Kuvaa hyvin (painoarvo 1) – Periaate kuvaa hyvin haastateltavan kokemusta ohjelmisto-
projekteista 
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4. Kuvaa erittäin hyvin (painoarvo 2) – Periaate kuvaa erittäin hyvin haastateltavan kokemusta 
ohjelmistoprojekteista  

Vastauksista laskettiin havaintojen määrän painotettu keskiarvo vaihtoehdoista 1 ja 2 seuraavan 

taulukon Ei-vastauksia-sarakkeeseen ja vaihtoehdoista 3 ja 4 vastaava luku taulukon Kyllä-vas-

tauksia sarakkeeseen. Taulukossa 12 Kyllä-vastauksia sarakkeissa olevat punaisella ympyröidyt 

arvot osoittavat ne räätälöidyt periaatteet, jotka haastattelijat kokivat eniten ohjelmistoprojektia 

kuvaaviksi räätälöidyistä periaatteista. Himmeämmällä teksti- ja pohjaväreillä olevat arvot eivät 

ole merkityksellisiä tässä. Ympyröidyt arvot ilmaisevat yksikössä olemassa olevia mahdollisia vah-

vuuksia, joiden kautta on mahdollisuus löytää hyviä käytäntöjä levitettäväksi. 

 

Taulukko7. Räätälöidyt periaatteet 3,5,6,9 ja 11toteutuivat haastateltavien kokemusten perusteella parhaiten 

ohjelmistoprojekteissa tutkimushetkellä.  

Taulukossa 7 oikeanpuolimmaisen sarakkeen tumman vihreät solut edustavat periaatteita, joita vas-

taajat tunnistivat ohjelmistotuotantoprojekteissa noudatettavan. Toteutuvista periaatteista korostui-

vat Periaate 5 Projektin jäsenten motivoituneisuus ja luottamus, Periaate 6 Kommunikointi tapah-

tuu ensisijaisesti keskustelemalla, Periaate 9 Jatkuva huomio teknisessä erinomaisuudessa ja suun-

nittelun laadussa, Periaate 3 Projektin tärkein tuotos on toimiva ohjelmisto ja Periaate 11 
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Projektiryhmä on itseohjautuva ja pystyy löytämään parhaan arkkitehtuurin ja suunnitteluratkaisut 

työn kuluessa. Taulukon muut arvot eivät ole tässä merkittäviä. 

Mahdollistavat tekijät 

Q4-kysymyksellä etsittiin vastauksia siihen, mitkä ketteryyden periaatteet olisivat haastateltavien 

näkemyksen mukaan voineet vaikuttaa ohjelmistoprojektien parempaan onnistumiseen tai edisty-

miseen. Tulokset on esitetty taulukossa 8 ja laskentatapa vastaa aiemmin esitettyä taulukkoa. 

 

Taulukko 8. Räätälöidyt periaatteet, joiden mukaista toimintaa kehittämällä voi olla vaikutus ohjelmistoprojektin 

menestymiseen paremmin. 

Taulukossa 8 oikeassa laidassa tumman vihreällä pohjalla olevat luvut ilmaisevat ne räätälöidyt 

periaatteet, joiden mukaista toimintaa kehittämällä vastaajat uskovat projektien menestyvän vielä-

kin paremmin. Muilla taulukon numerosoluilla ei ole tässä merkitystä. 

Räätälöityjen periaatteiden 3, 5, 6 ja 9 mukaista toimintaa vahvistamalla vastaajat näkevät olevan 

mahdollisuuksia vaikuttaa ohjelmistoprojektien vieläkin parempaan onnistumiseen ja edistymi-

seen. Itseohjautuvuuden (räätälöity periaate 11) parantamisella ei nähty olevan merkitystä. Sen si-

jaan kehittämisen arvoiseksi nähtiin seuraavien räätälöityjen periaatteiden mukaisen toiminnan: 
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Räätälöity periaate 1 Projektissa on tärkeää tuottaa aikaisin ja usein asiakkaalle arvokkaita tuotok-

sia, räätälöity periaate 2 Projektissa pystytään käsittelemään myös myöhäisessä vaiheessa tulleet 

vaatimusten muutokset, räätälöity periaate 4 Liiketoiminnan edustajat ja kehittäjät ovat yhteis-

työssä päivittäin, räätälöity periaate 10 Yksinkertaisuus on tärkeää. Työtä ei maksimoida, räätälöity 

periaate 12 Projektiryhmä tarkistaa työtapojaan ja säätää niitä tehokkaammiksi säännöllisesti pro-

jektin kuluessa. Taulukossa 8 ympyröidyt arvot ovat niitä, joita haluttiin kehittää. 

Vapaamuotoisissa vastauksissa nousi esiin myös mahdollisuuksia, joilla haasteisiin voitaisiin vas-

tata. Tässä yhteydessä kysyttiin myös tekijöitä, jotka haittaisivat tai edistäisivät esiin nostettujen 

mahdollisuuksien toteutumista organisaatiossa. Taulukossa 9 on esitetty haasteiden ratkaisuiksi esi-

tettyjen mahdollistavien tekijöiden lukumäärät. Keskustelussa nousi selkeästi esiin se, että eri pro-

sessialueet vaikuttavat toisiinsa merkittävästi. Ohjelmistotuotannon parantamiseen voi siis vaikut-

taa myös myynnissä, projektinhallinnassa tai kulttuurissa tapahtuvat muutokset. Mahdollisuuksien 

toteutumista voi sekä haitata että edistää myös eri alueilta nousevat tekijät. Esim. myyntiprosessissa 

saattaa esiintyä tekijöitä, jotka haittaavat tai edistävät ohjelmistotuotannon parantamisen mahdol-

lisuuksia (vrt. taulukko 9). Tällä havainnolla on merkitystä, kun CMMI:n mukaista kehittämistä 

halutaan edistää organisaatiossa. 

 

Taulukko 9. Avoimissa kysymyksissä esiin nousseiden mahdollistavien tekijöiden lukumäärät luokiteltuna. Lisäksi 

mahdollistavan tekijän toteutumista organisaatiossa haittaavat tai edistävät tekijät havaintojen lukumäärinä. 

Vapaamuotoisista keskusteluista poimitut ohjelmistotuotannon parantamista edistävät mahdolli-

suudet voidaan yleistää seuraavasti: 1) yksinkertainen prosessi, jota osataan soveltaa, 2) muutosten 
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hallinnan ja vaikutusten arvioinnin vahvistaminen, 3) laadunvarmistuskäytännöt mukaan jo pro-

jektin alussa, 4) priorisointi ja iterointi asiakaslähtöisesti, 5) kyky ja rohkeus soveltaa asioita. 

 

Vaikuttavat tekijät 

Vaikuttavat tekijät tarkoittavat tässä listaa sellaisista ohjelmistotuotantoa kehittävistä tekijöistä, 

jotka vastaavat tunnistettuihin ohjelmistotuotannon haasteisiin, noudattavat ketterän ohjelmisto-

tuotannon mukaisia periaatteita, joiden mukaista toimintaa yksikkö on valmis kehittämään, ja jotka 

eivät ole ristiriidassa yksikön tai Yrityksen CMMI-tavoitteiden kanssa.  

Taulukossa 10 on esitetty vihreillä soluilla aiemmin esiin nousseet periaatteet, joiden mukaisia toi-

mintatapoja haasteltavat kokivat projekteissa esiintyvän sekä periaatteet, jotka he tunnistivat ohjel-

mistotuotannon parantamista mahdollistavina tekijöinä. Näistä vaikuttaviksi tekijöiksi on sinisellä 

merkitty ne, jotka päättelemällä parhaiten voisivat vaikuttaa haastatteluissa löytyneiden haasteiden 

ratkaisussa ja siten myös ohjelmistotuotantoprosessia parantavina. Mitä tummempi solun väritys 

on, sitä useammin sitä vastaava periaate esiintyy haasteisiin parantavasti vaikuttavana tekijänä.  

 

Taulukko 10. Ohjelmistotuotannossa toteutuvat ja kehittämistä mahdollistavat tekijät (vihreät solut) ja haasteiden 

ratkaisuun parhaiten vaikuttavat tekijät (siniset solut). 
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Seuraavassa päättelyä haastattelujen haasteisiin liittyvistä vaikuttavista tekijöistä:  

Epäselvät tavoitteet -haaste viittaa siihen, että ohjelmistoprojekteissa ei ymmärrettäisi riittävän 

hyvin asiakkaan liiketoiminnan tai projektin tavoitteita tai niitä ei ole pystytty kommunikoimaan 

riittävän hyvin. Kuvasta poimittuna tähän haasteeseen voitaisiin parhaiten vaikuttaa hyvällä kom-

munikoinnilla asiakkaan kanssa (periaatteet 4 ja 6) ja sillä, että saadaan tavoitteita tarkennetuksi 

koko ajan palautteen kautta tavoitteita (periaate 1) ja on käytännöt muutosten hallintaan (periaate 

2). Haastattelujen yhteydessä todettiin myös, että myynnin, projektinhallinnan ja ohjelmistotuotan-

non yhteistyö kaipaisi parantamista. Tähän tueksi voitaisiin kehittää työtapoja, joilla prosessialuei-

den yhteisymmärrys paranisi (periaate 12 sovellettuna organisaatiotasolle). 

Byrokratia päätöksenteossa (sekä asiakkaan että oman organisaation) aiheutti erityisesti projek-

tien hidastumista. Tässä nousi esiin mahdollisuus kommunikoida päätöksentekijöiden kanssa no-

peammin arjessa (periaatteet 4 ja 6). Tähän haasteeseen liittyy myös kummankin organisaation 

päätöksentekorakenteet organisaatiossa ja se, keitä ohjelmistoprojektiin valitaan. 

Kommunikointihaasteisiin projektin alussa ja muutostilanteissa auttaisi todennäköisesti edel-

leen jo löydettyjen periaatteiden (periaatteet 2, 4 ja 6) mukaisten toimintatapojen kehittäminen.  

Asiakkaan resurssipula on haaste, joka liittyy asiakkaan mahdollisuuksiin osoittaa riittävästi oi-

keanlaisia resursseja projektiin oikea-aikaisesti. Tässä juurisyyt saattavat olla jo projektin käynnis-

tyksessä tapahtuneessa resurssien allokoinnissa, jolloin asiaan voitaisiin vaikuttaa parhaiten 

myynti- ja projektinhallintaprosessien kautta. Jos kyseessä on satunnainen projektinaikainen re-

surssipula, asiaa saattaisi edistää jo aiemmin löydettyjen periaatteiden (periaatteet 4 ja 6) mukaisen 

toiminnan vahvistaminen. 

Edellisistä haasteista pääteltynä kaikkein keskeisimmäksi nousivat asiakasyhteistyötä ja kommu-

nikointia korostavat periaatteet. Merkittävinä vaikuttavina tekijöinä ovat myös muutostenhallin-

taan, tiheisiin toimituksiin ja työtapojen kehittämiseen liittyvät periaatteet. Periaatteen 6 mukaista 

toimintaa oli jo havaittu ohjelmistoprojekteissa käytettävän, muiden löydettyjen periaatteiden (1, 

2, 4 ja 12) mukaisia toimintamalleja organisaatio oli haastattelujen perusteella todennäköisesti val-

mis kehittämään. 

Liiketoiminnan keskeisenä tavoitteena oli tukea projektien parempaa onnistumista ja asiakastyyty-

väisyyttä, laadukasta ja kustannustehokasta toimintaa. Vaikuttavat periaatteet voitaneen tulkita 1, 
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2, 4, 6 ja 12 olivat samansuuntaisia liiketoiminnan tavoitteiden kanssa eivätkä olleet ristiriitaisia 

CMMI-tavoitteiden kanssa. Periaatteiden mukaisen toiminnan kehittäminen saattaisi parantaa ih-

misten ammattitaitoa, asiaankuuluvien sidosryhmien mukaan ottamista projektiin, prosessin arvi-

ointia säännönmukaisesti, mitkä olisivat voineet vaikuttaa positiivisesti CMMI:n tason 2 saavutta-

miseen ohjelmistotuotantoprojekteissa. Nämä tekijät eivät kuitenkaan yksin riitä ohjelmistotuotan-

non kaikkien prosessien parantamiseen koko yksikössä tai Yrityksessä. 

Pilottiprojektin työpajat 

Pilottiryhmälle (pilottiprojekti) suunnatuissa työpajoissa perehdytin henkilöstöä ketterään ohjel-

mistotuotantoon ja fasilitoin ryhmän työtä. Ryhmä tuotti ideoita ohjelmistotuotannon paranta-

miseksi tutkimustyöstä johdettujen periaatteiden mukaista toimintaa kehittämällä. Ideat koottiin 

listoiksi mahdollista jatkokehittämistä varten.  

Kahteen työpajaan osallistui 24 henkilöä. Heistä 54 % koki mielekkääksi ketterien periaatteiden 

vahvemman hyödyntämisen ohjelmistotuotannossa ja sen jatkokehittämisessä. Sama määrä osal-

listujista raportoi tuntevansa ketteryyttä jonkin verran. 58 % osallistuneista kirjasi ehdotuksiaan 

kehittämiseen. Ehdotukset oli tiivistetty 14 kohdan listaksi, jota ohjausryhmällä oli mahdollisuus 

hyödyntää kehittämisestä päätettäessä. Yleisesti työpajoissa nousi esiin silloin käytössä olevien 

prosessien jäykkyys. Niitä noudatettiin varmuuden vuoksi tarkoin. Ketterien menetelmien kautta 

toivottiin mahdollisuutta soveltamiseen. Työpajassa nousi esiin tarpeet kouluttaa koko organisaa-

tio. Osallistujat kokivat, että ketteryyden hyödyntäminen vaatisi myös uudenlaista asennoitumista 

ja johdon tukea. Yksityiskohtaisia ehdotuksia ei raportoida tässä työssä.  
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5 Johtopäätökset ja jatkosuositukset  

Tässä tutkielmassa käsiteltiin ketterään ohjelmistotuotantoa ja sen parantamisen mahdollisuuksia 

tapausyrityksessä. Alkuosassa käytiin läpi alueen terminologiaa. Tässä luvussa käyn läpi vielä tut-

kimuskysymykset ja teen johtopäätökset tapaustutkimuksesta ja pohdin tapausyritykseen liittyvää 

tilannetta tämän päivän tietojen valossa.  

5.1 Tutkimuskysymykset RQ1 ja RQ2 

RQ1:  Mitä ketteryys on, ja miten sitä voidaan soveltaa ohjelmistoprojekteissa? 

Ketteryys voidaan määritellä usealla tavalla. Agile Alliance kirjoittaa näin: Ketteryys on kyky 

luoda muutoksia ja vastata niihin. Se on tapa käsitellä epävarmaa ja myrskyisää ympäristöä ja on-

nistua siinä viime kädessä. Mielestäni ketteryyden mieltäminen organisaation tai yksilön kykynä 

on oivallinen. Organisaation kyky mitataan kyvykkyytenä, joka puolestaan liittyy myös CMMI-

mallin käyttöön.  

Ketterät menetelmät, Ketteryyden Julistus, sen arvot ja periaatteet ovat ohjelmistoprojekteissa so-

vellettavia asioita. Viime kädessä yksilöiden kyvyt ja organisaation kyvykkyys määrittelee, miten 

hyvin ohjelmistoprojekteissa onnistutaan.  

Ketteryyden Julistus ja ketterät menetelmät ovat tarkoitettu sovellettavaksi ohjelmistokehitykseen. 

Tällöin on tarpeen räätälöidä menetelmiä tai käytäntöjä projektiympäristöön sopivaksi. Ketteriä 

käytäntöjä voi käyttää yksittäin, mutta paras hyöty saavutetaan ottamalla projektin tilanteeseen so-

piva määrä projektinhallintaan tai ohjelmistotuotannon tarpeisiin sovitettavia käytäntöjä. Projek-

tiympäristössä olevat tekijät määrittelevät, mitkä menetelmät kulloinkin parhaiten soveltuvat. Ket-

teriä menetelmiä on mahdollista käyttää yhdessä myös suunnitelmaorientoituneen menetelmän 

kanssa sovittaen työmäärät sopiviksi suhteessa projektin riskeihin. 

Ketteryyttä, ketteriä menetelmiä ja käytäntöjä voi hyödyntää myös esim. ohjelmistotuotannon pa-

rantamiseen. Ketteriä menetelmiä tai käytäntöjä käytettäessä usein on jonkinlainen parannustavoite 

taustalla. Ketteryys ja CMMI-käytännöt ovat lähentyneet toisiaan myös viime vuosina. Ketteryyttä 

on mahdollisuus käyttää myös ohjelmistotuotantoprosessien parantamiseen CMMI-tasolta toiselle. 

Vastaavasti on todettu CMMI-kypsyystasojen parantavan ketteryyttä myös.  
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Ketteryyden käyttö ohjelmistoprojekteissa hyödyllisellä tavalla voidaan tulkita kyvyksi osata valita 

oikeat keinot muuttuvissa tilanteissa. Ohjelmistotuotannon jatkuvassa parantamisessa kyky toimia 

oppivana organisaationa voidaan katsoa yhdeksi ketteryyden edellytykseksi.  

RQ2: Mitä haasteita ja huomioon otettavia tekijöitä ketteryyden käyttöönottoon liittyy? 

Ketteryyden käyttöönotosta ja käytön laajentamisessa suurin haaste on organisaatiokulttuurista 

nouseva muutosvastarinta. Ketterä lähestymistapa sisältää arvoja ja periaatteita. Siinä on siis sa-

mankaltaisia elementtejä kuin organisaatiokulttuurissa. Käyttöönotettaessa on hyvä tiedostaa, mil-

lainen on organisaation vallitseva kulttuuri. Jos kyseessä on kovin hierarkkinen kulttuuri, vaatii 

käyttöönotto enemmän resursseja, aikaa kuin esim. hyvin kehitysorientoitunut uusi ohjelmistoyri-

tys.  

Ketteryyden käyttöönotto edellyttää johdon sitoutumista. Johdon sitoutuessa, on henkilöstön hel-

pompi sitoutua uusiin asioihin ja heillä on rohkeutta edetä uusien asioiden käyttöönotossa.  

Käyttöönotossa on tarpeen ottaa huomioon myös erilaiset laatukäytännöt, jotka saattavat sitoa or-

ganisaatiota ja aiheuttaa ketteryyden sovittamisen olemassa oleviin toimintatapoihin. 

Käyttöönotto ei tapahdu nopeasti, vaan siihen tulee varata aikaa. Koulutukset, työvälineet tehosta-

vat käyttöönottoa. 

The 14th Annual State of Agile™ -raporttia luettaessa on helppo huomata, että ketteryyden käyt-

töönotto on tänä päivänä erilaista kuin tapaustutkimuksen aikoihin. Ohjelmistokehityksen ja -hal-

linnan tavat ovat muuttuneet. Pilviteknologia on lähentänyt kehittämisen ja operatiivisen toiminnan 

yhteen ja nyt merkittävää käyttöönotossa on huolehtia DevOps-näkökulmasta yhtenä kokonaisuu-

tena. Sama trendi näkyy CMMI:in uusimmassa versiossa. Sovellushallinnan prosessit ovat saaneet 

kehittämisen rinnalla aiempaa vahvemman aseman.  

Myöskään projektihallinnan käytäntöjä ei erotella kehityksestä samaan tapaan kuin 15 vuotta sitten. 

Ketteryyden käytännöistä hyödynnetään melko tasavahvasti sekä projektihallinnan että ohjelmis-

tokehityksen käytäntöjä. Tänä päivänä käytetyin ketterä menetelmä on kuitenkin Scrum, jossa on 

hyvät käytännöt projektin hallinnan näkökulmaan. Ketterien menetelmien alkuaikoina painopiste 

oli jonkin verran teknisempi ja XP-tyyppiset menetelmät olivat suositumpia.  
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Ketterien menetelmien käyttöönotto on siirtynyt pientä tiimiä koskettavasta näkökulmasta skaa-

lautuvuuteen. Ei ole tavatonta, että tuhansia henkilöitä käsittävä organisaatio skaalaa ketteryyttä 

laajempaan käyttöön esim. SAFe-menetelmällä, jota ei ollut olemassa 15 vuotta sitten. 

Digitalisaation vahvistuessa globaalisti on lähes kaikista organisaatioista tullut ohjelmistoyritysten 

kaltaisia. Ketteryyden suosio on kasvanut useisiin toimialoihin ja yrityksen eri funktioihin. Käy-

tännössä tämä tulee kasvattamaan ketterien menetelmien käyttöä ja osaamistarvetta, esim. HR:ssä. 

Ketteryyden vaikutus tulee olemaan valtaisa siten myös yrityskulttuurin muutoksen näkökulmasta. 

Perusrakenteet muuttuvat ja kehittyvät. Tämä kaikki on otettava käyttöönotossa huomioon. Vastaa-

via tarpeita ei ollut tapaustutkimuksen aikoihin.  

5.2 Tutkimuskysymys RQ3 ja jatkoehdotukset 

Tässä aliluvussa käyn läpi perustellen tapaustutkimuksen johtopäätöksiä ja jatkoehdotuksia. 

RQ3: Voiko ketteryyttä hyödyntää tapausyrityksen yksikön ohjelmistotuotannon parantamisessa? 

Keskeistä tapaustutkimuksessa oli löytää vastaus sen yksikön kannalta, joka etsi vastausta liittyen 

oman toimintansa parantamiseen. Tutkimuskysymyksen kannalta on otettava kuitenkin huomioon 

Yrityksen taholta tulevat rajoitteet, mahdollisuudet ja yhteiset intressit.  

Tutkimuskysymykseen RQ3 voidaan johtopäätöksenä antaa osittainen myönteinen vastaus. Vas-

taus on syntynyt seuraavien perustelujen kautta. 

 Perustelu 1: Yrityksen ja yksikön yhteinen intressi oli parantaa ohjelmistotuotannon laatua 

ja vaikuttavuutta. 

 Perustelu 2: Yrityksen päätöksentekorakenne tuki evolutiivista kehitystä ja rajallisesti ket-

terien käytäntöjen käyttöönottoa. 

 Perustelu 3: Yrityksen ohjelmistotuotantoprosessi oli ketteryyttä tukeva ja mahdollistava, 

mutta myös rajoittava. 
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 Perustelu 4: Yksikön ohjelmistotuotannossa oli teknisesti taitavia ja innokkaita ihmisiä, 

jotka tunnistivat kehittämismahdollisuuksia ja olivat valmiita innovoimaan ja kokeilemaan 

uutta. 

 Perustelu 5: Yksikön ohjelmistotuotannon parantamiseen vaikuttavat tekijät eivät ole risti-

riidassa yrityksen tavoitteiden tai CMMI-pyrkimysten kanssa 

Perustelu 1: Yrityksen ja yksikön yhteinen intressi oli parantaa ohjelmistotuotannon laatua ja vai-

kuttavuutta. Yrityksen näkökulma ohjelmistotuotantoon oli prosessikeskeinen ja yksikön projekti-

keskeinen. Yksikön oli mahdollista siten etsiä käytäntöjä, jotka tukivat yhteisiä intressejä.  

Yrityksen tavoitteena oli laadukas ja kustannustehokas toiminta sekä kilpailukyvyn ylläpi-

täminen. Yritys pyrki yhtenäistämään yksiköiden toimintaa ja saavuttamaan CMMI-tasot 2 

ja 3 lähivuosien aikana kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Yksikössä oli tavoite saavuttaa 

CMMI-taso 2 ohjelmistotuotannossa. Liiketoiminnan näkökulmasta perimmäinen tavoite 

oli tukea projektien parempaa onnistumista ja asiakastyytyväisyyttä. Yksikön projektit ja 

asiakkaat olivat erilaisia, tukea hyvien käytäntöjen löytymiseen kaivattiin. 

Aiemmin luvussa 2.6 perusteella ohjelmiston laadun parantaminen pitää sisällään sekä oh-

jelmiston laadun parantamisen, suunnittelun sääntöjen parantamisen ja ohjelmiston ylläpi-

dettävyyden parantamisen. Vaikuttavuuden parantaminen painottuu parantamaan mm. or-

ganisaation kykyä hallita muuttuvia prioriteetteja. CMMI-pyrkimykset ja yksikön tavoitteet 

kannustivat etsimään laatua parantavia ketteriä käytäntöjä ja yksikön tavoitteet asiakastyy-

tyväisyyden panostamisesta kannustivat etsimään myös projektien vaikuttavuutta paranta-

via ketteriä käytäntöjä. 

Jos yritys olisi painottanut pelkästään kustannustehokasta toimintaa, ei yksiköllä olisi ollut 

mahdollista ryhtyä etsimään käytäntöjä, jotka painottuvat laatuun ja vaikuttavuuteen. Yritys 

oli hyväksynyt kehitysprojektin ja sille budjetin, joten esteitä parantamistoimille ei ollut. 

Perustelu 2: Yrityksen päätöksentekorakenne tuki evolutiivista kehitystä ja rajallisesti ketterien 

käytäntöjen käyttöönottoa. 

Yritys oli päätöksentekorakenteeltaan hierarkkinen, mutta samalla myös kehittämissuun-

tautunut. Ohjelmistoprosessi ja siihen sovittu UML-pohjainen kuvaustapa olivat yrityksen 
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tasolta määriteltyjä. Näitä tuli käyttää projekteissa. Laatupiiritoimintaan kannustettiin. Yk-

siköille oli jätetty kuitenkin liikkumavaraa soveltaa näissä puitteissa erilaisia toimintata-

poja. Lisäksi yritystason ohjelmistoprosessia kehitettiin jatkuvasti kuunnellen asiantunti-

joita yksiköistä ja uusi versio julkaistiin noin vuosittain. Kehityssuuntautuneisuus tukee 

ketterien käytäntöjen käyttöönoton mahdolliseksi yksiköissä ja jopa yrityksessä, mutta hie-

rarkkisen päätöksentekorakenteen tahdissa. Rakenteet tukivat siten evolutiivista kehittä-

mistä. Yritystasolla ei ollut sitouduttu minkään ketterän menetelmän käyttöönottoon sellai-

senaan. Hierarkkisen malli kuitenkin saattaisi vahvistaa sellaisten ketterien käytäntöjen vai-

heittaista ja suunnitelmallista käyttöönottoa, jotka hyväksyttäisiin asiantuntijapiirin kautta 

yritystason ohjelmistoprosessin kehittämiseen.  

Haastatteluissa nousi esiin kommentteja, jotka viittasivat UML-pohjaisten mallipohjien 

vaativuuteen ja siihen, että ne koettiin jossakin määrin työläiksi. Niitä ja jonkin verran jäy-

käksi kuvattua ohjelmistoprosessia kuitenkin noudatettiin, jopa kirjaimellisesti. Empiirisen 

tutkimuksen pohjalta kävi ilmi, että yksikössä tekninen osaaminen oli korkealla tasolla, sii-

hen panostettiin ja se myös oli joissakin projekteissa yksi keskeisiä onnistumiseen vaikut-

tavista tekijöistä. Testaukseen panostettiin paljon. Yrityksen ja yksikön välinen työnjako 

kehittämisessä tuntui olevan selkeästi ymmärretty myös yksiköissä. 

Empiirisen tutkimuksen yhteenvedoista tulkitsin, että yksikön henkilöstö toivoi yritysta-

solta selkeämpää kannanottoa, sitoutumisen osoittamista ja viestintää ketterän lähestymis-

tavan kehittämis- ja soveltamismahdollisuuksiin. Tapaustutkimukseen osallistuvista projek-

tihenkilöstöstä yli puolet koki ketteryyden mahdollisuudet hyviksi parantaa ohjelmistotuo-

tantoa, samalla henkilöstö koki epävarmaksi yrityksen tahtotilan ja johdon sitoutumisen 

ketterien käytäntöjen käyttöönottoon. Sitoutuminen uusiin tapoihin ei myöskään yksikön 

henkilöstössä ollut täydellistä. Ketterien käytäntöjen käyttöönotolle oli tältä osin rajalliset, 

mutta melko hyvät mahdollisuudet. 

Perustelu 3: Yrityksen ohjelmistotuotantoprosessi oli ketteryyttä tukeva ja mahdollistava, mutta 

myös rajoittava. 

Yrityksen ohjelmistotuotantoprosessi noudatti iteratiivisuutta ja inkrementaalisuutta. Oh-

jelmistotuotantoprosessi asetti vaatimuksia yksiköille, mutta jätti myös vapauksia 
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yksiköille tehdä omia valintoja. Iteratiivisuus ja inkrementaalisuus ovat myös aidosti kette-

rään menetelmään liittyvän ohjelmistoprosessin piirteitä.  

Yritys tarjosi ohjelmistotuotantoprosessin ja siihen liitettyjä UML-pohjaisia dokumentoin-

timalleja. Tietyt katselmointikäytännöt ja niihin osallistuvat tahot olivat ohjelmistoproses-

sin määrittelemiä. Yrityksen tarjoama prosessi ei kuitenkaan rajoittanut käytettäviä tekno-

logioita tai arkkitehtuurimalleja eikä ottanut vahvaa kantaa työtapoihin ja käytäntöihin tai 

sidosryhmien kanssa kommunikoinnin näkökulmiin laajasti, vaan jätti yksiköille ja tiimeille 

mahdollisuuden tehdä päätöksiä näiltä osin. 

Empiirisen tutkimuksen haastatteluissa selvisi, että iteratiivisuutta ja inkrementaalisuutta 

hyödynnettiin aidosti. Iteratiivisuus mainittiin myös yhtenä ohjelmistoprojektien onnistu-

miseen keskeisesti vaikuttaneena tekijänä. Empiirisissä tutkimuksissa ei noussut esiin mer-

kittävästi yrityksen kannustuksen vaikutus laatupiiritoimintaan. Mahdollisuuksia paranta-

miseen saattoi olla. Vahva testaus ja tekninen osaaminen taasen näkyi tuloksissa selvästi. 

Empiirisen tutkimuksen haastatteluissa nousi esiin haasteena haasteltavien kokemus ajan ja 

vaikutusmahdollisuuksien vähäisyys toimintatapojen kehittämisessä. Tämä kuvaa mieles-

täni tilannetta, joka on yleinen systeemisissä muutoksissa. Oman vastuun ja vaikutuksen 

mahdollisuuksia ei aina tunnisteta ja ne saattavat jäädä hyödyntämättä. Asioista, jotka ovat 

epäselviä tai epävarmoja ei välttämättä puhuta. Päättelen, että yritysjohdon kannanotto ket-

teryyteen oli asia, josta ei puhuttu tai se oli epäselvä. Systemaattinen ohjelmistotuotannon 

kehittäminen oli vielä melko uutta, joten yhteiset käytännöt eivät olleet valmiit ja projekti-

henkilöstö ei vielä pystynyt tai osannut ottaa mahdollisuuksiaan huomioon omissa toimin-

tatavoissaan. Ilmiöllä oli todennäköisesti kehittämistä rajoittava vaikutus. 

Perustelu 4: Yksikön ohjelmistotuotannossa oli teknisesti taitavia ja innokkaita ihmisiä, jotka tun-

nistivat kehittämismahdollisuuksia ja olivat valmiita innovoimaan ja kokeilemaan uutta. 

Haastattelututkimuksissa nousi esiin yksikön henkilöstön vahva tekninen osaaminen, eri-

tyismainintoja saivat mm. teknisesti taitavat ohjelmoijat ja koestetut arkkitehtuuriratkaisut. 

Haastateltavat kokivat arvioimissaan projekteissa toteutuvan periaatteen, jonka mukaan jat-

kuva huomio oli teknisessä erinomaisuudessa ja suunnittelun laadussa. He kokivat myös, 
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että projektiryhmät olivat itseohjautuvia näissä asioissa. Projekteissa tärkeimpänä tuotok-

sena pidettiin tuotettavaa ohjelmistoa.  

Haastattelututkimusten perusteella yksikössä koettiin, että kommunikointia voisi vahvistaa 

(räätälöity periaate 6). Haastateltavat löysivät myös mahdollisuuksia parantaa räätälöidyn 

periaatteen 1 mukaista toimintaa eli tuottaa aikaisin ja usein asiakkaalle arvokkaita tuotok-

sia. Lisäksi koettiin olevan mahdollista parantaa muuttuvien vaatimusten hallintaa (räätä-

löity periaate 2). Yhteistyötä liiketoiminnan edustajien ja kehittäjien päivittäistä yhteistyötä 

oli mahdollisuus parantaa (räätälöity periaate 4). Lisäksi projektinaikainen omien työtapo-

jen tarkistaminen ja säätäminen tehokkaammiksi säännöllisesti kaipasi muutosta (räätälöity 

periaate 12).  Haastattelututkimustuloksia on analysoitu luvussa 4.4. 

Pilottiprojektin kahdessa työpajassa olevilla henkilöistä yli puolella oli jonkinasteinen nä-

kemys ketteristä menetelmistä jo ennen työpajoja. Työpajojen aikana osaamista kartutettiin 

lisää. Työpajassa he kävivät läpi ideoita kehittämiseen ja mahdollisiksi ketteriksi käytän-

nöiksi liittyen edellä listattuihin räätälöityihin periaatteisiin. Työpajojen yksityiskohtaiset-

tuotokset eivät ole tämän tutkielman varsinaisena sisältönä. Niistä voi tähän kohtaan kui-

tenkin nostaa maininnan, että ketteristä menetelmistä tutusta parityöskentelystä (myös muu-

ten kuin ohjelmoinnissa) ja TDD:stä (test-driven development) osallistujille oli syntynyt 

positiivisia kokemuksia ja suosittelivat niitä laajempaan käyttöön. Asiakastyön kehittämi-

nen innosti ja ajan puute kehittämiseen keskittymiseksi koettiin haasteelliseksi, samoin tie-

don puute yrityksen johdon sitoutumisesta uusiin mahdollisuuksiin vaikutti rohkeuteen ko-

keilla uusia asioita. Reilusti yli puolet työpajan osallistuneista osallistui aktiivisesti inno-

vointiin ja tuotti 14 kohdan listan jatkokehittämistä varten. 

 Aiemmin tutkielmassa on todettu, että ketterän lähestymistavan soveltaminen onnistuminen 

riippuu mukana olevien ihmisten taidoista ja innokkuudesta, käytetyistä prosesseista ja 

niissä pitäytymisen asteesta sekä hallinta- ja raportointijärjestelmistä. Näistä ainakin kol-

masosa tuntui toteutuvan, ketterien käytäntöjen sidonta prosesseihin ja ryhmän sitoutumi-

nen omien työtapojen tarkistamiseen oli kuitenkin asia, jota oli vielä kehitettävä. 

Perustelu 5: Yksikön ohjelmistotuotannon parantamiseen vaikuttavat tekijät eivät ole ristiriidassa 

yrityksen tavoitteiden tai CMMI-pyrkimysten kanssa 
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 Tapaustutkimuksen tuloksista löytyi viisi räätälöityä ketteryyden periaatetta, joiden haasta-

teltavat kokivat mahdollistavan ohjelmistotuotantoa parantavasti ja jotka vastaavat haasta-

teltavien arvioimien ohjelmistoprojektien haasteisiin.  

 Räätälöity ketteryyden periaate 1. Projektissa on tärkeä tuottaa aikaisin ja usein asiakkaille 

arvokkaita tuotoksia: Yrityksessä harjoitetaan asiakaslähtöistä laatupolitiikkaa. Yrityksen 

tavoitteena on laadukas toiminta. Yksikön tavoitteena oli ohjelmistoprosessien laadun ja 

asiakastyytyväisyyden parantaminen. Ohjelmistoprosessin laatua mitattiin tuolloin vahvasti 

projektissa toteutettujen piirteiden, kustannusten ja käytetyn ajan perusteella. Laatua voi-

daan mitata ohjelmiston ja prosessin laadulla, jos käytetään CMMI:tä apuna. Yrityksen oh-

jelmistotuotantoprosessissa laadunvarmistus tarkoitti tulosten oikeellisuuden ja oikea-ai-

kaisuuden varmistamista asiakkaan ja projektiryhmän näkökulmasta. Poikkeamiin ajoissa 

puuttuminen oli tärkeää. Räätälöity periaate vaikuttaa yhteneväiseltä yrityksen, yksikön ja 

ohjelmistotuotantoprosessien näkökulmasta. CMMI:n tasolle 2 siirtyminen edellyttää joh-

donmukaisuutta ja toistettavuutta prosesseilta, joten tämän tavoitteen toteutumiseksi tarvit-

tiin jatkotoimia. 

Räätälöidyt ketteryyden periaatteet 4 ja 6: Liiketoimintaedustajien ja kehittäjien päivittäi-

nen yhteistyö ja suullinen kommunikointi tiimissä ja näiden parantaminen ovat edellisen 

periaatteen mukaisesti yhdensuuntainen yksikön ja yrityksen tavoitteiden ja CMMI-pyrki-

mysten kanssa. Mitään varsinaista estettä ei löytynyt päivittäisen yhteistyön paranta-

miseksi. Jatkotoimia kuitenkin tarvittiin. 

Räätälöity ketteryyden periaate 12 liittyy tiimin työtapojen säännölliseen tarkistamiseen. 

Tämän parantaminen ei ollut myöskään ristiriidassa minkään toisen tavoitteen kanssa.  

Räätälöity ketteryyden periaate 2 liittyy vaatimusten hallintaan. Tähänkään periaatteeseen 

liittyvien käytäntöjen parantaminen ei ole ristiriidassa muiden tavoitteiden kanssa. Kysei-

sellä periaatteella on vahva liityntä yrityksen ohjelmistotuotannon prosesseihin liiketoimin-

nan kehittäminen ja määrittely sekä CMMI:n prosesseihin vaatimusten hallinta ja vaatimus-

ten määrittely. Näillä alueilla oli CMMI-arvioinnissa tunnistettu haasteita jäljitettävyyden 

hallinnassa. Erityisesti oli todettu tarpeita koulutukseen, välineisiin ja prosessin arviointiin. 

Kyseessä oleva kehittämistarve onkin todennäköisesti useita yksiköitä koskettava tarve ja 

hyvien käytäntöjen löytyminen saattaisi olla hyödyksi yritystason ohjelmistotuotannossa. 
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Tapaustutkimuksen tuottaman aineiston ja johtopäätösten perusteella ehdotukset jatkotoimista yk-

sikölle olivat: 

Ehdotus 1. Yksikön ohjelmistotuotantoprojekteihin käytännöt liiketoiminnan edustajien ja 

kehittäjien päivittäiseen yhteistyöhön ja kasvokkain kommunikoinnin mahdollistaminen. 

Ehdotus 2. Työtapojen tarkistaminen ja säätäminen tehokkaammaksi säännölliseksi projek-

teihin. 

Ehdotus 3. Koulutus ja soveltamisohjeeseen tärkeimmät käytännöt 

Ehdotus 4: Vaatimusten hallinnan ja määrittelyn kehittäminen yhdessä yrityksen laatuvas-

taavien kanssa. 

Ehdotus 5: Yhteistyö myynnin kanssa  

Ehdotus 6: Harkittavaksi yritykseen sopivan ketterän ohjelmistotuotantokulttuurin kehittä-

minen. 

Ehdotus 1 vastasi suurimpaan osaan haasteista ja valikoitui siksi ensimmäiseksi. Ehdotus 2 

oli melko helppo toteuttaa projekti- ja yksikkötasolla ja silti sen vaikuttavuus ohjelmisto-

tuotantoprojektin ja asiakastyytyväisyyden paranemiseen saattoi olla merkittävä. Muut eh-

dotukset 4 - olivat haastavampia toteuttaa niissä olevien organisaatio- ja prosessiluokkien 

ylittävinä. 

Ehdotus 1. Yksikön ohjelmistotuotantoprojekteihin käytännöt liiketoiminnan edustajien ja 

kehittäjien päivittäiseen yhteistyöhön ja kasvokkain kommunikoinnin mahdollistaminen 

Päivittäisen yhteistyön ja kasvokkain kommunikoinnin käytännöt saattaisivat olla tehok-

kain tapa vastata kaikkiin haastatteluissa esiin nousseisiin haasteisiin, joita olivat epäselvät 

tavoitteet, byrokratia päätöksenteossa, kommunikointihaasteet muutostilanteissa, asiakkaan 

resurssipula. Jos yhteistyötä ja kommunikointia lisättäisiin, olisi mahdollista tarkistaa asi-

akkaalta epäselvät asiat nopeammin. Edellyttäen, että asiakkaan edustajana olisi paikalla 

henkilö, jolla on projektin kannalta riittävästi päätösvaltaa. Päivittäinen kommunikointi 

mahdollistaisi nopean palautteen saannin asiakkaalta, jolloin turhia viivästyksiä ei tulisi. 
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Päivittäisen kommunikoinnin mahdollistaminen edellyttäisi asiakkaalta resurssien kiinnit-

tämistä projektiin selkeämmin läpi koko projektin.  

Entuudestaan joissakin projekteissa oli totuttu osittaiseen parityöhön asiakkaan kanssa, 

esim. käyttöliittymän prototypoinnin yhteydessä. Parityöskentelyä voisi kokeilla muissakin 

tilanteissa. Yksittäisissä projekteissa yksikön henkilöstö toimi asiakkaan tiloissa. Tämä toi-

mintamalli muissakin projekteissa saattaisi tukea tiiviimpää kommunikointia.  

Iteratiiviseen työskentelyyn oli asiakkaan kanssa kommunikointiin mahdollista ottaa esim. 

Scrum-menetelmän peruskäytäntöjä (esim. Daily Meeting). Useimmat käytännöt eivät ol-

leet tiukasti yrityksen ohjelmistotuotannon CMMI:n mukaisten prosessien alueella, vaan 

ulottuivat projektihallinnan prosesseihinkin. Projektinhallinnan näkökulmaa oli lähes mah-

doton erottaa ehdotuksista. 

Ehdotus 2. Työtapojen tarkistaminen ja säätäminen tehokkaammaksi säännölliseksi projek-

teihin 

Tutkimustulosten perusteella oli nähtävissä, että työtapojen tarkistamiseen säännöllisesti ei 

ollut varattu aikaa. Se ei sisältynyt prosessiin osana muutoin kuin katselmointien tai vapaa-

ehtoisen laatupiirin kautta. Ajan allokointi oli haasteellista myös toteutetussa kehityspro-

jektissa, joten ainoa mahdollinen tapa saada tähän kaivatulle tekemiselle käytäntö oli sovit-

taa se yksikön ohjelmistoprojekteihin. Yrityksen projektit olivat pitkiä, joten retrospektiivit 

projektien päättyessä eivät tukisi tavoitetta. Ehdotuksena oli pohtia mahdollisuuksia sovit-

taa ja allokoida projekteihin retrospektiivi 1 – 2 krt/kk. Näihin tilaisuuksiin ehdotettiin ke-

hityslistan (vrt. Scrum Backlog) tekemistä ja tulosten seurantaa, jotta voitaisiin tarvittaessa 

viedä toimivia ehdotuksia parantuneista käytännöistä laajemmalle joukolle. Tapoja kannat-

taisi pilotoida aidoissa asiakasprojekteissa 6 kk – 1 v, jotta niistä saataisiin kokemusta. 

Ehdotus 3. Koulutus ja soveltamisohjeeseen tärkeimmät käytännöt 

Henkilöstö kaipasi lisäkoulutusta ketteristä käytännöistä. Soveltamiseen kaivattiin myös 

rohkeutta ja varmuutta. Tätä voisi tukea koulutuksella ja soveltamisohjeella, jossa olisi tu-

kea erikseen valittavien ketterien käytäntöjen soveltamisesta projekteihin.  
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Koulutuksista toivottiin lisää tukea myös iteratiivisuuden ja inkrementaalisuuden hyödyn-

tämisestä laajoissa projekteissa. Vahvistusta riskienhallinnan osaamiseen kaivattiin myös. 

Tässä yhteydessä Boehmin ja Turnerin kehittämä malli olisi tarpeen. Organisaatiolla on hy-

vin erilaisia projekteja ja ketteryyden räätälöintiä projektin mukaisesti on todennäköisesti 

tarve tehdä. 

Ehdotus 4: Vaatimusten hallinnan ja määrittelyn kehittäminen yhdessä yrityksen laatuvas-

taavien kanssa 

Tämä tarve oli nostettu esiin jo CMMI-arvioinnissa. Sille tarpeelle tämä tapaustutkimus 

antoi vahvistusta. Tähän oli toivottu koulutusta, välineistä ja selkeää prosessia. Asia vaatisi 

yhteistä ratkaisujen etsintää muiden yksiköiden kanssa. Ehdotus ei siksi sisällä erityisiä 

käytäntöehdotuksia vaan ehdotuksen tutustua laajemmalla joukolla (kuin vain yksikön hen-

kilöt) ketterään vaatimusmäärittelyyn ja sen jälkeen pohtia parhaat parannusehdotukset. 

Ehdotus 5: Yhteistyö myynnin kanssa  

Myynti ei kuulu suoraan ohjelmistotuotannon prosesseihin. Myös organisaatiossa myynti 

oli erillinen yksikkönsä. Haasteissa nousi esiin epäselvät vaatimukset. Haastatteluissa vii-

tattiin myös sopimuksiin, jotka aiheuttivat ohjelmistotuotantoprojekteille haasteita. Asiaa ei 

siksi ollut mahdollista jättää huomiotta tässä tapaustutkimuksessakaan. Ehdotus oli vahvis-

taa yhteistyötä jo tarjousvaiheessa ja pohtia, miten liiketoimintayksiköstä edustus myynnin 

tukena olisi mahdollista järjestää. Myös sopimusmallit saattoivat kaivata uudistusta. Nämä 

yksityiskohdat jätetään tässä työn ulkopuolelle. 

Ehdotus 6: Harkittavaksi yritykseen sopivan ketterän ohjelmistotuotantokulttuurin kehittä-

minen 

Tämä ehdotus on yksikölle mahdoton toteutettavaksi. Koska yksikön henkilöstöllä oli var-

sin vähäinen käsitys yrityksen tahtotilasta ja sitoutumisesta ketterään lähestymistapaan oh-

jelmistotuotannossa, olisi sitä tarpeen selventää. Varmuus ja suunnan näyttäminen antaisi 

valtuutuksen ja rohkeutta soveltaa ketteriä käytäntöjä myös projekteissa. Moni tässä tapaus-

tutkimuksessa esiin noussut kulttuuriin liittyvä haaste pystyttäisiin parhaiten ratkomaan yri-

tystason kehittämisohjelmassa. Tämä ehdotus edellytti keskustelua yksikön johdon ja yri-

tyksen johdon välillä.  
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Ehdotuksiin 1 – 6 liittyi vaatimuksia, jotka koskivat CMMI:n 2-tasolle kehittymisen mahdolli-

suutta. Sellaisten käytäntöjen osalta, jotka nähtäisiin pilotoinnin tarkoituksenmukaisiksi kaikille 

yksikön projekteille, olisi syytä harkita sen mahdolliset vaikutukset prosesseihin ja muihin raken-

teisiin, jotta ohjelmistotuotannon parantamisesta saataisiin täysi hyöty. 

5.3 Tapaustutkimuksen rajoitteet 

Tapaustutkimus sujui pääsääntöisesti hyvin Tapausyrityksen kehitysprojektin osana. Asiaan oli hy-

vin sitouduttu yksikön johdossa. Laadusta vastaava henkilö oli kiinteästi mukana kehitysprojek-

tissa. Yksikön haastateltavat tukivat työtä arvokkaalla panoksellaan.  

Haastateltavilta saatiin vastauksia kattaen kaikki tärkeät tutkittavaksi valikoidut näkökulmat. Haas-

tateltavia oli varsin vähän yksikkö- ja projektitasolla, joten yhteenvedot tehtiin kaikki tasot yhdis-

tämällä. Tällöin eri näkökulmien yksittäiset näkemyserot eivät erottuneet. Arvioitavat projektit ra-

jautuivat haasteltavien valintoihin, joten ei ole varmaa, miten kattava käsitys oli yksikön ohjelmis-

totuotannon projektien haasteista tai ohjelmistotuotannon parantamismahdollisuuksista. Haastatel-

tavat olivat kokeneita ja heillä oli laaja-alaista näkemystä, joten todennäköisesti laadulliset tarpeet 

kuitenkin täyttyivät melko hyvin. 

Suunnitteluvaiheessa oli tavoitteena saada kahdesta kolmeen pilottiprojektia kokeilemaan tutki-

muksen kautta löydettyjä periaatteita ja niihin sidottavia käytäntöjä ohjelmistotuotannossa. Pilotti-

projektit olisivat olleet tulosten validoinnin yksikön ohjelmistoprojektien ja asiakkaan näkökul-

masta. Tämä osa työstä jäi puuttumaan. Asiaa korjattiin hiukan allokoimalla pilottiprojektiksi kut-

sutun ryhmän aikaa tapaustutkimukseen. Heidän tukemanaan saatiin arvokasta kokemustietoa ja 

näkemyksiä, joilla oli vaikutusta kehitysprojektissa tuotettuun soveltamisohjeeseen valikoituihin 

käytäntöihin ja muihin ehdotuksiin. Haastateltavien ja ohjausryhmän hyväksymää työtä validoitiin 

siis tämän sisäisen pilottiprojektin/ryhmän tukemana. Haasteeksi silti jäi yritykselle pilotoida käy-

täntöjä asiakastyytyväisyyden parantamisen arvioimiseksi. 

Tämän päivän näkökulmasta tapaustutkimuksessa käytetyt työtavat ja ohjausryhmän toiminta oli 

melko onnistunutta, vaikka tuolloin ei ollut kovin paljon käytettävissä ennakkotapauksia, joista 

olisi pystytty ottamaan oppia tähän tapaustutkimukseen. Tapaustutkimukseen kanssa samaan 
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aikaan erilaisia tutkimusprojekteja oli käynnistetty, mutta raportoituja tuloksia vähän. Tämän ta-

paustutkimuksen vaiheistus vastasi silti melko hyvin vastaavien projektien vaiheistusta.  

Tapaustutkimuksesta syntyneet ehdotukset räätälöitäviksi ketteriksi käytännöiksi kohdentuivat oh-

jelmistotuotannon ja projektihallinnan alueelle, lisäksi jatkokehitysehdotuksia kohdistui CMMI:n 

mukaisen ja yrityksen ohjelmistotuotantoprosessien ulkopuolellekin. Alkuperäinen ajatus kohden-

taa etsittävät käytännöt puhtaasti ohjelmistotuotantoalueelle ei ollut käytännössä realistinen. Mui-

hin alueisiin liittyvät ehdotukset koettiin kuitenkin arvokkaiksi nostaa esiin jatkokäsittelyä varten.  

Tapaustutkimuksessa ei asetettu erityistä tavoitetta etsittävien käytäntöjen lukumäärälle. Ketterä 

lähestymistapa oli uusi yrityksessä ja suunnitteluvaiheessa ei ollut mahdollisuutta arvioida, mikä 

olisi yksikön tavoitteisiin sopiva määrä. Retrospektiivisen analyysin aikana tutustuin aineistoihin, 

joissa ketteryyden tasoa organisaatiossa oli arvioitu myös käytössä olevien käytäntöjen määrää 

hyödyntäen, sillä oli joidenkin tutkimusten korrelaatio parantuneeseen laatuun tai suorituskykyyn.  
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6 Yhteenveto  

Kun tässä tutkielmassa esitettyä tapaustutkimusta tehtiin Tapausyrityksessä vuonna 2005, oli ket-

terään ohjelmistotuotantoon liittyvää tutkimusaineistoa vielä vähän. Julkaisuja oli alle 100, kun 

niitä oli v. 2019 yli 7000. Tapaustutkimuksen läpivienti oli siis varsin opettavaista ja vaativaa melko 

vähäisillä tukiaineistoilla ja ennakkotapauksilla. 

Tapaustutkimuksen aikana ketterän ohjelmistokehityksen ja perinteisen suunnitelmaorientoituneen 

ohjelmistokehityksen välillä oli tunnistettava juopa, joka jakoi ohjelmistotuotannossa toimivat 

ikään kuin kahteen leiriin. Uutta tapaa jännitettiin, ja luonnollisesti myös vastustettiin. Silti ketteriä 

menetelmiä myös otettiin käyttöön monissa organisaatioissa. 

Tapaustutkimuksen läpiviemiseksi oli tehtävä paljon valintoja. Siihen liittyi myös paljon epävar-

muustekijöitä tutkimustiedon puuttuessa. Retrospektiivisen analyysin jälkeen on kuitenkin mukava 

todeta, että tämän hetken tiedon valossa, että valinnat olisivat saattaneet olla melko samoja kuin 

2005. Aiemmin valinnoissa tarvittiin maalaisjärkeä täydentämään taustatutkimustietoa ketterästä 

ohjelmistotuotannosta. Jos tukiaineistoa olisi ollut enemmän, olisi empiirinen tutkimus sujunut jou-

hevammin ja siitä syntyvä aineisto olisi saattanut olla jäsentyneempi ja kattavampikin. 

Retrospektiivinen analyysi 2020 on ollut myös opettavainen. Retrospektiivisen analyysin aikana 

olen saanut mahdollisuuden peilata tapausta myös nykyisin saatavilla olevaan aineistoon ja päivit-

tänyt ymmärrystäni tutkimusaineiston laajuudesta ja sisällöstä.  

Keskeiset oivallukset liittyvät mielestäni ketterien menetelmien ja suunnitelmaorientoituneiden 

menetelmien ja työtapojen tasapainotukseen liiketoimintaympäristöön sopivalla tavalla. Menetel-

miä tai edes Ketteryyden Julistuksen sisältöä ei ole tarkoitettu sovellettavaksi sellaisenaan, vaan 

sovittaen.  

Ketteryyden käyttö laajenee liiketoiminnassa muuallekin kuin ohjelmistotuotannon alueille. Par-

haan edun ketterästä lähestymistavasta mielestäni saa, jos ketteryyden edistäminen tapahtuu orga-

nisaatiokulttuuri hyvin huomioon ottaen, ihmisiä osallistamalla ja kuitenkin laajemmin kuin pel-

kästään ohjelmistokehityksessä. Ketterän lähestymistavan käyttö kasvaa jatkuvasti eri liiketoi-

minta-alueilla, joten näiltä alueelta löytyy lukuisia mielenkiintoisia jatkotutkimuskohteita. 
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