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1 JOHDANTO 

1.1 Aihe ja tausta 

Myyntityössä myyjien osaamisen lisäksi myynnillä on oltava mielekäs toiminta-

malli. Toimintamallista voidaan puhua myös prosessina. Prosessi edustaa toimin-

nan laadukkuutta hyvin määriteltynä, sekä tehokkaiden prosessien avulla lisätään 

myynnin onnistumisia. Oikeanlaiset toimintamallit edesauttavat myyjiä keskitty-

mään oikeisiin asioihin sekä helpottaa palaamaan ”oikeille raiteille”. (Nieminen & 

Timperi, 2008,200.) 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on uudistaa teknologia-alan pk-yrityksen käy-

tössä olevaa tarjouksentekojärjestelmää digitalisoimalla tarjouksen muodostami-

nen. Tutkimuksen kohdeyritys on projektitalo, joka suunnittelee ja valmistaa teol-

lisuuteen räätälöityjä kuljettimia ja kuljetinjärjestelmiä asiakaskohtaisesti. Yritys 

on kasvanut vuoden 2017 aikana pienestä yrityksestä keskisuureksi yritykseksi, 

jonka henkilöstömäärä on noin 60. Keskisuureksi yritykseksi lasketaan yritys jon-

ka henkilöstömäärä ylittää 50 henkilön raja-arvon (European Commission 2003).  

Kohdeyrityksen liiketoiminta perustuu kokonaistoimituksiin sekä laitetoimituk-

siin. Oli kyseessä kokonaistoimitus tai laitetoimitus, niin tarjous koostuu saman-

laisista osista. Kokonaistoimituksien ja laitetoimituksien tarjouksien tekeminen on 

kohdeyrityksessä manuaalista työskentelyä, jossa inhimillisiä virheitä on mahdol-

lista tehdä. Tällaisia inhimillisiä virheitä on ilmennyt tarjouksen tekemisessä, jos-

sa virheet kopioituvat myyjän ottamasta vanhasta tarjouksesta, eikä tietoja huoma-

ta päivittää juuri tiettyä tarjouskyselyä vastaavaksi. Tarjouksissa on havaittu myös 

puutteita tarjouksen tietojen osalta asiakkaan suuntaan, jolloin asiakas ei tiedä 

tarpeeksi tarkkaan mitä kohdeyritys on tarjoamassa. Myös kohdeyrityksen sisällä 

tietojen puutteita on havaittu, jolloin tarjotun tuotteen tuottaminen asiakkaan vaa-

timuksien mukaiseksi on haasteellista tarjouksen johtaessa tilaukseen. Asiakkaalle 

ei ole tarpeellista ilmoittaa kaikkia tietoja, joita taas kohdeyrityksen projektiosasto 

ja suunnitteluosasto tarvitsevat tuotteen tuottamiseksi. Nämä suunnittelun kannal-

ta tärkeät tiedot ovat asiakkaalle joko turhia tietoja tarjotun tuotteen havaitsemiksi 
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asiakkaan tarpeen vaatimuksien täyttämiseksi tai tiedot ovat liian tarkkoja. Tällöin 

asiakkaalla on mahdollista kysellä tarjouksia kohdeyrityksen kilpailijoilta tarjouk-

sen avulla tai jopa tuottaa tuote suoraan itse. 

1.2 Tavoite ja rajaus 

Diplomityön tutkimus on osaltaan kohdeyrityksen strategista kehitystyötä kasvaa 

yrityksenä. Diplomityön lopputuleman avulla pyritään nopeuttamaan tarjousvai-

heen läpimenoa myyntiprosessissa sekä tarjouksen muuttuessa konkreettiseksi 

kaupaksi. Se myös auttaa kohdeyrityksen projektiosastoa selviytymään projektista 

laadukkaasti ja tuottaa asiakkaalle juuri heidän tilaamiansa tuotteita.  

Tällä hetkellä tarjoukset tehdään käsin muokkaamalla aiemmin tuotettuja Word-

tarjousdokumentteja, jotka perustuvat aiemmin tehtyihin tarjouksiin. Vanhasta 

tarjouksesta poistetaan ylimääräisiä osia, lisätään puuttuvia kohtia sekä päivitel-

lään vanhoja tietoja uusiksi kohdeyrityksen myyjän katsomien tarpeiden mukaan. 

Tämä aiheuttaa riskin väärästä tiedosta, kun luotetaan vanhan tarjouksen oikeelli-

suuteen. Kopiointi kertaa virheitä, koska sama virhe on mahdollista toistaa uudel-

leen ja uudelleen, kun jo aiemmin tehtyä tarjousta kopioidaan eteenpäin. Sähköi-

sen tarjoustyökalun käyttöönotolla pyritään vähentämään tai kokonaan poista-

maan dokumentaation tekemiseen vaadittava manuaalinen työ sekä poistamaan 

kopioinnista aiheutuvat virheet. Sähköisen tarjoustyökalun avulla uuden tiedon 

päivittäminen mahdollistuu ja myyjien sitouttamisella sähköiseen tarjoustyöka-

luun voidaan aina paikallistaa dokumentaation alkuperä, kun tarjouspohja haetaan 

aina yhdestä ja samasta paikasta. 

Sähköisen tarjoustyökalun periaatteena pidetään kuvassa yksi hahmoteltua tilan-

netta. Sähköinen tarjoustyökalu perustuu E-lomakkeeseen. E-lomake on sähköi-

sessä muodossa oleva lomake, joka voidaan täyttää tietokoneella. E-lomaketta ei 

pidä sekoittaa perinteiseen sähköiseen lomakkeeseen. Perinteinen sähköinen lo-

make ladataan omalle työasemalle tiedostona, kun taas E-lomake täytetään suo-

raan verkkosivulla. (Tietotekniikan termitalkoot, 2007.)  
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E-lomake osioon myyjä syöttää asiakastiedot, tuotetiedot, sopimustiedot ja kaiken 

mitkä tässä tutkimuksessa katsotaan tarpeelliseksi. E-lomakkeen ollessa täytettynä 

klikataan tallenna-painiketta ja tarjoustyökalusta saadaan tarjousdokumentaatio 

kohdeyrityksen asiakkaan käyttöön sekä tekninen erittely kohdeyrityksen sisäi-

seen käyttöön. Tarjousdokumentaatio halutaan E-lomakkeesta ulos Word-

tiedostona, jolloin pienien tarvittavien muutoksien tekeminen on vielä mahdollis-

ta. Myös tekninen erittely halutaan Word-tiedostona samasta syystä. 

 

Kuva 1, Sähköisen tarjoustyökalun periaatteellinen toiminnankuvaus. 

 

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää sähköinen tarjoustyökalujärjestelmä myyjien 

avuksi. Järjestelmään syötetään tuotteen tiedot, asiakkaan tiedot, kohdeyrityksen 

tiedot sekä tarvittavat ehdot, jonka jälkeen järjestelmästä voidaan tulostaa asiak-

kaalle riittävän informoiva tarjousdokumentaatio sekä kohdeyrityksen sisäiseen 

käyttöön sopiva tekninen dokumentaatio. Tutkimuksen tarjoustyökalua käsitellään 

suppeassa muodossa keskittyen tarjoustyökalun antamaan informaatioon sekä 

kehitetään tarjoustyökalun ominaisuuksia ainoastaan kohdeyrityksen pisimmälle 

standardisoidulla tuotteella. Fokus pidetään tarjoustyökalun informaatiossa eikä 

tarjoustyökalulla pyritä hinnoittelemaan tuotteita.  Tutkimuskysymykset ovat seu-

raavat: 
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1. Mitä tietoja tuotteesta/tuotteista tarjoustyökalusta halutaan saada ulos asi-

akkaan näkökulmasta ja yrityksen sisäisten sidosryhmien näkökulmasta? 

2. Mitkä ehdot ovat tärkeitä esittää tarjouksessa? 

3. Mitkä ovat sähköisen tarjoustyökalun vaatimukset? 

4. Mitä hyötyjä tarjoustyökalu tuo myyntiin? 

Tutkimuksessa ei pyritä selvittämään myyntityötä syvällisemmin. Tutkimuksessa 

keskitytään dokumentaation sisältöön, joka sähköisestä tarjoustyökalusta saadaan 

ulos. Sähköisen tarjoustyökalun kehittäminen yhdessä ohjelmistontuottajan kanssa 

kuuluu myös tutkimuksen laajuuteen. 

Tarjoustyökalujärjestelmän kehittämisessä pyritään huomioimaan yrityksen ny-

kyiset järjestelmät, joihin kehitettävä tarjoustyökalujärjestelmä tullaan integroi-

maan. Integroimisen avulla vähennetään päällekkäisten järjestelmien aiheuttamaa 

kopioituvaa dokumentaatiota sekä pyritään helpottamaan koko yrityksen eri osas-

tojen henkilöstön työtehtäviä. Myös dokumenttien hallintaa pyritään helpotta-

maan.  

1.3 Tutkimusmenetelmät ja aineisto 

Tämän diplomityön tehtävänä on tutkia tarjousvaiheessa ilmoitettujen kohdeyri-

tyksen tuotteiden teknisten erittelyiden informaatioiden kriittisyyttä. Diplomityös-

sä hyödynnettävä empiirinen aineisto koostuu useammasta kohdeyrityksen aiem-

masta toteutuneesta projektista, joiden tarjouksien teknisen erittelyn ja toteutunei-

den projektien valmiiden tuotteiden välillä on huomattu ristiriitoja. Kohdeyrityk-

sen myyjien tekemiä tarjouksia on seurattu pidemmän aikaa, sekä tarjouksessa 

huomattuja eroavaisuuksia toteutuneeseen tuotteeseen on pyritty huomioimaan. 

Myös suoranaisia virheitä, joita tarjouksissa on ilmennyt, on huomioitu pidem-

mällä ajanjaksolla kohdeyrityksen sisällä. Näitä ei ole dokumentoitu vaan tiedot 

virheistä on yrityksen sisällä työtekijöiden muistin varassa. Tutkimuksen haastat-

telut toteutetaan kohdeyrityksessä työskenteleville ihmisille, jotka tutkimuksen 

tekijä haarukoi mahdollisimman laajasti sekä valitsee mielestään oikeita henkilöi-

tä saadakseen vastauksia tutkimuskysymyksiin. Pienen otannan tavoitteena on 
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saada yksityiskohtaista tietoa tutkittavasta aiheesta. Edellä mainitulle tutkimus-

strategialle on myös ominaista useiden aineistonkeräystapojen käyttö, joihin do-

kumenttien tutkimisten lisäksi sisällytetään haastattelut. (Hirsjärvi et al. 2005, s. 

125-126). Empiirinen materiaali diplomityössä koostuu yksittäisistä haastatteluis-

ta, ryhmäpalavereista sekä kohdeyrityksen aiemmista tarjousdokumenteista. 

Tutkimusote diplomityössä on kvalitatiivinen eli laadullinen. Kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa kohdetta pyritään tutkimaan kokonaisvaltaisesti sekä keskitytään 

mallintamaan todellista elämää ja sen ilmiöitä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

pyritään löytämään ja paljastamaan tosiasioita kuin myös todentamaan jo olemas-

sa olevia väittämiä. Tämä aiheutuu osaltaan kvalitatiiviselle tutkimukselle ominai-

sesta piirteestä, jossa tutkija ei voi sanoutua irti omista lähtökohdistaan. Tutkija ja 

kohde kietoutuvat toisiinsa, joka hankaloittaa objektiivisuuden saavuttamista. 

(Hirsijärvi et al. 2005, s 152) 

Kohdeyrityksen tarjouksen teknisten erittelyiden tarpeita ja vaateita kartoitetaan 

haastattelemalla eri osastoissa olevia henkilöitä. Näihin henkilöihin lukeutuvat 

myyntipäällikkö, hankintapäällikkö, projektipäällikkö, suunnittelupäällikkö, tuo-

tekehityspäällikkö, projekti-insinööri, sähköautomaatiopäällikkö sekä laatupääl-

likkö. Haastatteluita suoritetaan yksilö- ja ryhmähaastatteluina. Ryhmähaastattelut 

pidetään sellaisten osallistujien kesken, joiden roolit kohdeyrityksessä ovat keske-

nään lähellä toisiaan. Haastattelut ovat ei-strukturoituja, jonka runko kootaan 

muutaman ydinkysymyksen ympärille. Kohdeyrityksen sisäiset haastattelut suori-

tetaan tutkimuksen alussa, jotta saadaan perustaa tarjoustyökalusta ulos haluttavil-

le dokumenteille eli tarjoukselle ja tekniselle erittelylle. Tiedonkeruumuotoina 

haastattelut ja kokoukset mahdollistavat vastauksien selventämisen ja vastauksien 

syventämisen sekä mahdollisuuden kertoa koko aiheesta vapaammin. (Hirsijärvi 

et al. 2005 s. 194) 

Tarjoustyökalu-projektin edetessä pyritään alkuhaastatteluita tukemaan käyttämäl-

lä osallistuvaa havainnointia eri kohdeyrityksen osastoissa. Havainnointia eli ob-

servointia käytetään joko itsenäisesti tai haastattelun lisänä tai tukena. Havain-

noinnin etuja on välitön ja suora informaatio yksilön, ryhmien ja organisaation 

toiminnasta sekä käyttäytymisestä. Havainnoija voi tutkia nopeasti muuttuvia ja 
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vaikeasti ennakoitavissa olevia tilanteita. (Hirsijärvi ym. 2004, 201-203) Tutki-

muksen tekijä suorittaa tutkimuksen pääsääntöisesti kohdeyrityksen toimistotilois-

sa, jossa myös pääosa haastateltavista työskentelee.  

Kohdeyrityksen myyjiä haastatellaan ryhmähaastattelussa. Ryhmähaastattelut 

toteutetaan sen jälkeen, kun sähköinen tarjoustyökalu saadaan konkreettiseksi 

työkaluksi. Tämä mahdollistaa tarkemman tarkastelun ja sähköisen tarjoustyöka-

lun testaamisen. Ryhmähaastattelun pohjalta työkalua kehitetään viimeiseen muo-

toonsa ennen sähköisen tarjoustyökalun käyttöönottoa. Sähköiseen tarjoustyöka-

luun kehitetään myös logiikkaa, jonka avulla virheellisiä valintoja ei päästä teke-

mään tuotteille. Logiikka muodostetaan kohdeyrityksen tuotteen ehdoista, jotka 

eivät ole mahdollista toteutua tietyn tuotteelle tehdyn aiemman valinnan jälkeen. 

Ehtojen muodostamiseen käytetään apuna ryhmähaastattelua, johon osallistuu 

kohdeyrityksen tuotekehityspäällikkö, projektipäällikkö ja projekti-insinööri. 

1.4 Tutkimusraportin rakenne 

Tämä tutkimusraportti koostuu teoreettisesta ja empiirisestä osasta. Tutkimusra-

portin alussa, kappaleessa yksi, tutkimusta pohjustetaan tutkimuksen aiheen, ta-

voitteen, rajauksien sekä tutkimuksessa käytettyjen menetelmien esittelyllä. Tä-

män jälkeen käydään raportin teoriaosio läpi. 

Kappaleessa kaksi alkaa teoriaosion ensimmäinen vaihe. Kappaleessa esitellään 

myyntiprojektia laajalla näkökulmalla, jossa fokus on kuitenkin tarjousvaiheessa.  

Kappaleessa kolme tarkastellaan ketterään ohjelmistonkehitykseen käytettäviä 

menetelmiä, keskittyen Scrum-menetelmään. Sähköisen tarjoustyökalun kehittä-

minen toteutetaan Scrum-menetelmää soveltaen. 

Kuvassa kaksi on esitetty tutkimusprosessinkuvausta. Tutkimuksen empirian en-

simmäisessä vaiheessa tavoitteena on löytää teknisten erittelyjen vaatimukset 

kohdeyrityksen sisäisille sidosryhmille sekä myös ulkoiselle sidosryhmälle eli 

asiakkaalle. Toisessa vaiheessa pyritään tavoittelemaan harmoniaa sisäisten sidos-

ryhmien ja ulkoisten sidosryhmien teknisten erittelyjen vaatimuksien välillä. Toi-

sin sanoen pyritään saamaan asiakkaalle tarkoitetusta tarjousdokumentaatiosta 
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riittävän kattava tuotteen niin tietojen kuin kaupallisten ehtojenkin puolesta. Tek-

ninen erittely pyritään saamaan mahdollisimman hyvin informoivaksi suunnitteli-

joille, mutta myyjiä se ei saisi työllistää liikaa. Näiden kahden ensimmäisen vai-

heen jälkeen aletaan tutkia Scrum-viitekehyksen avulla toisessa vaiheessa käyty-

jen tietojen siirtoa tarjoustyökalujärjestelemään.  

 

Kuva 2, Tutkimusprosessin kuvaus. 
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2 PROSESSIN TAUSTAT 

2.1 Kohdeyritys 

Kohdeyritys tarjoaa materiaalinkäsittelykuljettimia ja kuljetinratkaisuja teollisuu-

teen maailmanlaajuisesti. Yrityksellä on kaksi tuotantotilaa sekä kolme myynti-

toimistoa. Tuoteportfolioon kuuluu materiaalikuljettimien lisäksi syöttimiä, murs-

kaimia, seuloja sekä asiakkaan tarpeeseen erityisesti spesifioituja tuotteita. Koh-

deyrityksen kokonaisprojekteihin hankitaan tuotteita ja komponentteja myös ali-

hankintana.  

2.2 Tarjousprosessin määritelmä 

Tarjous on asiakirja, joka kuvaa yrityksen liiketoiminnan sitoutumista asiakkaan 

vaatimuksiin, tuotteiden, hintojen sekä toimitusajan suhteen (Braham, et all 2005, 

s.413). Tarjouspyyntö on muodollinen pyyntö tuotteiden toimittamiseen ostajan 

asettamien ehtojen mukaan (Bozarth & Handfield, 2013, s.226). Tarjousprosessi 

alkaa, kun asiakkaalta vastaanotetaan tarjouspyyntö (RFQ). Tarjous on täydelli-

nen, kun asiakkaan tarvittavat tiedot ovat sisällytetty tarjoukseen. Täydellisen tar-

jouksen toimittamisen jälkeen asiakkaalle voidaan tarjousprosessi katsoa päätty-

neeksi. Tilauksen saamiseksi toimittaja ja hankkija neuvottelevat tuotteiden mää-

ristä, toimituspäivästä sekä hinnasta (García-Crespo, et al., 2011, s. 824.). Kuvas-

sa kolme on hahmoteltu yksinkertaistettuna tarjousprosessin kulkua. Toimitta-

jayritys saa mahdolliselta asiakkaaltaan tarjouspyynnön. Toimittajayritys luo tar-

jouksen, joka toimitetaan potentiaaliselle asiakkaalle. Potentiaalinen asiakas val-

mistelee tilausvahvistuksen hyväksyessään toimittajayrityksen tarjouksen sellai-

senaan. Tarjousta voidaan joutua päivittämään toimittajayrityksen ja potentiaali-

sen asiakkaan välillä ennen virallista tilausvahvistusta. 
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Kuva 3, Tarjousprosessi yksinkertaistettuna. 

2.3 Tarjousprosessi kohdeyrityksessä 

Kuvassa neljä on esitetty kohdeyrityksen projektien myyntivaiheen vuokaavio, 

jonka avulla nähdään, kuinka myyntivaihe etenee kaupan toteutuessa projektin 

aloitukseen. Vuokaaviota luetaan vasemmalta oikealle eli myyntivaihe alkaa asi-

akkaan tarjouspyynnöstä. Myyjä arvioi tarjouspyynnön, jonka jälkeen myyjä yh-

dessä layoutsuunnittelijan ja tarjouslaskijan kanssa tekevät tarvittavat mitoitukset 

ja laskelmat. Seuraavassa vaiheessa myyjä valmistelee tarjouksen asiakkaalle ja 

toimittaa tarjouksen tarvittavien liitteiden kanssa asiakkaalle. Asiakkaan hyväksy-

essä tarjouksen, myyjä aloittaa myyntiprojektin siirtämisen projektiosastolle toteu-

tettavaksi projektiksi. Tarjous dokumentoidaan useaan kohdeyrityksen järjestel-

mään, johti tarjous tilaukseen tai ei. 
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Kuva 4, Kohdeyrityksen myyntivaiheen vuokaavio. 

 

Kohdeyrityksen myyntiorganisaatio koostuu myyntijohtajasta, kolmesta myynti-

päälliköstä, myynti-insinööristä sekä varaosamyyjästä.  Tarjousprosessin kulkua 

kohdeyrityksen sisällä kuvataan alla luettelon mukaisesti, ylhäältä alaspäin. Tar-

jousprosessin kulku on esitetty kohdeyrityksen standardituotteelle, joka ei vaadi 

kohdeyrityksen muiden organisaatioiden tukea. 

1. Tarjouspyyntö asiakkaalta kohdeyritykselle. 

2. Myyntijohtaja ohjaa tarjouspyynnön valitsemalleen myyntiorganisaation 

jäsenelle, riippuen kenen vastuualueeseen tarjouspyyntö kuuluu sekä huo-

mioidaan myyjien sen hetkinen työkuorma. 

3. Myyjä katselmoi tarjouspyynnön. 

4. Myyjä luo tarjousnumeron ERP-toiminnanohjausjärjestelmään. 

5. Myyjä luo kansion serverille tarjouksen dokumentaatioiden tallentamista 

varten. 
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6. Myyjä kopioi ja tallentaa vaaditulle tuotteelle oikean mitoituksen Excel-

ohjelman serverille luomaansa tarjouskansioon. 

7. Myyjä mitoittaa Excel-ohjelman avulla tuotteen. 

8. Myyjä kopioi ja tallentaa Excel-ohjelmiston tarjouskansioon. 

9. Myyjä hinnoittelee Excel-ohjelmiston avulla tuotteelle omakustannehin-

nan sekä määrittelee myyntihinnan. 

10. Myyjä kopioi ja tallentaa Word-tarjouspohjan tarjouskansioon. 

11. Myyjä muokkaa Word-tarjouspohjan vastaamaan tarjoamaansa tuotetta ja 

luo Excel-ohjelmiston avulla hinnoitellun myyntihinnan tarjoukselle. 

Myyjä päivittää tarjoukselle asiakkaan tiedot sekä sopimusehdot. 

12. Myyjä tulostaa Word-tarjouspohjasta PDF-tiedoston. 

13. Myyjä lähettää tarjous PDF-tiedoston asiakkaalle 

14. Myyjä lisää CRM-järjestelmään lähettämänsä tarjouksen tiedot 

Tarjousprosessi on 14 vaiheen jälkeen katsottu päättyneeksi. Tarjouksen johtaessa 

tilaukseen myyjä syöttää tilauksen tiedot kohdeyrityksen järjestelmään, ERP-V10 

-järjestelmään sekä päivittää CRM-järjestelmään tarjouksen toteutuneeksi kaupak-

si. Tämän jälkeen myyjä järjestää palaverin kohdeyrityksen sisällä, jossa myynti-

projekti siirretään projektiosastolle toteutettavaksi projektiksi. Projektiosasto hyö-

dyntää tarjous-PDF:ää tuotteen suunnitteluun. Tarjous-PDF pitää sisällään tiedon 

tarjotuista tuotteista, mutta myös sopimusehdot sekä hinnat. Sopimustiedot ja hin-

noittelutiedot eivät ole oleellisia suunnittelijalle, vaan suunnittelijoille riittää pel-

kät tarjottuun tuotteeseen liittyvät tiedot.  
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3 OHJELMISTOTUOTANTO JA PROJEKTIMALLIT 

3.1 Ohjelmistotuotanto 

Käsite software engineering, suomeksi ohjelmistotuotanto tai -tekniikka, tarkoit-

taa tietokoneohjelmistojen rakentamisessa yleisesti käytettyjä tekniikoita, työkalu-

ja, menettelytapoja ja periaatteita. Termi ohjelmisto puolestaan kattaa tietoko-

neohjelman ja siihen liittyvän dokumentaation. Järjestelmä-käsitettä käytetään 

puolestaan silloin, kun kyse on ohjelmiston ja laitteiston muodostamasta kokonai-

suudesta (Haikala & Mikkonen 2011, s.11) 

Ohjelmistotuotantomenetelmä-termi määrittää kokoelman eri malleja, tarkemmin 

sanottuna ohjelmistoprojektimalleja. Ohjelmistotuotannosta käytetään myös nimi-

tystä ohjelmistonkehitys, jota myös tässä tutkielmassa käytetään. Mallit määrittä-

vät projektien menettelytavat, työtehtävät, toiminnot ja aktiviteetit. Periaatteessa 

ohjelmistokehitysmenetelmä on yhtä kuin ohjelmistoprojekti kokonaisuudessaan, 

sisältäen ohjelmistokehityksen kaikki vaiheet. Ohjelmistokehitysmenetelmiä yh-

distelemällä ohjelmistonkehitys ryhmä voi rakentaa oman projektimallin, joka 

soveltuu parhaiten juuri heidän tarpeeseen. (Pressman 2005, s.31) 

Ohjelmistokehitysmenetelmän käyttäminen ohjelmistokehitysprojektissa ei kui-

tenkaan varmista, että ohjelmisto saataisiin asiakkaan tarpeen mukaiseksi eikä 

myöskään takaa projektin pysymistä aikataulussa. Ohjelmiston kehittäminen oh-

jelmistokehitysmenetelmän avulla vaatii myös ammattitaitoisen ohjelmistonkehit-

täjän sekä ohjelmistokehitysmenetelmä täytyy osata määrittää oikeanlaiseksi. 

(Pressman 2005, s.34) 

Tarkoituksena tässä teoreettisessa kappaleessa ei ole käydä ohjelmistoprojektimal-

leja läpi, vaan esitellä yleisimmät menetelmät sekä Scrum-menetelmä. Scrum me-

netelmä käydään tarkemmin läpi, koska sitä käytetään tutkimuksen virallisena 

projekti menetelmänä. 
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3.2 Ohjelmistoprojektimallit 

Projektimallien katsotaan kuvaavan ohjelmiston valmistusprosessia. Ohjelmistoja 

voidaan käsitellä systemaattisesti projektimallien avulla, projektimalli on yleisesti 

elinkaarimallin mukainen. Elinkaarimallissa ohjelmistontuottaminen halutaan 

nähdä aikaan sidottuna, laajana projektina. Tekninen ohjelmistontuotanto itses-

sään katsotaan olevan pieni palanen projektimallin mukaista toimintaa. Valitse-

malla oikea projektimalli voidaan resursseja hyödyntää tehokkaasti, kun taas huo-

nolla projektinvalinnalla voidaan tehokkuudessa hävitä. Projektit ovat aina erilai-

sia ja pitävät sisällään erilaisia tehtäviä sekä tehtävien järjestykset muuttuvat. 

(McConnell 2002, 465) 

Ohjelmistojen kehitystä varten on olemassa useita erilaisia lähestymistapoja. Yk-

sinkertaisimpana näistä on ”code-and-hack”, jossa ohjelmaa kasvatetaan, laajen-

netaan, muutetaan ja korjataan, kunnes se on asiakkaan tarpeeseen sopiva. Eri 

projektimallit poikkeavat ainakin yleensä siinä, kuinka osa-alueita sovelletaan 

missäkin projektin vaiheessa. Projektimallit poikkeavat yleensä siinä, kuinka osa 

alueita hyödynnetään. Kuvassa viisi on esitetty ohjelmistotuotannon eri osa-alueet 

(Haikala & Mikkonen 2011, s.29). 

 

Kuva 5, Ohjelmistotuotannon eri osa-alueet. (Haikala & Mikkonen 2011, s.29). 
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Kaiken ohjelmistokehittämisen lähtökohtana on ohjelmiston tilaajayrityksen liike-

toiminta.  Laadunhallintajärjestelmä kuvaa yrityksen toimintaprosessit liike-

toimintatasolta aina ohjelmistojen hankintaan ja tekniseen toteutukseen. Hanke 

voi olla erimerkki tiettyyn strategiseen tavoitteeseen tähtäävien projektien joukko 

tai tietyn tuoteperheen valmistamiseen tähtäävä projektijoukko. Ohjelmistoprojek-

tiin katsotaan usein kuuluvaksi ainakin määrittely, suunnittelu, ohjelmointi, 

testaus ja käyttöönotto. Edellä mainittujen lisäksi projektin koko vaiheeseen liit-

tyy projektinhallinta, vaatimustenhallinta, muutostenhallinta, tuotehallinta, 

testaus ja dokumentointi (Haikala & Mikkonen 2011, s.30). 

Laadunhallinnalla tarkoitetaan kaikkia menetelmiä, joilla ohjelmiston virheitä 

saadaan vähennettyä. Määrittelyllä tarkoitetaan asiakasvaatimusten ja niistä joh-

dettujen ohjelmiston toimintojen dokumentointia asiakasnäkökulmasta. Suunnitte-

lu tarkoittaa määrittelyn mukaisen järjestelmän teknistä suunnittelua ja testauksel-

la yritetään etsiä järjestelmästä virheitä sekä voidaan myös mitata ohjelmiston 

laatua. Projektin valmistuttua aloitetaan käyttöönotto- ja ylläpitovaihe. Tuotteen-

hallinta pitää kirjaa ohjelmistotuotteen tilasta, mitä komponentteja ja versioita 

komponenteista on olemassa. Vaatimustenhallinta käsittää kirjanpidon ohjelman 

vaatimuksista kaikilla tasoilla sekä menettelyt vaatimustenmuutosten käsittelyyn. 

Dokumentointi käsittää kaikki ohjelmistotuotannon osa-alueet (Haikala & Mikko-

nen 2011, s.30-31). 

Toimivalla projektimallilla yritys voi saada lisäarvoa, koska se ehkäisee kehitys-

työn riskejä, lisää tehokkuutta ja päällekkäisyydet vähenevät. Projektimallin avul-

la kustannukset vähenevät, iteraatio kierrokset lyhenevät, ohjelmistojen laatu pa-

ranee, projektipäällikkö saa tukea työlleen sekä myös parantaa projektitiimin, yh-

teistyökumppaneiden ja alihankkijoiden yhteistyötä. (Murch 2002, s.10) 

3.3 Vesiputousmalli 

Ensimmäisiä suurehkoja tietokoneohjelmia laadittaessa huomattiin nopeasti tarve 

systemaattisille työprosesseille. Vaiheet noudattivat tuttua järjestystä: asiakastar-
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peiden määritys, ohjelmiston suunnittelu, ohjelmiston testaus ja ohjelman käyt-

töönotto. (Haikala & Mikkonen 2011, s.36). 

Vesiputousmalli on tavallisin vaihejakomalleista. Vaihejakomalleissa ohjelmiston 

kehittäminen tai sen koko elinkaari on jaettu vaiheisiin. Vuonna 1970 Winston W. 

Royce esitteli vesiputousmallin ensimmäisen kerran. Winston Royce esitteli vesi-

putousmallin esimerkkinä, kuinka projektia ei pidä toteuttaa. Winston Royce kan-

natti iteratiivista kehitystä, vaikka hänet tunnetaankin vesiputousmallin kehittäjä-

nä. (Larman 2007, s.102-103.) 

Vesiputousmallissa edetään yksi prosessivaihe kerrallaan. Vaiheen valmistumisen 

jälkeen tulokset hyväksytään ja lukitaan ennen siirtymistä seuraavaan vaiheeseen. 

Perinteisessä vesiputousmallissa vaiheissa ei voida palata edelliseen vaiheeseen. 

Vesiputousmalleista on kehitetty uudempia versioita, jotka sallivat myös paluun 

edelliseen vaiheeseen. (Haikala & Marijärvi 2004, s.36-37.) 

Perinteinen vesiputousmalli jakaantuu seitsemään eri vaiheeseen, jotka ovat esitet-

ty kuvassa kuusi. Vaiheita ovat ylhäältä alaspäin mentäessä esitutkimus, määritte-

ly, suunnittelu, toteutus, integrointi ja testaus sekä käyttöönotto ja ylläpito. 

 

 

Kuva 6, Vesiputousmalli. (Haikala & Marijärvi 2004, s.36.) 
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Esitutkimuksessa määritellään ohjelmiston yleiset järjestelmätason vaatimukset, 

jotka ovat myös asiakkaan vaatimukset järjestelmälle. Asiakkaan vaatimuksia 

voidaan selvittää haastattelemalla asiakasta. Esitutkimusvaihe voi sulautua määrit-

telyvaiheeseen.  

Määrittelyvaiheessa tarkennetaan ja analysoidaan asiakkaan vaatimuksia. Näiden 

kautta hahmotellaan ohjelmistovaatimukset: ohjelmiston toiminnot ja ei toimin-

nalliset vaatimukset. Ei toiminnallisiin vaatimuksiin luetaan kuuluvaksi käytettä-

vyys, suoritusteho ja vaste-ajat. Toteutusympäristö ja käytössä oleva muistitila 

luetaan ulkoisiksi rajoituksiksi, jotka kuvaillaan myös määrittelyvaiheessa. 

Määrittelyvaiheessa kuvatut toiminnot suunnitellaan suunnitteluvaiheessa. Suun-

nitteluvaihe voidaan tarkentaa kahteen vaiheeseen: arkkitehtuuri- ja moduulisuun-

nitteluvaiheeseen. Arkkitehtuurisuunnitteluvaiheesta saadaan tekninen määrittely, 

jossa ohjelmisto pilkotaan moduuleihin. Yksittäisten moduulien rakenne suunni-

tellaan moduulisuunnitteluvaiheessa. 

Ohjelmointityö toteutetaan toteutusvaiheessa. Toteutusvaiheen tavoitteena on saa-

da aikaiseksi sekä toimiva että valmis sovellus. 

Testausvaiheeseen siirrytään toteutusvaiheen päätyttyä. Järjestelmästä pyritään 

löytämään järjestelmän virheitä sekä ongelmia. Usein testaukseen ei panosteta 

tarpeeksi, joka voi kostautua myöhemmin järjestelmästä ilmestyvillä virheillä. 

Projektin kokonaiskustannuksista suurin osa saattaa koostua testausvaiheesta, jos 

testaukseen panostetaan. 

Käyttöönotto sisältää ohjelmiston testauksen jälkeisen vaiheen, jossa järjestelmä 

siirretään asiakkaan käyttöön.  

Ylläpitovaiheessa ratkaistaan asiakkaan ongelmia järjestelmän käytössä sekä kor-

jataan järjestelmässä huomattuja virheitä, joita ei testausvaiheessa huomattu tai 

osattu ottaa huomioon. Ylläpito voidaan jakaa kahteen vaiheeseen. Korjaavassa 

ylläpidossa korjataan järjestelmän virheitä ja täydentävässä ylläpidossa järjestel-

mää muokataan vaatimusten mukaan, ja mahdollisesti lisätään uusia ominaisuuk-

sia. (Haikala & Märijärvi 2004, s.37-41.) 
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3.4 Protoilu 

Prototyyppimallit jakautuvat kahteen erilaiseen malliin. Kehittyvästä prototyypis-

tä jalostetaan tuotantoversio. Kehittyvä prototyyppi suunnitellaan alkuperäisen 

idean mukaisesti ja kehitetään prototyyppi. Prototyypistä haetaan asiakkaalta pa-

laute esittelemällä prototyyppiä. Kehitystyötä tehdään prototyypin eteen niin kau-

an kuin prototyyppi vastaa asiakkaan vaatimuksiin. Toinen prototyyppimalli on 

nimeltään hylättävä prototyyppi, joka ei koskaan siirry tuotantoon.  (McConnell 

2002, s.434.)  

Hylättävän prototyypin valmistaminen toteutetaan käyttämällä nopeampi teknii-

koita kuin viimeisessä versiossa. Hylättävä prototyyppi hyödynnetään järjestel-

män testaamisessa, joissa voidaan tarkastella muita toteuttamistapoja sekä hah-

mottaa järjestelmän vaatimuksia. Järjestelmän ylläpidettävyys ja toiminnon voivat 

olla huonoja, jos hylättävästä prototyypistä aletaan kehittää lopullista tuotetta. 

Hylättävä prototyyppi on heitettävä pois, eikä sitä käytetä lopullisen prototyypin 

runkona. (McConnel 2002, s.569-571.) 

Prototyyppien ongelma on, että asiakkaan nähtyä hyvin toimivan prototyypin 

asiakas voi luulla, että järjestelmä on jo melkein valmis. Prototyypin pitäisi näyt-

tää keskeneräiseltä tai jotenkin muuten viestiä keskeneräisyydestä, jotta vältyttäi-

siin väärinymmärryksistä prototyypin ja valmiin järjestelmän välillä. (Haikala & 

Mikkonen 2011, s.39.) 

3.5 Iteratiivisuus 

Tuotekehityksessä on tavallista, että etenemissuunnitelma määrittelee tuotteeseen 

tulevaisuudessa lisättäviä ominaisuuksia. Ominaisuudet aikataulutetaan tulevai-

suudessa tehtäviin kehitysprojekteihin, kuten kuvassa seitsemän näkyy. Tuotteesta 

voidaan julkaista uusi versio esimerkiksi vuoden välein. Kuvassa seitsemän esitet-

tyyn lähestymistapaan liittyy kuitenkin monia ongelmia. 
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- Oppimisen tehokas hyödyntäminen 

- Riskien hallinnan monimutkaisuus ja riskien ennalta-arvaamattomuus 

- Vaatimusten myöhäinen aloitus 

- Itsepetos 

- Kärsimättömät asiakkaat 

 

Kuva 7, Tuotekehitys perättäisinä vesiputouksina. (Haikala & Mikkonen 2011, 
s.40.) 

 

Oppimisen tehokas hyödyntäminen. Ohjelmistokehitysprosessi on tekninen 

suoritus, mutta myös oppimis- ja kommunikointiprosessi. Kuvan seitsemän versio 

1 -vaiheen opittuja ongelmia ei päästä hyödyntämään vasta kuin versio 2 -

vaiheessa. Versioiden välissä mennyt aika on usein pitkä, jonka jälkeen huomatut 

virheet ja opitut asiat pääsevät nopeasti unohtumaan. (Haikala & Mikkonen 2011, 

s.40-42.) 

Riskien hallinnan monimutkaisuus ja ennalta-arvaamattomat riskit. Riskit 

tulevat esille useasti vasta testausvaiheessa. Testausvaiheessa huomattuihin vir-

heisiin ja ongelmiin on myöhäistä reagoida sekä toimenpiteet ovat usein kalliita. 

(Haikala & Mikkonen 2011, s.40-42.) 

Vaatimusten tarkentaminen ja myöhäinen asiakaspalaute. Versioiden välisenä 

aikana järjestelmään tulee useita vaatimuksia, muutoksia, korjauksia ja tarkennuk-
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sia, sekä näihin voi löytyä kokonaan uusia vaatimuksia. Perättäisten vesiputous-

mallien mallissa muutoksiin reagoiminen on hankalaa ja järjestelmä on mahdolli-

sesti jo vanhentunut valmistuessaan. (Haikala & Mikkonen 2011, s.40-42.) 

Testauksen myöhäinen aloitus. Testaus päästään aloittamaan vasta projektin 

lähestyessä loppuaan, eikä testaajat saa mahdollisuutta tutustua järjestelmään en-

nen testausvaihetta. Testaukseen käytettävä työmäärä on aina huomattavasti suun-

niteltua enemmän, joka voi näkyä myös kalenteriajassa. (Haikala & Mikkonen 

2011, s.40-42.) 

Itsepetos. Toteutus ja testausvaiheessa totuus projektisuunnitelman aikataulusta 

paljastuu. Projekti on käytännössä aikataulussa suunnittelu- ja määrittelyvaihees-

sa, koska ei voida varmasti tietää onko määrittely ja suunnittelu tehty riittävän 

hyvin. (Haikala & Mikkonen 2011, s.40-42.) 

Kärsimättömät asiakkaat. Projektin aikataulun pettäessä asiakkaat käyvät kär-

simättömiksi, ellei mitään konkreettista ole esittää. Myös projektissa toimivat 

henkilöt voivat turhautua ja usko alkaa horjua projektin toteutumiseen. (Haikala & 

Mikkonen 2011, s.40-42.) 

Edellä mainitut ongelmat tulevat esille perinteisessä vesiputousmallissa ja korot-

tuvat toistuvassa vesiputouksessa. Ongelmaan löytyy ilmeinen ratkaisu, joka on 

tuotekehityssyklin lyhentäminen. Tämä tarkoittaa siirtymistä iteratiiviseen kehi-

tykseen, jossa yhden syklin pituutena voidaan käyttää esimerkiksi yhtä kuukautta. 

Kun asiakastoimitukset vaiheistetaan esimerkiksi puolen vuoden mittaiseksi ja 

hyväksytään, että järjestelmän vaatimuksia ei tunneta tarkasti kuin vain muutaman 

iteraation osalta ja vaatimuksia tarkennetaan jatkuvasti työn ohessa, niin ollaan 

lähellä ketterien menetelmien toimintaperiaatetta. (Haikala & Mikkonen 2011, 

s.40-42.) 

3.6 Ketterät projektimallit 

Ketterät projektimallit tunnistetaan peräkkäisistä iteraatioista. Yksittäinen iteraatio 

voidaan kuvitella olevan oma projektinsa, joka sisältää projektisuunnittelun, vaa-
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timusanalyysin, ohjelmistosuunnittelun, koodauksen, testauksen ja dokumentoin-

nin. Riskejä pyritään minimoimaan lyhyiden iteraatioiden avulla. Ennen iteraation 

siirtymistä toiseen iteraation tutkitaan uudelleen projektin määritelmiä sekä teh-

dään päätös seuraavan iteraation kohdalta. Ketterän menetelmän ajatuksena on, 

että kehittäminen on jatkuvaa, kun iteraatiot ovat lyhyitä. (Haikala & Märijärvi 

2004, s.47.) 

Vuoteen 2000 mennessä oli julkaistu kymmenkunta kevyttä iteratiivista ohjelmis-

tonkehitysmenetelmää. Vuonna 2001 joukko kevyiden ohjelmistonkehitysmene-

telmien kehittäjiä, kannattajia ja konsultteja kokoontui hiihtokeskukseen Utahissa 

keskustelemaan käyttämistään menetelmistä. Kokouksessa päätettiin raskaiden 

projektimallien vastapainoksi alkaa kutsua kevyitä menetelmiä ketteriksi mene-

telmiksi. Kokoontumisen pohjalta perustettiin Agile Alliance -järjestö, jonka pe-

ruskirjana julkaistiin Agile Manifesto. Manifestin ydin on sen arvoissa. Arvot 

voidaan tulkita niin että prosessi, työkalut ja dokumentaatio ovat turhia, mutta 

kuitenkin ohjelmistonkehitystyön kannalta arvokkaita. Kaikkein tärkeimpänä ovat 

kuitenkin tyytyväinen asiakas ja toimivat ohjelmisto. (Haikala & Mikkonen 2011, 

s.43-45.) 

Manifestin 12 periaatetta vapaasti suomennettuna: 

1. Asiakas on pidettävä tyytyväisenä toimittamalla tälle projektin alusta 

asti tasaisella tahdilla toimivia ohjelmistoversioita. 

2. Vaatimuksien muuttuminen tulee hyväksyä projektin aikana, myös 

myöhäisissä kehitysvaiheissa. 

3. Toimivien asiakasversioiden julkaisuväli voi vaihdella muutamasta 

viikosta muutamaan kuukauteen. 

4. Liiketoiminta- ja kehitysrooleissa olevien työntekijöiden tulee työs-

kennellä yhdessä päivittäin koko projektin ajan. 

5. Projektit tulee rakentaa motivoituneiden yksilöiden ympärille. Heille 

tulee antaa ympäristö ja tuki, jota he tarvitsevat työn tekemiseksi. Luo-

ta siihen, että he saavat työn tehtyä. 

6. Kaikkein tehokkain kommunikointikeino sekä kehitystiimin että ulko-

maailman välillä ja itse kehitystiimissä on keskustelu kasvokkain. 
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7. Toimiva ohjelmisto on projektin edistymisen tärkein mittari. 

8. Ketterät menetelmät edistävät tasaista kehitystahtia. Projektin parissa 

työskentelevien henkilöiden tulisi kyetä pitämään työtahti ja -kuorma 

mahdollisimman tasaisena, eikä ylitöitä kuulu tehdä. 

9. Huomion jatkuva kiinnittäminen tekniseen erinomaisuuteen ja hyvään 

suunnitteluun tehostavat ketteryyttä. 

10. Asiat pitäisi aina pyrkiä tekemään mahdollisimman yksinkertaisella 

tavalla: minimoidaan vähemmän tärkeät tehtävät. 

11. Parhaat arkkitehtuurit, vaatimukset ja suunnitelmat syntyvät itseohjau-

tuvasti organisoituneissa tiimeissä. 

12. Tiimin tulee selvittää säännöllisin väliajoin, miten se voisi tulla aikai-

sempaa tehokkaammaksi ja hienosäätää käytettävää työtapaa ja proses-

sia sen mukaisesti. (AgileManifesto, 2001) 

Scrumia lukuun ottamatta kukaan ei yritä soveltaa Utahiin kokoontuneiden vete-

raanien kehittämiä menetelmiä, mutta monia niissä kehitettyjä ideoita sovelletaan 

yleisesti Scrumin osina. (Haikala & Mikkonen 2011, s.46.) 

Ketterät menetelmät pitävät sisällään useita yhtäläisyyksiä, kuten suora viestintä 

kirjallisen sijaan, työskentely samassa tilassa projektiryhmän osalta, asiakkaan 

tuominen osaksi projektia ja muutoksiin reagoiminen. (Larman 2007, s.28.) 

3.6.1 XP, Extreme programming  

Extreme programming eli XP-ohjelmistonkehitys malli kehitettiin perinteisten 

ohjelmistonkehityksen malleista, varsinkin malleista, joissa oli havaittu haasteita 

ja ne haluttiin selvittää. XP-ohjelmistonkehityksessä mallit eivät ole kovinkaan 

uusia, mutta niitä yhdistellään eri tavoin. XP-ohjelmistonkehitys ei sellaisenaan 

sovi kaikkiin ohjelmiston kehitys projekteihin, mutta XP-ohjelmistonkehitys mal-

lista voidaan ottaa eri vaiheita ja osia, jotka katsotaan juuri sopivaksi ohjelmiston-

kehitysprojektiin. Extreme programming -ohjelmistonkehitys koostuu viidestä 

vaiheesta, jotka näkyvät kuvassa kahdeksan. 
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Kuva 8, Extreme programming -menetelmän vaiheet. 

 

1. Tutkimusvaihe. Määritetään ohjelmistoon tarvittavat ominaisuudet sekä 

ohjelmiston kehittäjät selvittävät työkalut tarvittavan ohjelmiston tuottami-

seen. Asiakkaalta tulee kortteja, joissa on kuvailtu ohjelmiston tärkeimpiä 

ominaisuuksia. 

2. Suunnitteluvaihe. Tehdään toteutettavista ominaisuuksista lista tärkeys-

järjestykseen ja katsotaan mitä ominaisuuksia otetaan käyttöön ensimmäi-

seen ohjelmistoversioon. 

3. Iteraatiovaihe. Useiden iteraatioiden aikana lisätään ominaisuuksia oh-

jelmistoon, sekä iteraatioiden lopussa ohjelmiston uutta versiota testataan. 

Ohjelmiston on valmis tuotantoon, kun viimeinen iteraatio on tehty. 

4. Tuotantovaihe. Testausta jatketaan sekä lisätään ominaisuuksia tuotanto-

vaiheessa. Tuotantovaihe päättyy, kun ensimmäinen versio luovutetaan 

asiakkaalle. 

5. Ylläpitovaihe. Ohjelmiston tuottaja ylläpitää sekä antaa tukea ohjelmiston 

käytössä sekä kehityksessä. Ohjelmistoa kehitetään uusilla iteraatioilla tar-

vittaessa. Kun ohjelma on kokonaisuudessaan valmis ja kehitys on lopetet-

tu, niin ohjelmistosta ja siihen liittyvästä tehdään dokumentointi. (Abra-

hamsson et. Al.2002, s.19-27.) 



23 
 

XP-menetelmän perusajatuksina voidaan pitää kokonaista yhteisöä, tiimiä, jossa 

jokaisella yhteisön ja tiimin jäsenellä on tärkeä rooli. Lisäksi yksinkertaisuus, 

kommunikointi, palaute ja rohkeus ovat keskeisessä roolissa XP -menetelmän 

arvoissa. (Jeffries 2001.) 

3.6.2 RUP, Rational Unified Process 

RUP eli Rational Unified Process muistuttaa rakenteeltaan vesiputousmallia, mut-

ta RUP-menetelmässä kaikkia vesiputouksen vaiheita tehdään eri painotuksin kai-

kissa RUP:n vaiheissa. RUP on laaja kokonaisuus, se sisältää yli 100 erilaista roo-

lia ja tärkeää käsitettä. Näitä piirteitä muokkaamalla RUP:a voidaan käyttää eri 

tarkoituksissa, mutta piirteitä ei ole tarkoitus käyttää kaikkia. (Haikala & Mikkola 

2011, s.42.) 

Edellä mainittiin RUP-prosessin perustuvan peräkkäisten iteraatioiden muodosta-

miin vesiputouksiin. Kuten kuvassa yhdeksän lukee, kukin perättäinen iteraatio 

koostuu seuraavista vaiheista määrittely, suunnittelu, toteutus ja testaus. Iterointi 

voidaan tehdä RUP-prosessin eri päävaiheille (aloitus, tarkennus, rakennus ja 

käyttöönotto) yhden tai useamman kerran. 

 

Kuva 9, RUP-vaiheistus. (Haikala & Mikkola 2011, s.43.) 
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Aloitus eli inception-vaihe on usein lyhyt, noin parin päivän mittainen. Inception- 

vaiheen venyessä pitkäksi voidaan tämä katsoa olevan varoitus liiallisesta suunnit-

telusta ja määrittelystä.  

Tarkennus eli elaboration-vaiheessa tehdään ohjelmointityötä sekä testataan ly-

hyissä iteraatioissa. Tässä vaiheessa tehdään myös määrittelyä sekä suunnittelua.  

Rakennus eli construction-vaiheessa jatketaan ohjelmointityötä, mitä ei suoritettu 

vielä elaboration-vaiheessa. Ohjelmiston vaatimuksia voidaan vielä päivittää, 

vaikkakin tärkeimmät ja suurimmat muutokset tulee tehdä edellisessä eloboration- 

vaiheessa. Testaus sekä tarvittavat dokumentaatiot tehdään tässä vaiheessa.  

Käyttöönotto eli transition-vaihe on nimensä mukaisesti järjestelmän käyttöön-

oton vaihe. Transition-vaiheessa voidaan iteraatiokierroksia tehdä useamman ker-

ran, jonka avulla voidaan tarkistella ja hankkia palautetta järjestelmästä ennen 

virallista käyttöönottoa.  

Päävaiheiden iteraatioiden pituudet vaihtelevat paljon. Elaboration- ja constructi-

on-vaiheessa puhutaan useiden viikkojen pituisista iteraatioiden pituuksista, kun 

taas inception-vaiheen iteraatiokierroksen pitäisi kestää muutama päivä. Resurs-

sien määrän täytyy kasvaa eloboration-vaiheen jälkeen, mutta kyseisessä vaihees-

sa ryhmän olisi hyvä olla tiivis. Tiiviin ryhmätyön ansiosta saadaan luotua järjes-

telmälle pohja, jonka ympärille voidaan rakentaa askel askeleelta valmis järjes-

telmä. (Larman 2007, s.181-83.) 

3.7 Lean ja Kanban 

Japanin autoteollisuuden antaessa iskun amerikkalaiselle autoteollisuudelle, herät-

tiin Amerikassa seuraamaan japanilaista tapaa hoitaa tuotantoa. Scrumin juuret 

tulevat myös japanin teollisuudesta, mutta vuodesta 2000 alkaen on myös alettu 

sovittaa uusia ideoita ohjelmistotuotantoon. Näitä ideoita ovat tässä kappaleessa 

esiteltävät Lean ajatus sekä Kanban ajatus. (Haikala & Mikkola 2011, s.54.) 

Lean tunnetaan paremmin valmistavasta teollisuudesta, mutta ketterien ohjelmis-

tontuotantomenetelmien tueksi se on tullut 2000-luvulla. Lean on enemmänkin 
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toimintakulttuuri ja ajattelutapa kuin menetelmä tai työkalu ohjelmistonkehittämi-

seen. Lean-ajattelutavan tuominen ketterien ohjelmistontuotantomenetelmien yh-

teyteen on Poppendieckien aikaansaannosta. (Haikala & Mikkola 2011, s.54.) 

Lean-ohjelmistotuotannolle on erilaisia tulkintoja eri henkilöiden ilmaisemana ja 

Lean-kirjallisuudessa. Kirjallisuudessa usein mainitut Mary ja Tom Poppendieck 

ovat kehittäneet seitsemän periaatetta ohjelmistonkehitykseen Leanin avulla. Seu-

raavaksi esitetyt seitsemän Lean periaatetta ovat teollisen tuotannon ajattelusta. 

1. Hukan poistaminen 

2. Laadukkaan ohjelman rakentaminen 

3. Tietämyksen luominen 

4. Sitoutumisen lykkääminen 

5. Nopeat toimitukset 

6. Ihmiskeskeisyys 

7. Kokonaisuuden optimoiminen 

Hukan poistamisella tarkoitetaan kaiken turhan työn poistamista ymmärtämällä 

sitä ennen mitä on arvo. Kaikki mikä ei tuota lisäarvoa asiakkaalle on hukkaa. 

Varastoon tehty työ on myös hukkaa. 

Laadukkaalla ohjelmanrakentamisella pyritään välttämään virheitä testaamalla ja 

automatisoimalla toimintoja jo kehitysvaiheessa. Virheitä pyritään välttämään 

myös kehittämällä/uudelleenjärjestämällä ohjelmakoodia. 

Tietämystä pyritään luomaan nopean palautteen saamisen avulla sekä jatkuvalla 

kehittämisellä. 

Sitoutumista tiettyyn vaihtoehtoon pyritään lykkäämään mahdollisimman pitkään. 

Päätöksen tekeminen mahdollisimman myöhään mahdollistaa suuremman saata-

vissa olevan tiedon määrän. 

Nopeilla toimituksilla pyritään pitämään asiakas tyytyväisenä, eikä asiakas ehdi 

muuttamaan mieltään. Töitä tehdään pienissä erissä, rajoittaen töiden määrää. 
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Ihmiskeskeisyydellä tarkoitetaan keskittymistä ihmisiin, jotka tuottavat lisäarvoa. 

Arvostus, kommunikointi, työilmapiiri, kouluttaminen ja tehokas toiminta ovat 

tämän periaatteen tärkeitä kohtia. 

Kokonaisuuden optimoinnilla tarkoitetaan Lean-ajattelun kokonaisuutta sen si-

jaan, että ajateltaisiin Leania yksittäisinä vaiheina.  

Poppendieckit ovat seitsemän periaatteen lisäksi kuvailleet hukkia, joita esiintyy 

ohjelmistotuotannossa. Nämä seitsemän hukkaa ovat: 

1. Huono toteutus 

2. Lisäarvoa tuomattomat ominaisuudet 

3. Uudelleen oppiminen 

4. Tuotteen luovutukset 

5. Tehtävän vaihto 

6. Hidastukset ja viivytykset 

7. Virheet 

(Poppendieck & Poppendieck 2007, s.23-41.) 

Poppendieckien seitsemästä Lean-periaatteesta kaksi ominaisuutta on keskeisim-

piä, jotka ilmenevät ketterissä menetelmissä, varsinkin Scrumissa. Nämä kaksi 

Poppendieckien luomaa periaatetta ovat hukan eliminoiminen ja ihmiskeskeisyys. 

Esimerkiksi Scrumissa etukäteen valmisteltu täydellinen määrittelydokumentti on 

hukkaa, jos näitä ominaisuuksia ei toteuteta. Myös varastoon tehty työ on hukkaa, 

jos toteutus tapahtuu vasta tulevaisuudessa. Ihmiskeskeisyys näkyy Scrumissa 

tehokkaana kommunikointina Scrumin henkilöiden välillä ja tehokkaana toimin-

tana. (Haikala & Mikkola 2011, s.55.) 

Yksinkertaiseen Kanban työhallintatapaan sisältyy kolme periaatetta: 

• Työnkulun visualisointi. Kanbanissa käytetään korttia, johon on laitettu 

tehtävä. Kortit sijoitetaan tehtävätaululle, jossa on erilokerot eri työvaiheil-

le. Työvaiheita voivat olla esimerkiksi ei-aloitettu, aloitettu, tarkastuksessa 

ja valmis. Kortit siirtyvät taululla sarakkeesta toiseen työvaiheen edetessä. 
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• Kaistanrajoittimet. Eri työvaiheissa (aloitettu, tarkastuksessa ja valmis) on 

kerrallaan rajoitettu määrä tehtäviä. 

• Läpimenoajan mittaaminen. Työprosessia voidaan kehittää tehokkaam-

maksi, jos mitataan kunkin tehtävän kuluttama aika eri työvaiheessa. 

Isoin ero Scrumin ja Kanbanin välillä on pyrähdysten poistaminen. Uusi tehtävä 

voidaan aloittaa, kun kaistalla on tilaa uudelle tehtävälle. Scrumissa tehtävälistaa 

ei saa päivittää tai muokata pyrähdyksen aikana. (Haikala & Mikkola 2011, s.55.) 

Taulukossa 1 on esitetty Scrum-menetelmän ja Kanban-menetelmän eroja mukail-

len Knibergiä ja Skarinia. Edellä mainittuja kolmea eroa ei taulukkoon ole laitettu. 

Taulukko 1, Scrum ja Kanban eroja. (Kniber & Skarin, 2010, s.50) 

 

Scrumin ja Kanbanin ominaisuuksia yhdistellään usein. Tällaista menetelmää kut-

sutaan Scrumban-menetelmäksi. (Haikala & Mikkola 2011, s.56.). 
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3.8 Scrum 

Marraskuussa 2011 Forrest Group teki tutkimuksen ketterien ohjelmistonkehitys 

menetelmien hyödyntämisestä ohjelmistonkehityksessä. Tutkimus suoritettiin 

verkkokyselynä, joihin osallistui IT-alan ammattilaiset, jotka olivat ottamassa tai 

olivat jo ottaneet ketterän ohjelmistonmenetelmän käyttöön. Kuvassa 10 on esitet-

ty Forrest Group tekemän tutkimuksen tulokset ympyrädiagrammissa. Kuvasta 

nähdään, että suosituin ohjelmistonkehitysmenetelmistä on Scrum. 

 

Kuva 10, Kehitysmenetelmien käytön jakautuminen. (Forrest Group 2011) 

 

Scrum on alun perin lähtöisin Japanista ja ensimmäinen kuvaus siitä tehtiin Har-

ward Business Review –lehdessä jo 1986. Jo tuolloin siinä esitettiin nykyisen 

Scrum-menetelmän keskeisimmät periaatteet. Jeff Sutherland ja Ken Scwaber 

alkoi kehittää 1990-luvun alkupuolella alkuperäisiä periaatteita noudattavaa oh-

jelmistonkehitysmenetelmää. (Haikala & Mikkola 2011, s.46-47.) 

Scrumin merkittävänä etuna pidetään sen yksinkertaisuutta. Periaatteet ovat seli-

tettävissä nopeasti ja Scrum vaikuttaa tarjoavan ratkaisuja moniin ohjelmistonke-

hityksen haasteisiin. Scrum ottaa kantaa vain osaan ohjelmistonkehityksen elin-

kaareen liittyvistä tehtävistä eikä Scrumin avulla voida päättää kehitysmenetelmiä 
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tai työkaluja. Tämän vuoksi Scrum nähdään yksinkertaisena ohjelmistonkehitys-

menetelmänä. Scrum ei siis itsessään riitä projektinhallinnan työkaluksi vaan se 

on yhdistettävä muihin projektinhallinnan välineistöihin. Scrum ei ole projektin-

hallintamenetelmä vaan lähinnä projektin toteutusvaiheeseen tarkoitettu tapa or-

ganisoida projektin iteraatiot. (Haikala & Mikkola 2011, s.47.) 

Scrum hallitsee riskejä toistavalla ja lisäävällä toimintaidealla eli toisin sanoen 

iteratiivis-inkrementaalisti.  Prosessinhallinnassa tärkeimpiä osia ovat läpinäky-

vyys, tarkastelu sekä sopeuttaminen. Scrum-toiminta koostuu kokemuksesta sekä 

tehtävien teosta, jo tutuiksi todettujen faktojen mukaan. (Schwaber & Sutherland 

2016, s.3.)  

Scrum-prosessi 

Scrum-prosessi esitellään alkuperäisessä muodossaan, jollaisena sen Scwaber ja 

Beedle vuonna 2002 julkaisi teoksessaan Agile Software Development with 

Scrum. Kuvassa 11 on esitelty Scrum-prosessia alkuperäisessä muodossaan. 

 

Kuva 11, Scrum-prosessi. (Haikala & Mikkola 2011, s.48.) 

 

Scrum perustuu pyrähdyksen ympärille. Scrum-projektissa etenemä tapahtuu py-

rähdyksinä, joiden pituus on 30 kalenteripäivää. Koko päivän mittainen pyrähdyk-
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sen suunnittelukokous aloittaa jokaisen pyrähdyksen. Osallistujina kokouksessa 

ovat tuotteen omistaja, Scrum-mestari sekä tiimi. Kokouksen alku käytetään tuot-

teen omistajan tuotteen työlistan esittelyyn. Kokouksen loppuaika keskustellaan, 

mitkä tuotteen alkiot otetaan mukaan seuraavaan pyrähdykseen. (Haikala & Mik-

kola 2011, s.47-51.) 

Suunnittelukokouksessa tuotteen tehtävälistat jaetaan tehtäviin, joiden kestot ovat 

yleisesti puolesta työpäivästä kahteen työpäivään (4-16 tuntia). Tiimin jäsenet 

antavat ensimmäisen pyrähdyksen aikana aika-arviot työmäärästään, jotka seuraa-

vien pyrähdyksien aikana tarkentuvat. Tiimin nopeus saadaan tarkastettua, kun 

opitaan tunnistamaan, kuinka monta aikayksikköä tiimillä on käytössä yhden py-

rähdyksen aikana. Kuvassa 12 on pyrähdyksen edistymiskäyrä, jonka avulla voi-

daan seurata jäljellä olevaa työkuorman kehitystä. Edistymiskäyrä voidaan tehdä 

yhdelle pyrähdykselle kerrallaan tai koko tuotteelle, jolloin saadaan tieto koko 

tuotteen kehittymisestä. (Haikala & Mikkola 2011, s.47-51.) 

 

Kuva 12, Pyrähdyksen edistymiskäyrä. (Haikala & Mikkola 2011, s.50.) 

 

Pyrähdyksien välillä työlistaa ei saa muuttaa, mikä rauhoittaa ohjelmistosuunnitte-

lijan työtä pyrähdyksen ajaksi. Kuvassa 13 on esitetty asiakasvaatimuksien tule-

minen ohjelmistosuunnittelijoille pyrähdyksien välissä. Toisin on perinteisissä 

projektimalleissa, kuten kuvasta 13 nähdään. (Haikala & Mikkola 2011, s.47-51.) 



31 
 

 

Kuva 13, Scrum projektin aikaiset vaatimusmuutokset mukaillen. (Haikala & 
Mikkola 2011, s.51.) 

 

Kuvan 14 perinteisessä projektimallissa ideaalitilanteessa asiakasvaatimukset esi-

tetään projektin alussa, eikä asiakasvaatimuksia projektin aikana tulisi. Todelli-

suudessa kuvan 14 alempi kohta kuvastaa oikeaa tilannetta. Asiakasvaatimukset 

muuttuvat projektin aikana, eikä ohjelmistosuunnittelijat saa samanlaista työrau-

haa kuin kuvan 11 Scrum-projektin mallissa, mikä on myös yksi syy Scrumin 

suosioon. Perinteisissä tavoissa ohjelmistosuunnittelija on joutunut varautumaan 

melkein päivittäisiin asiakasvaatimuksien muutoksiin. (Haikala & Mikkola 2011, 

s.47-51.) 

 

Kuva 14, Projektin asiakasvaatimukset suunnitellusti ja todellisuudessa. (Haikala 
& Mikkola 2011, s.22.) 
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Viidentoista minuutin Scrum-kokouksia pidetään joka päivä, kun pyrähdykset 

ovat käynnissä. Scrum-kokoukseen osallistuu Scrum-mestari sekä -tiimi. Tuotteen 

omistajalla ei ole puheoikeutta, mutta voi osallistua Scrum-kokoukseen. Tiimin 

jäsenten on kokouksessa vastattava seuraaviin kysymyksiin: 

- Mitä olet tehnyt edellisen kokouksen jälkeen? 

- Mitä aiot tehdä seuraavaksi? 

- Onko tiedossa esteitä, jotka hidastavat työtäsi? 

Pyrähdyksen katselmointikokoukset pidetään pyrähdyksen päätyttyä. Kokoukseen 

osallistuu tiimi, Scrum-mestari ja tuotteen omistaja. Myös mahdolliset sidosryh-

mät voivat osallistua kokoukseen. Kokouksen tavoitteena on analysoida pyräh-

dyksen tulokset ja kerätä palautetta sidosryhmiltä. Pyrähdyksien ollessa lyhyitä, 

voidaan katselmointikokouksen perään pitää seuraavaan pyrähdyksen suunnittelu-

kokous. 

Scrumissa on kolme roolia, joiden työtehtäviä voidaan rinnastaa perinteisen pro-

jektin nimityksillä. Scrum-mestari on kuin projektipäällikkö, tuotteen omistaja on 

taas kuin tuotepäällikkö ja tiimi on kuin projektiryhmä (Haikala & Mikkola 2011, 

s.47-51.) Scrumin rooleista kerrotaan seuraavassa kohdassa enemmän.  

Scrumin roolit 

Scrum-mestarista voitaisiin puhua projektipäällikkönä ilman valtaa. Scrum-

mestari valvoo Scrum-prosessia sekä valmentaa tiimiä ja tuotteen omistajaa. 

Scrum-mestari vastaa pyrähdyksen tuloksesta ja varmistaa, että kaikki pyrähdyk-

seen kuuluva on tehty ennen kuin pyrähdys on merkattu tehdyksi. Tehtävät ovat 

hyväksytysti suoritettu, kun valmistumisen toteamiseen määritellyt ehdot on täy-

tetty, esimerkkeinä koodin kirjoitukset, dokumentaatio ja testaukset. Scrum-

mestarin vastuulla on myös tiimin hyvinvointi sekä tiimin työtä haittaavien estei-

den poistaminen. Tärkeimpiin Scrum-mestarin valtuuksiin katsotaan kuuluvan 

sopimattoman tiimin jäsenen poistaimen. (Haikala & Mikkola 2011, s.48-50.) 

Tuotteen omistaja on vastuussa projektin taloudellisesta tuloksesta sekä toimii 

projektin yhteyshenkilönä projektissa mukana oleviin sidosryhmiin. Sidosryhmiltä 
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tuotteen omistaja kerää järjestelmän vaatimukset tuotteen työlistaksi sekä ylläpitää 

tuotteen työlistaa prioriteettijärjestyksessä. Tuotteen työlista koostuu alkioista, 

jotka voivat olla melkein mitä tahansa. Esimerkkeinä seuraavat työlistan alkiot: 

- Tuotteen ominaisuudet 

- Käyttötapaukset 

- Käyttäjätarinat 

- Vaatimukset 

- Virheraportit 

- Dokumentaation kehittäminen 

- Arkkitehtuurin parantaminen 

Tuotteen omistajan pitämässä tuotteen työlistassa alkiot ovat prioriteettijärjestyk-

sessä ja kun alkio on lähestymässä työlistan kärkeä, kuvausta tarkennetaan. Pro-

jektin yleisimmät epäonnistumisen syyt johtavat juurensa vaatimustenhallintaan, 

johon Scrum ei ota kantaa. Tuotteen omistajan vastuulla on vaatimustenhallinta, 

joka lisää tuotteen omistajan roolia Scrumissa. (Haikala & Mikkola 2011, s.48-

50.) 

Tiimin olisi optimaalista olla melko kompakti, taustoiltaan monipuolinen sekä 

itseorganisoituva. Tiimin optimaalisena kokona pidetään seitsemän täysipäiväistä 

henkilöä. Scrum-mestari toimii niin sanottuna projektipäällikkönä tiimille, mutta 

virallisesti tiimi työskentelee omineen ja saa päättää omista työskentelykäytän-

nöistään. Tiimi pitää työskentelytaulua yhdessä Scrum-mestarin kanssa. Työsken-

telylistaan merkataan työt, jotka ovat aloittamatta, keskeneräisiä, valmiita ja hy-

väksyttyjä. Tiimi tekee omatoimisesti työlistan pyrähdyksille sekä jakaa työt tii-

min jäsenten kanssa. (Haikala & Mikkola 2011, s.48-50.) 

3.9 Vaatimukset ja niiden käsittely 

Yli 60-prosenttia epäonnistumisen syistä johtaa juurensa huonoon vaatimustenkä-

sittelyyn. Hyvin hallittu ja hoidettu vaatimustenkäsittely on yksi tae onnistunee-

seen ohjelmistoprojektiin sekä se toimii yhdistävänä tekijänä ohjelmistotuotannon 

muiden aktiviteettien välillä. (Haikala & Mikkola, 2011.) 
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Sidosryhmien on pystyttävä mahdollisimman hyvin ilmaisemaan vaatimukset 

sidosryhmän edustajalle, joka vastaa vaatimuksien keräämisestä. Puutteellinen 

kommunikaatio on yksi vaatimuksien keräämisen suurimmista haasteista. Kom-

munikaation ongelmina ovat yleisesti kommunikoinnin toteutus, teknisten käsit-

teiden rajallinen tieto sidosryhmässä ja organisaatiosta johtuvat haasteet. (Al-

Rawas & Easterbrook, 1996.) 

Vaatimukset ovat niitä asioita mitä ohjelmistolla kyetään tekemään tai ominai-

suuksia, joita ohjelmistolla on. Tavallisesti vaatimukset luokitellaan kolmeen 

luokkaan, kuten kuvassa 15 on esitetty.  

• Toiminnalliset vaatimukset pitävät sisällään ohjelmiston sisällä olevia 

ominaisuuksia. Esimerkkiohjelmiston ominaisuutena voidaan pitää oikein-

kirjoitusta tarkistuksen tukena. 

• Ei-toiminnallinen vaatimus on esimerkiksi ulkomuodollinen kysymys. Oh-

jelmiston käyttöliittymän täytyy olla jonkin tietyn tyylioppaan mukainen. 

• Reunaehdot rajaavat esimerkiksi ohjelmiston toteutettavaksi Windows 

ympäristöön C++-kielellä. (Haikala & Mikkola, 2011.) 

 

Kuva 15, Asiakas- ja ohjelmistovaatimukset. (Haikala & Mikkola 2011, s.62.) 
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Hyvä vaatimus on ymmärrettävästi virheetön ja selkeä. Näiden lisäksi asiakasvaa-

timuksen pitää olla: 

• Tarkka ja ymmärrettävä. Riittävän tarkka ja ymmärrettävä vaatimus var-

mistaa, että vaatimus on mitattavissa.  

• Testattava. Vaatimus on pystyttävä testaamaan ja toteamaan mittauksen 

jälkeen, että vaatimus on täytetty. 

• Jäljitettävä taaksepäin. Vaatimuksen historia on saatava selville, mistä vaa-

timus on peräisin. 

• Jäljitettävä eteenpäin. Vaatimuksen tekninen toteutus ja testitapaukset ovat 

pystyttävä selvittämään. 

Dokumentaatio, mitä vaatimuksille ylläpidetään ja tuotetaan, riippuu toteutetta-

vasta ohjelmistosta. Seuraavassa on listattu mitä ainakin pitäisi vaatimuksesta olla 

dokumentoitu. 

• Päivämäärä, jolloin vaatimus on luotu. 

• Kuka vaatimuksen on kirjannut. 

• Mistä tai keneltä vaatimus on peräisin. 

• Vaatimuksen kuvaus. 

• Vaatimuksen suhde muihin vaatimuksiin. 

• Onko vaatimus kuinka tarpeellinen. 

• Onko vaatimus kuinka pysyvä vai voiko muuttua. 

• Vaatimuksen testattavuus. 

• Alustava työmääräarvio. 

Scrumissa vaatimukset kirjataan tuotteen työlistaan, jonka ylläpidon hoitaa tuot-

teen omistaja. Vaatimustenkäsittely Scrumissa jää siis tuotteen omistajan ja hänen 

osaamisensa varaan. 

Kuvassa 16 on esitettynä mukailtuna Leffingwellin vaatimustenkäsittelyprosessi. 

Vaatimusmäärittelyyn liittyy osat, jotka ovat kuvan 16 keskiviivan yläpuolella. 

Ylimpänä on vaatimusten kartoittaminen, analysointi, dokumentointi ja validointi. 

Kartoittaminen suoritetaan usein käyttäjien ja sidosryhmien haastatteluilla, aivo-
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riihillä sekä työpajoilla. Analysointivaiheessa tarkennetaan vaatimuksia, mietitään 

vaatimusten välisiä suhteita ja prioriteetteja. Vaatimukset dokumentoidaan esi-

merkiksi Exceliin, jolloin dokumentissa pitää näkyä vähintään aiemmin listatut 

dokumentti vaateet. 

 

Kuva 16, Vaatimustenkäsittelyprosessi. (Haikala & Mikkola 2011, s.66.) 

 

Kuvassa 16 keskiviivan alapuolella on esitetty vaatimustenhallintaan liittyvät asi-

at. Prosessissa keskeistä on, että vaatimukset muuttuvat sen aikana. Tämä aiheut-

taa kuluja ohjelmiston kehittäjälle, mikä aiheuttaa usein kiistelyjä asiakkaan ja 

ohjelmistontuottajan välillä. Muutosprosessi käsitellään samalla tavalla kuin vaa-

timustenmäärittelyssäkin, jonka jälkeen muutospyynnöt hyväksytetään esimerkik-

si projektin johtoryhmässä. Pienien projektien muutostenhallinta toteutetaan 

yleensä kevyillä prosesseilla ja projektin päätyttyä siirrytään virallisempaan muu-

tostenhallintaan. (Haikala & Mikkola 2011, s.61-67.) 
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4 SÄHKÖISEN TARJOUSTYÖKALUN KEHITTÄ-

MINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO 

4.1 Yleistä 

Tässä kappaleessa aloitetaan empiirinen osuus käymällä läpi tutkimusprosessia 

Scrum-menetelmän avulla. Scrum-menetelmän roolit ovat merkittävässä osassa 

tutkimuksen kannalta, joten empiirinen osuus aloitetaan esittelemällä tutkimuksen 

roolien edustajat. 

4.2 Roolit 

Tuotteen omistajana toimii kohdeyrityksen edustaja, joka on tilannut ohjelmis-

tonkehitysyritykseltä ohjelmiston. Tuotteen omistaja on myös tämän tutkielman 

tekijä sekä kohdeyrityksen sisällä sähköisen tarjoustyökalun kehittäminen -

projektin vetäjä. Tuotteen omistaja on vastuussa sidosryhmiltä saamien ohjelmis-

ton vaatimuksien toimittamisesta ohjelmistontuottajalle. Tuotteen omistaja ylläpi-

tää tehtävälistaa sekä päivittää tehtävälistaa keräten sidosryhmiltä palautetta ja 

vaatimuksia ohjelmistolle. 

Scrum-mestari on ohjelmistontuottajayrityspuolen edustaja, joka toimii ohjelmis-

toyrityksen puolelta projektin vetäjänä. Scrum-mestari valmentaa kohdeyrityksen 

edustajaa eli tuotteen omistajaa. Scrum-mestari on vastuussa pyrähdyksen tulok-

sesta ja varmistaa, että kaikki pyrähdykseen kuuluva on tehty ennen kuin pyräh-

dys on merkattu tehdyksi. Tehtävät on hyväksytysti suoritettu, kun valmistumisen 

toteamiseen määritellyt ehdot on täytetty, esimerkkeinä koodin kirjoitukset, do-

kumentaatio ja testaukset.  

Tiimi sähköisen tarjoustyökalun kehittämisessä on ohjelmistontuottajan mukaan 

tarpeeton, johtuen ohjelmiston kehittämisen kokoluokasta sekä Scrum-mestarin 

laajasta kokemuksesta ohjelmistotuotannon parissa. Näin ollen tutkielman sähköi-

sen tarjoustyökalun kehittäminen -projektissa ei Scrum-prosessissa käytetä ollen-

kaan tiimiä. 
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Sidosryhmät koostuvat kohdeyrityksen sisällä toimivista yksiköistä, tällöin tut-

kielmassa puhutaan sisäisistä sidosryhmistä. Sisäisiin sidosryhmiin kuuluvat ku-

van 17 mukaisesti seuraavat osastot, joiden toimenkuvat esitellään lyhyesti kappa-

leen 4.4 haastattelukohdan yhteydessä. 

 

Kuva 17, Kohdeyrityksen sisäiset sidosryhmät. 

4.3 Prosessi 

Sähköisen tarjoustyökalun kehittäminen -prosessi etenee aiemmin esitetyn kuvan 

kaksi mukaan. Tarve sähköiselle tarjoustyökalulle on havaittu jo aiemmin, eikä 

sitä ole otettu huomioon prosessin kuvauksessa. Ohjelmiston tuottaja on valittu 

ennakkoon, eikä ohjelmistontuottajan valintaprosessi kuulu tutkimuksen aluee-

seen. 

Ensimmäisenä haastatteluiden avulla ohjelmistolle kartoitetaan vaatimukset koh-

deyrityksen sisäisten osastojen kautta. Jokaisella osastolla on omat vaatimuksensa 

tarjoustyökalun lopputuotteelle ja sen ominaisuuksille. 

Sisäiset	
sidosryhmät

Projektiosasto

Suunnitte-
luosasto

Sähkö- ja	
automaatio
-osasto

Osto-osastoDokumentaa-
tio-osasto

Tuotanto-
osasto

Myynti-
osasto
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Haastatteluiden pohjalta analysoidaan vaatimuksia ja luodaan tehtävälistaa priori-

teettijärjestyksessä. Tärkeimmät tehtävälistan vaatimuksista toteutetaan ensin ja 

tehtävälistalla myöhemmin esiintyviä vähemmän tärkeitä tehtäviä tarkennetaan 

prosessin edetessä pyrähdyksien välillä. 

Tehtävälista esitellään valmiiksi valitulle ohjelmistontuottajalle ja aloitetaan viral-

lisen ohjelmiston kehittäminen Scrum-menetelmän avulla. Perinteistä Scrum-

mallia ei noudateta sähköisen tarjoustyökalun kehittäminen -projektissa, koska 

sen käyttöä sovelletaan projektia parhaiten palvelevaksi, kuten kappaleessa kolme 

kerrottiin. Sähköisen tarjoustyökalun kehittäminen toteutetaan kohdeyritykseen 

yhdessä ohjelmistoyrityksen kanssa, joka on valittu ennen projektin aloittamista. 

Ohjelmistoyrityksen kanssa on sovittu ennalta, että käytämme projektin läpi vie-

miseen Scrum-mallia. 

Scrum mallia hyödynnetään tutkimuksessa kohdeyrityksen silmin nähtynä. Oh-

jelmistoyrityksen sisäisiin Scrumiin liittyviin toimiin ei oteta kantaa, ellei siihen 

kohdeyrityksen edustajalla ole oikeutta.  

Scrum mallin mukaisesti pyrähdyksien välillä ohjelmistoa voidaan testata. Tes-

tauksien jälkeen tuotteen omistaja kerää sisäisiltä ja ulkoisilta sidosryhmiltä pa-

lautetta ja kommentteja, jotka päivitetään tehtävälistaan. 

Kun ohjelmisto täyttää kohdeyrityksen vaatimukset, niin ohjelmisto katsotaan 

valmiiksi tuotteeksi. Ohjelmisto otetaan kohdeyrityksessä käyttöön tuotteen omis-

tajan toimesta. Tuotteen omistaja järjestää koulutuksen kohdeyrityksen sidosryh-

mille, jotka tulevat käyttämään sähköistä tarjoustyökalua. Sähköisen tarjoustyöka-

lujen pääkäyttäjiä ovat kohdeyrityksen myyjät ja sähköisen tarjoustyökalun tuot-

taman dokumentin käyttäjiä ovat sisäiset sidosryhmät sekä ulkoiset sidosryhmät 

eli asiakkaat. 

4.4 Haastattelut 

Haastatteluihin on valittu sisäisten sidosryhmien osastoilta satunnaisesti yksi hen-

kilö per osasto. Jokaista osastoa koskettaa sähköisessä tarjoustyökalussa eri toi-
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minnot, minkä vuoksi haastatteluiden kysymykset on kohdistettu juuri osastokoh-

taisesti.  

Haastateltaville on pohjustettu ennen kyselyitä, että sähköisen tarjoustyökalun 

alkuvaiheessa käytetään kohdeyrityksen vakiotuotetta. Haastateltavien on myös 

ajateltava sähköisen tarjoustyökalun toimintaa vakiotuotteen lisäksi muiden koh-

deyrityksen tuotteiden kannalta. Haastateltavat saavat peilata vastauksiaan koh-

deyrityksessä käytössä olevaan tarjoukseen. Virallista teknistä erittelyä ei ole 

kohdeyrityksen käytössä, mutta tarjouksessa ilmenevät tuotteen tekniset tiedot 

toimivat teknisen erittelyn vertailukohtana. 

Haastattelut toteutetaan tuotteenomistajan toimesta ennen tehtävälistan tekoa. 

Haastatteluiden pohjalta tehdään analyysia tuotteen omistajan toimesta, jonka jäl-

keen muodostetaan tuotteen tehtävälista. 

Seuraavassa esitellään osastojen suhde sähköiseen tarjoustyökaluun, kysymykset 

ja haastatellun vastaukset lyhyesti. 

Myyntiosasto 

Myyntiosastolla toimivat henkilöt eli myyjät hyödyntävät sähköistä tarjoustyöka-

lua tarjousdokumentaation tekemiseen. Myyjät ovat siis sähköistä tarjoustyökalua 

käyttävä ryhmä eli ohjelmiston käyttäjiä. Myyjät antavat myös tietoja asiakkaasta, 

tuotteesta, kaupallisista ehdoista, toimitus ehdoista sekä kaikesta mitkä tarjouksel-

la heidän mielestään on hyvä olla. Myyjälle esitetään kysymykset, jotka liittyvät 

sähköisen tarjoustyökalun käyttämiseen, mutta myös syötettävien tietojen laajuu-

teen. Myyjälle esitetyt kysymykset ovat seuraavat: 

1. Mitä hankalaa koet nykyisen tarjousdokumentaation tuottamisessa? 

2. Mitä käytännön ominaisuuksia odotat sähköiseltä tarjoustyökalulta? 

3. Mitkä tuotteen tekniset tiedot lisäisit tai poistaisit nykyisin käytössä ole-

vasta tarjousdokumentaatiosta? 
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Projektiosasto 

Projektiosasto käyttää sähköisen tarjoustyökalun tuotteena tulevaa dokumentaatio-

ta. Tarjousdokumentaatio kertoo projektiosastolle mitä asiakkaalle on tarjottu ja 

mihin myyntihintaan. Tekninen erittelydokumentaatio kertoo projektiosastolle 

tarkemmat tiedot tarjotusta tuotteesta. Projektiosastolle esitetään seuraava kysy-

mys: 

1. Mitä projektin johtamiseen liittyviä tietoja lisäisit tai vähentäisit nykyisin 

käytössä olevalta tarjousdokumentaatiolta? 

Suunnitteluosasto 

Suunnitteluosasto hyödyntää tekninen erittely -dokumentaatiota suunnitellakseen 

juuri sellaisen tuotteen kuin myyjät ovat asiakkaalle tarjonneet. Suunnitteluosas-

ton kysymys on seuraava: 

1. Mitä tuotteen suunnitteluun liittyviä tietoja lisäisit tai vähentäisit nykyisin 

käytössä olevaan tarjousdokumentaatioon, jos ajatellaan olevan vain yri-

tyksen sisäisessä käytössä (ajatellaan teknisenä erittelynä kohdeyrityksen 

sisäisessä käytössä)? 

Osto-osasto 

Osto-osasto käyttää tekninen erittely -dokumentaatiota varmistaakseen, että pro-

jektiosasto on laittanut hankintaan komponentteja, jotka myyjät ovat asiakkaalle 

tarjonneet. Osto-osaston kysymys on alla olevan mukainen: 

1. Mihin tuotteessa käytettäviin ostokomponentteihin liittyviä tietoja lisäisit 

tai vähentäisit nykyisin käytössä olevaan tarjousdokumentaatioon, jos aja-

tellaan olevan vain yrityksen sisäisessä käytössä (ajatellaan teknisenä erit-

telynä kohdeyrityksen sisäisessä käytössä)? 
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Sähköosasto 

Sähköosasto käyttää tekninen erittely -dokumentaatiota sähkölaitelistan toteutuk-

seen sekä sähkökomponenttien hankintaan. On tärkeää, että sähkökomponentit 

ovat juuri sellaiset kuin myyjä ja asiakas ovat sopineet. Sähköosastolle esitetyt 

kysymykset ovat seuraavat: 

1. Mihin tuotteessa käytettäviin sähkökomponentteihin liittyviä tietoja lisäisit 

tai vähentäisit nykyisin käytössä olevaan tarjousdokumentaatioon, jos aja-

tellaan olevan vain yrityksen sisäisessä käytössä (ajatellaan teknisenä erit-

telynä kohdeyrityksen sisäisessä käytössä)? 

2. Mitkä sähkökomponentti- ja sähkötiedot koet tärkeiksi näytettävän tar-

jousdokumentaatiossa, joka toimitetaan asiakkaalle? 

Dokumentaatio-osasto 

Dokumentaatio käyttää tarjousdokumentaatiota laatudokumenttien toimittamiseen 

asiakkaalle. Dokumentaatio-osasto katsoo tarjouksesta, mitä dokumentteja asiak-

kaat ovat vaatineet toimittajalta. Kysymys dokumentaatio-osastolle on seuraava: 

1. Mitkä dokumentit kuuluvat kohdeyrityksen vakiona toimitettaviin doku-

mentteihin? 

Tuotanto-osasto 

Tuotanto-osasto hyödyntää tarjouspohjalta näkyvää tietoa tuotteen valmistukseen 

ja toimituspakkaukseen liittyviltä osin. Tuotanto-osaston kysymys on: 

1. Mitä tuotantoon ja pakkaukseen liittyviä tietoja lisäisit tai poistaisit nykyi-

sin käytössä olevalta tarjousdokumentaatiolta? 

4.5 Analysointi 

Sähköisen tarjoustyökalun vaatimukset voidaan jakaa kolmeen osioon. Ensimmäi-

seen osioon sähköisen tarjoustyökalun toiminnalliset vaatimukset, jotka analysoi-
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daan myyjän haastattelun kautta. Toiset kaksi osiota ovat tarjous-ja tekninen erit-

telydokumentaatioiden vaatimukset. 

Sähköisen tarjoustyökalun toiminnalliset vaatimukset 

Sähköisen tarjoustyökalun täytyisi tuottaa kaksi eri dokumentaatiota: 

Tarjousdokumentaatio asiakkaan käyttöön. Tarjousdokumentaatiolla pitäisi nä-

kyä kohdeyrityksen ilmoittamat tiedot. Tarjousdokumentaation täytyisi olla mah-

dollisimman paljon asiakasta informoiva tarjotun tuotteen osalta, sekä hintojen ja 

sopimusehtojenkin puolesta. 

Tekninen erittely yrityksen sisäiseen käyttöön. Teknisellä erittelyllä pitäisi näkyä 

kohdeyrityksen ilmoittamat tiedot. Tekninen erittely -dokumentaation avulla koh-

deyrityksen pitäisi pystyä katsomaan tarkasti millainen tarjottu tuote on ja hyö-

dyntää sitä kohdeyrityksen ammattitaitoon sekä standardiratkaisuihin. 

Sähköisen tarjoustyökalun pitää olla ulkoisesti yksinkertainen, helppokäyttöinen, 

ja työkalun käytön koulutus tulee onnistua kohdeyrityksessä sisäisesti. Sähköises-

sä E-lomakkeessa täytetään tiedot, jotka tulevat näkymään tarjousdokumentaatiol-

le sekä tekniselle erittelylle yhdellä klikkauksella. Tarjousdokumentaatio ja tekni-

nen erittely tulevat erillisinä Word-tiedostoina, jolloin näitä voidaan muokata vie-

lä niiltä osin mitä ei voida määrittää sähköisen tarjoustyökalun avulla, kuten hin-

noittelu. 

Työkalun tulisi myös edetä loogisessa järjestyksessä. Ensin syötetään asiakastie-

dot, kohdeyrityksen tiedot, tekniset speksit, jonka jälkeen kaupalliset ehdot. On 

myös mahdollista, että työkaluun jää lokihistoria tehdyistä tarjouksista ja niitä voi 

päästä myös päivittämään/muokkaamaan jälkeenpäin, vaikka tämä onnistuu myös 

manuaalisesti Wordissa. 

Sähköisen tarjoustyökalun ”tietodokumentaation” tulee olla päivitettävissä koh-

deyrityksen toimesta. Ainakin tuotetietojen, asiakkuuksien sekä myyjien tietoja 

pitäisi voida helposti päivittää. 
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Sähköisen tarjoustyökalun pitäisi olla laajennettavissa, niin että hintatiedot voi-

daan ohjelmiston kehittyessä saada linkattua sähköiseen tarjoustyökaluun. Myös 

mahdollisuus mitoitus-Excelin linkkaamiseen tarjoustyökaluun laajentaisi sähköi-

sen tarjoustyökalun automatisointia. 

Tarjoustyökalulla pystyy tekemään laitepositioita 1-20 kappaletta. Mielellään 

enemmänkin. 

Tarjoustyökalu simuloidaan aluksi vakiotuotteella, mutta jatkossa tarjoustyökalul-

la pitäisi saada tehtyä tarjousdokumentaatioita ja teknisiä erittelyjä myös koh-

deyrityksen muillekin tuotteille.  

Sähköinen tarjoustyökalu pitäisi olla integroitavissa tulevaisuudessa kohdeyrityk-

sen käyttämien muiden ohjelmistojen kanssa. Esimerkiksi Microsoft Dynamics 

365:n kanssa. 

Sähköisen tarjoustyökalun elinikä pitäisi olla 10 vuotta, tämä voidaan toteuttaa 

päivityksien kanssa. 

Tuotteiden ominaisuuksien rajausehtojen avulla pitää myös olla mahdollista. Esi-

merkiksi jos tietty materiaali vaatii tuotteelta jonkin ominaisuuden/lisävarusteen, 

niin se täyttyy automaattisesti. Tällä voidaan välttyä myyjän tekemiltä huolimat-

tomuusvirheiltä. 

Tarjousdokumentaation vaatimukset 

Asiakkaalle tarkoitetulla tarjouksella esitellään kohdeyrityksen tarjoamien tuottei-

den tekniset tiedot, jotka katsotaan asiakkaalle tarpeellisiksi tiedoiksi. Kuvassa 18 

on lueteltu tarjousdokumentaatiolla esitettäviä kohteita. 
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Kuva 18, Tarjousdokumentaation vaatimukset. 

 

Tilaaja- ja toimittajatiedot pitää sisällään kohdeyrityksen eli toimittajaosapuo-

len myyjän yhteystiedot, toimittajan yhteystiedot sekä toimittajan logon. Asiak-

kaan ja asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot halutaan tarjouksessa näkyvän 

mahdollisen kattavasti. Projektipäällikön haastattelussa tuli ilmi, että tarjouksessa 

halutaan nähdä yhteyshenkilö ja hänen yhteystietonsa. Asiakkaan yhteyshenkilön 

yhteystietoihin laitetaan asiakkaan sähköpostiosoite. Sähköpostiosoitetta ei yh-

teyshenkilön kohdalla nykyisessä tarjouspohjassa ole näkyvissä. Kohdeyrityksen 

logolla pyritään hakemaan spesifioitua tarjousta, jolla erotuttaisiin vielä paremmin 

asiakkaista. Tarjousdokumentaation visuaalista ilmettä käsitellään vielä myöhem-

pänä. 

Ehdoilla pyritään antamaan mahdollisimman laaja kuva tarjouksen ehdoista. Pro-

jektinlaajuudella pyritään rajaamaan toimitusraja ja kertomaan asiakkaalle mitä 

tarjous pitää sisällään, onko kyse yksittäisestä laitteesta, useista laitteista, projekti-

toimituksesta vai kokonaisprojektitoimituksesta. Useiden sidosryhmien haastatte-

lussa tuli ilmi, että ehtojen kanssa on jouduttu asiakkaan kanssa neuvottelemaan 

Tilaaja	ja	toimittajatiedot

•Tarjousnumero
•Kohdeyrityksen	myyjän	
yhteystiedot
•Kohdeyrityksen	logo
•Asiakkaan	osoitetiedot
•Asiakkaan	yhteyshenkilön	
tiedot
•Päivämäärä,	
tarjouksentekopäivämäärä
•Myyjän	allekirjoitus
•Projektin	laajuus

Ehdot

•Pakkaustiedot
•Toimitusehdot
•Maksuehdot
•Toimitusaikataulu
•Käyttö-ja	huolto-ohjeet
•Muut	ehdot
•Takuu
•Laatu	ja	CE-standardit
•Tarjouksen	voimassaolo
•Liitteet

Laitteen	tiedot

•Tuotteen	kuljetus	
kapasiteetti
•Kuljetettavan	materiaalin	
tiedot
•Operaatio	lämpötilat
•Kohteen	tiedot
•Kriittiset	mitat
•Laitteen	pintakäsittely	ja	väri
•Sähkötiedot
•Rakenteiden	materiaalit
•Lisävarusteet
•Tuotteen	yksikkömyyntihinta
•Määrä
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jälkeen päin. Mahdollisimman laajojen ehtojen esittäminen tarjousvaiheessa hel-

pottaa myyjien neuvotteluvaihetta. Esimerkiksi voidaan ottaa käyttö-ja huolto-

ohjeet. Tarjousdokumentaatiossa lukee tarjouksen sisältävän käyttö-ja huolto-

ohjeet sähköisenä englanniksi. Jos asiakkaalla on vaatimus saada käyttö-ja huolto-

ohjeet venäjäksi, niin myyjät voivat neuvotella tarjoukselle lisähintaa. Tarjouksen 

ilmoittaessa ainoastaan tarjouksen sisältävän käyttö- ja huolto-ohjeet, niin ei tiede-

tä onko ne sähköisenä vai paperisena ja millä kielellä. Kuten edellä olevassa esi-

merkissäkin, ehdoilla pyritään varmistamaan kohdeyrityksen selustaa ja paranta-

van neuvottelumahdollisuuksia, mutta myös tarjouksella esitetyillä ehdoilla anne-

taan asiakkaalle mahdollisimman tarkka tieto mitä heille ollaan tarjoamassa ja 

millaisilla ehdoilla.  

Laitteen tiedoilla ilmoitetaan, millaista tuotetta asiakkaalle ollaan tarjoamassa. 

Haastatteluiden pohjalta huomattiin, että nykyisen tarjousdokumentaation tiedot 

olivat heikot kuljettimella käsiteltävän materiaalin puolesta. Käsiteltävä materiaali 

vaikuttaa tuotteen ominaisuuksiin, mikä voi aiheuttaa tuotteen käytössä suuriakin 

ongelmia. Pahimmassa tapauksessa tuote voidaan joutua valmistamaan kokonaan 

uudelleen. Haastatteluiden pohjalta päätettiin tarjousdokumentaatiossa esittää 

kaikki tarpeelliset tiedot, jolla asiakas voi todeta kohdeyrityksen tarjoaman tuot-

teen sopivaksi kohteeseensa. 

Tekninen erittely -dokumentaation vaatimukset 

Teknisen erittelyn tarkoituksena on tarjota kohdeyrityksen sisäisille sidosryhmille 

mahdollisimman tarkka kuvaus asiakkaalle tarjotusta tuotteesta. Sidosryhmät 

käyttävät teknistä erittelyä suunnitteluun sekä hankintojen tekemiseen, eli se mitä 

teknisessä erittelyssä mainitaan, on myös lopullisessa tuotteessa näkyvä ominai-

suus tai komponentti. 

Kuten kuvasta 19 nähdään, tekninen erittely pitää sisällään kaikki samat laitteen 

tiedot kuin tarjous, sekä myös yksityiskohtaisensuunnittelun tiedot, joita ei asiak-

kaalle haluta näyttää. Yksityiskohtaisen suunnittelun tietojen suojaamisella suoja-

taan kohdeyrityksen tuotteiden tietoa sekä vähennetään turhan informaation mää-
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rää asiakkaalle. Tilaaja- ja toimittajatiedoissa ei esitetä kuin kohdeyrityksen omat 

tiedot, ei asiakkaan tietoja. Ehdoissa ei ilmoiteta mitään. 

 

Kuva 19, Teknisen erittelyn vaatimukset. 

4.6 Projektin eteneminen pyrähdyksittäin 

Haastatteluilla ja analysoinnilla saatiin sähköisen tarjoustyökalun kehittäminen 

alkuun ja projektiin otetaan tässä vaiheessa mukaan ennalta valittu sähköisen tar-

joustyökalun ohjelmistontekijä eli ohjelmistopalvelun tuottaja. Kuvassa 20 on 

kuvattuna kahdeksan ohjelmistonkehittämisen vaihetta, jotka toteutetaan osittain 

yhdessä ohjelmistoa tuottavan yrityksen kanssa. 

 

Tilaaja	ja	toimittajatiedot

•Tarjousnumero
•Kohdeyrityksen	myyjän	
yhteystiedot
•Kohdeyrityksen	logo
•Päivämäärä,	
tarjouksentekopäivämäärä

Ehdot Laitteen	tiedot

•Tuotteen	kuljetus	
kapasiteetti
•Kuljetettavan	materiaalin	
tiedot
•Operaatio	lämpötilat
•Kohteen	tiedot
•Kriittiset	mitat
•Laitteen	pintakäsittely	ja	väri
•Sähkötiedot
•Detail-suunnitelun	tiedot
•Ostettavien	komponenttien	
valmistajat	ja	tyypit
•Rakenteiden	materiaalit
•Lisävarusteet
•Määrä
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Kuva 20, Sähköisen tarjoustyökalun kehittäminen vaiheittain yhdessä ohjelmisto-
yrityksen kanssa. 

 

Käynnistys-ja aloituspalaverissa käydään projektin kulkua läpi vaiheittain sekä 

sovitaan sopimuksellisista seikoista. Ohjelmistontuottajalle on pohjustettu ennen 

käynnistys-ja aloituspalaveria millaisesta ohjelmistosta on kyse, jonka pohjalta 

rakennettaan ensimmäistä visiota sähköisestä tarjoustyökalusta. 

Tuoterakenteiden ja tuotteiden metatietojen vaiheessa hyödynnetään haastatteluis-

sa tehtyjä havaintoja, joiden pohjalta muodostetaan tuoterakenteita. 

Tarjoustyökalun teknologian asennus- ja ylläpitovaiheessa ohjelmiston toimittaja 

tuottaa sähköisentarjoustyökalun pohjan Amazon Web Services -serverille. Ky-

seinen vaihe on kokonaisuudessaan ohjelmistontoimittajan tuottamaa työtä. Eikä 

siihen perehdytä tarkemmin tässä tutkimuksessa. 

Word-mallitiedoston ohjelmoimisen virallinen ohjelmointiosuus suoritetaan oh-

jelmiston tuottajan toimesta. Ohjelmiston tuottaja hyödyntää kohdeyrityksen tuo-

terakenteiden ja tuotteiden metatietoja, jotka tuotteenomistaja kasaa haastattelui-

den pohjalta. Ohjelmiston tuottajan ohjelmoinnin tuloksena Word-tiedosto täyttyy 

automaattisesti E-lomakkeelle syötettävien tietojen pohjalta.  
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Proof Of Consept -vaiheessa sähköinen tarjoustyökalu on saatu sellaiseen vaihee-

seen, että työkalun ominaisuuksia päästään kokeilemaan konkreettisesti. Proof Of 

Consept -vaiheessa kohdeyritys päättää sähköisen tarjoustyökalun kehittämispro-

jektin etenemisestä seuraavaan vaiheeseen. Kohdeyritys voi tässä kohtaa todeta, 

että tarjoustyökalu ei ole sellainen kuin on haluttu ja lopettaa projektin. Jos pro-

jektia päätetään jatkaa, niin projekti tullaan myös viemään loppuun asti. Proof of 

Consept -käsitettä tarkennetaan kappaleen 4.6 edetessä. 

Tarjoustyökalun E-lomakkeen kehittäminen -vaiheessa tuoterakenteet ja metatie-

dot ohjelmoidaan tarjoustyökaluun. Tämä vaihe on kokonaan ohjelmistontoimitta-

jan toteuttama vaihe. 

Testaus ja laadunvarmistus toteutetaan käytännössä kokeillen sähköistä tarjous-

työkalua mobiili- ja työpöytäversioilla. Sähköistä tarjoustyökalua käytetään viral-

lisien tarjouksien tekemiseen tässä vaiheessa projektia. 

Ohjelmiston tuottaja kouluttaa kohdeyrityksen ohjelmiston käyttäjät eli myyjät 

tekemään tarjouksia sähköisellä tarjoustyökalulla. Yksi kohdeyrityksen myyjistä 

koulutetaan syvällisemmin sähköisen tarjoustyökalun käyttöön. Syvällisemmin 

koulutettu käyttäjä toimii myös kouluttajana ja sähköisen tarjoustyökalun ylläpitä-

jänä kohdeyrityksen sisällä. 

Käynnistys ja aloituspalaveri 

Käynnistys ja aloituspalaveriin osallistuu kohdeyrityksestä kaksi edustajaa sekä 

ohjelmistonyrityksen kaksi edustajaa. Kohdeyrityksen toinen edustaja on Scrum-

mallin mukaan tuotteenomistaja, joka on myös tutkielman tekijä. Ohjelmistoyri-

tyksen toinen edustaja on Scrum-mallin mukaan Scrum-mestari. 

Ohjelmiston tuottajalla oli kohdeyrityksen ennakkotietojen pohjalta kasattu karkea 

määritelmä sähköisestä tarjoustyökalusta: 

 Sähköinen tarjoustyökalu on WEB-pohjainen käyttöliittymä, jonka avulla luo-

daan räätälöityjä tarjouksia Word-tiedostomuotoon. Räätälöity tarjous on käyttä-
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jän valitsemien teksti-ja tuotetietojen kokonaisuus, joka tallentuu Word-tiedoston 

sisälle tiedoille varatuille paikoille. 

Tarjoustyökalu on Amazon Web Services -serverillä Frankfurtissa. Sähköinen 

tarjoustyökalu tulee käyttöön ohjelmistontuottajan SSL-sertifikaatilla varustettuun 

osoitteeseen tai kohdeyrityksen haluamalle serverille. 

Tarjoustyökalun käyttö vaatii kirjautumisen eikä ulkopuoliset näin ollen pääse 

näkemään tai käyttämään työkalua tai sen tietoja.  

Ohjelmistontuottajan määritelmä sopii kohdeyrityksen ajatukseen, jonka pohjalta 

aloituspalaveria jatketaan käymällä projektin kulkua läpi kuvan 19 mukaisesti. 

Aloituspalaverissa sovitaan Scrum-mallin mukaiset roolit sekä myös rajataan roo-

lien tehtävän jako. Tehtävien jako myös asettaa ohjelmistontoimittajan toimitusra-

jat. Toimitusrajojen sopiminen kirjataan myös sopimukseen, jonka perusteella 

molemmat osapuolet ovat selvillä toimenkuvista sekä myös millaista työkalua 

pyritään saamaan lopputuotteeksi. 

Ohjelmistontoimittajan eli Scrum-mestarin tehtäviä ei esitellä tutkielmassa kuin 

pääpiirteittäin, koska tutkielman tarkoitus ei ole pohjautua ohjelmiston koodaami-

seen vaan ohjelmiston tuottamiseen kohdeyritykseen Scrum-mallin avulla. Kuten 

aiemmin on sanottu, Scrum-mestarilla ei ole käytössä Scrum-tiimiä. Scrum-

mestari hoitaa myös Scrum-tiimin työtehtävät. Scrum-mestarin tehtävät karkeasti 

ovat: 

• Ohjeistaa kohdeyrityksen tuotteenomistajaa listaamaan ohjelmiston tehtä-

vät ja ominaisuudet oikealle tiedostopohjalle sekä oikeaan muotoon käyt-

täen ohjelmiston kehittämisen kannalta oikeita määritteitä ja nimikkeitä. 

• Luoda WEB-pohjainen käyttöliittymä sähköiselle tarjoustyökalulle. 

• Valmistaa ensimmäinen demoversio. 

• Tarjoustyökalun E-lomakkeen kehittäminen. 

• Ohjelmiston testaus. 

• Ohjelmiston käyttöönotto. 

• Ohjelmiston käytön kouluttaminen kohdeyrityksen myyjille. 



51 
 

• Ohjelmiston sisäisen rakenteen koulutus kohdeyrityksen valitulle henkilöl-

le eli tuotteenomistajalle, niin että sähköistä tarjoustyökalua voidaan rajal-

lisesti päivittää ilman ohjelmistontoimittajan konsultointia. 

Kohdeyrityksen tehtäviä eli tuotteenomistajan tehtäviä ovat: 

• Ohjelmiston vaatimuksien laatiminen haastatteluiden avulla. 

• Tehtävälistan tekeminen sekä sen päivittäminen sidosryhmiltä keräämien 

tietojen pohjalta. 

• Kuvata tuoterakenteet ja tuotteiden metatiedot. 

• Tarjous-dokumentaation visuaalisen ilmeen laatiminen. 

• Tekninen erittely -dokumentaation visuaalisen ilmeen laatiminen. 

• Tuotteen tietojen kerääminen. 

• Tuotteen tietojen mahdollisien rajauksien tekeminen. 

• Tarjouksella ja teknisellä erittelyllä esitettävien tietojen laatiminen haastat-

teluiden ja aivoriihien avulla. 

• Kouluttautuminen kohdeyrityksen ohjelmiston pääkäyttäjäksi Scrum-

mestarin avulla. 

• Kohdeyrityksen uusien käyttäjien kouluttaminen. 

• Sähköisen tarjoustyökalun ylläpitäminen ja päivittäminen. 

Käynnistys ja aloituspalaverissa päätetään projektin etenemisen aikataulusta, jon-

ka pohjalta sähköistä tarjoustyökalua aletaan kehittää.  

Tuoterakenteiden ja tuotteiden metatietojen kuvaaminen 

Haastatteluiden ja niiden pohjalta tehtyjen analysointien pohjalta aletaan työstää 

sähköisestä tarjoustyökalusta ulos saatavaa Word-dokumenttia. Tarjous-

dokumentaation kehittäminen on luonnollinen vaihtoehto kehityspohjaksi, koska 

tekninen erittely -dokumentaatio pitää sisällään suuren osan tarjous-

dokumentaation tiedoista. Tekninen erittely -dokumentaatio voidaan muokata 

helpommin tarjousdokumentaatiosta poistamalla tietoja ja lisäämällä murto-osa 

tiedoista. 
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Tarjousdokumentaatiota aletaan tehdä tyhjälle Word-dokumentille pala kerrallaan. 

Haastattelujen pohjalta tehdyt analysoinnit tarjousdokumentaatiolla on jaettu kol-

meen osaan, tarjouksen tietoihin, kaupallisiin ehtoihin ja laitteen teknisiin tietoi-

hin eli positiokohtaisiin tietoihin. Kuvassa 17 on listattu tarjouksella esitettävät 

tiedot kyseisten kolmeen jaetun osion mukaisesti. 

Ohjelmistontoimittajan antamien ohjeiden mukaan käytetään tiettyä merkitsemis-

tapaa, jonka avulla E-lomake saadaan toimimaan. Word-tarjousdokumentaatiota 

tehdessä täytetään samalla myös Excel-taulukkoa, johon nimetään Word-

dokumentissa haluttu näkyvä tieto. Word-dokumentin ja tarjouspohjan rakentami-

nen rinnakkain on tässä kohtaa järkevintä virheiden välttämiseksi. Esitellään en-

simmäisenä Excel-dokumentti, jonka avulla sähköinen tarjoustyökalu tulee muo-

dostamaan tarjous- ja tekninen erittely Word-dokumentit. Word-dokumenttien eli 

tarjousdokumentaation ja teknisen erittelydokumentaation suhdetta täydennettä-

vään Excel-tiedostoon helpottaa, kun ajattelee kuvassa 2 esitetyn Excel- ja Word- 

tiedostoina. E-lomake pohjautuu Excel-tiedostoon, jonka avulla saadaan Word-

tiedostot. 

Excel taulukkoon tehdään kolme välilehteä, jotka nimetään seuraavasti: 

• Tarjouksen tiedot 

• Kaupalliset ehdot 

• Positiot 

Jokaisen välilehden kolme ensimmäistä riviä sisältää kuvan 21 mukaisesti kentän 

nimen, koodin Word-dokumentissa sekä kentän tyypin.  

 

Kuva 21, Sähköisen tarjoustyökalun Excel, tarjouksen tiedot. 
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Kentän nimeksi valitaan nimitys, jota halutaan käyttää tarjousdokumentaatiolla 

sekä tekninen erittely -dokumentaatiolla. Otetaan esimerkki tapaukseksi sarake B, 

jossa on myyjän nimi. Kentän nimi on aina samanlainen Word-dokumenteissa 

kuin mitä Excelissäkin käytetään. 

Koodi Word-dokumentissa- kohdassa käytetään nimitystä, joka on mahdollisim-

man kentän nimeä kuvaava. Koodi kirjoitetaan ilman välilyöntejä ja ilman eri-

koismerkkejä pois lukien aaltosulkeita, joiden sisälle koodi sijoitetaan. Koodin 

pitää olla sama mitä käytetään Word-dokumenteissakin. 

Kentän tyyppi kertoo, millainen kentän tyyppi kyseisen sarakkeen tietokentässä 

on. Esimerkiksi myyjän valinnan -sarakkeessa käytetään alasvetovalikkoa. Veto-

valikosta myyjä voi valita oman nimensä ja kaikki myyjää liittyvät tiedot täyttyvät 

E-lomakkeessa automaattisesti. Myyjävalikossa automaattisesti täyttyviä tietoja 

ovat nimen lisäksi, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä titteli. Kentän tyyppi-

kohtaan voidaan sarakkeelle valita vetovalikon lisäksi tekstikenttä, kyllä/ei-

valinta, checkbox-valinta tai radiopainike. 

Kuvassa 22 huomataan Wordin ylätunnisteessa näkyvät esimerkkinä käyttämäm-

me myyjän tiedot. Kohtaan {salesperson} tulee alasvetovalikosta valitun myyjän 

nimi. Kohtaan {phonenumber} tulee automaattisesti valitun myyjän puhelinnume-

ro ja {salespersonsemail} -kohtaan tulee valitun myyjän sähköpostiosoite. 

 

Kuva 22, Word tarjousdokumentaatio sähköiselle tarjoustyökalulle. 

 

Edellä mainituiden Excel ja Word- tiedoston täydennysohjeiden mukaan aletaan 

tuottaa tarjousdokumentaatiota. 
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Kuvassa 22 nähdään ylätunnisteeseen valitut tiedot. Ylä- ja alatunnistetiedot pide-

tään vakioina molemmissa dokumenteissa, tarjousdokumentaatiossa sekä tekni-

sessä erittelyssä. Ylä-ja alatunnisteet seuraavat jokaisella sivulla tarjouksessa ja 

teknisessä erittelyssä, näin ollen erilliset dokumentit ovat jäljitettävissä, vaikka 

yksi sivu puuttuisikin.  

Ylätunnisteessa näytetään myyjän tiedot, sivunumerot, päivämäärä milloin tarjous 

on tehty, kohdeyrityksen logo sekä tarjousnumero. Kohdeyrityksen logo on sidot-

tu jokaiseen dokumenttipohjaan eli se ei vaadi erillisiä valintoja eikä myöskään 

mainintaa Excel-tiedostossa. 

Alatunnisteessa näytetään yrityksen kohdeyrityksen osoite, puhelinnumero, inter-

netsivut sekä tarjous merkataan luottamukselliseksi. 

Molempien Word-dokumenttien ylä-ja alatunnisteet ovat nyt lukittuna, joten 

Word-dokumenttia aletaan luoda visualisoimalla kolmen lohkon tiedot oikeille 

paikoille tarjousdokumentaatiossa. 

Tarjoustietoihin laitetaan asiakkaan yhteystiedot, yhteyshenkilö asiakkaalta sekä 

hänen yhteystietonsa. Asiakastiedot täydentyvät automaattisesti valittaessa asia-

kas. Uudet asiakkaat lisätään asiakasrekisteriin, johon palataan myöhempänä. Pro-

jekti nimi sekä projektin laajuus ovat merkattuna Exceliin alasvetovalikolla, jonka 

päälle voi kuitenkin kirjoittaa myyjän oman tekstin. Yleiset huomiot -kenttä on 

avoin kenttä, johon myyjä voi kertoa projektista tai muista yleisistä tiedoista. 

Esimerkiksi laitteiden toiminnankuvauksen. 

Proof Of Consept -tarjoustyökalun arviointi ja päätös jatkosta 

Sähköinen tarjoustyökalu on aina asiakaskohtaisesti räätälöity palvelu, joten pro-

jektin lopputuotetta ei voida esitellä lopullisesti ennen projektin päätöstä. Ohjel-

mistontuottaja esittelee Proof Of Consept -vaiheessa sähköisen tarjoustyökalun 

ensimmäisen version. Version avulla selvitetään, onko ohjelmistontoimittaja saa-

nut sähköisen tarjoustyökalun tehtyä sellaiseksi kuin kohdeyritys sen ajattelee 

tulevan sekä ohjelmistontoimittaja on ehtinyt tässä vaiheessa huomaamaan, pys-

tyykö valitulla teknologialla vastaamaan kohdeyrityksen ilmoittamiin vaatimuk-
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siin. Ohjelmiston ensimmäinen versio sisältään sähköisen tarjoustyökalun ominai-

suuksia ja vaatimuksia, joita tuotteenomistaja on laatinut ja toimittanut ohjelmis-

tontuottajalle. Tuotteenomistaja on laatinut ensimmäiseen vaiheeseen myös tehtä-

välistan, jossa tehtävät ovat priorisoituna tärkeimmästä heikoimpaan. 

Proof Of Consept -vaiheessa sähköisen tarjoustyökalun ensimmäinen versio tulee 

kohdeyrityksen käyttäjille testaukseen. Testauksen suorittavat kohdeyrityksen 

kaikki myyjät. Myyjät pääsevät testaamaan sähköistä tarjoustyökalua omineen ja 

tarvittaessa tuotteenomistaja auttaa ja ohjeistaa ohjelmiston käytössä. Kun myyjät 

ovat testanneet sähköistä tarjoustyökalua, niin tuotteenomistaja haastattelee kaikki 

myyjät. Haastatteluiden pohjalta tehdään päätös projektin jatkosta sekä aletaan 

päivittämään tehtävälistaa, jos projektia päätetään jatkaa. Proof Of Consept -

vaiheessa kummallakin osapuolella on mahdollisuus lopettaa ohjelmiston kehitys-

projekti, jos jommankumman osapuolen mielestä tarjoustyökalua on mahdotonta 

saada tuotettua sellaiseksi kuin se on haluttu. 

Proof Of Consept -vaiheessa sähköisen tarjoustyökalun järjestelmän sopivuutta 

tutkitaan myös järjestelmän infrastruktuurin osalta. Sähköinen tarjoustyökalu esi-

tetään kohdeyrityksen IT:stä vastaavalle henkilölle. IT:stä vastaava henkilö ottaa 

kantaa järjestelmän sopivuudesta nykyisten ohjelmistojen kanssa. Infrastruktuu-

riin ei tässä tutkimuksessa oteta kantaa tarkemmin, vaan keskitytään ainoastaan 

tuotteenomistajan laatimiin vaatimuksiin, jotka on esitetty tuote vaatimuksissa. 

Seuraavaksi käydään sähköisen tarjoustyökalun toimintoja läpi havainnollistavien 

kuvakaappauksien avulla. 

Kuvassa 23 nähdään E-lomakkeeseen kirjautuminen. Ensin siirrytään ohjelmiston-

toimittajan ilmoittamalle WEB-sivulle, johon avautuu kuvassa 23 nähtävä kirjau-

tumisvalikko. Jokaiselle sähköisen tarjoustyökalun käyttäjälle on annettu oma 

käyttäjänimi sekä salasana, jotka syötetään oikeisiin kenttiin ja klikataan Log In- 

painiketta. 
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Kuva 23, E-lomakkeeseen kirjautuminen. 

 

Log In –painikkeen jälkeen latautuu uusi WEB-sivu, josta löytyy kohdeyritykselle 

räätälöity tarjoustyökalu. Tarjoustyökaluun kirjaudutaan sisälle syöttämällä oh-

jelmistontoimittajalta saadut käyttäjätunnukset, jotka ovat jokaisella ohjelmiston 

käyttäjällä henkilökohtaiset. Käyttäjätunnuksien syöttämisen jälkeen kirjaudutaan 

ohjelmistoon, jonka jälkeen avautuu kuvan 24 mukainen sivu. Työkalussa on jaet-

tu tiedot kolmeen osioon, tarjouksen tietoihin, laitteiden positioihin sekä ehtoihin. 

Nämä tiedot täytetään loogisessa järjestyksessä.  

 

Kuva 24, Sähköisen tarjoustyökalun tarjouksen tiedot. 
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Ensimmäisessä osiossa, joka näkyy kuvassa 24, täytetään myyjän tiedot, tarjous-

numero, asiakkaan tiedot, tarjouksen yleinen tieto (vapaa sana) sekä tarjouksen 

laajuus. Asiakastietokannan avulla asiakaan tiedot saadaan vedettyä vetovalikon 

avulla, jolloin asiakastiedot päivittyvät kenttiin automaattisesti valittaessa asiakas. 

Asiakastietokantaan on syötetty asiakastietoja, joihin on merkitty asiakkaan edus-

tajaksi yhteyshenkilö. Yhteyshenkilö voi olla asiakkaan eri tarjouskyselyissä eri 

yhteyshenkilö, jonka vuoksi yhteyshenkilön yhteystietoja voidaan päivittää manu-

aalisesti sähköisessä tarjoustyökalussa. Asiakastietokantaan liittyvät järjestelmän 

syvällisemmät tarkastelut eivät kuulu tutkimuksen tarkempaan tarkasteluun. Tie-

tojen päivityksen jälkeen tarjous voidaan tallentaa tähän kohtaan tai jatkaa tar-

jouksen laitteiden tietojen täydentämiseen. Seuraavaan osioon siirrytään paina-

malla Next-painiketta, jolloin avautuu kuvan 25 mukainen sivu. 

 

Kuva 25, Tarjottavien laitteiden tiedot. 

 

Kuvan 25 mukaisella sivulla aletaan lisätä tarjottavia laitteita. Add Pos -

painikkeella yhdelle tuotteelle valittujen tietojen täydennys. Ensimmäisenä vali-

taan tuotteen mallin, joka täydentää automaattisesti tälle tuotteelle ominaiset tie-

dot. Tuotteen mallin valinta myös asettaa ehtoja tuotteelle valittaville vaihtoehtoi-

sille ominaisuuksille sekä mahdollisille varaosille. Kuvassa 26 nähdään sähköisen 

tarjoustyökalun tuotteelle valittavien tietojen kentät (kaikki kentät ei näkyvissä). 
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Kuva 26, Tuotteelle valittavien tietojen kentät. 

 

Tuotteelle valittavien kenttään valitaan myös kuljetettavan materiaalin tietoja, 

joita ovat kuljetettava materiaali sekä materiaalin palakoko. Kun tuotteen kaikki 

tietokentät on täytetty, voidaan tarjous joko tallentaa, lisätä uusi tuote tai mennä 

tarjouksessa eteenpäin. Tuotteita voidaan lisätä 20 eli positioiden määrä on mak-

simissaan 20. Next-painikkeella siirrytään täyttämään tarjouksen ehtoja.  

 

Kuva 27, Tarjouksen ehdot. 

 



59 
 

Kuvassa 27 on esitetty tarjouksen tietojen täytön viimeinen vaihe, jossa tarjouk-

selle syötetään ehdot, joita ovat esimerkiksi toimitusehdot, maksuehdot sekä pak-

kaustiedot. Tämän jälkeen voidaan tarjous tallentaa, jolloin tarjousta voidaan päi-

vittää myöhemmin tai voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Seuraavana vaihee-

na on tarjousdokumentaation ja teknisen erittelyn ottaminen ulos sähköisestä tar-

joustyökalusta. 

 

Kuva 28, Tarjousdokumentaation ja teknisen erittelyn ottaminen ulos sähköisestä 
tarjoustyökalusta. 

 

Tarjoustietojen ollessa valmiina siirrytään ottamaan ulos tarjousdokumentaatio ja 

tekninen erittely. Sähköiseen tarjoustyökaluun avautuu ikkuna, josta voidaan tal-

lentaa tiedostot haluttuun paikkaan tai lähettää tarjoukset haluttuun sähköposti-

osoitteeseen. Kuvassa 28 on esitettynä tämä ikkuna.  

Tarjousdokumentaatio ja tekninen erittely otetaan ulos Word-tiedostoina, jolloin 

nämä ovat tarvittaessa vielä muokattavissa. Asiakkaalle ei lähetetä Word-

tiedostoja, jonka vuoksi Word-tiedostot tallennetaan lopullisiksi PDF-tiedostoiksi 

ennen tarjouksen eteenpäin lähetystä. Myös tekninen erittely tallennetaan PDF- 

tiedostoksi ennen sen toimittamista seuraaville sidosryhmille. 

Kun kaikki Proof Of Consept -vaiheessa ovat päässeet tutustumaan sähköisen 

tarjoustyökalun ominaisuuksiin, päästään toteuttamaan päätös sähköisen tarjous-

työkalun kehityksen jatkosta. Kuten edellä mainittiin, niin sähköisen tarjoustyöka-

lun jatko vaatii kaikkien myyjien sitoutumisen sähköisen tarjoustyökalun käyttä-
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miseen. Tuotteen omistaja haastattelee jokaisen myyjän henkilökohtaisesti, kun 

jokainen myyjä on mielestään päässyt tutustumaan sähköiseen tarjoustyökaluun 

riittävästi.  

Myyjille tehtävän haastattelun rakenne on selkeä ja yksinkertainen. Haastattelu 

pitää sisällään ainoastaan yhden kysymyksen: 

- Sitoudutko käyttämään sähköistä tarjoustyökalua lanseerauksen jälkeen? 

Jokaiselta kohdeyrityksen myyjältä vaaditaan sitoumus sähköisen tarjoustyökalun 

käyttämiseen, kun sähköinen tarjoustyökalu virallisesti otetaan kohdeyrityksessä 

käyttöön. Sähköiseen tarjoustyökaluun oli mahdotonta sitouttaa kohdeyrityksen 

myyjiä ennen Proof Of Consept -vaihetta, koska sähköisen tarjoustyökalun raken-

ne ja toiminnot olivat ainoastaan teoriassa paperilla, eikä näitä ominaisuuksia voi 

konkreettisesti testata ilman ensimmäistä beta-versiota. Sähköisen tarjoustyökalun 

ominaisuudet saadaan parhaiten esille, kun kaikki myyjät ovat sitoutuneet käyttä-

mään sähköistä tarjoustyökalua.  

Haastattelun lopputulemana jokainen myyjä sitoutuu käyttämään sähköistä tar-

joustyökalua. Sähköistä tarjoustyökalua jatketaan Proof Of Consept -vaiheesta 

eteenpäin. 

Proof Of Consept -vaiheen jälkeiset ryhmähaastattelut 

Proof Of Consept vaiheen jälkeiset haastattelut keskittyvät sähköisen tarjoustyö-

kalun käyttöliittymän käyttämiseen sekä tarjousdokumentaation ja teknisen eritte-

lyn sisältöön sekä visuaaliseen ilmeeseen. Myös sähköiseen tarjoustyökaluun teh-

täviä rajauksia käsitellään erillisessä haastattelussa. Ryhmähaastattelut toteutetaan 

aivoriihimäisesti eli jokainen saa vapaasti ehdottaa ajatuksia ja loppujen lopuksi 

päätetään yhteisesti jokin lopputulos, jonka mukaan edetään. Ryhmähaastatteluja 

johtaa tuotteenomistaja. Ensimmäiseen haastatteluun osallistuu kohdeyrityksen 

myyjät, jotka ovat entuudestaan tutustuneet sähköisen tarjoustyökalun käyttöliit-

tymään sekä tarjousdokumentaation ja tekninen erittely dokumentaatioon. Toiseen 

haastatteluun osallistuu tuotteenomistajan lisäksi kohdeyrityksen tuotekehityksen 

johtaja, projektipäällikkö sekä standardeihin erityisesti perehtynyt projekti-
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insinööri. Toisessa haastattelussa keskitytään sähköisessä tarjoustyökalussa tehtä-

viin rajauksiin, jonka avulla tuotteelle ei voida määrittää sellaisia ominaisuuksia, 

joita ei voida valmistaa. Myös jotkin tuotteen valinnat/vaatimukset johtavat tietyn-

laisiin tuotteen ominaisuuksiin, jotka pyritään myös määrittämään sähköiseen tar-

joustyökaluun. Haastatteluiden pohjalta tuotteenomistaja laatii tehtävälistan, jonka 

tuotteenomistaja esittelee Scrum-mestarille. Tehtävälistan pohjalta Scrum-mestari 

päivittää ja kehittää sähköistä tarjoustyökalua. 

Kohdeyrityksen myyjien ja markkinoinnista vastaavan haastattelu 

Kohdeyrityksen myyjien haastattelua johtaa tuotteenomistaja. Tuotteenomistaja 

pitää haastattelussa fokuksen sähköisen tarjoustyökalun käyttöliittymän ominai-

suuksissa ja toisena fokuksena tuotteenomistaja keskittyy Word-

tarjousdokumentaation yleiseen ilmeeseen ja siinä esitettyihin tietoihin. Myös 

visuaaliseen ilmeeseen kiinnitetään haastattelun lopuksi huomiota, jolloin ryhmä-

haastatteluun kutsutaan myös kohdeyrityksen markkinoinnista vastaava henkilö 

kohdeyrityksen myyjien tueksi. Sähköisen tarjoustyökalun avulla tehtäviin tuot-

teen rajauksiin ei oteta myyjien kanssa kantaa, vaan ne katsotaan läpi erillisessä 

haastattelussa toisten kohdeyrityksen henkilöiden kanssa. 

Ryhmähaastattelu aloitetaan käymällä sähköisen tarjoustyökalun käyttöliittymää 

läpi vaihe vaiheelta, tarjouksen tiedoista edeten tarjouksen ehtoihin. Ryhmähaas-

tattelussa todettuja kaikkia päätöksiä ei tässä tutkimuksessa esitetä.  

Muutama esimerkinomainen muutos, joka päätetään ryhmähaastattelun pohjalta: 

- Tarjouksen tietoja pitää voida päivittää sähköisessä tarjoustyökalussa tar-

jousdokumentaation ja tekninen erittely -dokumentaation lataamisen jäl-

keen. 

- Sähköisestä tarjoustyökalusta on saatava ladattua tietoa ulos Excel-

tiedostona, esimerkiksi asiakastiedot. 

- Sähköisen tarjoustyökalun tietokenttien vetovalikoihin lisätään vaihtoehto-

ja. 
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- Sähköisessä tarjoustyökalussa tietojen valintojen järjestystä muutetaan 

loogisemmaksi. 

- Jonkin tiedon valinta vaikuttaa seuraavaan tietokenttään. Esimerkiksi jos 

materiaaliksi valitaan tuhka, niin materiaalin tiheydeksi tulee automaatti-

sesti oletus tuhkan tiheydestä. 

- Turhiksi katsottuja kenttiä poistetaan sähköisestä tarjoustyökalusta. 

- Sähköisessä tarjoustyökalussa mahdolliset vakioratkaisut tuotteelle tulevat 

ehdotuksena valintakenttään. 

- Tarpeellisiksi katsottuihin tietokenttien vetovalikoihin lisätään valinnat 

NA (not available) ja TBD (to be decided). Nämä vaihtoehdot mahdollis-

tavat tarjouksen tekemisen loppuun, vaikka jotkin tiedot puuttuisivat tar-

jouskyselystä tai valintaa ei haluta tarjouksen tässä vaiheessa päättää.   

- Sähköisen tarjoustyökalun tietokenttiin lisätään informaatiokohtia, jotka 

helpottavat ja ohjaavat sähköisen tarjoustyökalun käyttöä. 

- Sähköisessä tarjoustyökalussa käytetty kohdeyrityksen myyjän manuaali-

nen allekirjoitus poistetaan. Myyjän allekirjoitus tulee automaattisesti, kun 

valitaan tarjouksen tekijälle myyjä tarjouksen tiedot -osiossa. 

Edellä mainitaan Word-tarjousdokumentaatioonkin vaikuttavista muutoksista 

myyjien ryhmähaastattelun pohjalta. Alla mainittu muutama ydinmuutos, jotka 

päätetään ryhmähaastattelussa. 

- Word-dokumentissa olevia vakiotekstejä täydennetään. Nämä eivät muutu 

sähköisen tarjouksen tietojen valintojen mukaan. 

- Valintakenttiin lisätään vaihtoehtoja, joita valitaan sähköisessä tarjoustyö-

kalussa. 

Visuaaliseen ilmeeseen tehdään ryhmähaastattelun pohjalta muutoksia ainoastaan 

Word-tarjousdokumentin ja tekninen erittely -dokumentin ylätunnisteeseen. Koh-

deyrityksen myyjän tiedot laitetaan allekkain, kun ne aiemmin olivat samalla rivil-

lä. 
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Sähköiseen tarjoustyökaluun tehtävien ehtojen määritys ryhmähaastattelun 

pohjalta 

Sähköiseen tarjoustyökaluun määritetään ehtoja ryhmähaastattelun pohjalta. 

Ryhmähaastattelua johtaa tuotteenomistaja ja palaveriin osallistuu kohdeyrityksen 

tuotepäällikkö, projektipäällikkö sekä projekti-insinööri. Projekti-insinööri on 

erikoistunut kohdeyrityksessä standardeihin, jotka aiheuttavat tarjottavalle tuot-

teelle ehtoja. Ehdot lisätään sähköiseen tarjoustyökaluun, koska tietyt tuotteen 

valinnat aiheuttavat tuotteelle tiettyjä ominaisuuksia. Sähköisen tarjoustyökalun 

tarkoituksena on helpottaa kohdeyrityksen myyjien työtä, mutta myös vähentää 

kohdeyrityksen myyjien tekemiä inhimillisiä virheitä tarjouksessa. Ehtojen osalta 

käytetään vain havainnollisia nimityksiä, koska tuotteiden ominaisuuksien ja ehto-

jen kertominen ei anna tutkielmalle mitään lisäarvoa.  

Alla on lueteltu mitä ehtoja tuotteen valinnalle tehdään sähköisen tarjoustyökalun 

avulla ryhmähaastattelun perusteella: 

- Lisävarustetta 1 ei voida asentaa kaikkiin kohdeyrityksen tuoteperheen 

malliin, mutta joihinkin tuoteperheen malleihin lisävaruste 1 voidaan asen-

taa. Sähköinen tarjoustyökalu ei anna sähköisen tarjoustyökalun käyttäjän 

valita lisävarustetta 1, niihin joihin sitä ei voida myydä.  Sähköinen tar-

joustyökalu poistaa lisävaruste 1 -valinnan. Tämän kohdan kaltaisia ehtoja 

on sähköisessä tarjoustyökalussa useita, eikä näitä kaikkia luetella erik-

seen. 

- Valinnat, jotka tehdään sähköisessä tarjoustyökalussa ennen seuraavaa va-

lintaa voivat vaikuttaa seuraavaan valintaan. Sähköinen tarjoustyökalu ei 

anna valita vetovalikosta vaihtoehtoja, jotka eivät ole mahdollisia aiem-

mista valinnoista johtuen. Esimerkiksi valmistusmateriaalit ovat riippuvai-

sia millaiseen kohteeseen tuotetta tarjotaan. 

- Tuotteen nimen perään tulee lisämerkkejä valintojen mukaan. 
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Tuotteenomistajan tehtävälista Scrum-mestarille 

Tuotteenomistaja kokoaa haastatteluiden pohjalta tehtävälistan, jonka mukaan 

Scrum-mestari jatkaa sähköisen tarjoustyökalun kehittämistä. Tehtäviä ei ole lai-

tettu tärkeysjärjestykseen, koska kaikki tehtävät tehdään. Tarjous- ja tekninen erit-

tely -dokumentaatioihin tehtävät muutokset toteuttaa tuotteenomistaja. Alla on 

lueteltu Scrum-mestarin tehtävälista.  

- Sähköisen tarjoustyökalun rakenne on luotava sellaiseksi, että tarjousnu-

mero voidaan muuttaa tarjouksen tekemiseen jälkeenkin. 

- Sähköiseen tarjoustyökaluun on luotava tietokanta, johon tietoja tallentuu. 

Ne voidaan ottaa Excel-tiedostona ulos sekä syöttää tietoja sähköiseen tar-

joustyökaluun Excel-tiedoston avulla. 

- Tietokenttiä lisätään sähköiseen tarjoustyökaluun. 

- Tietokenttiä poistetaan tarjoustyökalusta. 

- Vakiotiedot saatava tulemaan ehdotuksena. 

- Informaatiotekstejä lisätään. 

- Sähköisen tarjoustyökalun tarjouksen ehdot -sivulla oleva myyjän allekir-

joitus tulee suoraan alussa valitun myyjän valinnan jälkeen automaattises-

ti. Myyjän allekirjoitus esitetään kuvana, joka on oikea myyjän allekirjoi-

tus. 

- Sähköisen tarjoustyökalun rajauksien ja ehtojen tekeminen tarjottavan 

tuotteen tiedoille. Ehdot ja rajaukset on esitetty aiempana. Tuotteen omis-

taja esittelee ehdot ja rajaukset Scrum-mestarille. 

Sähköisen tarjoustyökalun perehdytys ja käyttöönotto 

Sähköinen tarjoustyökalu otetaan käyttöön kohdeyrityksessä, kun sähköinen tar-

joustyökalu on valmiina kohdeyrityksen yhdelle tuotteelle. Ennen virallista säh-

köisen tarjoustyökalun käyttöönottoa kohdeyrityksen myyjille järjestetään koulu-

tus Scrum-mestarin toimesta. Scrum-mestari kouluttaa vielä erikseen kohdeyrityk-

sen valituille henkilöille sähköisen tarjoustyökalun kehittämiseen ja päivittämi-

seen tarvittavat tiedot. Kohdeyrityksen puolelta sähköistä tarjoustyökalua hallin-
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noi tuotteenomistaja, jolla on oikeudet tehdä muutoksia ja päivityksiä sähköiseen 

tarjoustyökaluun. 

Scrum-mestari kouluttaa kohdeyrityksen myyjät esittelemällä sähköisen tarjous-

työkalun toiminnot, joita kohdeyrityksen myyjät tarvitsevat onnistuneeseen säh-

köisen tarjoustyökalun käyttämiseen. Myös sähköisen tarjoustyökalun kohdeyri-

tyksen myyjien henkilökohtainen käyttöliittymä voidaan visuaalisesti muokata 

omanlaiseksi. Käyttöliittymän muokkaamiseen Scrum-mestari antaa myös koulu-

tusta. Virallinen tarjouksen tekeminen sähköisellä tarjoustyökalulla koulutetaan 

vaihe vaiheelta Scrum-mestarin opastuksella ja jokainen kohdeyrityksen myyjä 

voi seurata vaiheita käyttämällä itse sähköistä tarjoustyökalua samaan aikaan kuin 

koulutuskin tapahtuu. Näin ollen kohdeyrityksen myyjät pääsevät kokeilemaan 

konkreettisesti sähköistä tarjoustyökalua ja voivat esittää kysymyksiä Scrum-

mestarille. Koulutuksessa tehtävät tarjoukset eivät ole virallisia tarjouksia asiak-

kaan tarjouskyselyyn, vaan niitä pyritään simuloimaan koulutuksessa mahdolli-

simman tarkasti. Koulutus koostuu seuraavista vaiheista: 

1. Sähköisen tarjoustyökalun esitteleminen. 

2. Käyttöliittymän ominaisuudet ja siihen tehtävät mahdolliset muutokset 

myyjä kohtaisesti. 

3. Sähköisen tarjoustyökalun käyttäminen vaihe vaiheelta, niin että koulutet-

tavat etenevät samassa oman tarjouksensa kanssa kouluttajan kanssa. 

Scrum-mestari kouluttaa tuotteenomistajaa vielä laajemmin sähköisen tarjoustyö-

kalun hallinnointiin vaikuttaviin ominaisuuksiin. Laajempi koulutus koostuu seu-

raavista vaiheista: 

1. Uuden sähköisen tarjoustyökalun käyttäjän lisääminen. 

2. Sähköisen tarjoustyökalun valikoiden muokkaaminen, poistaminen ja li-

sääminen. 

3. Kokonaan uuden tuotteen lisääminen sähköiseen tarjoustyökaluun. 

4. Tarjous ja tekninen erittely -dokumentaation muokkaaminen, kun tehdään 

muutoksia sähköiseen tarjoustyökaluun. 
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Molemmat koulutukset dokumentoidaan, joiden pohjalta tehdään lyhyet käyttöoh-

jeet. Käyttöohjeiden pohjalta kohdeyritykseen tulevat uudet myyjät voivat tutus-

tua sähköiseen tarjoustyökaluun, mutta lyhyt käyttöohje toimii myös apuna koulu-

tuksen jo saaneille kohdeyrityksen myyjille. Kohdeyritykseen tuleville uusille 

myyjille järjestetään sähköisen tarjoustyökalun perehdytyskoulutus sähköistä tar-

joustyökalua hallinnoivan kohdeyrityksen henkilön toimesta. Laajemman koulu-

tuksen käyttöohjeiden avulla pyritään pitämään sähköisen tarjoustyökalun päivit-

täminen ja muokkaaminen mahdollisena ilman koulutuksen saanutta henkilöä. 

Tietojen pysyminen pelkästään valituiden henkilöiden tietona on turha riski, jos 

tiedon omaavat henkilöt poistuvat kohdeyrityksen palveluksesta tai esimerkiksi 

sähköisen tarjoustyökalun hallinnoinnista vastaava kohdeyrityksen henkilö vaih-

tuu. Käyttöohjeet ovat muutenkin hyvänä muistina kaikille sähköisen tarjoustyö-

kalun käyttäjille. Käyttöohjeiden avulla pyritään myös selviämään mahdollisim-

man paljon kohdeyrityksen sisäisen tiedon varassa, ettei tarvitse käyttää ohjelmis-

tontoimittajan konsultointi palveluita turhan takia. 

Kohdeyrityksen sähköisen tarjoustyökalun käyttäjät sopivat yleisistä sähköiseen 

tarjoustyökaluun liittyvistä säännöistä erikseen, jotta käyttäminen on yhdenmu-

kaista. 

4.7 Ohjelmiston jatkokehitys 

Sähköisen tarjoustyökalun kehityksessä on tullut esille muutamia jatkokehityksen 

kohteita, jotka on otettu huomioon tähän vaiheeseen johtaneessa sähköisen tar-

joustyökalun kehityksessä. Kehitysideoita on tullut tutkimuksen tekijän tietoisuu-

teen, kun tutkimuksen tekijä on tehnyt kohdeyrityksen toimistotiloissa tutkimusta 

ja käynyt avoimia keskusteluja eri sidosryhmien välillä. Sähköistä tarjoustyökalua 

pyritään kehittämään jatkuvasti paremmin kohdeyritystä palvelevaksi työkaluksi. 

Seuraavassa on esitelty jatkokehitys kohteita, jotka ovat laitettu prioriteettijärjes-

tykseen tärkeimmästä kehityksestä lähtien. 
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Kohdeyrityksen muiden tuotteiden lisääminen sähköiseen tarjoustyökaluun 

Sähköisen tarjoustyökalun kehittäminen rajattiin yhteen kohdeyrityksen materiaa-

lia kuljettavaan tuotteeseen. Sähköiseen tarjoustyökaluun valittiin kohdeyrityksen 

tuotehallinnan pitkälle kehittämä tuote, joka mahdollistaa sähköisen tarjoustyöka-

lun käyttämisen kokonaisuudessaan, kun tarjotaan tätä tiettyä tuotetta. Muiden 

kohdeyrityksen tuotteiden tarjoaminen vaatii vielä tarjous- ja tekninen erittely -

dokumentaation täyttämistä manuaalisesti. 

Sähköinen tarjoustyökalu otetaan kohdeyrityksessä käyttöön, mutta sähköistä tar-

joustyökalua jatkokehitetään kohdeyrityksen muiden tuotteiden osalta. Valittu 

tuote sisältää paljon samoja ominaisuuksia kuin kohdeyrityksen muutkin tuotteet, 

joten jatkokehittäminen muiden tuotteiden osalta on helposti toteutettavissa. Säh-

köistä tarjoustyökalua kehitettäessä on myös koko ajan huomioitu kohdeyrityksen 

muut tuotteet, ettei isompia ongelmia ilmenisi kohdeyrityksen muiden tuotteiden 

lisäämisen osalta sähköiseen tarjoustyökaluun. 

Tarjousdokumentaation ja tekninen erittely -dokumentaation eri kieliversiot 

Kohdeyrityksen virallisena dokumentointikielenä käytetään englantia. Sähköisestä 

tarjoustyökalusta ulos saatavat Word-dokumentit ovat englanninkielisinä, mutta 

joiden kohdeyrityksen maiden edustajat vaativat tarjouksensa omalla äidinkielel-

lään. Sähköisellä tarjoustyökalulla on mahdollista tuottaa tarjouksia muullakin 

kielellä kuin englannilla, mutta tämä vaatii jatkokehitystä sähköiseltä tarjoustyö-

kalulta. On myös syytä katsoa mitkä kielet ovat tärkeitä kohdeyrityksen potentiaa-

lisia asiakkaita ajatellen. 

Hinnoittelun lisääminen tarjoustyökaluun 

Sähköiseen tarjoustyökaluun ei ole lisätty hinnoittelua, jonka avulla tuotteille saa-

taisiin hinnatkin suoraan sähköisen tarjoustyökalun avulla. Hinnoittelun lisäämi-

nen sähköisen tarjoustyökalun ominaisuuksiin vähentäisi tai mahdollisesti koko-

naan poistaisi Word-dokumenttien manuaalisen päivittämisen. Hinnoittelun li-

sääminen tulevaisuudessa sähköiseen tarjoustyökaluun on mahdollista, mutta se 

vaatii sähköiseltä tarjoustyökalulta sekä kohdeyrityksen nykyisiltä hinnoitteluoh-
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jelmistoilta jatkokehitystä. Aluksi sähköisen tarjoustyökalun hinnoittelulla saatai-

siin etuja budjettitarjouksiin. Budjettitarjousten tekeminen on riskittömämpää kuin 

virallisen tarjouksen tekeminen, koska budjettitarjous päivitetään viralliseksi eli 

sitovaksi tarjoukseksi. Budjettitarjouksen päivittäminen 

Ohjelmiston synkronointi yrityksen käytössä oleviin ohjelmistoihin 

Kohdeyrityksellä on useita järjestelmiä, mihin tarjouksen tiedot syötetään. Koh-

deyrityksen tavoitteena on saada synkronoida järjestelmiä ja näin ollen helpottaa 

dokumentaation syöttämistä järjestelmiin sekä myös mahdollistaa tietojen nope-

ampi etsiminen. Järjestelmiä pyritään näin ollen hallitsemaan paremmin.  

Muiden dokumenttien luominen sähköisen tarjoustyökalun avulla 

Kohdeyrityksen tarkoituksena on synkronoida ja vähentää käytössä olevia järjes-

telmiä, jonka avulla saataisiin selkeämpiä, laadukkaampia ja yhtenäisempiä do-

kumentteja luotua. Sähköisellä tarjoustyökalulla on mahdollista tulevaisuudessa 

tehdä esimerkiksi alustavaa ostoslistaa ostajille tai sähköosasto voi tehdä sähköi-

sen tarjoustyökalun avulla sähkölistan. Uusien dokumenttien luominen sähköisellä 

tarjoustyökalulla vaatii jatkokehitystä sekä mahdollisesti sähköisen tarjoustyöka-

lun nimen muuttamisen. Jos sähköisellä tarjoustyökalulla tehdään tarjouksien li-

säksi muitakin dokumentteja, niin työkalun nimi voisi olla sähköinen dokumentti-

työkalu. 
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

5.1 Yhteenveto 

Tämän tutkimuksen kohteena oli myyntiprojektin tarjousdokumentaation tuotta-

minen sähköisellä tarjoustyökalulla. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää sähköi-

nen tarjoustyökalu tarjouksien tekemisen nopeuttamiseksi, mutta myös laadun 

parantamiseksi. Sähköisestä tarjoustyökalusta saatava tarjous-ja tekninen erittely -

dokumentaation sisällön kehittäminen kuului myös tutkimuksen kehitykseen. 

Sähköisen tarjoustyökalun hyötyjä pohdittiin kun sähköinen tarjoustyökalu saatiin 

käyttöönotettua ja myyjät pääsivät käyttämään sitä todellisissa myyntiprojekteissa. 

Työn teoriaosiossa pohjustettiin hieman tarjousprosessia yleisesti sekä esiteltiin 

kohdeyrityksen tarjousprosessi keskittyen tarjouksen tekovaiheeseen sekä siihen 

liittyviin tapahtumiin. Tarjousprosessin pohjustuksella pyrittiin avaamaan tarjous-

prosessia pintapuolisesti sekä kertomaan kohdeyrityksen nykyisestä tilanteesta. 

Tarjouksen luominen tarjousprosessissa on todella tärkeässä roolissa kohdeyrityk-

sen myyjien osalta. Pääpaino teoriaosiossa oli kuitenkin ohjelmistonkehitysmene-

telmissä. Tutkimuksessa ketteränä ohjelmistonkehitysmenetelmänä käytettiin 

Scrum-menetelmää, joka esiteltiin teoriaosiossa laajasti, ottaen huomioon roolit ja 

menetelmän vaiheet. Muita ohjelmistonkehitysmenetelmiä esiteltiin pintapuolises-

ti. Scrum-menetelmä on saanut vaikutteita aiemmin kehitetyistä ohjelmistonkehi-

tysmenetelmistä, joten oli loogista avata hieman muitakin ohjelmistonkehitysme-

netelmiä. Ohjelmistonkehityksen yhtenä tärkeimpänä onnistumisen takeena toimii 

laadukkaasti ja monipuolisesti tehdyt vaatimukset ohjelmistolle. Ohjelmiston vaa-

timuksia käytiin myös läpi teoriaosiossa. 

Sähköisen tarjoustyökalun kehittäminen käytiin läpi kattavasti. Ensimmäiseksi 

esiteltiin Scrum-menetelmän eteneminen ja tutkimuksessa olevat Scrum-

menetelmän roolit. Scrum-menetelmää sovellettiin hieman sähköisen tarjoustyö-

kalun kehittämiseen. Haastatteluiden pohjalta laadittiin sähköiselle tarjoustyöka-

lulle vaatimuslistaa sekä luotiin raamit, millainen sähköisen tarjoustyökalun pitäi-

si olla. Kohdeyrityksen ulkopuolinen ohjelmistonkehittäjä otettiin mukaan projek-
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tiin, kun luotiin käsitys, millainen ohjelmisto halutaan kehittää. Ohjelmiston käyt-

täminen haluttiin WEB-pohjaiseksi ja ohjelmistosta täytyy saada ulos tarjousdo-

kumentti sekä tekninen erittely -dokumentti. Sähköisen tarjoustyökalun saaminen 

Proof of Consept -vaiheeseen toi haastatteluiden pohjaksi konkreettisen ohjelmis-

ton, jonka myötä tuotteenomistaja sai täydennettyä tehtävälistaa ohjelmistonkehit-

täjälle. Scrum-menetelmässä ohjelmiston kehittäminen tapahtuu pyrähdyksittäin. 

Pyrähdyksien välillä ohjelmistoa kehitetään tuotteenomistajan luoman tehtävälis-

tan mukaan. Proof of Consept -vaiheen jälkeen pyrähdykset nopeutuivat ja säh-

köinen tarjoustyökalu kehittyi nopeasti. 

Tutkimuksen tuloksena kehitettiin sähköinen tarjoustyökalu, joka muun muassa 

nopeuttaa ja vähentää virheitä tarjouksissa. Sähköinen tarjoustyökalu ei ole valmis 

kaikilta ominaisuuksiltaan, vaan kehitystyötä on jatkettava ensimmäisen käyt-

töönotetun ohjelmistoversion jälkeen. Tavoitteena on saada sähköinen tarjoustyö-

kalu päivitettyä kohdeyrityksen kaikille tuotteille sekä tulevaisuudessa lisätä hin-

noittelu yhdeksi sähköisen tarjoustyökalun ominaisuudeksi. 

5.2 Keskeiset tulokset 

Johtopäätöksien avulla pyritään esittämään kehitetty sähköinen tarjoustyökalupro-

sessi. Tulokset on tarkoituksena esittää vastaamalla tutkimuksen alussa asetettui-

hin tutkimuskysymyksiin. Neljä tutkimuskysymystä ovat: 

1. Mitä tietoja tuotteesta/tuotteista tarjoustyökalusta halutaan saada ulos asi-

akkaan näkökulmasta ja yrityksen sisäisten sidosryhmien näkökulmasta? 

2. Mitkä ehdot ovat tärkeitä esittää tarjouksessa? 

3. Mitkä ovat sähköisen tarjoustyökalun vaatimukset? 

4. Mitä hyötyjä tarjoustyökalu tuo myyntiin? 

Tutkimuskysymysten vastaukset tulevat kirjallisuudesta, haastatteluiden analysoi-

duista vastauksista sekä tutkijan omista kokemuksista. Ensimmäiseen ja toiseen 

tutkimuskysymykseen vastataan sisäisten haastatteluiden pohjalta, jotka tutkija 

analysoi kriittisesti. Tutkimuskysymyksiä yksi ja kaksi käsitellään yhtenä osio-

naan, koska nämä perustuvat samaan haastattelukierrokseen. Kolmanteen kysy-



71 
 

mykseen ohjelmistonkehittäjän tietojen tarpeellisuudesta saadaan Scrum-

menetelmän ja siihen liittyvän kirjallisuuden avulla. Myös ohjelmistonkehittäjän 

edustaja eli Scrum-mestari asettaa vaatimuksia kohdeyritykseltä tuleville tiedoille, 

joita tuotteenomistaja eli tutkimuksen tekijä toimittaa Scrum-mestarille. Neljän-

teen kysymykseen tutkimuksen tekijä havaitsee sähköisen tarjoustyökalun hyö-

dyistä kohdeyrityksen myyjien kanssa keskustelemalla ja seuraamalla myyjien 

sähköisen tarjoustyökalun käyttöä konkreettisissa myyntiprojekteissa. 

Johtopäätösten rakenteiden selventämiseksi tutkimuskysymykset ovat omien ala-

otsikoiden alla. Tutkimuksia tullaan arvioimaan kappaleessa 5.2. 

5.2.1 Sähköisestä tarjoustyökalusta saatavat tiedot 

Taulukossa kaksi on esitetty tarjousdokumentissa esitetyt tiedot osioittain sekä 

lisätty pääsyyt millaisia tietoja osioissa esitetään. Taulukossa on myös esitetty 

millaisia tiedon vaatimuksia ja miksi nämä tiedot vaaditaan tarjousdokumenttiin. 

Taulukko 2, Tarjousdokumentaation tietojen vaatimukset osioittain. 

Tarjouksen 

osio 

Tiedon vaatimus Miksi? 

Tilaaja ja toi-

mittajatiedot 

Esitetään mahdollisimman tar-

kasti toimittajatiedot sekä asi-

akkaan tiedot. 

Myyjän vaihtuessa voidaan 

helposti tarjouksesta katsoa 

keneen asiakkaan puolelta 

ollaan yhteydessä. 

Ehdot Esitetään tarjouksen kaupalliset 

ehdot mahdollisimman laajasti. 

Asiakas tietää millaisilla 

ehdoilla kohdeyritys on tar-

jonnut tuotteita. Myyntivai-

heesta siirryttäessä projekti-

vaiheeseen kohdeyrityksen 

projektiosasto käyttää tar-

jousta projektin toteuttami-

seen. 
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Laitteen tiedot Esitetään asiakkaalle tarjotta-

van tuotteen tiedot riittävän 

tarkasti, mutta ei anneta liikaa 

tietoja asiakkaalle tuotteesta. 

Asiakas tietää millaisen tuot-

teen on saamassa, eikä 

myyntivaiheen siirtyminen 

projektivaiheeseen aiheuta 

ongelmia tuotteen ominai-

suuksien osalta. Jos asiakas 

vaatii muutoksia tuotteeseen, 

niin voidaan aiheutuneista 

muutoksista vaatia korvaus-

ta. 

 

Tarjousdokumentissa halutaan ilmaista mahdollisimman tarkasti kohdeyrityksen 

ja asiakkaan tiedot, koska nämä tiedot kohdentavat tarjousta. Tiedot ovat tärkeitä 

kohdeyritykselle sekä asiakkaalle, koska tietojen avulla voidaan paikallistaa tar-

jous myös myöhempänä tulevaisuudessa. Esimerkiksi kohdeyritys voi kysellä 

tarjouksen perään asiakkaan yhteyshenkilön tietojen avulla, vaikka ensimmäisen 

tarjouksen asiakkaalle on toimittanut myyjä. 

Tarjouksella esitetyillä ehdoilla halutaan saada esitetty asiakkaalle, millaisilla eh-

doilla tuotetta on tarjottu. Tarjouksessa mahdollisimman tarkoilla esitetyillä eh-

doilla pyritään turvaamaan myös kohdeyrityksen selustaa. Asiakkaalla on usein 

myös omat kaupalliset sopimuspohjat, joihin tarjouksessa esitettyjä ehtoja voidaan 

verrata ja käyttää näitä neuvotteluissa hyödyksi. Esimerkiksi maksuehdot ovat 

neuvotteluissa tärkeässä roolissa. Myös tarjouksella viitatut liitteet pitää olla mai-

nittu tarjouksella sekä lähettää liitteet tarjouksen mukana asiakkaalle. Kohdeyri-

tyksen projektiosasta tarvitsee tarjouksella esitettyjä ehtoja aluksi projektin suun-

nitteluun ja sen jälkeen projektintoteuttamiseen. 

Tuotteentiedot halutaan esittää tarjouksella mahdollisimman tarkasti, jotta asiak-

kaalle on selvää, millainen tarjottu tuote on. Tarjousdokumentin tarjottavan tuot-

teen tiedoissa ei saa olla epäselvyyksiä tai mahdollisuuksia ymmärtää tuotetietoja 

väärin. Myyntiprojektin siirtyessä toteutuvaksi projektiksi, tuotetta aletaan suunni-
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tella tarjouksella esitettyjen tuotetietojen pohjalta. Jos asiakkaalla tulee toiveita tai 

lisä vaatimuksia tuotteelle, niin kohdeyritys voi perustella muutoksista aiheutuvia 

kustannuksia asiakkaalle tarjousdokumentaation tietojen avulla. 

Taulukossa kolme on esitetty tekninen erittely -dokumentaatiossa esitettyjä osioi-

den tiedon vaatimuksia sekä miksi niitä tarvitaan. Osioissa ei ole tarjouksen ehtoja 

kuten on tarjousdokumentaatiossa.  

Taulukko 3, Tekninen erittely-dokumentin vaatimukset. 

Tarjouksen 

osio 

Tiedon vaatimus Miksi? 

Tilaaja ja toi-

mittajatiedot 

Esitetään tarjouksen tiedot Voidaan paikoittaa mihin 

tarjoukseen tekninen erittely 

on tehty 

Laitteen tiedot Esitetään tuotteen tiedot mah-

dollisimman tarkasti tuotteen 

tiedot suunnittelut avuksi. 

Kohdeyrityksen suunnittelija 

pystyy suunnittelemaan tuot-

teen mahdollisimman tarkas-

ti annettujen tietojen perus-

teella.  

 

Tilaaja- ja toimittajatietoihin ei tekninen erittely -dokumentaatiossa ilmoiteta 

asiakasta eikä asiakkaan yhteyshenkilöä. Suunnittelijat eivät tarvitse tietoa asiak-

kaasta, vaan projektipäälliköllä on käytössään tarjousdokumentaatio. Projektipääl-

likkö on projektissa vastuullinen sekä toimii yhteyshenkilönä asiakkaan suuntaan. 

Suunnittelija suunnittelee asiakkaalle tuotteen ainoastaan tekninen erittely-

dokumentaation pohjalta. Laitteen tiedot esitetään tekninen erittely -

dokumentaatiossa niin tarkasti, että suunnittelija pystyy suunnittelemaan tuotteen 

juuri asiakkaan tarpeen mukaiseksi. Tekninen erittely -dokumentaatio pitää sisäl-

lään yksityiskohtaisempaa tietoa tarjotusta tuotteesta kuin tarjousdokumentaatio. 

Myyjän ei ole tarpeellista laittaa kaikkia tietoja tekninen erittely -

dokumentaatioon, vaikka se on mahdollista. 
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5.2.2 Tarjoustyökalun vaatimukset 

Sähköinen tarjoustyökalu pohjautuu ohjelmistoon, jossa vastuussa on ohjelmis-

tonkehittäjä yhdessä tuotteenomistajan kanssa. Ohjelmiston kehittäminen toteute-

taan Scrum-menetelmän avulla. Scrum-mestari antaa tuotteen omistajalle Excel-

tiedostopohjan, johon tuotteenomistaja täyttää vaadittavia tietoja. Tiedot pohjau-

tuvat ensimmäisessä haastattelussa saatuihin tietoihin, jotka ovat myös ensimmäi-

nen ja toinen tutkimuskysymys. Tuotteenomistaja tekee myyjien haastatteluiden 

pohjalta vaatimuslistan, jonka mukaan sähköistä tarjoustyökalua aletaan kehittää. 

Myyjät ovat sähköisen tarjoustyökalun käyttäjiä, joten on luonnollista pohjautua 

ohjelmiston vaatimuksissa heidän haastatteluihin. Ohjelmiston vaatimuksista seu-

raavat nousivat tärkeimmiksi: 

1. Ohjelmiston käyttäminen on yksinkertaista ja helppoa. 

2. Tietojen syöttäminen on loogista sähköisen tarjoustyökaluun. 

3. Mahdollisimman pitkälle automatisoitu työkalu. 

Vaatimuksissa otetaan huomioon myös tuotteen jatkokehityskohteet, mutta haas-

tatteluiden pohjalta keskityttiin sähköisen tarjoustyökalun toiminnallisuuteen. 

Ohjelmistonkehittäjä tekee ensimmäisen sähköisen työkalun version, jonka jäl-

keen sähköinen tarjoustyökalu on PoC-vaiheessa. 

PoC-vaiheen jälkeen pidetään uusi haastattelukierros tarkoin valikoidulle koh-

deyrityksen ryhmälle. Ryhmään kuuluu kohdeyrityksen myyntitiimi, jota haasta-

tellaan erikseen toisesta ryhmästä. Toiseen ryhmään kuuluu tuotepäällikkö, pro-

jektipäällikkö sekä projekti-insinööri. Myyjät pääsevät kokeilemaan PoC-vaiheen 

jälkeen sähköistä tarjoustyökalua, jonka jälkeen heillä on konkreettista tietoa, mil-

lainen sähköinen tarjoustyökalu on. 

Myyjien ryhmähaastattelun pohjalta tuotteenomistaja kerää tietoa, mitä sähköi-

seen tarjoustyökaluun päivitetään. Päivitettävät kohteet liittyvät ohjelmiston käyt-

tämiseen eli ohjelmiston käyttämisen yksinkertaisuuteen ja helppouteen, tietojen 

syöttämisen loogisuuteen sekä automatisointiin. 
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Toisen ryhmähaastattelun pohjalta tuotteenomistaja kokoaa sähköisen tarjoustyö-

kalun listan vaadittavista automatisoiduista kohdista. Automatisoiduilla kohdilla 

pyritään välttämään myyjien tekemät inhimilliset virheet sekä pyritään nopeutta-

maan myyjien työskentelyä tarjousvaiheessa, mikä vaikuttaa sähköiseen tarjous-

työkaluun tehtyyn vaatimukseen, yksinkertaiseen ja helppoon käyttöön. 

5.2.3 Sähköisen tarjoustyökalun hyödyt 

Tutkimuksen alussa kerrotaan sähköisen tarjoustyökalun tavoitteeksi nopeuttaa 

myyjien työtä, yhtenäistää myyjien tekemiä tarjouksia, vähentää tarjouksissa il-

meneviä virheitä sekä tuottaa tarjousdokumentaation lisäksi tekninen erittely -

dokumentti. 

Myyjät pääsevät kokeilemaan PoC-vaiheen jälkeen sähköistä tarjoustyökalua ja 

käyttämään sähköistä tarjoustyökalua konkreettisesti, mutta virallisesti sähköinen 

tarjoustyökalu otetaan käyttöön koulutuksen jälkeen ohjelmiston käyttöönotossa. 

PoC-vaiheen jälkeen myyjille tehdään tuotteenomistajan toimesta kysely, jossa 

myyjät joko lupaavat sitoutua sähköisen tarjoustyökalun käyttämiseen tai ei lu-

paudu käyttämään sähköistä tarjoustyökalua. Kaikki kohdeyrityksen myyjät sitou-

tuvat käyttämään sähköistä tarjoustyökalua. 

Tutkimuksen tekijä seuraa virallisten tarjousten tekemistä kohdeyrityksen toimis-

totiloissa, joissa myös myyjät työskentelevät. Tutkimuksen tekijän havainnot 

myyjien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta ovat seuraavia. 

- Sähköiseen tarjoustyökaluun suhtaudutaan positiivisesti. 

- Sähköinen tarjoustyökalu nopeuttaa tarjouksen tekemistä tuotteen osalta, 

jonka pohjalle sähköinen tarjoustyökalu toteutetaan. 

- Automatisoidut kentät helpottavat huomattavasti työskentelyä. 

- Sähköinen tarjoustyökalu on saatava mahdollisimman nopeasti käyttöön 

myös muiden kohdeyrityksen tuotteiden osalta. 

Pääsääntöisesti voidaan todeta keskustelujen pohjalta, että tavoitteeseen on päästy. 

Keskustelujen ja sivusta seurannan pohjalta voidaan todeta, että sähköistä tarjous-

työkalua täytyy ensi sijaisesti kehittää muiden kohdeyrityksen tuotteiden lisäämi-
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sellä sähköisen tarjoustyökalun valikoimaan. Hinnoittelun lisääminen sähköiseen 

tarjoustyökaluun mainitaan keskusteluissa myös useasti. Hinnoittelun avulla säh-

köistä tarjoustyökalua voidaan hyödyntää niin, että yksi tarjouksen tekemisen vai-

he saataisiin kokonaan pois tarjous prosessista. 

5.3 Tulosten arviointi 

Tutkimuksen voidaan nähdä onnistuneen, koska kaikkiin neljään tutkimuskysy-

mykseen saatiin vastaus. Tarjousdokumenttiin ja tekninen erittely -dokumenttiin 

löydettiin ratkaisut, jotka parantavat asiakkaan ymmärrystä tarjotun tuotteen tieto-

ja kohtaan sekä tekninen erittely -dokumentti helpottaa suunnittelijaa suunnittele-

maan juuri asiakkaan vaatimuksiin sopivan tuotteen.  

Scrum-menetelmän hyödyntäminen sähköisen tarjoustyökalun kehittämisessä 

voidaan katsoa onnistuneeksi menetelmän valinnaksi. Sähköistä tarjoustyökalua 

saatiin kehitettyä eteenpäin vaihe vaiheelta yhdistämällä tuotteenomistajan pitä-

mät ryhmähaastattelut. Ryhmähaastatteluiden etuina ovat vapaamuotoiset keskus-

telut, jotka mahdollistivat luovienkin ideoiden syntymisen (Hirsijärvi et al. 2005 s. 

194). Ideoita päästiin analysoimaan ja lisäämään sähköisen tarjoustyökalun vaa-

timuslistaan. 

Proof of Consept -vaiheen käyttäminen kokonaan uudessa ohjelmistossa voidaan 

katsoa todella tarpeelliseksi. Ennen PoC-vaihetta sähköisestä tarjoustyökalusta ei 

ollut kuin kuvan yksi hahmotelma siitä, millainen sähköinen tarjoustyökalu tulee 

olemaan. Ohjelmiston saavuttaessa PoC-vaiheen pystyttiin tarkemmin katsomaan 

ohjelmiston ominaisuuksia ja päivittämään niitä. Konkreettinen malli sähköisestä 

tarjoustyökalusta antoi ohjelmiston käyttäjille eli myyjille kokemusta millainen 

sähköisestä tarjoustyökalusta on muodostumassa. Tämän jälkeen haastattelut ja 

niiden analysointikin oli paljon helpompaa. Sähköistä tarjoustyökalua päivitettiin 

ja testattiin pyrähdyksien välillä niin pitkään kuin tuotteenomistajan tekemä tehtä-

välista saatiin viimeistä tehtävää myöden tehtyä. 

Sähköinen tarjoustyökalu toimii alkuperäisten vaatimusten mukaisesti, joita on 

pystytty testaamaan tässä sähköisen tarjoustyökalun ensimmäisessä julkaistussa 
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versiossa. Tarjouksen tekemisen nopeutuminen yhdistettynä samalla muodostu-

vaan tekninen erittely -dokumenttiin on selvästi havaittava etu tarjouksen tekemi-

sessä. Tuotteenomistajan ja tutkimuksen tekijän rooli voivat tosin hankaloittaa 

objektiivisuuden saavuttamista joidenkin vaatimusten todentamisessa, kuten Hir-

sijärvi kirjoittaa (Hirsijärvi et al. 2005, s 152). 

On selvää, että sähköisen tarjoustyökalun lisäominaisuuksien käyttöönotossa tulee 

olemaan haasteita, kun ominaisuuksia aletaan sähköiseen tarjoustyökaluun lisää-

mään. Pääasia on kuitenkin, että lisäominaisuudet otettiin vaatimuslistaan mukaan 

heti sähköisen tarjoustyökalun kehittämisen ensimmäisessä vaiheessa. Suurin osa 

epäonnistumisen syistä johtaa juurensa huonoon vaatimustenkäsittelyyn. Hyvin 

hallittu ja hoidettu vaatimustenkäsittely on yksi tae onnistuneeseen ohjelmistopro-

jektiin (Haikala & Mikkola, 2011).  

5.4 Lisätutkimuksen tarve 

Sähköinen tarjoustyökalu kehitettiin muun muassa, että myyjät saisivat tehostettua 

aikaansa, virheiltä vältyttäisiin ja saataisiin tarjousdokumenteista yhdenmukaisia 

eri myyjien välillä. Kohdeyrityksen tavoitteena tulevaisuudessa on kasvaa suu-

remmaksi ja työresursseja ei ole kannattavaa kasvattaa suhteessa liikevaihdolli-

seen kasvuun. Lisätutkimuksena voisi tarkastella myyntityön tehokkuutta ja te-

hokkuuden parantamista. Tavoitteena saada myyjille aikaa enemmän asiakaskon-

takteihin sen sijaan, että myyjät käyttävät suurimman osan ajasta toimistolla tar-

jouksien tekemiseen. 

Scrum-menetelmästä saatu kokemus ohjelmistonkehittämismenetelmänä on ollut 

positiivinen kokemus. Olisi mielenkiintoista tutkia sopisiko Scrum-menetelmä 

sovellettuna muihin teknologiayrityksen kehityshankkeisiin, esimerkiksi tuottei-

den tai tuotehallinnan kehittämiseen.  
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