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ohjelmistokehitysorganisaatiossa

Sami Nikander

2.12.2020

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Helsingin yliopisto



Ohjaaja(t)

Prof. Tomi Männistö
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2.3 Työssä käytetyt keskeiset käsitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3 Aiempi tutkimus 11
3.1 Kompleksisuuden hallinta ja ketterä ohjelmistokehitys . . . . . . . . . 11
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1 Johdanto

Jatkuva parantaminen kompleksisessa ongelmakentässä

Monet asiantuntijaorganisaatiot pyrkivät parantamaan toimintansa tehokkuutta ja
laatua soveltamalla alunperin Toyota-autotehtaan toiminnasta lähtöisin olevia Lean-
toimintamalleja (Rother, 2019). Tällaisissa organisaatioissa yksi tärkeimmistä arvoista
on jatkuvan parantamisen kulttuuri (jap. Kaizen), pyrkimys parantaa toimintaproses-
seja pienin askelin nopeammiksi tai tuottavammiksi(J. Singh ja H. Singh, 2009).

Tietotyötä tekevät asiantuntijayhteisöt, kuten ohjelmistokehitysorganisaatiot, toimivat
kuitenkin usein kompleksisemmassa ongelmakentässä kuin prosessiteollisuus. Komplek-
sisessa toimintaympäristössä tapahtumia ei voi ennustaa, eikä nyrkkisääntöihin luot-
taa (Kurtz ja Snowden, 2003). Ongelmiin ei ole aina olemassa ensimmäistäkään hyvää
ratkaisua, saati sitten helposti toiseen kontekstiin siirrettävää. Hankittujen oppien so-
veltaminen uusiin tilanteisiin on siksi haasteellista.

Yhteisön kollektiivisen tietämyksen tehokas hyödyntäminen on edellytys jatkuvalle pa-
rantamiselle, kun kompleksinen toimintaympäristö ei tarjoa helppoja vastauksia. Eten-
kin suuressa kehitysorganisaatiossa ketterien menetelmien skaalaus ja tiimien tehokas
yhteistoiminta vaativat tuekseen systemaattista tiedon jakamista (Santos et al., 2015).

Kollektiivista tietämystä ei kuitenkaan voi pelkistää siirreltäväksi ”kauppatavaraksi”,
vaan se asuu yhteisössä itsessään, sen keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja päivittäisessä
toiminnassa (Wenger et al., 2002). Yhteisön on omalla aktiivisella osallistumisellaan
tuettava sen hyödyntämistä (Snowden, 2000). Tällaiset käytäntöyhteisöt (communities
of practice) jakavat tietoa epämuodollisesti mm. tarinankerronnan, valmennuksen ja
kisällioppimisen keinoin.

Työntekijöiden voimaantuminen eli omaan työhön liittyvien vaikutusmahdollisuuksien,
itseohjautuvuuden ja osallisuuden lisääminen parantaa työtyytyväisyyttä ja tiimityön
tehokkuutta, ja siten koko organisaation toimintaa (Maynard et al., 2012; Paasivaara
ja Lassenius, 2019).

Tässä työssä jatkuvan parantamisen problematiikkaa tarkastellaan kompleksisuuden,
tiedon jakamisen, käytäntöyhteisöjen ja voimaantumisen teorioita vasten.
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Löytöretkeily ongelmanratkaisumallina

Tutkija David Snowden vertaa kehittämässään Cynefin-tietämyksenhallintamallissa
kompleksista ongelmanratkaisua biologiseen evoluutioon, joka on tuottanut useita so-
peumia — olemassaolevan mekanismin soveltamista alkuperäisestä poikkeavaan käyttöön.
Tästä esimerkkinä toimii lintujen höyhenpeite, joka alkujaan on kehittynyt lämmönsää-
telyyn ja vasta myöhemmin lentämisen mahdollistavaksi sopeumaksi. Kompleksinen
ongelmakenttä tarvitsee tuekseen tällaista sopeumien löytämistä (exaptive discovery)
eli eräänlaisia ”hallittuja onnenkantamoisia” (Snowden, 2019). Ongelmanratkaisumal-
liksi soveltuu tällöin avoin ”löytöretkeily”: nopea, eksploratiivinen palautesykli (probe–
sense–respond), jossa hypoteesin kokeilua seuraa tulosten havainnointi ja seuraavan
askeleen päättäminen tulosten pohjalta (O’Connor ja Lepmets, 2015). Suunnanmuu-
toksille avoin toimintamalli antaa tilaa onnekkaiden sopeumien ilmaantumiselle.

Ketterien organisaatioiden kehittämiseen on olemassa lukuisia erilaisia eksploratiivisten
palautesyklien malleja. Erityisesti kasvuyrityksiin kehitetty Lean Startup -metodologia
on saavuttanut suosiota myös vakiintuneiden organisaatioiden kehittämistoiminnassa
(Bocken ja Snihur, 2020). Tämän työn pyrkimyksenä on havainnoida jatkuvan paran-
tamisen mahdollisuuksia myös eksploratiivisten mallien, kuten Lean Startupin kautta.

Konkreettisia parannuksia toimintatutkimuksella

Ohjelmistokehitysorganisaatioissa toiminnan kehittäminen on tyypillisesti ratkaisukes-
keistä; suoraviivaisesti sovellettavaa, arjen ongelmanratkaisun kannalta relevanttia tie-
toa arvostetaan (Avison et al., 1999). Jatkuvasti muuttuvassa kompleksisessa ongelma-
kentässä nopeat, riittävän hyvät ratkaisut ovat epätäydellisinäkin arvokkaampia kuin
yritykset todistaa jokin tietty ratkaisu oikeaoppisemmaksi kuin muut.

Tämän työn tutkimusmetodina on käytännönläheinen, tutkimuksellisen otteen ja ke-
hittämistoiminnan yhdistävä toimintatutkimus. Se on kvalitatiiviseen tutkimuspa-
radigmaan kuuluva menetelmä, jonka ytimessä on toiminnan parantaminen todelli-
sessa elämässä (real world intent), elävien käytäntöjen luominen osallistujien omien
arvojen pohjalta. Tutkijan roolia sen paremmin kuin tutkimusasetelmaakaan ei yritetä
etäännyttää ’neutraaliksi’ (McNiff, 2010). Erityishuomio on osallistujien voimaantu-
misessa, valitsemalla heille merkityksellisiä tutkimuskohteita ja tukemalla heidän yh-
teisöllistä kasvuaan (Bradbury-Huang, 2010). Tutkimusmenetelmä soveltuu siten erin-
omaisesti ”löytöretkeilyyn”.
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Kehittämiskokeiluja Helsingin yliopiston DigiHUB-osaamisyhteisössä

Tutkielman kehittämiskohteena oli tekijän oma organisaatio, Helsingin yliopiston sisäi-
sen, keskitetyn ohjelmistokehityksen osaamisyhteisö DigiHUB. Se on vuonna 2015 käyn-
nistetty, Helsingin yliopiston digitaalisten palvelujen asiakaslähtöistä ja avointa ke-
hittämistä edistävä yhteistyöskentelytila ja osaamisyhteisö.

Tutkielmassa toteutettujen toimintatapamuutosten tarkoituksena oli kartoittaa tiedon
jakamisen esteitä yhteisössä ja mahdollistaa uusien käytäntöjen ilmaantuminen ha-
vaittujen ongelmien korjaamiseksi. Työssä tarkastellut kehittämisideat on muotoiltu
toimintatutkimuksen mukaisesti eksploratiivisiksi, nopeaan palautesykliin perustuvik-
si kokeiluiksi.

Kokeilujen tutkimuksellisia teemoja olivat tiedon jakaminen, valmentava johtaminen
ja eksploratiiviset mallit. Konkreettisiksi kehittämiskohteiksi muotoutuivat yhteisön
jäsenten omien tarpeiden kautta tiimien dokumentaatiokäytännöt, verkostotapaamis-
ten rooli päätöksenteossa sekä Lean Startup -eksploraatiomallit. Yhdeksän kuukautta
kestäneiden kokeilujen tulokset muuttivat organisaation toimintaa orgaanisesti ja pie-
nin askelin, jatkuvan parantamisen hengessä.

Tuloksista nousevat keskeisiksi teeseiksi vertaisoppiminen, kannustaminen ja tutkimuk-
sellinen ote — Valmenna! Villitse! Valaise!

Tutkielman rakenne

Luku 2 esittelee tutkielman pääteemat — tiedon jakamisen, osallisuuden ja eksplo-
raation — sekä niistä muotoillut tutkimuskysymykset. Luku 3 avaa teoreettisen taus-
tan, jota vasten tutkimuskysymyksiä tarkastellaan — kompleksisuus, tiedon jakami-
nen, käytäntöyhteisöt, voimaantuminen sekä Lean Startup –metodologia. Luvussa 4
on kuvattu tarkemmin tutkimuksen kohdeorganisaatiota DigiHUBia, sen toimintakult-
tuuria ja kehitystarpeita. Toimintatutkimuksen perusperiaatteita on avattu luvussa 5,
samoin sen soveltuvuutta kompleksisen ongelmakentän tutkimiseen. Luku 6 kuvailee
tutkimusasetelman ja kehittämiskokeilujen (3 kpl) rakenteen. Tulosraportti luvussa 7
tiivistää yhdeksän kuukauden kenttätutkimusjaksolta yhteensä 12 iteraation tulokset.
Luku 8 pohtii kokeilujen konkreettisia vaikutuksia organisaatioon, sekä tulosten yleis-
tettävyyttä ja validiteettia. Luku 9 kiteyttää tutkielman johtopäätökset: valmentavan
toimintakulttuurin ja tutkimuksellisen otteen yhdistäminen on avain Helsingin yliopis-
ton arvojen mukaiseen ohjelmistokehitystoimintaan.





2 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset

2.1 Työn tavoite ja teemat

Työn tavoitteena oli havainnoida ja kehittää Helsingin yliopiston sisäisen, keskitetyn
ohjelmistokehityksen DigiHUB-osaamisyhteisön toimintatapoja. Työssä toteutettujen
kehittämiskokeilujen hyötytavoitteena kohdeorganisaation kannalta oli parantaa työn
laatua ja tehokkuutta.

Tiedon jakaminen

Tiedon jakamisen käytännöt ovat tärkeitä ohjelmistokehittäjien työn tuloksellisuuteen
vaikuttavia laatutekijöitä (Ghobadi ja Mathiassen, 2016; Ouriques et al., 2019; Paasi-
vaara ja Lassenius, 2019). Näitä laatutekijöitä voidaan tarkastella sekä henkilökohtaisten
tehtävien tasolla, tiimien välisen yhteistyön tasolla että koko organisaation tasolla
(Ozer ja Vogel, 2015). Etenkin suuressa kehitysorganisaatiossa ketterien menetelmien
skaalaus ja tiimien tehokas yhteistoiminta vaativat tuekseen systemaattista tiedon ja-
kamista (Santos et al., 2015).

Tutkielman yhtenä pääteemana ovat siten ohjelmistokehittäjien tiedon jakamista te-
hostavat käytännöt toiminnan eri tasoilla.

Osallisuus ja voimaantuminen

Toinen, vähintään yhtä tärkeä tekijä työn tehokkuuden kannalta on työntekijöiden voi-
maantuminen (empowerment). Yksilön kannalta se viittaa kokemukseen henkilökohtai-
sesta voimaantumisen prosessista — työn mielekkyydestä ja vaikuttavuudesta sekä
omasta kyvykkyydestä ja työtehtävien autonomiasta (Maynard et al., 2012). Organi-
saation kannalta voimaantuminen viittaa yksittäisten työntekijöiden ja tiimien tasolle
delegoituun päätäntävaltaan organisaatiossa. Voimaantumisen synonyymeina voidaan
puhua myös osallisuudesta (engagement) tai itseohjautuvuudesta (self-governance).

Voimaantumisen on vahvasti osoitettu lisäävän yksilötasolla työtyytyväisyyttä ja sitou-
tuneisuutta, tiimitasolla tehokkuutta ja työmoraalia (Maynard et al., 2012; Uribetxe-
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barria et al., 2020). Kaikilla edellä mainituilla tekijöillä vuorostaan on merkittävästi
koko organisaation tehokkuutta, kestävyyttä ja oppimiskykyä edistävä vaikutus (Su-
laiman ja Patrick, 2018; Paasivaara ja Lassenius, 2019).

Merkittävän vaikutuksensa takia tutkielman toinen pääteema on asiantuntijoiden osal-
listaminen ja voimaantuminen.

Eksploratiivista toimintaa tukevat struktuurit

Ohjelmistokehityksessä ongelmakenttä on useimmiten niin monimutkainen ja ennus-
tamaton, että ei ole johdettavissa yhtä ainoaa ’oikeaa’ toimintatapaa, vaan kehitys-
tiimien tulee sopeutua muuttuviin olosuhteisiin ja valita kuhunkin tilanteeseen so-
veltuvin ongelmanratkaisutapa. Ohjelmistokehityksen prosessimallit (myöskään Agile-
prosessimallit kuten Scrum) eivät kuitenkaan tarjoa valmiita työkaluja kompleksi-
sessa ongelmakentässä toimimiseen (Rikkila et al., 2012). Tällaisessa kompleksises-
sa ongelma-avaruudessa toimintamalliksi soveltuu nopea, eksploratiivinen palautesykli
(probe-sense-respond), jossa hypoteesin kokeilua seuraa aina tulosten havainnointi ja
seuraavan askeleen valinta tulosten pohjalta (O’Connor ja Lepmets, 2015).

Organisaatioille on tarjolla erilaisia, sekä vapaasti hyödynnettäviä että kaupallisia
tukimateriaaleja (esim. täytettäviä mallipohjia) nopeiden eksploratiivisten kokeilujen
läpiviemiseksi. Erityisesti kasvuyrityksille alun perin kehitetty Lean Startup -toiminta-
malli, joka painottaa liiketoimintamallien validointia hypoteeseja kokeilemalla, on saa-
vuttanut suosiota myös suurten, vakiintuneiden organisaatioiden kehittämistoiminnassa
(Bocken ja Snihur, 2020). Lean Startup -filosofiaan pohjautuvia tukimateriaaleja on
ollut käytössä myös työn kohdeorganisaatiossa, mutta niiden hyödyllisyydestä ja va-
liditeetista on ristiriitaisia näkemyksiä (esim. Felin et al., 2020; Leatherbee ja Katila,
2020).

Tässä työssä näitä tukimateriaaleja ja ajattelun apuvälineitä kutsutaan selkeyden vuok-
si sateenvarjotermillä ’kokeilustruktuurit’. Työn kolmanneksi pääteemaksi nousee ko-
keilustruktuurien hyödyntäminen organisaation eksploratiivisessa toiminnassa.

Eksploratiivinen tutkimusote teemojen tarkastelussa

Tämän työn teemat — tiedon jakaminen, osallistaminen ja eksploratiiviset struktuurit
— ovat myös kiinteässä vuorovaikutussuhteessa toisiinsa. Ne ovat läpileikkaavia aja-
tuksia, jotka ohjaavat ohjelmistokehittäjien työtä kokonaisvaltaisesti, eikä niiden erot-
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Kuva 2.1: Tutkielman teemojen limittyminen ja teemoista nousevat tutkimuskysymykset

taminen toisistaan aina ole mielekästä tai edes tavoiteltavaa (kuva 2.1). Esimerkiksi
eksploraatioon liittyy läheisesti myös löydösten ja oivallusten jakaminen. Tiedon ja-
kamisen ja osallistamisen teemat taas kietoutuvat toisiinsa käytäntöyhteisöjen kautta
(Wenger et al., 2002).

Kehittämiskokeiluissa em. teemojen sekoittuminen ja yhtäaikainen tarkastelu on siten
luonnollista ja jopa toivottavaa. Kuvan 2.1 visualisoinnissa kehittämiskokeilut voivat
sijoittua teemojen yhteisille leikkauspinnoille ja ihannetilanteessa toiminnan laatua ja
tehokkuutta kehitetään kaikkien kolmen teeman leikkauspisteessä.

Kaikki työssä tarkastellut kehittämisideat on kompleksiseen ongelmakenttään sovel-
tuvasti muotoiltu eksploratiivisiksi, nopeaan palautesykliin perustuviksi kokeiluiksi.
Eksploratiivinen lähestymistapa näkyy myös työssä käytetyn tutkimusmenetelmän,
toimintatutkimuksen, valinnassa. Tutkimusmenetelmä mahdollistaa kehityskokeilujen
suuntaamisen joustavasti tutkimuksen aikana mihin tahansa teemojen leikkauspistee-
seen.
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2.2 Tutkimuskysymykset

Työn teemojen pohjalta nousee kolme tutkimuskysymystä, jotka lähestyvät ohjelmis-
tokehittäjien työhön liittyviä haasteita eri näkökulmista. Kukin tutkimuskysymys kiin-
nittyy keskeisimmin yhteen teemaan, mutta teemojen limittyminen tarjoaa mahdolli-
suuden tarkastella myös eri tutkimuskysymyksiä samanaikaisesti (kuva 2.1).

TK1: Millaiset käytännöt edistävät hiljaisen ja muodollisen tiedon jakamis-
ta kehittäjien ja kehitystiimien välillä?

TK2: Miten asiantuntijoiden osallisuutta ja voimaantumista oman työnsä
kehittämiseen voi tukea?

TK3: Millaiset struktuurit tukevat eksploratiivista työtapaa ketterässä oh-
jelmistokehitysorganisaatiossa?

2.3 Työssä käytetyt keskeiset käsitteet

Joillakin tässä työssä käytetyistä käsitteistä ei ole täysin vakiintunutta suomenkielistä
termiä, tai niiden merkityksestä voi olla erilaisia perusteltuja tulkintoja. Tutkielman
tekijä on käyttänyt tässä luetelluille termeille seuraavia merkityssisältöjä:

• Cynefin: → Kompleksisuuden hallinnan teoreettinen viitekehys (Snowden, 2000).
Mallin neljässä eri ongelma-avaruudessa (Selkeä, Monimutkainen, Kompleksinen, Kaoot-
tinen) kussakin vallitsevat erilaiset tietämyksenhallinnan periaatteet.

• Eksploratiivinen kokeilu, eksploratiivinen tutkimus (engl. explorative study):
Vähän tunnetulle tutkimusalueelle kohdistuvaa kartoittavaa tutkimusta tai kokeilutoi-
mintaa. Erityisesti iteratiivista, hypoteesien testaukseen perustuvaa kokeilua.

• Hiljainen tieto (engl. tacit knowledge): Sanallisen tiedon ulkopuolelle ulottuva tietäminen
ja osaaminen, joka voi sisältää esim. kokemusperäistä, intuitiivista ja arkkityyppistä
tietoa. Hiljaista tietoa siirretään mm. yhdessä tekemällä.

• Ilmaantuminen (engl. emergence): Kokonaisuudesta nouseva tai syntyvä uusi ilmiö,
ominaisuus tai toiminnan taso, emergenssi. Erityisesti → kompleksisen ongelma-
avaruuden ongelmanratkaisukeino ovat emergentit käytännöt, joiden ilmaantumista ei
voi säädellä tai ennustaa, vain havainnoida ja valmistella.
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• Jatkuva parantaminen (jap. Kaizen): Pyrkimys parantaa toimintaprosesseja tois-
tuvasti, pienin askelin ja syklisesti. Kaizenin keskeinen konsepti on hukan, turhien tai
haitallisten elementtien, karsiminen prosessista.

• Kokeilukortti: Tämän tutkielman kontekstissa erityisesti HY:n Tietotekniikkakes-
kuksen Kokeilukortti, joka pohjautuu Osterwalderin Test Cardiin (Osterwalder, 2015).
Lean Startup -metodologiaan pohjautuva, hypoteesi-mittaus-evaluointi -sykliä hyödyntävä
→ kokeilustruktuuri.

• Kokeilustruktuuri: Tämän tutkielman kontekstissa mikä tahansa työkalu, tukima-
teriaali tms. artefakti, jota voidaan käyttää → eksploratiivisen kokeilun valmenta-
miseen ja dokumentointiin.

• Kompleksisuus (engl. complexity): Tässä tutkielmassa viittaa erityisesti kompleksi-
suuden hallinnan → Cynefin-viitekehykseen: kompleksinen ongelma-avaruus (complex
domain). Monesta toisiinsa vaikuttavasta osasta koostuva kokonaisuus, jossa osien vai-
kutukset ovat vaikeasti selitettäviä.

• Käytäntöyhteisö (engl. community of practice): Ryhmä ihmisiä, joilla on yhteinen
ongelma, osaamisalue tai kiinnostuksen kohde, ja joka kokoontuu säännöllisesti sy-
ventämään tietämystään yhdessä (Wenger et al., 2002). Synonyymina osaamisyhteisö.

• Mentorointi (engl. mentoring): Tämän tutkielman kontekstissa käytetty synonyy-
minä valmennukselle. Menetelmä jossa kokeneempi asiantuntija (mentori, valmentaja)
neuvoo ja tukee kokemattomampaa mutta kehittymään halukasta henkilöä (aktori, val-
mennettava) esim. uuden asian oppimisessa tai työtehtävien kehittämisessä.

• Muodollinen tieto (engl. formal knowledge): Eksplisiittistä, käsitteellistä tietoa, joka
voidaan dokumentoida, tallentaa, jakaa ja prosessoida helposti. Erityisesti organisaa-
tion käytäntöjä noudattavaa tai kodifioivaa tietoa. Synonyymina eksplisiittinen tieto.

• Osallisuus (engl. engagement): Yksilön tunne kuulumisesta yhteisöön tai mukanaolo
yhteisöllisessä prosessissa. Sitoutumista ja vaikuttamista asioiden kulkuun ja vastuun
ottamista seurauksista. Synonyymina osallistuminen.

• Tiedon jakaminen (engl. knowledge sharing): Tietämyksenhallinnan tärkeä tavoite,
oikean tiedon välittäminen oikeille ihmisille oikeaan aikaan.

• Voimaantuminen (engl. empowerment): Yksilön vastuullisuutta omasta kehittymi-
sestä ja toiminnasta. Voimaantumista kuvaa esim. omaan työhön liittyvien vaikutus-
mahdollisuuksien, itseohjautuvuuden ja → osallisuuden lisääntyminen. Ihmisiä aute-
taan voimaantumaan mm. → mentoroimalla.





3 Aiempi tutkimus

Tässä työssä jatkuvan parantamisen problematiikkaa on tarkasteltu useita eri teoreetti-
sia viitekehyksiä vasten: kompleksisuuden hallintaa, tiedon jakamista, käytäntöyhteisöjä,
voimaantumista sekä Lean Startup -metodologiaa.

3.1 Kompleksisuuden hallinta ja ketterä ohjelmis-
tokehitys

Systeemiajattelu ja kompleksisuus

Systeemillä tarkoitetaan vakiintuneen käsityksen mukaan rajattua järjestelmää, jo-
ka koostuu osista ja niiden välisistä suhteista; avoin systeemi lisäksi vuorovaikut-
taa ympäristönsä kanssa. Kompleksisessa systeemissä osilla on keskinäisiä, mo-
nimutkaisia riippuvuussuhteita ja järjestelmällä myös kokonaisuutena riippuvuussuh-
teita laajempaan ympäristöönsä (Anderson, 1999). 1900-luvun aikana kehittynyt sys-
teemiajattelu perustuu ajatukseen järjestelmän ominaisuuksista, joita ei voida joh-
taa yksittäisten osien ominaisuuksista, järjestelmästä joka on ”enemmän kuin osien-
sa summa”. Viimeisten 50 vuoden aikana systeemiajattelun painopiste on suuntautu-
nut yhä enemmän systeemien kompleksisuuteen ja sisäänrakennettuun uudistumisky-
kyyn sisäisten palautesyklien kautta. Mm. Peter Checklandin pehmeiden systee-
mien metodologia (1981) ja Peter Sengen oppivan organisaation käsite (1990) löivät
läpi ajattelutavan uutta luovasta, generatiivisesti oppivasta organisaatiosta, joka ei
tyydy pelkästään sopeutumaan ympäristön muutoksiin (St̊ahle, 2004).

Organisaatioiden, projektien, verkostojen ym. yhteisöjen sisällä tapahtuva jatkuva op-
piminen ja kehittyminen on siis ennen kaikkea kompleksisuuden hallintaan liittyvä
haaste. Itseuudistumisen dynamiikka on sekä johtamisen että tietojenkäsittelyn proble-
matiikkaa. On tunnistettava olennainen tieto ja organisoitava työ sekä joustavasti että
tehokkaasti. Samanaikaisesti on sekä annettava prosesseille tilaa itseorganisoitua, että
estettävä prosesseja hajoamasta kaoottiseksi (St̊ahle, 2004).

Kompleksisuutta käsittelevä tutkimus ei muodosta tieteellisen teorianmuodostuksen
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näkökulmasta puhdasta teoriaa, yhtenäistä käsitejärjestelmää, jossa teorian kaikki
väitteet voidaan johtaa esitetyistä tosiasioista ja laeista (Anderson, 1999; P. Järvinen ja
A. Järvinen, 2000). Kompleksisuuden teoria on tässä yhteydessä nähtävä pikemminkin
kokoelmana työkaluja todellisuuden ilmiöiden kuvaamiseen ja ymmärtämiseen.

Cynefin-malli kompleksisuuden kuvaajana

Snowden (2000) on esittänyt kompleksisuuden kuvaamiseen mallin, jossa järjestelmät
on jaoteltu neljään kenttään (domain) niissä vallitsevien rajoitteiden ja kompleksisuu-
den ilmiöiden mukaan: 1) Selkeä/Ilmiselvä, 2) Monimutkainen, 3) Kompleksi-
nen ja 4) Kaoottinen (kuva 3.1). Malli pyrkii tarjoamaan organisaatioille välineitä
keskusteluun kompleksisista ilmiöistä ja sopivimman toimintatavan valintaan kussakin
ongelmakentässä.

Kuva 3.1: Cynefin-malli, vuoden 2014 versio (Snowded, 2014, julkaistu lisenssillä CC BY-SA-3.0)

Snowden on nimennyt mallin kymrinkielen ’tuttua ympäristöä’ tai ’kotiseutua’ kuvaa-
valla sanalla Cynefin [kan-ev-in]. Nimi kuvastaa elinympäristömme ja kokemuspiirimme
lukemattomia yhteenkietoutuneita ominaisuuksia, jotka vaikuttavat ajatteluumme ja
toimintaamme monilla tietoisuutemme ja ymmärryksemme ylittävillä tavoilla (Snow-
den, 2010).

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Tietämyksenhallinta ja ongelmanratkaisu kompleksisessa kentässä

Cynefin-mallin neljästä kentästä Kompleksinen on tämän tutkielman ja ylipäätään
kompleksisuuden teorian kannalta olennaisin tarkasteltava alue, jossa kiinnostuksen
kohteena on erilaisten hahmojen tai ilmiöiden (pattern) ilmaantuminen (emergence)
toimijoiden vuorovaikutuksen tuloksena. Ilmaantumisella eli emergenssillä tarkoite-
taan ennennäkemättömän piirteen tai toimintamallin ilmestymistä järjestelmään ilman
etukäteissuunnittelua, ruohonjuuritasolta käsin (Rikkila et al., 2012). Kompleksisessa
toimintaympäristössä tapahtumia ei voi ennustaa etukäteen, tai mallintaa determinis-
tisesti edes jälkikäteen. Ilmiöiden selittäminen ja ymmärtäminen on tapauskohtaista
(Kurtz ja Snowden, 2003).

Tässä ympäristössä toimintaa ohjaa tunnustelu (probe), jonka tavoitteena on luo-
data meneillään olevia tai potentiaalisia ilmiöitä, tehdä niistä ihmissilmälle näkyviä,
ennen kuin mihinkään tiettyyn toimintaan on sitouduttu. Vertauskuvallisesti ratkai-
sumallina on kylvää ’siemeniä’ (ideoita, aikeita) laajalle alalle ja havainnoida, missä
ne alkavat ’versoa’. Otollisen kasvualustan löytyessä on mahdollista reagoida nopeas-
ti ja juurruttaa ’versoneet’ innovaatiot tai aloitteet takaisin tunnetumpaan maastoon,
organisaation deterministiseen toimintaan. Tunnustelevan toiminnan edellytyksenä on
organisaation luottamus tunnustelijoihinsa (Kurtz ja Snowden, 2003).

Snowdenin vuonna 2019 lanseeraama uusi termi ongelmanratkaisulle kompleksisessa
kentässä on sopeumien löytäminen (exaptive discovery). Termi on rinnastus biolo-
giseen evoluutioon, joka on tuottanut useita sopeumia, kuten lintujen höyhenpeitteen.
Se on alkujaan kehittynyt lämmönsäätelyyn ja vasta myöhemmin lentämisen mahdol-
listavaksi mekanismiksi. Snowden käyttää myös termiä ”hallitut onnenkantamoiset”
(managed serendipity) kuvaamaan sitä, että sopeumien ilmaantumista ei tarvitse vain
odottaa reaktiivisesti, vaan olosuhteita voidaan myös aktiivisesti muokata otollisem-
miksi uudenlaisten ratkaisujen syntymiselle ja havaitsemiselle (Snowden, 2019).

Ketterä ohjelmistokehitys kompleksisten ongelmien ratkaisijana

Tietotyötä tekevät asiantuntijayhteisöt, kuten ohjelmistokehitysorganisaatiot, toimivat
useimmiten kompleksisessa ongelmakentässä. Kompleksisuus ei toisaalta tarkoita, että
jokainen eteen tuleva haaste olisi kompleksinen; ongelmakentän sisällä voi toki esiintyä
myös deterministisiä osaongelmia. Ohjelmistokehityksessä onkin eri tilanteissa sovel-
lettava eri ongelmanratkaisustrategoita. Kehitystiimien tulee reagoida muuttuviin olo-
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suhteisiin ja valita kuhunkin tilanteeseen soveltuvin ongelmanratkaisutapa. (O’Connor
ja Lepmets, 2015).

Ohjelmistokehityksen ketterät prosessimallit (kuten Scrum) sopivat joustavuutensa an-
siosta nimenomaan kompleksiseen ongelma-avaruuteen (Wingo ja Tanik, 2015). Ne
tarjoavat suunnanmuutoksille avoimen ajatustavan, mutta eivät kuitenkaan valmiita
työkaluja kompleksisessa ongelmakentässä toimimiseen (Rikkila et al., 2012). Komplek-
siseen ongelmakenttään on omiaan tunnustelu, eksploratiivinen palautesykli (probe-
sense-respond), jossa hypoteesin kokeilua seuraa aina tulosten havainnointi ja seuraa-
van askeleen valinta tulosten pohjalta. Käytännöllisen ja käyttökelpoisen ratkaisun
haarukointi vaatii myös kärsivällisyyttä (O’Connor ja Lepmets, 2015).

3.2 Tiedon jakaminen ja tietämyksenhallinta

Hiljainen tieto, epämuodollinen vuorovaikutus

Ketterässä ohjelmistokehityksessä on keskeisessä roolissa toimijoiden välinen epämuo-
dollinen, kasvotusten tapahtuva ja minimalistinen tiedonvälitys (C. Khalil ja S. Kha-
lil, 2019). Kasvokkain työskentely parantaa kehitystiimien kommunikaation laatua ja
vähentää tarvetta muodolliseen dokumentointiin (Pikkarainen et al., 2008).

Tiedon ja kokemuksen leviäminen toimijoiden vapaan vuorovaikutuksen kautta on ket-
terässä ohjelmistokehityksessä paitsi perusarvo, myös tehokkaan toiminnan edellytys.
Tehokkuus paranee sitä enemmän, mitä enemmän autonomiaa työtehtävien tasolla on
ja mitä laadukkaampaa sosiaalinen vuorovaikutus työnjohdon kanssa on. Tehokkuus
myös paranee, jos organisaation normit ja tavat rohkaisevat tiedon jakamiseen; tällöin
kehittäjät etsivät ja jakavat tietoa keskuudessaan vapautuneemmin ja pienemmällä vai-
valla (Ozer ja Vogel, 2015). Organisaation riskinä on hiljaisen tiedon katoaminen tai
jääminen vain muutamien avainhenkilöiden hallintaan (Ouriques et al., 2019).

Tiedon jakamisen haasteita

Tiedon jakamiseen liittyy monia tehokkuustekijöitä eri tasoilla, kuten tiimin diversi-
teetti, käsitykset ja osaaminen, sekä kontekstuaaliset tekijät kuten teknologia ja toi-
mintaympäristö. Tuotteliailla tiimeillä on vähemmän tiedonjakamisen esteitä kuin te-
hottomilla tiimeillä (Ghobadi ja Mathiassen, 2016). Kiire ja liiallinen fokusointi asia-
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kasarvoon ja nopeaan tuotteiden julkaisemiseen voi saada tiimit toistamaan vanhoja
virheitään, kun tietämyksen muodostaminen ja jakaminen jää paitsioon. Sitä kautta
ketterä toimintatapa voi olla myös organisaation oppimisen este (Santos et al., 2015).

Muodollinen dokumentaatio johtaa usein yksisuuntaiseen ja siten tehottomampaan
kommunikaatioon; liiallinen tukeutuminen esim. kirjallisiin vaatimusmäärittelyihin hei-
kentää toimijoiden kokonaiskuvan hahmottamista (Eloranta et al., 2015). Vaatimuk-
siin liian kirjaimellisesti takertuminen voi tuottaa myös valheellista hallinnan tunnetta
(Boehm ja Turner, 2012). Muodollisen tiedon hallinta ulkoisissa repositorioissa (esim.
wikit) on organisaatioille tyypillisesti haastavaa (Santos et al., 2015). Kehittäjät koke-
vat usein dokumentaation kirjoittamisen erillisenä työtehtävänä, distraktiona ”varsi-
naisesta” työstä eli ohjelmistojen tuottamisesta. Ketterään kehitykseen kuuluva itera-
tiivinen toimintatapa parantaa kylläkin myös tekstimuotoisen dokumentaation laatua
(Stettina et al., 2012).

Mitä enemmän toiminta ulottuu erilaisten organisaatiorajojen yli, sitä enemmän kom-
munikaatiotyötä yhteisen ymmärryksen luominen edellyttää. Hiljaiseen tietoon nojau-
tuva organisaatio törmää kasvaessaan kommunikaation skaalautuvuuden rajoitteisiin
(Boehm ja Turner, 2012). Siksi hiljainen tieto on tärkeää saada näkyväksi ja leviämään
(Ryan, 2005). Suuressa kehitysorganisaatiossa ketterien menetelmien skaalaus ja tii-
mien tehokas yhteistoiminta vaativat tuekseen määrätietoista ja systemaattista tie-
don jakamista. Tiimien yhteistoimintakyky kuvastaa siten organisaation kykyä saa-
da tietämyksestä kilpailuetua ja skaalata ketteryyttä enterprise-tasolle (Santos et al.,
2015).

Organisaatiot ovat kuitenkin enenevässä määrin tunnistaneet tarpeen raivata tiedon
jakamisen esteitä sekä fyysisten että virtuaalisten tilojen avulla (Snowden, 2000). Yh-
teisten työtilojen hyöty riippuu kuitenkin niiden käyttäjien halukkuudesta kollabora-
tiiviseen toimintaan ja sitoutumisesta niiden parantamiseen (Santos et al., 2015). Toi-
saalta kokeilutoiminnalle omistetut yhteistilat voivat edistää toiminnan kehittämistä,
vaikka konteksti ja osallistujat eivät lähtökohtaisesti olisi suopeita muutoksille (Cartel
et al., 2019).

Tietämyksenhallinnan parantamisyritykset ovat perinteisesti painottuneet operatiivi-
selle tasolle, tiimien päivittäisen toiminnan parantamiseen. Organisaatioiden strategi-
sen suunnittelun ja portfolion hallinnan tasoilla tiedon jakamisen strategiat ovat olleet
paljon vähäisemmässä roolissa (Ouriques et al., 2019). Ketterän ohjelmistokehityksen
menetelmät painottuvat kehitystiimin sisäisen tiedonkulun ja dynamiikan parantami-
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seen, mutta eivät tarjoa juuri lainkaan työkaluja tai käytäntöjä tiimien väliseen kom-
munikaatioon ja tiedonjakoon (Pikkarainen et al., 2008; Santos et al., 2015). Tehokas
tietämyksenhallinta organisaatiossa edellyttää kuitenkin kykyä hyödyntää toimijoiden
kontekstisidonnaista, syvää osaamista (Bäckström ja Lindberg, 2018).

3.3 Voimaantuminen ja käytäntöyhteisöt

Voimaantuminen jatkuvan parantamisen edellytyksenä

Rakenteellisella voimaantumisella tarkoitetaan päätäntävallan ja vastuun muo-
dollista siirtämistä työntekijöiden tasolle. Siinä huomio kohdistuu organisaatiossa val-
litseviin olosuhteisiin, kuten työnkuviin, tiimien rakenteisiin tai toimintapolitiikkaan.
Psykologisella voimaantumisella viitataan yksilö- ja tiimitason kokemukseen oman
työn hallinnasta. Avainasemassa ovat tällöin yksilöiden omat käsitykset ja havainnot
omatoimisuudesta, vapaudesta organisoida oma työnsä (Maynard et al., 2012).

Nykykäsityksen mukaan voimaannuttavien rakenteiden on tuettava yksilön voimaan-
tumista, mutta ne eivät yksinään siihen riitä. Psykologiselle voimaantumiselle on va-
kiintunut tarkastelutapa neljän avainkäsitteen kautta (Maynard et al., 2012):

1. Työn merkityksellisyys: kokemus ”työstä jolla on tarkoitus”, välittäminen työ-
tehtävästä,

2. Oma kyvykkyys: uskomukset omasta kyvystä hoitaa vastuunsa taidokkaasti,

3. Itsemäärääminen: tunne autonomiasta ja valinnanvapaudesta työtapojen suh-
teen, sekä

4. Vaikuttavuus: käsitys oman toiminnan vaikutuksista lopputuloksiin, impaktista.

Rakenteellinen voimaantuminen, ts. yhteisölliseen päätöksentekoon siirtyminen vaatii
suuren mullistuksen ajattelutavoissa kaikilla organisaatiotasoilla: johtoa on tuettava
päästämään irti vastuusta, ja toisaalta tiimit tarvitsevat tukea kokonaiskuvan muo-
dostamisessa ja vastuun ottamisessa (Paasivaara ja Lassenius, 2019). Johtamisen kuva
siirtyy monitoroinnista ja kontrolloinnista organisaation tukemiseen.

Jatkuvan parantamisen prosessien käynnistäminen ja ylläpitäminen edellyttää sitä tu-
kevaa organisaatiokulttuuria (Almaiman ja McLaughlin, 2017). Muuten parannusyri-
tykset jäävät lyhytikäisiksi. Tällaisessa kannustavassa kulttuurissa tärkeitä tekijöitä
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ovat juuri mm. johdon tuki ja työntekijöiden voimaantuminen (Sulaiman ja Patrick,
2018). Johdon mandaatti työntekijöille ideoimiseen ja ideoiden edistämiseen on tar-
peen; kiireisyys ja ideointiin käytettävissä olevan ajan puute tappaa innovatiivisen
ajattelun. Osallisuus nojaa työntekijöiden omien tarpeiden tunnistamiseen ja omiin rat-
kaisuihin kannustamiseen (Bäckström ja Lindberg, 2018). Voimaantuminen voi lisätä
työntekijöiden valppautta ja kokonaiskuvan hahmotusta, mikä edistää jatkuvan paran-
tamisen prosessia (Sulaiman ja Patrick, 2018).

Voimaantumisen positiiviset vaikutukset

Voimaantumisen on kattavasti osoitettu hyödyttävän sekä yksilöitä, tiimejä että orga-
nisaatioita (Maynard et al., 2012). Kun yksilöiden kokemus työn merkityksellisyydestä
ja omista vaikutusmahdollisuuksista kasvaa, se ruokkii myös heidän osallisuuden koke-
mustaan. Tietotyössä osallisuuden kasvu voi merkitä yksinkertaisesti esim. työntekijän
vahvempaa roolia tiedon tuottamisessa ja jakamisessa (Bradbury-Huang, 2010). Osal-
lisuus, hyvinvointi ja organisaation tuottavuus ovat toisiinsa äärimmäisen vahvasti kie-
toutuneita.

Tämä osallisuuden tunne ilmenee useilla eri akseleilla: innostuksena, sitoutumisena ja
uppoutumisena, jotka kaikki vaikuttavat positiivisesti yksilötason tuottavuuteen (Ha-
naysha, 2016). Osallisuuden kasvaessa myös yksilön psykososiaalista hyvinvointia ku-
vaavat työtyytyväisyys ja luottamus kasvavat (Uribetxebarria et al., 2020). Työntekijöi-
den kasvanut motivaatio johtaa lopulta myös parempaan päätöksentekoon (Paasivaara
ja Lassenius, 2019). Kaiken kaikkiaan osallisuuden kokemuksella on merkittävä positii-
vinen vaikutus esim. organisaation projektityön tehokkuuteen (Arakawa ja Greenberg,
2007).

Kehittäjäkokemuksen (developer experience) käsite tarkastelee voimaantumiseen liitty-
viä tekijöitä, kuten työtyytyväisyyttä ja sisäistä motivaatiota, nimenomaan ohjelmis-
tokehittäjän roolista käsin (Fagerholm ja Münch, 2013). On havaittu että ohjelmisto-
kehittäjien työtyytyväisyys parantaa heidän ongelmanratkaisukykyjään (Graziotin et
al., 2014), sisäistä motivaatiotaan ja flow-tilan kokemustaan (Kuusinen et al., 2016).
Flow-tilassa oleva kehittäjä on tehokkaampi (Parnin ja Rugaber, 2011; DeMarco ja Lis-
ter, 2013). Hyvä vuorovaikutus, uppoutuminen kiinnostavaan tehtävään ja autonomia
ovat tärkeitä tekijöitä flow-tilaan pääsemisessä (Wesson ja Boniwell, 2007).
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Käytäntöyhteisöt

”Knowledge Lives in the Human Act of Knowing” – Wenger et al., 2002

Käytäntöyhteisö (community of practice, usein suomeksi myös muodossa osaamisyh-
teisö) tarkoittaa Wengerin vakiintuneen määritelmän mukaan ”joukkoa ihmisiä, joilla
on yhteinen huolenaihe tai kiinnostuksen kohde, ja jotka syventävät ymmärrystään ja
osaamistaan ko. aiheesta säännöllisen vuorovaikutuksen keinoin” (Wenger et al., 2002,
s. 4).

Yhteisön kollektiivinen tietämys ei ole helposti siirreltävissä oleva hyödyke, vaan se
asuu yhteisössä itsessään, sen keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja päivittäisessä toi-
minnassa. Käytäntöyhteisöt jakavat tietoa epämuodollisesti mm. tarinankerronnan,
valmennuksen ja kisällioppimisen keinoin (Wenger et al., 2002). Tällaiset yhteisöt eroa-
vat esimerkiksi tavallisista liiketoimintayksiköistä siinä, että yhteisöjen olemassaolon
tarkoitus on uuden tietämyksen tuottaminen ja jakaminen; ne ovat tyypillisesti myös
epämuodollisia, itseään ohjaavia ja väljästi kytkeytyneitä sekä sisäisesti että muun or-
ganisaation suuntaan (Mestad et al., 2007).

Erilaisten käytäntöyhteisöjen konkreettinen tapa toimia voi ottaa eri muotoja tarpeen
mukaan. Ryhmän, jolla on vahva identiteetti ja tarve jakaa hiljaista tietoa tiukasti osa-
na päivittäistä työtä, kannattanee kokoontua kasvotusten päivittäin ja mahdollistaa
jatkuva kommunikaatio esim. ryhmätyöalustoilla. Jos taas tarve liittyy olemassaolevan
tiedon (esim. dokumentaation) levittämiseen, yhteisön raja on epäselvä ja tiedon sovel-
taminen epäsuoraa, parempi toimintatapa voisi olla yhteiset tietämysrepositoriot (esim.
wiki-alueet) pienen ydinjoukon ylläpitämänä (McDermott, 1999). Tiimien väliset fasi-
litoidut työpajat ovat intuitiivinen ja yksinkertainen käytäntö, mutta voivat toistuva-
na käytäntönä toimia tehokkaina tietämyksen luomisen välineinä käytäntöyhteisöissä
(Kahkonen, 2004).

Paasivaara ja Lassenius (2019) ovat tapaustutkimuksissaan kuvanneet suuren telekom-
munikaatioalan yrityksen, Ericssonin, Suomen toimintayksikön uudelleenorganisoitu-
mista käytäntöyhteisöksi. Organisaation päätöksentekoa on pitkälti delegoitu johdolta
ja asiantuntijoilta tiimien eli yhteisön tasolle. Yhteisö koostuu kaikkien ketterien ke-
hitystiimien jäsenistä ja tuoteomistajista. He määrittelevät toimivan käytäntöyhteisön
piirteiksi seuraavat:

1. Yhteinen, riittävän konkreettinen teema tai aihe, joka kiinnostaa tarpeeksi isoa
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joukkoa,

2. Innostunut vetäjä tai fasilitaattori,

3. Selkeästi ennen kokoontumisia tiedotettu, ehdotuksille avoin agenda,

4. Valta päätöksentekoon yhteisöä itseään koskevissa asioissa,

5. Avoimuus, ts. rajoittamaton osallistumismahdollisuus,

6. Työkaluja läpinäkyvän organisaatiomuistin rakentamiseen, esim. wiki-alusta,

7. Sopiva kokoontumistahti, ei turhanpäiväisiä kokoontumisia,

8. Etäosallistumismahdollisuus.

Organisaatiossa toimivien uusien yhteisöjen rakentamisessa on tärkeää ravistella osal-
listujat irti totutuista vuorovaikutuksen ja ajattelun kaavoista ja ottaa tarvittaessa
vauhtia jopa ”luovan kaaoksen puolelta”, ts. sekoittaa vakiintuneita toimintatapoja
tietoisesti kaaosta hetkellisesti lisäämällä (Kurtz ja Snowden, 2003).

3.4 Eksploratiiviset toimintamallit

Kokeilu organisaatioiden muutosvoimana

Organisaatiot joutuvat toimimaan yhä useammin ennakoimattomassa, nopeasti muut-
tuvassa ympäristössä ja etsimään kilpailuetua lisäämällä toimintansa tehokkuutta, laa-
tua ja innovatiivisuutta (St̊ahle, 2004). Digitalisaatio ja startup-yrityskulttuuri pakot-
tavat organisaatiot katsomaan entistä vahvemmin tulevaisuuteen hengissä säilyäkseen
(Märijärvi et al., 2016). Vakiintuneet suuret organisaatiotkin ovat alttiita disruptiolle,
toimintamallien mullistuksille, eivätkä voi turvautua pelkkään perinteiseen tehostami-
seen kustannuksia karsimalla, aikasäästöjä etsimällä ja laadunvalvonnalla. Suuretkin
organisaatiot etsivät siksi keinoja innovoida kuin kasvuyrittäjät (Edison et al., 2018).
Liiketoimintamallien kokeilu (business experimentation) on kasvattanut merkitystään
johtamisessa, sillä se mahdollistaa organisaatioille ideoiden nopean, kustannustehok-
kaan validoinnin (Bocken ja Snihur, 2020). Organisaatioille onkin tarjolla runsaasti
erilaisia, sekä vapaasti hyödynnettäviä että kaupallisia malleja liiketoimintakokeiluun
(Munezero et al., 2017).
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Kokeileminen varsinkin ohjelmistokehityksen kentässä voidaan mieltää laajasti sekä
kontrolloituja koeasetelmia sisältäväksi hypoteesien testaukseksi että vapaammaksi,
ymmärryksen luontiin tähtääväksi eksploraatioksi (Fagerholm et al., 2017). Eksplo-
ratiivinen kokeilutoiminta edellyttää organisaation tavanomaisten rajoitteiden (hallin-
tokäytäntöjen, hierarkioiden ym.) väliaikaista poistamista, jotta villeillä ja mahtipon-
tisillakin ideoilla olisi kasvualustaa. Kokeilutoimintaan ryhtyminen edellyttää organi-
saation taholta suurta luottamusta kokeilijoihin, jotka yhtäältä saavat suhteellisesti
suuria toiminnanvapauksia, mutta toisaalta eivät pysty täysin tukeutumaan vakiintu-
neisiin rakenteisiin (Kurtz ja Snowden, 2003).

Johtamisen näkökulmasta on kyse kolmenlaisista johtamishaasteista: 1) rajaamisesta
(boundary work), jolla innovatiivista ”kokeilukuplaa” suojataan muun organisaation
paineilta; 2) etäännyttämisestä (distancing work), jossa käytetään energiaa osallistu-
jien irrottautumiseen vanhoista ajatusmalleistaan; 3) ankkuroinnista (anchoring work),
jolla työn tulokset jalkautetaan takaisin organisaation perustoimintaan (Cartel et al.,
2019).

Kokeiluihin ryhdyttäessä tulisi pohtia niiden sisältöä, osallistujia, jaksottamista ja ryt-
mitystä: miten pitkään, keskittyneesti, tiheästi ja missä järjestyksessä ideoita testataan,
ja ketkä ovat kokeilujen vastuuhenkilöitä ja muita osallisia (Bocken ja Snihur, 2020).
Kiirehtiminen maaliin ensimmäisenä ei ole aina tavoiteltavaa, vaan kiihdytysten, jar-
ruttelun ja miettimistaukojen taitava rytmittäminen on avainasemassa (McDonald ja
Eisenhardt, 2020).

Lean Startup

Lean Startup on Blankin (2003) alun perin esittämä idea, sittemmin Riesin (2011) ja-
lostama toimintamalli liiketoiminnan kehittämisestä ennakoimattomassa ympäristössä
eksploratiivisesti. Malli on kehitetty kasvuyrityksille ja potentiaalisille yrittäjille, mut-
ta se on saavuttanut viimeisen kymmenen vuoden aikana suurta suosiota myös suurten,
vakiintuneiden organisaatioiden kehittämistoiminnassa.

Lean Startupin ydinajatus on inkrementaalinen kehittäminen. Se on saanut inspiraa-
tionsa prosessiteollisuuden Lean-menetelmistä, jotka ovat alkujaan lähtöisin erityises-
ti Toyota-autotehtaan toimintakulttuurista (Rother, 2019). Lean-ajattelutavassa kes-
kiössä on jatkuvan parantamisen kulttuuri (jap. Kaizen), pyrkimys kehittää päivittäisiä
toimintaprosesseja jatkuvasti pienin askelin nopeammiksi ja tuottavammiksi eliminoi-



21

malla hukkaa eli tehottomia käytäntöjä (J. Singh ja H. Singh, 2009). Toisin kuin fyy-
sisten tuotantoprosessien vähittäisessä optimoinnissa, Lean Startupin pyrkimyksenä
on kuitenkin ymmärryksen luominen ja epävarmuuden vähentäminen liiketoiminnassa
(Bocken ja Snihur, 2020).

Mallin ytimessä on kolmivaiheinen oppimissykli: Build → Measure → Learn. Sykli
on hyvin perinteinen ja vastaa Deweyn, Lewinin ja Kolbin klassisia oppimissyklin
määritelmiä (Kolb, 1984). Syklin vaiheet ovat: 1) Build: tutkittavan liiketoimintai-
dean muotoilu hypoteesiksi, 2) Measure: hypoteesin testaus ennalta määritellyillä
metriikoilla ja niille asetetuilla tavoitearvoilla, 3) Learn: mittauksen tuloksista op-
piminen ja niiden perusteella seuraavan toimenpiteen valinta. Riesin mallissa tärkeä
käsite on valittujen metriikoiden toimintakelpoisuus (actionable metrics), päätöksen-
teolle relevanteimpien mittarien valinta. Myös syklin lopussa metriikoiden perusteel-
la tehtävä päätös on tärkeä, sillä se voi sisältää käännöksen (pivot) eli radikaalinkin
suunnanmuutoksen kokeilussa, esim. hypoteesin korvaamisen seuraavaan sykliin aivan
uudella — tai peräti kokeilun lopettamisen hedelmättömänä (Ries, 2011).

Lean Startup laajempana kokonaisuutena kattaa hypoteesien testaussyklin lisäksi jou-
kon muita käsitteellisiä työkaluja liiketoiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Käsitteistä
osa on levinnyt laajaan käyttöön ketterässä ohjelmistokehityksessä, mm. pienin toimi-
va tuote (minimum viable product, MVP), jatkuva julkaisu (continuous deployment)
ja A/B-testaus.

Lean Startupin tieteellinen tutkimus

Lean Startup -mallin syntyhistoria kasvuyritysten maailmassa ja sen käytännönläheinen
ajattelutapa on pitkään pitänyt tarkastelukulman soveltavana. Keskustelua mallista on
käyty sen harjoittajien kesken. Akateeminen maailma on herännyt vasta mallin suosion
myötä tarkastelemaan ilmiötä johtamisen, tuotekehityksen ja organisaatioiden oppimi-
sen teorioita vasten (Contigiani ja Levinthal, 2019; McDonald ja Eisenhardt, 2020).

Lean Startup -mallin validiteetista on esitetty ristiriitaisia näkemyksiä. Felin et al kri-
tisoivat Lean Startupia sekä sen kanssa usein yhdistettävää, hypoteeseja tuottavaa
Business Model Canvas -työkalua (Osterwalder ja Pigneur, 2010) epäspesifisyydestä
ja nojautumisesta liian yksioikoisesti asiakkaiden ja markkinoiden mielipiteisiin (Felin
et al., 2020). He myös pitävät mallia rajoittuneena uusien innovaatioiden etsimiseen,
koska Lean-menetelmien juuret prosessiteollisuudessa keskittyvät olemassaolevien pro-
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sessien jatkuvaan parantamiseen, eivätkä uuden luomiseen.

Bocken ja Snihur ovat vastanneet kritiikkiin toteamalla, että Lean Startup ja Busi-
ness Model Canvas eivät olekaan varsinaisesti työkaluja uusien ideoiden generointiin,
vaan tarkoitettu ideoinnin jälkeiseen hypoteesien testausvaiheeseen (Bocken ja Sni-
hur, 2020). He myös korostavat Lean Startupin eksploratiivisuutta ja iteratiivisuutta
hyvänä keinona edulliseen, vaikuttavaan ymmärryksen luomiseen kollektiivisesti sidos-
ryhmien kanssa; harva liiketoimintamalli syntyy valmiina, vaan vaatii yleensä useita
kehityskierroksia. Bocken ja Snihur pitävät Lean Startupia soveltuvana työkaluna vai-
kuttavien liiketoimintamallien juurruttamiseen sekä kasvuyrityksille että vakiintuneille
organisaatioille. Lisäksi heidän mukaansa mallin soveltaminen ei ole sidoksissa alku-
peräisen idean ainutkertaisuuteen tai inkrementaalisuuteen. Kuten edellä luvussa 3.1
on kuvattu, inkrementaalinen prosessi mahdollistaa kompleksisessa kentässä onnekkaat
sattumat, siis myös radikaalit innovaatiot (McDonald ja Eisenhardt, 2020).

Leatherbee ja Katila kuvaavat tuoreessa tutkimuksessaan Lean Startup -toimintamallin
soveltamista laajassa, 152 tiimiä kattavassa pitkittäistutkimuksessa (Leatherbee ja Ka-
tila, 2020). Tutkimus on mahdollisesti ensimmäinen, jossa Lean Startupia on empiiri-
sesti validoitu eksaktilla koeasetelmalla. Leatherbee ja Katila ankkuroivat tutkimuk-
sessaan Lean Startupin tuotekehityksen ja organisaatioiden oppimisen teoreettiseen
taustaan. He vahvistavat mallin olevan potentiaalinen innovaation ja muutoksen ajuri
organisaatioille, erityisesti akateemisuutta ja yrittäjyyttä yhdistävänä menetelmänä.

Malli ei sovellu ”yhden koon ratkaisuna” kaikkiin tilanteisiin. Tähän voi vaikuttaa
mm. tiimin koostumus ja aiempi liiketoimintaosaaminen. Etenkin perinteinen kaupal-
lisen alan ajattelutapa näyttäisi herättävän vastustusta menetelmän omaksumiselle,
mutta onnistuessaan käyttöönotto tuottaa hyviä tuloksia. Leatherbee ja Katila totea-
vat luotaavan lähestymistavan (probing) olevan mallin keskeinen elementti tee-se-itse -
oppimisen hengessä. Sitä vastoin ahkeralla hypoteesien muodostuksella näyttäisi olevan
luultua pienempi rooli mallin toimivuudessa, sillä yksi kunnollinen hypoteesi generoi
parempia tuloksia kuin tusina löyhempää (Leatherbee ja Katila, 2020).

Test Card

Alexander Osterwalder on lanseerannut Test Card -mallipohjan (kuva 3.2) minimalisti-
seksi mutta tehokkaaksi työkaluksi Lean Startup -tyyppisen kokeilusyklin muotoilemi-
seen (Osterwalder et al., 2014). Osterwalder jakaa mallipohjaa maksutta Strategyzer
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AG –yhtiönsä verkkosivuilla (Osterwalder, 2015). Bland ja Osterwalder korostavat,
että Test Card tähtää erityisesti kenttäkokeilujen laadun parantamiseen systemaatti-
semmiksi ja täsmällisemmiksi (Bland ja Osterwalder, 2019).

Kuva 3.2: Osterwalderin kokeilukortti, The Test Card (Osterwalder, 2015)

Osterwalderin teesi on, että Test Card sisältää hyvin määritellyn liiketoimintakokei-
lun neljä elementtiä: 1) hypoteesin joka aiotaan todistaa tai kumota, 2) kuvauksen
koejärjestelystä, jolla hypoteesia testataan, 3) metriikan eli kuvauksen datasta, jota
kokeen aikana aiotaan kerätä, 4) onnistumiskriteerit eli metriikalle ennalta asetetut
tavoitearvot (Bland ja Osterwalder, 2019). Hänen mukaansa on syytä testata samaa
hypoteesia useammalla eri rinnakkaisella kokeilulla ja pyrkiä konkreettisiin, testihen-
kilöiden toimintaa observoiviin testiasetelmiin.

Test Card -pohjan lisäksi Osterwalder suosittelee Build-Measure-Learn -oppimissyklin
oppimisvaiheeseen erillistä Learning Card -pohjaa. Learning Cardiin on määrä kir-
jata hypoteesia testattaessa datasta esille nousevat havainnot ja oppimiskokemukset.
Kortin elementit ovat: 1) hypoteesi (kuten Test Cardissa), 2) havainnot, 3) oppi-
miskokemus, 4) johtopäätökset ja niistä kumpuavat jatkotoimenpiteet (Bland ja
Osterwalder, 2019).
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Antikainen et al. (2017) ovat muokanneet Osterwalderin testikortista oman versionsa,
Rapid Experimentation Cardin . He mielsivät alkuperäisen Test Cardin muotoilultaan
liian deduktiiviseksi omiin tutkimustarkoituksiinsa, joissa tutkimuskohteena oli uuden
palvelukonseptin lanseeraus. Heidän variaatiossaan kortti sisältää seuraavat elementit:
1) hypoteesi, 2) datan keruu ja analyysi, 3) validointikriteerit. Heidän mukaan-
sa Rapid Experimentation Cardin rakenne sopii kvalitatiiviselle ja eksploratiiviselle
lähestymistavalle paremmin. Tämä huomioi paremmin yrityksen ja tutkimusorgani-
saation toisistaan hieman poikkeavat tarpeet.

Antikainen et al. (2018) ovat myöhemmin muokanneet Rapid Experimentation Car-
dista vielä uudemman version, jossa kokeilukorttiin on yhdistetty myös Osterwalderin
Learning Cardia vastaavat elementit: reflektio-osuus ja seuraavan askeleen valitseminen
(esim. uusi iteraatio, käännös tai jalkautus) .

Toyota Kata

Toyota Kata on Rotherin (2015; 2019) tunnetuksi tekemä harjoittelurutiini, laajas-
ti käytetty kokeilustruktuuri. Sen ajatukset pohjautuvat Toyota-autotehtaan Lean-
toimintamalleihin, joihin Rother on perehtynyt pitkän ajan kuluessa, empiirisesti pai-
kan päällä toimien. Hän kuvaa pitkäaikaisen kenttähavainnointinsa tehneen näkyväksi
sellaisia johtamiskäytäntöjä, joita Toyotan toimintaan tyypillisesti vain lyhyesti tutus-
tuvat eivät pysty havaitsemaan, ja joille toisaalta organisaation omat työntekijät ovat
muuttuneet sokeiksi. Näistä oppimiskokemuksista Rother on koostanut kaupallistetun
version Toyotan sisäisestä valmennusstruktuurista, Toyota Katan.

Kata tarkoittaa terminä alunperin itämaisten taistelulajien harjoitusrutiineja, joissa
liikeratoja ja toimintoja pyritään jatkuvalla toistoharjoittelulla hiomaan automatisoi-
duiksi. Harjoitteiden tarkoituksena on antaa harjoittelijalle perustaidot, joiden päälle
he voivat rakentaa syvempää oppimista (Rother, 2015).

Mallissa on kaksi yhtä tärkeässä asemassa olevaa osaa, parannusharjoite (improve-
ment kata) sekä valmennusharjoite (coaching kata). Harjoitukseen osallistujista toi-
nen on oppija, joka haluaa harjoittelun kautta kehittyä taitavaksi ja kurinalaiseksi
ajattelijaksi ja työntekijäksi. Toinen osallistuja on valmentaja, jonka ei tarvitse eikä
pidä olla erityinen asiantuntija-asema, vaan nimike kuvaa ketä tahansa, joka valmen-
tajan rooliin kulloinkin astuu. Ajatuksena on että parannusharjoitteen toimintatavan
omaksuttuaan kuka tahansa voi valmentaa toisia. Mallin perimmäinen tavoite on ol-
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la päivittäisjohtamisen työkalu, tehdä lähijohtamisesta arkista valmennustyötä. Malli
sisältää nelivaiheisen oppimissyklin (Rother, 2015):

1. Setting the Challenge: opeteltavan asian hahmottaminen ja lopputavoitteen aset-
taminen,

2. Grasping the Current Condition: vallitsevan tilanteen hahmottaminen,

3. Establishing the Next Target Condition: seuraavan välitavoitteen kiinnittäminen,

4. Experimenting Toward the Target Condition: välitavoitetta kohti vievän kokeilun
muotoilu.

Oppimissyklin käyvät läpi oppija ja valmentaja yhdessä. Valmennusharjoitteeseen kuu-
luvat seuraavat valmentavat kysymykset ja kommentit (Rother, 2019):

1. Mikä on tämänhetkinen tavoite? Mitä odotamme tapahtuvaksi?

2. Mikä on tämänhetkinen todellinen tilanne? Mitä opimme edellisestä askeleesta?
Voimmeko mennä katsomaan tilannetta?

3. Mitkä esteet estävät sinua liikkumasta kohti tavoitettasi? Valitse yksi poistettava
este kerrallaan, äläkä näe liiaksi vaivaa pahimman ongelman tunnistamiseen.

4. Mikä on seuraava askeleesi (seuraavan oppimissyklin alku)?

5. Milloin voimme mennä katsomaan oppimistuloksia? Voimmeko tehdä sen heti?

Toyota Kataa on käytetty niin tuotantoteollisuudessa kuin asiantuntijaorganisaatiois-
sakin runsaasti toiminnan kehittämiseen, ja sen käytöstä on alkanut kertyä myös aka-
teemista tutkimusta. Kirjallisuuskatsauksien arviot menetelmästä vaikuttavat pääsään-
töisesti varovaisen positiivisilta (Oliveira et al., 2018; Michels et al., 2019). Toyota Ka-
tan on raportoitu mm. toimivan tietämyksenhallintamenetelmänä, parantavan osallis-
tujien taitoja ja tehokkuutta, ja tukevan jatkuvan parantamisen prosessia (Ferenhof
et al., 2018).





4 Tutkimuksen konteksti ja kohdeor-
ganisaatio

Tämä luku asemoi tutkielman tutkimuskysymykset kehittämiskohteen kontekstiin. Lu-
vussa on esitelty kehittämiskohteena oleva organisaatio, Helsingin yliopiston sisäisen
sovelluskehityksen osaamisyhteisö.

4.1 Helsingin yliopisto IT-organisaationa

4.1.1 Helsingin yliopiston lyhyt esittely

Helsingin yliopisto (HY) on Suomen suurin tiedekorkeakoulu, jossa opiskelee yli 30000
tutkinto-opiskelijaa ja työskentelee lähes 8000 tutkijaa, opettajaa ja muun henkilökunnan
edustajaa. Helsingin yliopistossa on 11 tiedekuntaa ja se toimii neljällä kampuksella
ja yhdeksällä muulla paikkakunnalla (Helsingin yliopisto numeroina 2020). Helsingin
yliopisto on suurista käyttäjämääristä ja maantieteellisesti hajautetusta rakenteesta
johtuen myös IT-organisaationa suuri. Helsingin yliopisto tarjoaa em. käyttäjäryhmien
käyttöön monipuolisia digitaalisia palveluita ja niiden edellyttämiä ohjelmistoratkai-
suja (Tietotekniikkapalvelut yliopistolla 2020).

HY:n yhteiset tietotekniikkapalvelut tuottaa Tietotekniikkakeskus, Helsingin yliopis-
ton erillinen laitos, jossa työskentelee noin 190 henkilöä erilaisissa tuki- ja asiantunti-
jatehtävissä (Helsingin yliopiston tietotekniikkakeskus - Toimintakertomus 2019 2020).
Myös yliopiston muissa yksiköissä työskentelee tietotekniikkapalveluiden tuottamiseen
osallistuvia asiantuntijoita, mm. ketterässä sovelluskehityksessä tarvittavia tuoteomis-
tajia.

Digitalisaatiostrategia ja digitaalinen visio

Yliopisto on osana strategiatyötään laatinut digitalisaation tiekartan vuosille 2018–
2020. ”Digitalisaatiotiekartta on visio siitä, miten digitaalisilla työvälineillä voitaisiin
tehostaa toimintaa, automatisoida työtä ja kehittää sekä opiskelijoiden että tutkijoi-
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den käyttäjäkokemusta verkkopalveluissa.” (Kuuppelomäki et al., 2019). Digitalisaa-
tiohankkeita edistämään ja koordinoimaan on nimetty digitalisaatiojohtaja sekä digi-
taalisen kehittämisen ohjausryhmä.

4.1.2 Sisäinen ohjelmistokehitys Helsingin yliopistossa

HY:n käyttäjilleen tarjoamista ohjelmistoratkaisuista osa on kaupallisilta markkinoilta
hankittu, mutta merkittävän osan yliopisto teettää organisaation sisäisenä (”in-house”)
räätälöitynä kehitystyönä. Tärkeimmät syyt tähän ovat HY:n tietotekniikkaympäristön
kompleksisuus ja suomalaisen korkeakoulumaailman hyvin erikoistuneet tarpeet, joihin
kaupallisilta toimijoilta ei useinkaan löydy valmiita tuotteita. Osittain kyseessä on
myös strateginen valinta, jolla HY pyrkii lisäämään riippumattomuuttaan kaupallisista
toimijoista.

”Tietotekniikkakeskuksen sovelluskehitys toteuttaa sovelluksia, jotka edel-
lyttävät yliopistomaailman ja yliopiston tietotekniikkaympäristön tuntemus-
ta. Palvelu on tarkoitettu Helsingin yliopiston erityistarpeisiin sellaisten oh-
jelmistojen kehittämiseen, joita ei ole saatavana kaupallisilta valmistajilta.”
(Sovelluskehitys 2020)

In-house -sovelluskehitystä ja sen tukitoimintoja (esim. palvelinylläpito, projektinhal-
linta, palvelumuotoilu) tekevät sekä yliopiston palkkalistoilla olevat asiantuntijat että
erillisten hankintasopimusten kautta rekrytoidut ulkoiset konsultit.

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu edellä kuvatun sisäisen, keskitetyn ohjelmistoke-
hityksen toimijoita. Helsingin yliopiston piirissä ohjelmistokehitystä harjoittavat tai
tilaavat monet muutkin toimijat opiskelijoista tutkijoihin ja yliopiston yksiköihin (tie-
dekunnat ja erilliset laitokset), mutta ne on rajattu tarkastelun ulkopuolelle.

Ketterän ohjelmistokehityksen skaalaamiseen soveltuvia toimintamalleja, kuten Scaled
Agile Framework (SAFe) tai Large Scale Scrum (LeSS), on organisaatiossa tarkas-
teltu ainakin vuodesta 2015 lähtien. Vuonna 2018 HY otti käyttöön erityisesti julki-
sille organisaatioille sovelletun Leijona-projektimallin (Adapro asiakastarinat: Helsin-
gin Yliopisto 2020; Leijona-projektimalli Suomen julkishallinnolle 2020) ja sitä tukevan
projektisalkku- sekä sovellussalkkuohjelmiston. Projektimallin jatkokehityksessä on py-
ritty huomioimaan nopeiden kokeilujen ja ketterän kehityksen skaalaamisen tarpeita.
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4.1.3 Ohjelmistokehitys ketterissä kehitystiimeissä

Tutkimuksessa tarkasteltava HY:n sisäinen ohjelmistokehitys on organisoitu ketteriin
kehitystiimeihin. Osa tiimeistä on muodostettu yksinomaan ulkopuolisista konsulteista,
osa HY:n palkkalistoilla olevista kehittäjistä, mutta muutamissa sekatiimeissä työsken-
telee kumpiakin. Tuoteomistajista käytännössä kaikki ovat HY:n työntekijöitä, tuki-
rooleissa (esim. Scrum Master, palvelumuotoilija, projektipäällikkö) työskentelee sekä
ulkopuolisia että HY:n työntekijöitä.

Yhtäältä eri toimialoilta tulevat tiimit ovat DigiHUB-osaamisyhteisön tarjoamissa puit-
teissa päässeet toimimaan samoissa fyysisissä tiloissa ja luomaan yhteisen, hallinnol-
listen yksiköiden rajat ylittävän toimintaympäristön. Kehitystyötä tekevän organisaa-
tion osan sisällä hierarkia on hyvin matala ja toiminta itseohjautuvaa. Toisaalta tiimit
työskentelevät silti edelleen melko siiloutuneesti kukin oman tuotteensa, projektinsa
tai palvelunsa parissa, tilaavan yksikkön johtamisrakenteita ja resursointimallia nou-
dattaen.

Tilanne kuvaa työelämän murrosvaihetta: toiminnassa on piirteitä sekä vahvasta itseoh-
jautuvuudesta ja kokeilukulttuurista että vanhakantaisesta, organisaatiorakenteeseen
nojautuvasta hierarkisesta mallista. Vastaava asetelma on tuttu monista suurista or-
ganisaatioista, joissa perinteisen korporaatiorakenteen uudistaminen on käynnistynyt
organisaation sisälle perustetusta itseohjautuvasta solusta, ns. ”sisäisestä start-upista”,
joka noudattaa toiminnassaan kasvuyritysten toimintamalleja (Märijärvi et al., 2016;
Zahra et al., 2016; Edison et al., 2018).

Epähierarkisuuden kääntöpuolena organisaatio ei ole tuottanut esim. vahvaa teknologia-
arkkitehtuurin linjausta. Organisaatiossa ei ole omaa täysipäiväistä teknologia-arkkiteh-
tia ja konsulttivetoisissa projekteissakin ohjelmistoarkkitehdin rooli on usein heikko.
Organisaatio onkin vuodesta 2017 alkaen kehittänyt sovelluskehityksen viitearkkiteh-
tuurimallia auttamaan yhteisten käytäntöjen muodostamisessa ja sovelluskehityksen
johtamisessa (Silvonen, 2019).

Tutkimukseen osallistuneet työntekijät olivat pääosin ketterien kehitystiimien jäseniä.
Tutkimukseen osallistujista on annettu tarkempi kuvaus luvussa 6.3.
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4.2 Lean-toimintatavat Helsingin yliopistossa

4.2.1 HY Lean

Helsingin yliopistossa on harjoitettu systemaattista Lean-toimintaa vuodesta 2005 al-
kaen. Lean-menetelmien käyttö on levinnyt pienistä pilottihankkeista vallitsevaksi toi-
mintatavaksi useilla yliopiston palvelutoimialoilla.

”Lean-kehittämisen tueksi koulutettiin 20 asiantuntijaa lean-valmentajiksi.
Valmentajien tukiverkosto, Lean-kahvila, aloitti toimintansa helmikuussa.
Valmentajien tuella käynnistyi useita lean-hankkeita eri puolilla yliopistoa,
erityisesti palveluprosessien kehittämiseksi. Koko yliopistoyhteisölle järjestettiin
lean-foorumeita, joissa esiteltiin yliopiston lean-kehittämishankkeita ja lean-
valmentajien toimintaa.” (Kuuppelomäki et al., 2019).

Yliopiston strategiakaudella 2017–2020 avoin ja kokeileva toimintakulttuuri on jo nous-
sut osaksi yliopiston päätavoitteita, ”Uudistumisen mahdollistavat voimavarat”-strategia-
tavoitteen yhtenä alakohtana. Vuodelle 2019 yliopiston hallitus linjasi avoimen ja ko-
keilevan toimintakulttuurin yhdeksi neljästä pääkehittämiskohteesta strategian toteut-
tamisessa (Kuuppelomäki et al., 2020).

4.2.2 DigiHUB: Digitaalisten palveluiden yhteiskehittämisen
osaamisyhteisö

DigiHUB on vuonna 2015 käynnistetty, Helsingin yliopiston digitaalisten palvelujen
asiakaslähtöistä ja avointa kehittämistä edistävä yhteistyöskentelytila ja osaamisyh-
teisö. Sen tavoitteena on ”edistää avointa ja kokeilevaa toimintakulttuuria ketterien
menetelmien avulla sekä yhtenäistää yliopiston digitaalisen kehittämisen toimintata-
poja” (Kuuppelomäki et al., 2019).

”DigiHub on Helsingin yliopiston digitaalisten palveluiden asiakaslähtöistä
ja avointa kehittämistä edistävä yhteistyöskentelytila ja osaamisyhteisö kes-
keisellä paikalla Helsingissä.
DigiHub on paikka, jossa yliopistolaiset tekevät todeksi Helsingin yliopiston
digitaalista visiota.” (DigiHUB 2018)
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DigiHUBin toiminta siirtyi keskustakampukselle vuonna 2017 ja vuonna 2018 yhteiske-
hittämisen tilojen määrä Porthania-rakennuksessa kasvoi n. 50 työpisteeseen, joita toi-
mijat jakavat itseohjautuvasti ja tarpeiden mukaan joustaen. Kaikki yliopiston yhteisiä
digipalveluja kehittävät projektit ovat nyt keskittyneet DigiHUBiin. Tämä on tuonut
yhteen eri toimialojen tietotekniikkatoimijoita ja mahdollistanut täysimittaisen osaa-
misen jakamisen ja siilojen purkamisen. Vuonna 2019 DigiHUBin piirissä on työskennellyt
säännöllisesti yli 150 henkilöä. Yhteisö on organisoitu teema-aiheiden (mm. teknologia
ja palvelumuotoilu) mukaisiin kiltoihin, jotka järjestivät 29 tapahtumaa vuoden 2019
aikana. Tapahtumissa on ollut osallistujia yhteensä lähes 500. (Helsingin yliopiston
tietotekniikkakeskus - Toimintakertomus 2019 2020)

DigiHUBin teknologiakilta

Teknologiakilta on DigiHUBin piirissä toimivien sovelluskehittäjien ja muiden IT-asian-
tuntijoiden verkostotapaaminen, jonka tavoitteena on osaamisen jakaminen ja teknologia-
aiheista keskustelu. Teknologiakillan tapaamiset ovat olleet vapaamuotoisia, matalan
kynnyksen tilaisuuksia, joihin on osallistunut tapaamiskerrasta riippuen n. 10–30 ih-
mistä. COVID-19-epidemian tuoman etätyösuosituksen myötä myös Teknologiakilta
on kesästä 2020 alkaen pitänyt tapaamisensa videoneuvotteluyhteyden välityksellä.

Kiltatapaamisissa on käsitelty kehittäjäyhteisön itsensä piiristä nousseita teemoja, jot-
ka useimmiten ovat liittyneet organisaation käyttämiin teknologiaratkaisuihin ja nii-
den parhaisiin käytäntöihin. Kehittäjäyhteisö on näin jakanut tietoa ja kokemuksia
”bottom-up” -lähestymistavalla, ilman organisaatiosta ylempää annettuja tehtävänantoja.
Esimerkkejä tapaamisten teemoista ovat:

• versionhallintatyökalut ja niiden käytön linjaukset HY:ssä,

• Ansible-konfiguraationhallintatyökalu ja sen parhaat käytännöt,

• konttiteknologiat ja niiden käyttöönotto HY:n teknologiaympäristössä.

Keskustelukanavana kiltatapaamiset ovat keskittyneet ensimmäisten toimintavuosien
ajan ”ruohonjuuritasolle”, ts. kehittäjäyhteisön niissä käymää keskustelua ei ole järjestel-
mällisesti referoitu esim. yksiköiden johdolle tai HY:n kokonaisarkkitehtuurista vastaa-
ville tahoille. Teknologiakillan roolin kasvattaminen palaute- ja päätöksentekokanavana
ja kehittäjien osallistaminen sen toimintaan on yksi tässä tutkielmassa tarkasteltava
kehittämiskokeilu (ks. luku 6.2.2).
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4.2.3 Tietotekniikkakeskuksen Kokeilukortti

Helsingin yliopiston tietotekniikkakeskus (TIKE) otti vuonna 2018 oman henkilöstönsä
käyttöön Kokeilukortti-nimisen kokeilupolitiikan, joka pyrkii määrittämään minimaa-
lisen ohjausrakenteen kevyille kehityskokeiluille.

Linjaus sallii henkilöstön käyttää joustavasti omaa työaikaansa kehityskokeiluihin (uusien
työkalujen, innovatiivisten ratkaisujen, prosessiparannusten jne. kokeiluun) ilman eril-
listä priorisointikeskustelua, projektiesitystä tai muuta luvan pyytämistä omalta esi-
henkilöltä. Edellytyksenä on että kokeilu on systemaattinen ja sisältää reflektiosyklin,
jotta kokeilut eivät ala syödä hallitsemattomasti työaikaa muulta työltä ja jotta epä-
onnistuneet kokeilut voi karsia nopeasti.

Kuva 4.1: TIKE:n kokeilukorttipohja (Tietotekniikkakeskus 2018, mukailtu lähteestä Osterwalder,
2015)

Kokeilukortti-mallissa kehityskokeiluun halukas työntekijä joutuu ensin sanoittamaan
kehitysideansa konkreettiseksi hypoteesiksi ja laatimaan sille mitattavissa olevan on-
nistumistavoitteen. Malli vastaa tieteellisessä paradigmassa käytettyä hypoteesi-tes-
taus -sykliä, mutta koeasetelmalle asetettavat muotovaatimukset ovat huomattavasti
väljemmät kuin tieteellisessä tutkimuksessa.

TIKE:n johto on mallia käyttöönotettaessa linjannut, että työntekijä voi Kokeilukort-
tia hyödyntäen käyttää hypoteesinsa testaamiseen aluksi yhden työpäivän ilmoitus-
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asiana. Koeasetelma tulee siis pilkkoa niin pieniksi iteraatioiksi, että informaatiota jat-
kopäätösten tueksi syntyy jo yhdessä päivässä. Työntekijä esittää alustavat tuloksensa
esihenkilölle, ja jos tulokset ovat positiivisia, esihenkilön on myönnettävä lisäaikaa ko-
keilun edistämiselle. Yhdelle iteraatiolle — tai ainakin niistä ensimmäiselle — asetettu
aikaraja on mallissa siis erittäin tiukka. Tämä voitaneen tulkita kehotuksena panostaa
erityisesti ongelman kurinalaiseen pilkkomiseen ja nopeaan liikkeellelähtöön.

Kokeilukortti muotoiltiin yksisivuiseksi dokumentiksi (kuva 4.1), joka sisältää mini-
maalisen struktuurin hypoteesin testaamiseksi:

• Hypoteesi tai uskomus

• Koeasetelma jolla hypoteesi voidaan verifioida

• Mittari jolla koeasetelman tulos voidaan vahvistaa

• Onnistumiskriteeri eli positiivinen tulos

Organisaatio sai kortin rakenteen ja tietosisällön Alexander Osterwalderin Strategyzer
AG –yhtiönsä verkkosivuilla jakamasta Test Card –mallipohjasta (Osterwalder, 2015,
kuva 3.2 sivulla 23).

Kokeilukorttia on kuitenkin käytetty organisaatiossa vain muutamia yksittäisiä kerto-
ja vuosina 2018–2020, eikä mallin käyttöä ole aktiivisesti markkinoitu henkilöstölle.
Toimintatavan kehittäminen käyttökelpoisemmaksi ja innostavammaksi on yksi tässä
tutkielmassa tarkasteltava kehittämiskokeilu (esitelty aliluvussa 6.2.3).

4.3 Kohdeorganisaation kehittämistarpeet

Sovelluskehityksen tavoitetilan viitearkkitehtuuri

Työn yhtenä kimmokkeena oli tutkielman tekijän oman työnantajayksikön, Helsin-
gin yliopiston tietotekniikkakeskuksen, piirissä tehty aiempi kartoitus kohdeorgani-
saation kehittämistarpeista, HY:n sovelluskehityksen tavoitetilan viitearkkitehtuuri –
opinnäytetyö (Silvonen, 2019). Tietolähteenä tiedonkulun haasteille on toiminut te-
kijän omien haastatteluiden ja työpajojen lisäksi em. projektin loppuraportti.
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Projektissa kartoitetut ongelmat ovat sovelluskehittäjien itsensä haastatteluissa ja työ-
pajoissa esille nostamia. Yksi sovelluskehittäjien itse jatkotyöstöön äänestämistä ke-
hittämisalueista oli dokumentaation parantaminen.

Kehittäjä D9: ”Pitäis olla joku palvelurekisteri tms. mistä näkis mitä
palikoita hy:llä on käytössä ja mitä ne tekee, kun näiden kehitys ja ylläpito
on sen verran siiloutunutta touhua ettei ole mitään käsitystä jos joku on
joskus väsännyt palikan x mistä saa tiedot y ellei kuule siitä käytävähuhujen
kautta”

Aihepiiriä on kuvattu HY:n projektisalkussa seuraavasti:

Sovelluskehityksen tavoitetilan määrittelyprojektin yhteydessä havaittiin
tarve yhtenäiselle dokumentaatiolle sovelluskehityksessä. Nykyään eri pro-
jektien dokumentointikäytännöt eroavat toisistaan ja projektit luovat paljon
projektikohtaista sovelluskehityksen dokumentaatiota.

Projektikohtaisen dokumentaation haasteita:

• Projektit kirjoittavat päällekkäistä dokumentaatiota ja ohjeistusta

• Projektien välillä ei muodostu yhtenäisiä toimintamalleja ja ratkaisu-
ja, koska dokumentaatio ei tue niitä

• Hyvät käytännöt eivät leviä projektien välillä

• Tiedon saavutettavuus on heikko

• Sovelluskehityksen näkökulma jää puutteelliseksi niin työntekijöiden
kun johdonkin osalta

• Dokumentaation löydettävyys on heikko

• Dokumentaatio saattaa olla ristiriitaista keskenään

• Tieto ei saavuta vastaanottajia.

Sovelluskehityksen tavoitetilan projektin lopputuloksena suositellaan, että
Helsingin yliopistolle kehitetään sovelluskehityksen parissa työskenteleville
yhteinen paikka ja tapa tuottaa dokumentaatiota, joka kattaa yleiset ja yh-
teiset sovelluskehityksen dokumentaatiot.
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Toimintakulttuurin näkyväksi tekeminen

Sovelluskehityksen tavoitetilan viitearkkitehtuuri –projektin toteuttanut T. Silvonen
vastaa HY:n Tietotekniikkakeskuksessa sovelluskehityksen viitearkkitehtuurin kehittä-
misestä. Organisaation muodollisen projektidokumentaation näkökulman täydennykseksi
tutkielman tekijä on haastatellut Silvosta vapaamuotoisemmin. Silvonen itse nostaa
haastattelussa tärkeiksi seuraavat kipupisteet:

1. ”Pitää olla jotain rakenteita, jotta asioista jää jälki ja tietoa voi levittää myös
ulkopuolisille/uusille: pääpaino oltava kirjallisissa tuotoksissa, koska esim.
käytäväpuheista ei jää jälkeä”. On tarve saada talteen myös epämuodollista
ja epätäydellistä tietoa; tehdä hiljainen tieto näkyväksi.

2. ”Miten uusi ulkopuolinen koodaustiimi pääsee nopeasti kärryille ja
vauhtiin”

3. ”Mikä on ’HY:n tapa tehdä softaa’ ja miten integroidaan uuden ulkopuoli-
sen tiimin tekemisen tapa meidän tapaamme ts. ’opetetaan talon ta-
voille’? Emme halua menettää kontrollia, jos on esim. vahvan oman kulttuurin
omaava ulkopuolinen tiimi.”

4. ”Liika löperyys ja vapaus voi olla ahdistavaa; tiukka vaatimus voi selkiyttää asioi-
ta, koska silloin tietää tekevänsä oikein, jos noudattaa ohjeita. Miten siis voi
selvittää tekevänsä oikein?” Kehittäjät ovat itse ilmaisseet sitoutumishaluk-
kuutta yhteisiin käytäntöihin, mutta myös turhautumista siihen, että oikean toi-
mintatavan selvittäminen on organisaatiossa liian työlästä.

Edellä nimetyistä ongelmista on hahmotettavissa tarve helpottaa tiedon löydettävyyttä
ja vähentää turhan työn määrää (esim. päällekkäisten ratkaisujen liiallista kirjoa).
Tiedon jakamisen pyrkimyksenä on myös kodifioida organisaation toimintakulttuuria,
jotta uusien työntekijöiden, etenkin ulkoisten konsulttien, olisi nopeampaa tai ylipäänsä
mahdollista sopeutua organisaation tapoihin.

Organisaation tunnistamat riskit saavat pitkälti tukea tutkimuskirjallisuudesta. Hiljai-
sen tiedon katoaminen ja muodollisen tiedon vanheneminen on selkeä riski (Ouriques et
al., 2019). Hiljainen tieto on tärkeää saada näkyväksi ja leviämään (Ryan, 2005; Boehm
ja Turner, 2012). Myös organisaatiokulttuurin tulisi tukea näkyvästi kehittäjien toimin-
nan parannusyrityksiä (Sulaiman ja Patrick, 2018). Kehittäjien ilmaisema sitoutumis-
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halukkuus käytäntöihin on positiivinen signaali, sillä yhteisön jäsenet pitää saada aktii-
visesti ja vapaaehtoisesti mukaan rakentamaan tietämystä (Snowden, 2000). Toisaalta
liiallinen ohjeiden varaan tukeutuminen aiheuttaa riskin väärästä turvallisuuden tun-
teesta. Erityisesti kokemattomammat ja epävarmemmat työntekijät voivat liiaksikin
hakea ennustettavuutta ja kontrollin tunnetta ”parhaiden käytäntöjen” seuraamisesta
(Boehm ja Turner, 2012).



5 Toimintatutkimus

5.1 Toimintatutkimuksen metodologia

Toimintatutkimus on kvalitatiiviseen tutkimusparadigmaan kuuluva menetelmä, joka
korostaa käytännönläheisyyttä yhdistämällä tutkimuksellisen otteen ja kehittämistoi-
minnan. Sen ytimessä on toiminnan parantaminen todellisessa elämässä (real world
intent), elävien käytäntöjen luominen osallistujien omien arvojen pohjalta. Toimin-
tatutkimus on luonteeltaan kollaboratiivista, valtaa hajauttavaa ja tarkoituksellisesti
poliittista ja ”väriä tunnustavaa”, sillä siinä osallistetaan tutkimuksen kohteet mukaan
tutkimusprosessiin, eikä tutkijan roolia sen paremmin kuin tutkimusasetelmaakaan yri-
tetä etäännyttää ’neutraaliksi’ (McNiff, 2010, s. 17–24, Kananen, 2014, s. 11). Erityis-
huomio on osallistujien voimauttamisessa, valitsemalla heille merkityksellisiä tutkimus-
kohteita ja tukemalla heidän yhteisöllistä kasvuaan (Bradbury-Huang, 2010).

Toimintatutkimuksen vaiheet

Toimintatutkimus on luonteeltaan syklistä (kuva 5.1). Tutkimus alkaa aina vallitsevan
tilanteen hahmottamisella. Tätä seuraa toimintajakso, joka pureutuu nykytilanteen
johonkin ongelmaan ja pyrkii saamaan aikaan muutosta toimintatavoissa. Toimintaa
seuraa tulosten tarkastelujakso, jossa osallistujat reflektoivat toiminnan vaikutuksia ja
pohtivat oppimaansa. Tämä käynnistää uuden syklin, jonka fokus ja tavoitteet voivat
muuttua edellisestä syklistä osallistujien oman kehittyvän näkemyksen mukaan (Bas-
kerville, 1999). Seuraavassa on selitetty syklin sisältö viitenä vaiheena (Staron, 2019).

Ongelman diagnosointi: Jokainen tutkimussykli alkaa diagnoosilla, ts. tarkastel-
tavan ongelman tarkemmalla nimeämisellä ja rajaamisella. Suuremmasta ongelma-
kokonaisuudesta tulisi rajata kuhunkin sykliin kapeampi fokus. Työskentely sisältää
näkemysten ja kipupisteiden keräämistä osallistujilta ja sidosryhmiltä. Diagnosointivai-
he on toimintatutkimukselle tunnusomainen ja korostaa tutkittavaan kontekstiin pa-
neutumista. Vaihe muistuttaa ketterän ohjelmistokehityksen sykleissä esiintyvää vaa-
timusten määrittelyvaihetta (vrt. tuotteen kehitysjonon työstö).

Toiminnan suunnittelu: Tässä vaiheessa osallistujat muotoilevat tunnistetun kehi-
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Kuva 5.1: Toimintatutkimuksen sykli (Baskerville, 1999)

tyskohteen yhteistyössä toimintakelpoiseksi suunnitelmaksi. Suunnitelma sisältää rat-
kaisuehdotuksen ja datan keruu- ja analyysimenetelmän toteutuksen arvioimiseksi.
Suunnitelma on ankkuroitava toimintatutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen, mut-
ta käytännön tasolla suunnitelman eteneminen strukturoidaan ja dokumentoidaan vain
hyvin kevyesti osallistujien oman toiminnan tueksi.

Toiminnan toteutus: Vaihe sisältää varsinaisten toimintatapamuutosten läpiviennin
eli intervention. Myös tämä vaihe on juuri toimintatutkimukselle ominainen, sillä se sal-
lii tutkimuksen kohteeseen kohdistuvat muutokset kesken tutkimusjakson, toisin kuin
monet muut tutkimusmenetelmät. Toteutusvaiheessa tehdyt havainnot ja niistä kerätty
data toimii syötteenä seuraavan vaiheen analyysille toiminnan vaikuttavuudesta.

Evaluointi: Tässä vaiheessa osallistujat analysoivat havaintodataa ja arvioivat, onko
suoritettu toiminta ratkaissut aiemmin muotoillun ongelman — tai vaikka ratkaisuja
kompleksisiin ongelmiin ei aina löydykään, niin ainakin toiminta voi haastaa ja proble-
matisoida vallitsevaa tilannetta (McNiff, 2010, s. 22). Myös analyysi pitää ankkuroida
syklissä käytettyyn teoriataustaan, jotta tuotokset varmasti kontribuoivat uuden tie-
teellisen tiedon muodostamiseen seuraavassa vaiheessa.

Ymmärryksen luominen: Tämä vaihe kiteyttää syklin aikana opitut asiat. Osal-
listujien tehtävä voi olla tuottaa vaikkapa käytännön tason suosituksia — ohjelmis-
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tokehityksen kontekstissa tämä usein tarkoittaa esim. päivitettyä ohjeistusta tiimien
käyttämille wiki-alustoille. Toinen vaiheeseen kuuluva tehtävä voi olla tuottaa uutta
tieteellistä tietoa esim. tieteellisen tekstin muodossa, kuten tässä tutkielmassa. Tämän
vaiheen tuotokset toimivat vuorostaan syötteenä seuraavan syklin diagnostiselle vai-
heelle.

Osallistava toimintatutkimus

Toimintatutkimuksen piirissä on nähtävissä vielä erillisenä muotonaan osallistava toi-
mintatutkimus (Participatory Action Research), jossa korostuu osallistujien aktiivi-
nen rooli sekä tutkittavina että tutkimuksen tekijöinä (Baskerville, 1999). Sen luon-
ne on vahvasti reflektiivinen ja yhteisöllinen: osallistujat pyrkivät tarkastelemaan ja
ymmärtämään maailmaa muuttamalla sitä (Baum et al., 2006). Toiminnan ja tutki-
muksen rinnalle keskeiseen rooliin nousee osallistaminen (kuva 5.2). Osallistavan toi-
mintatutkimuksen ytimessä on osallistujien voimauttaminen; sen tulisi johtaa osallistu-
jien lisääntyneisiin vaikutusmahdollisuuksiin omassa elämässään. Toiminta ja tutkimus
lisäävät osallistujien ymmärrystä ja hahmotuskykyä, ja osallistava toimintatapa juur-
ruttaa havainnot osallistujien omaan paikalliseen kontekstiin. Näiden yhteisvaikutus
tuo osallistujille kyvyn toimia muutosagentteina omassa organisaatiossaan (Bell et al.,
2004).

5.2 Toimintatutkimus empiirisen ohjelmistotutkimuk-
sen menetelmänä

Empiirisessä ohjelmistotutkimuksessa toimintatutkimuksen valinnalle tutkimusmene-
telmäksi on usein vahvat perusteet. Myös tämän työn teemat (luku 2) ja kohdeorgani-
saation piirteet (luku 4) ovat otollisia toimintatutkimukselle.

Ratkaisukeskeisyys: Kvalitatiivisilla tutkimusmenetelmillä on voimakas inhimillisten
ilmiöiden selityskyky. Erityisesti toimintatutkimuksella on menetelmänä kyky porau-
tua syvälle monimutkaisiin tosielämän ongelmiin, kuten ohjelmistokehitykseen. Em-
piirisessä ohjelmistotutkimuksessa keskeistä on tulosten relevanssi käytännön ohjel-
mistokehitykselle, ja toimintatutkimus täyttää hyvin myös tämän vaatimuksen keskit-
tyessään siihen, miten ihmiset todellisuudessa toimivat, ei siihen miten he raportoivat
toimivansa (Avison et al., 1999).
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Kuva 5.2: Osallistavan toimintatutkimuksen ulottuvuudet: osallisuus, toiminta ja tutkimus (Cheva-
lier et al., 2013, s. 10)

Kompleksisuuden hallinta: Ohjelmistokehityksen ongelmakenttä on kompleksinen
ja sisältää runsaasti epävarmuutta, joten se avautuu hyvin toimintatutkimukselle, jo-
ka on iteratiivista, kokeilevaa, havainnoivaa ja osallistuvaa (Wingo ja Tanik, 2015).
Kompleksisuuden tutkimuksen ja toimintatutkimuksen välillä on teoreettinen ja meto-
dologinen yhteys (Rikkila et al., 2012). Narratiiviset tekniikat ja näkökulmien vaihte-
lu ovat omiaan ongelmanratkaisuun kompleksisessa ympäristössä (Kurtz ja Snowden,
2003). Erityisesti osallistava toimintatutkimus pystyy huomioimaan sekä kehityskokei-
lujen onnistumisen epävarmuutta että osallistujilla olevan tiedon epätäydellisyyttä. Ta-
sapainottelu toimintaympäristön kaoottisuuden ja järjestyksen välillä on menetelmälle
jopa ominaista (Chevalier et al., 2013, s. 68).

Syklisyys: Kohdeorganisaatioon jo vakiintuneet ketterät ja Lean-toimintatavat kan-
nustavat iteratiiviseen työskentelyyn, jolloin myös toimintatutkimuksen syklinen ete-
nemistapa lienee luonteva tutkimukseen osallistuville. Ketterän ohjelmistokehityksen
syklit sisältävät oleellisesti samat reflektion ja toiminnan elementit kuin toimintatutki-
muksessa (Staron, 2019). Lean-toimintatavassa ja toimintatutkimuksessa on muitakin
synergiaetuja: molemmissa tavoitteena on muuttaa käytäntöjä paremmiksi ja tähän
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pyritään jatkuvan oppimisen, osallistuvan havainnoinnin ja yhteiskehittämisen keinoin
(Coughlan ja Coghlan, 2002).

Tutkijan ja tutkittavien yhteistyö: Tutkijalla on toimintatutkimuksessa aina jon-
kinasteinen kaksoisrooli. Tämä korostuu tutkijan toimiessa omassa organisaatiossaan
(Coghlan, 2001, s. 41–57). Tutkija ei ole koskaan pelkkä ulkopuolinen tarkkailija;
kompleksista systeemiä ymmärtääkseen on vuorovaikutettava sen kanssa — siis tutki-
mus edellyttää tutkijalta toimintaa (Rikkila et al., 2012). Tutkijan vaikutusta tutkitta-
vaan ilmiöön ei toimintatutkimuksen näkökulmasta tarvitse pelätä. Tarkkailijan omalla
toiminnallaan aiheuttamat muutokset ja ”laineet” voivat tuottaa meille lisätietoa, jota
pelkällä etäältä tarkkailulla ei saataisi selville (Monahan ja Fisher, 2010). Erityisesti
osallistavassa toimintatutkimuksessa tutkijan ja tutkittavan roolia hämärretään siksi
tarkoituksellisesti; tutkijan valta-asemaa jaetaan kollektiivisesti tutkimukseen osallis-
tuville (Baum et al., 2006).





6 Tutkimusasetelma

6.1 Tutkimusprosessin kulku

Tutkimus toteutettiin osallistavana toimintatutkimuksena, jossa tutkija käynnisti koh-
deorganisaatiossa useita erillisiä kehittämiskokeiluja eli interventioita (kuva 6.1). Ke-
hittämiskokeilut tehtiin HY:n ohjelmistokehityksen tiimeissä DigiHUB-yhteisön piirissä
aikavälillä tammikuu–lokakuu 2020. Osa kokeiluista oli ajallisesti rinnakkaisia.

Kuva 6.1: Tutkimusprosessin kulku

Kokeilujen tavoitteena oli saada aikaan pysyviä parannuksia organisaation toiminta-
tavoissa ja samalla aktivoida sen jäsenten omaa kyvykkyyttä toiminnan jatkuvassa
parantamisessa. Tutkija osallistui kokeiluihin itse aktiivisessa roolissa.

Kukin kokeilu oli jaoteltu iteraatioihin, joiden tyypillisin kesto oli 2–4 viikkoa. Niiden
aikana osallistujat kokeilivat ennalta suunniteltua muutosta nykyiseen toimintatapaan-
sa. Kunkin iteraation päätteeksi tutkija analysoi tuloksia yhdessä osallistujien kanssa.
Tulokset ohjasivat seuraavan iteraation sisältöä ja fokusta.
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Tutkimusaineisto koostuu haastatteluista, havaintomuistiinpanoista, organisaation sisäisestä
dokumentaatiosta sekä chat-keskustelujen lokeista ym. epämuodollisesta aineistosta.
Aineistoa on taltioitu ja käsitelty kvalitatiivisella koodauksella Atlas.ti -ohjelmistolla.

6.2 Kokeilujen ja iteraatioiden rakenne

Kehittämiskokeiluja oli yhteensä kolme erilaista. Eri kokeiluilla oli omat tutkimuksel-
liset teemansa ja käytännön tavoitteensa (taulukko 6.1). Kussakin kokeilussa olivat fo-
kuksessa hieman eri tutkimuskysymykset (taulukko 6.2) ja osallistujat (taulukko 6.3).
Aliluvuissa 6.2.1 – 6.2.3 on kuvattu tarkemmin kunkin kokeilun eteneminen.

Taulukko 6.1: Rinnakkaiset kehittämiskokeilut

ID Otsikko
(”Iskulause”)

Tutkimusteema Tavoiteltava
muutos

A Yhteisen dokumentaati-
on käytäntöjä luomassa

Tiimikommunikaation
jatkuva parantaminen

Sovelluksen ylläpidon
hallittu siirto tiimiltä
toiselle

B Kehittäjien yhteisöl-
linen päätöksenteko-
mekanismi

Käytäntöyhteisön muo-
dostuminen

Verkostotapaamisen
merkityksen kasvatta-
minen

C Strukturoidut kokeilut
osaksi työtapoja

Valmentava johtaminen Kokeilukorttien ja
mentoroinnin vakiinnut-
taminen

Taulukko 6.2: Tutkimuskysymysten rooli eri kokeiluissa: X – keskeinen / x – vähäisempi

ID Tutkimuskysymys
Kokeilut

A B C
TK1 Millaiset käytännöt edistävät hiljaisen ja muodollisen tiedon ja-

kamista kehittäjien ja kehitystiimien välillä?
X x

TK2 Miten asiantuntijoiden osallisuutta ja voimaantumista oman
työnsä kehittämiseen voi tukea?

x X x

TK3 Millaiset struktuurit tukevat eksploratiivista työtapaa ket-
terässä ohjelmistokehitysorganisaatiossa?

x X
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6.2.1 Kokeilu A: Yhteisen dokumentaation käytäntöjä luo-
massa

Iteraatiot
lkm

Iteraation
kesto

Ajankohta Osallistujat Tutkijan rooli

5 2 pv
– 4 vkoa

12/2019
– 5/2020

3 tiimiä, muita asian-
tuntijoita (n. 15 hlö)

Tiimin jäsen, fasili-
taattori

Organisaation tarve oli parantaa tiedon jakamisen tapoja Tietotekniikkakeskus-yksikössä
sovelluskehitystä tekevien tiimien ja kehittäjien välillä, jotta yksi tiimeistä, Ohjelmis-
tuotanto, pystyisi ottamaan hallitusti vastuulleen useamman uuden tietojärjestelmän
jatkokehityksen, ylläpidon ja teknisen tuen.

Kokeilun alkaessa tiimi itse valitsi konkreettiseksi tavoitteeksi parantaa vastuulleen tu-
levien järjestelmien dokumentaatiota ja dokumentointikäytäntöjä itselleen hyödyllisempään
suuntaan. Tiimi halusi myös vastavuoroisesti levittää hyviä käytäntöjään yksikön mui-
hin tiimeihin ja muiden järjestelmien kehitysprosesseihin.

6.2.2 Kokeilu B: Kehittäjien yhteisöllinen päätöksentekome-
kanismi

Iteraatiot
lkm

Iteraation
kesto

Ajankohta Osallistujat Tutkijan rooli

3 2-3 vkoa 01/2020 –
06/2020

DigiHUBissa työsken-
televät asiantuntijat
(n. 100 hlö)

Fasilitaattori,
muutosagentti

Organisaation tarve oli tuoda ruohonjuuritason näkemystä mukaan päätöksiin esim.
ohjelmistokehityksen teknologialinjauksista, siis hajauttaa päätöksentekoa yhteisölli-
semmäksi ja edistää samalla tiedonkulkua eri kehittäjätiimien välillä (”purkaa siiloja”).
HY:n DigiHUB-osaamisyhteisön piirissä toimi jo valmiiksi Teknologiakilta, sovelluske-
hittäjien ja muiden IT-asiantuntijoiden verkostotapaaminen osaamisen jakamiseen ja
teknologia-aiheista keskusteluun.
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Kokeilun tavoitteena oli tuoda DigiHUBin Teknologiakillan toimintaan mukaan hajau-
tetun päätöksenteon mekanismeja, jotta kilta saisi aiempaa selkeämmän roolin ja vah-
vemman painoarvon HY:n teknologia-arkkitehtuurin kehittämisessä. Kokeilun aikana
toiseksi tavoitteeksi nousi rohkaista teknisiä asiantuntijoita järjestämään Teknologia-
killan tapahtumia omaehtoisesti, eikä pelkästään erillisten tapahtumafasilitaattorien
tai toimintakulttuurin kehittämiseen erikoistuneiden vetäjien ideoimana.

6.2.3 Kokeilu C: Strukturoidut kokeilut osaksi työtapoja

Iteraatiot
lkm

Iteraation
kesto

Ajankohta Osallistujat Tutkijan rooli

4 4–7 vkoa 01/2020 –
10/2020

TIKE:n asiantuntijat
(n. 10 hlö)

Mentori,
muutosagentti

Organisaation tarve oli kannustaa asiantuntijoita tarttumaan rohkeammin kokeilevaan
työtapaan. Mm. Tietotekniikkakeskuksen Kokeilukortin käyttömahdollisuutta ei ollut
markkinoitu eikä tuettu. Järjestely oli kahden olemassaolovuotensa aikana houkutellut
vain 1–2 yksittäistä henkilöä muotoilemaan töitään kokeiluiksi.

Kokeilun C lähtökohtana oli tuoda organisaation tuki näkyväksi allokoimalla hen-
kilöstön kokeilutoiminnalle osa-aikainen ”kummi” tai mentori. Mentoriksi nimettiin
tämän tutkielman tekijä, jonka kiinnostus aiheeseen ja osaamisprofiili olivat valmenta-
vaan rooliin sopivat. Kokeilulle C ei määritelty eksplisiittistä, kontrolloitua koeasetel-
maa, vaan se oli rajaukseltaan avoimempi, eksploratiivinen ja ymmärryksen lisäämiseen
tähtäävä ”löytöretki”: ”“experimentation” in software engineering can be considered in
a broad sense, including both controlled experiments but also more explorative activities
which aim at understanding and discovery rather than hypothesis testing.” (Fagerholm
et al., 2017)

6.3 Kokeiluihin osallistujat

Kehittämiskokeilujen osallistujat olivat tietotekniikan asiantuntijoita: sovelluskehittä-
jiä, sovellusarkkitehtejä, tietyn erikoisalueen (esim. tunnistautumisen tai integraatioi-
den) ja operatiivisen toiminnan asiantuntijoita (ns. DevOps-asiantuntijoita) (tauluk-
ko 6.3). Osa osallistujista toimii myös työnjohdollisissa tehtävissä (tiiminvetäjinä) tai
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johto- ja koordinaatiotehtävissä. Osallistujissa on sekä HY:n palkkalistoilla olevia työn-
tekijöitä että ulkoisia konsultteja.

Taulukko 6.3: Tärkeimmät informantit.

ID Rooli Työtehtävät IT-alan
työkokemus
(vuosina)

Kokeilu

D1 Kehittäjä Kehitys, operointi 2,5 A, B

D2 Kehittäjä Kehitys, tiiminvetäminen, arkkiteh-
tuuri

15 A, B

D3 Kehittäjä Kehitys, operointi 4 A, B

D4 Kehittäjä Kehitys, operointi 13 A

D5 Kehittäjä Kehitys, operointi >10 A, B

D6 Kehittäjä Kehitys, operointi >10 A, B

D7 Kehittäjä Kehitys, tiiminvetäminen, operointi 18 B

D8 Kehittäjä Kehitys, operointi >10 B

D9 Kehittäjä Kehitys, arkkitehtuuri, operointi 13 –

D10 Kehittäjä Kehitys, arkkitehtuuri, operointi >10 B

D11 Kehittäjä Kehitys, arkkitehtuuri, operointi >10 B

D12 Kehittäjä Kehitys, operointi >10 B

D13 Kehittäjä Kehitys, operointi 2,5 C

E1 Asiantuntija Tuki, suunnittelu, operointi 12 C

E2 Asiantuntija Tiiminvetäminen, sisällöntuotanto >10 C

E3 Asiantuntija Sisällöntuotanto, operointi >10 C

E4 Asiantuntija Sisällöntuotanto, operointi >10 C

E5 Asiantuntija Tiiminvetäminen, konsultointi 15 C

E6 Asiantuntija Suunnittelu, operointi 20 C

M1 Päällikkö IT-palveluiden kehittäminen 15 B, C

M2 Päällikkö IT-projektit, asiakkuudenhallinta >30 B
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6.4 Rajoitteet

Keskeytysten minimointi

Tutkimus ei saanut häiritä organisaation normaalia työskentelyä. Sovelluskehittäjien
työ kärsii keskeytyksistä (Parnin ja Rugaber, 2011; DeMarco ja Lister, 2013), jolloin
varsinkin yhteisiä kokoontumisia vaativat kokeilut on ollut tarpeen synkronoida ke-
hittäjien muuhun työrytmiin tarpeettomia keskeytyksiä välttäen. Organisaation kai-
killa tasoilla tutkimukseen suhtauduttiin sinällään kannustavasti ja sovelluskehittäjien
työaikaa oli mahdollista irrottaa maltillisia määriä kokeiluihin osallistumiseen, haas-
tatteluihin jne.

Organisaation aikataulujen huomiointi

Osassa kokeiluideoista osallistujilla ja tutkijalla ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa
esim. kehityskohteena olevan projektin tai prosessin hitaaseen etenemiseen. Tutkimuk-
sen aikana osa lupaavistakin kandidaateista kehityskokeiluiksi jouduttiin tästä syystä
hylkäämään. Tämä rajoite ei kuitenkaan toimintatutkimuksen näkökulmasta tuotta-
nut ongelmaa, sillä toimintatutkimuksessa tulevien iteraatioiden sisällöt on tarkoituskin
suunnata aiempien tulosten perusteella ja karsia jatkotyöstettäväksi vain osa mahdol-
lisista ideoista.

COVID-19-epidemian vaikutukset

Vuoden 2020 COVID-19-koronavirusepidemia tuotti hidasteita kokeilujen loppuun-
saattamiselle. Organisaation siirtyminen etätyöskentelyyn vähensi mahdollisuuksia ko-
keilujen spontaaniin edistämiseen, esti kasvokkain tehtävät haastattelut ja ad hoc -
havainnoinnin, sekä aiheutti osallistujille ylimääräistä työkuormaa poikkeusolojen hal-
lintaan liittyen. Etätyöskentely asetti kokeiluille ja kommunikaatiolle uudenlaisia reu-
naehtoja. Toisaalta uudenlaiseen tilanteeseen sopeutuminen organisaatiossa tarjosi myös
aineistoa ja uutta näkökulmaa kokeiluihin.



7 Tulokset

7.1 Kokonaiskuva tuloksista

Tässä luvussa on esitetty tiivistetysti kokeilujen kulku sekä tärkeimmät niistä nouse-
vat havainnot. Kompaktin esitystavan saavuttamiseksi kokeilusyklien viisi vaihetta on
iteraatioiden raportoinnissa tiivistetty kolmen otsikon alle: Diagnoosi, Toiminta (sis.
suunnittelu ja toteutus), Evaluointi (sis. myös ymmärryksen luominen).

Iteraatioiden tulokset antoivat aina suuntaa seuraavalle iteraatiolle (kuvassa 7.1 nuolilla
merkitty iteraation syötevaikutus seuraavalle iteraatiolle). Työn tutkimukselliset tee-
mat linkittyivät kokeilujen sisällöissä spontaanisti iteraatioiden myötä; eri suunnista al-
kaneet kokeilut alkoivat konvergoitua teemoiltaan. Tiimin dokumentaatiokäytäntöihin
(A) ja Teknologiakillan toimintaan (B) alkoi ilmaantua kokeilustruktuurien tarvetta ja
rakenteisempia piirteitä. Eksploraatiomallien kokeilu (C) puolestaan eteni valmennuk-
sen ja struktuurien alueelta lähemmäs kollektiivisen tiedon jakamista.

Kuva 7.1: Iteraatioiden fokukset suhteessa tutkimusteemoihin. Iteraatioiden sijoittelu kaavioon on
suuntaa-antava visualisointi. Nuolet kuvaavat kunkin iteraation syötevaikutusta seuraavaan.
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7.2 Kokeilu A: Yhteisen dokumentaation käytäntö-
jä luomassa

7.2.1 Kokeilun A tiivistelmä

Kokeilun tutkimusteemana olivat tiedon jakamisen käytännöt, sekä tiimin sisällä että
tiimien välillä. Käytännön tavoite oli dokumentointikäytäntöjen kehittäminen Ohjel-
mistotuotanto-tiimissä.

Kokeilu sijoittui puolen vuoden ajanjaksolle (taulukko 7.1). Tutkielman tekijä osallistui
iteraatioihin aluksi tiimin jäsenenä, myöhemmin ulkopuolisena fasilitaattorina. Iteraa-
tioiden konkreettiset kehittämiskohteet suuntautuivat jakson aikana uudelleen kahdes-
ti osallistujien ajankohtaisten työtehtävien mukaan, mutta fokus dokumentoinnissa ja
tiedon jakamisessa säilyi. COVID-19-epidemia vaikutti kokeilun kulkuun iteraatiois-
sa 3 ja 4 siirtämällä tiimin etätyöhön, ts. muuttamalla kommunikaation pelkästään
videoneuvottelujen ja pikaviestinten välityksellä tapahtuvaksi.

Kokeilun A tulokset on raportoitu tarkemmalla detaljitasolla liitteessä A.

Taulukko 7.1: Kokeilun A iteraatiot.

Iteraatio Kesto Ajankohta Teema Artefaktit, menetelmät

#1 4 vkoa 13.12.2019 –
15.1.2020

Dokumentaation kritee-
rit

Työpaja

#2 2 vkoa 15.1.2020 –
3.2.2020

Minimidokumentaation
luominen

Parikatselmointi, työpaja

#3 1 vko 9.–13.3.2020 Dokumentointikäytännöt
”minisprintissä”

Paridokumentointi,
”Developer Diary”

#4 2 pv 4.–5.6.2020 ”Minisprintin” rakenne Paridokumentointi,
Kokeilukortti,
”Developer Diary”

#5 2 pv 10.–11.6.2020 ”Minisprintin” rytmitys Paridokumentointi,
Kokeilukortti,
”Developer Diary”
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7.2.2 Iteraatioiden A.1–A.5 kulku

A.1: Dokumentaation kriteerit

Diagnoosi: Tiimin tuli perehtyä kehitysvastuulleen siirtyvän uuden työnkulkujärjestelmän
kehitysympäristöön ja -prosessiin. Esteenä olivat työn priorisointihaasteet ja dokumen-
taation vajavaisuus. Entuudestaan vain yksi tiimin jäsen, kehittäjä D1 tunsi järjestelmän.

Toiminta: Tiimi päätti D1:n ehdotuksesta kehittää olemassaolevaa sovellusdokumen-
taatiota iteratiivisesti ja ryhmätyöllä. Tiimi järjesti vapaamuotoisen työpajan, ”doku-
mentointitalkoot”, jossa osallistujat hahmottelivat pienryhmissä järjestelmädokumentaatiolle
sisältörunkoa ja kriteereitä.

Evaluointi: Kun toiminnalle oli raivattu edellytykset (aikaa ja yhteinen ymmärrys te-
kemisen tärkeydestä), tiimi kyllä sitoutui ja organisoitui nopeasti ratkaisemaan haas-
tetta. Tiimi havaitsi ettei olemassaolevasta dokumentaatiosta sen puutteellisuuden
vuoksi pysty antamaan edes hyödyllistä palautetta, mutta pystyi tuottamaan yhteiset
kriteerit dokumentaatiolle. Tiimi päätti jatkaa dokumentaation työstämistä parityönä
ja sitten uudessa työpajassa.

Kehittäjä D3: ”Sen takia hyvä, et hommaa tehdään työpajassa tai varattuna
aikana, koska muuten todnäk valuu sinne työlistan pohjalle. Yhdessä tutustumi-
nen on hauskempaa.”

A.2: Minimidokumentaation luominen

Diagnoosi: Tiimi tarvitsi perehtymiseen minimitasoisen raakileversion dokumentaa-
tiosta sekä uudet yhteiset ”dokumentointitalkoot” sen läpikäyntiin. Tiimi toivoi pääsevänsä
minimidokumentaation avulla alkuun järjestelmän haltuunotossa.

Kehittäjä D1: ”Meni varmaan 3–4 tuntia pelkästään lajitella noi jotenkin
järkevästi ja tutkia läpi, että onko niissä edes mitään relevanttia enää.”

Toiminta: Iteraatiojakson aikana D1 paranteli dokumentaatiota kollegan D3 kat-
selmoidessa tuotokset reaaliajassa. Syntynyt minimidokumentaatio sisälsi mm. vai-
heistetun, käyttötapauslähtöisen ohjeen sovelluksen konfigurointiin. Työpajan alussa
tehty perinteinen katselmointi ei antanut osallistujille selkeää kuvaa järjestelmän ra-
kenteesta, kehitysprosessista tai tyypillisistä ongelmatilanteista. Osallistujat vaihtoi-
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vat työtavan konkreettisemmaksi konfiguroimalla järjestelmää testiympäristössä omil-
la työasemillaan minimidokumentaation avulla. D1 kiersi neuvomassa ja täydensi oh-
jeistusta reaaliaikaisesti.

Kehittäjä D3: ”Ite en ole dokumentoinnin tekemisen suurin fani (vaikka koen
tärkeäksi että sitä tehdään), niin hyvä tolleen et joku muu käy läpi toisen doku-
mentaatiota niin tulee paremmin heti esiin mitkä kohdat on epäselviä.”

Evaluointi: Dokumentaatiota tuottaneet kehittäjät saivat hyödyllistä palautetta, pe-
rehtyjät saavuttivat järjestelmän toimintalogiikasta alustavan ymmärryksen. Osallistu-
jat oppivat käytännön harjoitusten antavan enemmän informaatiota ja varmuutta, kuin
katselmustyyppisen läpikäynnin. Tiimi tunnisti tarvitsevansa käyttötapauspohjaisen
dokumentaation rinnalle myös ongelmalähtöistä dokumentaatiota.

A.3: Dokumentointikäytännöt ”minisprintissä”

Diagnoosi: Tiimin työtehtävä vaihtui, joten iteraation kohteeksi tuli uuden teknolo-
giaratkaisun, RedHat OpenShift -konttialustan, koekäyttö ja teknisen dokumentaation
hahmottelu yhteistyössä konttialustan projektitiimin kanssa. Osallistamisen ja tiedon
jakamiskäytäntöjen problematiikka pysyi ennallaan; tiimin oli otettava haltuun itsel-
leen entuudestaan tuntematon järjestelmä ja dokumentoitava sen käyttöä kehittäjien
näkökulmasta.

Toiminta: Osallistujat päättivät jatkaa edellisten iteraatioiden parityöskentelyä ja re-
aaliaikaista palautesykliä dokumentoinnissa. Viikon mittaisen ”minisprintin” aikana
työparit tutkivat valitsemiensa esimerkkisovellusten migraatiota konttialustalle. Osal-
listujat kehittivät lähestymistavakseen työpäiväkirjan (Developer Diary), jossa työparista
toinen keskittyy ohjelmointitehtäviin, toinen seuraa ja kirjaa samalla muistiinpano-
ja. Työparit kyselivät myös epäselvyyksiin vastauksia projektitiimin jäseniltä. Ongel-
maksi jäi tiimien välinen kommunikaatioviive, joka aiheutti kehittäjille odottelua ja
tyhjäkäyntiä.

Evaluointi: Ohjelmistotuotanto-tiimille Developer Diary -muistiinpanotekniikka oli
motivoiva ja kognitiivista kuormitusta vähentävä tapa tuottaa dokumentaatiota no-
pealla palautesyklillä. Kehittäjät jäivät kuitenkin kaipaamaan tiiviimpää tiimien yh-
teyttä, kun tarpeena on tiimien välinen tiedon jakaminen tai ylläpitovastuun siirto
(hand-over) tiimiltä toiselle.
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A.4: ”Minisprintin” rakenne

Diagnoosi: Tiimi kaipasi selkeyttä ja aikaansaamisen tuntua toistuviin työpajapäiviinsä,
1–2 päivän mittaisiin intensiivijaksoihin, joiden aikana tiimi esim. perehtyy uuteen
järjestelmään. Turhautumista työtapaan aiheuttivat puutteellinen valmistelu, sidos-
ryhmien heikko mukanaolo, sekä viiveiden tai tyhjäkäynnin riski.

Kehittäjä D6: ”Joku palvelusta vastaava tms. olisi hyvä olla sanomassa, miten
haluaisi asioita tehtävän.”

Toiminta: Iteraation tavoitteeksi muotoutui mielekkään rakenteen laatiminen päivän
mittaisiin ”minisprintteihin”, konkreettisena kohteena uuden API-yhdyskäytävän koe-
käyttö. Edellisistä iteraatioista poimittiin mukaan pari- ja ryhmätyöskentely sekä De-
veloper Diary –malli.

Rakenteeseen sisällytettiin yhteisten aloitus- ja purkupalaverien lisäksi pienryhmätyö
vaihtuvalla roolituksella (ohjelmoija, dokumentoija, fasilitoija). Lisäksi sidosryhmän,
tässä iteraatiossa API-hallinnan projektiryhmän, läsnäolo oli varmistettu. Tiimi työskenteli
päivän ajan suunnitelman mukaisesti rooleja vaihdellen. Purkutilaisuudessa tiimi arvioi
rakenteen onnistumista. Tutkielman tekijä osallistui valmentavassa roolissa.

Evaluointi: Tiimi koki onnistumisen ja aikaansaamisen tunnetta, ja tyhjäkäynti jäi
vähemmälle. Kehittäjät kuitenkin jatkoivat työntekoa vielä purkutilaisuuden aikana,
jolloin tilaisuus rönsyili takaisin sisältöaiheisiin ja venyi pitkäksi. Kompaktimpi purku
ilman analyyseja riittäisi tarpeeseen. Roolien käyttö ja säännöllinen vaihtelu vaikutti
hyödyttävän kaikkia. Iteraatio vahvisti hypoteesin, että selkeä rakenne päivään auttaa
tiimiä.

A.5: ”Minisprintin” rytmitys

Diagnoosi: Työpajapäivän rakenne oli havaittu toimivaksi, mutta kokonaisuuden ryt-
mitys ja purkutilaisuuden fasilitointi kaipasi tiimin mielestä vielä kehittämistä. API-
yhdyskäytävän seuraava työpajapäivä tarjosi tilaisuuden prosessin hiomiseen.

Toiminta: Päivän suunniteltu kulku noudatteli pitkälti edellistä työpajapäivää. Tiimi
keskittyi hiomaan päivän roolitusta ja aikataulua, erityisesti purkutilaisuuden kurina-
laisena pitämistä. Tutkielman tekijä osallistui valmentavassa roolissa.

Evaluointi: Päivä sujui edellistä vielä jouhevammin ja tiimi oli tyytyväinen aikaan-
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saannoksiin. Jatkopohdintaan jäi, kannattaako työpajapäivän aina olla kokonaisen ka-
lenteripäivän mittainen, vai haluaisiko tiimi kokeilla esim. kahden peräkkäisen puo-
lipäiväsession kokonaisuutta.

7.2.3 Kokeilun A lopputulos

Kokeiluun A osallistunut Ohjelmistotuotanto-tiimi kokee saaneensa hyvän ”sapluu-
nan” tuleviin työpajapäiviin: dokumentointi tapahtuu työn ohessa reaaliaikaisesti pa-
rityönä, jolloin tiimi ei ota dokumentointivelkaa. Toisaalta tiimi kokee ongelmaksi asioi-
den unohtumisen harvoin toistuvien työpajapäivien välillä.

Tiiminvetäjä D2: ”Kun tehtäväksianto muuttuu, niin jo siihen, että muistelee
tai opiskelee uutta, menee paljon aikaa. On todella hyödyllistä, että päivän pro-
sessia ja etenemisaskeleita ei tarvitse aina miettiä alusta, vaan on valmis malli
mihin tarttua.”

Kehittäjä D5: ”Hämäriä kuvia enää mielessä, monet asiat on sillai, että jos
niitä ei tarvii omissa projekteissa niin ne jää taustalle ja haihtuu. Kuitenkin
meneillään olevat projektit on mielessä ykkösprioriteetissa ja päällimmäisenä.”

Kehittäjä D6: ”Nyt on vähän fiilis, että osa asioista on päässy jo unohtumaan
kun niitä asioita ei koko ajan aktiivisesti tehdä”

Dokumentointitalkoot ja paridokumentointi jäivät pysyväksi osaksi tiimin työkalupakkia
(TK1). Osa kehittäjistä inspiroitui kokeilujen myötä kehittämään dokumentaatiota-
poja itsenäisesti (mm. keskittämään sovelluksen dokumentaatiota yhteen paikkaan
löydettävyyden parantamiseksi) (TK2). Tiimin itse kehittämä Developer Diary -muistiin-
panotekniikka on erinomainen esimerkki käytäntöjen ilmaantumisesta kompleksisessa
toimintaympäristössä: tällainen työpäiväkirja on aivan uusi kokeilevaa työtapaa tu-
keva struktuuri (TK3), jonka syntymiselle ei olisi perinteisessä suunnitelmavetoisessa
projektissa ollut välttämättä tilaa.

Tiiminvetäjä D2: ”Ehkä aikaisemmin on oletettu, että tehtävät tulevat ja päivä
vain rakentuu jotenkin, mutta jatkossa toivottavasti tätä ei oleteta vaan tartutaan
itse toimeen.”
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7.3 Kokeilu B: Kehittäjien yhteisöllinen päätöksen-
tekomekanismi

7.3.1 Kokeilun B tiivistelmä

Kokeilun tutkimusteemana oli käytäntöyhteisöjen muodostuminen ja tukeminen. Kon-
kreettisena tavoitteena oli Teknologiakilta-verkostotapaamisen roolin kirkastaminen ja
ottaminen osaksi organisaation päätöksentekoa mm. teknologiavalinnoissa.

Kokeilujakson kesto oli n. 5 kuukautta. Tutkielman tekijä osallistui kokeiluun muuto-
sagenttina ja valmentajana. Kokeilun fokus suuntautui jakson aikana uudelleen: alku-
peräinen kehityskohde oli seurata ja valmentaa yhden teknologiaratkaisun virallista-
mista valmisteluvaiheesta päätöksentekoon. Vaihtoehtoinen lähestymistapa hahmottui
iteraation B.1 aikana: konkreettiseksi tavoitteeksi vaihtui valmentaa kehittäjäyhteisön
osallisuutta kiltatoimintaan, mm. rohkaista teknisiä asiantuntijoita suunnittelemaan
ja järjestämään Teknologiakillan tapahtumia omaehtoisesti.

COVID-19-epidemian myötä iteraatiossa B.3 uudeksi konkreettiseksi teemaksi nousi
lisäksi kiltatapaamisen järjestäminen ensimmäistä kertaa etätapahtumana, videokon-
ferenssimuotoisena.

Taulukko 7.2: Kokeilun B iteraatiot.

Iteraatio Kesto Ajankohta Teema Artefaktit, menetelmät

#1 2 vkoa 17.1.–
31.1.2020

Kehittäjäyhteisön
osallistaminen pää-
töksentekoon, case
Silta-teknologiapinon
käyttöönotto

Verkostotilaisuus

#2 2 vkoa 7.2.–
20.2.2020

Ideoiden strukturoi-
tu kerääminen, case
Testiautentikoinnin
palveluiden kehittäminen

Verkostotilaisuus

#3 3 vkoa 15.5.–
4.6.2020

Uuden palvelun demoa-
minen ja palaute, case
API-hallinta
(Etätapahtumaan siirty-
minen)

Verkostotilaisuus,
ryhmätyöskentely,
videokonferenssi
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7.3.2 Iteraatioiden B.1–B.3 kulku

B.1: Kehittäjäyhteisön osallistaminen päätöksentekoon, case Silta-teknologia-
pinon käyttöönotto

Diagnoosi: DigiHUB-yhteisössä oli yhdellä tiimillä, Kurssisivusto 2.0 -palvelua ke-
hittävällä konsulttitiimillä, tarve ottaa kehitysprosessissaan käyttöön hyväksi arvioi-
mansa teknologiapino (avoimen lähdekoodin GitOps-työkalu Silta). Tiimin tuottama
palvelu oli vasta kehitysvaiheessa, ei vielä tuotantokäytössä. Tiimi ei ollut varma,
tarvitaanko teknologiavalinnalle virallinen lupa joltain HY:n taholta ennen tuotan-
tokäyttöön siirtymistä. Yksinkertaista vastausta ei kysymykseen ole olemassa; teknologia-
arkkitehtuuriin liittyvä päätöksenteko on tyyppiesimerkki navigoimisesta organisaation
kompleksisessa toimintaympäristössä.

Toiminta: HY:n sovelluskehityksen viitearkkitehtuurista vastaava kehittäjä D2 ja tut-
kielman tekijä alkoivat valmentaa konsulttitiimiä teknologiavalinnan läpiviemiseksi.
He ehdottivat käsittelytavaksi asian käsittelemistä Teknologiakillan tapaamisessa eri
näkökulmien esille tuomiseksi ja ehdotuksen saaman hyväksynnän kartoittamiseksi.

Tiimi valmisteli kiltatapaamiseen alustuksen ja demon Silta-työkalusta. Tapaamises-
sa oli paikalla 23 asiantuntijaa ja tuoteomistajaa eri tiimeistä. Syntyi vilkas ja he-
delmällinen keskustelu, jonka aikana asiantuntijat tarkastelivat ja myös haastoivat
Silta-ehdotusta aktiivisesti. Keskustelusta nousi yleisemmäksi problematiikaksi se, mitä
on huomioitava teknologiavalinnan päätyessä tuotantokäyttöön (esim. lukitseeko se joi-
takin ratkaisuja myös organisaation muissa tiimeissä). Esiteltyyn Silta-tuotteeseen liit-
tyen teemaksi nousi, mikä on HY:n teknologia-arkkitehtuurissa suhde ko. tuotteeseen
ja muihin vastaaviin tuotteisiin.

Evaluointi: Kiltatapaamisen antia on purettu osallistujien haastatteluin ja trian-
guloiduilla muistiinpanoilla tilaisuudesta. DigiHUBin toimintaa kehittävät ja johta-
vat osallistujat näkivät tärkeäksi kiltakonseptin jatkojalostamisen ja tien raivaamisen
käytäntöyhteisön muodostumiselle. Tilaisuuksien agendasta ja tavoitteista aktiivisesti
viestiminen nousi tärkeimmäksi ehdotukseksi osallisuuden lisäämiselle.
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B.2: Ideoiden strukturoitu kerääminen, case Testiautentikoinnin palvelui-
den kehittäminen

Diagnoosi: Edellisen iteraation lopputulemana oli tiedossa, että viestintä ja osallis-
ten aktiivinen kutsuminen on avainasemassa käytäntöyhteisön muodostumisessa. Vai-
kutusmahdollisuuksien kasvattaminen vaati kommunikaativäylän luomista teknologia-
arkkitehtuurista päättävien tahojen suuntaan. Myös tapaamisten järjestelyihin oli tar-
ve antaa fasilitointitukea asiantuntijoille.

Tapaamisen aiheeksi nousi asiantuntija D8:n esille tuoma teema: tunnistautumisen
testiympäristö HY:ssä ja sen työkalut, mm. testikäyttäjätunnusten hallintavälineet.
Tunnistautumispalvelun kehittäjä D8 halusi näihin nimenomaan ohjaavaa palautetta
kehittäjäyhteisöltä.

Toiminta: Tutkielman tekijä ja kehittämispäällikkö M1 suunnittelivat kiltatapaami-
sen kulun yhdessä asiantuntija D8:n kanssa. Tapaaminen järjestyi suunnitelmien mu-
kaisesti ja D8 sai palautetta palvelunsa kehittämisestä.

Evaluointi: Aktiivinen kutsupolitiikka ja tilaisuuden selkeä agenda saivat paikalle
asiasta kiinnostuneita osallistujia. Iteraatio loi ymmärrystä siitä, että tilaisuuksien
hyödyllisyys riippuu myös aiheen käsittelyn oikea-aikaisuudesta:

Kehittäjä D8: ”Teknologiakilta on ihan hyödyllinen konsepti tuoda erilaisia
palveluita tietoisuuteen jne, mutta palautteen osalta tosiaan ehkä hyödyllisempi
ihan palvelun kehityksen alussa konseptina, eikä niinkään valmiina palveluna.
Minusta siellä tulee enemmän esille tarpeita ja toiveita palveluille, jotka pitäisi
olla tiedossa jo aikaisemmassa vaiheessa.”

B.3: Uuden palvelun demoaminen ja palaute, case API-hallinta

Diagnoosi: Teemana oli uuden teknologiaratkaisun, API-yhdyskäytävän, esittely ja
markkinointi kehittäjäyhteisölle sekä palautteen kerääminen siitä. Samalla siirryttiin
COVID-19-epidemian vuoksi etätapahtumaan, joten iteraatio tuotti palautetta myös
etätyöskentelystä. Osallistujille tilaisuuden teema liittyi voimautumiseen, sillä käsiteltävä
teknologiaratkaisu kannusti kehittäjiä uuteen, aiempaa omatoimisempaan API-hallinnan
työskentelyyn.

Toiminta: Tilaisuuden suunnitteli ja järjesti API-hallinnan projektiryhmä, tutkiel-
man tekijän toimiessa fasilitointiapuna. Agenda oli aiempia tilaisuuksia jämäkämpi ja
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käsikirjoitetumpi, sisältäen huolella valmistellun demotilaisuuden ja fasilitoidun pien-
ryhmäkeskustelun palautteen antoa varten. Tilaisuuden väkimäärä kolminkertaistui
verrattuna aiempiin: osallistujia oli videoyhteyden välityksellä n. 75, kun aiemmissa ta-
paamisissa osallistujia oli parhaimmillaan ollut n. 25. Osallistujien palaute oli kiittävää,
ainoan negatiivisen palautteen liittyessä tilaisuuden liian lyhyeen kestoon (90 min).

Evaluointi: Iteraatio osoitti että huolellinen valmistelu ja tavoitteiden kommunikoin-
ti auttoi entisestään lisämään osallistujien aktiivisuutta. Myös etätilaisuuden vahvat
puolet (selkeä demomahdollisuus, videotallenteen myöhempi katselu, helppo saavutet-
tavuus) tulivat yhteisölle ilmeisiksi. Jatkoa ajatellen yhteisö sai pohdittavakseen tilai-
suuksien jakamisen selkeämmin kahtia yleisluontoiseen osioon ja teknisempään jatko-
osioon, jotta aikaa jäisi eri kohderyhmien huomioimiseen paremmin.

Kehittäjä D7: ”Konseptia voisi parantaa esimerkiksi järjestämällä erikseen
hallinnolliset ja tekniset miitit. Sitten voidaan keskittyä pienemmällä porukalla
tiettyyn kokonaisuuteen. Nyt tuli paljon ideoita kumpaankin kategoriaan ja ryh-
mien sisällä oli sekalaista porukkaa.”

7.3.3 Kokeilun B lopputulos

Tiedon jakamisen laatu (TK1) parani, kun tapaamisia alettiin markkinoida määrätietoi-
sesti, avainhenkilöitä kutsua täsmäiskuin ja tapaamisten agendaa kirkastaa osallistu-
jille. Osallisuus lisääntyi samalla (TK2). Kiltatapaamiset alkoivat saavuttaa vakiintu-
nutta formaattia, jota voi pitää nykyiseen tarpeeseen hyvin soveltuvana, spontaanisti
ilmaantuvana ratkaisuna. Teknologiakillan toiminta näyttää olevan matkalla kohti ai-
don käytäntöyhteisön muodostumista.

Kehittäjä D7: ”Tuo herättää ja perehdyttää porukkaa [...] ja hälventää en-
nakkoluuloja. Ja antaa kuvan, että voivat vaikuttaa asioiden kehittymiseen, ku-
ten pitäisikin.”

Kehittäjä D8: ”Teknologiakillan osalta voisi olla myös hyödyllistä pistää ky-
selyä kiinnostuksen alueista muutama viikko ennen tapahtumaa ja muokata sen
perusteella esitystä. Jos painopiste on todellisuudessa niissä asioissa joita on en-
nalta nostettu esille, on porukalla ehkä motivaatiota vastata niihin ja toisaalta
se pistää miettimään asiaa jo etukäteen. Vaatii toki järjestäjiltä enemmän.”
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7.4 Kokeilu C: Strukturoidut kokeilut osaksi työtapoja

7.4.1 Kokeilun C tiivistelmä

Kokeilun tutkimuksellisena teemana oli valmentava johtaminen. Käytännön tavoite
oli kokeilustruktuurien ja mentorointityön vakiinnuttaminen; ihmisten innostaminen
käyttämään eksploratiivista työtapaa osana arkityötään. Kokeilujakson kesto oli n. 5
kuukautta. Tutkielman tekijä osallistui kokeiluun muutosagenttina ja valmentajana,
mutta myös itse yhtenä kokeilijoista. Rajaukseltaan kokeilu oli avoin, ymmärryksen
lisäämiseen tähtäävä ”löytöretki” (Snowden, 2019).

Iteraatioiden fokuksessa oli purkaa Kokeilukortin ympärille syntyttä hämmennystä ja
rakentaa juuri tälle kohdeorganisaatiolle soveltuvaa valmentavaa lähestymistapaa ko-
keiluihin.

Iteraation C.1 ja myöhemmin iteraation C.3 kohteena oli perehtyminen kokeilukort-
tia detaljoidumpaan Toyota Kata -valmennusstruktuuriin. Iteraatiossa C.2 fokuksessa
oli tutkia erityisesti valmentavan työtavan vaikutusta ilman eksplisiittistä valmennus-
struktuuria. Iteraatio C.4 rohkaisi henkilöstöä jakamaan omia kokeiluideoitaan ja yh-
distämään voimansa yhteiskokeiluihin.

Taulukko 7.3: Kokeilun C iteraatiot.

Iteraatio Kesto Ajankohta Teema Artefaktit, menetelmät

#1 4 vkoa 9.5. –
9.6.2020

Toyota Kata, case käyt-
tölupaprosessi

Toyota Kata

#2 4 vkoa 4.6. – 2.7. Eksploratiivinen tutus-
tuminen Ansible-
työkaluun

Mentorointi, vapaamuo-
toinen dokumentaatio

#3 7 vkoa 11.8. –
30.9.2020

Toyota Kata, case käyt-
tölupaprosessi #2

Toyota Kata

#4 5 vkoa 7.9. –
14.10.2020

Asiantuntijoiden
ohjelmistorobotiikka-
valmennusrinki

Mentorointi,
Online-keskustelualue
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7.4.2 Iteraatioiden C.1–C.4 kulku

C.1: Toyota Kata, case käyttölupaprosessi

Diagnoosi: Kokeilukortti-malli ei ollut herättänyt kohderyhmässään juuri minkäänlaista
aktiivisuutta. Diagnoosivaiheessa erään projektiryhmän yritys muotoilla tavoitteensa
Kokeilukortin avulla tuotti osallistujille runsaasti hämmennystä kokeilun konseptista,
muotoilusta ja termeistä: nopean kokeilun sijaan yritelmä alkoi muistuttaa enemmän
perinteistä projektisuunnitelmaa. Havainnot synnyttivät tarpeen etsiä Kokeilukorttia
selkeämpää ja ohjaavampaa formaattia eksploraatioon.

Toiminta: Pieni 3–4 hlön kokeiluryhmä sovelsi Toyota Kata -valmennusstruktuuria
erään kompleksisen prosessin (HY:n käyttölupaprosessi ulkopuolisille konsulteille) jat-
kuvaan parantamiseen. Tavoitteena oli arvioida Toyota Katan soveltuvuutta organisaa-
tion käyttöön Kokeilukorttia monipuolisemmaksi työkaluksi. Tutkielman tekijä osallis-
tui ryhmän jäsenenä.

Toyota Katan sisällä työ eteni neljässä n. viikon mittaisessa syklissä (ko. valmennus-
struktuuri itsessään on luonnollisesti myös iteratiivinen). Käytössä oli kohdeorgani-
saatiossa työskentelevältä konsulttiyritykseltä saatu, Excel-formaattiin laadittu versio
Toyota Katasta (kuva 7.2). Valmentajan rooli oli tunnistettu, mutta siihen nimetyn
osallistujan läsnäoloa ei varmistettu, joten työ eteni aluksi pääosin ilman valmentavaa
näkökulmaa.

Kuva 7.2: Kokeilussa käytetty versio Toyota Katasta. Kiinnostavaa on tämän tulkinnan suuri yksi-
tyiskohtien määrä verrattuna Toyotan itse käyttämään minimalistiseen A3-struktuuriin.



61

Evaluointi: Prosessiin ei saatu konkreettisia parannuksia valmiiksi ensimmäisten neljän
kata-syklin aikana. Valmentajan puuttuminen oli selkein tekijä tavoitteessa epäonnistumi-
selle. Ilman valmentavaa otetta ryhmä lannistui ongelman kompleksisuuden edessä;
ryhmän erittäin kokeneet fasilitoijat ja projektipäälliköt sortuivat itselleenkin yllättäen
rönsyilyyn ja jopa keskinäiseen kinasteluun. Valmentajan rooli nostettiinkin seuraavan
iteraation fokukseksi.

C.2: Eksploratiivinen tutustuminen Ansible-työkaluun

Diagnoosi: Iteraation C.1 ajautuminen umpikujaan valmentajan roolin puuttuessa oli
silmiä avaavaa. Tiedossa oli jo ennestään, että pelkkä struktuurin olemassaolo ei riitä
kokeilujen etenemiseen, C.1 osoitti konkreettisesti, ettei siihen riitä myöskään struktuu-
rin mekaaninen noudattaminen. Tutkielman tekijä halusi Tietotekniikkakeskuksen ko-
keilumentorin roolissaan tutkia valmentavan otteen vaikutusta kokeilemiseen. Kehittäjä
D13 Tietotekniikkakeskuksen Opetuksen tuki ja videopalvelut -ryhmästä suostui va-
paaehtoiseksi kokeilijaksi. Hänen tarpeensa oli perehtyä syvemmin Ansible- ja GitLab-
työkaluihin, joilla hänen ylläpitämänsä videotallennusalustan palvelinympäristöjä saisi
hallinnoitua automatisoidusti.

Kehittäjä D13: ”Ihan aluksi kysyin vain löytyykö ohjeita millä pääsisin al-
kuun, sellasia ei löytynyt. Sitten ajattelin että pitää itse alkaa kokeilemaan ja
testailemaan, samalla olen myös työstänyt ohjetta jos siitä on apua myös muil-
lekin.”

Toiminta: Mentori-tutkija valmensi asiantuntijaa D13 pilkkomaan haastavan tek-
nologiaselvitystehtävänsä hallittavampiin pieniin askeliin. Kokeilukortista he ottivat
käyttöön keskeiset ideat (Hypoteesi, Kokeilu, Mittari, Onnistumiskriteerit) mutta ei
varsinaista korttipohjaa. D13 muotoili kokeilun sisällön vapaamuotoisesti käyttämäänsä
Jira-tehtävienhallintaohjelmistoon itselleen sopivaan formaattiin. Kokeilu eteni suotui-
sasti D13:n omin voimin ja hän sai selvitettyä senhetkiseen tilanteeseen sopivimman
ratkaisun.

Kehittäjä D13: ”Sinun vihjeestä asia pilkottiin moneen pieneen eri steppiin ja
siihen tehtiin mittaripisteitä. Steppejä oli 1–4 eri mittaripisteiden välissä, jolloin
oppimisen kannalta asia ei tuntunut kovinkaan raskaalta ja tuntui mukavalta kun
asiat eteni koko ajan vaikkakin pienin askelin.”
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Evaluointi: Struktuurien näkökulmasta iteraatio tuotti vahvistuksen sille, että etene-
miselle tärkeämpää kuin formaatti on valmentajan läsnäolo. Valmentamisen näkökulmasta
tärkein yhteisölle kommunikoitava havainto oli, että kokeilujen ei tarvitse olla juh-
lallisia tai erillisiä ”seikkailuja”, vaan niitä voi tehdä osana arkityötään. Mentorin
henkilöstölehteen kirjoittama raportti kirvoitti yhteisön jäsenissä keskustelua, lisäten
ymmärrystä siitä, ettei kokeiluideoiden tarvitse myöskään sisältää valmiiksi mietittyjä
ratkaisuja, riittää että on haaveita.

Tiiminvetäjä E2: ”Tää avasi nyt kyllä munkin silmiä kokeilusta eli siihen
lähtiessä ei tarvii itsellä olla valmista ratkaisua. Voi vaan heittää kehittämiskohteen
ilmaan ja katsoa löytyisikö kollegoilta ratkaisua.”

C.3: Toyota Kata, case käyttölupaprosessi #2

Diagnoosi: Kokeiluryhmä jatkoi Toyota Kata -valmennusstruktuurin käyttöä, tavoit-
teena edelleen arvioida sen soveltuvuutta. Tässä iteraatiossa keskeisimmäksi ratkaista-
vaksi asiaksi nostettiin valmentajan roolin toteutuminen.

Toiminta: Ryhmä jatkoi käyttölupaprosessin parantamista kata-harjoitteella. Toyota
Kata -konseptiin kuuluva valmentaja oli jokaisessa sessiossa mukana, nyt ryhmän kes-
kuudestaan spontaanisti session alussa valitsemana. Harjoitteen viiden syklin aikana
prosessiin saatiin onnistuneesti tuotettua inkrementaalisia, mutta yhteisölle relevant-
teja parannuksia. Ulos rajatut osat prosessin kompleksisuudesta jäivät tehtävälistalle
myöhemmin työstettäviksi.

Tiiminvetäjä E5: ”Jatkuva parantaminen jää meillä vähän varjoon. Leaniin-
kin on kouluttauduttu raskaiden casejen kautta, ajateltu että parantaminen tulee
lähinnä organisaation oppimisen kautta. Kata on kyllä hyvä tuomaan näkyvyyttä
jatkuvalle parantamiselle.”

Evaluointi: Toyota Kata osoittautui käyttökelpoiseksi, kunhan valmentaja on aktii-
visesti mukana. Myös tämä iteraatio vahvisti näkemystä, että valmentaja on avaina-
semassa. Käytössä ollut konsulttiyrityksen versio Toyota Katasta ei tuottanut osallis-
tujille selkeyttä harjoitteeseen; tiedon jakamisen välineenä se tuntui liian kömpelöltä.
Detaljien suuri määrä, struktuurin raskaus, ei siis itsessään poistanut hämmennystä
kokeilun ympäriltä.
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Asiantuntija E6: ”Vaihtuva valmentajarooli oli hyvä. Valmentaminen ei kuor-
mita kun rooli vaihtuu välillä. Valmentaja pitää olla, muuten alkaa rönsyillä lii-
kaa.”

C.4: Asiantuntijoiden ohjelmistorobotiikka-valmennusrinki

Diagnoosi: Tämäkin iteraatio tähtäsi kokeilutoiminnan ymmärryksen lisäämiseen eksplo-
ratiivisesti. Konkreettinen ratkaistava asia hahmottui mentorille organisaation Ko-
keilemalla oppii –keskustelupalstan keskustelua seuraamalla ja yksityiskeskusteluita
käymällä. Useampi asiantuntija eri puolilta Tietotekniikkakeskuksen organisaatiota
oli tavalla tai toisella kiinnostunut ohjelmistorobotiikan hyödyntämisestä erityisesti
Google Analytics -työkalun datan jalostamiseen.

Valmista osaamista ei yhteisössä ollut helposti saatavilla, joten haasteeksi muotoutui
kollektiivisen tietämyksen lisääminen. Valmennuksen näkökulmasta tehtävä oli käytäntö-
yhteisön muodostamista: saattaa yhteen aiheesta kiinnostuneita ja innostaa heitä rat-
kaisemaan yhteinen ongelmansa.

Toiminta: Mentori saattoi asiantuntijat keskustelemaan keskenään. Hän kannusti asian-
tuntijoiden joukkoa ratkaisemaan samansuuntaisia ongelmiaan järjestäytymällä spon-
taaniksi vertaistukipiiriksi. Mentori kysyi näkyvästi työnjohdolta vahvistuksen osallis-
tujien työajan käyttämiseen.

Evaluointi: Asiantuntijat saivat järjestäydyttyä ja sparrattua toisiaan ohjelmistoro-
botiikkaan perehtymisessä normaalin linjatyönsä puitteissa. Perinteiselle selvityspro-
jektille ei ollut tarvetta, ei myöskään erilliselle siiloutuneelle asiantuntijuudelle.

Asiantuntija E4: ”Ei muuta puutu kuin aikaa opettelemiseen. [...] Koko idea
onkin säästää aikaa pitkällä tähtäimellä, laajentaa vähitellen isompiin kokonai-
suuksiin ja tietysti oppia itse.”

7.4.3 Kokeilun C lopputulos

Kokeilu liikkui vahvasti tutkimuskysymysten TK2 (osallisuus ja voimaantuminen) ja
TK3 (eksploratiiviset struktuurit) ytimessä. Monet kokeilussa käsitellyt asiat nousivat
yhteisöltä itseltään: innostuminen itse kokeilemaan työtehtävien pilkkomista, haaveilun
luvallisuuden ymmärtäminen, yhteisen ongelman ympärille kokoontuminen jne.

Kokeilukortin matalan suosion syyksi ja hämmennyksen aiheuttajaksi sen käytössä
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vahvistui kokeilun perusteella valmentavan kulttuurin heikkous organisaatiossa.
Kokeilu osoitti tarpeen vahvistaa valmentavaa otetta ja mentorointiajattelua yhteisön
piirissä. Tärkeää on, että yhteisössä on joku, joka pystyy tunnistamaan hiljaisia sig-
naaleja — keräämään sekä ratkaistavia ongelmia että niistä kiinnostuneita. Yhteisössä
tulee olla myös kannustavaa voimaa, esim. innostaja joka saa kiinnostuneet ratkaise-
maan näitä pulmia yksin tai yhdessä (”match-maker”).

7.5 Yhteenveto kokeilujen tuloksista

Kaikissa kolmessa kokeilussa suunnanmuutokset olivat merkittävä ymmärrystä lisäävä
tekijä ja ratkaisun lähde. Oivallukset ja hyödyt löytyivät siis lopulta muualta kuin
alkuperäisestä kokeiluideasta. Suunnanmuutokset olivat osallistujista ja tapahtumista
nousevia, eivät tutkimussuunnitelmaan kirjoitettuja.

Kehittäjä D1: ”Jälkikäteen ajateltuna oli hyödyllisempää opetella kimpassa ja
yrittää saada jotain konkreettista aikaiseksi, vs. yksin ähertää dokumentaation
kanssa ja ’harjoitella vain jotain’ ”

Kehittäjä D13: ”Pienet stepit [...] parantaa mun mielestä paljon projektin do-
kumentaation tasoa, on mukavaa vaikka jälkeenpäin mennä lukemaan, mitä on
tullut tehtyä. Kun oli selkeät stepit, niin tuntui että myös kehitystä omassa osaa-
misessa tapahtui kaikista nopeiten, kun opetteli asiat oikeassa järjestyksessä.”

Tuloksien vaikutuksia kohdeorganisaation toimintaan, validiteettia ja yleistettävyyttä
on pohdittu tarkemmin luvussa 8.



8 Pohdinta

8.1 Vaikutukset organisaation toimintaan

Kehittämiskokeiluilla on jo ollut pysyviä vaikutuksia sekä koko DigiHUB-yhteisön että
etenkin yhteisön keskeisenä osana toimivan Tietotekniikkakeskuksen asiantuntijoiden
työskentelyyn. Vaikutuksia tulee arvioida asetetun hyötytavoitteen, kehittäjien työn
laadun ja tehokkuuden parantamisen kautta. Arvioinnin lähteenä on käytetty kokeilu-
jen konkreettisten tulosten lisäksi mm. työntekijöiden haastatteluja ja yhteisiä keskus-
teluja.

Kehittäjien tehokkuus paranee heidän jakaessaan toisilleen tietoa. Vaikutus tehostuu
sitä enemmän, mitä enemmän kehittäjillä on autonomiaa muuttaa työtapojaan saa-
dun tiedon perusteella, mitä paremmin työnjohto ja kehittäjät kommunikoivat kes-
kenään kehitysprosessista, ja mitä paremmin organisaation sosiaaliset normit ja vi-
ralliset käytännöt kannustavat tiedon jakamiseen (Ozer ja Vogel, 2015). Vaikutuksia
organisaation toiminnassa voi tarkastella mm. näiden kolmen ulottuvuuden kautta.

Työtehtävien autonomian näkökulma

Työtehtävien tasolla tarkasteltavana on se, onko kehittäjillä ollut riittävästi autono-
miaa muuttaa työtapojaan ja miten heidän työtapansa ovat muuttuneet kokeilujen
tuloksena. Kokeilukorttia käyttäneet asiantuntijat raportoivat työtapojensa muuttu-
neen suunnitelmallisempien pienten askeleiden suuntaan. Asiantuntijoiden itselleen ke-
hittämät dokumentointikäytännöt ovat alkaneet vakiintua ja levitä työpajojen kautta
muihinkin tiimeihin.

Kehittäjä D1: ”Näitä anteja hyödynnetty nyt viimeisen kahden kuukauden
aikana pidetyissä ’miniworkshopeissa’, joissa on rakennettu postilaatikoiden hal-
linnointia [työnkulkumoottoriin].”

Kehittäjä D13: ”Uskon että pieniin steppeihin jako vaikuttaa myös jatkossa
siihen, miten työskentelemme. [...] Kyllä se on meillä tavallaan vapautta, että
ollaan saatu tehdä asiat omalla tavalla miten meille parhaiten sopii. Eikä kukaan
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ole ainakaan valittanut ja työnjohto on myös pystynyt hyvin seuramaan mitä
tapahtuu.”

Tämän suuntaiset kommentit ja havainnot piirtävät kuvaa organisaatiossa tapahtuvas-
ta toimintatapojen muutoksesta, johon on myös organisaation taholta tarjottu riittävä
autonomia.

Johtamisen vuorovaikutuksen näkökulma

Tästä näkökulmasta keskeistä on kommunikaation laatu työnjohdon (tiiminvetäjä, tuo-
teomistaja, projektipäällikkö, toimeksiantaja tms.) ja kehittäjän välillä: onnistuuko
yhteisen teknologisen kielen muodostaminen ja ymmärryksen jakaminen odotuksis-
ta ja tavoitteista. Tämän tutkielman kehityskokeiluja ei ollut erityisesti muotoiltu
työnjohdon ja rivikehittäjien välisen vuorovaikutuksen parantamiseksi. Osallistujilta
tuli silti ajatuksia myös vuorovaikutuksen paranemisesta uusien työtapojen myötä.

Tiiminvetäjä D2: ”Joskus esihenkilöltä odotetaan, että esihenkilö tulisi paikal-
le ja pelastaisi tilanteen. Halutaan, että joku tulee paikalle ja kertoo mitä tehdä.
Oikea tapa on tietenkin se, että tiimi osaa itse muodostaa [...] sopivat työtavat. Se
helpottaa tosi paljon. Voi [esihenkilönä] käyttää omia resurssejaan järkevämmin,
kuten olla mukana tekemässä hommia tai sitten vähän ulkopuolisena [...] ohjata
vähän toimintaa.”

Kehittäjä D13: ”Tuosta tulikin yksi idea mieleen. Samaa [kokeilujen askeliksi
pilkkomisen] menetelmää voi käyttää myös ideapankkina. [...] Nyt on esimerkiksi
päässä satoja uusia ideoita, mutta niitä ei ole minnekkään kirjoitettu. Jos ne
kirjaisi tuonne Jiraan, niin oman työparin lisäksi ideat näkisi myös työnjohto.
Työnjohto näkee myös sen, mitä kaikkea jää tekemättä.”

Muodollisten käytäntöjen näkökulma

Myös organisaatiotasolla tiedon jakamisen käytännöt ovat kehittämiskokeilujen tu-
loksena kokeneet muutoksia. Tietotekniikkakeskuksen kokeilujen mentorointitoimintaa
jatketaan osana Tike Lean 2020 -kehitysohjelmaa systemaattisesti asiantuntijatiimeil-
le kohdennettuna valmennuksena, sillä valmentavan otteen tärkeys tiedon jakamisessa
on johdossa ymmärretty. DigiHUBin Teknologiakillan roolia on kasvatettu pelkästä in-
formatiivisesta, yleissivistävästä kokoontumisesta virallisia asiantuntijalausuntoja an-
tavaksi elimeksi. Tietotekniikkakeskuksen arkkitehtuurin johtoryhmässä (TikeArkki)
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teknologiakilta on nähty hyväksi kanavaksi kuulla kentän mielipiteitä, tuoda analyysia
ja synteesiä keskusteluihin.

Tietotekniikkapäällikkö M2: ”Kilta ei tarvitse kenenkään mandaattia mieli-
piteen muodostamiseen. On hyvä juttu, jos sanotaan että ’Teknologiakillan mie-
lipide viedään johdon tietoon’! [...] Mietittäisiin etukäteen onko kokoontumisen
fokuksessa oppiminen vai yhteisen mielipiteen muodostaminen ja vaikuttaminen.
Siis formalisoidaan tapaamisen tavoite.”

Tiiminvetäjä D2: ”Teknologiakiltaan on helpompi vaikuttaa ja se on verrattain
tuore. Teknologiakiltahan on juuri sellainen, minkälaiseksi se tehdään. Siihen ei
vaikuta historia tai henkilöiden asema tms.”

Sosiaalisten normien näkökulma

Myös kehittämiskokeilujen vaikutusta sosiaalisiin normeihin on pyrittävä haarukoi-
maan osallistujien omia kokemuksia vasten. Tarkasteltava kysymys on, onko organi-
saatiossa vallitsevassa ajattelutavassa — tiedon jakamisen arvostuksessa, kynnyksessä
lähestyä toisia kysymysten kanssa jne. — tapahtunut muutoksia.

Kehittäjä D1: ”’Learning by teaching’, eli opettamalla saa kehitettyä omaa
osaamista aika huimasti! Plussana imposter-syndrooman kukistaminen.’

Kehittäjä D13: ”Mulla on HY ensimmäinen työpaikka, missä omasta mielestä
tehdään näitä asioita oikein. [...] En tiedä onko tuo ’oikea’ tapa mutta meille se
sopi hyvin.”

Asiantuntija E1: ”Mä jäin pohtimaan tätä nyt illasta töiden jälkeen. Musta
on todella siistiä, että sä teet ja pidät tätä kokeilukulttuuria yllä”

Tutkielman tekijän saama positiivinen palaute kokeiluihin osallistujilta ja sidosryhmiltä
luo vaikutelmaa, että sekä asiantuntijat että johto ovat ottaneet kehittämistoimet var-
sin hyväksyvästi ja innostuneesti vastaan. Asiantuntijat ovat alkaneet määrätietoisemmin
ja aktiivisemmin itse järjestäytyä tietoa jakaakseen, esim. järjestäneet oma-aloitteisesti
DigiHUBin Teknologiakilta-tapaamisia. Tietotekniikkakeskuksen kokeilutoiminta ja -
mentorointi on innostanut mukaan uusia osallistujia. Kriittiseksi tekijäksi muodostu-
nee, saadaanko innostusta tiedon jakamiseen ylläpidettyä ja kanavoitua konkreettisiksi
toimiksi. Tässä valmentava työ on avainasemassa.
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Kehittäjä D8: ”Kokeilut kaipaisi ehkä edelleen selkeämpää ohjeistusta ja esi-
merkkejä, että millaisissa tilanteissa niitä voi tai kannattaa tehdä. Huomioiden
juuri HY:n ja Tiken laajemman toimintaympäristön erityispiirteet.”

Asiantuntija E1: ”Kaipaisin ideoita tämmöisistä helpohkoista kokeilujutuista,
joista voisi olla edes teoriassa TIKE:lle hyötyä ja jotka voisi motivoida koodauk-
sen uudelleenopettelua.”

8.2 Tutkimuskysymyksiin vastaaminen

Tutkielmassa toteutetut kehittämiskokeilut toivat esiin runsaasti havaintoja ja myös
lisää avoimia kysymyksiä tutkimuskysymysten tiimoilta. Seuraavassa kokeilujen tulok-
sia on eritelty kunkin tutkimuskysymyksen näkökulmasta.

TK1: Millaiset käytännöt edistävät hiljaisen ja muodollisen tiedon jakamis-
ta kehittäjien ja kehitystiimien välillä?

Kokeilun A käytännön tarve oli siirtää tietoa, jotta Ohjelmistuotanto-tiimi pys-
tyy ottamaan hallitusti vastuulleen useamman sovelluksen/palvelun jatkokehityksen,
ylläpidon ja teknisen tuen. Tiimi itse kokee kehittäneensä kokeilujen myötä käyttökelpoi-
sen dokumentointimallin, ”sapluunan”, tuleviin työpajapäiviin, Kokeilua A voi siten
pitää esimerkkinä onnistuneesta tiedon jakamiskäytännöstä, joka tukee kehittäjiä so-
velluskehityksessä entistä paremmin.

Kokeilu B osoitti, että on tiedon jakamisenkin näkökulmasta kannattavaa tukea asian-
tuntijoita järjestämään yhteistoimintaa omilla ehdoillaan: aktivoitunut kiltatoiminta
on lisännyt yhteisön kiinnostusta toisten tiimien tarjoamiin palveluihin ja parantanut
vuoropuhelua tiimien välillä teknologiakysymyksissä.

Kokeilussa C tiedon jakaminen ei ollut keskiössä. Tutkielman tekijä on kuitenkin
roolissaan Tietotekniikkakeskuksen kokeilumentorina julkaissut yksikön sähköisessä
henkilöstölehdessä popularisoituja kirjoituksia suoritetuista kokeiluista — mm. kokei-
lujen kuvauksia, pohdintaa kohdatuista haasteista ja osallistujien omaa reflektiota.
Kyseinen ”Kokeilemalla oppii”-kolumni ja sen seuraksi yksikön intranetiin perustettu
ryhmätyöalue on saanut myös uusia asiantuntijoita oivaltamaan kokeilumahdollisuu-
tensa. Syntynyt keskustelu on tuonut näkyväksi sellaisia kysymyksiä ja haasteita, jotka
eivät tutkielman tekijälle mentorin roolissa olleet itsestäänselviä. Kokeilujen mentoroin-
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tiin kuuluva aktivointi ja viestintä on siis edistänyt tiedon jakamista ennakoimattomilla
tavoilla.

Kokeilut A–C tarjoavat sovelluskehitysyhteisön tiedonjakamiseen kehittämiseen usei-
ta erilaisia keinoja, joita yhdistää valmentava ote. Tulos on saman suuntainen kuin Oze-
rin ja Vogelin (2015) tutkimus, jonka mukaan pelkkä tiedon jakamiseen patistaminen
ei riitä synnyttämään laadukasta sosiaalista vuorovaikutusta ja parantamaan institu-
tionaalista tiedon jakamista, vaan tähän voidaan tarvita formaalimpia interventioita.

Aktiivinen valmentava rooli vaatii resursseja, mutta edistää vuorovaikutusta tehok-
kaasti, oli kyse dokumentointitalkoista, verkostojohtamisesta tai kenttäkokeiden hypo-
teesien muotoilusta.

TK2: Miten asiantuntijoiden osallisuutta ja voimaantumista oman työnsä
kehittämiseen voi tukea?

Osallistujien kollaboraatio, jossa tutkimuksen kohdetta pyritään osallistamaan eikä
vain tarkkailemaan, on toimintatutkimuksen keskeinen sisäänrakennettu elementti. Kai-
kissa kehittämiskokeiluissa asiantuntijat olivat osallistujina avainroolissa sekä kokeilu-
jen suunnittelussa että läpiviennissä. Innostus on selvästi tarttuvaa; tämä oli kaikista
kokeiluista selvästi havaittavissa. Kun asiantuntijoille annetaan alkuvauhtia ja tarjo-
taan inspiraatioksi hyviksi havaittuja toimintamalleja, he tarttuvat niihin hanakasti ja
jalostavat niistä tilanteeseen ja omaan työtapaansa sopivia muunnelmia.

Kokeilussa A yksittäiset kehittäjät ovat inspiroituneet kokeilujen ja valmennuksen
myötä kehittämään dokumentaatiokäytäntöjä oma-aloitteisesti kokeilujen jälkeenkin.
Esim. kehittäjä D1 on itsenäisesti alkanut keskittämään ylläpitämänsä sovelluksen do-
kumentaatiota yhteen paikkaan löydettävyyden parantamiseksi — mikä on sattumoi-
sin täsmälleen organisaation itse tunnistama kehitystarve! Keskitetyn dokumentaation
tavoitteeseen päädyttiin kuitenkin voimautumisen ja innostamisen kautta, ei ylhäältä
annettuna ratkaisuna.

Kokeilu B tuotti havainnon, että sosiaalisen vuorovaikutuksen (esim. verkostotilai-
suudet, työpajat) suunnittelu ja organisoiminen ei ole sovelluskehittäjien tyypillisintä
ydinosaamista, joten valmennus ja puitteiden kanssa auttaminen madaltaa kynnystä
osallistua työn kehittämiseen. Kokeilussa myös ilmaantui uusia käytäntöjä (emergent
practice) kiltatapaamisten formaatista, jotka auttavat muodostumisvaiheessa olevan
käytäntöyhteisön rakentamisessa.
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Organisaation on annettava näkyvästi mandaatti oman työn kehittämiseen itseohjau-
tuvasti. Mandaattiin ei riitä lupa käyttää työaikaa, vaan myös muuta rakenteellista
tukea on tarjottava, kuten valmennusapua ja –materiaaleja. Materiaalien kuten kokei-
lustruktuurien omaksuminen on tehokkaampaa vuorovaikutuksessa valmentajan kans-
sa. Etenkin kokeilu C toi näkyväksi dramaattisen muutoksen kokeilevan työtavan
suosiossa, kun organisaatio alkoi tarjota aktiivista valmennustukea kokeilukorttien ja
muiden ”kenttäkokeiden” käyttöön.

Tulokset tukevat ajatusta, että avainasemassa osallisuuden kasvattamiseen on alku-
sysäyksen antaminen — innostuksen kipinän sytyttäminen asiantuntijoissa. Kun yh-
teisö saa onnistumisen kokemuksia vaikutusmahdollisuuksistaan omaan työhönsä, in-
nostus leviää ja saavuttaa toivottavasti ”kriittisen massan”, joka voi muuttaa or-
ganisaation toimintakulttuuria pysyvämminkin. Jos esim. arkisen linjatyön muotoi-
lu nopeasti testattaviksi hypoteeseiksi muodostuu organisaatiossa ”maan tavaksi”, sen
omaksuvat myös uudet työntekijät.

TK3: Millaiset struktuurit tukevat eksploratiivista työtapaa ketterässä oh-
jelmistokehitysorganisaatiossa?

Kokeilussa A kehittäjätiimistä itsestään noussut reaaliaikainen tuotosten dokumen-
tointimalli (Developer Diary) tarjoaa hyvän mekanismin myös ilmaantuvien käytäntöjen
löytämiseen ja sanoittamiseen jo niiden syntyhetkillä. Myös Kokeilukortin käyttö ko-
keilussa oli onnistunutta.

Kokeilu B loi uudenlaisen väylän tuoda teknologisia oivalluksia ja hypoteeseja ke-
hittäjäyhteisön kriittiseen tarkasteluun. Ideoiden vastaanotto ja leviäminen on ko-
ko yhteisölle suunnatuissa tapahtumissa kokonaisvaltaisempaa kuin yksittäisten tii-
mien ”kahvihuonepuheissa”. Aiempaa määrätietoisemmin organisoitu verkostotapaa-
misen malli viestintä- ja työskentelykäytäntöineen muodostaa siis uuden orastavan ko-
keilustruktuurin. Etätilaisuuksien myötä käyttöön tullut sisältöjen taltiointi tuottaa
myös pysyvän muistijäljen (transactional memory, Mitchell ja Nicholas, 2006) organi-
saation käyttöön.

Kokeilu C osoitti, että erilaiset kokeilustruktuurit edistävät vajavaisestikin toteutet-
tuina hypoteesien tutkimista ja niistä saadun tiedon taltiointia ja hyödyntämistä —
kunhan niiden käyttöä tuetaan valmentavalla otteella. Struktuurin tarkkaa formalismia
tärkeämpää on innostaminen ja esteiden raivaaminen kokeilujen tieltä.
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8.3 Tutkimuskohde ja rajaukset

Sekä kohdeorganisaatio että kokeilujen kohteet avautuivat tälle tutkimusotteelle hy-
vin. Työtä helpotti se, että tutkimusmenetelmä suosi fokuksen uudelleensuuntaamista
jokaisen iteraation jälkeen; rajauksen ja interventioiden järkevyyttä pystyi arvioimaan
ja hienosäätämään koko tutkimuksen ajan.

Toteutuneet interventiot poikkesivat alun perin kaavailluista, joiltain osin merkittävästi-
kin. Tämä on toimintatutkimuksen piirissä suotavaa tai jopa toivottavaa, sillä se osoit-
taa, että iteraatioiden tulokset vaikuttivat aidosti seuraaviin. Tutkimus otti itsenäisesti
oman suuntansa osallistujien palautteeseen ja muuttuviin olosuhteisiin reagoiden, vaik-
ka alkuasetelmassa tutkielman tekijän työnantajalla (Tietotekniikkakeskus) onkin ollut
ennakko-odotuksia aiheen rajauksesta.

Dokumentoinnin parantamisesta tiedon jakamisen kehittämiseen

Sidosryhmillä oli tutkimuksen alkaessa omia valmiiksi sanoitettuja tulkintoja organi-
saation kehitystarpeiden juurisyistä. Organisaatio oli aiemmassa projektissa kartoitta-
nut tiedon jakamisen haasteita, mm. ”Hyvät käytännöt eivät leviä projektien välillä”,
”Projektit kirjoittavat päällekkäistä dokumentaatiota”. Projekti oli nimennyt ratkai-
suiksi ongelmiin erityisesti muodolliseen dokumentaatioon liittyviä toimia, esim. ”So-
velluskehittäjille yhteinen dokumentointitapa ja dokumentaation tallennuspaikka” (Sil-
vonen, 2019). Tutkielman tekeminen oli kirjattu organisaation projektisalkkuun ke-
hitystehtäväksi otsikolla Sovelluskehittäjien yhteinen dokumentaatio, mikä virittää jo
varsin vahvasti ajatuksia rajauksesta ja tuotoksista.

Cynefin-viitekehyksen näkökulmasta tällainen ”Hyvät käytännöt”-tasoinen ratkaisu-
malli soveltuisi ilmiselvän tai monimutkaisen ongelma-avaruuden tutkimiseen, mutta
sekä sovelluskehityksen että organisaatiotutkimuksen ongelmakenttä on kompleksinen,
ja edellyttää siten eksploratiivisempaa otetta. Tutkimuksen edetessä painopiste siir-
tyikin dokumentaation mekaanisesta kehittämistavoitteesta varsin orgaanisesti tiedon
jakamisen kehittämiseen myös muilla keinoin, erityisesti sosiaalisen ulottuvuuden suun-
taan.
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Rajauksen haasteet eksploratiivisessa asetelmassa

Kokeilujen hajaantuminen kolmeen erilliseen haaraan kertoo rajauksen huokoisuudesta
ja teeman vaikeasta tavoitettavuudesta. Rajauksen haasteellisuutta lisäsi toisaalta toi-
mintatutkimuksen tutkimusote, jossa fokusta suorastaan kannustetaan suuntaamaan
uusiksi, toisaalta tutkimuskohteen kompleksinen ongelmakenttä, joka avautuu parhai-
ten ”hallituille onnenkantamoisille” (managed serendipity, Snowden, 2019).

Kokeilussa C tämä näkyy selkeimmin; tämä kokeilusuunta tuli tutkielmaan mukaan
tilaisuuden avautuessa sattumalta, kun tutkielman tekijä nimettiin yksikkönsä kokei-
lumentoriksi. Kokeilulle C ei määritelty eksplisiittistä, kontrolloitua koeasetelmaa, vaan
se oli rajaukseltaan avoin, eksploratiivinen ”löytöretki”. Tässä tapauksessa kokeilu on
ymmärrettävä laajasti sovelluskehityksen toimintakentässä; päämääränä voi hypoteesin
vahvistamisen sijaan olla myös ymmärryksen luominen ja uusien oivallusten löytäminen
(Fagerholm et al., 2017). Sosiaalisesti ja sisällöllisesti kompleksisessa ongelmakentässä
kaikki emergentit ratkaisut — ne ”hallitut onnenkantamoiset” — ovat tervetulleita.
Tietotekniikkakeskuksen kokeilujen tukitoiminta on siten itsessään eräänlainen eksplo-
ratiivinen ”metakokeilu”. Rajaus oli erityisen vaikeaa tässä kokeiluhaarassa.

8.4 Tutkimuksen yleistettävyys

Yleistettävyyden rajoitteita

Tutkimuskohteen luonne rajoittaa yleistettävyyttä: liikuttaessa kompleksisessa ongel-
makentässä kuten ohjelmistokehityksessä, pyrkimykset yleistää voivat olla mahdotto-
mia tai epärelevantteja. Tällöin tutkimuksenkin tulisi keskittyä paikallisiin kehitys-
kohteisiin, ei pyrkiä tunnistamaan näennäisesti samanlaisia hahmoja muista saman-
kaltaisista konteksteista (Rikkila et al., 2012). Toyota Katan kehittäjä Mike Rother
luonnehtii yleistämisharhaa: olemassaolevien ratkaisujen kopioiminen ei tee organi-
saatiosta adaptiivista tai jatkuvasti oppivaa (”Reverse Engineering Does Not Make
an Organization Adaptive and Continuously Improving”, Rother, 2019). Myös pal-
jon imitoitu Spotify-firma varoittelee organisaatiomalliensa kopioimisesta sellaisenaan
(Linders, 2016). Metodologisesta näkökulmasta syntyy vastaava rajoite. Toimintatut-
kimuksen kyky tuottaa yleistettävää tietoa on parhaimmillaankin vaatimaton, sillä
sen pyrkimyksenä on pikemminkin ”toiminnan parantaminen ymmärryksen kautta ja
ymmärryksen parantaminen toiminnan kautta” kuin geneerisesti sovellettavan tiedon
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tuottaminen (Bradbury-Huang, 2010). Yleistäminen tulisi siten tässä tutkimuspara-
digmassa mieltää ensisijaisesti lisääntyneiden oppimismahdollisuuksien kautta. Helsin-
gin yliopiston DigiHUB-sovelluskehitysyhteisön kontekstissa tämän tutkielman kokei-
lut ovat tekijän oman arvion mukaan melko suoraviivaisesti sovellettavissa myös uusiin
tapauksiin ja tiimeihin, koska ongelmakenttä, toimijat ja rajoitteet ovat pitkälti samo-
ja. Kun organisaation oma paikallinen tietämys kasvaa, se lisää myös mahdollisuuksia
soveltaa opittua muihin konteksteihin (Bradbury-Huang, 2010), ehkä jopa muihin or-
ganisaatioihin.

Kokeilujen ja iteraatioiden määrän kasvattaminen lisää yleistettävyyttä jossain määrin,
sillä jokainen iteraatio on lopulta uniikki ja laajentaa omalta osaltaan tutkimuksen ra-
jausta ja validiteettia (Kock et al., 2017). Tässä tutkielmassa on tutkittu kolmea eri
tyyppistä kokeilua, kutakin usean iteraation verran. Tuloksissa lienee enemmän poten-
tiaalia yleistettävyydelle ainakin niiltä osin kuin nämä eri iteraatiot kertovat yhteistä
tarinaa, mm. valmentavan otteen tärkeydestä.

Yleistettävyyden kannalta on lisäksi pohdittava, mikä oli tutkijan henkilökohtainen
kontribuutio toimintatapamuutosten läpivientiin. Tutkielman tekijän oma kokemus on,
että tutkijan roolissa tehty panostus sekä työmäärällisesti että tutkimuksellisen otteen
tuojana oli tässä työssä merkittävä. On paikallaan kysyä, olisiko yhtä pitkälle me-
neviä muutoksia tapahtunut ilman tutkijan läsnäoloa — ”toimintaa saattaa syntyä,
mutta syntyykö tutkimusta?”. Tekijän suositus on, että vastaavia tuloksia halajava ta-
ho käyttäisi omiin kokeiluihinsa myös vastaavaa tutkimusotetta, riittävää resursointia
sekä johdon näkyvää osallisuutta. Organisaation ”sisäisen ajatuskiihdyttämön” luo-
minen vaatii johdon vankkaa sitoutumista sekä budjetin että kokeilijoiden tukemisen
näkökulmasta (Märijärvi et al., 2016).

Yleistettävyys samankaltaisiin organisaatioihin

Tutkielman kohdeorganisaatio edustaa tutkijan oman kokemuksen mukaan melko tyy-
pillistä julkishallinnon ohjelmistokehitysorganisaatiota. Monessa suhteessa samankal-
taisesti organisoitunut ja samanlaista ketterää ja kokeilevaa toimintakulttuuria sovelta-
va sovelluskehitystoiminto on mm. Digi- ja väestötietovirastolla (Keränen, 2019), Vero-
hallinnolla (Poutiainen, 2018; Korpela, 2019) ja Helsingin kaupungilla (Ketterä kokei-
lu ja toteutus - Digitaalinen Helsinki 2017). Edellä mainittujen ICT-organisaatioiden
kanssa Helsingin yliopiston DigiHUB-yhteisöllä on ollut myös benchmarking-tyyppistä
yhteistoimintaa ja organisaatiot ovat keskenään todenneet toimintatapojen samankal-
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taisuuden. Tulosten yleistettävyyttä arvioidessa tämänkaltaiset organisaatiot lienevät
läheisintä kohderyhmää.

Tutkielmassa käsitellyt kehittämiskokeilut eivät sisällä merkittävissä määrin Helsin-
gin yliopiston toimintaan liittyviä piirteitä tai rajauksia, joten niistä saadut opit oli-
sivat todennäköisesti kontekstualisoitavissa myös edellä kuvatun kaltaisiin julkisiin tai
kolmannen sektorin organisaatioihin. Suoranaista estettä ei ole soveltaa vastaavia ke-
hityskokeiluja myös yksityisen sektorin sovelluskehitykseen, mutta kohdeorganisaation
liiketoimintamallit ja liiketoiminnan asettamat vaatimukset voivat vaatia kokeiluilta
mittavampaa kontekstualisointia.

Eri tyyppisten kokeilujen siirrettävyys

Tehtyjä kokeiluja on toki — edellä mainitut rajoitteet huomioiden — mahdollista
yrittää siirtää toisiin konteksteihin ja organisaatioihin. Kokeilujen viitekehykset ovat
sinällään melko universaaleja, ja nojaavat organisaatiotutkimuksen ja Lean-menetelmien
teoriataustaan. Sisällöissä ja osallistujissa ei myöskään tunnistettu kohdeorganisaa-
tioon vahvasti lukittuja piirteitä.

Dokumentointiin liittyvät tiimikäytännöt, kuten dokumentointitalkoot tai reaa-
liaikainen dokumentaation tuottaminen parityöskentelynä, olisivat melko suoraan so-
vellettavissa muissakin tiimeissä riippumatta organisaation toimialasta, liiketoiminta-
mallista, käytetystä teknologiasta tai ympäröivästä organisaatiorakenteesta.

Nopeisiin kokeiluihin liittyvät käytännöt, kuten valmentajarooli ja kokeilustruk-
tuurit, eivät nekään ole suoraan kontekstiriippuvaisia vaan niistä olisi saatavissa hyötyä
missä tahansa organisaatiossa. Kohdeorganisaation toimintakulttuuri ja mahdolliset
vakiintuneet hierarkiset rakenteet vaikuttavat kuitenkin kokeilukulttuuriin liittyvien
käytäntöjen jalkauttamiseen. Perinteisemmässä organisaatiokulttuurissa kokeilijaa ja
valmentajaa ympäröivä organisaatio ei välttämättä ole valmis omaksumaan kokeilu-
jen tuloksia tai allokoimaan resursseja kokeiluihin. Täyden hyödyn saamiseksi Lean
Startup -pohjaisista kokeilustruktuureista organisaation tulisi todennäköisesti olla kyp-
syystasolla, jossa se hyödyntää Lean- tai Agile-metodologioita päivittäisjohtamisessa
muillakin tavoin.

Tutkielmassa käsitellyistä kokeiluista eniten kontekstisidonnaisuutta lienee Teknolo-
giakilta-konseptin kehittämisessä. Verkostomaiset toimintamallit ovat kyllä sinällään
yleisiä Lean-metodologioita noudattavissa organisaatioissa. Etenkin Spotifyn heimo-
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ja kiltamalli (Kniberg, 2012; Linders, 2016) on laajalti siteerattu ja omaksuttu esi-
kuva, esimerkkinä Verohallinnossa käyttöönotettu heimomalli (Kemppainen, 2020).
Päätöksenteon hajauttaminen ja organisaation läpäisevien kommunikaatiokana-
vien rakentaminen vaatinee kuitenkin aina syvää ymmärrystä organisaation rakentees-
ta, haasteista ja toimintamallien kypsyydestä. Tutkielmassa saatu tulos kiltatoimin-
nasta ei ole siten sellaisenaan siirrettävissä toiseen organisaatioon.

8.5 Tutkimuksen validiteetti ja rajoitteet

Kvalitatiivisen tutkimuksen validiteettikriteerit

Kvalitatiivisen tutkimuksen validiteettia voi tarkastella mm. Creswellin ja Millerin,
2000, esittämiä arviointikriteerejä vasten. Kriteereissä esiintyy kolme paradigmaa eli
tarkastelutapaa tutkimuksen validiteettiin: systemaattinen, täsmällisiin proseduurei-
hin tukeutuva; konstruktivistinen, kontekstia ja tulkintaa painottava; sekä kriitti-
nen, piilo-oletuksia ja rakenteita haastava. Mielekkään validointitavan valintaan vai-
kuttaa tarkastelutavan lisäksi myös näkökulma, josta validiteettia arvioidaan: tutki-
muksen tekijän, tutkimukseen osallistujien sekä tutkimusta arvioivan ulkopuoli-
sen näkökulma. Kullekin tarkastelutavan ja näkökulman yhdistelmälle on oma luon-
teva validointimenetelmänsä. Nämä on listattu suppeasti taulukossa 8.1.

Taulukko 8.1: Validiteetin varmistamisen proseduureja, mukailtu lähteestä Creswell ja Miller, 2000

Tarkastelutapa /
Näkökulma

Systemaattinen Konstruktivistinen Kriittinen

Tutkijan
näkökulma

Datan
triangulaatio

Negatiivinen
todistusaineisto

Tutkijan
itsereflektio

Osallistujien
näkökulma

Tulkinnan
varmistaminen

Pitkäaikainen
kenttätyöskentely

Osallistujien
kollaboraatio

Ulkopuolinen
näkökulma (lukija,
arvioija)

Todisteluketju Runsas, yksityis-
kohtainen kuvailu

Vertaisarviointi
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Validiteetti tutkijan näkökulmasta

Tutkielman datalähteinä ovat toimineet ensisijaisesti tekijän kenttämuistiinpanot, epä-
muodolliset keskustelulokit mm. pikaviestimistä sekä haastattelut. Haastateltavia on
valittu eri tiimeistä ja organisaation eri tasoilta, sekä organisaation palkkalistoilla ole-
via että ulkoisia konsultteja. Kokeiluihin osallistuneet ovat olleet pääosin Tietotekniik-
kakeskuksen asiantuntijoita. Muistiinpanoja tilaisuuksista ovat tekijän lisäksi tehneet
muutamat muut osallistujat, keskustelulokit ovat osallistujien yhdessä tuottamia. Ai-
neiston triangulaatio on edellä kuvattujen informanttien ja tietolähteiden osalta
kohtuullisen kattavaa, joskin siinä on aukkoja.

Tutkielman tekijän reflektiota on esitetty työn luvussa 8 ja jossain määrin luvussa 7.
Tutkijan näkökulmasta negatiivisen todistusaineiston etsiminen on suppeimmaksi
jäänyt tarkastelutapa.

Validiteetti osallistujien näkökulmasta

Tutkijan läsnäolo saa osallistujien tarkkaavaisuuden suuntautumaan kehittämistilan-
teeseen ja osallistujat tietoisemmiksi omasta toiminnastaan. Positivistisen tieteenfi-
losofian näkökulmasta tarkkailijan vaikutus on ei-toivottavaa, tuloksia mahdollisesti
vääristävää. Kvalitatiivisen tutkimuksen post-positivistisesta näkökulmasta huoli on
perusteeton, sillä täysin objektiivista tulkintaa ei ole olemassakaan, eivätkä interven-
tiot pelkällä olemassaolollaan heikennä datan laatua; esim. toimintatutkimuksessa ”toi-
minta luo ymmärrystä” (Baskerville, 1999). Jopa osallistujien ”vieraskoreus” esim. kau-
nisteltujen kommenttien muodossa antaa tutkijalle paljon hiljaisia signaaleja osallistu-
jien tarpeista tulla nähdyksi tietynlaisena ja ylläpitää tietynlaista symboliikkaa tai
puhetapaa (Monahan ja Fisher, 2010).

Pitkäaikainen kenttätyö osallistujien parissa vähentää hätäisten tulkintojen mah-
dollisuutta ja totuttaa osallistujia käyttäytymään luontevasti. Tutkielman tekijän yli
kymmenvuotinen aiempi työskentely kohdeorganisaatiossa teki vuorovaikutuksesta mut-
katonta ja teeskentelemätöntä. Tutkielman kenttätyöskentelyvaihe kesti 10 kuukautta,
joka vastaa tyypillistä etnografisen tutkimuksen kohteessa vietettyä aikaa (Monahan
ja Fisher, 2010).

Tulkinnan todenmukaisuutta on myös erikseen varmistettu osallistujilta. Tietoi-
suus oman toiminnan vaikutuksesta ja kehittämisajattelu ei osallistujien palautteen
perusteella ole jäänyt työpajojen tai haastatteluiden aikaiseksi, satunnaiseksi ilmiöksi,
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vaan asiantuntijat ovat ottaneet uusia työtapoja omakseen ja jatkaneet toiminnan ke-
hittämistä keskuudessaan.

Osallistujien kollaboraatio, jossa tutkimuksen kohdetta pyritään osallistamaan eikä
vain tarkkailemaan, on toimintatutkimuksen keskeinen sisäänrakennettu elementti. Kai-
kissa kehittämiskokeiluissa osallistujat olivat avainroolissa sekä kokeilujen suunnitte-
lussa että läpiviennissä.

Validiteetti ulkopuolisen arvioijan näkökulmasta

Tutkielman aineisto on taltioitu kvalitatiivisen tutkimusdatan hallintaohjelmistoon.
Todisteluketju on teoriassa riittävällä tarkkuudella olemassa, mutta aineistolle ei ole
toteutettu muodollista auditointia.

Aineiston runsas, yksityiskohtainen kuvailu on tutkielmassa vaihtelevalla tasolla.
Eniten kuvailevaa otetta (myös mm. sitaatteja aineistosta) on iteraatioiden kuvauksessa
(luku 7) ja tulosten tulkinnassa (luku 8). Kohdeorganisaation ja osallistujien kuvailu
puolestaan on enimmäkseen faktapohjaista ja tiivistettyä.

”Osallistujien kuvaus ja raportointi on yhtä tärkeää kuin tutkimuskohteen yk-
sityiskohtainen kuvaus, sillä osallistujat vaikuttavat tutkimustuloksiin” (Kana-
nen, 2014)

Validiteetin arvioinnissa on käytetty apuna vertaisarviointia tutkielman teon eri vai-
heissa. Tutkimuksen tavoitteita, tutkimusasetelmaa ja kokeiluja on suunnitellut koh-
deorganisaation edustaja yhdessä tutkielman tekijän kanssa. Aineistoa ja siitä tehtyä
tulkintaa on arvioinut tekijän kollegoita sekä ulkopuolisia lukijoita.

Kokeilujen hyödyllisyyden arviointia

Eräs kriittisen tarkastelun kohde on, tuottaako kokeiluissa toteutettu sovelluskehitys-
prosessien parantaminen organisaatiolle tai asiakkaille lisäarvoa, esim. parempien pal-
veluiden muodossa (Boehm ja Turner, 2012). Tässä tutkielmassa toteutetut kokeilut-
han eivät eksplisiittisesti liity esim. asiakkaiden tarpeiden täyttämiseen. Vaikka ko-
keiluissa ei suoraan ole kosketeltu asiakasarvon tuottamista, ne edistävät kuitenkin
mm. palveluiden konseptointia. Myös tämän tulkinnan oikeellisuutta on varmistettu
osallistujilta.





9 Johtopäätökset

Kokeilujen lopputulokset

Tutkielmassa on toteutettu toimintatutkimus toiminnan jatkuvasta parantamisesta
Helsingin yliopiston sisäisen, keskitetyn ohjelmistokehityksen osaamisyhteisössä Digi-
HUBissa. Kehittämiskokeiluja toteutui yhdeksän kuukauden aikana kolme erilaista ja
kutakin kokeilua iteroitiin 3–5 sykliä syvällisemmän kokonaiskuvan muodostamiseksi.

1. Ensimmäisessä kokeilussa ohjelmistokehitystiimi lähti ratkaisemaan puutteellisen
järjestelmädokumentaation ongelmaa, mutta päätyi lopulta kehittämään itselleen ko-
konaan uusia työskentelytapoja.

2. Toinen kokeilu käynnistyi yksittäisen teknologiavalinnan problematiikasta, mutta
suuntautui Teknologiakilta-verkostotapaamisen evoluutioon kohti käytäntöyhteisöä.

3. Kolmannessa kokeilussa asiantuntijat saivat valmennusta eksploratiivisen toiminta-
tavan lisäämiseen omassa työssään. Lähtökohtana oli hyödyntää aiempaa tehokkaam-
min Lean Startup -malliin perustuvia tukimateriaaleja. Kokeilun myötä lisääntynyt
innostus ja ymmärrys kokeilevasta työtavasta ei ollut kuitenkaan minkään tietyn mal-
lipohjan ansiota, vaan avainasemassa näyttikin olevan itse valmennuksen olemassaolo.

Kaikissa kolmessa kokeilussa oivallukset ja hyödyt löytyivät lopulta muualta kuin alku-
peräisestä ajatuksesta. Suunnanmuutokset olivat osallistujista ja tapahtumista nouse-
via, eivät tutkimussuunnitelmaan kirjoitettuja. Tämä on merkittävä tulos, joskaan ko-
keilujen viitekehyksessä ei järin yllättävä. Kokeilujen tulokset vahvistavat teoriataustan
näkemyksiä: suotuisia muutoksia ei voi tilata, mutta tilaisuuksiin voi tarttua.

Kontribuutio teorianmuodostukseen

Työn teoreettinen lähtökohta on ollut tarkastella jatkuvan parantamisen (jap. Kaizen)
problematiikkaa ketterässä ohjelmistokehitysorganisaatiossa eri teoriataustoja vasten.
Työssä hyödynnettyjä viitekehyksiä ovat kompleksisuuden, tiedon jakamisen, käytäntö-
yhteisöjen, voimaantumisen sekä Lean Startup -toiminnan teoriat.

Tulokset vahvistavat ajatusta näiden viitekehysten samansuuntaisista, toisiaan täydentä-
vistä näkökulmista. Kaikki tarkastellut mallit korostavat aktiivista toimijuutta epävar-
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muuden keskellä ja toimijoiden vapautta muuttaa toimintaansa informaation kart-
tuessa. Tutkielman tuloksista näkyy, että toiminnan muutoksissa ei todella ole kyse
pelkästään ulkoisiin muutoksiin reagoinnista, vaan myös systeemin sisältä — ihmisten
yhteisöstä — nousevien parannusten ”viljelystä”.

Tulosten käytännön relevanssi

Tuloksista nousevat keskeisiksi teeseiksi vertaisoppiminen, kannustaminen ja tutkimuk-
sellinen ote — iskulauseeksi muotoiltuna ”Valmenna! Villitse! Valaise!”

Valmenna! Tutkielman tulokset toivat selkeästi esille valmentavan otteen tärkeyden
jatkuvassa parantamisessa. Kukaan ei odottaisi urheilujoukkueen parantavan toimin-
taansa ilman valmennusta, niinpä myös asiantuntijatiimi tarvitsee valmentajan. Val-
mentaminen on keino saada ihmisiä voimaantumaan ja tunnistamaan kehityksensä
vauhdittajia ja esteitä (Wesson ja Boniwell, 2007).

Jokaisen pitää olla muutosagentti, mutta etenkin tiiminvetäjien ja muun työnjohdon.
Valmentaminen on tällöin päivittäisjohtamisen väline, ei erillisiä koulutuksia tai työ-
pajoja (Rother, 2019). Etenkin ohjelmistokehittäjät kokevat tärkeäksi tuntea, että
heidän suorittamansa tehtävä on oleellinen osa työtä, eikä ylimääräinen distraktio, jo-
ka vie pois ”varsinaisesta” työstä (Stettina et al., 2012). Tutkielman kokeiluissa nämä
näkemykset saivat runsaasti vahvistusta.

Villitse! Ihmisten täytyy innostua jostakin asiasta pystyäkseen uppoutumaan siihen
(Wesson ja Boniwell, 2007). Mikä sitten ihmisiä innostaa? Työntekijöiden rohkaisemi-
nen kokeiluihin on yksi tärkeimpiä edellytyksiä jatkuvan parantamisen organisaatio-
kulttuurille (Sulaiman ja Patrick, 2018). Ajan puute tappaa innovaation, joten johdon
on annettava selkeä, konkreettinen valtuutus kokeilevalle työlle (Bäckström ja Lind-
berg, 2018). Yhteisön on saatava päätösvalta sitä itseään koskevissa asioissa (Paasi-
vaara ja Lassenius, 2019). Kokeilut vahvistivat myös nämä ajatukset; osallistujat il-
maisivat erittäin selkeästi tarpeensa kannustukselle ja valtuuttamiselle.

Tarvitaan myös hienovaraista ravistelua irti totutuista vuorovaikutuksen ja ajattelun
kaavoista (Kurtz ja Snowden, 2003). Kokeilulle omistetut fyysiset ja virtuaaliset ti-
lat voivat auttaa ravistelemaan ja villitsemään — jopa silloin kun konteksti ja osal-
listujat eivät lähtökohtaisesti ole suopeita muutoksille (Cartel et al., 2019). Innos-
tus on tarttuvaa (Wesson ja Boniwell, 2007)! Kokeilutilat mahdollistavat myös osal-
listujien oman ”organisatorisen identiteetin” työstämisen (Bojovic et al., 2020), mikä
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on tärkeää työelämän murroksessa, organisaatioiden kipuillessa digitalisaation kanssa.
Tämän työn kokeiluissa ilmiö näkyi sekä virtuaalisten että fyysisten yhteistyötilojen
tarjoamana tukena uusien toimintatapojen kehittämiselle.

Valaise! Innostuksen ja valmentavan otteen leviäminen yhteisössä vaatii näkyvyyttä
parannuksille, ideoille ja tukimateriaaleille. Hiljainen tieto on tehtävä näkyväksi (Ryan,
2005). Tässä auttavat epämuodolliset yhteydet ihmisten välillä organisaation eri tasoil-
la mutta myös yhteiset ongelmanratkaisukäytännöt ad hoc -tarpeisiin, esim. keskuste-
lualustojen ja kysymyspalstojen muodossa (Paasivaara ja Lassenius, 2003). Tietotek-
niikkakeskuksen sisäinen kokeilupalsta, sovelluskehittäjien yhteinen wiki-dokumentaatio
ja muut kokeiluista nousseet artefaktit vaikuttavat täyttävän tätä tarvetta.

Valaisemisen teemaan liittyy myös tutkimuksellinen ote. Pelkkä toiminnan kehittäminen
ilman tutkimuksen näkökulmaa on konsultointia (Bradbury-Huang, 2010) — vailla
täsmällistä oppimissykliä, ja siten epävarmaa organisaation oppimisen kannalta. Kon-
kreettiseen kehittämistoimintaan pitää yhdistää tutkimuksellisuus, joka varmistaa tie-
don pysyvyyden ja totuudellisuuden. Tämän tutkielman toteutustapa herättikin run-
saasti positiivista huomiota ja uteliaisuutta yhteisössä.

Vastaukset tutkimuskysymyksiin

Vertaisoppimisen, kannustamisen ja tutkimuksellisen otteen teesit antavat myös vas-
tauksen työn tutkimuskysymyksiin:

TK1: Millaiset käytännöt edistävät hiljaisen ja muodollisen tiedon jakamis-
ta kehittäjien ja kehitystiimien välillä?

Tiedon jakaminen sekä organisaatiokulttuurin (verkostot, yhteisöt, keskustelut) että
infrastruktuurin (tietämysrepositoriot) keinoin. Organisaatiot voivat esim. toiminta-
tutkimuksen avulla tutkia uusia tapoja innostaa ja tukea tiedon jakamista.

TK2: Miten asiantuntijoiden osallisuutta ja voimaantumista oman työnsä
kehittämiseen voi tukea?

Osoittamalla konkreettista ja pysyvää tukea kokeilutoiminnalle tilojen, resurssien, ajan
ja toimintavaltuuksien muodossa. Tämä on investointi, joka maksaa itsensä takaisin
organisaation parantuneena tehokkuutena. Osoittamalla aidosti resursseja valmentami-
seen, ei erillisinä kehittämistiimeinä tai -hankkeina vaan levittämällä valmennusosaa-
misen jokaisen yhteisön jäsenen työhön. Antamalla kullekin yhteisölle päätösvalta sitä
itseään koskevissa asioissa.
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TK3: Millaiset struktuurit tukevat eksploratiivista työtapaa ketterässä oh-
jelmistokehitysorganisaatiossa?

Kaikki kurinalaisen hypoteesi-mittaus-oppiminen -oppimissyklin sisältävät struktuurit
näyttävät edistävän innovatiivisiin ratkaisuihin päätymistä. Tutkimuksellinen ote, ts.
täsmällinen oppimissyklien suunnittelu, raportointi ja teorianmuodostus niiden pohjal-
ta, on avainasemassa.

Kokeilujen aikana spontaanisti syntyneet uudet struktuurit, kuten parityönä täytettävä
työpäiväkirja dokumentaation lähteenä, ovat paikallisia ratkaisuja, joiden yleistettävyy-
destä ei ole tietoa. Näyttäisi siltä, että kunkin tiimin ja yhteisön on löydettävä itselleen
parhaiten sopivat struktuurit.

DigiHUB elää todeksi Helsingin yliopiston arvoja

Kokonaisuutena tämä työ tuo näkyväksi, miten DigiHUBin piirissä tapahtuva toimin-
nan kehittäminen kytkeytyy Helsingin yliopiston arvoihin: sivistykseen, totuuteen, va-
pauteen ja yhteisöllisyyteen. Kokeileminen kasvattaa sivistystä lisääntyneen ymmärryk-
sen muodossa. Tutkimuksellinen ote edustaa totuuden etsimistä, kokeilukulttuuri va-
pautta etsiä kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopivat toimintatavat. Tiedon jakaminen
ja valmentaminen luovat yhteisöllisyyttä.

Valmentavan toimintakulttuurin ja tutkimuksellisen otteen yh-
distäminen on avain Helsingin yliopiston arvojen mukaiseen oh-
jelmistokehitystoimintaan.

Työn tuloksien pohjalta kiintoisia suuntia jatkotutkimukselle DigiHUBin piirissä voi-
sivat olla esim. käytäntöyhteisöjen evoluution tukeminen, valmennusosaamisen jalkaut-
taminen jokaiseen yhteisön jäseneen, tai tiimien dokumentaatiokäytäntöjen syvällisempi
tukeminen. Viimeksimainitusta kokeiluideoina mielenkiintoisia voisivat olla videotallen-
teet sovellusdokumentoinnin muotona (screencast, MacLeod et al., 2015) tai dokumen-
taation generointi (on-demand developer documentation, Robillard et al., 2017).

Nyt toteutettujen kokeilujen tärkein anti saattaa avautua vasta ajan myötä, tuot-
taa yllättäviä oivalluksia pitkänkin ajan päästä. Toimintakulttuurin muutokset ovat
vähittäisiä ja hienovaraisia, joten suurta äkillistä mullistusta toimintatavoissa ei nähdä,
mutta innostuksen kipinä on saattanut jäädä kytemään osallistujiin: Valmenna! Villit-
se! Valaise!
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koälyä? url: https://www.salesforce.com/fi/blog/2018/QA-mikko-laakso.

html (viitattu 20. 10. 2020).
Ries, E. (2011). The Lean Startup. How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innova-

tion to Create Radically Successful Businesses. New York: Crown Business. Random
House.

Rikkila, J., Abrahamsson, P. ja Wang, X. (2012). ”The implications of a complexity
perspective for software engineering practice and research”. Journal of Computer
Engineering & InformationTechnology.

Robillard, M. P., Marcus, A., Treude, C., Bavota, G., Chaparro, O., Ernst, N., Gero-
sa, M. A., Godfrey, M., Lanza, M., Linares-Vásquez, M., Murphy, G. C., Moreno,
L., Shepherd, D. ja Wong, E. (syyskuu 2017). ”On-demand Developer Documenta-
tion”. Teoksessa: 2017 IEEE International Conference on Software Maintenance and
Evolution (ICSME), s. 479–483. doi: 10.1109/ICSME.2017.17.

Rother, M. (2015). Improvement Kata and Coaching Kata Practice Guide. url: http:

//www- personal.umich.edu/˜mrother/KATA_Files/PG_Introduction.pdf

(viitattu 01. 11. 2020).
– (2019). Toyota Kata: Managing people for improvement, adaptiveness and superior

results. MGH, New York.
Ryan, S. (2005). ”An investigation of the acquisition and sharing of tacit knowledge

in software development teams”. Doctoral Thesis. Dublin: Dublin City University.
url: /paper/An-investigation-of-the-acquisition-and-sharing-of-Ryan/

f9911f41aad0e78d535d43a17c9f583b66ffcd13 (viitattu 16. 10. 2020).
Santos, V., Goldman, A. ja Souza, C. R. B. de (elokuu 2015). ”Fostering effective

inter-team knowledge sharing in agile software development”. Empirical Software
Engineering 20.4, s. 1006–1051. issn: 1573-7616. doi: 10.1007/s10664-014-9307-

y. url: https://doi.org/10.1007/s10664-014-9307-y (viitattu 11. 07. 2019).
Silvonen, T. (2019). Sovelluskehityksen tavoitetilan viitearkkitehtuuri : Case: Helsingin

yliopisto ja Tietotekniikkakeskus. Ylempi AMK-opinnäytetyö. url: http://www.
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Liite A Kokeilu A: Yhteisen dokumentaation käytäntöjä luo-
massa

Oheisessa liitemateriaalissa on raportoitu kokeilun A kulkua rikkaammin ja narratiivi-
semmin kuin varsinaisessa tulosluvussa 7 oli mahdollista esittää. Narratiivisen tekstin
vahvuutena on, että se tuo esille kokeiluun osallistuneiden asiantuntijoiden omaa vah-
vaa osallisuutta muutoksen tekijöinä.

A.1 Iteraatio A.1: Dokumentaation kriteerit

Diagnoosi: Lähtötilanteessa tiimi oli saamassa ylläpitovastuulleen uuden järjestelmän
(työnkulkumoottori). Tiimistä vain yksi tuore jäsen (kehittäjä D1) oli ollut aiemmin
mukana järjestelmän kehityksessä. Tiimi halusi perehdyttää muutkin jäsenensä tuot-
teen kehitysympäristöön ja -prosessiin, jotta vastuita voitaisiin jatkossa jakaa tiimissä
tasaisemmin. Aiemmat perehdytysyritykset olivat peruuntuneet osallistujien muiden
kiireiden ja valmistelun puutteen takia. Tiimi ilmaisi huolta haltuunoton tavoitteista
ja rajauksesta, sekä perehtymissessioiden sirpaloimasta työajasta. Tiimi tunnisti myös,
että järjestelmän kehitysprosessissa oli puutteita, jotka estivät perehtymistä, mm. va-
javainen dokumentaatio ja versionhallinnan epätäsmällisyys.

Toiminnan suunnittelu: Järjestelmän nykytilanteen tunteva kehittäjä D1 ehdotti
alkuhaastattelussa kehittämiskohteeksi olemassaolevan sovellusdokumentaation paran-
tamista iteratiivisesti, mm. järjestelmän dynaamisen toiminnan kuvaamista sekä refe-
renssitoteutuksia konfiguraatioista. D1 korosti ryhmätyön tärkeyttä, jotta dokumen-
taatiosta ei tule liikaa ”vain hänen näköistään”. Toteutustavaksi osallistujat valitsivat
vapaamuotoisen työpajan, ”dokumentointitalkoot”. Tiiminvetäjä D2 varasi osallistujille
työaikaa ja valmisteli etukäteen oman näkemyksensä aihepiiristä.

Toiminnan toteutus: D1 ja tiiminvetäjä D2 esittivät ensimmäisen talkootyöpajan
aluksi omat näkemyksensä ja toiveensa tavoiteltavista asioista. Tiimi tutustui yh-
dessä olemassaolevaan dokumentaatioon ja työsti pienryhmissä sovellusdokumentaa-
tiolle sisältörunkoa ja kriteereitä. Tutkija osallistui rivijäsenenä, haluten voimauttaa
kehittäjiä keksimään itse ratkaisuja.

Työpajan alussa äänessä olivat enimmäkseen D1 ja D2, koska he olivat parhaiten orien-
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toituneita sessioon ja koska perehdytyksen onnistuminen oli eniten juuri heidän int-
resseissään. Pienryhmissä muutkin ottivat lopulta aktiivisen roolin ja keskustelua sekä
muistiinpanoja syntyi runsaasti. D1 otti kirjatut parannusehdotukset omalle työlistalleen.

Evaluointi: Tiimi havaitsi työpajan aikana, ettei olemassaolevasta dokumentaatios-
ta sen puutteellisuuden vuoksi pysty antamaan edes hyödyllistä palautetta. Tiimin
jäsenillä oli hyvin yhteneviä ideoita dokumentaation parantamisesta, mutta dokumen-
taation yhteiselle arvioinnille tai parantelulle ei ollut vielä edellytyksiä.

Tiimi sai ennen työpajaa raivattua perehtymisen esteet — työn arvo oli kommuni-
koitu koko tiimille, aikaa sessioille raivattu ja vastuunjakoon liittyvät huolenaiheet
pääosin ratkottu. Kun perehdyttämiselle oli edellytykset, tiimi kyllä sitoutui ja osa-
si nopeasti organisoitua ratkaisemaan haastetta. Toisaalta vaikka tiimi oli aktiivinen
työpajatyöskentelyssä, kokonaisuuden edistämisessä tutkijalle jäi edelleen merkittävä
rooli muutosagenttina.

Ymmärryksen luominen: Tiimi valtuutti D1:n toteuttamaan dokumentaatiosta mi-
nimiversion (”siivoamaan wikin”) työpajassa kirjattujen kriteerien mukaisesti. D1 kaa-
vaili tuottavansa mm. prosessikaavion sovelluksen dynaamisen toiminnan havainnollis-
tamiseksi. Tiimi sopi minimiversion työstämiselle reaaliaikaisen palautesyklin: työparin
jatkuvan katselmoinnin D1:n tekemille muutoksille. Tiimi päätti myös jatkaa työpaja-
työskentelyä minimiversion valmistuttua, tavoitteena konkreettinen järjestelmän koekäyttö
dokumentaation avulla ja dokumentaation reaaliaikainen täydentäminen.

A.2 Iteraatio A.2: Minimidokumentaation luomi-
nen

Diagnoosi: Tiimi oli tunnistanut, että järjestelmään perehtymisen mahdollistamisek-
si tarvittaisiin minimitasoinen raakileversio dokumentaatiosta (tiimi käytti Scrum-
sanaston ilmausta ”MVP”, Minimum Viable Product). Lisäksi tarvittaisiin lisää fa-
silitoitua ja aikataulutettua yhteistä perehtymistä, koska ensimmäisessä sessiossa tiimi
ei vielä päässyt käsiksi varsinaiseen dokumentaation omaksumiseen.

Toiminnan suunnittelu: Tiimi oli sitoutunut jatkamaan työstämistä seuraavassa
työpajassa ja D1 oli ottanut tehtäväkseen tuottaa parhaan arvauksensa minimidoku-
mentaatioksi työpajaan mennessä. Tavoitteena oli tuottaa vaiheistettu ohje sovelluk-
sen konfigurointiin yksinkertaisessa käyttötapauksessa. Tämä toimisi ensimmäisenä as-
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keleena uuden kehittäjän perehdyttämiseen järjestelmän toimintaan, ja mahdollistai-
si jatkossa syvällisemmän perehtymisen. Tiimi kokeilisi ohjetta yhteisessä työpajassa
käytännön sormiharjoituksilla (ns. ”Hello World”-harjoitus).

Toiminnan toteutus: Iteraatiojakson aikana D1 siivosi ja täydensi dokumentaatio-
ta. Kollega D3 katselmoi muutoksia reaaliaikaisesti ja antoi D1:lle palautetta tiimin
pikaviestimessä, jolloin palautteesta jäi jälki ja D1 pystyi kopioimaan tekstimuotoisia
korjausehdotuksia suoraan dokumentaatioon.

”Meni varmaan 3–4 tuntia pelkästään lajitella noi jotenkin järkevästi ja
tutkia läpi, että onko niissä edes mitään relevanttia enää” – Kehittäjä D1

Iteraation päätteeksi tiimi kokoontui jälleen työpajaan. Mukana oli lisäksi D4, järjestelmää
kehittänyt asiantuntija toisesta yksiköstä. Tutkija osallistui rivijäsenenä, erillistä fasi-
litaattoria ei ollut. Tilaisuus eteni aluksi (45 min) perinteisellä katselmoinnilla: D1
esitteli dokumentaatiota ja muut kuuntelivat. Osallistujille ei muodostunut selkeää
kuvaa järjestelmän rakenteesta, kehitysprosessista tai tyypillisistä ongelmatilanteis-
ta. Osallistujien kommentit jäivät yleisluontoisiksi. Osallistujilla oli kuitenkin alus-
sa tarve muodostaa kokonaiskuva dokumentaation senhetkisestä tilasta, joten tälläkin
läpikäyntitavalla oli arvoa dokumentaation katselmoinnin kannalta.

Osallistujat päättivät vaihtaa työtapaa konkreettisempaan hands on -kokeiluun. Lop-
puajan (75 min) osallistujat konfiguroivat järjestelmää testiympäristössä omilla työasemillaan.
Dokumentaatiota käytiin läpi ”aloittelijaystävällisestä” näkökulmasta ja kaikki sai-
vat Hello World -tyyppisen kokeilun aikaiseksi. D1 kiersi neuvomassa, teki samal-
la konkreettisia havaintoja ohjeiden puutteista ja epäselvyyksistä ja täydensi ohjei-
ta wiki-alustalle reaaliaikaisesti. D1 ja D4 saivat parannusehdotuksia dokumentaation
kehittämiseen.

Evaluointi: Osallistujat kokivat saaneensa hyötyä työpajasta: D1 ja D4 saivat runsaas-
ti palautetta dokumentaatiosta, perehtyjät saavuttivat järjestelmän toimintalogiikasta
alustavan ymmärryksen.

Osallistujien odotukset kokeilemisen näkökulmasta poikkesivat hieman toisistaan: osa
olisi suosinut ongelmalähtöistä käsittelyä, jossa olisi etsitty ratkaisuja todellisessa käytössä
usein esiintyviin ongelmiin. D1 oli kuitenkin kirjoittanut dokumentaatiota ns. end-to-
end -näkökulmasta, mm. ohjeet sovelluksen konfigurointiin yksinkertaisessa perusta-
pauksessa. Jatkossa tiimi toivoi tämän rinnalle myös ”Usein kysytyt kysymykset”-
tyyppistä dokumentaatiota.
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Ymmärryksen luominen: Tiimin jäsenet uskaltautuivat jo saamansa vähäisen koke-
muksen myötä sitoutumaan kokeiluun, jossa D1 perehdyttää muita kehittäjiä yksi ker-
rallaan tuotanto-ongelmien ratkomiseen tiimin normaalien päivystyskäytäntöjen puit-
teissa. D1 sai tehtäväksi jatkaa dokumentointityötä, mm. ”Usein kysytyt kysymykset”-
ohjeen.

Osallistujat tulivat puolivahingossa vertailleeksi työpajamenetelmänä sekä perinteistä
”passiivista” katselmointia että kaikkia osallistujia aktivoivaa hands on -työskentelyä.
Käytännön harjoitukset antoivat osallistujille enemmän informaatiota kuin materiaa-
lien läpikäynti luentotyyppisesti. Konkreettinen ja omin käsin kokeileva ote vahvistui
menetelmäsuosikiksi tuleviin iteraatioihin. Tutkijaa tämä ei yllättänyt hänen pedago-
gisen taustansa johdosta, mutta kollektiivisen oppimisen kannalta vertaileva kokemus
lienee ollut valaisevampi kuin valmiina annettu ratkaisu.

Odotusten hallinta ja sisällön valmistelu on avainasemassa työpajatyöskentelyssä. Tähän
sessioon D1 oli valmistautunut aloittelijan kokonaiskuvasta käsin. D1:n mukaan perus-
toiminnallisuuden hahmottaminen on joka tapauksessa edellytys tuotantokäytössä ta-
pahtuvien ongelmien ratkomiseen. Sessiossa päädyttiin kuitenkin keskustelemaan myös
muista lähestymistavoista, vaikka materiaali ei niitä vielä tukenut. Jatkossa sessioiden
valmistelussa on syytä peilata materiaalia tulevan session agendaan ja kommunikoida
näkökulma osallistujille selkeämmin. Palautesykli valmistelussa ei nyt tavoittanut tätä
puutetta.

A.3 Iteraatio A.3: Dokumentointikäytännöt ”minisprin-
tissä”

Iteraatioon A.3 siirryttäessä Ohjelmistotuotanto-tiimin aikatauluun tuli muutos ja tii-
min työtehtävä ja samalla iteraation kohde vaihtui. Kohteeksi tuli uuden teknologia-
ratkaisun, RedHat OpenShift -konttialustan, koekäyttö ja teknisen dokumentaation
hahmottelu yhteistyössä ko. ratkaisua kehittävän Tikekontit-projektitiimin kanssa.

Diagnoosi: Osallistamisen ja tiedon jakamiskäytäntöjen problematiikka pysyi jota-
kuinkin ennallaan, sillä tiimikommunikaatioon liittyvät tarpeet olivat uudenkin koh-
teen osalta melko samanlaiset kuin aiemmissa iteraatioissa. Uudessakin kohteessa pe-
rehtymisen prosessi oli samanlainen; tiimin oli otettava haltuun itselleen entuudestaan
tuntematon järjestelmä.
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Dokumentaation kannalta tavoitteet olivat myös lähes samankaltaiset. Nyt tarpeena
oli dokumentoida järjestelmän käyttöönottoa ja konfigurointia muiden sovelluskehitys-
tiimien tarpeisiin, ts. tuottaa minimidokumentaatio toisia tiimejä varten. Edellisistä
iteraatioista olivat hyödynnettävissä kokemukset iteratiivisesa ja yhteistyössä laaditus-
ta dokumentaatiosta.

Toiminnan suunnittelu: Osallistujat päättivät jatkaa hyväksi havaitsemaansa pari-
työskentelyä ja reaaliaikaista palautesykliä dokumentaation tuottamisessa. Konttialus-
taan tutustuminen oli aikataulutettu viikon mittaiseksi ”minisprintiksi”. Tiimi jakau-
tui työpareiksi, jotka ottivat kukin työstettäväkseen yhden esimerkkitapauksen (yhden
sovelluksen migraation uudelle konttialustalle). Tiimi kutsui iteraation ajaksi omaan
työtilaansa työskentelemään kollegoita konttialustan projektitiimistä, jotta kommuni-
kaatio tiimien välillä olisi mahdollisimman reaaliaikaista.

Toiminnan toteutus: Viikon ”minisprintin” aikana työparit alkoivat dokumentoida
esimerkkisovellustensa siirtoa uudelle alustalle. Osallistujat kehittivät itse työtavan,
jossa työpari työskenteli rinnatusten toisen tehdessä varsinaista ohjelmointityötä, toi-
sen taltioidessa samanaikaisesti raakilemaista työpäiväkirjaa wiki-alustalle. Kehittäjät
kirjasivat työpäiväkirjaan työvaiheiden lisäksi kaikki avoimet kysymykset ja epäselvät
asiat, ja selvittivät niihin vastauksia projektitiimin jäseniltä. Dialogin pohjalta ke-
hittäjät pystyivät täsmentämään lopullisen dokumentaation.

Evaluointi: Parityönä toteutettu ”Developer Diary”-muistiinpanotekniikka oli osal-
listujien mielestä toimiva ratkaisu ja auttoi tiimille annetun dokumentointitehtävän
suorittamisessa. Osallistujat eivät kuitenkaan saaneet täyttä hyötyä tiimien välisestä
kommunikaatiosta. Projektiitimin asiantuntijat eivät aikataulusyistä olleet viikon aika-
na jatkuvasti saatavilla samassa tilassa, joten epäselvien asioiden selventämisessä syn-
tyi kommunikaatioviivettä. Viikon mittaisessa intensiivisessa työrupeamassa päivänkin
mittainen viive oli merkittävä ja aiheutti kehittäjille odottelua ja tyhjäkäyntiä.

Ymmärryksen luominen: Ohjelmistotuotantotiimi koki onnistuneensa parantamaan
omia dokumentointikäytäntöjään, erityisesti Developer Diary –mallin avulla. Se oli
heille motivoiva ja kognitiivista kuormitusta vähentävä tapa tuottaa dokumentaatio-
ta nopealla palautesyklillä. Kehittäjät jäivät kuitenkin kaipaamaan yhteistyötahojen
tiiviimpää läsnäoloa, silloin kun työn keskeisenä sisältönä on tiimien välinen tiedon
jakaminen tai esim. ylläpitovastuun siirto (hand-over) tiimiltä toiselle.
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A.4 Iteraatio A.4: ”Minisprintin” rakenne

Iteraatioon A.4 siirryttäessä tiimin aikatauluihin tuli jälleen muutos. Ajankohtaiseksi
työtehtäväksi tuli tällä kertaa perehtyä kolmanteen uuteen järjestelmään, organisaa-
tiossa pilotointivaiheessa olevaan API-yhdyskäytävään. Tarkoituksena oli, että tiimi
ottaa vastuulleen järjestelmän teknisen tuen, ts. muiden sovelluskehittäjien neuvon-
nan. Kehittämiskokeilun tavoite pysyi siten taas ennallaan, osallistamisen ja tiedon
jakamisen käytännöissä. Kuten aiemminkin, edellisten kokeilujen tekninen asiasisältö
ei ollut uudessa iteraatiossa relevanttia, vaan fokuksessa oli työtapojen jatkuva paran-
taminen, etenkin tiedon jakamisen näkökulmasta.

Diagnoosi: Tiimi kaipasi selkeyttä ja aikaansaamisen tuntua toistuviin työpajapäiviinsä.
Tässä työskentelymuodossa tiimi aikatauluttaa ”normaalin” työnsä lomaan (yleensä
Scrum-menetelmän mukaisten kehityssprinttien väliin) 1–2 päivän mittaisen intensii-
vijakson. Jakson aikana tiimi keskittyy edistämään jotain kiireellistä tehtävää, esim.
akuutteja korjauksia ylläpidettävään järjestelmään tai uuteen järjestelmään perehty-
mistä.

Turhautumista työtapaan aiheutti puutteellinen valmistelu, esim. epäselvät tehtävälistat.
Lisäksi huolta aiheutti ”tilaajan” tai muun omistajatahon vähäinen rooli, jolloin tii-
mi koki riskinä tyhjäkäynnin, etenkin kun päivän mittaisessa työskentelyjaksossa ei
ollut varaa pitkiin kommunikaatioviiveisiin. Tiimin jäsenten omat päivittäiset työajat
ja COVID-19-epidemian pakottama etätyöskentely lisäsivät haasteita; osa kehittäjistä
ei ollut samaan aikaan töissä kuin muutaman tunnin päivästä. Tiiminvetäjä D2 ei
pystynyt muilta kiireiltään fasilitoimaan työpajapäiviä, joten tiimin kehittäjät kokivat
olevansa hieman tyhjän päällä työn organisoinnin kannalta.

Toiminnan suunnittelu: Iteraation tavoitteeksi muotoutui tältä pohjalta tiimin it-
seorganisoitumistaitojen kehittäminen, käytännössä mielekkään työtavan laatiminen
päivän mittaisiin ”minisprintteihin”. Edellisistä iteraatioista poimittiin mukaan pari-
ja ryhmätyöskentely ja Developer Diary –malli. Tutkielman tekijä toimi tällä kertaa
puhtaasti valmentajan roolissa. Valmentajan ehdotuksesta tiimi käytti kokeilun kir-
jaamiseen Tietotekniikkakeskuksen Kokeilukorttia. Tiimi laati korttipohjan mukaisesti
päivän rakenteesta hypoteesin sekä sille mittarit ja mittauskriteerit (ks. liite A).

Hypoteesina oli, että päivän strukturointi parantaisi kehittäjien kokemusta päivän mie-
lekkyydestä ja lisäisi aikaansaamisen tuntua. Struktuuriin sisältyivät ennalta sovitut
yhteiset kokoontumiset päivän aikana, sekä vaihtuva roolitus ryhmätyössä: yksi te-
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kee ohjelmointityötä, toinen dokumentoi rinnalla Developer Diary –menetelmällä, ja
kolmas huolehtii tauoista ja roolinvaihdoista. Lisäksi sidosryhmien läsnäolon varmis-
taminen kuului välttämättömiin kriteereihin. Tiimin valitsemat onnistumisen kriteerit
olivat enimmäkseen subjektiivisia ja kollektiivisia: oliko työn tekeminen mielekästä,
tuliko riittävän suuri osuus tehtävistä valmiiksi jne.

Toiminnan toteutus: Tiimi aloitti työpajapäivän laatimansa agendan mukaisesti aa-
muisella tehtävänjaolla. Oleellinen sidosryhmä eli API-hallinnan projektitiimi oli va-
rattu olemaan käytettävissä kysymyksiä varten. Tiimi työskenteli päivän ajan onnis-
tuneesti rooleja vaihdellen. Päivän päätteeksi tiimi piti purkutilaisuuden ja arvioi hy-
poteesin onnistumista mittarien valossa.

Evaluointi: Tiimi raportoi työpajapäivän sujuneen sisällöllisesti ja työtapojen puolesta
hyvin. Kehittäjät kuitenkin jatkoivat työntekoa vielä purkutilaisuuden aikana, jolloin
tilaisuus rönsyili takaisin sisältöaiheisiin ja venyi pitkäksi. Purkutilaisuus oli päivän
kestoon nähden liian pitkä; kompakti läpikäynti ilman analyyseja ja muodollisuuksia
riittäisi tarpeeseen. Tiimi ei myöskään fasilitoinut purkutilaisuutta samalla tavoin kuin
muita päivän aktiviteetteja esim. ajanottajan roolilla.

Ymmärryksen luominen: Tiimi oli päivän päätteeksi sangen tyytyväinen itse ke-
hittämäänsä toimintatapaan. Tutkielman tekijän rooliksi jäi auttaa kokeilun muotoi-
lussa ja purkamisessa. Tiimi vaikutti siis voimautuneen aidosti oman toimintansa ke-
hittämiseen. Tiimi koki onnistumisen ja aikaansaamisen tunnetta, ja tyhjäkäynti jäi
vähemmälle. Roolien käyttö ja säännöllinen vaihtelu vaikutti hyödyttävän kaikkia.
Iteraatio vahvisti hypoteesin, että selkeä rakenne päivään auttaa.

”Miniatyyriversio” pidemmästä kehityssyklistä kasvattaa pientenkin poikkeamien ris-
kiä: 30 minuutin rönsyily vastaa suhteellisesti jo lähes kokonaisen työpäivän hukkaamis-
ta pidemmässä syklissä. Haasteena lyhyessä kestossa lienee myös pienempi aikaikkuna
flow-tilan saavuttamiselle.

A.5 Iteraatio A.5: ”Minisprintin” rytmitys

Iteraatiossa A.5 tiimi jatkoi työpajapäivään laatimansa struktuurin kehittämistä pa-
remmaksi.

Diagnoosi: Työpajapäivän rakenne oli havaittu toimivaksi, mutta kokonaisuuden ryt-
mitys ja purkutilaisuuden fasilitointi kaipasi tiimin mielestä kehittämistä. API-yhdyskäytävän
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seuraava työpajapäivä tarjosi tilaisuuden prosessin hiomiseen.

Toiminnan suunnittelu: Päivän suunniteltu kulku noudatteli pitkälti edellistä työpajapäivää.
Tiimi keskittyi hiomaan päivän roolitusta ja ajankäyttöä. Tutkielman tekijä osallistui
valmentavassa roolissa.

Toiminnan toteutus: Päivän kulku toteutui suunnitellusti. Tiimi noudatti päivän ra-
kennetta ja roolitusta. Tauoista ja etenemisestä huolehtivan ”kellottajan” eli fasilitoijan
rooli osoittautui tärkeäksi, kuten oli arveltukin.

Evaluointi: Päivä sujui edellistä vielä jouhevammin ja tiimi oli tyytyväinen aikaan-
saannoksiin. Purkutilaisuudessa havaittujen löydöksien käsittelyyn ja korjaamiseen ei
ollut kuitenkaan enää aikaa.

Ymmärryksen luominen: Purkutilaisuuden jälkeen on varattava vielä 1h työaikaa
purussa ilmenneiden keskeneräisten töiden viimeistelyä varten. Jatkopohdintaan jäi,
kannattaako työpajapäivän aina olla kokonaisen kalenteripäivän mittainen, vai haluai-
siko tiimi kokeilla esim. kahden peräkkäisen puolipäiväsession kokonaisuutta.
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