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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, missä tilassa kohdeorganisaation ketteryys on ja 

mitä sillä on saavutettu. Päätutkimusongelma oli, mitä hyötyä ketteryydestä on 

kohdeorganisaatiolle ollut? Tämän lisäksi pyrittiin selvittämään, mitä ketteryydellä 

kohdeorganisaatiossa tarkoitetaan ja mitä sillä tavoitellaan. Vastausten saamiseksi 

haastateltiin kohdeorganisaation muutoksessa mukana olleita henkilöitä.  

Teorian mukaan ketteryys on kykyä reagoida muuttuvaan markkinatilanteeseen. 

Ketteryyteen liitetään myös jatkuva asiakasarvon tuottaminen, nopea palautesykli ja sen 

perusteella oppiminen. Ketterillä menetelmillä voidaan saavuttaa parempaa laatua ja 

tehokkuutta. Käsitteenä ketteryys on kuitenkin vielä melko nuori ja siitä on saatavissa 

vasta vähän tutkittua tietoa.  

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä käytettiin lean ja agile -teorioita sekä 

kohdeorganisaatiossa käyttöönotettua SAFe-viitekehystä. 

Tutkimustulokset osoittivat, että kohdeorganisaation ketteröittäminen on sujunut 

pääsääntöisesti hyvin ja siitä on jo saatu hyötyjä. Toisaalta kohdeorganisaation matka 

ketteryyteen on vasta alkanut eikä ketteryyden skaalaaminen koko organisaatioon ole 

vielä toteutunut. 
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The aim of this study was to provide comprehension about agile transformation and 

examine agility of the target organization. The main research question was: what are 

benefits of agility to the organization? In addition, the aim was to define the meaning of 

agility in the target organization and organization’s objectives for agile transformation.  

Theoretical framework of the research consists of lean and agile theories and the SAFe 

framework. As shown in theory agility is ability to react to market change. Continuous 

value creation for customers, fast feedback loop and continuous learning are also subjects 

related to agility. By utilizing lean and agile methods organization is able to improve both 

quality and efficiency. However, the concept of agility is still quite new and only a few 

researches of the subject are available.  

The research strategy was a qualitative study. Thematic interviews of key persons were 

utilized to produce comprehension of agile transformation in target organization. 

The research showed that the agile transformation of the target organization has mainly 

proceeded well. The benefits of agility are acknowledged in the organization. On the other 

hand, the target organization's journey to agility has just begun and the agility does not 

yet involve all operations of the target organization.   
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1 JOHDANTO 

Yritykset ovat siirtymässä kehitystoiminnassaan enenevässä määrin 

asiakaslähtöisiin ketteriin menetelmiin, joiden avulla pyritään vastaamaan 

aiempaa nopeammin muuttuviin asiakastarpeisiin ja markkinamuutoksiin. 

Ketterät kehitysmenetelmät voivat parantaa tehokkuutta ja laatua (Livermore 

2008 s. 32) ja ne mahdollistavat nopeammat kehityssyklit ja paremman 

asiakastarpeen huomioimisen. (Petersen et al. 2010, s. 658.) 

Ketteristä menetelmistä on tullut kiinnostavia myös suuremmissa yrityksissä. 

Vaikka alkujaan ketterät menetelmät ovatkin kehitetty yksittäisille pienille 

tiimeille, viimevuosien aikana suuremmatkin organisaatiot ovat ottaneet niitä 

käyttöön. (Dikert et al. 2016, s. 87.) Isojen yritysten suuret projektit vaativat 

ketterien menetelmien skaalaamista. Vaikka skaalaamiseen liittyy monia 

haasteita, useat suuret yritykset ovat siitä huolimatta päättäneet siirtyä 

käyttämään ketteriä kehitysmenetelmiä. Suurimpina haasteina nähdään 

useiden tiimien välinen koordinointi, puutteellinen arkkitehtuuri ja vaatimusten 

analysointi. Ketterien menetelmien hyödyntämistä laajoissa 

kehitysprojekteissa ei ole vielä juurikaan tehty tieteellistä tutkimusta. 

Myöskään sitä, mitä ketterän organisaation pitäisi näyttää, ei ole saatavilla 

tutkittua tietoa. (Paasivaara et al. 2018, s. 2551.)  Tämä Pro Gradu -tutkielma 

pyrkii osaltaan täyttämään tätä aukkoa kuvaamalla kohdeorganisaation 

agiletransformaatiota ja siihen liittyviä kokemuksia. Samalla tämä tutkielma 

pyrkii myös luomaan kuvan siitä, miltä ketterä organisaatio voisi näyttää. 

Sysäys tekemisen ketteröittämiseen tulee yleensä digitalisaatiosta ja 

kiihtyvästä kilpailusta, jotka ovat muuttaneet ohjelmistokehityksen sääntöjä. 

Perinteiset kehitysmenetelmät on todettu liian kankeiksi vastaamaan nopeasti 

muuttuviin liiketoimintavaatimuksiin ja lyhyisiin tuotesykleihin (Livermore 2008, 

s. 31). Nopeampi tuotekehitys ja kehityksen lyhemmät läpimenoajat antavat 

etulyöntiaseman tiukassa kilpailussa (Petersen et al. 2010, s. 655). Yritykset 

haluavat parantaa kilpailukykyä ja mahdollisuuksia pärjätä kiivaassa 

kilpailussa, joten ne kehittävät nopeuttaan sekä kykyä vastata muutokseen. 
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Ketteristä menetelmistä haetaan apua myös ohjelmistokehitysprojektien 

haasteisiin. (Paasivaara et al. 2018, s. 2554.) 

1.1 Tutkielman taustaa 

Kohdeorganisaatiossa kehitystoiminnan ketteröittäminen aloitettiin tiimitasolta 

jo noin kymmenen vuotta sitten. Ensimmäiset kokeilut tehtiin Scrumilla. 

Ketterien menetelmien laajempi käyttöönotto alkoi kuitenkin vasta muutama 

vuosi sitten, kun organisaatiossa aloitettiin Scaled Agile Framework -

viitekehyksen, eli SAFe:n käyttöönotto. Muutoksen tarkoituksena oli skaalata 

ketterä tekeminen tiimitasolta ohjelmatasolle ja edelleen koko yrityksen tasolle. 

Kohdeorganisaatiossa ketteriä menetelmiä on otettu käyttöön laajasti 

useamman vuoden aikana. Ketterä tekemisen tapa koskee kymmeniä tiimejä 

ja yli 400 henkilöä, joten kyseessä on Dikertin (2016) määritelmän mukainen 

laaja agiletransformaatio (Dikert et al. 2016, s. 88). 

Käsitteenä ketteryys on vielä nuori. Se mitä ketteryydellä tarkoitetaan, muuttuu 

koko ajan. Yrityksilläkään ei ole selkeää käsitystä siitä, mitä ketteryys on ja 

miten ketteryys saavutetaan. (Laanti et al. 2013, s. 265–257.) Tieteellinen 

tutkimus on keskittynyt käsitteen määrittelemiseen, ja agile transformaatioiden 

tutkimus on vielä vähäistä. Konsulttien tarjoamien ketteryyttä skaalaavien 

viitekehysten, kuten SAFe:n toimivuudesta ei ole olemassa tutkittua tietoa. 

(Paasivaara et al. 2018, s. 2590.) Tutkittava organisaatio on mielenkiintoinen 

kohde ketteryyden tutkimiselle. Ketteröittäminen on aloitettu vähitellen jo 

vuosia sitten, ja muutama vuosi sitten käyttöön otetusta SAFe-viitekehyksestä 

alkaa olla jo kokemuksia jaettavaksi. Tutkimus toimii myös 

kohdeorganisaatiolle tarkastuspisteenä siihen, mitä ketteryyden suhteen on 

tähän mennessä tehty ja miten organisaation ketteryyttä pitäisi edelleen 

kehittää. Tutkimuksella pyritään nostamaan esiin myös ketteryyttä estäviä 

kipukohtia ja selvittämään miltä ketterä organisaatio voisi näyttää. 
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1.2 Tutkimusongelma 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kohdeorganisaatiossa tehtyä 

muutosta, missä otettiin käyttöön ketteriä kehitysmenetelmiä. Tutkimuksella 

pyritään selvittämään, missä tilassa kohdeorganisaation ketteryys on nyt ja 

mitä sillä on saavutettu. Lisäksi selvitetään, minkälaisena haastateltavat 

näkevät ketterän organisaation. Tutkimuksen tutkimusongelma on, miten 

siirtyminen ketterämpään tekemiseen on onnistunut ja mitä hyötyä 

ketteryydestä on kohdeorganisaatiolle ollut? Tutkimusongelmaan pyritään 

saamaan vastaus tutustumalla ketteryyden teoriaan ja menetelmiin, sekä 

tapoihin, joilla ketteryyden hyötyjä voidaan arvioida. 

Tutkimusongelmaan pyritään vastaamaan viidellä tutkimuskysymyksellä. 

Tutkimuskysymykset ja niihin saadut vastaukset muodostavat kuvan 

kohdeorganisaatiossa tapahtuneesta muutoksesta ja sen vaikutuksista. 

Tutkimuskysymys 1. Miksi organisaatio aloitti toiminnan ketteröittämisen? 

Tutkimuskysymys 2. Miten muutos on edennyt? 

Tutkimuskysymys 3. Mitä haasteita organisaatio on kohdannut toiminnan 

ketteröittämisessä? 

Tutkimuskysymys 4. Mitä hyötyjä ketteröittämisestä on ollut? 

Tutkimuskysymys 5. Minkälainen on ketterä yritys? 

1.3 Viitekehys 

Ketteryys rakentuu lean- ja agile filosofioista. SAFe-viitekehys kokoaa leanin 

ja agilen opit yhdeksi ehyeksi malliksi. Tutkielman teoriaosuudessa käsitellään 

lean ja agile -filosofioita. Lean esitellään perehtymällä Toyotan malliin ja työn 

virtaukseen. Sen jälkeen esitellään Womackin ja Jonesin (2003), Toyotan 

mallin pohjalta luoma, Lean Thinking -ajattelutapa. Ketterää 
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ohjelmistokehitystä käsitellään esittelemällä Agile Manifesto, eli Ketterä 

ohjelmistokehityksen julistus. Ketterää tekemisen tapaa esitellään tarkemmin 

kuvaamalla Scrum-kehitysmalli ja kohdeorganisaatiossa käyttöönotettu 

ketteryyttä skaalaava SAFe-viitekehys. Tämän lisäksi esitellään vielä 

kohdeorganisaatiossa käytetty perinteinen vesiputousprojektimalli. Kaikki 

filosofiat ja viitekehykset esitellään niiden periaatteiden kautta. Kuten 

Poppendieck et al. (2010) toteavat, valmistavaan teollisuuteen kehitetty lean 

on periaatteidensa kautta sovellettavissa hyvin myös tuotekehitykseen 

(Poppendieck et al. 2010). Periaatteiden ymmärtäminen mahdollistaa myös 

muiden teorioiden syvällisemmän tulkinnan ja soveltamisen. Teoriaosuuden 

lopuksi tutustutaan ketteristä menetelmistä tehtyihin aikaisempiin tutkimuksiin 

sekä pohditaan ketteryyttä käsitteenä.  

Tutkimusmenetelmänä käytetään teemahaastattelua, jolla pyritään 

kartoittamaan laajasti eri toimijoiden näkemyksiä ketteryydestä ja sen 

tuloksista. Kohdeorganisaatiosta valittiin 11 eri rooleissa toimivaa 

ketteröittämisessä mukana ollutta henkilöä ja heiltä kysyttiin 

kohdeorganisaatiossa tapahtuneesta muutoksesta, ketteryyden 

kehittymisestä ja siitä saaduista hyödyistä. Tutkimuksessa selvitettiin myös 

haastateltavien mielipidettä ketteryyden esteistä ja siitä, miltä ketterä 

organisaatio voisi näyttää. 

1.4 Rajaukset 

Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia kohdeorganisaatiossa tehtyä muutosta, 

missä käyttöönotettiin ketteriä työkaluja ja toimintamalleja. Tutkimuksessa 

käsitellään vain niitä organisaation osia, joissa ketteriä menetelmiä on otettu 

käyttöön. Tämä rajaa pois ne organisaation osat, joissa muutosta ei ole vielä 

tehty. 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus koostuu johdannosta, teoreettisesta viitekehyksestä, 

tutkimusmenetelmien esittelystä ja johtopäätöksistä. Johdannossa lukijalle 
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pyritään luomaan ymmärrys aihealueesta sekä siitä, miten aihetta 

tutkimuksessa lähestytään. Johdannossa kerrotaan myös tutkimusongelma ja 

todetaan tutkimuksen rajaukset. Teoriaosuus koostuu neljästä osasta. 

Ensimmäisessä osassa esitellään lean-filosofia ja siihen liittyviä sovelluksia 

sekä periaatteita. Toisessa osassa esitellään ketterää ohjelmistokehitystä, sen 

perusteita ja sovelluksia. Tässä kohdassa esitellään myös 

kohdeorganisaatiossa käyttöön otettu SAFe-malli. Kolmannessa osassa 

tarkastellaan perinteistä projektimallia. Teoriaosuuden päättää tutustuminen 

ketteryydestä tehtyihin aikaisempiin tutkimuksiin. Teoriaosuuden jälkeen 

käsitellään tutkimusmenetelmät ja aineiston keräystapa. Lopuksi esitellään 

tutkimuksen keskeisimmät havainnot ja niiden perusteella tehdyt 

johtopäätökset. 
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2 KETTERÄT KEHITYSMENETELMÄT 

2.1 Teoreettisen viitekehyksen esittely 

Tässä työssä ketteryyttä käsitellään lean ja agile -teorioiden kautta. Yrityksen 

ketteryys koostuu sen reagointikyvystä markkinamuutoksiin ja kyvystä tehdä 

nopeita muutoksia. Ketteryys tarkoittaa lyhyitä läpimenoaikoja, hyvää virtausta 

ja sitä kautta liiketoiminnan ohjattavuutta. Ketteryydellä tavoitellaan myös 

parempaa menestystä kehitysprojekteissa ja tarkempaa lyhyen aikavälin 

ennustettavuutta, mutta samalla ketteryys tunnustaa kompleksiuuden eikä 

edes yritä tehdä liian kauaskantoisia ja sitovia suunnitelmia tulevaisuudesta.  

Ketterä organisaatio ottaa oppeja sekä leanista että agilesta. Agile-

menetelmissä on yhtäläisyyksiä lean-käytäntöihin. Esimerkiksi Scrumissa 

käytetty retrospektiivi (Sutherland 2015, s. 150–151) voidaan rinnastaa leanin 

Kaizeniin, jatkuvan parantamisen ja täydellisyyden tavoittelun filosofiaan (Liker 

2010, s. 23). Myös Microsoftin aikanaan käyttämässä iteratiivisessa tai 

ketterässä menetelmässä oli paljon yhtäläisyyksiä Toyotan käyttämään 

malliin. Ennen kuin Windows tiimeistä tuli kohtuuttoman suuria, myös Microsoft 

sovelsi imuohjautuvuutta tuotekehityksessään. (Poppendieck et al. 2012, s. 

27.)  

Lean ja agile -teorioiden lisäksi teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään 

kohdeyrityksessä käyttöönotettua Scaled Agile Framework:ia, eli SAFe:a, joka 

yhdistää leanin ja agilen yhdeksi viitekehykseksi. Kohdeyritys on ottanut 

käyttöön SAFe-viitekehyksen osia muutaman vuoden ajan. SAFe-mallin 

käytännöt ovat näkyvimpiä ilmentymiä kohdeyrityksen ketterästä tekemisestä. 

Kaikki kehitystyöhön osallistuvat henkilöt yhteen keräävä Product Increment -

suunnittelupäivä sekä miltei koko yrityksen läpileikkaava tekemisen rytmitys 

ovat helposti tunnistettavia muutoksia kohdeyrityksen aikaisempaan 

toimintaan verrattuna. (www.scaledagileframework.com.) 

Leanin, agilen ja SAFe:n lisäksi teoriaosuudessa esitellään lyhyesti 

perinteinen projektikehitysmalli, joka kohdeyrityksellä on ollut käytössä ennen 
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agiletransformaation aloittamista. Perinteistä vesiputousmallia käytetään 

kohdeyrityksessä edelleen niiden kehitystarpeiden osalta, jotka tehdään 

sellaisen organisaation osan tai osien toimesta, jotka eivät ole vielä 

omaksuneet ketteriä kehitysmenetelmiä. (www.scaledagileframework.com.) 

 

 

Kuva 1. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen asemointi. 

Teoreettinen viitekehys muodostuu lean- ja agile -teorioista sekä ketteryyttä 

skaalaavasta SAFe-viitekehyksestä. Kaikkia näitä teorioita käsitellään niiden 

periaatteiden kautta. Tämän lisäksi teoriaosuuden lopuksi tarkastellaan 

aiheesta aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia ja ketteryyden käsitettä.  

2.2 Lean 

Seuraavaksi käsitellään leania, sen syntyä, periaatteita ja filosofiaa, jonka 

päälle lukuisat sovellutukset ja työkalut ovat muodostuneet. Aluksi esitellään 

Toyotan tuotantojärjestelmä, Toyota Production System, sekä Toyotan tavan 
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14 periaatetta. Tämän jälkeen käsitellään virtaustehokkuutta ja Womacin ja 

Jonesin kehittämää Lean Thinking -johtamisfilosofiaa.  

Lean on käsite, jonka länsimaiset tutkijat keksivät seuratessaan Toyotaa ja sen 

tehokkuutta. Lean alkoi kehittyä toisen maailmansodan jälkeen Japanissa 

Toyotan kehittäessä ainutlaatuista lähestymistapaa autojen valmistukseen. 

Syntyi Toyota Production System, Toyotan tuotantojärjestelmä, joka toimii 

perustana leanille. (Liker 2010, s. 7; Modig et al. s.126.) 

Toyotan käyttämät menetelmät pienensivät radikaalisti meneillään olevan työn 

määrää ja varastoja, laajensivat työntekijöiden vastuualueita ja mahdollistivat 

paremman laadun tuotantolinjoilla. Avaintekijä oli käänteinen virtaus, jolla 

kontrolloitiin tuotantoa. Tämä antoi Toyotalle mahdollisuuden tehdä pieniä eriä 

komponentteja juuri oikeaan aikaan ja toimittaa niitä jakelijoille tarpeen 

mukaan ilman tarvetta isoista varmuusvarastoista. Perusajatuksena oli 

mukautuva imuohjautuvuus ja jatkuva virtaus. (Poppendieck et al. 2012, s. 26.) 

Lean on käsitteenä laajentunut miltei kaikkialle. Lean voidaan käsittää 

abstraktina asiana: asennoitumisena, filosofiana, kulttuurina ja periaatteena. 

Toiset lähteet taas kuvaavat leania konkreettisempana asiana kuten 

työskentelytapana, menetelmänä ja työkaluna. Yleisesti hyväksyttyä 

määritelmää ei ole. (Modig et al. 2013, s. 85.) 

James Womack ja Daniel Jones esittävät leanin viisivaiheisena prosessina. 

Prosessi koostuu asiakkaan arvon ja arvovirran määrittämisestä, virtauksesta, 

imuohjauksesta ja erinomaisuuden tavoittelusta. Kirjassa The Machine That 

Changed The World kuvataan Toyotan tapaa leaniksi, koska se tekee 

enemmän vähemmällä. (Womack et al. 2003; Womack et al.1990). 

Lean on yrityksen arvon tuottamisen toimintastrategia, joka korostaa 

virtaustehokkuutta resurssitehokkuuden sijaan. Eliminoinnin, vähentämisen ja 

hallinnan kautta on kuitenkin pyrkimyksenä parantaa jatkuvasti sekä 

virtaustehokkuutta että kapasiteetin tehokasta käyttöä.  (Modig et al. 2013 s. 

117 -123.) 
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2.2.1 TPS - Toyota Production System 

Toyotan malli syntyi aikana, jolloin Japanin automarkkinat olivat pienet, ja kun 

rahasta ja muista resursseista oli pulaa. Toyotan kilpailijat Ford ja GM käyttivät 

samaan aikaan massatuotantoa ja suurtuotannonetuja tuottaakseen 

mahdollisimman paljon mahdollisimman edullisesti. Toyotan taas piti 

mukautua pieniin kotimarkkinoihin tuottamalla samalla linjastolla 

mahdollisimman paljon erilaisia ajoneuvoja asiakastarpeen tyydyttämiseksi. 

Avaintekijäksi nousi joustavuus. Toyotalla havaittiin, että kun läpimenoajoista 

tehdään mahdollisimman lyhyitä ja keskitytään joustavuuteen, saavutetaan 

itse asiassa parempi laatu, asiakastyytyväisyys, tuottavuus sekä parempi 

välineiden ja tilan hyödyntäminen kuin mitä perinteisesti toimimalla voitaisiin 

saavuttaa. (Liker 2010, s. 6-8, Modig et al. 70 - 71.) 

Resurssien niukkuus pakotti Toyotan kehittämään uuden tavan ajatella 

tehokkuutta. Se reagoi resurssipulaan kehittämällä virtaustehokkuutta. 

Toyotalla kehitettiin joustavia ja nopeita prosesseja, jotka tuottavat asiakkaille 

sitä mitä he haluavat, oikea aikaisesti korkeammalla laadulla ja hyvällä 

hinnalla. Useilla toimialoilla on otettu käyttöön Toyotan tuotantojärjestelmästä 

tuttuja menetelmiä. Tärkeintä on kuitenkin saada kaikki elementit toimimaan 

yhtenäisenä järjestelmänä ja jatkuvana toimintana. (Liker 2010, s. 8 –27; 

Modig et al. 2013 s. 71.) 

Liker (2010) korostaa, että Toyotan tuotantojärjestelmä (TPS) ei ole sama asia 

kuin Toyotan tapa (The Toyota Way). Toyotan tapa sisältää kulttuurin 

perusperiaatteet, joiden ansiosta Toyotan tuotantojärjestelmä toimii 

tehokkaasti. Tuotantojärjestelmän kehitys on esimerkki siitä, mitä Toyotan 

tavan sisältämät periaatteet ovat saaneet aikaan. (Liker 2010, s. 27.) 

The Toyota Way on Toyotan vuonna 2001 julkaistu sisäiseen käyttöön 

tarkoitettu kirjoitus. Siinä kuvataan Toyotan perusarvoja tarkoituksena luoda 

yhdenmukainen näkemys suuren kansainvälisen organisaation sisällä. (Modig 

et al. 2013, s.82.) 
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Toyotan tuotantojärjestelmässä kaikki osat vaikuttavat kokonaisuuteen. 

Kokonaisuus tukee ja rohkaisee ihmisiä jatkuvaan prosessien parantamiseen. 

Toyotan tuotantojärjestelmässä on kyse Toyotan tavan periaatteiden 

noudattamisesta. (Liker 2010, s.34.) 

TPS:n isänä pidetään Taiichi Ohnoa, joka aloitti uransa Toyota-konsernissa 

vuonna 1932. Ohno kehitti Toyotan tuotantofilosofiaa lähes 60 vuotta. Ohno 

julkaisi vuonna 1978 kirjan Toyota Production System: Beyond Large Scale 

Production. Toyotan tuotantojärjestelmään pohjautuva käsite lean syntyi 

vuonna 1988 kun John Krafcikin kirjoittama artikkeli, Lean-

tuotantojärjestelmän riemuvoitto, julkaistiin. Krafick osoitti, että Toyotan 

tehtaat, joissa oli pienet varastot, pienet puskurit ja yksinkertainen tekniikka 

voisivat taata sekä hyvän tuottavuuden että hyvän laadun. Krafick nimesi 

kuvaamansa tuotantojärjestelmän leaniksi. (Modig et al. 2013, s. 78–79.) 

Toyotan tuotantojärjestelmän ytimessä on hukan poistaminen. Toyotan 

tuotantojärjestelmässä prosessia tarkastellaan aina ensin asiakkaan 

näkökulmasta. Asiakas voi olla sekä sisäinen asiakas prosessin seuraavassa 

vaiheessa että loppuasiakas. Prosessista tunnistetaan asiakkaalle lisäarvoa 

tuottavat vaiheet ja ne erotetaan lisäarvoa tuottamattomista vaiheista. 

Tavoitteena on minimoida lisäarvoa tuottamattomiin vaiheisiin kuluva aika, eli 

hukka ja luoda työlle jatkuva virtaus. (Liker 2010, s. 28–29.) 

Hukan tunnistamiseksi Liker (2010) suosittelee arvovirran kartoittamista läpi 

prosessin. Kartoituksessa käydään läpi tuotoksen kulkema todellinen reitti. 

Reitiltä lasketaan lisäarvoa tuottava aika sekä arvoa tuottamaton aika. 

Tyypillisesti prosessissa on erittäin paljon lisäarvoa tuottamatonta aikaa, eli 

hukkaa. (Liker 2010, s. 30.) 

Myös yksiosainen virtaus vähentää hukkaa. Yksiosainen virtaus saadaan 

aikaan luomalla soluja, jotka tekevät alusta loppuun yhden kokonaisen 

yksikön. Lean-tuotantotavan lopullinen tavoite on soveltaa yksiosaista 

virtausta kaikkiin operaatioihin koko yrityksessä tuotesuunnittelusta 

lanseeraukseen, tilausten vastaanottamiseen ja tuotantoon. (Liker 2010, s.32.) 
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2.2.2 Toyotan tavan 14 periaatetta 

Seuraavaksi esitellään Toyotan tavan periaatteet. Vaikka kaikki Toyotan 

tuotannon käytännöt eivät suoraan olekaan siirrettävissä tuotekehitykseen, 

periaatteet toimivat yleisluotoisena ajatusmallina sitäkin paremmin.  Jos leania 

ajattelee sen periaatteiden kautta, on se hyvinkin siirrettävissä tuote- ja 

ohjelmistokehitykseen. Toyotan tavan periaatteilla voidaan kehittää prosessia 

ja parantaa laatua. (Poppendieck et al. 2012, s. 28.)  

1. periaate: Tee päätöksiä pitkän tähtäimen filosofian pohjalta, mutta myös 

lyhyen tähtäimen taloudellisten tavoitteiden kustannuksella. 

Toyotan olemassa olon tarkoitus rakentuu tulevaisuuden turvaamiseen. 

Toyota ei tavoittele lyhytaikaisia voittoja, vaan se pyrkii investoimaan 

tulevaisuuteen, jotta se voi jatkaa toimintaansa. Toyotan tavan mukaan Toyota 

haluaa tehdä sitä mikä on oikein yhtiön, sen työntekijöiden, asiakkaiden ja 

yhteiskunnan kannalta. Tämä toimii kaikkien periaatteiden perustana. (Liker 

2010, s. 71–72.) 

Toyotan liiketoimintapäätökset perustuvat sen filosofioihin. Filosofioita 

muutetaan vai jos maailmassa tapahtuu perustavaa laatua oleva muutos, joka 

vaikuttaa yrityksen pitkän tähtäimen selviytymiseen. (Liker 2010, s. 82.) 

2. periaate: Luo jatkuva prosessin virtaus tuodaksesi ongelmat esille. 

Virtauksen luominen paljastaa prosessin tehottomuuksia. Lean-prosessissa 

ongelmat nousevat esiin välittömästi niiden syntyessä, koska puskureita ei ole. 

Näin tehottomuus ei voi jäädä kenenkään huomaamatta. On tärkeää, että 

virtaus luodaan prosesseja parantamalla. Useimmat prosessit sisältävät 90 % 

hukkaa ja vain 10 % lisäarvoa tuottavaa työtä. (Liker 2010, s. 87–89.)  

Periaate 3: Käytä imujärjestelmiä välttääksesi ylituotantoa 

Toyotan tavassa imu tarkoittaa juuri oikeaan aikaan -tuotannon ihannetilaa. 

Asiakkaalle annetaan mitä se haluaa, juuri silloin kun se haluaa, ja sen verran 

kuin se haluaa. Prosessissa edellinen vaihe tuottaa seuraavan vaiheen 
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tarvitseman tuotoksen vasta kun seuraava vaihe sitä pyytää. Tuotteita ei tehdä 

välivarastoihin vaan ainoastaan tarpeeseen. (Liker 2010, s. 104–105.) 

Periaate 4: Tasapainota työmäärää - heijunka 

Pelkästään hukkaa poistamalla ei saada aikaan toimivaa järjestelmää. 

Järjestelmä täytyy tasapainottaa. Toytan järjestelmässä tasapainottamisesta 

käytetään termiä heijunka. Heijunkaa käytetään tuotannon 

tasapainottamiseen sekä volyymien että tuotevalikoiman suhteen. (Liker 2010, 

s. 115–116.) 

Periaate 5: Luo kulttuuri, jossa pysähdytään korjaamaan ongelmia, jotta laatu 

saataisiin kuntoon heti ensimmäisellä kerralla. 

Lean-tuotannossa arvostetaan asioiden tekemistä kerralla kuntoon. Kun 

havaitaan virhe, tuotanto pysäytetään ja virheen aiheuttaja korjataan, jottei 

samaa virhe toistu enää tulevaisuudessa. Prosessin keskeyttämistä laadun 

sisään rakentamiseksi kutsutaan jidokaksi. (Liker 2010, s. 128–130.) 

Periaate 6: Standardoidut tehtävät ovat jatkuvan parantamisen ja 

työntekijöiden osallistamisen perusta. 

Standardointi mahdollistaa jatkuvan parantamisen, eli kaizenin. 

Standardoimatonta ja koko ajan muuttuvaa prosessia on mahdotonta 

parantaa. Työtä on pyritty standardoimaan jo tieteellisen liikkeenjohdon isästä 

Frederick Taylorista lähtien. Taylorin malli loi ankaria byrokratioita, joissa 

johtajat vastasivat ajattelusta ja työläiset suorittivat standardoituja tehtäviä. 

Yleensä byrokratiat keskittyvät sisäiseen tehokkuuteen eivätkä ne reagoi 

muutoksiin ympäristössä. Niissä on usein myös epämiellyttävää työskennellä. 

Useimmat nykypäivän organisaatiot yrittävät kuitenkin olla joustavia ja 

orgaanisia. Tämä tarkoittaa tehokkuuteen panostamista, muutoksiin 

mukautumista työntekijöitä osallistuttamalla. Toimintaympäristön yhä 

kiivaamman muutoksen aikana itseohjautuvat tiimit ovat saaneet jalansijaa 

joustavuuden ja kilpailukyvyn tavoittelussa. (Liker 2010, s. 140–144.) 
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Periaate 7: Käytä visuaalista ohjausta, jotta ongelmat eivät jää piiloon 

Visuaalinen ohjaus tarkoittaa kaiken tyyppistä juuri oikeaan aikaan -

informaatiota, jolla varmistetaan prosessien asianmukainen suoritus. 

Visuaalisuus tarkoittaa sitä, että yhdellä vilkauksella voidaan nähdä tehtävän 

suorituksessa käytettävä standardi ja mahdollinen poikkeama standardista. 

Käytännössä työpisteen ohi kävelevä henkilö voisi nähdä noudatetaanko 

standardeja työtehtäviä tai toimintaohjeita. Kanban on yksi esimerkki 

visuaalisesta ohjausjärjestelmästä. Kanbanin avulla pystytään välittömästi 

näkemään prosessin tila. (Liker 2010, s. 152.) 

Periaate 8: Käytä ainoastaan luotettavaa, perusteellisesti testattua 

teknologiaa, joka palvelee ihmisiä ja prosesseja 

Toyotan suhtautumista tekniikkaan kuvaa ajatus, jonka mukaan loppujen 

lopuksi yksittäisen ihmisen täytyy kuitenkin ratkaista kaikki ongelmat. Koneet 

eivät sitä tee ihmisten puolesta. Teknologian täytyy aina tuoda lisäarvoa. 

Lisäksi teknologia ei saa olla ristiriidassa Toyotan filosofian eikä 

toimintaperiaatteiden kanssa. Nämä periaatteet ovat ihmisten arvostaminen 

koneiden edelle, yksimielisyyden käyttö päätöksissä ja operatiivinen 

painopiste hukan eliminoinnissa. (Liker 2010, s. 159–160.) 

Periaate 9: Kasvata johtajia, jotka tunteva työn perusteellisesti, noudattavat 

filosofiaa ja opettavat sitä muille 

Toyota pyrkii löytämään uudet johtajat omasta organisaatiostaan. Uusilta 

johtajilta odotetaan Toyotan kulttuurin vaalimista, eli päätöksiä tehdään hitaasti 

ja vaihtoehtoja perusteellisesti harkiten. Toyotan johtajat ovat oppivien 

organisaatioiden rakentajia, valmentajia ja ohjaajia. (Liker 2010, s. 175–176.) 

Periaate 10: Kehitä poikkeuksellisen eteviä ihmisiä ja tiimejä, jotka noudattavat 

yrityksen filosofiaa 

Toyotalla tiimityö koetaan erityisen tärkeäksi. Henkilöiden välillä halutaan 

vallitsevan molemminpuolinen kunnioitus ja luottamus siihen, että kaikki 

tekevät työnsä ja että yritys menestyy. Työntekijöitä haastetaan koko ajan 
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parempiin suorituksiin samalla heitä kunnioittaen. Tiimityö on yhtiön perusta, 

mutta yksittäiset työntekijät tekevät kuitenkin ison osan työstä ja antavat 

kaikkensa yrityksen menestyksen eteen. (Liker 2010, s. 186.) 

Periaate 11: Kunnioita yhteistyökumppaneilla ja alihankkijoilla laajennettua 

verkostoa tarjoamalla heille haasteita ja auttamalla heitä kehittymään 

Toyotalla on erittäin korkeat laatustandardit ja vaatimukset niin omaan kuin 

kumppaneiden työhön. Toyota auttaa kumppaneitaan parantamaan 

toimintaansa ja nousemaan samalle tasolle heidän itsensä kanssa. Toyotan 

alihankkijat ovat olennainen osa juuri oikeaan aikaan -filosofiaa, joten myös 

kumppaneiden on toimittava Toyotan mallin mukaisesti. Alihankkijat ovat 

Toyotan sisäisten työtekijöiden tavoin osa laajempaa perhettä. Perheeseen ei 

pääse helposti, vaan jokaisen uuden alihankkijan kanssa lähdetään aluksi 

liikkeelle pienistä tilauksista. Kumppaneiden tulee todistaa sitoutuminen 

korkeisiin vaatimuksiin. Kun he suoriutuvat hyvin ensimmäisten tilausten 

kanssa, he saavat yhä suurempia tilauksia. Vähitellen Toyota adoptoi heidät 

osaksi perhettä. Perheeseen päässeet yritykset yleensä pidetään osana 

perhettä, eikä ketään potkaista pois ilman erityisen painavaa syytä. (Liker 

2010, s. 202.) 

Periaate 12: Mene itse paikan päälle katsomaan ymmärtääksesi tilanteen 

perusteellisesti (genchi genbutsu) 

Toyotan tuotantojärjestelmän luoja Taiichi Ohno neuvoi tarkkailemaan 

tuotantoa lattiatasolta ilman ennakkoluuloja ja tyhjin mielin sekä kysymään 

jokaisen asian kohdalla viisi kertaa miksi. Genchi tarkoittaa todellista paikkaa 

ja genbutsu todellisia materiaaleja tai tuotteita. Toyotan mallissa genchi 

genbutsulla tarkoitetaan paikan päälle menemistä todellisen tilanteen 

ymmärtämiseksi. Tilanteessa pyritään todellakin ymmärtämään syvällisesti 

virtauksen prosessit ja kaikki mitä on meneillään. Genchi genbutsusta on 

eritasoisia versioita. Syvällisemmälle tasolle pääseminen vaatii paljon aikaa ja 

paneutumista. (Liker 2010, s. 223–224).  
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Periaate 13: Tee päätöksiä hitaasti yksimielisyyden pohjalta kaikkia 

vaihtoehtoja perusteellisesti harkiten; toteuta päätökset nopeasti 

Toyota käyttää perusteellista harkintaa päätöksenteossa ja se harkitsee 

laajasti vaihtoehtoisia ratkaisuja. Vaihtoehtojen vertailussa käytetään hyväksi 

muun muassa genchi genbutsua ja viisi kertaa miksi -menetelmää. Vaikka 

Toyota käyttää paljon aikaa vaihtoehtojen pohtimiseen, se on silti toistuvasti 

kilpailijoitaan nopeampi tuotekehityksessä. (Liker 2010, s. 238–240.)  

Periaate 14: Tee yrityksestä oppiva organisaatio väsymättömän arvioinnin 

(hansei) ja jatkuvan parantamisen (kaizen) kautta 

Oppivan organisaation tärkein kyky on oppimaan oppiminen. Oppiva 

organisaatio ei ole koskaan valmis vaan se on jatkuvalla matkalla. Toyota on 

onnistunut yhdistämään standardisoinnin ja innovoinnin tavalla, joka luo 

jatkuvuutta. Työntekijöiden innovoidessa innovaatiot siirtyvät organisaation 

laajuisiksi opeiksi standardoinnin avulla, kunnes taas löydetään parempi tapa, 

jonka perusteella luodaan uusi standardi. Toyotan tuotantojärjestelmän 

tarkoitus on laittaa tiimien jäsenet ajattelemaan, oppimaan ja kasvamaan. 

(Liker 2010, s. 250–251.) 

Edellä esitellyt 14 Toyotan tavan periaatetta toimivat pohjana leanille 

tekemiselle ja niitä voi käyttää yleisinä ohjeina myös muissa kehitys ja 

tuotantoympäristöissä.  

2.2.3 Resurssitehokkuus vs. virtaustehokkuus 

Seuraavaksi tarkastellaan resurssitehokkuuden ja virtaustehokkuuden välistä 

suhdetta ja pohditaan sitä, miksi virtaustehokkuus olisi organisaation 

ketteryyden kannalta parempi vaihtoehto.  

Suurtuotannon edut saavutetaan keskittymällä resurssitehokkuuteen. 

Jokaisesta koneesta ja ihmisestä yritetään puristaa mahdollisimman suuri 

tehokkuus, jotta yksikkökohtainen hinta saadaan mahdollisimman edulliseksi. 

Henkilöt voidaan jakaa osaamisalueensa mukaisesti ryhmiin tai osastoihin, 



22 

joissa johtajan on helppo aikatauluttaa tekeminen niin, että koneet ja ihmiset 

ovat koko ajan täystyöllistettyjä ja sitä kautta tehokkaita. Kokonaisuuden ja 

asiakkaan kokeman arvon tuottamiseksi tarvitaan useiden osastojen tuotoksia 

yhteen sovitettuna. Jotta jokainen osa-alue olisi mahdollisimman tehokas, 

vaatii suurtuotanto välivarastoja. Leanin ajattelutavan mukaan ylituotanto on 

hukkaa, joka heikentää virtaustehokkuutta. Vaikka yksikkökohtainen 

tehokkuus on korkeaa, yhden valmiin tuotteen valmistuminen kestää usein 

moninkertaisen ajan virtaustehokkaaseen tekemiseen verrattuna. Leanissa 

tekemisessä optimoidaan materiaalin kulku prosessin läpi. Yksiosaisessa 

virtauksessa kaikki prosessit sijoitetaan fyysisesti peräkkäin, jolloin tilaus 

tuotetaan lyhimmässä ajassa. Lean-ajattelussa ihanteellinen eräkoko on aina 

yksi. Tämä saavutetaan hajottamalla resurssitehokkuuden saarekkeet ja 

muodostamalla tuotteen mukaisia työsoluja. (Liker 2010, s. 90–93.) 

Yksiosaisella virtauksella saavutetaan Likerin (2010) mukaan useita hyötyjä. 

Näitä ovat sisäänrakennettu laatu, joustavuus, tuottavuuden paraneminen, 

lattiatilan vapautuminen, työturvallisuuden ja moraalin paraneminen ja 

varastokustannusten pieneminen. Yksiosaisessa mallissa työskentelevien 

ihmisten tulee olla monitaitoisia työskennelläkseen eri osissa 

valmistusprosessia. (Liker 2010, s. 95–97.) 

Yksiosaiseen tuotantoon siirtyminen aluksi hidastaa tuotantoa. Tämän jälkeen 

voidaan alkaa miettiä, miten tarvittu määrä saadaan aikaan. Virtauksen luonti 

ei ole yritykselle ilmaista tai helppoa ja muutos aiheuttaa yleensä aina aluksi 

ongelmia ja kustannuksia. Jatkuvan virtauksen tarkoitus on juuri ongelmien 

nostaminen esille. Tunnistettujen ongelmien korjaaminen kehittää prosessia ja 

parantaa virtausta. (Liker 2010, s. 100–101.) 
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Kuva 2. Tehokkuusmatriisi. Mukailtu Modig et al. 2013 kuvasta. 

Tehokkuusmatriisissa organisaatio voidaan luokitella kahden ominaisuuden 

mukaisesti. Organisaatiolla voi olla pieni tai suuri resurssitehokkuus sekä pieni 

tai suuri virtaustehokkuus. Suuren resurssitehokkuuden organisaatiossa on 

useita tehokkuussaarekkeita. Niissä resurssitehokkuus on suuri, mutta 

virtaustehokkuus pieni. Resurssitehokkuus on saatu aikaan osaoptimoinnilla 

ja virtaustehokkuuden kustannuksella. (Modig et al. 2013, s. 99.) 

Virtaustehokkuuden ollessa suuri ja resurssitehokkuuden pieni, on 

organisaation resursseissa oltava vapaata kapasiteettia. Virtaustehokkuus on 

saavutettu resurssitehokkuuden kustannuksella. Toiminnan tehostaminen 

vaatii hyvää kokonaisuuden ymmärtämistä. (Modig et al. 2013, s. 99–100.) 

Matriisin vasemmassa alakulmassa virtaustehokkuus samoin kuin 

resurssitehokkuus ovat heikkoja. Tämä on ei-toivottu tila, jossa resursseja 

tuhlataan ilman, että asiakkaalle pystyttäisiin tuottamaan arvoa. 

Ihannemaa on kuvan oikeassa yläkulmassa. Siinä sekä virtaustehokkuus että 

resurssitehokkuus ovat suurta. Tämän tavoiteltavan tilan saavuttaminen 

vaatisi tietoa asiakkaan nykyisistä ja tulevista tarpeista ja täydellistä 

resurssijoustavuutta. Asiakkaiden tarpeet pitäisi pystyä ennakoimaan tarkasti. 
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Pitäisi tietää mitä tarvitaan, milloin tarve syntyy ja minkä määrän asiakas 

tarvitsee. Tarpeiden tarkka ennakoiminen on mahdotonta. Resurssijousto 

vaatii joustavaa organisaatiota, jotta se pysyisi toimittamaan mitä tarvitaan, 

milloin tarvitaan ja sen verran kuin tarvitaan. Käytännössä täydellisen 

virtaustehokuuden ja resurssitehokkuuden saavuttaminen on mahdotonta. 

Organisaation sijoittumisen matriisiin määrää kysynnän ja tarjonnan vaihtelu. 

Vaihtelu määrittää tehokkuusrajan, jota voidaan pitää organisaation 

tehokkuuden maksimina.  (Modig et al. s. 99–105.) 

Tehokkuusparadoksissa on kyse siitä, että huomion kohdistaminen entistä 

tehokkaampaan resurssien hyödyntämiseen lisää työmäärää. 

Resurssitehokkuuteen keskittyminen luo kielteisiä vaikutuksia sekä asiakkaan, 

yrityksen toiminnan, että henkilöstön näkökulmasta. Modig et al. (2013.) 

kuvaavat kolme kielteisten vaikutusten taustalla olevaa tehottomuuden 

lähdettä. Niitä ovat pitkät läpimenoajat, useat samanaikaiset virtausyksiköt ja 

uudelleen aloittamisen tarve. Jokainen näistä tehottomuuden lähteistä 

aiheuttaa toissijaisia tarpeita yrityksen ratkaistavaksi, joita ei olisi ilman 

alkuperäistä tehottomuuden lähdettä. Esimerkiksi moni samanaikainen 

virtausyksikkö vaatii varastointia, joka taas vaatii lisäresursseja. Liian monen 

samanaikaisen asian hoitaminen on tehotonta ja asiat karkaavat hallinnasta. 

Tämä taas aiheuttaa työntekijöissä turhautumista ja stressiä. Kaiken kaikkiaan 

toissijaiset tarpeet aiheuttavat lisätyötä. Resursseja hukataan sekä yksilön että 

organisaation tasolla. (Modig et al. s 47–65.) 

2.2.4 Lean Thinking 

Lean Thinking on James P. Womackin ja Daniel T. Jonesin lanseeraama termi 

mallista, joka perustuu heidän tekemäänsä tutkimukseen Toyotan tavasta 

toimia. Lean Thinking pyrkii kuvaamaan uuden näkökulman työn uudelleen 

organisoinnista siten, että se tuottaa enemmän arvoa poistamalla hukkaa.  

Womack ja Jones (2003) kuvaavat hukkaa arvoa tuottamattomana 

inhimillisenä tekemisenä. Lisäksi hukkaa ovat korjaustarpeen aiheuttava 

virheet, kenenkään tarvitsemien tuotteiden tuottaminen, prosessin osat, joita 
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ei välttämättä tarvita, työntekijöiden ja tuotteiden tarpeeton liikkuminen sekä 

työntekijöiden tarpeeton odottaminen, kun prosessin edellinen vaihe ei pysty 

toimittamaan ajoissa. (Womack et al. 2003, s. 15.) 

Lean Thinking voidaan jakaa viiteen periaatteeseen. Ne ovat arvo, arvovirta, 

virtaus, imu ja erinomaisuuden tavoittelu. Seuraavissa kappaleissa käsitellään 

näitä viittä periaatetta tarkemmin. 

Arvo 

Kaikki lähtee arvosta ja sen tuottamisesta. Arvoa voidaan mitata ainoastaan 

lopullisen asiakkaan kokemana. Tämän takia arvon tarkka määrittely on 

tärkeää. Tuottamalla täydellisellä prosessilla väärän tuotteen tai palvelun 

saadaan aikaan vain hukkaa. (Womack et al. 2003, s. 16–19.) 

Perinteisesti arvon määrittämisessä menee vikaan moni asia. Usein arvon 

tuottamiseen osallistuu useampi yritys, joista jokainen tarkastelee ainoastaan 

omaa osuuttaan arvon tuotosta. Asiakkaan kokema arvo on näiden kaikkien 

osien summa ja hänen kannalta katsottuna arvo muodostuu kokonaisuuden 

toimivuudesta. Arvo tuleekin määrittää koko tuotteen osalta.  (Womack et al. 

2003, s. 34.) 

Arvo tulisi miettiä uudelleen kokonaisuutena. Esimerkiksi auton myynti- ja 

huoltopalvelun voisi uudelleen ajateltuna korvata henkilökohtaisena 

liikkumispalveluna. Prosessiin liittyy oleellisena osana jatkuva tuotteen 

uudelleen määrittely, joka on tärkeää tuotteen kehittymisen ja uusien 

asiakkaiden löytämisen takia. Leanin yrityksen tulee jatkuvasti tarkastella 

tuottamaansa arvoa ja tehdä korjauksia tarvittaessa. Tällä jatkuvalla 

parantamisella on analogia kaizenin eli jatkuvan parantamisen kanssa. 

(Womack et al. 2003, s. 35.) 

Kun tuote on määritelty, täytyy määrittää myös tavoitehinta. Tavoitehinta on se 

hinta mitä tuotteen tekeminen maksaisi, jos kaikki näkyvissä oleva hukka 

saataisiin poistettua prosessista. Tämä toimii tuotekehityksen ja hukan 

poistamisen tavoitteena ja sitä käytetään myös tuotteen hinnoittelupäätöstä 

tehtäessä. (Womack et al. 2003, s. 35–36.) 
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Vargo ja Lusch (2004) ovat käsitelleet samaa asiaa markkinoinnin 

näkökulmasta. Markkinointi on muuttunut tuotekeskeisestä aineettomaan ja 

palvelukeskeisempään suuntaan, jossa palveluprosessi ja asiakassuhde ovat 

keskiössä. Katse on kääntynyt itse tuotteesta ja sen tuottamisesta 

asiakkaaseen ja kokonaisprosessiin. (Vargo et al. 2004.) 

Arvovirta 

Arvovirta on joukko toimintoja, joita tarvitaan tuotteen tai palvelun 

tuottamiseen. Analysoimalla arvovirtaa voidaan löytää kolmen tyyppistä 

tekemistä: arvoa tuottavaa tekemistä, prosessin kannalta välttämätöntä arvoa 

tuottamatonta tekemistä sekä tekemistä joka ei tuota minkäänlaista arvoa, eli 

on pelkkää hukkaa. (Womack et al. 2003, s. 20.) 

Hukkaa voi olla arvovirran kaikissa osissa, mutta sitä syntyy erityisen helposti 

kumppanuusverkostoihin. Lean ajattelu tulee ulottaa oman organisaation yli 

käsittämään koko arvovirran aina yhteistyökumppaneihin asti. Tämä vaatii 

läpinäkyvyyden kehittämistä koko arvovirtaan, jotta osallistujat voivat 

varmistua siitä, että kaikki toimivat samojen periaatteiden mukaisesti. 

(Womack et al. 2003, s. 20–21.) Yritysten ei pitäisi kilpailla toisiaan vastaan 

vaan täydellisyyttä vastaan tunnistamalla kaikki tekeminen joka on hukkaa ja 

poistamalla se. (Womack et al. 2003, s. 49.) 

Virtaus 

Asioiden tekeminen erissä pitää tekijät ja koneet jatkuvasti täystyöllistettyinä. 

Vaikka prosessin osat ovat tehokkaita, tarkoittaa tällainen tekeminen odotusta 

eri vaiheiden välillä ja vaatii tuotosten välivarastointia. Kokonaisuuden 

kannalta yksittäisen tuotteen tekemiseen menee enemmän aikaa kuin jos 

tekeminen olisi virtauksen kannalta tehokasta. (Womack et al. 2003, s. 20–

21.) 

Henry Ford työryhmineen oli ensimmäinen henkilö, joka ymmärsi virtauksen 

potentiaalin. Ford pystyi tehostamaan työtä 90 prosentilla luomalla jatkuvan 

virtauksen T-mallin Fordin kokoonpanolinjalle vuonna 1913. Fordin kehittämä 

malli toimii ainoastaan suurella volyymilla pyörivällä kokoonpanolinjalla, jossa 
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tuote pysyi jatkuvasti täysin samana. Toisen maailmansodan jälkeen Taiichi 

Ohno alkoi kehittää Toyotalla jatkuvaa virtausta pienien eräkokojen 

tuotannossa ja tulokset olivat loistavia. (Womack et al. 2003, s. 22.) 

Kun arvo ja koko arvoketju on määritetty, voidaan fokus siirtää virtaukseen. 

Perinteisiä organisaatioita ja tehtävänkuvia ei ole rakennettu 

virtaustehokkuutta silmällä pitäen vaan ne ovat usein luotu palvelemaan 

resurssitehokkuutta. Siirryttäessä leaniin tekemiseen koko työ pitää 

suunnitella uudelleen poistamaan takaisinvirtaukset ja vialliset tuotokset, jotta 

suunnittelu, tilaus ja tuotanto voivat virrata esteettä. (Womack et al. 2003, s. 

52.) 

Virtaus on helpointa havaita tavanomaisessa konkreettisessa tuotannossa, 

missä virtaustekniikka on kehitettykin. Kuitenkin ajatusta virtauksesta voidaan 

hyödyntää missä tahansa tekemisessä periaatteiden pysyessä samoina. 

(Womack et al. 2003, s. 64.) 

Imu 

Leanissa imulla tarkoitetaan sitä, että asiakkaan tarvitsema tuote tehdään 

asiakkaan tarpeeseen ja ylimääräistä varastointia välttäen. Tätä varten 

yrityksellä tulee olla kyvykkyys leaniin tuotantoon. Asiakkaan annetaan ikään 

kuin vetää tarvitsemansa tuote sen sijaan että yritys puskisi tuotteita 

markkinaan pelkkien myyntiennusteiden perusteella. Tämä vähentää tarvetta 

ylimääräisten tuotteiden hävittämiseen käytetyille alennusmyynneille. 

(Womack et al. 2003, s. 24–25.) 

Tuotantojärjestelmässä imuohjautuvuus tarkoittaa sitä, ettei mitään tuoteta 

prosessin aikaisemmassa vaiheessa ennen kuin prosessin seuraava vaihe 

sitä pyytää. Täydellisyyteen viritetty lean-tuotantojärjestelmä tuottaa tuotteita 

kysynnän mukaisesti ilman tarpeetonta välivarastointia ja hukkaa juuri oikea-

aikaisesti. (Womack et al. 2003, s. 67).  
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Erinomaisuuden tavoittelu 

Kun organisaatio pystyy tuottamaan asiakkaan tarvitsemaa arvoa kokonaan 

hallitulla arvovirralla, toteuttamaan arvon tuottamisen tarvittaville tuotoksille 

jatkuvalla virtauksella ja antamalla asiakkaan vetää arvoa yrityksestä 

puskemisen sijaan, saavutetaan suuria hyötyjä. Jatkuvan prosessin tuloksena 

koko tekeminen tehostuu ja yritys pystyy tarjoamaan tuotteen, joka on erittäin 

lähellä sitä mitä asiakas todella haluaa. Näin lähestytään erinomaisuutta. 

(Womack et al. 2003, s. 20–21.) 

Arvon virtauksen nopeuttaminen paljastaa aina piilossa olevaa hukkaa 

arvovirrasta. Mitä kovempi on imu, sitä enemmän korjattavaa paljastuu. 

Tekemisen parantamiselle on aina tilaa eikä valmista tule koskaan. 

Yrityksessä on aina löydettävissä keinoja hukan vähentämiseen ja jatkuvaan 

parantamiseen. Toisaalta kaikkea hukkaa ei voida koskaan poistaa, mutta 

erinomaisuuden tavoittelussa on kyse yrityksestä hukan täydelliseen 

eliminointiin. (Womack et al. 2003, s. 90.) 

2.2.5 Lean ohjelmistokehityksessä 

Lean-työkalujen yleisestä sovellettavuudesta ohjelmistokehitykseen on 

kiistelty. Sen sijaan periaatetasolla lean on sovellettavissa lähes mihin tahansa 

tuotekehitykseen. Useimmat tutkimukset viittaavat siihen, että lean-

periaatteita voisi soveltaa lähes mihin tahansa tekemiseen. 

Ohjelmistokehityksen aineettomuus ja sen riippuvuus asiantuntevista 

työntekijöistä, joiden työhön liittyy pääasiassa tietojen käyttö, haastaa lean-

käytäntöjen sovellettavuuden. Tämän takia valmistavaan teollisuuteen luotu 

lean vaatii toimiakseen tulkintaa. (Rodriques et al. 2013, s. 1-2.) 

Alun perin leania ohjelmistokehitystä pidettiin yhtenä agile-menetelmänä. Nyt 

lean ohjelmistokehitys on kasvamassa omaksi menetelmäkseen. (Rodriques 

et al. 2013, s. 2.) Ohjelmistokehitykseen on sovellettu erilaisia tulkintoja lean-

periaatteista. Tom ja Mary Poppendieck (2003) kuvasivat leanin 

ohjelmistokehityksen periaatteet kirjassa Lean Software Development: An 
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Agile Toolkit seuraavasti: poista hukka, vahvista oppimista, tee päätökset 

mahdollisimman myöhään, toimita mahdollisimman nopeasti, voimaannuta 

tiimi, rakenna eheys ja näe kokonaisuus. Kirja rakentuu näiden seitsemän 

periaatteen ympärille. Poppendieckien kuvaus leanista ohjelmistokehityksestä 

tarjoaa periaatteellista tietoa ketterien käytäntöjen suunnittelemiselle ja 

soveltamiselle erilaisissa ympäristöissä, mutta pyrkii välttämään suorien 

mallien tai työkalujen esittämisen. (Poppendieck et al. 2003, 13-15.) 

Pelkkä esiteltyjen lean-käytäntöjen ja periaatteiden käyttöönottaminen ja 

omaksuminen ei välttämättä johda menestykseen. Toyotan tapa ja periaatteet 

yhdistettynä yrityksen kulttuuriin mahdollistavat Toyotan tuotantojärjestelmän 

menestyksellisen toiminnan (Liker 2010, s. 27). Edellä kuvatut menetelmät 

eivät ole suoraan käyttöönotettavissa mihin tahansa yritykseen, eikä valmista 

mallia leanista organisaatiosta ole olemassa. Jokaisen yrityksen tulee kulkea 

oma polku toiminnan kehittämisen tiellä ja rakentaa itse omat käytännöt ja 

periaatteet. Lean voi toimia hyvänä innoittajana jatkuvaan parantamiseen, 

mutta hyödyn yritys saa vasta kulkemalla itse oman kehityspolkunsa.  

2.3 Ketterä ohjelmistokehitys 

Seuraavaksi käsitellään ketterää ohjelmistokehitystä ja sen sovelluksia sekä 

syitä siihen miksi useat yritykset ovat siirtymässä perinteisistä kehitysmalleista 

ketteriin kehitysmalleihin. Sen jälkeen esitellään ketterän ohjelmistokehityksen 

lähtökohtia ja tutustutaan Agile manifestoon. Tiimitasoisena mallina 

syvennytään Scrum-menetelmään, jota käytetään ketterien tiimien 

perustoimintamallina myös kohdeyrityksessä. Ketterien menetelmien 

skaalaamista koko organisaation tasoiseksi toiminnaksi käsitellään SAFe-

mallin kautta. 

2.3.1 Ketteröittämisen syitä 

Nykyaikaiseen tuote- ja ohjelmistokehitykseen sisältyy usein enemmän 

etukäteen tuntemattomia kuin tunnettuja muuttujia. Tuotteisiin tehdään myös 

paljon peräkkäisiä tuotejulkaisuja. Näitä tarpeita varten on kehitetty paremmin 
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soveltuvia projektimalleja. Ketterien menetelmien käyttö mahdollistaa 

parempilaatuisten ohjelmistojen tuottamisen lyhemmässä ajassa. Ketterät 

menetelmät kehitettiin parantamaan kehitysprosessia poistamalla esteet ja 

hyväksymällä liiketoimintavaatimusten muutokset kehitysprosessin aikana. 

(Livermore 2008, s. 31.) 

Highsmith (2002) vertaa ketterää ohjelmistokehitystä taistelukenttään, missä 

tilanteet tulevat nopeasti eikä kaikkea voida suunnitella etukäteen. Samoin 

projekti voi olla onnistunut vaikka toteutus ei näytä alkuunkaan siltä miltä sen 

alun perin kuviteltiin näyttävän. Ketterällä ohjelmistokehityksellä voidaan 

vastata nopeasti muuttuviin tilanteisiin perinteisiä menetelmiä paremmin. 

(Highsmith et al. 2002.) 

Lean yhdistettiin ketterään ohjelmistokehitykseen Mary ja Tom Poppendieckin 

vuonna 2003 julkaistussa kirjassa Lean Software Development. Samaan 

aikaan myös muualla tutkijayhteisössä korostettiin hukan ja byrokratian 

vähentämistä tuotekehityksessä, rohkaistiin jatkuvaan oppimiseen lyhyiden 

tuotekehityssyklien avulla ja arvostettiin mahdollisuutta myöhäisille 

muutoksille ja nopeille iteraatioille. Tarkkaa vaatimusmäärittelyä ja jäykkää 

suunnitteluvetoista kehittämistä alettiin arvostella toimimattomana ja 

vanhanaikaisena menetelmänä. (Poppendieck et al. 2012, s. 27.) 

Medinilla kuvaa perinteisten kehitysmenetelmien haasteita. Samalla hän 

tyrmää ajatuksen siitä, että paremmalla suunnittelulla voidaan tehdä parempia 

projekteja. Vuonna 2009 tehdyn tutkimuksen mukaan ainoastaan 32 % 

kaikista tutkimuksessa mukana olleista projekteista onnistui, eli ne valmistuivat 

aikataulussaan, tuottivat suunnitellut toiminnallisuudet ja ne pysyivät 

budjetissa. Projekteista 44 % oli pahoissa vaikeuksissa joko aikataulun, 

budjetin tai sisällön suhteen ja 24 % epäonnistui kokonaan. Saman 

tutkimuksen mukaan ainoastaan puolet projektien tuotoksista tuottivat arvoa 

asiakkailleen. Projektit toimittivat paljon turhia ominaisuuksia, jota voidaan 

pitää hukkana. (Medinilla 2012, s. 36.) 

Syyt ketterien menetelmien käyttöön siirtymisestä löytyvät sekä muuttuneesta 

markkinatilanteesta että perinteisten projektimenetelmien 
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toimimattomuudesta. Ketterät menetelmät tarjoavat keinon tuotekehityksen 

nopeuttamiseen. Näin ketteryys antaa yrityksille työkalut vastata jatkuvasti 

nopeampiin markkinamuutoksiin. Toinen suuri syy uusien kehitysmenetelmien 

käyttöönottoon on vanhojen vesiputousprojektimallien toimimattomuus 

kompleksisissa kehitysprojekteissa. Ketterä ohjelmistokehitys perustuu Agile 

manifestoon, josta kerrotaan seuraavaksi. 

2.3.2 Agile Manifesto 

Vuonna 2001 kokoontui 17 saman mielistä ohjelmistokehittäjää, jotka halusivat 

koota omat kokemuksensa ja osaamisensa yhteen. Tämän tapaamisen 

tuloksena syntyi ketterän ohjelmistokehityksen julistus, Agile Manifesto. 

Julistuksesta tuli perusta ketterälle ohjelmistokehitykselle ja siitä käynnistyi 

ketterä liike. (Highsmith et al. 2002; Poppendieck et al. 2012, s. 30; Medinilla 

2012, s 38.) 

Ketterän ohjelmistokehityksen julistus:  

Löydämme parempia tapoja tehdä ohjelmistokehitystä, kun teemme sitä itse 

ja autamme muita siinä. 

Kokemuksemme perusteella arvostamme:  

 Yksilöitä ja kanssakäymistä enemmän kuin menetelmiä ja työkaluja 

 Toimivaa ohjelmistoa enemmän kuin kattavaa dokumentaatiota 

 Asiakasyhteistyötä enemmän kuin sopimusneuvotteluja 

 Vastaamista muutokseen enemmän kuin pitäytymistä suunnitelmassa  

 

Jälkimmäisilläkin asioilla on arvoa, mutta arvostamme ensiksi mainittuja 

enemmän. (https://agilemanifesto.org/iso/fi/manifesto.html.) 

Ketterän ohjelmistokehityksen julistus pitää sisällään myös 12 periaatetta, 

jotka tarkentavat itse julistusta. Ketteryydessä ja leanissa ajatukset ovat 
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kiteytetty periaatteisiin, jotka selittävät arvoja ja ajatusmaailmaa ja ohjaavat 

valintoja oikeaan suuntaan. Pelkkä työkalujen tai palaverikäytäntöjen kopiointi 

ei vielä tee toiminnasta leania tai ketterää. Vain jatkuvat ponnistelut arvojen ja 

periaatteiden omaksumiseen tekevät toiminnasta sen. Yrityksen 

ketteröittäminen arvojen ja periaatteiden kautta johtaa kestävään 

lopputulokseen. Jos yritys on omaksunut oikeat arvot ja periaatteet, ei ole enää 

väliä käytetäänkö työkaluna Scrumia, Kanbania, Leania ohjelmistokehitystä tai 

jotain muuta menetelmää. Ketterät konsultit kehottavatkin yrityksiä 

lopettamaan ketterän tekemisen ja sen sijaan olemaan ketteriä. (Medinilla 

2012, s. 40–43.) 

Laanti et al. (2013) ovat analysoineet ketterän ohjelmistokehityksen julistuksen 

12 periaatetta ja täydentäneet niitä liittämällä kuhunkin periaatteeseen siihen 

liittyvät painotukset.  
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Taulukko 1. Ketterät periaatteet ja niiden painotukset. Mukailtuna Laanti et al. 

(2013) ja https://agilemanifesto.org/iso/fi/manifesto.html 

2.3.3 Scrum 

Ketteristä menetelmistä syvennytään tarkemmin Scrumiin. Scrum on yleisesti 

käytetty menetelmä ja sitä käytetään kohdeorganisaatiossa tiimitason 
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tekemisen perusmallina. Scrum on myös yksi SAFe-viitekehyksen 

suosittelemista tiimitason kehitysmalleista. 

Scrum kehitettiin alun perin vastaamaan nopeasti muuttuvia 

liiketoimintavaatimuksia (Livermore 2008). Scrum on viitekehys, jonka sisällä 

voi hyödyntää useita erilaisia prosesseja ja tekniikoita. Scrumin kehittivät 

amerikkalaiset Jeff Sutherland ja Ken Schwaber 1990-luvun alkupuolella 

ohjelmistokehitysprojektien tarpeisiin. Scrum perustuu vuonna 2001 

kirjoitettuun Agile Manifestoon, jossa esitetään agile-tekemisen arvot. Siihen 

asti käytetty vesiputousmalli ei vastannut nopeasyklisen ja kompleksisen 

ohjelmistokehityksen tarpeita. Scrum perustuu yksinkertaiseen ideaan 

jatkuvasta kehittämisestä, jossa tarkastellaan tasaisin väliajoin, mitä ollaan 

tekemässä ja vastaako se sitä, mitä asiakas haluaa. Malli ohjeistaa myös itse 

tekemisen arviointiin; välillä pysähdytään ja arvioidaan mitä on tehty, 

katsotaan, onko se sitä mitä olisi pitänyt tehdä ja miten sen voisi tehdä 

paremmin. Scrumin kehityksen perustana käytettiin sitä, miten ihmiset 

todellisuudessa tekevät työtä sen sijaan, kuinka he sanovat tekevänsä sitä. 

(Sutherland et al. 2015, 1–13.) 

Scrumin opit juontavat juurensa Toyotan tuotantomalliin sekä Nonakan ja 

Takeuchin kirjoittamaan ja vuonna 1986 Harvard Business Review:ssä 

julkaistuun artikkeliin The New New Product Development Game, jossa 

tutkittiin maailman tuottavimpien ja innovatiivisimpien yhtiöiden tapaa tehdä 

tuotekehitystä. Tutkimus totesi NASA:n kehittämän vesiputousmallin 

virheelliseksi tavaksi tehdä tuotekehitysprojekteja. Sen sijaan parhaiden 

yritysten käyttämä tapa todettiin nopeammaksi ja joustavammaksi. Heidän 

käyttämissään malleissa käytettiin moniosaavia autonomisia tiimejä, jotka 

olivat valtuutettuja tekemään omia päätöksiä ilman johdon sanelua. Esimiehet 

olivat mahdollistavia johtaja (servant leaders) ja fasilitaattoreita. Heidän fokus 

oli poistaa esteet tiimien työn tekemiseltä. (Sutherland et al. 2015, s.31–32.) 

Nonaka ja Takeuchi kuvasivat parhaiden tiimien rakennuspalikoiksi itsensä 

ylittämisen, autonomian ja moniosaavuuden. Ylivertaiset tiimit ovat 

tarkoituksenmukaisia ja ne omaavat yhteisen ymmärryksen tavoitteesta olla 

huipputiimi. Tiimit ovat itseorganisoituvia ja itseohjautuvia ja heillä on valta 
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tehdä omat päätökset siitä, miten he työskentelevät. Moniosaavissa tiimeissä 

on kaikki projektissa tarvittava osaaminen. Tiimin jäsenet työskentelevät 

yhdessä samassa tilassa toisiaan auttaen ja samalla osaamista levittäen. 

(Sutherland et al. 2015, s. 44.) 

Tiimin koko vaikuttaa tiimin tehokkuuteen. Optimaalinen tiimin koko on viidestä 

yhdeksään henkilöä. Suuremmat tiimit menettävät tehokkuuttaan. 

Tehottomuus johtuu siitä, että suuremmissa tiimeissä tiimin jäsenillä ei ole 

enää selkeää kuvaa siitä mitä kaikki tiimin jäsenet tekevät. Lisäämällä ihmisiä 

myöhässä olevaan projektiin itse asiassa viivästytetään projektia entisestään. 

Tiimikoon kasvamisen lisäksi uusien henkilöiden mukaan ottaminen kesken 

projektin vie aikaa itse tekemiseltä. Ilmiötä on tutkittu 

ohjelmistokehitysprojekteissa ja sitä kutsutaan Brooksin laiksi tutkija Fred 

Brooksin mukaan. (Sutherland et al. 2015, s. 59.) 

Scrum on suunniteltu tiimitason ketterään tekemiseen, mutta Scrum-

menetelmä toimii myös suuremmissa projekteissa. Scrumissa tekeminen 

pilkotaan sprintteihin. Sprintti on yhdestä neljään viikkoon kestävä jakso ja sitä 

käytetään työn suunnitteluun ja tekemiseen. Sprintin kesto muodostaa 

tekemisen kadenssin, jossa tekeminen etenee. Menetelmänä Scrum keskittyy 

enemmän prosessiin ja tiimin johtamiseen kuin itse ohjelmistojen 

kehittämistekniikkaan. (Livermore 2008, s.32.) Scrumia suositellaan 

lähtökohdaksi tutustuttaessa ketteryyteen, sillä menetelmä toimii hyvänä 

perustana, jota voi kehittää ajan mittaan ja oppimisen karttuessa (Poppendieck 

et al. 2012, s. 30; Paasivaara et al. 2018, s. 2574). 

2.3.4 Ketteryyden skaalaaminen ja agiletransformaatio 

Ketteryyden skaalaamisessa tiimitasolta suuremmaksi kokonaisuudeksi 

voidaan käyttää samoja periaatteita kuin tiimitason tekemisessä. Koko 

projektin tavoitteita palvelee lyhyet iteraatiot, tekemisen jakaminen pieniin 

osakokonaisuuksiin, päästä päähän valmiiksi tekeminen ja tehokas yhteistyö. 

(Hansmann et al. 2010, s. 149.) 
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Hansmann ja Stober (2010) listaavat ketterien tiimien tekemisen 

skaalaamisessa käytettäviksi konsepteiksi Scrum of Scrumin, jatkuvan 

integroinnin ja testiautomaation. Scrum of Scrum on tapahtuma, jossa jaetaan 

tietoa tiimien välillä ja jaetaan yhteinen ymmärrys koko projektin tilanteesta. 

Jatkuva integrointi on kokonaisuuden hallinnan kannalta erittäin tärkeää, sillä 

integraatioiden viivästyminen lisää riskiä tiimien välisen työn 

yhteensovittamisessa. Jatkuvalla integroinnilla ongelmatilanteet huomataan 

aikaisessa vaiheessa ja eikä niistä pääse kehittymään suurta ongelmaa. 

Automaatiotestauksella voidaan todentaa tehdyn koodin ja integraatioiden 

toiminta mahdollisimman pian koodin kirjoittamisen jälkeen. Näin mahdolliset 

virheet löytyvät nopeasti ja niiden korjaaminen on helpompaa ja halvempaa. 

Testien automatisointi on välittämätöntä, sillä nopeasyklisestä testauksesta 

muodostuisi muutoin pullonkaula. (Hansmann et al. 2010, s. 150.) 

Ketterät kehitysmenetelmät on alun perin kehitetty pienien organisaatioiden 

tarpeisiin. Ketterien menetelmien käyttöönottamiseen suurissa yrityksissä 

liittyy organisaation koosta johtuvaa kankeutta, joka hidastaa myös koko 

muutosprosessia. Toinen haaste muodostuu integroitumisesta olemassa 

olevaan organisaatioon ja prosesseihin. Ketterät menetelmät keskittyvät 

tiimien sisäisiin käytäntöihin, jotka toimivat hyvin pienessä organisaatiossa. 

Suurten organisaatioiden haasteeksi muodostuu useiden kehitystiimien 

välisen koordinoinnin välttämättömyys. Ketterät menetelmät tarjoavat vain 

vähän opastusta siihen miten ketterien tiimien tulisi toimia laajemmassa 

kontekstissa. Tämän seurauksena täytyy lisätä ylimääräistä muodollista 

kommunikaatiota, joka vähentää ketteryyttä. (Paasivaara et al. 2018.) 

Usein suurilla organisaatioilla on pitkä historia vesiputouskehityksessä, jossa 

johtaminen tapahtuu ylhäältä alas. Rohusen (2010) mukaan tällaisissa 

tapauksissa ketteriä menetelmiä ja käytäntöjä otetaan usein käyttöön 

perinteisten menetelmien oheen tukemaan olemassa olevaa kehitysmallia. 

Ketterien menetelmien valikoiva hyödyntäminen ja räätälöinti olemassa olevia 

prosesseja palvelevaksi kokonaisuudeksi ovat yleisiä tapoja organisaation 

ketteröittämisessä. Ketterien käytäntöjen omaksuminen voidaan nähdä 
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iteratiivisena prosessina, jossa hyödynnetään lyhyitä palautesyklejä, jatkuvaa 

oppimista ja toiminnan kehittämistä.   (Rohunen et al. 2010, s. 80–82.) 

Vaikka ketterät menetelmät perustuvat tiiviiseen sisäiseen ja ulkoiseen 

yhteistyöhön ja yhdessä tekemiseen, käytetään niitä myös kansainvälisissä 

projekteissa, joissa tiimit ovat ympäri maailmaa. Ketterissä menetelmissä on 

keinoja vähentää kansainvälisen yhdessä tekemisen haasteita parantamalla 

koordinaatiota ja kommunikaatiota. (Paasivaara et al. 2018.) 

Suurissa organisaatioissa siirtyminen ketterään toimintaan tehdään yleensä 

aktiivisella päätöksellä transformaation aloittamisesta. Tässä tapauksessa 

muutosta käsitellään projektina, ja sitä pyritään edistämään 

suunnitelmallisesti. Rohusen (2010) keräämien tutkimusten perusteella 

organisaation ketteröittämisprojekteissa toimii parhaiten inkrementaalinen 

lähestymistapa. (Rohunen et al. 2010, s. 82.) 

Organisaation ketteryyttä voidaan parantaa sekä alhaalta ylös -strategialla että 

ylhäältä alas -strategialla. Alhaalta ylös toimii tiimitason tekemisen 

ketteröittämisessä. Tiimejä voidaan kannustaa itseohjautuvuuteen ja tiimit 

voivat ottaa itsenäisesti käyttöön ketteriä käytäntöjä ja työtapoja. Ylhäältä alas 

-strategia taas lähtee organisaation ylemmältä tasolta. Siinä keskitytään 

organisaation muutokseen kehittämällä johtamiskulttuuria ja toimintamalleja 

ketterien periaatteiden mukaisiksi. Muutoksen tavoitteena liittyvät selkeämmin 

liiketoimintatavoitteisiin ja itse muutoksen tekemiseen. Parhaat tulokset 

organisaation ketteröittämisessä saavutetaan hyödyntämällä molempia 

lähestymistapoja. (Rohunen et al. 2010, s. 83–85.) 

Viimevuosien aikana on esitelty useampia skaalaavia ketteriä menetelmiä, 

kuten esimerkiksi Scaled Agile Framework, (SAFe), Large-Scale Scrum 

(LeSS) ja Discipline Agile Delivery (DAD). Menetelmien käyttöönotosta ja 

käytöstä on vielä niukasti tieteellisesti tutkittua tietoa (Paasivaara et al. 2018, 

s. 2553). Nykyiset skaalaavat ketterät menetelmät eivät tarjoa tarpeeksi hyviä 

näkymiä siitä, millaiselta ketterän organisaation tulisi näyttää. Skaalaavia 

ketteriä menetelmiä käyttöönottaville yrityksille jääkin paljon räätälöitävää, 

jotta menetelmistä saadaan ulosmitattua hyötyjä (Paasivaara et al. 2018, s. 
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2589). Mainituista skaalaavista ketteristä menetelmistä SAFe kattaa laajimmin 

organisatorisen näkökulman. Seuraavaksi otetaankin tarkasteluun SAFe-

viitekehys. 

2.3.5 Scaled Agile Framework 

Tässä kappaleessa esitellään Scaled agile framework, eli SAFe. SAFe on 

laajimmin levinnyt viitekehys ketterien menetelmien skaalaamisessa (Putta et 

al. 2019, s. 1). SAFe on viitekehys, joka pitää sisällään kokoelman parhaita 

käytäntöjä leanista, agilesta. Ensimmäinen versio SAFe 1.0 julkaistiin vuonna 

2011. Viitekehystä kehitetään jatkuvasti ja sen viimeisin versio 4.6 on julkaistu 

lokakuussa 2018. SAFe yhdistää ketterän ja leanin lähestymistavan. Ketterät 

käytännöt parantavat tiimitason tekemistä, oppimista ja tuottavuutta. Lean-

menetelmät keskittyvät johtajuuteen, arvon virtaukseen sekä hukan ja 

viiveiden poistamiseen. (www.scaledagileframework.com.) 

SAFe: periaatteet 

SAFe:n roolit ja käytännöt perustuvat yhdeksään periaatteeseen. Kuten 

Paasivaara et al. (2018) on todennut, tarjolla olevat ketteryyden 

skaalaamiseen tarkoitetut viitekehykset eivät pysty muodostamaan tarkkaa 

kuvaa siitä, miltä ketterän organisaation tulisi näyttää. Kaikki toimintamallit ja 

työkalut eivät myöskään sovellu jokaiseen yritykseen. Sitä varten SAFe-malli 

perustuu vakaille perusperiaatteille, joita voidaan soveltaa useimmissa 

vastaan tulevissa tilanteissa. 

#1 Ota taloudellinen näkökulma - Take an economic view 

#2 Käytä systeemistä ajattelua - Apply systems thinking 

#3 Oleta muutoksia, säilytä vaihtoehtoja - Assume variability, preserve 
options 

#4 Rakenna inkrementaalisesti nopealla integroiduilla oppimissyklillä - Build 
incrementally with fast, integrated learning cycles 

#5 Aseta välitavoitteet toimiville järjestelmille - Base milestones on objective 
evaluation of working systems 
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6# Visualisoi ja rajoita käynnissä oleva työ, pienennä eräkokoa ja hallitse 
kehitysjonoja - Visualize and limit WIP, reduce batch sizes, and manage 

queue lengths 

7# Käytä kadenssia, synkronoi tekeminen yli organisaatiorajojen - Apply 
cadence, synchronize with crossdomain planning 

8# Vapauta työtekijöiden osaamisen sisäinen motivaatio - Unlock the intrinsic 
motivation of knowledge workers 

9# Hajauta päätöksen teko - Decentralize decision making 

(www.scaledagileframework.com.) 

SAFe:n kerroksittainen rakenne 

SAFe-viitekehys pyrkii muodostamaan kuvan siitä, miltä ketterä organisaatio 

voisi näyttää tiimitason tekemisestä yrityksen johtoon asti. Viitekehyksessä on 

neljä tasoa, joista kohdeorganisaatiossa käytetään kolmea, ei portfoliotasoa, 

ohjelmatasoa ja tiimitasoa. Kullakin kerroksella on joukko toimintoja, rooleja ja 

prosesseja ratkaisujen tukemiseksi ja rakentamiseksi.  Alla olevassa kuvassa 

esitetään SAFe-malli ja siihen liittyvät keskeisimmät roolit. 

 

Kuva 3. Scaled Agile Framework (www.scaledagileframework.com) 
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Tiimitaso 

Kehitystiimi on osa ketterää tiimiä. Se koostuu henkilöistä, jotka voivat kehittää 

ja testata joko tarinoita (Stories), toiminnallisuuksia (Features) tai 

komponentteja. Kehitystiimi koostuu tyypillisesti ohjelmistokehittäjistä ja -

testaajista, insinööreistä ja muista erikoistuneista asiantuntijoista, joita 

tarvitaan vertikaalisen toiminnollisuuden toteuttamiseen kokonaisuudessaan. 

(www.scaledagileframework.com.) 

Ohjelmataso 

Ohjelmatasolla työ jaetaan inkrementteihin. Inkrementti on rajattu ajanjakso, 

jonka aikana toimitusjuna toimittaa asiakasarvoa testattuina ja toimitettuina 

ohjelmistoina ja järjestelminä. Ohjelmatasolla inkrementit kestävät tyypillisesti 

8-10 viikkoa, ja ne jaetaan tiimitason kadenssista riippuen tyypillisesti kahden 

viikon sprintteihin. (www.scaledagileframework.com.) 

Portfoliotaso 

Portfoliotaso sisältää periaatteet, käytännöt ja roolit, joita tarvitaan 

käynnistämään ja hallinnoimaan joukkoa kehittämisen arvovirtoja. Siellä 

tehdään strategia ja investointipäätökset arvovirroille ja niiden ratkaisuille. 

Tämä taso tarjoaa myös työkalut ketterän portfolion toiminnan ja ratkaisujen 

toimittamiseen tarvittaville ihmisille ja muille resursseille. 

(www.scaledagileframework.com.) 

SAFe-mallin käyttöönotossa yksi kriittisistä tehtävistä on arvovirtojen 

tunnistaminen. Womack (2003) määrittelee arvovirran joukoksi toimintoja, joita 

tarvitaan tuotteen tai palvelun tuottamiseen (Womack ym. 2003, s. 20). SAFe-

malli jakaa arvovirran kahteen osaan, eli operationaaliseen arvovirtaan ja 

kehitysarvovirtaan. Operatiivinen arvovirta on joukko toimintoja, jotka on 

toteutettava palvelujen tarjoamiseksi asiakkaalle. Kehitysarvovirta taas tukee 

operatiivisia arvovirtoja kehittämällä uusia tuotteita tai palveluita. (Putta et al. 

2019, s. 2–3.) 
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SAFe-mallin käyttöönotto alkaa organisaation arvovirtojen tunnistamisella. 

Kehitysarvovirtojen tulisi olla mahdollisimman riippumattomia, jotta ne voisivat 

tuottaa arvoa ilman riippuvuuksia muihin arvovirtoihin. Kun arvovirrat on 

tunnistettu, tiimit ryhmitellään arvovirtojen mukaisiin kehitysjuniin, jotka 

koostuvat ketteristä tiimeistä, keskeisistä sidosryhmistä ja muista tarvittavista 

resursseista. Kehitysjunassa työskentelee tyypillisesti 50–125 ihmistä. 

Kehitysjunat voivat tarjota joko suoraa asiakasarvoa tai tukea sisäisiä 

prosesseja. Junatasolla kehityssyklit, Program Incrementit, ovat tyypillisesti 8–

12 viikon pituisia ja niitä edeltää koko junan laajuinen Program Increment -

suunnittelu. Näissä suunnittelukokouksissa kaikki kehitysjunan tiimit 

suunnittelevat seuraavia yhteisiä tekemisiään tyypillisesti kahden päivän ajan. 

(Putta et al. 2019, s. 2–3.) 

2.3.6 Organisaation oppiminen 

Seuraavaksi käsitellään organisaation oppimisen teoriaa osana 

agiletransformaatiota. Organisaation oppimista tarkastellaan Crossanin, 

Lanen ja Whiten vuonna 1999 julkaiseman mallin kautta. He kuvaavat 

organisaation oppimista dynaamisena prosessina yksilöiden, ryhmien ja 

organisaation tasoilla. 
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Kuva 4. Organisaation oppiminen dynaamisena prosessina (Crossan et al. 
1999.) 

4I-viitekehys organisatorisesta oppimisesta koostuu neljästä toisiinsa 

sidoksissa olevasta prosessista, joita ovat intuitio, tulkinta, integrointi ja 

institutialisointi. Prosessit on sijoitettu mallissa yksilön, ryhmän ja 

organisaation tasoille. Intuitio ja tulkinta ovat yksilötasolla tapahtuvaa, tulkinta 

ja integrointi ryhmätasolla tapahtuvaa ja integrointi ja institutionalisointi 

organisaation tasolla tapahtuvaa toimintaa. Prosessit sekoittuvat toistensa 

kanssa, mutta kaikki prosessit eivät esiinny kaikilla tasoilla. (Crossan et al. 

1999, s. 525–532.) 

Organisaation oppiminen on dynaaminen prosessi. Uuden oppimista tapahtuu 

kaiken aikaa ja se saattaa aiheuttaa jännitteitä vanhan jo opitun, tulkitun, 

integroidun ja institutionalisoidun kanssa. Uudet ideat ja opit kulkevat yksilön 

kautta ryhmään ja sitä kautta lopulta koko organisaatioon. Samalla 

institutionalisoidut jo opitut tavat ja asiat antavat palautetta organisaation 

tasolta takaisin ryhmä- ja yksilötasolle vaikuttamalla siihen, miten ihmiset 
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ajattelevat ja käyttäytyvät. Käytännössä eteenpäin vievä prosessi oppii 

yksilöiltä ryhmille ja ryhmiltä organisaatiolle. Lopulta institutionalisoitunut oppi 

vaikuttaa palautteena takaisin yksilöiden ja ryhmien oppimiseen. (Crossan et 

al. 1999, s. 525–532.) 

Uusissa organisaatioissa ei ole ehtinyt muodostua käytäntöjä, rutiineja ja 

rakenteita, joten niihin ei ole vielä ehtinyt kehittyä organisaation muistia. Usein 

tuoreet organisaatiot ovat pieniä, kommunikaatio on avointa. Ryhmät jakavat 

yhteiset intressit ja mielenkiinnon kohteet. Oppiminen tapahtuu yksilö- ja 

ryhmätasolla. Vanhemmissa ja kypsemmissä organisaatioissa yksilöt alkavat 

vajota vakiintuneisiin vuorovaikutus- ja kommunikaatiomalleihin. Tämä 

institutionalisointi on organisaatioiden keino hyödyntää yksilöiden oppimista. 

Rakenteet, systeemit ja menettelytavat tarjoavat vuorovaikutuskanavia, mutta 

samalla kaikki tämä vähentää yksilöiden ja ryhmien spontaania oppimiskykyä. 

Toisaalta institutionalisoitu oppi kestää organisaatiossa yleensä pidemmän 

aikaa kuin pelkästään yksilö ja ryhmätasolla tapahtuva oppiminen. 

Institutionaalinen oppiminen ei voi ottaa kaikkea yksilö ja ryhmätasolla 

tapahtuvaa oppimista, koska institutionalisointi vie paljon aikaa. Kun ympäristö 

on jatkuvassa muutoksessa, nousee organisaatiossa haasteeksi aikaisemmin 

sisään rakennetun institutionaalisen oppimisen ja uuden nopeamman yksilö ja 

ryhmätasolla tapahtuvan oppimisen yhteensovittaminen. (Crossan et al. 1999, 

s. 529–530.) 

2.4 Perinteinen projektimalli 

Perinteisestä projektimallista käytetään laajasti nimitystä vesiputousmalli. Nimi 

kuvaa hyvin työn tekemisen vaiheittaista luonnetta, jossa jokainen vaihe 

tehdään loppuun asti ennen seuraavan vaiheen aloittamista. Projekti jaetaan 

tyypillisesti vaatimusten määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen, 

testaukseen ja käyttöön ottoon sekä sen jälkeiseen tukeen. (Hansmann et al. 

2010, s. 16.)  
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2.4.1 Vaatimukset 

Projekti aloitetaan vaatimuksien keräämisellä ja dokumentoinnilla. 

Vaatimukset voidaan jakaa kahteen osaan; toiminnallisiin vaatimuksiin ja ei-

toiminnallisiin vaatimuksiin. Toiminnalliset vaatimukset kuvaavat 

käyttötapauksia ja ei-toiminnalliset vaatimukset taas esimerkiksi 

laitteistovaatimuksia ja suorituskykyvaatimuksia. Vaatimusmäärittely tehdään 

yhteistyössä projektin sidosryhmien kanssa. Sidosryhmiin kuuluvat kaikki 

henkilöt ja ryhmät, jotka ovat kiinnostuneita hankkeesta ja sen tuotoksesta. On 

tärkeää, että kaikki tärkeät sidosryhmät tunnistetaan ja heidän vaatimukset 

kerätään, analysoidaan ja otetaan huomioon projektin vaatimuksia 

asetettaessa. Määrittelyvaiheen aikana voidaan hyödyntää prototyyppejä ja 

havainnollistavia kuvia helpottamaan sidosryhmien ja projektiryhmän välisen 

yhteisen ymmärryksen saavuttamista. Vaatimukset tulisi saada 

mahdollisimman täydellisiksi ennen suunnitteluvaiheen aloittamista, sillä 

jokainen uusi tai vaihtuva vaatimus vaikeuttaa seuraavien vaiheiden 

tekemistä. (Hansmann et al. 2010, s. 17–18.) 

2.4.2 Suunnittelu 

Suunnitteluvaiheen aikana projektiryhmä tekee komponenttikohtaisen 

suunnitelman koko toteutukselle edellisessä vaiheessa dokumentoitujen 

määritysten mukaisesti. Suunnittelu tehdään niin tarkasti, että seuraavassa 

vaiheessa kehittäjät voivat tehdä dokumentaation pohjalta tarvittavan 

kehitystyön. Suunnitelman kuvauksessa voidaan käyttää hyväksi 

käyttötapauksia ja prosessikaaviota. (Hansmann et al. 2010, s. 18- 22.) 

2.4.3 Toteutus 

Toteutuksessa edellisessä vaiheessa tehty suunnitelma tehdään todeksi 

ohjelmistokehittäjien toimesta. Kehittäjät saavat suunnittuvaiheessa 

valmistuneet kuvaukset, joiden perusteella he tekevät itse tuotoksen valmiiksi. 

Jokainen valmistuva komponentti testataan toimivaksi. Tyypillisesti 

komponentit integroidaan yhdessä toimivaksi kokonaisuudeksi 
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koodausvaiheen lopussa tai testausvaiheen alussa. Integraatioiden 

yhteydessä usein huomataan, etteivät komponentit sovikaan yhteen 

suunnitellulla tavalla. Korjaus saattaa vaatia työn palauttamista takaisin 

suunnitteluvaiheeseen, jossa voidaan tehdä uudelleen suunnittelu 

tarpeellisten muutosten toteuttamiseksi. Integraatioiden jättäminen projektin 

loppuvaiheeseen lisää riskiä projektin viivästymiselle, sillä projektin tuotoksen 

todellinen valmiusaste päästään toteamaan vasta aivan maalisuoralla. Riskiä 

voidaan pienentää suunnittelemalla välitavoitteita matkan varrelle. 

Välitavoitteet voivat liittyä valittujen toiminnallisuuksien valmistumiseen. 

Välitavoitteen kohdalla siihen mennessä tehdyt toiminnallisuudet testataan 

suunnitelman mukaisesti. (Hansmann et al. 2010, s. 23.) 

2.4.4 Testaus 

Perinteisesti vesiputousprojektissa on erilliset kehitys ja testaustiimit. 

Testausvaiheessa kehitetty järjestelmä todetaan toimivaksi. Tämä on 

kuitenkin ensimmäinen kerta, kun tuotosta päästään testaamaan 

kokonaisuutena. Usein tässä vaiheessa ilmeneekin virheitä, joita ei ole 

huomattu yksittäisten komponenttien testauksessa tai aikaisempien 

välitavoitteiden testauksissa. Hyväksi koettu malli on pitää työ kehitystiimin 

hallussa siihen asti, kunnes ensimmäiset testit on ajettu ja järjestelmä todettu 

ainakin kohtuullisen hyvin toimivaksi. Näin voidaan varmistaa, että testitiimi 

pääsee tekemään työnsä eli testaamaan suunnitellun toteutuksen toimivaksi. 

Testaus voidaan myös aloittaa pienemmällä määrällä testaajia, jotka toteavat 

perustesteillä tuotoksen tarpeeksi laadukkaaksi, jotta testaus voidaan aloittaa 

koko testitiimin voimin. Testausvaiheen tavoitteena on löytää kaikki viat, jotta 

ne voidaan korjata ennen kuin tuotos annetaan loppukäyttäjien käyttöön. 

Testausvaiheessa löydetyn virheen korjaaminen maksaa 10 - 15 kertaa 

enemmän kuin toteutusvaiheessa löydetyn virheen korjaaminen maksaa. 

Mikäli tuote on jo ehditty julkaista loppukäyttäjille korjaaminen saattaa olla jopa 

10 - 100 kertaa kalliimpaa kuin mitä se olisi ollut toteutusvaiheessa. 

(Hansmann et al. 2010, s. 23 - 24.) 
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2.4.5 Käyttöönotto ja sen jälkeinen tuki  

Ylläpitovaihe alkaa siitä hetkestä, kun ratkaisu on julkaistu asiakkaille tai kun 

se on tuotu myyntiin. Samalla vastuu tuesta siirtyy kehitystiimiltä ylläpitotiimille. 

Uusien ominaisuuksien toteuttaminen jää edelleen kehitystiimille. Vastuu 

löytyvien virheiden korjauksesta jää myös kehitystiimille. 

2.4.6 Vesiputousmallin kehittyneemmät versiot 

Yksi tapa vähentää vesiputousprojektin riskiä on jakaa toteutusvaihe useaan 

pienempään vaiheeseen tai välitavoitteeseen. Jokainen välivaihe voidaan 

testata erikseen ja näin poistaa riskiä projektin loppupäästä. Välitavoitteita 

voidaan myös käyttää sidosryhmäviestinnässä kertomaan projektin 

todellisesta edistymisestä. Välitavoitteet myös konkretisoivat projektin 

valmiusasteen, sillä perinteinen projektiryhmän arvio valmiusasteesta on vain 

harvoin paikkansapitävä. (Hansmann et al. 2010, s. 31.) 

Inkrementaalisessa kehityksessä projekti jaetaan vaiheisiin, joissa jokaisessa 

toistetaan kaikki vesiputouksen vaiheet aina vaatimuksien kirjaamisesta 

testaamiseen. Jokaisen inkrementin lopputuloksena on valmis testattu ja 

toimiva tuotos. Tällä menetelmällä voidaan hallita tyypillisesti projektin loppuun 

kasautuvaa riskiä. Inkrementaalinen tapa tehdä kehitystä mahdollistaa myös 

projektin aikaisen oppimisen. (Hansmann et al. 2010, s.31.) 

2.4.7 Vesiputousmallin edut ja heikkoudet 

Perinteiset projektinhallinnan menetelmät, joissa projektin sisältö pyritään 

lukitsemaan suunnitteluvaiheessa, soveltuvat parhaiten sellaisille projekteille, 

joissa on vain pieni tai kohtalainen määrä etukäteen tuntemattomia muuttujia. 

Koska vesiputousmallissa virheiden havaitseminen jää usein projektin 

loppuvaiheeseen, tulee suunnitelman olla erityisen hyvä ja toteutus 

laadukasta. Vesiputousmalliin kuuluu tarkka dokumentaation tekeminen, ja 
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siitä saattaa olla hyötyä projektin tuotoksen jatkokehityksessä. (Hansmann et 

al. 2010, s.28.) 

Perinteinen projektimalli ja siihen liittyvä tapa työskennellä nähdään 

ongelmallisena. Perinteiseen malliin liittyvä byrokratia aiheuttaa turhia 

kustannuksia ja se aiheuttaa tuottamatonta työtä turhien kokousten, prosessiin 

liittyvien päätöspisteiden, ylimääräisen muutoshallinnan ja liiallisen 

dokumentaation muodossa. Hidas ja kankea prosessi johtavat pitkään 

palautesykliin ja organisaation hitauteen. (Paasivaara et al. 2018, s. 2554.) 

 

Kuva 5. Projektijohtamisen kolmio. (Hansmann et al. 2010, s. 29.) 

Projektijohtamisen kolmio kuvaa tyypillisiä rajoja, joita projektissa yritetään 

hallita. Kuvassa minkä tahansa kolmion kulman muutoksella on vaikutuksia 

kahteen muuhun kulmaan. Esimerkiksi käytössä olevan ajan väheneminen 

vaikuttaa tuotokseen tai kustannuksiin. Hansmann ja Stober (2010) kuvaavat 

laadun projektijohtamisen kolmion keskelle. Kolmiosta on olemassa myös 

muita versioita, joissa laatu esitetään osana tuotosta. (Atkinson 1999, s. 377; 

Hansmann et al. 2010, s. 28–29.) 

Projektijohtamisen kolmio on ollut käytössä jo yli 50 vuotta ja se on 

erottamattomasti liitetty projektin onnistumisen mittareihin. Aika ja 
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kustannukset ovat parhaimmillaankin ainoastaan projektin aikana olevien 

tietojen perusteella tehtyjä arvauksia. Atkinson (1999) kyseenalaistaa 

projektijohtamisen kolmion tahojen toimivuutta onnistumisen mittaamisessa, 

sillä kolmiosta puuttuu kokonaan projektin sidosryhmilleen tuottaman hyödyn 

näkökulma. (Atkinson 1999, s. 337.) 

2.5 Aikaisemmat tutkimukset ja ketteryys käsitteenä  

Ketteryys on ilmiönä vielä suhteellisen nuori, eikä sitä ole tutkittu kovinkaan 

paljoa. Ketteryyden käsitekään ei ole vielä vakiintunut ja sillä saatetaan 

tarkoittaa kertojasta riippuen hyvinkin erilaisia asioita. Seuraavaksi 

tarkastellaan ketteryyden käsitettä ja yrityksien ketterästä muutoksesta 

kertovia tutkimuksia. 

Ketteryyden perustana toimivat periaatteet, joille sekä lean että agile 

perustuvat ja joihin kaikki ketterät menetelmät tukeutuvat. Ketteryyden 

perustana voidaan pitää Agile Manifestoa ja sen 12 periaatetta. Leanin 

filosofian lähteenä taas toimii Toyotan malli ja se tukeutuu vahvasti sen 14 

periaatteeseen. Samoin Womack ja Jones (2003) kiteyttävät leanin ajattelut 

viiteen periaatteeseen. Poppendieck ja Cusumano (2010) erottavat myös 

leanin periaatteet leaneista käytännöistä todeten, ettei leania pidä ajatella 

kokoelmana käytäntöjä ja työkaluja, jotka tulevat valmistavasta teollisuudesta. 

Lean tulee mieltää sen periaatteiden kautta, jonka jälkeen se on 

sovellettavissa myös tuotekehitykseen. Ketteriä periaatteita voidaan soveltaa 

koko organisaatioon ja ne toimivat myös projektitasolla. Myös SAFe-mallissa 

tekemisen taustalla olevat ajatukset on kiteytetty periaatteiksi. SAFe:n 

periaatteet hakevat vaikutteita leanin ja agilen periaatteiden lisäksi 

systeemisestä ajattelusta. (Lu et al. 2011; Liker 2010; Womack et al. 2003; 

Poppendieck et al. 2010; www.scaledagileframework.com.)  

Conboy (2009) tekemässään tutkimuksessa perehtyi ketteryydestä 

kirjoitettuun kirjallisuuteen. Tutkimuksessa tunnistettiin ketteryyteen liittyen 

useita merkittäviä käsitteellisiä puutteita. Voidaankin sanoa, että ketteryydestä 

ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää. Ketteryys konseptina on 
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monitahoinen ja sitä on käytetty kuvaamaan monia eri ilmiöitä. (Conboy 2009, 

s. 329.) 

Laanti, Similä ja Abrahamsson (2013) tutkivat ketteryyden määritelmää. 

Ketteryyden perustana pidetään yleisesti Agile manifestoa ja ketteryyden 

periaatteita, mutta näiden lisäksi kirjallisuudessa esiintyy useita muitakin 

määritelmiä. Kaikki tutkimuksessa käsitellyt määritelmät kuitenkin palaavat 

ketteriin periaatteisiin, jotka on esitelty tarkemmin ketterän 

ohjelmistokehityksen yhteydessä. Tutkimuksessa esitettiin tulkinta, jonka 

mukaan ketterä ohjelmistokehitys käsitteenä muuttuu koko ajan. Vanhan 

perustan päälle tulee jatkuvasti uusia konsepteja, jotka ajan myötä sulautuvat 

osaksi itse käsitettä. Ketterä ohjelmistokehitys tarkoittaa eri ihmisille eri asiaa. 

Kahdella henkilöllä voi olla ketteryydestä hyvinkin erilainen tulkinta. Ketterää 

ohjelmistokehitystä on usein kritisoitu siitä, että sitä pidetään kaiken 

parantavana "hopealuotina". Tutkimuksessa ehdotetaan, että selvyyden 

nimissä olisi hyvä välttää puhumasta yleisesti ketterästä tekemisestä ja alkaa 

puhua eri ketteristä menetelmistä ja siitä, mitä hyötyjä ne tuovat tekemiseen. 

(Laanti et al. 2013, s. 247–256.) 

Dikertin kirjallisuusanalyysi vuodelta 2016 suosittelee käyttämään ketteryyden 

skaalaamisessa tarjolla olevia viitekehyksiä, mutta viitekehyksien 

toimivuudesta ei ole vielä olemassa tutkittua tietoa. Myöskään siitä, miltä 

ketterän organisaation tulisi näyttää tai mitä askeleita ja missä järjestyksessä 

muutoksessa tulisi ottaa, ei ole olemassa yhtenäistä käsitystä. Muutoksen 

menestystekijöiksi tutkimuksessa listattiin organisaatiolle sopivan ketterän 

lähestymistavan valinta, johdon tuki, ketterän ajattelutavan omaksuminen 

sekä henkilökunnan kouluttaminen ja valmentaminen. (Dikert et al. 2016, 

s.106.) 

Paasivaara et al. tutkivat vuonna 2018 Ericssonin agiletransformaatiota. 

Tapaustutkimuksessa todetaan samoja asioita, kuin mitä Dikert et al. (2016) 

kirjasivat. Tutkimuksessa nousi esille, etteivät nykyiset tarjolla olevat ketterät 

mallit tarjoa kunnollista kuvaa siitä, miltä ketterän organisaation tulisi näyttää. 

Konsulttien tarjoamat ketteryyttä skaalaavat mallit kuten SAFe, LESS ja DAD 
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tarjoavat näkemyksen siitä, minkälainen ketterä organisaatio voisi olla, mutta 

näitä malleja ja niiden toimivuutta käytännön tasolla ei ole vielä tutkittu 

riittävästi. Tutkimusryhmä suositteleekin suurien agiletransformaatioiden 

jatkotutkimusta, koska tämän alueen tutkimus on ollut tähän asti niukkaa. Itse 

tutkimuksen tuloksena esiteltiin neljä oppia, joista voisi olla hyötyä muissakin 

organisaatioissa. Kokeileva lähestyminen muutokseen nähtiin hyvänä tapana 

tehdä agiletransformaatiota, sillä kenelläkään ei ollut muutoksen alkaessa 

selkeää kuvaa siitä, miltä ketterän yrityksen tulisi muutoksen seurauksena 

näyttää. Tutkittavassa yrityksessä omaksuttiin ajatusmalli, joka kannusti 

kokeilemaan ja salli epäonnistumiset. Muutosta tehtiin siis kokeilemalla ja koko 

ajan oppien. Kokeileva muutoksen tekeminen noudattaa sekä leanin että 

agilen arvomaailmaa. Muutosta kannattaa edistää vaiheittaisesti. Sen sijaan 

että kaikkea yritettäisiin muuttaa kerralla, kannattaa keskittyä yhteen 

muutokseen kerrallaan. Tutkittavassa organisaatiossa muutos aloitettiin 

tiimeistä ja sitä jatkettiin yhdistämällä hajautettu organisaatio työskentelemään 

samansuuntaisesti yhteisten tavoitteiden eteen. Tämän jälkeen tutkittavassa 

organisaatiossa alettiin rakentaa automaatiotestausta ja devops-kyvykkyyksiä 

ja koulutuksia laajennettiin koskemaan koko organisaatiota. Vaiheittainen 

muutos auttaa yritystä keskittymään tärkeimpiin muutoskohteisiin 

transformaation eri vaiheissa. Tutkimuksessa havaittiin myös, että vaikka 

ketterien arvojen mukaisesti tiimien tulisi olla moniosaavia tiimejä, jotka 

kykenevät tekemään minkä tahansa työn tuotteen kehitysjonosta, ei tällaisten 

tiimien muodostaminen ole aina mahdollista. Ketterän viitekehyksen puute, 

yleisten koulutusten riittämättömyys ja yhtenäisen valmennuksen puute voivat 

johtaa yhteisen suunnan puuttumiseen ketterien menetelmien käyttöönotossa.  

(Paasivaara et al. 2018, s. 2585–2590). 

Putta et al. (2019) tutkivat SAFe-mallin käyttöönottoa suuressa ja 

perinteikkäässä finanssialan yrityksessä. Tutkimus keskittyi selvittämään, mitä 

haasteita ketterien kehitysjunien käynnistämiseen liittyi. Tutkimuksessa 

todetaan, että SAFe toimii aloituspisteenä ketteryyden skaalaamisessa, mutta 

se ei voi ratkaista kaikkia ketteryyden skaalaamiseen liittyviä haasteita. 

Tutkittavassa organisaatiossa uusien ketterien kehitysjunien muodostaminen 

koettiin vaikeaksi lähinnä arvovirtojen tunnistamisen haasteellisuuden takia. 
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Samoin ketteryyden vaatimat muutokset organisaatiossa ja yrityksen politiikka 

aiheuttivat haasteita muutoksen tekemisessä. Ketterien kehitysjunien 

perustamisen jälkeen ongelmia aiheuttivat olemassa olevat perinteiset 

projektit sekä junien väliset riippuvuudet. (Putta et al. 2019, s. 1–14.) 

Tutkimus toteaa myös, että siiloihin perustuvan perinteisen organisaation 

kääntäminen SAFe-organisaatioksi, jota kehitettään arvovirtojen mukaisilla 

ketterillä kehitysjunilla vaatii aikaa. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää 

kompromisseja. SAFe-viitekehys on saanut viime vuosina suurta suosiota 

ketteryyden skaalaamisessa. Tutkimusryhmä ehdottaakin jatkotutkimuksia 

SAFe-viitekehystä käyttävistä yrityksistä. Kiinnostavia kohteita olisivat etenkin 

kypsemmät organisaatiot, joissa on kokemusta SAFe-viitekehyksestä jo 

useamman vuoden ajalta. (Putta et al. 2019, s13–14.) 

Rodriques et al. (2013) kertoo Ericsson R&D Finlandin leanin käyttöönotosta. 

Tutkimuksen mukaan leanin hyödyntäminen on parantanut tuotteiden laatua, 

asiakastyytyväisyyttä ja organisaation läpinäkyvyyttä. Ericssonilla leania on 

hyödynnetty virtauksen tunnistamisessa, läpinäkyvyyden luonnissa ja jatkuvan 

oppimisen kulttuurin luonnissa. Muutenkin leania hyödynnetään jatkuvasti 

enemmän myös tuotantolinjojen ulkopuolella. Esimerkiksi muotia tuottava 

yritys Zara kertoo hyödyntävänsä leania läpimenoaikojen kehittämisessä ja 

nopeuttaneensa läpimenoaikaa jopa 12 kertaa kilpailijoitaan nopeammaksi. 

Leania on hyödynnetty myös terveydenhoidon sektorilla, missä parannuksia 

on saavutettu potilaiden odotusajoissa ja laboratoriotestien läpimenoajoissa.  

(Rodriques et al. 2013, s. 1.) 



52 

 

Kuva 6. Leanin ja agilen yhteys Ericssonilla. (Rodriques et al. 2013, s. 3.) 

Kuva esittää, miten lean tukee Ericssonilla ketterää ohjelmistokehitystä.  

Ericssonilla lean on keino saavuttaa oppiva organisaatio ja taata jatkuva ja 

loppumaton parantaminen. Ericssonin syyt lean-muutosprosessin 

käynnistämiseen olivat: arvon tuottamisen parantaminen, reagointikyvyn 

kehittäminen, laadun parantaminen ja ihmisten voimaannuttaminen. Lean-

periaatteet ovat ketterän ohjelmistokehityksen ja ne luovat pohjan ketterille 

prosesseille. (Rodriques et al. 2013, s. 3–9.) 

Ketteryyttä on tutkittu vielä melko vähän. (Putta et al. 2019, s13–14; 

Paasivaara et al. 2018, s. 2585–2590; Dikert et al. 2016, s.106.) Suurin osa 

tehdystä tutkimuksesta keskittyy ketteryyden määrittelemiseen. Suurempien 

yritysten agiletransformaatiota ei sen sijaan ole tutkittu kovinkaan paljoa. 

Organisaation ketteröittämishankkeet ovat aina suuria muutostilanteita ja 

niihin liittyy paljon muutoksen johtamista ja epävarmuutta. Vielä ei ole 

olemassa selkeää tutkittua kuvaa siitä, minkälainen ketterän organisaation 

tulisi olla. (Putta et al. 2019, s13–14; Paasivaara et al. 2018, s. 2585–2590; 

Dikert et al. 2016, s.106.) Tämä nostaa vaikeusastetta agiletransformaatioissa, 

koska ei ole olemassa selkeää mallia siitä, miltä lopputuloksen tulisi näyttää. 

Konsulttien tarjoamat mallit ketteryyden skaalaamiseen tiimitasolta 



53 

organisaatiotasolle ainakin pyrkivät tarjoamaan kuvan siitä, miltä ketterä 

organisaatio voisi näyttää, mutta näiden mallien toimivuudesta käytännössä ei 

ole vielä olemassa tieteellistä tutkittua tietoa.  
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tässä luvussa esitellään tämän pro gradu -tutkielman tutkimusasetelma, 

perustellaan menetelmävalinta ja aineiston analysointimenetelmä sekä 

kerrotaan tutkimusaineiston hankinnasta. 

3.1 Tutkimuksen toteuttaminen 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kohdeorganisaatiossa 

tapahtunutta muutosta, missä otettiin käyttöön ketteriä kehitysmenetelmiä. 

Tutkimuksella pyritään selvittämään missä tilassa kohdeorganisaation 

ketteryys on nyt ja mitä sillä on saavutettu. Tämän tutkimuksen 

tutkimusongelma on, miten siirtyminen ketterämpään tekemiseen on 

onnistunut ja mitä hyötyä ketteryydestä on kohdeorganisaatiolle ollut? 

Tutkimusongelmaa lähestytään viidellä alaongelmalla: 1. Miksi organisaatio 

aloitti toiminnan ketteröittämisen? 2. Miten muutos on edennyt? 3. Mitä 

haasteita organisaatio on kohdannut toiminnan ketteröittämisessä? 4. Mitä 

hyötyjä ketteröittämisestä on ollut? 5. Minkälainen on ketterä yritys? 

Tutkimusmenetelmäksi valittiin teemahaastattelu. Teemahaastattelu sopii 

menetelmäksi hyvin, kun tutkittava aihe ei ole tarkkaan tiedossa tai kun aihe 

on arka (Metsämuuronen 2005, s. 226). Haastattelulla oli mahdollista saada 

syvällisempiä vastauksia varsinkin tutkimuksen kolmanteen alaongelmaan, eli 

organisaation kohtaamiin haasteisiin muutoksessa sekä ketteryyden estäviin 

seikkoihin. Haastattelussa saatuja vastauksia voidaan myös syventää 

kysymällä tarkentavia kysymyksiä ja näin ymmärtää paremmin vastausten 

syitä. Teemahaastattelu sopii myös tilanteisiin, missä ei tiedetä, millaisia 

vastauksia tullaan saamaan ja kun vastaukset perustuvat haastateltavien 

omiin kokemuksiin tutkittavasta ilmiöstä. (Hirsjärvi et al. 2001, s. 35.)  

Tutkimusta ohjasi laadulliseen suuntaan myös se, ettei kohdeorganisaatiosta 

ollut saatavissa sopivaa mittaustietoa agiletransformaatioon liittyen. Hyvinä 

mittareita olisivat toimineet esimerkiksi SAFe:n tarjoamat mittarit, kuten 

läpimenoaikojen ja asiakastyytyväisyyden kehittyminen, vuosittaisten 
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tuotantoon ottojen määrä ja raportoitujen vikojen määrän muutokset 

(www.scaledagileframework.com). Kohdeorganisaatio on ottanut edellä 

mainittuja mittareita käyttöön vasta tutkimuksen aikana, joten organisaation 

ketteröittämisen vaikutuksia voi jatkossa tarkastella myös näiden mittareiden 

avulla. Tutkimuksessa selvitettiin haastateltavien kokemuksia organisaatiossa 

tapahtuneesta muutoksesta ja mielipiteitä siitä, miltä ketterä 

kohdeorganisaatio voisi tulevaisuudessa näyttää, ja etenkin näihin 

tutkimusongelmiin teemahaastattelu toimi menetelmänä hyvin.  

3.2 Tutkimusprosessin kuvaus 

Tässä luvussa käsitellään tutkimusprosessin kulkua. Tutkimusprosessi 

käynnistyi tutustumisella aiheeseen liittyviin teorioihin ja aikaisemmin tehtyihin 

tutkimuksiin. Organisaation ketteryys koostuu monesta tekijästä, mutta tässä 

tutkimuksessa ketteryyden takana oleviksi teorioiksi on valittu lean ja agile. 

Näihin teorioihin perustuu myös kohdeyrityksessä käyttöönotettu SAFe-

viitekehys.  

Aineiston keruu aloitettiin haastateltavien valitsemisella ja kysymyspatteriston 

laadinnalla. Haastateltavien joukko pyrkii olemaan yleensä joko liian suuri tai 

liian pieni. Liian pienestä aineistosta ei voi tehdä tilastollisia yleistyksiä, kun 

taas liian suuren joukon kanssa ei voida mennä asiaan tarpeeksi syvälle. 

(Hirsjärvi et al. 2001, s. 58.) Tämän tutkimuksen haastateltavien määräksi 

muodostui yksitoista henkilöä. Haastateltavat edustavat kattavasti 

kohdeorganisaatiossa ketterän tekemisen eri rooleja aina johdosta ketterän 

kehitystiimin kehittäjään ja business managerista tekniseen asiantuntijaan. 
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Taulukko 2. Suunnitelma haastateltavien valinnasta 

Haastatteluihin varattiin aikaa puolitoista tuntia jokaista haastateltavaa 

kohden, josta tunti oli tehokasta haastatteluaikaa ja puolituntia varoaikaa 

ennalta arvaamattomien tilanteiden varalle. Pääsääntöisesti haastattelut 

saatiin pidettyä varatussa ajassa, mutta joissain tapauksissa asiaa riitti vielä 

varoajaksi varatulle viimeiselle puolelle tunnillekin. 

3.3 Teemahaastattelu 

Haastattelu on joustava menetelmä. Se soveltuu monenlaisiin tarkoituksiin ja 

sen avulla voidaan saada tutkittavasta aiheesta syvällistä tietoa. Haastattelu 

toimii hyvin erityisesti silloin, kun halutaan kuulla ihmisten mielipiteitä, kerätä 

tietoa, käsityksiä ja uskomuksia tai kun halutaan ymmärtää tutkittavaa ilmiötä 

paremmin. Haastatteluilla haastateltavilta pyritään saamaan tietoa 

tutkittavasta aiheesta tai ilmiöstä. Kiinnostus kohdistuu haastateltavan 

asiantuntijan sijaan hänellä oletettavasti olevaan tietoon. Yleensä tutkimuksen 

molemmat osapuolet kokevat haastattelun miellyttäväksi menetelmäksi sen 

käytännön läheisyyden takia. Haastateltava myös tietää suurin piirtein mitä on 

odotetavissa, kun häntä pyydetään haastatteluun ja näin kynnys haastatteluun 
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osallistumiseen pysyy matalana. (Hirsjärvi et al. 2001, s. 11.; Ruusuvuori et al. 

2010, s. 373.) 

Vaikka haastattelu onkin näennäisesti helppo menetelmä, siihen liittyy myös 

riskejä. Helppous ja yksinkertaisuus voivat olla petollisia. Haastattelu on 

konteksti- ja tilannesidonnainen ja haastattelun tuloksiin sisältyy aina tulkintaa. 

Myös saatujen tulosten yleistämistä tulee punnita tarkoin. Vaikka haastattelu 

on menetelmänä hidas ja aikaa vievä ja se sisältää monia haastattelijasta ja 

haastateltavasta aiheutuvia virhelähteitä, soveltuu se tähän tutkimukseen 

hyvin. Haastattelu tarjoaa välineen syvällisempään tutkimukseen ja 

mahdollistaa selventävien kysymysten tekemisen haastattelun aikana. 

(Hirsjärvi et al. 2001, s. 34–35.) 

Haastattelijan tehtävä on välittää kuvaa haasteltavan ajatuksista, käsityksistä, 

kokemuksista ja tunteista. Lähestymistapaan vaikuttaa myös tutkijan ja 

haastateltavan käsitys todellisuuden luonteesta. Henkilöt eivät tule 

haastatteluun "tyhjänä tauluna" vaan he tuovat tilanteeseen aiemmat 

kokemuksensa, joihin suhteutettuna haastattelu tulkitaan. (Hirsjärvi et al. 2001, 

s. 41.) 

Asiantuntijahaastatteluiden lähtökohtana tulee olla se, että haastattelutieto on 

tuotettu vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutukseen suhtaudutaan 

haastatteluaineistoon liittyvänä erityispiirteenä eikä virheiden ja ongelmien 

lähteenä. (Ruusuvuori et al. 2010, s. 377.) 

Tämän tutkielman tutkimusosuus tehtiin haastattelemalla 

kohdeorganisaatiosta valittuja henkilöitä. Haastateltavien valitsemisen 

perusteina voidaan käyttää heidän asemaa organisaatiossa tai muuta 

osallisuutta tutkimuksen kohteena olevassa prosessissa. Haastatteluilla 

kerätään tietoa tutkittavasta ilmiöstä. (Ruusuvuori et al. 2010, s. 374). 

Haastateltavien valinta tehtiin 360-ajatuksella. Haastateltavaksi pyrittiin 

löytämään kohdeorganisaatiossa ketterien menetelmien kanssa tekemisissä 

olevia, mutta mahdollisimman erilaisissa rooleissa työskenteleviä henkilöitä. 

Tutkimuksessa käytettiin puolistrukturoituja teemahaastatteluja, jotka ovat 
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lomakehaastattelun ja strukturoimattoman haastattelun välimuoto. 

Puolistrukturoidussa haastattelussa kysymykset on laadittu etukäteen, mutta 

haastattelija voi vaihdella niiden järjestystä ja sanamuotoa tilanteen 

mukaisesti. Myös kysymysrunkoa voidaan räätälöidä sen perusteella, ketä 

haastatellaan. (Ruusuvuori et al. 2010, s. 378). Puolistrukturoidulle 

haastattelulle on ominaista, että jokin haastattelun näkökohta on lyöty lukkoon, 

mutta ei kaikkia. Vastaaja voi vastata kysymyksiin omin sanoin.  

Puolistrukturoidusta haastattelusta käytetään myös nimeä teemahaastattelu. 

Nimi liittyy siihen, että haastattelu on kohdennettu tiettyihin teemoihin, joista 

keskustellaan. Yksityiskohtaisten kysymysten sijaan haastattelu etenee 

valittujen keskeisten teemojen varassa. Teemahaastattelu antaa tilaa ihmisten 

tulkinnoille ja nostaa haastattelun vuorovaikutuksellisuuden suureen arvoon. 

Haastattelutilanteessa haastateltavan vastaus heijastaa aina myös 

haastattelijan läsnäoloa ja hänen tapaansa kysyä asioita samoin kuin edeltäviä 

kysymyksiä ja vastauksia. (Hirsjärvi et al. 2001, s. 47–49.) 

Ruusuvuori et al. (2010) mukaan varsinkin asiantuntijoiden haastatteluihin 

tulee valmistautua huolellisesti. Kohdeorganisaation tausta ja nykytilanne 

täytyy selvittää ja haastattelussa käsiteltäviin prosesseihin tulee tutustua 

tarkasti. Haastateltavan suhde tutkittavaan ilmiöön tulee myös selvittää 

etukäteen. Hyvä etukäteisvalmistautuminen auttaa haastattelijaa 

keskittymään kysymyksiin, asioihin ja vaiheisiin, joita on dokumentoitu 

huonosti tai ehkä ei lainkaan. Hyvä etukäteisvalmistautuminen myös 

mahdollistaa hyvän keskusteluilmapiirin muodostumisen, kun haastattelija 

pystyy osoittamaan asiantuntemusta ja perehtyneisyyttä aiheeseen. Laaja-

alainen osaaminen mahdollistaa myös laadukkaiden jatkokysymysten 

esittämisen ja tätä kautta paremman tutkimusaineiston keräämisen. 

(Ruusuvuori et al. 2010, s. 379.)  

3.4 Haastatteluteemojen suunnittelu 

Teemahaastatteluille tyypillisesti hypoteesia ei pyritä todentamaan saadulla 

materiaalilla. Käytettäessä teemahaastattelua ollaan paremminkin 
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kiinnostuneita tutkittavan ilmiön perusluonteesta ja ominaisuuksista sekä 

hypoteesin löytämisestä. (Hirsjärvi et al. 2001, s. 66.) 

Teemahaastattelussa kysymykset voidaan jakaa niiden sisällöstä riippuen 

tosiasiakysymyksiin ja mielipidekysymyksiin. Tutkimuksessa pyrittiin saamaan 

selville tosiasioita arvostustyyppisten seikkojen sijasta. Tämä otettiin 

huomioon haastatteluja suunniteltaessa ja kysymysten laadinnassa. 

Haastattelutilanteessa haastattelija käytti tarvittaessa kysymysten uudelleen 

esittämistä ja tarkentavia kysymyksiä ohjatessa vastaajaa oikeaan suuntaan. 

Tutkimuksen kohteena oleva organisaation ketteryys koetaan melko 

abstraktina käsitteenä ja siihen liittyy paljon mielipiteitä. Tästä johtuen 

tosiasioiden ja arvostustyyppisten seikkojen erottelu osoittautui 

haasteelliseksi. (Hirsjärvi et al. 2001, s. 106.) 

Hirsjärvi et al. (2015) kehottaa tutkijaa tekemään esihaastatteluja useassa eri 

vaiheessa. Esihaastatteluiden avulla hankitaan kuva haastateltavasta 

kohdejoukosta ja hahmotetaan tutkittavaa ympäristöä. Vasta ensimmäisten 

esihaastatteluiden jälkeen tutkija voi laatia itse haastattelun rungon. 

Varsinainen esihaastattelu tehdään lopulliseksi tarkoitetulla 

haastattelurungolla. (Hirsjärvi et al. 2015, s. 72–73.) 

Teemojen valinnassa ja kysymysten muotoilussa hyödynnettiin laajasti 

kohdeorganisaation kehitystoiminnassa mukana olevia henkilöitä. 

Ensimmäinen esihaastattelu tehtiin tiiviisti kohdeyrityksen ketteröittämisessä 

mukana olevien Lean Agile Coachien kanssa. Haastattelutilaisuudessa 

käsiteltiin organisaation tilaan ja sitä mitä ketteryydellä kohdeorganisaatiossa 

tarkoitetaan. Tämän jälkeen tutkija muokkasi aikaisemmin teorian perusteella 

tehtyä teemahaastattelun runkoa sekä muutti kysymyksissä käytettävää kieltä 

paremmin kohdeyritykseen sopivaksi. Valmis teemahaastattelun runko 

koeponnistettiin vielä kohdeyrityksen kehitystyössä mukana olevilla henkilöillä. 

Kahden päivän aikana yli 400 henkilöllä oli mahdollisuus osallistua 

keskusteluun kohdeorganisaation ketteryydestä kohdeorganisaatiossa 

käytössä olevan SAFe-prosessin mukaisten suunnittelupäivien yhteydessä. 

Suurelle taululle oli hahmoteltu käsiteltyyn teoriaan perustuen alustavaa 
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määritelmää siitä, mistä organisaation ketteryys voisi koostua. Tätä 

hahmotelmaa täydennettiin ja kehitettiin crowdsourcing-ajatuksella siten, että 

mahdollisimman moni kehitysprosessissa mukana oleva henkilö pääsi 

kertomaan aiheesta omat näkemyksensä. Haastattelun teemat valittiin saadun 

aineiston perusteella. Tilaisuus toimi myös erinomaisena alustuksena 

haastatteluille ja se antoi realistisen kuvan siitä, mitä organisaation 

ketteryydellä juuri tässä organisaatiossa tarkoitetaan. Tapahtuman 

facilitaattorina toimi tutkija. Myös haastattelut toteutettiin saman henkilön 

toimesta. Tilaisuutta voidaan pitää myös Ruusuvuoren (2010) opastamana 

huolellisena haastatteluihin valmistautumisena ja kohdeorganisaatioon 

tutustumisena (Ruusuvuori et al. 2010, s. 379). 

3.5 Aineiston analyysi 

Aineiston analyysi aloitetiin jo haastattelujen aikana. Haastattelija hyödynsi 

mahdollisuutta tehdä tulkintaa ja tiivistystä haastateltavan kertomasta. 

Haastattelun aikana käytiin vuoropuhelua, jossa haastateltava vahvisti tai 

hylkäsi haastattelijan tekemän tiivistyksen tai tulkinnan kuulemastaan 

vastauksesta. Näin dialogia voitiin jatkaa, kunnes päästiin oikeaan tulkintaan. 

Hirsjärvi nimittää tällaista haastattelua itseään korjaavaksi haastatteluksi. 

Haastateltavien esiin nostamat merkitykset puettiin lyhempään sanalliseen 

muotoon, eli merkitykset tiivistettiin. Merkityksiä tulkittiin tutkijan näkökulmasta, 

jolloin teksti laajeni jälleen. (Hirsjärvi et al. 2001, s. 137.) 

Haastatteluilla kerätty aineisto litteroitiin tutkijan itsensä toimesta (Hirsjärvi et 

al. 2000, s. 138). Litteroinnissa hyödynnettiin koneellista puheentunnistusta. 

Tutkija joutui kuitenkin tarkastamaan ja korjaamaan käsin kaikki koneellisesti 

tuotetut tekstit, jotta vaadittava laatu toteutui.  

Hirsjärvi et al. (2000) kehottaa miettimään analysointitapaa jo aineistoa 

kerättäessä. Aineiston kuvaileminen toimii analyysin perustana. Kuvailussa 

pyritään kertomaan ilmiöistä ja kokemuksista. Luokittelemalla aineisto luodaan 

pohja haastatteluaineiston tulkinnalle. Tämän avulla aineiston osia voidaan 

myöhemmin vertailla, yksinkertaistaa ja tulkita. Luokittelulla voidaan jäsentää 
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tulkittavaa ilmiötä, kun taas yhdistely yrittää löytää luokittelujen välille 

samankaltaisuutta ja säännönmukaisuutta. (Hirsjärvi et al. 2000, s. 145–150.) 

Haastattelutekstiä voidaan tulkita useilla eri tavoilla ja eri näkökulmista. 

Onnistunut tulkinta lähtee siitä, että myös lukija löytää saman näkökulman kuin 

mitä tutkija on tarkoittanut. Tekstistä voidaan löytää eri asioita ja esittää niistä 

erilaisia tulkintoja. Haastattelututkimusta lukeva henkilö ei lue kuvausta itse 

haastattelusta, vaan hänelle tarjoillaan tutkijan tulkinta haastatteluilla kerätystä 

aineistosta. Tulkinnan varmistamiseksi tutkijan on kerrottava, miten tulkintaan 

on päädytty. (Hirsjärvi et al. 2000, s. 151–152.) 

Tutkimuksen tutkimuskysymykset muodostivat selkeän tarinanomaisen 

raamin aineiston käsittelylle. Tutkimuskysymysten yli oli löydettävissä vielä 

yleisemmällä tasolla olevia teemoja, jotka nousivat esiin 

haastatteluaineistosta. Haastatteluissa kerättyä aineistoa tulkittiin hyödyntäen 

aikaisempia tutkimuksia sekä tässä tutkielmassa esitettyjä teorioita ja malleja. 

3.6 Tutkimuksen luotettavuus 

Seuraavaksi käsitellään tutkimuksen laatuun ja luotettavuuteen vaikuttavia 

tekijöitä ja pohditaan reliabiliteettia ja validiteettia. Haastatteluilla saadun 

aineiston luotettavuus riippuu sen laadusta. Tutkimuksessa pyrittiin hoitamaan 

kaikki haastattelut ennalta suunnitellun mukaisesti ja aineistoa kerätessä 

laatunäkökulma oli koko ajan esillä. 

3.6.1 Menetelmävalidius  

Käsitteet reliabiliteetti ja validiteetti ovat peräsin kvantitatiivisesta 

tutkimuksesta. Näillä käsitteillä tarkoitetaan sitä, että tutkija voi päästä käsiksi 

objektiiviseen todellisuuteen ja objektiiviseen totuuteen. Molempia käsitteitä 

on käytetty mittaamisen yhteydessä ja Hirsjärvi et al. (2001) ehdottavatkin 

näistä käsitteistä luopumista laadullisen tutkimuksen yhteydessä. Siitä 

huolimatta myös laadullisen tutkimuksen yhteydessä nämä käsitteet on syytä 
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käydä läpi ja huomioida. Seuraavaksi syvennytään reliaabeliuteen ja 

validiuteen. (Hirsjärvi et al. 2001, s. 185.)  

Reliaabelius 

Reliaabeliudella tarkoitetaan tutkimuksen toistettavuutta. Eli tutkittaessa 

samaa henkilöä kaksi kertaa saadaan molemmilla kerroilla sama tulos. Ihmiset 

ja heidän ajatuksensa kuitenkin muuttuvat ajan kuluessa, joten toistettavuus 

ei välttämättä tältä osin toteudu. Toisaalta reliaabeliuksen voi määrittää myös 

siten, että jos kaksi arvioitsijaa päätyvät samaan tulokseen on tulos reliaabeli. 

Kolmas määritelmä reliaabeliudelle on, että kahdella rinnakkaisella 

tutkimusmenetelmällä saadaan sama tulos. Ihmisen käyttäytyminen kuitenkin 

riippuu kontekstista ja vaihtelee ajan ja paikan mukaan, ei kahdella 

menetelmällä luultavasti saataisi täysin samaa tulosta eikä kaksi arvioitsijaa 

välttämättä päätyisi täysin samaan lopputulokseen. Laadullisessa aineiston 

analyysissä lähimmäs perinteistä reliaabeliutta tullaan niillä alueilla, jotka 

koskevat aineiston laatua. Silloinkin reliaabelius koskee lähinnä tutkijan 

toimintaa, eli sitä kuinka luotettavaa tutkijan analyysi materiaalista on.  

(Hirsjärvi et al. 2001, s. 186.) 

3.6.2 Validius 

Validius voidaan jakaa ennustevalidiuteen ja tutkimusasetelmavalidiuteen. 

Ennustevalidiudella tarkoitetaan sitä, että yhdestä tutkimuskerrasta voidaan 

ennustaa myöhempien tutkimuskertojen tulokset. Voidaan sanoa, että 

teemahaastattelulla on tutkimuksessa ennustevalidiutta, jos se on pystynyt 

tuottamaan myöhemmin todennettavan kuvan tulevaisuudesta. Validius 

koskee nimenomaan menetelmää sellaisenaan kuin sitä on käytetty juuri siinä 

tutkimuksessa. Tutkimusasetelmavalidius voidaan erotella vielä tilastolliseen 

validiuteen, rakennevalidiuteen, sisäiseen validiuteen ja ulkoiseen validiuteen. 

Näistä tilastollinen validius koskee lähinnä kvantitatiivista tutkimusta, mutta 

rakennevalidiutta, sekä sisäistä ja ulkoista validiutta voidaan pohtia myös 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Rakennevalidiudella tarkoitetaan, koskeeko 

tutkimus sitä, mitä sen on oletettu koskevan. Sisäisellä validiudella taas 

tarkoitetaan päättelyä kahden muuttujan välisestä kausaalisesta yhteydestä ja 
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ulkoisella validiudella tutkimustulosten yleistettävyyttä. Kaiken kaikkiaan 

validiutta voidaan pohtia kvalitatiivisen tutkimuksen yhteydessä, mutta ihmisiä 

ja heidän ajatuksia tutkittaessa täytyy myöntää, että tutkimustulos riippuu 

historiallisesta ja kulttuurillisista tekijöistä. Tämän lisäksi jokainen yksilö on 

erilainen ja se ei voi olla vaikuttamatta tutkimuksen validiuteen. (Hirsjärvi et al. 

2001, s. 187–189.) 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa validiuden toteamisen asemasta Hirsjärvi et al. 

(2001) suosittelevat noudattamaan kahta toimintatapaa. Ne ovat triangulaatio 

ja vastaavuuden osoittaminen tutkijan tulkintojen ja tutkittavien tulkintojen 

välillä. Triangulaatiossa haastattelemalla saatua tietoja vertaillaan muista 

lähteistä saatuihin tietoihin. Mikäli haastattelut ovat samansuuntaisia muiden 

lähteiden kanssa, voidaan katsoa, että henkilön antamat tiedot, käsitys tai 

tulkinta on saanut vahvistusta. Vastaavuuden osoittaminen tutkijan tulkintojen 

välillä voidaan todeta esimerkiksi siten, että haastateltavat saavat tutustua 

tutkijan tulkintoihin. (Hirsjärvi et al. 2001.) 

Vaikka reliaabelius ja validius ovatkin ongelmallisia laadullisessa 

tutkimuksessa, on tutkimuksen kuitenkin pyrittävä siihen, että se paljastaa 

tutkittavien käsityksiä ja heidän maailmaansa mahdollisimman hyvin. Tutkijan 

täytyy pystyä dokumentoimaan, miten hän on päätynyt luokittelemaan ja 

kuvaamaan asiat juuri niin kuin hän on sen tehnyt. (Hirsjärvi et al. 2001, s. 

189.) 

Faktojen jäljittämisen kannalta ongelmallista on myös puuttuvan, 

epämääräisen tai vihjailevan tiedon käyttö. Haastateltavat käsittelevät aihetta 

aina omasta näkökulmastaan. Henkilöt voivat kuvata myös muiden toimijoiden 

tekemistä, valintoja ja tulkintoja. Haastatteluilla saatu tieto voi siis olla toisen 

käden tietoa. Analyysia tehtäessä tuleekin olla tarkkana siitä, että faktakuvaus 

rakennetaan aineistojen ristiin valotuksen kautta.  

Faktat eivät lymyä valmiissa aineistossa vaan ne pitää kaivaa esiin 

tutkimusprosessin aikana yhdessä haastateltavien kanssa. Analyysiprosessi 

alkaa jo taustatyön aikana ja haastattelurunkoa sekä haastatteluiden 
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taustatöitä tehtäessä. Prosessi jatkuu haastattelun kuluessa haastattelijan 

aktiivisella kysymysten asettamisella ja vastausten kuulemisella. Haastattelija 

voi testata faktoja esittämällä omia tulkintoja tutkittavasta ilmiöstä ja 

pyytämällä niihin haastateltavan kommentteja. Haastateltavaa voidaan pyytää 

myös kommentoimaan muista lähteistä kerättyä tietoa. Faktojen etsimistä 

jatketaan ainestoa analysoimalla ja saadun aineiston vertaamisella 

aikaisempien tutkimusten tuloksiin. Tutkija voi vielä jälkikäteen varmistaa 

haastateltavilta, että tulkinnat on tehty oikein tai pyytää täsmennyksiä joihinkin 

auki jääneisiin kysymyksiin tai kysyä vielä uusia kysymyksiä uusiin esiin 

nousseisiin aiheisiin. Aineiston keruu ja analyysi limittyvät yhteen koko 

tutkimuksen ajan. (Ruusuvuori et al. 2010, s. 389–390.) 

Kvalitatiivisen tutkimuksen luonteeseen kuuluu, että tutkimusongelma muuttuu 

tutkimuksen edetessä (Hirsjärvi & Hurme, 2001, 59). Näin kävi tässäkin 

tutkimuksessa. Ensimmäisten haastatteluiden yhteydessä kävi ilmi, että 

varsinkin muutosta tehneet agile coachit kokivat tarpeelliseksi kertoa 

kohdeyrityksen ketteryyden kasvutarinan, joten tutkimusongelmaa 

laajennettiin käsittämään myös sen, miten ketteriä menetelmiä on 

kohdeorganisaatiossa otettu käyttöön ja mitä mahdollisia onnistumisia ja 

haasteita muutoksessa on koettu. 
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4 TULOKSET 

4.1 Tutkimuskysymykset 

Seuraavaksi tutkimusongelmaa käsitellään viiden esitetyn 

tutkimuskysymyksen kautta. Tutkimuskysymykset muodostavat 

kohdeyrityksen tarinan toiminnan ketteröittämisestä. Ensin käsitellään 

organisaation matkaa ketteryyteen, eli vastataan kysymykseen, miksi 

kohdeorganisaatio aloitti toimintansa ketteröittämisen. Seuraavaksi 

paneudutaan siihen, miten ketteröittäminen on sujunut ja mitä haasteita 

organisaatiossa on kohdattu muutosprosessin aikana. Lopuksi esitetään 

haastateltavien kokemia ketteryyden tuomia hyötyjä sekä muodostetaan visio 

siitä, minkälaisena haastateltavat näkevät ketterän organisaation. 

4.1.1 Miksi organisaatio aloitti toiminnan ketteröittämisen?  

Tässä luvussa vastataan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen ja pohditaan 

kohdeorganisaation ketteröittämisen syitä. Paasivaara et al. (2018) kasaaman 

kirjallisuusaineiston perusteella organisaatiot aloittavat yleensä 

agiletransformaation nopeuttaakseen time to market -aikaa sekä vastatakseen 

kovenevaan kilpailuun ja muuttuvaan markkinatilanteeseen. Yritykset haluavat 

parantaa heidän kilpailukykyään kehittämällä toimitusnopeutta ja vasteaikaa 

vastakseen markkinan muutokseen. Muutos voi liittyä myös pelkoon 

kilpailukyvyn menettämisestä. Toisaalta muutoksen tarve voi liittyä 

projekteissa havaittujen ongelmien korjaamiseen. Perinteiset prosessit ja koko 

tapa työskennellä on nähty ongelmallisena, koska niihin liittyy usein 

tarpeetonta byrokratiaa ja tarpeettomia kustannuksia turhien palavereiden, 

päätöspisteiden ja monimutkaisen muutoksenhallintaprosessin muodossa. 

Hitaat prosessit ja pitkät toimitusajat johtavat myös hitaaseen palautteeseen. 

(Paasivaara et al. 2018, s. 2554.) 

No kyllähän mää sain niin kuin herätyksen, kun olin Scrum 

Master -kurssilla alun pitäen. Että kyllähän minut käännytettiin 

siltä istumalta ja sillä tiellä ollaan. – Agile Coach 
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Haastatteluista ei löytynyt selkeää yhtenäistä syytä ketteröittämisen 

aloittamiselle. Syyt vaihtelevat eri haastateltavien kesken. Yksi laajemmin esiin 

noussut selitys ketterien toimintamallien käytön aloittamiselle oli se, että 

asioita haluttiin kehittää paremmin. Aikaisemmin kohdeorganisaatiossa 

kehitystoiminta tehtiin vesiputousprojekteissa. Projektit toimivat kohtuullisen 

hyvin ja asioita saatiin tehtyä, mutta projektipäälliköt alkoivat kyseenalaistaa 

perinteisen vesiputousmallisen projektijohtamisen. Perinteisessä 

projektimallissa sidosryhmille tuotetun hyödyn näkökulma jää liian vähälle 

arvolle, kun huomio kiinnittyy projektikolmion kulmakiviin, eli ennalta 

määriteltyyn sisältöön, aikatauluun ja resursseihin. (Atkinson 1999, s. 337.)  

Projektimaiseen kehittämiseen haettiin mallia ketteristä menetelmistä. 

Kehittämishalut olivat usein lähtöisin projektipäälliköistä, jotka kohtasivat 

projektien aikana vesiputousmaisen projektimallin aiheuttamia ongelmia. 

Projektitekemiseen otettiinkin rohkeasti vaikutteita ketteristä menetelmistä. 

Esimerkkinä mainittiin muun muassa se, että projekteja tehtiin iteratiivisemmin 

pienemmissä paloissa. Projekteihin otettiin käyttöön myös daily standup -

käytäntöjä, joissa käydään joka aamu läpi projektin tilanne kolmella scrum 

masterin kysymällä kysymyksellä: 1. Mitä teit eilen auttaaksesi tiimiä 

suoriutumaan sprintistä? 2. Mitä teet tänään auttaaksesi tiimiä suoriutumaan 

sprintistä? 3. Mitä esteitä on tiimin työlle? (Sutherland, 2015, s. 77). Myös 

muita työkaluja ja toimintatapoja kopioitiin suoraan Scrum-mallista. Jossain 

vaiheessa kohdeorganisaation käyttämästä projektimallista käytettiinkin nimeä 

Ketteräprojektimalli. Ketteryyteen liittyen kohdeorganisaatiossa järjestettiin 

Scrum-koulutuksia ja uudet toimintatavat alkoivat vähitellen levitä koko 

organisaatioon.  

Aluksi ketteryys oli IT:n pienen piirin juttu ja sillä yritettiin 

parantaa projektitekemistä. Nyt se on laajentunut jo 

muuallekin organisaatioon ja hyvä niin! – Product Owner 

Yksi tarve tekemisen ketteröittämiselle tuli liiketoimintojen tarpeesta päästä 

ohjaamaan kehitystä lähempää. Projektit olivat liiketoiminnoille liian etäisiä ja 

vaikuttamisen mahdollisuudet olivat liian heikot.  
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Aikaisemmin ei ollut mitään omaa mahdollisuutta vaikuttaa, 

eikä tiedetty missä asiat menee. Meille se oli nimenomaan 

liiketoiminnan tarve saada ohjattavuutta siihen tekemiseen. 

Me koettiin, ettei meillä ollut mitään mahdollisuutta vaikuttaa 

siihen tekemiseen ja me oltiin ihan pimennossa.                             

– Product Owner 

Melkein kaikki haastateltavat kokivat kohdeorganisaation olleen ketterä jo 

pitkään. Mitään erillistä päätöstä organisaation ketteröittämisestä ei ole tehty, 

vaan tekeminen on kehittynyt nykyiseen malliinsa vähitellen ajan saatossa. 

Moni haastateltava koki ketteryyden laajempana asiana kuin pelkästään 

ketterien menetelmien käyttämisenä. 

Ketterä tekeminen on ollut tekemisen tapa jo vuosia. Ennen 

SAFe:a onnistuttiin tekemään perinteisellä projektimallilla 

ketterästi ja asioita saatiin valmiiksi nopeasti. – Johtaja 

Ketteryyden saavuttaminen tiimitasolla koettiin haastateltavien keskuudessa 

toimivan hyvin. Sen sijaan ketteryyden skaalaaminen jatkuvasti 

monimutkaistuvassa toimintaympäristössä koettiin haastavaksi.  

Ketteryyttä lähdettiin rakentamaan tiimitasolta. Yhden tiimin 

voimin ketteryys toimi hyvin ja ketterä tekeminen tuntui 

luonnolliselta. Mut ku tiimin koko on noin 10 henkilöä, kaikki 

tietää tavoitteen ja mitä pitää tehdä. Fokus säilyy 

tekemisessä, kun asiat ovat omassa hallinnassa.                           

– Agile Coach 

Tekemisen kasvaessa ja monimutkaistuessa kohdeorganisaatio koki 

tarpeelliseksi ottaa käyttöön ketteryyden skaalaamista helpottavan mallin. 

Malliksi valikoitui SAFe. Kohdeorganisaatiossa koettiin ongelmia lähinnä 

päästä päähän toimivien ratkaisujen kehittämisessä, joiden tekemiseen 

tarvittiin usean tiimin yhteistyötä. SAFe-mallin käyttöönottamisen 

aloittamisesta on nyt kulunut noin kaksi ja puoli vuotta. Malli on käytössä 
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suurimmassa osassa organisaatiota, mutta ei vielä kaikkialla. Mallista on ollut 

selkeästi apua koko organisaation läpi menevien asioiden kehittämisessä ja 

organisaation osien välisen yhteistyön parantamisessa. Malli on tuonut 

organisaatiolle yhteisen kielen, joka helpottaa asioiden kommunikointia läpi 

organisaation. 

SAFe anto hyvän yhteisen raamin, jonka päälle skaalattua 

ketteryyttä lähdettiin kehittämään. Ja se toi tekijöille yhteisen 

kielen millä näistä asioista puhutaan. – Product Owner 

SAFe:n arvo tulee esiin tiimejä laajemmassa kuvassa. Sitä 

tarvitaan koko organisaation tasosessa tekemisessä, kun 

kaikki pitää saada toimimaan yhteen. – Product Owner 

4.1.2 Miten muutos on edennyt?  

Merkittävimpänä muutoksen menestystekijöinä suurissa 

agiletransformaatioissa Paasivaara et al. listaa seuraavat tekijät: tiimien 

valmentaminen kouluttamalla ja tekemistä tukemalla, johdon tuki, oikein valittu 

lähestymistapa muutoksen tekemiseen ja ajatustavan muuttamisen ketterää 

tekemistä tukevaksi. (Paasivaara et al. 2018, s. 2554.) 

Muutos on tapahtunut kohdeorganisaatiossa alhaalta ylöspäin ilman johdon 

erityistä vaatimusta tai johtamista. Muutos on ollut inkrementaalista tekemisen 

parantamista ja se on tapahtunut vähän kerrallaan jo usean vuoden ajan. 

Paasivaara et al. (2018) toteaa, että kokeileva lähestyminen muutokseen toimii 

hyvin, sillä kenelläkään ei ole muutoksen alkaessa selkeää kuvaa siitä, miltä 

ketterän yrityksen tulisi muutoksen seurauksena näyttää (Paasivaara et al. 

2018, s. 2585–2586). Tosin kohdeorganisaatiossa tilanne poikkeaa 

Paasivaaran raportoimasta tapauksesta siten, että muutos ei ole lähtenyt 

johdosta, vaan tekijöistä.  Kohdeorganisaatiossa ketteryys koettiin aluksi 

nimenomaan tekijöiden asiana, koska se liitettiin niin selvästi projektitoiminnan 

ja IT-tekemisen kehittämiseen. Muutokselta on puuttunut pakottava tarve, eikä 

sitä ole vaadittu ylimmän johdon toimesta, koska perinteisilläkin menetelmillä 
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asioita saatiin tehtyä. Tästä johtuen muutosta on lähdetty tekemään vähitellen 

tekijöiden toimesta.  

Tiimitasolla muutos on kulkenut tiimiltä toiselle tekijöiden kertoessa hyvistä 

kokemuksista ketterien menetelmien hyödyntämisessä. Ketterät menetelmät 

ovat olleet myös tekijöiden mieleen. Yksi haastateltava kertoi ketteryyden 

levinneen kohdeorganisaatiossa jaettujen kokemusten avulla. Projektien ja 

tiimien hyvät kokemukset levisivät organisaatiossa tekijöiden keskustellessa 

keskenään toisten tiimiläisten kanssa. Näin parhaat käytännöt ja toimintamallit 

levisivät pala kerrallaan uusiin organisaation osiin. Myös Crossan et al. (1999) 

mukaan kertomuksien kertomisella on tärkeä rooli organisaation oppimisessa. 

(Crossan et al. 1999, s. 529.) 

Ketterät ajatukset ovat siirtyneet tiimiltä ja tekijältä toiselle 

hyvien kokemusten perusteella, joita on jaettu kahvikoneen 

äärellä toisille saman haasteen parissa painivalle kollegalle.  

– Agile Coach 

Muutoksesta on selkeästi puuttunut Kotterin (2008) ajatus kiireellisyyden 

tunteesta. Ilman kiireellisyyden tunnetta on vaikea asettaa odotuksia halutulle 

muutokselle ja saada ihmisiä toimimaan sen mukaisesti. Kotterin mukaan 

kiireellisyyden tunne saa ihmiset ymmärtämään, että kriittisten asioiden 

tekemiseen tarvitaan välittömiä toimenpiteitä, joita ei voi siirtää huomiseen tai 

pitemmälle tulevaisuuteen. (Kotter 2008, s.7). 

Kyllä jossain suomalaisissa yrityksissä on kyllä rohkeampiakin 

ketteriä kokeiluja nähnyt, ku mitä sitten täällä, mutta aika 

varman päälle on tehty. Mulle se on näyttäytynyt, että ylin 

johto oli alkuun aika agnostinen, eikä ne ottanut paljoo kantaa. 

Ehkä toi näyttäytyy lähinnä riskien hallintana. Tai ne ei 

uskaltanu heittäytyä tän taakse, mutta eivät halunneet 

kieltääkään. Toisaalta ylin johto ei tukenut eikä ollut 

poikkiteloinkaan. Nyt ihan viime aikoina tilanne näyttää siltä, 
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että johdolta on alkanut tulla ihan tukea. Tilanne näyttää nyt 

ihan positiiviselta. – Agile Coach 

Johdon tuki muutokselle on saatu vasta viimeisen puolen 

vuoden aikana, jolloin ketteryys nostettiin osaksi strategiaa.    

– Product Owner 

Rohusen (2010) mukaan organisaation ketteröittämisprojekteissa toimii 

parhaiten inkrementaalinen lähestymistapa (Rohunen et al. 2010, s. 82). Tämä 

sai tukea myös haastateltavilta, joiden mukaan vähitellen tehty muutos on 

toiminut hyvin. Muutos vaatii oppimista ja oppinen vie aikaa. 

Kohdeorganisaatiossa muutos on ollut pitkälti tekijälähtöistä ja se on koettu 

toimivaksi tavaksi tehdä muutosta. 

Tiimin kyky vastaanottaa muutosta on rajallinen. Liian 

radikaalit muutokset eivät toimi. Jatkuva vähän kerrallaan 

tapahtuva muutos toimii parhaiten. – Product Owner 

Haastatellun Product Ownerin mukaan uusien jäsenten tulo tiimiin oli aluksi 

hankalaa, mutta se on käynyt tiimin oppimisen myötä koko ajan helpommaksi. 

Tämä saattaa olla selitettävissä sillä, että tiimin oppimisprosessi on jalostunut 

tulkinnan ja integroitumisen kautta ja lopulta se on institutionalisoitunut. 

Crossan et al. (1999) mukaan organisaatio on enemmän kuin yksinkertainen 

kokoelma yksilöitä. Samalla organisaation oppiminen eroaa yksittäisten 

ihmisten oppimisesta. Vaikka ihmisiä voi mennä ja tulla organisaatioon, se 

mitä he ovat oppineet yksilöinä tai ryhmissä ei välttämättä katoa heidän 

mukanaan. Osa oppimisesta jää systeemeihin, rakenteisiin, strategiaan, 

rutiineihin ja kuvattuihin käytäntöihin.  Näin näyttää tapahtuneen myös 

kohdeorganisaatiossa. (Crossan et al. 1999, s. 529.) 

Meillähän tiimien onboardaus on parantunut. Kyllähän siinä 

vaihtuvuutta oli, mutta ei siinä mitään erityistä ongelmaa ollut. 

Kyllähän siinä outputti saattoi vähän laskea, mutta tiimit 
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onboardas itse itsensä tai tiimien jäsenet ottivat uudet mukaan 

käytäntöihin ilman mitään isoja ongelmia. – Product Owner 

Organisaatiotasolla näkyvää ketterästä muutoksesta tuli vasta noin kaksi 

vuotta sitten, kun kohdeorganisaatio aloitti siirtymisen SAFe-mallin mukaisiin 

käytäntöihin. Nyt SAFe:n olemassa oloa kohdeorganisaatiossa on vaikeaa olla 

huomaamatta, sillä kehitystyössä mukana olevat henkilöt kokoontuvat koko 

organisaation kattavaan Product Increment -suunnittelupäiviin viisi kertaa 

vuodessa. Kaksipäiväisissä tilaisuuksissa on mukana yli 400 henkilöä 

organisaation kaikista osista. (www.scaledagileframework.com.) 

Ketteryyden lasikatto on tullut vastaan. Vaaditaan suurempia 

muutoksia seuraavien askelten ottamiseksi. Tahtotila olisi 

siirtyä tekemään työtä arvovirtojen mukaisesti, mutta arvovirta 

on käsitteenä vaikea, eikä sitä vielä ymmärretä tarpeeksi 

laajasti organisaatiossa. Nyt aluksi yritetään tunnistaa 

kokonaisuuksia, joita voitaisiin edistää organisaatiossa pala 

kerrallaan. – Product Owner 

Tähän asti muutos on tehty johdon hiljaisella hyväksynnällä, 

mutta tästä eteenpäin vaaditaan jo johdon sitoutumista 

muutokseen. – Product Owner 

Vaikka muutos tähän asti onkin onnistunut tekijöiden toimesta ilman johdon 

tiivistä mukanaoloa, vaatii seuraavat askeleet suurempia muutoksia. Miltei 

kaikki haastateltavista kertoi toivovansa, että ketteryyteen panostettaisiin vielä 

paljon aikaisempaa enemmän, jotta tarvittavia suurempia muutoksia 

organisaatiossa saataisiin tehtyä. Seuraaviksi muutoskohteiksi haasteltavat 

kertoivat todellisten arvovirtojen selvittämisen ja kehitysjunien järjestämisen 

niiden mukaisesti. Arvovirtojen mukainen työskentely nähtiin käsittävän kaiken 

työn, eikä pelkästään kehitystyötä.  
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4.1.3 Mitä haasteita organisaatio on kohdannut muutoksessa? 

Seuraavaksi käsitellään kohdeorganisaation ketteröittämisessä kohtaamia 

haasteita ja vastataan kolmanteen tutkimuskysymykseen. Kaikki useiden 

henkilöiden tekemiseen vaikuttavat muutokset organisaatoissa kohtaavat 

haasteita. Dikert et al. (2016) kirjallisuusanalyysi tunnisti suurissa 

agiletransformaatioissa yleisesti esiintyviksi haasteiksi seuraavat asiat: 

muiden kuin muutosta tekevän tahon muutosvastarinnan, kirjallisuudessa 

esitettävien esimerkkien puuttumisen, paluun vanhaan työskentelytapaan ja 

ketterän konseptin väärinymmärryksen. (Paasivaara et al. 2018, s. 2554.) 

Ketterien toimintamallien käyttöönotossa eri osissa organisaatiota on suuria 

eroja. Organisaation eri ketteryyden kypsyystasot voivat olla selitettävissä 

tekijälähtöisellä ketteröittämisellä. Tekemisen tavan muutokseen ei ole ollut 

selkeää ylimmän johdon vaatimusta, jolloin ketterä tapa toimia on levittäytynyt 

vain niihin organisaation osiin, joissa muutokselle on ollut tarvetta ja 

kyvykkyyttä. 

Muutos vanhaan on ollut tosi hyvää ja isoa ja varmaan aika 

nopeaakin. Meillä on jo syntynyt hyvää tekemistä. Toisaalta 

jotkut osat organisaatiosta on jo pitkällä, mutta organisaation 

eri osat ovat tosi eri vaiheissa. Maaperä on hyvä. Ehkä 

silmiinpistävää on, että meillä on hyvä tahtotila olla edelleen 

ketterämpiä ja meillä on vielä paljon tekemistä.                              

– Johtaja 

Kohdeorganisaation perinteinen organisaatiorakenne jakaa yrityksen 

itsenäisiin toiminteisiin. Asiakkaille tehtävät tuotteet vaativat toimiakseen 

kuitenkin kaikkien näiden itsenäisten toiminteiden läpileikkaavaa tekemistä ja 

yhteistyötä. Samaan aikaan kohdeorganisaation tekninen ympäristö on 

muuttunut koko ajan kompleksisemmaksi muun muassa 

kerrosarkkitehtuuriratkaisujen käyttöön ottamisen seurauksena. Tämän takia 

yksittäisen asiakkaalle toimivan ominaisuuden tekemiseen voidaan tarvita yli 

kymmentä eri järjestelmää ja niitä kehittävien tiimien välistä yhteistyötä. 
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Tarvittavat tiimit kuuluvat eri toiminteisiin, joita ohjataan toimintojen sisällä 

omien tulospalkkiotavoitteiden ja budjettien kautta. Tästä johtuen tiimeillä ei 

ole välttämättä samoja prioriteetteja muiden samaa asiakasta palvelevien 

tiimien kanssa. Läpimenoajat kasvavat ja päästä päähän toimivien palveluiden 

tekeminen on hankalaa ja aikaa vievää.  

Meidän linjaorganisaatiorakenne hankaloittaa kaikkea 

tekemistä. Esimerkiksi Tekniikan ja IT:n välillä on nykyään 

vain keinotekoinen ero ja sekin kapenee koko ajan. Mutta ku 

ne on omia itsenäisiä organisaatioita, niin se tekee 

organisaation rajojen ylittävän keskustelun vaikeaksi ja sitä 

pitäisi parantaa. Asiakkaan kokema palvelu kuitenkin vaatii 

aina päästä päähän toimivia ratkaisuja ja linjaorganisaatioiden 

välistä yhteistyötä. – Product Owner 

Arvovirran mukaisesti organisoituminen näyttää kaukaiselta 

tavoitteelta. Se on vaikeaa ymmärtää. Muutos on niin iso, että 

se vaatii johdon mandaatin. – Agile Coach 

Womack et al. (2003) kuvaavat arvovirran joukoksi toimintoja, joita tarvitaan 

tuotteen tai palvelun tuottamiseen (Womack et al. 2003, s. 20). Useamman 

haastateltavan mielestä kohdeorganisaation tulisi järjestäytyä arvovirran 

mukaisesti tehostaakseen toimintaa ja tuottaakseen paremmin asiakasarvoa. 

Muutoksen tekeminen tuntuu haastateltavista kuitenkin tähänastista muutosta 

suuremmalta ja sen koetaan vaativat vahvemman ylimmän johdon 

sitoutumisen. 

Seuraava askel on resurssitehokkuudesta luopuminen 

virtaustehokkuuteen siirtyminen ja se vaatii ylhäältä 

johtamista. Tämä mahdollistaisi nopeamman asioiden 

valmistumisen, vaikka kaikki eivät olisikaan koko aikaa 100 % 

työllistettyjä. – Product Owner 

Kohdeorganisaatiossa näyttää olevan vallalla vahva 

resurssitehokkuusajattelu. Se juontaa juurensa pitkälle historiaan, jolloin 
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kohdeorganisaation strategia perustui haastateltavien mukaan äärimmäiseen 

kustannustehokkuuteen. Kohdeorganisaation tapauksessa resurssitehokkuus 

näyttää tarkoittavan sitä, että yksittäiset tiimit toimivat todella tehokkaasti 

kokonaistehokkuuden kustannuksella. Ajatusta työn virtauksesta ja 

tehokkaasta asiakasarvon tuottamisesta ei ole vielä oivallettu tarpeeksi laajasti 

kohdeorganisaatiossa.  

Äärimmäinen kustannustehokkuusajattelu historiasta on vielä 

vallallaan. Joka on ihan terveellistä, mutta joka asiassa se ei 

ole järkevin tapa. Ollaan niin resurssitehokkaita, että virtaus 

kärsii.  – Johtaja 

Resurssitehokkuuteen panostamalla pyritään saavuttamaan suurtuotannon 

etuja, kun resursseista ja ihmisistä otetaan irti mahdollisimman suuri 

tehokkuus. Näin yksikkökohtainen hinta on mahdollisimman edullinen. (Liker 

2010, s. 90–93.) Kohdeorganisaatiossa ihmiset on jaettu osaamisalueidensa 

mukaisesti, jotta heidän johtaminen ja ohjaaminen olisi helpompaa järjestää 

niin, että he ovat koko ajan täystyöllistettyjä ja näin ollen tehokkaita. 

Valitettavasti tämä kuitenkin heikentää työn virtausta ja pidentää 

läpimenoaikoja.  
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Kuva 7. Tehokkuusmatriisi. Mukailtu Modig et al. 2013 kuvasta. 

Haastattelujen perusteella kohdeorganisaatio voidaan sijoittaa Modig et al. 

(2013) kuvaaman tehokkuusmatriisin vasempaan yläosaan, jossa 

resurssitehokkuus on suurta ja virtaustehokkuus pientä. Modigin kuvaama 

tehokkuusparadoksi tuntuu toteutuvan kohdeorganisaatiossa. 

Tehokkuusparadoksissa on kyse siitä, että huomion kohdistaminen 

tehokkaaseen resurssien hyödyntämiseen lisää työmäärää, aiheuttaa pitkiä 

läpimenoaikoja ja lisää uudelleen aloittamisen tarvetta. (Modig et al. s 47–65.) 

Meillä ei vielä tuo virtaustehokkuus oikein toteudu. Meidän 

tekeminen on siiloutunutta, ja tuotantoprosessi on 

sirpaloitunut. Eikä mitään ole optimoitu arvovirran mukaisesti, 

kun ei niitä arvovirtoja ole kunnolla edes tunnistettu.                     

– Johtaja 

Siirtyminen resurssitehokkuudesta virtaustehokkuuteen vaatisi yhtäaikaisen 

tekemisen vähentämistä ja resurssitehokkuudesta luopumista, ainakin 

väliaikaisesti. Siirtyminen suoraan resurssitehokkuudesta 

resurssitehokkaaseen virtaustehokkuuteen ei ole ainakaan Modig et al. (2013) 

mukaan mahdollista. Muutos pitäisi tapahtua tekemistä vähentämällä ja 
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tunnistamalla virtaus. Vasta kun virtaus on tiedossa, sitä voidaan lähteä 

tehostamaan resurssitehokkaammaksi. (Modig et al. s. 99–105.)  

Tässä muutoksessa on havaittu, että kaikki tekeminen ja se 

vaikeus perustuu kapulanvaihtoihin. Nyt yritetään tehdä 

prosessissa pitempiä pätkiä kerralla ja poistaa sitä hukkaa.     

– Johtaja 

Useamman haastateltavan mielestä yhtäaikaista työtä on liikaa ja se hidastaa 

kaikkea tekemistä. Tämä taas hidastaa virtausta ja työn läpimenoaikoja. 

Haastateltavien mielestä vaatimus läpinäkyvyydestä liittyy siihen, että se 

mahdollistaa tehtävien ja tekemättä jätettävien töiden valitsemisen. 

Kohdeorganisaatiosta näyttää puuttuvan myös leanin periaatteiden mukainen 

imuohjautuvuus. Modig et al. (2013) kuvaa tuotantojärjestelmän 

imuohjautuvuutta siten, ettei mitään tuoteta prosessin aikaisemmassa 

vaiheessa ennen kuin prosessin seuraava vaihe sitä pyytää (Modig et al. 2013, 

s. 117–123). Kohdeorganisaatiossa työtä paremminkin työnnetään prosessiin 

välittämättä siitä, mikä tiimien työtilanne on. 

Meillä on aivan liikaa yhtäaikaista tekemistä. Tuntuu, että 

arvostetaan kiirettä ja resurssitehokkuutta enemmän kuin 

virtaustehokkuutta. Asioita aloitetaan liian helposti eikä 

valmiiksi saamista koeta niin tärkeäksi. – Agile Coach 

Ihmisillä pitäisi olla vähän släkkiä, ettei ajankäyttö olisi aina 

100 %. Virtaus vaatii tekijöiltä hieman löysää aikaa, niin voi 

tehdä oikeita juttuja… meidän pitäisi harjotella ei-sanan 

käyttöä. Sitä ei osata sanoa vieläkään tarpeeksi paljon.              

– Johtaja 

Arvovirran hahmottaminen koetaan kohdeorganisaatiossa hankalaksi ja koko 

arvovirta käsitteenä vaikeaksi. Siitä huolimatta haastateltavat kertoivat juuri 

arvovirtojen olevan keino virtauksen tunnistamiseen ja sitä kautta 

asiakasarvoa tuottavan työn esiin tuomiseen. Myös Putta (2019) kertoo 
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samasta ongelmasta SAFe-viitekehyksen käyttöönotossa (Putta et al. 2019, 

s.1).  

Oikeat ihmiset ei työskentele keskenään. End2end-tekeminen 

on hankalaa, ku selkeää näkymää työn virtauksesta ei ole 

olemassa ja jokainen tiimi tekee töitä oman ajatuksensa 

mukaan. Kaikilla on kyllä koko ajan kiire, mutta tehdään eri 

asioita. Tekemisen parantaminen vaatisi arvovirran mukaista 

järjestäytymistä. – Agile Coach 

Liker (2010) kertoo Toyotan mallin suosivan yksiosaista virtausta 

välivarastojen karsimiseksi ja parhaan mahdollisen virtauksen aikaan 

saamiseksi (Liker 2010, s. 92). Kohdeorganisaatiossa toiminta on edelleen 

hyvin resurssitehokasta eikä virtausta ole saatu toimimaan kunnolla. Useat 

haastateltavat käyttivät termiä featuretiimi kuvaamaan Likerin (2010) 

tarkoittamaa yksiosaista virtausta. Haastateltavat näkevät, että moniosaavat 

featuretiimit voisivat olla hyvä vaihtoehto virtauksen tehostamiseen ja 

yhteistyön parantamiseen sekä läpimenoaikojen nopeuttamiseen. Samasta 

asiasta puhuivat myös Nonaka ja Takeuchi, kun he kuvasivat parhaiden tiimien 

ominaisuuksiksi itsensä ylittämisen, autonomian ja moniosaavuuden 

(Sutherland et al. 2015, s.44). Myös Modig et al. (2013) puhuu 

resurssijoustosta tehokkaan virtauksen saavuttamisessa (Modig et al. s. 99–

105). Toisaalta featuretiimien rakentaminen koetaan haastavaksi. 

Moniosaavien tiimien rakentamisen haasteellisuus havaittiin myös Erikssonin 

agiletransformaatiossa. Erikssonin tavoitteena oli muodostaa tiimejä, jotka 

pystyvät tekemään tuotteen työjonolta minkä tahansa työn itsenäisesti. 

Tehtävät osoittautuivat kuitenkin niin kompleksisiksi, ettei tiimeillä riittänyt 

osaamista toteuttaa kaikkia ominaisuuksia itsenäisesti. Ratkaisuna oli jättää 

osa tekijöistä komponenttitiimeihin, joita muut moniosaavat tiimit tarvittaessa 

hyödynsivät (Paasivaara et al. 2018, s. 2587). 

Toistaiseksi meillä tiimit ovat komponenttitiimejä. 

Featuretiimien rakentaminen on operaattorilla vaikeampaa 

kuin ohjelmistokehitysyrityksissä. Ajatuksena voisi olla, että 

komponenttitiimi toimisi kotitiiminä tekijöille, mutta tekijät 
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jakautuisivat featuretiimeihin tekemään kokonaisuutta.              

– Agile Coach 

Kohdeorganisaatiossa tiimien tekemistä sekoittaa myös työn tuleminen 

tiimeille useasta suunnasta. Tiimin työjonoon tulee töitä SAFe-mallin 

mukaisesti kehitysjunasta. Tämän lisäksi tiimit tekevät myös linjatyöprojekteja, 

järjestelmien ylläpitoa ja viankorjausta sekä muita esimiehen määrittelemiä 

töitä (Putta et al. 2019, s. 2). Organisaation eri osissa töiden hallinnassa on 

suuria eroja. Osaavimmat tiimit ja junat ovat pystyneet tekemään suuren osan 

työstä näkyväksi ja sitä kautta hallittavaksi, mutta aika monessa paikkaa 

organisaatiota vain osa tiimien tekemästä työstä hallitaan samojen työjonojen 

kautta. 

Kehitystiimien jäsenillä on myös paljon muita töitä. 

Samanaikainen tuotantoon käytetty aika vaikeuttaa 

kehitystekemistä. Käytännössä aitoja kehitystiimejä ei ole 

kaikkialla. – Johtaja 

Kohdeorganisaatio tekee kehitystyötä yhteistyössä kumppaneiden kanssa. 

Käytännössä kohdeorganisaatiossa ei ole omia ohjelmistokehittäjiä, vaan 

kehittäjät ostetaan kumppaneilta. Työ tehdään osittain kumppaneiden tiloissa 

eikä liiketoiminta pääse tekemään kehitystiimien kanssa tarpeeksi läheistä 

yhteistyötä. Haasteltavien mukaan kumppaneiden kanssa ei ole päästy 

lähellekään samalaiseen yhteistyömalliin, mitä Liker (2010) kuvaa Toyotan 

tekevän (Liker 2010, s. 202). 

Suuri osa kehittämisestä tehdään kumppanien kanssa 

yhteistyössä. Kaikkien kumppaneiden tekemiseen ei ole 

tarvittavaa läpinäkyvyyttä ja tämä estää tekemisen 

kehittämisen ja peittää mahdolliset osaamispuutteet.                        

– Johtaja 

Kumppanisopimukset eivät vielä tue kaikilta osin ketterää tekemistä. 

Kohdeorganisaatiossa on totuttu tekemään sopimuksia perinteisen 
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vesiputousmallin mukaisesti. Sopimuksella sidotaan koko projektikolmio, eli 

tekemisen sisältö, aikataulu sekä hinta (Hansmann et al. 2010, s. 29). Tämän 

muotoiset sopimukset estävät ketterän tekemisen, koska ketteryys perustuu 

sisällön jatkuvaan uudelleen määrittelyyn (Sutherland, 2006, s. 119). 

Kumppanisopimukset pitäisi olla ketteryyden mahdollistavia. 

Nyt on vielä tilanteita, että ollaan sovittu tekemisen sisällöstä 

ja aikatauluista ja laitettu vielä sanktiot päälle. Välillä ollaan 

jouduttu tekemään sopimusten vastaisesti, ku molemmat 

osapuolet on vaa halunnu saada hommat tehtyä, vaikka 

sopimukset sanois jotain muuta. – Agile Coach 

Kohdeorganisaatiossa käyttöönotettu SAFe-malli ei ole tuonut lopullista 

ratkaisua päästä päähän tekemiseen liittyviin haasteisiin. Haastateltavien 

mielestä syy siihen on ainakin osittain organisaatiorakenteessa, joka ohjaa 

tekemistä asiakkaan kokeman arvon vastaisesti. Näkemyksissä on eroja 

haastateltavien välillä. Erot saattavat johtua siitä, että SAFe-mallin sekä koko 

ketterän tekemisen osaaminen ovat eri osissa organisaatiota hyvin eri 

vaiheissa.  

Kaikkia junia ei ole rakennettu e2e asiakkaan näkökulmasta 

ja ne ovat käytännössä poikittain suhteessa asiakkaaseen. 

Sen sijaan oikein tehtynä SAFe voisikin toimia. Mutta se 

edellyttäisi sitä, että me voisimme puuttua itsenäisten 

toiminteiden tekemiseen, eli meidän pitäisi muuttaa 

organisaatiota. – Johtaja 

Kohdeorganisaatioon valittu SAFe-malli otettiin käyttöön ketteryyden 

skaalaamisen avuksi. Siitä huolimatta kokonaisuuksien haltuun ottamisessa 

on kohdattu haasteita. Haastateltavien mukaan syy voi olla siinä, että junia ei 

ole asetettu kulkemaan arvovirran (Womack et al. 2003, s. 20.) myötäisesti. 

Toisaalta nekin junat jotka toimivat arvovirran mukaisesti kärsivä siitä, että ne 

toimivat virtuaalisesti yrityksen organisaatiorakenteen vastaisesti ja siitä, että 

tekijöitä ohjataan useasta eri suunnasta.  SAFe-siirtymän yhteydessä myös 
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kehitystekemisen roolitukset muuttuivat. Asiat joiden kehittämiseen 

aikaisemmin käytettiin perinteisiä vesiputousprojekteja, tehtiin muutoksen 

jälkeen pala palalta osana ketterän kehitysjunan toimintaa. SAFe-mallissa ei 

ole projektipäällikköroolia (www.scaledagileframework.com). Tämä muutos on 

aiheuttanut kohdeorganisaatiossa haasteita. Aikaisemmin projektipäällikkö ja 

projektin omistaja toimivat parivaljakkona, jonka vastuut olivat selkeästi jaettu. 

Muutos opituista rooleista ei ole ollut helppo ja ongelmat näkyvät omistajuuden 

ja vastuun kantamisen puuttumisena. 

Omistajuuden puute vaivaa kehittämistä. Varsinkin se SAFe:n 

Epic Ownerin rooli on vaativa, eikä se ole vielä tarpeeksi hyvin 

hallussa. Vaadittavat superihmiset eivät voi olla mallin 

toiminnan edellytys.  – Johtaja  

SAFe:n Epic Owner -rooli ei ole vielä tarpeeksi hyvin hallussa. 

Rooli vaatii vielä normaaliakin enemmän osaamista, sillä 

tekeminen jakautuu useamman kehitysjunan ja tiimin 

backlogeille. – Johtaja 

Toisaalta osa haastateltavista kokee juuri omistajuuden kehittyneen ketterien 

menetelmien käyttöönottamisen myötä. Tämä selittynee organisaation osien 

välisillä eroilla ketterien menetelmien osaamisen ja käyttöönoton vaiheen 

eroilla. 

Projektin omistajuus on parantunut selkeesti. Asian omistajan 

intresseissä on tekemisen pilkkominen niin, että se tuottaa 

arvoa mahdollisimman aikaisin. Omistaja on lähempänä 

tekemistä ja on itse tekemässä kehitystyötä ja tää on vieny 

hommaa eteenpäin. – Johtaja 

Jatkuvat integraatiot ja tuotantoon viennit kuuluvat SAFe-mallin mukaiseen 

tekemiseen. Kohdeorganisaatio ei ole pystynyt toteuttamaan mallia tältä osin 

tarpeeksi hyvin. Monesta paikkaa puuttuu vielä tekninen kyvykkyys jatkuville 

tuotantoon vienneille. Myöskään testiautomaatio ei ole vielä käytössä 
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tarpeeksi laajasti. Tämä puolestaan ohjaa tekemistä takaisin liian suurien 

palojen tekemiseen kerralla, sillä testiregressio vie ilman automaatiota suuren 

osan käytössä olevasta kehitysajasta.  

Teknologiat eivät kaikilta osin tue ketterää tekemistä. Nopea 

sykli vaatii testiautomaatiota, devops-käytäntöjä ja laajempaa 

pilvipalveluiden käyttöä. – Agile Coach 

Ketteryyden seuraavan askeleen ottaminen vaatii suurempaa 

tekemisen muutosta. Tuotantoon viennit ja testaus ovat liian 

paljon käsityötä ja se vie liian paljon aikaa. Manuaalisesti 

tekeminen ei vaan ole tarpeeksi nopeeta. – Johtaja 

Ketterän tekemisen osaamisessa on vielä paljon eroja eri organisaation 

osissa. Osaaminen kasvaa jatkuvasti, mutta hitaasti. Kohdeorganisaatio on 

hankkinut omaa osaamista SAFe-mallin kouluttamiseen sekä yleiseen 

ketterien menetelmien kouluttamiseen. Siitäkin huolimatta osaaminen ei ole 

vielä tarpeeksi vahvaa. 

No jonkun verran puuttuu sellaista asiantuntemusta tiimeistä, 

mutta jossain päin sitä tuntuu puuttuvan aika paljonkin. 

Sellaisia hyviä käytäntöjä ja teknisiä kyvykkyyksiä puuttuu… 

Tuntuu olevan välillä aika ohutta se puoli. – Agile Coach 

Haastateltavien mukaan kohdeorganisaation osaaminen on sirpaloitunutta. 

Organisaatiossa on teknologia- tai järjestelmäkohtaisia syväosaajia, mutta 

kuitenkin niin, että vain muutama osaaja yksittäistä järjestelmää tai teknologiaa 

kohden. Tämä aiheuttaa pullonkauloja, kun päästä päähän tekemisessä pitää 

kehittää kaikkia järjestelmiä koko prosessin matkalta. Sama haaste liittyy myös 

moniosaavien tiimien rakentamiseen. Yksittäisten järjestelmien osaajia ei riitä 

moniosaaviin tiimeihin. Tästä johtuen kohdeorganisaatiossa onkin ainakin 

vielä tyydytty komponenttitiimeihin, vaikka kaikki haastateltava näkivät 

moniosaavat featuretiimit parempana vaihtoehtona. Resurssijousto vaatisi 
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joustavaa organisaatiota, jotta se pysyisi toimittamaan mitä tarvitaan, milloin 

tarvitaan ja sen verran kuin tarvitaan. (Modig et al. s. 99–105.) 

Kaikki haluaa käyttää samoja tyyppejä ja näistä tulee 

pullonkauloja. Näitä osaamisia pitäisi kasvattaa, jotta 

henkilöriski pienenisi ja kyky tehdä asioita paranisi. Vaikka 

ottamalla työpari oppimaan. – Johtaja 

Tiimien ketterien menetelmien valmentamiseen ei ole tarpeeksi aikaa. Kaikilla 

tiimeillä ei ole omaa scrum masteria tai muuta osaavaa valmentajaa, joka 

auttaisi tiimiä muutoksessa. (Sutherland, 2015, s. 77). 

Meillä ei ole kaikkiin tiimeihin scrummareita, jotka auttais tiimiä 

tekemisessä… Meillä scrummari fasilitois keskustelua tiimien 

välillä ja pitäis huolen siitä, että hommat menee oikein. 

Sellaista tekemisen kehittämistä ja ketterien menetelmien 

auttamista pitäis tehdä enemmän. Sitä jonkin verran on 

RTE:iden toimesta, mutta RTE:t ei ehdi tekemään kaikkea ja 

siihen tarvis scrummareita. – Product Owner 

Yhteenvetona haastateltavien kokemista ketteryyden esteistä voidaan sanoa, 

että kohdeorganisaation osat ovat ketteryyden suhteen eri tasoilla. Erot ovat 

suuria osaamisessa ja käytettyjen menetelmien hyödyntämisessä. 

Haastateltavien mukaan organisaation perinteinen hierarkkinen 

organisaatiorakenne ei tue asiakkaan kokeman arvovirran mukaista tekemistä 

vaan itsenäiset toiminteet osaoptimoivat tekemistä omien lähtökohtiensa 

mukaisesti. Tämä on aiheuttanut vaikeuksia yhteistyötä vaativassa päästä 

päähän tekemisessä ja tästä johtuen asiakkaalle toimitettavien 

ominaisuuksien läpimenoajat ovat liian pitkiä. Ratkaisuksi tähän ongelmaan 

haastateltavat kertoivat arvovirtojen kuvaamisen ja niiden mukaisen 

tekemisen. Organisaatio tuntuu olevan edelleen kiinni aikaisemmin vallalla 

olleessa resurssitehokkuusajattelussa. Organisaatiossa on resurssitehokkaita 

saarekkeita, mutta virtaustehokkuus on heikkoa. Imuohjautuvuus ei toteudu ja 

yhtäaikaista työtä on liikaa. Tilannetta pahentaa se, että lähes kaikki tiimit ovat 
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komponenttitiimejä eikä moniosaavia featuretiimejä ole saatu perustettua. 

Tämä johtuu ainakin osittain siitä, että kehitystyötä tehdään kumppaneiden 

kanssa yhteistyössä eikä kohdeorganisaatiolla ole omia kehittäjiä. Näin ollen 

featuretiimit koostuisivat useiden eri yritysten työntekijöistä. Myös osa 

kumppanisopimuksista on haasteltavien mukaan tehty perinteisen 

projektimallin mukaisesti ja tämä pahimmillaan estää ketterän tekemisen. 

SAFe:n käyttöönotto ei ole sujunut kaikkien odotusten mukaisesti. 

Organisaatiorakenne ei tue asiakasarvon tuottamista eikä pelkkä uuden 

viitekehyksen käyttöönottaminen ole auttanut tähän ongelmaan ainakaan 

kaikilta osin. Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että ketteröittämisen 

seuraava vaihe vaatii vahvempaa johdon tukea ja suurempia muutoksia 

organisaatiossa. 

4.1.4 Mitä hyötyjä ketteröittämisestä on saatu? 

Seuraavassa luvussa vastataan neljänteen tutkimuskysymykseen, ja 

selvitetään, minkälaisia positiivisia vaikutuksia ketteröittämisellä on 

kohdeorganisaatiossa saavutettu. 

Kyllä tää on kokonaisuudessa ollu tosi positiivinen asia, että 

ollaan lähetty tekemään ketterällä mallilla. Tosi hyvään 

suuntaan on mennyt, mitä miettii siitä, kun meillä aikaisemmin 

oli projekteja. Tekemistä oli tosi paljon ja projektit oli 

massiivisia ja aikataulut tuppas venymään senkin takia, että 

niihin tuupattiin aina liikaa tavaraa vähän niin ku varmuuden 

vuoksi. – Johtaja 

Kohdeorganisaatoissa aikaisemmin käytössä olleet vesiputousprojektit 

suunniteltiin usein liian suuriksi kokonaisuuksiksi. Kaikki mahdolliset asiat 

yritettiin ottaa huomioon ja tuotteen kaikki ominaisuudet pyrittiin 

määrittelemään etukäteen. Tämä paisutti projekteja liian suuriksi ja projektissa 

tuotettiin paljon turhaa. Kyseessä on Medinillan (2012) mukaan yleinen 

vesiputousprojekteja vaivaava ongelma. (Medinilla 2012, s. 36.) 
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Vanhassa projektimallissa speksattiin niin, että tuupataan 

kaikki featuret mitä ikinä jollekin tulee mieleen sen sijaan, että 

mietittäisiin, mitkä ovat ne minimit, joilla päästäisiin liikkeelle. 

Usein saattaa olla niin, että 20 % viimeisistä spekseistä 

saattaa olla 80 % työmäärästä. Tämä johtaa siihen, että tulee 

hermeettisiä projekteja, eikä tule mitään ulos. Ja tämä on 

bisneksen kannalta todella vaikea tilanne. – Johtaja 

Ketterien menetelmien tarjoamat lyhyemmät kehityssyklit mahdollistavat 

inkrementaalisen kehittämisen vesiputousprojekteja paremmin. Tämä taas luo 

liiketoimintojen edustajille luottamuksen kehitystyön jatkuvuudesta, jonka 

seurauksena ominaisuuksia ei enää tarvitse tilata varastoon. Samalla myös 

näkyvyys tehtävään työhön on parantunut ja sitä kautta on mahdollista luoda 

yhteinen ymmärrys kokonaisuudesta. 

Ei tarvitse tehdä kerralla kaikkia nice to have -ominaisuuksia 

niin kuin perinteisessä projektissa tehtiin. Ketterä tekeminen 

on tuonut luottamuksen siitä, että tarvittaessa kehittämistä 

voidaan jatkaa. – Johtaja 

Nyt ku tietoisuus on lisääntynyt, niin on paljon parempi 

ymmärrys siitä, mitä voidaan jättää tekemättä.                                

– Product Owner 

Kohdeorganisaation pisimmällä muutoksessa olevat osat ovat jo päässeet 

kokemaan imuohjautuvuudesta saavutettavia hyötyjä (Womack et al. 2003, s. 

24–25; Poppendieck et al. 2012, s. 27). Kehittäjät tekevät omat 

suunnitelmansa ja valitsevat tuotteen työjonolta tehtävät itsenäisesti. Muutos 

vanhaan malliin, jossa tiimeille ja kehittäjille työnnettiin tehtäviä vaikuttaa 

pieneltä, mutta lopputuloksen kannalta muutos on merkittävä. 

Imuohjautuvuudessa kehittäjät pääsevät itse valitsemaan milloin he aloittavat 

uuden työn. Asiat pyritään tekemään valmiiksi alusta loppuun asti, jolloin hyöty 

tehdystä työstä alkaa aikaisemmin, kuin jos kehittäjä tekisi montaa asiaa yhtä 

aikaa, jolloin kaikissa tehtävissä menisi pidempään. 
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PI-planningien kautta tekemisestä on tullut jäsennellympää 

kuin ennen. Enää ei oteta liikaa asioita yhtä aikaa tehtäväksi, 

vaan otetaan sen verran tekemistä mitä tekijät pystyvät 

tekemään. Tekijäthän ikään kuin itse valitsevat mitä 

mielestään ehtivät tehdä. Ei määrätä, niin kuin ennen.                

– Johtaja 

Ketterä kehitysmalli on tekijöiden mielestä parempi tapa tehdä työtä kuin 

aikaisemmin käytössä ollut projektimalli. Perinteinen vesiputousmallinen 

projekti koetaan tekijöiden kannalta huonona, sillä sen onnistumisen 

edellytykset nähdään heikkoina. Sen sijaan ketterä tapa tehdä työtä koetaan 

mielekkäämpänä ja se motivoi tekijöitä enemmän. 

En varmaan ikinä menis tekemään perinteistä 

vesiputousprojektia, koska en uskois että se projekti vois 

onnistua. Koska jos meillä on olemassa tiukka aikataulu ja 

tiukka scope ja yleensä myöskin tiukka budjetti, niin sen 

onnistumisen mahdollisuudet on niin pienet, että siitä tulis 

vaan paha mieli mennä tekemään hyvää työtä, jos sillä ei ole 

edes mahdollisuuksia onnistua. – Kehittäjä 

Kuten Hanssmann (2010) on todennut, suunnittelun tekemiseen perinteisen 

projektikolmion mukaisesti ei enää uskota, sillä se koetaan mahdottomana 

tehtävänä (Hansmann et al. 2010, s.28). Myös Poppendieck et al. (2012) 

arvostelevat perinteisen projektimallin mukaista vaatimusmäärittelyä ja 

jäykkää suunnitteluvetoista kehittämistä toimimattomana ja vanhanaikaisena 

menetelmänä (Poppendieck et al. 2012, s. 27). Sen sijaan ketterien 

menetelmien mukainen jatkuvaan parantamiseen perustuva kehittäminen 

nähdään tehokkaampana tapana työskennellä. Sen koetaan myös motivoivan 

tekijöitä ja näin parantavan työtyytyväisyyttä. Sutherland (2015) väittää, että 

Scrum tekee työntekijät, asiakkaat, johtajat ja osakkeenomistajat tyytyväisiksi, 

ja nimenomaan tässä järjestyksessä (Sutherland 2015, s. 145). 

Kohdeyrityksessä tehtyjen haastattelujen perusteella ainakin ensimmäinen 
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vaihe näyttää toteutuneen Sutherlandin ennustamalla tavalla, eli kehittäjät 

pitävät ketteriä menetelmiä parempana tapana tehdä työtä. 

Parasta on, että saadaan koko ajan valmista, ja että pysytään 

keskustelemaan konkreettisesta asiasta suoraan. Ja toinen 

pointti on se, että saadaan hyvä luottamussuhde niin voidaan 

tehdä myös parannuksia järjestelmään, joilla ei ole 

suoranaisia vaikutuksia näkyviin asioihin. Eli tiimillä on vapaus 

tehdä asioita hyvin. – Kehittäjä 

Kyllähän tuo ketterä tekeminen näyttää olevan ainakin 

tekijöille parempi malli ja se on aika monen mieleen. – Johtaja 

Luottamus tekijöiden ja sidosryhmien välillä on haastateltavien mukaan 

kasvanut muutoksen myötä. Se on parantanut tekemistä monella tavalla. Kun 

tekeminen ja tekemisen ohjaaminen on jatkuvaa, vähenee tarve ylhäältä 

johtamiseen. Tekemisen tavoitteista keskustellaan yhdessä sidosryhmien ja 

Product Ownerin välillä ja kehittäjät otetaan mukaan suunnitteluun. Näin kaikki 

ymmärtävät tavoitteet ja ison kuvan siitä, mitä ollaan tekemässä. Kaikkien on 

helpompi ottaa vastuuta tekemisestään ja aikaansaannoksista. Vielä kun 

tekemisen rytmi on nopeaa ja tuotoksia esitellään jatkuvasti, on myös 

tekemisen ohjaaminen läpinäkyvämpää ja tehokkaampaa kuin perinteisessä 

projektimallissa. 

Kyllä luottamus joka suuntaan on kasvanut. Parempi 

luottamus vähentää tarvetta mikromanageeraukseen. Kun on 

luottamus kehittämiseen ja lyhyihin kehityssykleihin, niin se 

mahdollistaa aidon minimituotoksen tekemisen tarpeen 

tyydyttämiseksi, sillä sidosryhmillä on varmuus siitä, että 

kehitystä jatketaan, jos tehty tuotos ei ole vielä riittävä.               

– Product Owner 

Tehokkuus tulee luottamuksesta. Jos tilaaja pystyy 

luottamaan tiimiin ja tekijöihin niin siitä tulee se, että halutaan 

olla luottamuksen arvoisia. – Kehittäjä 
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Kohdeorganisaatiossa käyttöönotettu SAFe-malli näyttäytyy haastateltaville 

pääosin positiivisessa valossa. Mallin tuomina hyötyinä nähdään erityisesti se, 

että sen avulla on voitu rakentaa yhtenäinen koko organisaation yli menevä 

tekemisen tapa. Eräs haastateltava kuvasi SAFe:n tuomana hyötynä sen, että 

se on antanut organisaatiolle yhteisen kielen, jolla asioista voi puhua niin, että 

kaikki ymmärtävät sanoman suurin piirtein samalla tavalla. SAFe:n avulla on 

kehitetty myös päästä päähän tekemistä ja sitä kautta organisaation eri osien 

välinen yhteistyö on tehostunut. Se taas mahdollistaa paremman laadun ja 

asiakasarvon tuottamisen sekä nopeuden. SAFe-mallin tuomiksi eduiksi 

haastateltavat kertoivat myös avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisääntymisen 

organisaatiossa sekä sen, että nykyään puhutaan enemmän yritystason 

asioista ja tavoitteista kuin ennen.  

SAFe:n käyttöönotto on kyllä parantanut laatua. Päästä 

päähän tekeminen ja kokonaisuuksien hahmottaminen on 

parantunut ja suunnittelu on nyt määrämuotoisempaa. Ja 

jatkuva integrointi laskee vielä riskitasoa ja parantaa laatua ja 

sitä pitäis tehä vielä paljon enemmänkin. – Johtaja 

Organisaation eri osien törmäyttäminen on parempaa, ku 

aikaisemmin. Nyt sellaset ihmiset, jotka ei normaalisti näkis 

ikinä toisiaan saavat tehdä ainakin suunnittelut yhdessä. 

Vaikka olishan se vielä parempaa, jos ne tekis aina yhdessä, 

mutta tääkin on jo hyvä alku. – Product Owner 

Haastateltavat kokivat SAFe-mallin mukaisen tekemisen kadenssin ja malliin 

liittyvien yhteistyöhön kannustavien seremonioiden tuoneen hyvää tekemisen 

rytmiä koko organisaatiolle. Yhteinen kadenssi mahdollistaa tiimien välisen 

synkronoinnin ja jatkuvat integraatiot. Kohdeorganisaatiossa SAFe-mallia 

sovelletaan siten, että tekemisen kadenssi on tiimitasolla maksimissaan kaksi 

viikkoa. Kehitysjunatasolla, tai toisin sanoen ohjelmatasolla, kadenssi on 10 

viikkoa. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki kehitysjunat ja niissä mukana olevat 

tiimit suunnittelevat tekemistä yhdessä aina 10 viikon välein pidettävissä 

Product Increment -suunnittelupäivissä. SAFe-malli kannustaa jatkuvaan 
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yhteiseen tekemiseen myös näiden tapahtumien ulkopuolella, mutta se ei ole 

vielä toteutunut kohdeorganisaatiossa kaikkien tiimien osalta halutulla tavalla. 

(www.scaledagileframework.com.) 

SAFe on tuonut kaikille saman rytmin ja tekemiselle samat 

aikataulut. Toisaalta 10 viikon PI-sykli voi olla liian pitkä ja sen 

hahmottaminen voi huonoimmillaan olla vähän samaa kuin 

vesiputouksessa on ollut. – Product Owner 

SAFe-mallia ja sen käyttöönottoa ei koettu pelkästään positiivisena asiana. 

Erot haastateltavien näkemysten välillä johtuvat organisaation osien eri 

vaiheista ja kypsyystasoista agiletransformaatiossa. Toisaalta haastatteluissa 

ei annettu kritiikkiä itse viitekehystä kohtaan vaan kommentit liittyivät sen 

käyttöönottamiseen kohdeorganisaatiossa tai sen yleiseen sopivuuteen 

kohdeorganisaation kaltaisessa yrityksessä.  

Lean ja agile on sairaan hyvä, mutta miten se näyttäytyy 

meille SAFe:n kautta, niin me tehdään sitä sekavasti. Välillä 

tuntuu siltä, että projektimaailma oli tämän rinnalla nopea.         

– Johtaja 

Haastateltavat olivat lähes yksimielisiä organisaatiossa tapahtuneen 

muutoksen positiivisista vaikutuksista. Vaikka kohdeorganisaatiossa on otettu 

kohtuullisen onnistuneesti käyttöön SAFe-mallia, koetaan ketterän muutoksen 

olleen muutakin kuin pelkkä uuden viitekehyksen käyttöönotto. Varsinkin 

organisaation muutoskyvykkyyden kasvaminen nähtiin erityisen positiivisena 

asiana. 

Muutos on ollut hyvää ja se on vienyt parempaan suuntaan. 

Varsinkin kun nyt muutoksesta on tullut jatkuvaa ja tekemistä 

kehitetään koko ajan, niin meillä on nyt parempi kyvykkyys 

vasta ympärillä tapahtuvaan muutokseen ihan joka päivä.         

– Product Owner 
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Kohdeorganisaatiossa on meneillään useita samansuuntaisia kehitysohjelmia 

ja nämä nousivat esille useassa haastattelussa. Kohdeorganisaatio panostaa 

laajalla rintamalla valmentavaan esimiestyöhön. Valmentavan esimiestyön 

keskiössä on työntekijöiden johtaminen valmentavalla otteella, jossa 

työntekijöille annetaan enemmän valtaa ja vastuuta omasta työstään. 

Esimiehen rooli keskittyy työntekemisen esteiden poistamiseen ja tuottavan 

työntekemisen mahdollistamiseen. Myös kohdeorganisaation arvot, eli 

nopeus, rohkeus ja mutkattomuus nousivat positiivisessa mielessä esille. 

Niiden koetaan olevan ketteryyden kanssa yhtenevät. Myös organisaation 

menestys Great Place to Work -kilpailussa nousi esiin useimmissa 

haastatteluissa. Kaiken kaikkiaan haastateltavat kokivat, että 

kohdeorganisaatiossa on hyvä maaperä agile transformaatiolle, ja että 

kohdeorganisaatiossa on paljon samaan suuntaan vievää agile 

transformaatiosta erillistä tekemistä. 

Kertomuksien kertomisella on tärkeä rooli organisaation oppimisprosessissa. 

Aidot käytännöt eivät ole niitä, mitä on dokumentoitu tai mitä opetetaan 

työntekijöille. Sen sijaan työtovereiden kertomat kertomukset heijastavat aitoja 

tapauksia paremmin. Kertomukset kehittävät rikkaampaa ymmärrystä ilmiöistä 

ja integroi uusia lähestymistapoja ongelmien ratkaisuun. Kertomuksista 

itsestään tulee säilytyspaikka organisaation viisaudelle. (Crossan et al. 1999, 

s. 529.) 

Meillä alkaa olla jo sisäisesti tarinoita kerrottavaksi agilella 

saavutetuista voitoista, mutta niitä ei kerrota tarpeeksi. Kuulin 

liiketoimintajohtajan kertoman tarinan onnistuneesta 

kehityksestä, jota oli tehty ja se oli aivan loistava. Näitä pitäisi 

vaan ottaa aktiivisemmin käyttöön. – Agile Coach  

Kohdeorganisaation agiletransformaatio on onnistunut haastateltavien 

mukaan hyvin. Yhtä haastateltavaa lukuun ottamatta kaikilla oli 

ketteröittämisestä erittäin positiivinen kuva ja voidaankin sanoa, että 

kohdeorganisaatiossa ketteröittämisellä on saavutettu paljon hyviä asioita. 

Haastateltavat kokevat, että tiuhempi kehityssykli mahdollistaa jatkuvan arvon 
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tuoton. Läheisempi yhteistyö koko organisaation kesken ja SAFe-mallin 

mukaiset seremoniat ovat mahdollistaneet tekemisen läpinäkyvyyden ja 

luottamuksen syntymisen kehittäjien ja liiketoimintojen henkilöiden välille. 

Luottamus mahdollistaa tiimien autonomisemman työskentelyn ja suuremmat 

vapausasteet. Tämä on vaikuttanut myös perinteiseen esimiestyöhön, kun 

työn sisällöllinen ohjaus ei enää tulekaan esimieheltä vaan tiimin Product 

Ownerilta. Pisimmällä olevat organisaation osat ovat ymmärtäneet, ettei 

asioita puskemalla saada enempää aikaiseksi, vaan kunnioittamalla tiimejä ja 

tekemällä tarpeeksi pieniä asioita kerralla valmiiksi asti saavutetaan paras 

lopputulos.  

Pari vuotta sitten kohdeorganisaatiossa käyttöönotettu SAFe-malli on palvellut 

organisaation tarpeita pääsääntöisesti hyvin. Haastateltavien mukaan sen 

vahvuutena on ollut laajalle organisaatioon levinnyt tekemisen tapa ja yhteinen 

kieli. SAFe on myös kannustanut arvovirtojen tunnistamisessa ja läpi 

organisaation tehtävässä yhteistyössä. 

Tekijät ovat ottaneet ketterän kehitysmallin omakseen ja pitävät sitä vanhaa 

mallia parempana tapana työskennellä. Lean ja agile -hengessä jatkuva 

oppiminen ja tekemisen avoimuus ovat kehittyneet kohdeorganisaatiossa 

hyvin. Tosin kuten mainittua, organisaation osat ovat ketteryyden suhteen 

vielä hyvin eri tasoilla.  

4.1.5 Minkälainen on ketterä yritys? 

Seuraavaksi vastataan viimeiseen tutkimuskysymykseen, eli minkälainen on 

ketterä yritys. Haastateltavat kuvailivat ketterää yritystä suoraviivaiseksi ja 

nopealiikkeiseksi, yritykseksi missä tekeminen on läpinäkyvää ja missä 

työntekijöillä on hyvä olla. Ketteryyden tärkeimpänä ilmentymä nähtiin 

muutosnopeus kaikessa tekemisessä. Se voi liittyä time to market -ajan 

lyhentämiseen, mutta se on etenkin yleistä muutoskyvykkyyttä. Eräs johtaja 

kuvasi ketteryyttä näin:  
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Ketteryys on sitä, että saadaan asioita asiakkaille suht 

nopeasti. Pitäisi päästä sellaiseen sykliin, että me saadaan 

asioita pihalle viikoissa tai kuukausissa. Se on ketterää 

kyvykkyyttä, että pystytään tekemään päätettyjä asioita 

nopeasti. – Johtaja 

Ketteryyttä kuvailtiin myös ajatusmaailmaksi ja kulttuuriksi, joka ohjaa 

tekemistä. Myös valmentava johtaminen, jossa työntekijöille annetaan valtaa 

ja vastuuta työn tekemisestä, koettiin olevan ketteryyden perustana. 

Oikeanlainen kulttuuri ja luottamus työntekijöihin mahdollistavat 

päätöksenteon lähellä työtä. Se taas nopeuttaa tekemisen sykliä ja 

mahdollistaa nopealiikkeisyyden. Yrityksen kulttuurin pitäisi mahdollistaa 

myös virheiden tekemisen, sillä ainoastaan virheitä tekemällä voidaan oppia. 

Avoin ja salliva kulttuuri mahdollistaa myös nopeat kokeilut, joista voidaan 

oppia.   

Johtamismallin pitäisi olla sellainen, että se mahdollistaa sen, 

että asioita voi viedä tosi nopeasti eteenpäin. Kun 

toimintamalli mahdollistaa nopeuden, ei ketteryys saisi jäädä 

päätöksenteosta kiinni.  – Johtaja 

Meillä pitäis olla sellanen kokeileva kulttuuri, jossa pystytään 

epäonnistumaan nopeasti, ja se mahdollistaa uusien 

kokeilujen tekemisen taas nopeammin. Samalla ei tuhlata 

aikaa eikä rahaa liian pitkään huonoihin juttuihin vaan voidaan 

mennä eteenpäin ja oppia koko ajan. – Product Owner 

Ketterään kulttuuriin liitettiin vahvasti myös tekemisen meininki ja tekijöiden 

keskinäinen luottamus ja avoimuus sekä yrityksen omien että kumppaneiden 

kautta tulevien henkilöiden välillä. Ketteryyden pitäisi näkyä myös 

kumppaneiden kanssa tehtävissä sopimuksissa ja yhdessä tekemisen 

malleissa. Kaikki tekijät pitäisi saada työskentelemään saman tavoitteen 

eteen. Parhaassa tapauksessa ei tehtäisi eroa kumppaneiden ja omien 

henkilöiden välille, vaan kaikki tekisivät töitä samojen tavoitteiden 
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saavuttamiseksi yhteinen asiakas mielessä.  Työn tekeminen olisi tehokkainta 

yhteistyön mahdollistavissa työtiloissa, joissa olisi otettu huomioon ryhmätyön 

tarpeet. 

Meidän järjestelmissä (Jira ja Confluence) olevat tiedot pitäisi 

kaikki olla avoimena kaikille, jos niitä ei ole erikseen määritelty 

salaisiksi. Nyt se on toisin päin, eli kaikki on kiinni, jos ei ole 

erikseen avattu. Meillä menee tolkuttomasti turhaa aikaa 

pääsyoikeuksien hallintaan, eikä tällä mallilla läpinäkyvyyttä 

saavuteta koskaan. – Johtaja 

Ketteryyteen liitettiin myös kyky ajatella asiat nopeimman hyödyn kautta. 

Ongelmiin pitäisi aina etsiä helpointa ratkaisua, jonka perusteella päästään 

kokeilemaan ajatuksen toimivuutta käytännössä. Näin toimien voidaan välttää 

turhaa työtä ja oppia ratkaistavasta ongelmasta kokeilun kautta. Ajatuksessa 

on samaa, kuin Eric Riesin kirjoittamassa kirjassa The Lean Startup kuvatussa 

rakenna-mittaa-opi -palautesyklissä. (Ries, 2011, s. 75). 
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Kuva 8. Rakenna-mittaa-opi -palautesykli (Ries 2011, s. 75.) 

Rakenna-mittaa-opi -palautesykli toimii Lean startup -mallin ytimenä. Varsinkin 

startupyrityksille nopea palautesykli on elinehto. Mitä nopeampi sykli on, sitä 

paremmin se palvelee oppimista ja jatkopäätösten tekoa. (Ries, 2011. s. 75–

76.) 

Ketteryys voitaisi ajatella tällaisen mindsetin kautta, että mitä 

me tehään, mitä meidän työkalut on ja mitä meidän 

johtamisen prosessit on, jotka mahdollistaa tämmöstä niin ku 

tekemistä. Välillä pitäis unohtaa framework ja miettii, mitä me 

halutaan tehä. Sellanen Power Pointista actioniin nopeus. Ja 

sitten siihen pitäis yrittää lisätä siihen sitä build measure learn 

-hommaa ja tehdä jotain ulos end to end mahdollisimman 

aikaisin ja oppia siitä. – Johtaja 
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Haastateltavien mukaan ketteryyteen liittyy kyky valita viisaasti ne asiat, joita 

lähdetään tekemään ja kyky sanoa muille asioille ei. Kehitysputki tukitaan 

helposti työntämällä se täyteen kaikkea tekemistä ja lopputuloksena kaiken 

tekemisen virtaus heikkenee. Myös Toyotan mallin periaatteissa kehotetaan 

tekemään päätöksiä hitaasti yksimielisyyden pohjalta ja kaikkia vaihtoehtoja 

harkiten (Liker 2010, s. 239). Haastateltavana ollut Agile Coach ilmaisi tämän 

saman ajatuksen hieman eri sanoin: 

Yrityksien pitäisi olla ratkaisukeskeisyyden sijaan 

ongelmakeskeisiä. Ongelmakeskeisyys on hyvä siinä, että 

ensin keskitytään siihen, mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa 

ja vasta sitten mietitään, miten ongelma ratkaistaan.                   

– Agile Coach 

Jatkuva oppiminen ja kokeileminen ovat ketterän organisaation perusta 

(Sutherland 2015, s. 45). Haastateltavien mielestä ketterä organisaatio 

tarvitsee kyseenalaistamista ja lapsenomaista uteliaisuutta. Toimintaa tulee 

kehittää jatkuvasti vähän kerrallaan koko ajan oppien, samaan tapaan kuin 

ketterillä menetelmillä kehitetään tuotteita. (Paasivaara et al. 2018, s. 2585–

2586.) Vastuu oman työn kehittämisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta tulee 

olla itseohjautuvilla tiimeillä. Suuremmassa kuvassa yrityksen tasolla 

tekemisellä pitäisi olla selkeä yhteinen päämäärä, jota jokainen tiimi voisi 

käyttää oman työnsä suunnan näyttäjänä. Kaikenlaista osaoptimointia tulisi 

välttää ja kaikessa tekemisessä täytyisi olla kokonaisuus mielessä. 

Ihan niin kuin joka päivä, kun teemme satoja päätöksiä, niin 

ne ratkaisut, joita tehdään, olisivat yhteisen hyvän eteen.          

– Agile Coach 

Ketterään tekemiseen kuuluu myös menetelmien ja toimintatapojen jatkuva 

parantaminen. Tiimi tai organisaatio ei ole koskaan valmis. Yhden haastatellun 

Product Ownerin mukaan tyytyminen saavutettuun tilaan aiheuttaa tekemisen 

rapautumisen. Toiminnan on tähdättävä jatkuvasti parempaan Toytan kaizenin 

hengessä. (Liker 2010, s. 140–144.) 
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Äärimmäinen ketteryys vaatii kurinalaista ja jatkuvaa 

treenaamista. Se ei synny itsestään. Sitä pitää koko ajan 

vaalia, ettei mennä väärään suuntaan. – Kehittäjä 

Myös Sutherland kirjoittaa tiimien jatkuvan kehittymisen välttämättömyydestä. 

Tiimien vaarana on muodostaa oma onnellisuuskupla, jonka sisällä 

omahyväinen tyytyväisyys kasvaa, mutta tehokkuus ei. Hyväkin tiimi saattaa 

ajautua tilanteeseen, missä sen jäsenet uskottelevat itselleen olevansa jo 

tarpeeksi hyviä ja ettei tiimin tarvitse enää kehittyä. Kuitenkin mikäli tiimi ei 

kehity, se taantuu ja sen tehokkuus laskee. Jatkuvan kehittämisen ajatus on, 

että se on todellakin jatkuvaa, eikä se koskaan pääty. (Sutherland, 2015, s. 

161–162.) 

Ketterä tekeminen on kurinalaista toimintaa ja sitä pitää 

vaalia. Muuten tekemisen tapa alkaa hiljalleen rapautua. 

Jatkuvan parantamisen ajatus pitää olla koko ajan läsnä.          

– Product Owner 

Ketteryys ei ole mitään poukkoilua vaan se vaatii jatkuvaa ja 

kurinalaista tekemistä. – Kehittäjä 

Haastateltavat kokivat ketteryyden vaativan osaamisen kehittämistä kaikkialla 

organisaatiossa aivan ylimmästä johdosta alkaen. Pelkkä ketterien 

menetelmien noudattaminen ei vielä riitä, vaan haastateltavien mielestä myös 

menetelmien taustalla olevat ajatukset olisi syytä ymmärtää nykytilaa 

paremmin. Vasta sen jälkeen voimme puhua todellisesta ketterästä 

toiminnasta. Toyotan tapaa voidaan käyttää tästä ääriesimerkkinä. Toyotan 

tapa sisältää kulttuurin perusperiaatteet, joiden ansiosta Toyotan 

tuotantojärjestelmä toimii tehokkaasti (Liker 2010, s. 27). 

Periaatteiden ymmärtämisen tärkeyttä korostetaan myös tutkimuksissa ja alan 

kirjallisuudessa.  Muun muassa Poppendieck ja Cusumano (2010) kehottavat 

mieltämään leanin sen periaatteiden kautta, eikä pelkästään kokoelmana 

työkaluja. Sama pätee myös muihin tässä työssä käsiteltyihin malleihin ja 
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teorioihin. (Lu et al. 2011; Liker 2010; Womack et al 2003.; Poppendieck et al. 

2010; www.scaledagileframework.com.) 

Ketteryys pitäisi ymmärtää syvemmin. Pelkkä ketterien 

työkalujen käyttö ei tee yrityksestä ketterää, jos mindset ei ole 

oikea, eikä ketteryyden periaatteita ole ymmärretty kunnolla. 

– Johtaja 

Ketteryys ei tapahdu itsestään, vaan siihen pitää investoida 

niin kuin muihinkin osaamisiin ja kyvykkyyksiin.                               

– Product Owner 

Ketterää yritystä kuvaillessa melkein kaikki haastateltavat mainitsivat yrityksen 

arvot. Kohdeorganisaation arvot nopea, rohkea ja mutkaton koetaan 

ketteryyttä tukevina ja sen mahdollistavina. Nämä samat arvot ovat ohjanneet 

kohdeorganisaation toimintaa jo pitkään ja ne ovat hyvin työntekijöiden 

tiedossa. Joidenkin mielestä näistä arvoista rohkeutta voisi korostaa vielä 

nykyistä enemmän. Nämä kommentit liittyvät päätöksen tekemiseen lähellä 

työtä, ketteryyden nopeampaan edistämiseen organisaatiossa ja EI-sanan 

käyttöön.  

Arvot nopeus, rohkeus ja mutkattomuus tukevat ja 

mahdollistavat ketterän tekemisen. Voisimme tosin olla 

rohkeampia. – Agile Coach 

Yrityksen arvot kannustavat ketteryyteen. Arvot ovat olleet 

meillä jo pitkään ja koen, että elämme aidosti arvojemme 

mukaisesti. – Johtaja 

Kohdeorganisaation arvojen mukaista Mutkaton työ -konseptia pidettiin sekä 

ketteryyttä edistävänä että sitä hankaloittavana. Konseptin mukaisesti 

työntekijät voivat tehdä työnsä valitsemassaan paikassa, parhaassa 

tapauksessa vaikka ulkomailta käsin. Malli on pidetty ja se parantaa 

työhyvinvointia. Toisaalta se voi rajoittaa yrityksen ketteryyttä, sillä ihmisten 

tehdessä työtä etäyhteyksien kautta yhdessä tekeminen vaikeutuu.  
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Vaikka Mutkaton työ -konsepti on hyvä, niin se voi jopa 

rajoittaa ketteryyttä, sillä yhdessä tekeminen vaikeutuu 

ihmisten tehdessä työtä kotoa käsin. Samassa tilassa 

tekeminen olisi kuitenkin se tehokkain tapa työskennellä.          

– Agile Coach 

Hyvin toimivaan yritykseen tarvitaan yhtenäinen toimintamalli ja yhteinen kieli 

(www.scaledagileframework.com). Tuotekehityksen osalta käyttöön osittain 

otettu SAFe-malli toimii haastateltavien mielestä tässä kohtuullisen hyvin. Sen 

sijaan kaikki haastateltavat eivät olleet tyytyväisiä SAFe:n käyttöönottoon eri 

organisaation osissa, mutta niissä osissa missä SAFe on saatu otettua 

kunnolla käyttöön, on sen tarjoama toimintamalli koettu toimivaksi ja 

hyödylliseksi. Samaa tapaa tehdä työtä haluttaisiin laajentaa koko 

organisaatioon käsittämään kehitysprosessin lisäksi laajemmalti yrityksen 

toimintoja. 

Tuotekehitys on nyt jo aika laajalti ajettu ketterään putkeen. 

Ja samaan tapaan pitäisi saada kaikki muukin tekeminen. 

Esimerkiksi ei tehtäisi enää markkinoinnin vuosisuunnitelmaa, 

vaan oltaisiin koko ajan valmiina tekemään tarvittavia 

muutoksia ja tää vois olla muuallakin ihan samalla tavalla.         

– Johtaja 

Haastateltavat näkivät ketterän yrityksen myös asiakaslähtöisenä toimijana. 

Asiakkaan aito tunteminen ja arvostaminen vievät tekemistä oikeaan 

suuntaan. Asiakkaan palvelemisessa tulisi olla myös rohkeutta jättää joitain 

asioita tekemättä. Useamman haastateltavan mielestä kohdeorganisaatiossa 

ei ole ollut tarvittavaa rohkeutta mennä aitoon ketterään tekemiseen, vaan liian 

helposti vanhat tuotteet ja ominaisuudet kopioidaan uusiin järjestelmiin, vaikka 

niiden tekemiseen menisi vuosia. Asiakkaan arvostaminen tarkoittaisi 

ketterässä tekemisessä sitä, että asiakas otettaisiin osalliseksi kehittämiseen 

ja asiakaan mielipidettä kuunneltaisiin aidosti niin, että asiakkailta saatu 

palaute vaikuttaisi tuotteen ja palvelun kehitykseen. 
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Meidän pitää olla rohkeita ja tarjota asiakkaalle uusia juttuja. 

Mutta sitä ei voi tehdä, jos me ei olla valmiita luopumaan 

jostain vanhasta. Nyt yritetään tehdä kaikkea, eikä saada 

oikein mitään aikaan. – Product Owner 

Ketterä organisaatio puhaltaa yhteen hiileen ja tekee asiakkaalle arvokkaita 

asioita. Tekemistä ei osaoptimoida toiminteittain, vaan huomio on asiakkaalle 

tuotettavissa palveluissa ja asioiden päästä päähän valmiiksi tekemisessä. 

Tekemisen nopeus määräytyy virtauksen nopeuden mukaan ja ketterän 

organisaation tulisi olla selvillä siitä, mitä järjestelmiä ja keitä ihmisiä 

asiakasarvon tuottamiseen vaaditaan. Budjetoinnin pitäisi olla rullaavaa ja se 

pitäisi tehdä päästä päähän ketjujen mukaisesti, eikä toiminteittain. Samoin 

organisaation kannustintavoitteet tulisi asettaa päästä päähän tekemisen 

mukaisesti. 

Meidän yrityksen ytimenä on liiketoiminnat, tekniikka ja IT. 

Kaikki nää on vahvoja tekijöitä ja ne toimivat itsenäisesti ja ne 

voi tehdä omia itsenäisiä päätöksiä. Ongelma tulee siinä, että 

asiakkaan arvo tulee kuitenkin kaikkien näiden 

organisaatioiden läpi menevän toiminnan kautta ja se on se 

vaikea paikka. Meidän pitäis olla tehokkaita asiakkaan 

näkökulmasta katsottuna ja siihen tämä organisaatiorakenne 

ei ole paras. – Johtaja 

Ketteryyden yhtenä kulmakivenä pidettiin teknistä kyvykkyyttä, tarpeeksi 

laajaa testiautomaatiota ja devops-käytäntöjä. Ilman näitä ei ole mahdollista 

päästä tarpeeksi nopeaan kehityssykliin, vaan testiregressio ja tuotantoon otot 

vievät liikaa aikaa. Harvoin tehdyt, paljon kuormittavat ja epävarmuutta 

sisältävät tuotantoon viennit saattavat myös heikentää kulttuuria. 

Kohdeorganisaatiossa miltei ketteryyden synonyymina käytetty nopeus 

kaikessa tekemisessä alleviivaa myös nopeuden mahdollistavan teknisen 

kyvykkyyden tärkeyttä ketterän organisaation perustana. 
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Jos tuotantoon vienti on kovin harvaa ja monimutkaista, niin 

se voi johtaa kulttuuriin jossa ei sitouduta. Kulttuuri muuttuu 

kuitenkin vasta viimeisenä, joten tähän pitäisi puuttua 

purkamalla syitä, jotka tähän johtaa, mutta toisaalta ei saisi 

hyväksyä sitäkään, ettei oteta vastuuta. – Product Owner 

Haastattelujen perusteella muodostuva visio ketterästä yrityksestä on 

aikaansaava ja nopea. Se on organisoitunut asiakkaalle tuotettavan arvon 

mukaisesti. Asiat tehdään päästä päähän valmiiksi hyvällä laadulla. Ketterässä 

yrityksessä tehdään yhteistyötä ja arvostetaan sekä asiakasta että 

työntekijöitä. Siellä on avoin ja luottamusta herättävä kokeilevakulttuuri, jossa 

saa ottaa vastuuta ja tehdä virheitä. Päätöksiä tehdään mahdollisimman 

lähellä työn tekemistä turhaa byrokratiaa välttäen. Ketterässä yrityksessä 

ymmärretään lean ja agile -periaatteet aina johtoa myöden ja toimintaan niiden 

mukaisesti. Ketterä yritys kannustaa työntekijöitään jatkuvaan oppimiseen ja 

parantamiseen.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän tutkimuksen tutkimusongelma oli, miten siirtyminen ketterämpään 

tekemiseen on onnistunut ja mitä hyötyä ketteryydestä on 

kohdeorganisaatiolle ollut? Tämän lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, mitä 

ketteryydellä kohdeorganisaatiossa tarkoitetaan ja mitä sillä tavoitellaan. 

Tutkimusongelmaan pyrittiin saamaan vastaus tutustumalla leanin ja agilen 

teorioihin ja aikaisempiin agiletransformaatioista tehtyihin tutkimuksiin sekä 

tekemällä haastatteluja kohdeorganisaatiossa.  Tutkimuksessa vastataan 

viiteen tutkimuskysymykseen, jotka samalla muodostavat organisaation 

ketterän muutoksen vaiheet ja pyrkivät löytämään syitä muutokselle. 

Ensimmäinen tutkimuskysymys, miksi organisaatio aloitti toiminnan 

ketteröittämisen, selvitti organisaation syitä ja motivaatiota muutoksen 

aloittamiselle. Toinen tutkimuskysymys, miten muutos on edennyt, selvitti 

muutoksen vaiheita ja vaikuttimia. Kolmannella tutkimuskysymyksellä etsittiin 

haasteita, joihin kohdeorganisaatiossa on törmätty muutoksen aikana. Tässä 

yhteydessä haastateltavat kertoivat myös kohdeorganisaatiossa esiin 

nousseista ketterän tekemisen esteistä. Neljännellä tutkimuskysymyksellä 

kartoitettiin ketteröittämisellä saavutettuja hyötyjä ja lopuksi viides 

tutkimuskysymys pyrki selvittämään sitä, minkälaiseksi haastateltavat kokevat 

ketterän yrityksen. 

5.1 Tutkimuksen havainnot 

Tässä osioissa käsitellään haastatteluiden perusteella tehtyjä havaintoja ja 

vastataan samalla esitettyihin tutkimuskysymyksiin. 

5.1.1 Ketteröittämisen syyt ja muutos 

Seuraavaksi vastataan kahteen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, eli 

miksi organisaatio aloitti toiminnan ketteröittämisen ja miten muutos on 

edennyt? Haastatteluissa ei löytynyt selkeää yhtenäistä syytä 

agiletransformaation käynnistämiselle. Suurin osa haastateltavista kertoi 

kuitenkin tärkeimmäksi syyksi projektitoiminnan kehittämisen ketteriä 
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menetelmiä hyödyntämällä. Toisaalta myös liiketoimintojen edustajat halusivat 

päästä ohjaamaan kehitystä lähempää. Kohdeorganisaatiossa ei ole tehty 

erillistä päätöstä toiminnan ketteröittämisestä vaan tekeminen on kehittynyt 

nykyiseen malliinsa vähitellen. Suurin hyppäys ketterään tekemiseen nähtiin 

noin kaksi ja puoli vuotta sitten, kun kohdeorganisaatio ryhtyi käyttämään 

SAFe-viitekehystä ketteryyden skaalaamiseen.  

Muutos kohdeorganisaatiossa näyttää tapahtuneen alhaalta ylöspäin ilman 

johdon vaatimusta. Muutokselle ei ole ollut pakottavaa tarvetta ja se on ollut 

tekijälähtöistä. Muutosta on tehty inkrementaalisesti vähän kerrallaan. Myös 

Paasivaara et al. (2018) pitävät kokeilevaa lähestymistä muutokseen hyvänä 

etenemistapana, sillä kenelläkään ei ole muutoksen alkaessa selkeää kuvaa 

siitä, miltä ketterän yrityksen tulisi muutoksen seurauksena näyttää 

(Paasivaara et al. 2018, s. 2585–2586). Myös haastateltavat kokivat sen 

toimineen tähän asti hyvin, mutta seuraavat askeleet vaatisivat suurempia 

muutoksia. Suurin osa haastateltavista koki, että toiminnan kehittäminen vaatii 

arvovirtojen tarkempaa selvittämistä ja kehitysjunien järjestämistä niiden 

mukaisesti. Haastateltavien mielestä juniin pitäisi saada kaikki tekeminen, eikä 

pelkästään kehitystyötä. Kohdeorganisaation osat ovat eri vaiheissa toiminnan 

ketteröittämisessä. Jotkut organisaation osat ovat jo pitkällä, kun taas toiset 

ovat vasta aloittamassa ketterien menetelmien käyttöönottoa omassa 

toiminnassaan.  

5.1.2 Muutoksessa kohdatut ketteryyden esteet 

Seuraavissa kappaleissa vastataan kolmanteen tutkimuskysymykseen; mitä 

esteitä organisaatio on kokenut toiminnan ketteröittämisessä? Kaiken 

kaikkiaan suurimmiksi haasteiksi kohdeorganisaation ketteröittämisessä 

haastateltavat kertoivat perinteisen organisaatiorakenteen. Kohdeorganisaatio 

on kamppaillut myös arvovirtojen hahmottamisen kanssa. Arvovirrat kulkevat 

linjaorganisaation osien läpi ja yli organisaatiorajojen tehtävä työ on hankalaa 

ja aikaa vievää. Ihmisten työtä ohjataan useasta eri suunnasta ja työstä tulee 

helposti sirpaloitunutta. Työntekijöitä ohjataan linjaorganisaation rakenteiden 

mukaisesti toiminnekohtaisilla tavoitteilla, jotka saattavat olla ristiriidassa 
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arvovirran myötäisten asiakasta palvelevien junien tavoitteiden kanssa. 

Toiminteilla on omat budjetit, joita myös kehitysjunat käyttävät. Tämä 

yhdistettynä eriäviin tavoitteisiin aiheuttaa välillä haasteita kaikessa 

tekemisessä. Haastateltavat toivoivat suurempaa koko organisaation tasoista 

muutosta paremmin hallittuun ja kokonaisvaltaisempaan tekemiseen.  Tähän 

asti kohdeorganisaatiossa on tehty muutosta tekijälähtöisesti. Haastateltavat 

kokivat, että seuraavat muutoksen vaiheet vaativat vahvempaa johdon tukea. 

Kohdeorganisaation kokemissa haasteissa on paljon samaa, kuin mitä Putta 

et al. (2019) kertoivat tutkimuksessa, joka selvitti ketterien kehitysjunien 

käynnistämiseen liittyviä haasteita. Myös he raportoivat uusien kehitysjunien 

muodostamisen haasteista ja arvovirtojen tunnistamisen vaikeudesta. Myös 

ketteryyden vaatimat muutokset organisaatiossa koettiin haasteellisina. 

Ketterien kehitysjunien perustamisen jälkeen ongelmia aiheuttivat olemassa 

olevat perinteiset projektit sekä junien väliset riippuvuudet. (Putta et al. 2019, 

s. 1–14.) 

Haastattelujen mukaan kohdeorganisaatiossa on vallalla historian peruja 

oleva resurssitehokkuusajattelu. Osa haastateltavista kuvasi sitä jopa sanoilla 

äärimmäinen kustannustehokkuus. Tämä näkyy organisaation osien 

resurssitehokkaana toimintana, joka haittaa päästä päähän tekemistä. 

Kohdeorganisaation resurssitehokkuus on suurta ja virtaustehokkuus pientä. 

Resurssitehokkuus on saatu aikaan osaoptimoinnilla ja virtaustehokkuuden 

kustannuksella (Modig et al. 2013, s. 99). Toiminnan ketteröittäminen ei ole 

vielä pystynyt kaikilta osin nopeuttamaan virtausnopeutta. Virtausta hidastaa 

myös suuri yhtäaikainen työmäärä ja imuohjautuvuuden puute.  

Haastateltavien mukaan kohdeorganisaatiossa ei ole vielä kaikilta osin 

tarvittavaa teknistä kyvykkyyttä jatkuvien integraatioiden ja tuotantoon vientien 

tekemiseen. Myöskään testiautomaatioaste ei ole vielä tarpeeksi korkea, jotta 

jatkuva ja tarpeeksi pienissä erissä tehtävä kehittäminen olisi mahdollista. 
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5.1.3 Ketteryyden tuomat hyödyt 

Tässä kappaleessa vastataan neljänteen tutkimuskysymykseen, eli miten 

hyötyjä ketteröittämisestä on ollut. Haastateltavat kokivat ketteröittämisen 

tuoneen paljon hyvää ja kehitystä vanhaan projektimaailmaan verrattuna on 

tapahtunut huomattavasti. Suurimpana hyötynä liiketoimintojen edustajat 

kertoivat jatkuvan kehittämisen syklin tuoman luottamuksen siihen, että 

ominaisuuksia voidaan aina tarvittaessa kehittää lisää. Tämä poistaa tarpeen 

ominaisuuksien varastoon tekemiseltä ja samalla turhan työn määrää voidaan 

vähentää. Ketterä tekeminen on myös parantanut luottamusta tekijöiden ja 

sidosryhmien välillä. Tekijät pitivät ketterää mallia vesiputousmallia 

parempana tapana työskennellä. Haastateltavat kokivat, että SAFe:n 

käyttöönotto on parantanut tekemistä koko organisaation läpi leikkaavien 

asioiden kehittämisessä. Samoin yli organisaatiorajojen tapahtuvan yhteistyön 

koettiin parantuneen SAFe:n käyttöönoton myötä. Viitekehys on tuonut 

organisaatiolle yhtenäisen kielen ja koko organisaation yli ulottuvan tekemisen 

tavan, jonka avulla päästä päähän asioiden valmiiksi tekeminen on 

helpompaa. Malli on lisännyt myös avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. SAFe-mallin 

seremonioiden koettiin tuovan koko organisaatiolle rytmin työn tekemiseen. 

Yhteinen kadenssi mahdollistaa tiimien välisen synkronoinnin ja paremman 

riippuvuuksien hallinnan. SAFe:n tuoma tekemisen läpinäkyvyys ja 

luottamuksen kasvaminen tekijöiden ja liiketoimintojen välillä mahdollistaa 

tiimien autonomisemman työskentelyn ja suuremmat vapausasteet. 

Pisimmällä olevat organisaation osat ovat ymmärtäneet, ettei asioita 

puskemalla saada enempää aikaiseksi, vaan kunnioittamalla tekijöitä ja tiimejä 

ja tekemällä tarpeeksi pieniä asioita kerralla valmiiksi, saavutetaan paras 

lopputulos.  

Haastateltavien mukaan kohdeorganisaatio on saanut hyötyjä 

ketteröittämisestä. Vaikka matka on vasta alussa ja tekemistä on vielä paljon, 

on suunta ollut lähes kaikkien haastateltavien mukaan hyvä ja oikea. 

Organisaation osien välillä on vielä suuria eroja sekä osaamisen että 

toimintamallien käyttöönoton suhteen ja nämä erot heijastuivat myös 

haastatteluissa. Kohdeorganisaatio on saanut kiinni jatkuvan parantaminen 
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ajatuksesta (Liker 2010, s. 140–144) ja jokainen uusi SAFe-mallin mukainen 

Program Increment pyritään tekemään aina edellistä paremmin. Sama 

muutoshalukkuus näkyy myös tekemisen tapojen kehittämisessä. Seuraavat 

parannuskohteet vaativat suurempia muutoksia ja johdon tiiviimpää 

osallistumista.  

5.1.4 Minkälainen on ketterä yritys? 

Seuraavaksi vastataan viimeiseen tutkimuskysymykseen, eli minkälainen on 

ketterä yritys. Haastateltavat kuvasivat ketterän yrityksen suoraviivaiseksi ja 

nopealiikkeiseksi missä tekeminen on läpinäkyvää ja missä työntekijöillä on 

hyvä olla. Kiinteäksi osaksi ketteryyttä koettiin myös jatkuva oppiminen ja 

uusien asioiden ennakkoluuloton kokeileminen, joka mahdollistetaan virheet 

sallivalla kulttuurilla ja vahvalla luottamuksella (Ries 2011, s. 75). Ketteryys 

yhdistettiin etenkin muutosnopeuteen kaikessa tekemisessä. Ketteryyden 

ymmärtäminen nousi esiin useammassa haastattelussa. Pelkkä ketterien 

työkalujen käyttö ei vielä tee yrityksestä ketterää vaan aito ketteryys vaatii 

periaatteiden ymmärtämistä ja niiden noudattamista (Lu et al. 2011; Liker 

2010; Womack et al. 2003; Poppendieck et al. 2010; 

www.scaledagileframework.com).  

Haastattelujen mukaan kohdeorganisaatiossa on hyvä ja muutoksen 

mahdollistava kulttuuri ja ketterää tekemistä tukevat arvot. Ketterä yritys 

koettiin rohkeaksi ja nopeaksi myös päätösten tekemisen suhteen. Päätökset 

tulisi pystyä tekemään mahdollisimman lähellä työn tekemistä. Ketterän 

organisaation tulisi olla matala. Organisaatiosiilojen mukainen osaoptimointi 

pitäisi purkaa ja huomio tulisi kiinnittää asiakkaalle tuotettavaan arvoon ja sen 

mukaisesti muodostuviin arvovirtoihin (Womack 2003, s. 20). 

Teoriaosuudessa käsitellyt leanin, agilen ja SAFe-viitekehyksen periaatteet 

toimivat hyvin ketterän organisaation perustana. Yrityksen tulisi pohtia myös 

omia arvojaan ja tavoitteitaan ja miettiä mitä periaatteita se toiminnassaan 

kunnioittaa. Kohdeorganisaatiossa tehdään ketterää vielä osittain 

ymmärtämättä, miksi sitä tehdään. Ketteryyden parempi ymmärtäminen voisi 
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auttaa kohdeorganisaatiota seuraavissa kehitysponnisteluissa. Lean ja agile 

koettiin haastateltavien mukaan hyviksi asioiksi, mutta ne ovat niin suuria 

filosofioita ja toimintamalleja, että niiden haltuun ottaminen vie paljon aikaa. 

5.1.5 Suosituksia yrityksille 

Ketteryys on laaja ja monitahoinen käsite, eikä yksiselitteistä kuvausta 

ketterästä organisaatiosta ja sen prosesseista ole olemassa. Erilaiset 

ketteryyttä skaalaavat viitekehykset, kuten esimerkiksi SAFe, tarjoavat 

osittaisen kuvauksen organisaation ketterästä tekemisestä, mutta 

viitekehysten kuvaamat prosessit ja toimintatavat kattavat vain pienen palan 

kaikesta organisaation toiminnasta. Parhaimmillaankin ne tarjoavat vain 

lähtökohdan, jota voidaan soveltaa ja josta voidaan lähteä parantamaan 

tekemistä jatkuvan kehittämisen kautta. Jokaisen organisaation on kuljettava 

oma tiensä ketteryyteen. Leanin ja agilen periaatteet toimivat perustana 

organisaation ja sen toimintojen ketteröittämisessä ja ne tarjoavat hyvän 

pohjan lean- ja agile menetelmien hyödyntämiselle. Suoria vastauksia 

periaatteetkaan eivät pysty kertomaa, vaan jokaisen yrityksen on sovellettava 

niitä omia tarpeitaan palveleviksi. Ketterä tekeminen vaatii osaamista ja siihen 

kannattaa panostaa heti alusta alkaen.  

Ketterä tekeminen vaatii osaamista sekä teknisiä kyvykkyyksiä. 

Nopeasyklinen jatkuva kehittäminen ja tiuhaan tehdyt tuotantoon viennit 

mahdollistavat tehokkaan arvon tuottamisen asiakkaalle. Se kuitenkin vaatii 

laajaa testiautomaatiota ja devops-käytäntöjä. 

Ketterä organisaatio perustuu jatkuvaan parantamiseen ja oppimiseen. 

Muutoksen tekeminen inkrementaalisesti pala kerrallaan jatkuvasti oppien ja 

uutta suuntaa etsien, on osoittautunut ainakin kohdeorganisaatiossa hyväksi 

tavaksi ketteröittää toimintaa. Kokeilevan muutoksen tekeminen vaatii 

yritykseltä virheiden tekemisen sallivan kulttuurin. Kohdeorganisaation 

muutoksesta on puuttunut selkeä visio, jota muutoksella olisi tavoiteltu. Tämä 

on osaltaan hidastanut muutoksen tekemistä. Aivan aluksi 

agiletransformaatioon lähtevän yrityksen kannattaisi miettiä, mitä muutoksella 
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halutaan saada aikaan ja luoda sen perusteella visio siitä, miltä ketterä 

organisaatio voisi näyttää ja mitä kohti matkaa lähdetään tekemään. 

Kohdeorganisaatio törmäsi muutoksessa perinteisen organisaation 

rakenteisiin, jotka vaikeuttavat arvovirtojen mukaista työn tekemistä ja 

virtauksen hahmottamista. Alhaalta ylöspäin tapahtunut tekijälähtöinen 

muutos toimi hyvin tiettyyn pisteeseen asti, mutta organisaatiorakenteiden yli 

menevät muutokset vaativat johdon aktiivista mukanaoloa. Koko organisaation 

ketteröittäminen vaatii johdon sitoutumista ja muutoksen aktiivista johtamista. 

5.2 Tulosten hyödyntäminen ja jatkotutkimus 

Yritysten agiletransformaatioista on vasta vähän tutkittua tietoa. Tämä 

tutkimus tarjoaa yhden näkökulman perinteisessä organisaatiossa tehtyyn 

muutokseen ja tulokset ovat seuraavien tutkimusten ja muutosta 

suunnittelevien yritysten hyödynnettävissä. Tutkimuksen tuloksia 

hyödynnetään myös kohdeorganisaation muutoksessa entistä ketterämpään 

suuntaan. Tulokset kertovat kohdeorganisaation tämän hetkisen tilan ja se 

paljastaa myös haasteet, joita organisaatio on muutoksessa kohdannut. 

Tutkimus piirtää kuvaa myös siitä, miltä ketterä organisaatio voisi näyttää. Se 

toimii visiona ja suuntana seuraaville kohdeorganisaatiossa tehtäville 

muutoksille. 

Dikert et al. (2016), Paasivaara et al. (2018) ja Putta et al. (2019) 

peräänkuuluttavat lisätutkimusta tehdyistä agiletransformaatioista. 

Perinteisten yritysten ketteröittämisestä ei ole olemassa juurikaan tutkittua 

tietoa. Myöskään sitä, miltä ketterän organisaation tulisi näyttää, ei ole 

olemassa selkeää kuvaa. Nämä olisivatkin hyviä jatkotutkimuksen aiheita 

seuraaviin tutkimuksiin ja tutkimukset tasoittaisivat omalta osaltaan ketteryyttä 

tavoittelevien yritysten tietä. 
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6 YHTEENVETO 

Työn tarkoituksena oli tutkia kohdeorganisaation agiletransformaatiota ja sen 

vaikutuksia. Kohdeorganisaation ketteröittäminen on aloitettu tiimitasolta 

kymmenisen vuotta sitten tutustumalla Scrum-malliin. Ketterien menetelmien 

laajempi käyttöönotto alkoi kuitenkin vasta muutama vuosi sitten SAFe-

viitekehyksen käyttöönoton myötä.  

Teoriaosuudessa tarkasteltiin ketteryyttä lean- ja agile-teorioiden kautta sekä 

tutustuttiin aikaisempiin tutkimuksiin. Teoriaosuudessa käsiteltiin myös 

kohdeorganisaatiossa aikaisemmin käytössä ollutta projektimallia sekä uutta 

käyttöön otettua SAFe-viitekehystä. Työn tutkimusongelmaan, eli miten 

siirtyminen ketterämpään tekemiseen on onnistunut ja mitä hyötyä 

ketteryydestä on kohdeorganisaatiolle ollut, pyrittiin vastaamaan 

haastattelemalla kohdeorganisaation muutoksessa mukana olleita henkilöitä. 

Haastattelut tehtiin teemahaastatteluina ja haastateltavat valittiin siten, että he 

edustavat kattavasti eri rooleja.  

Tutkimuksen tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. 

Kohdeorganisaatiosta valittiin 11 eri rooleissa toimivaa ja ketteröittämisessä 

mukana ollutta henkilöä. Heiltä kysyttiin kohdeorganisaatiossa tapahtuneesta 

muutoksesta, ketteryyden kehittymisestä ja siitä saaduista hyödyistä. 

Tutkimuksessa selvitettiin myös haastateltavien mielipidettä ketteryyden 

esteistä ja siitä, miltä ketterä organisaatio voisi näyttää.  

Kohdeorganisaatiossa ketteryys on rakentunut alhaalta ylöspäin tekijöiden 

toimesta ilman yrityksen ylimmän johdon vaatimusta. Muutos on ollut 

inkrementaalista ja se on ollut kokeilevaa, sillä kenelläkään ei ole ollut selkeää 

kuvaa siitä, miltä ketterän yrityksen tulisi muutoksen seurauksena näyttää. 

Tärkeimpänä syynä ketteröittämiselle oli projektitoiminnan kehittäminen 

vastaamaan paremmin koko ajan kasvavia tarpeita. Toisena syynä 

haastateltavat kertoivat liiketoiminnan halun päästä ohjaamaan kehitystä 

lähempää. Kohdeorganisaation eri osat ovat osaamisen ja käyttöönotettujen 

menetelmien osalta vielä eri vaiheissa. 
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Tähän asti ketteröittämisen vaatimat muutokset on pystytty tekemään 

tekijätasolla, mutta haastateltavien mukaan seuraavalle tasolle pääseminen 

vaatii suurempia muutoksia ja vahvempaa johdon tukea. Haastattelujen 

mukaan kohdeorganisaation organisaatiorakenne ei tue päästä päähän 

asiakasarvoa tuottavien tuotteiden ja uusien ominaisuuksien tekemistä. 

Organisaatio toimii siiloissa, jotka ovat vastakkaisessa suunnassa arvovirran 

kanssa. Organisaatio toimii resurssitehokkaasti virtaustehokkuuden ollessa 

alhainen. Myös siiloittain asetetut tavoitteet ja budjetit hankaloittavat päästä 

päähän tekemistä. Haastateltavien mukaan ketteröittämisen seuraava askel 

olisi arvovirtojen tarkempi selvittäminen ja kehitysjunien uudelleen organisointi 

arvovirtojen mukaisesti sekä kaiken työn tuominen samaan ohjausmalliin. 

Haastateltavat kokivat organisaatiossa käyttöönotetun SAFe-mallin toimineen 

pääosin hyvin. Malli on tuonut organisaatiolle yhteisen kielen ja tavan toimia. 

SAFe:n myötä organisaatioon on tullut myös yhteinen kadenssi tekemiseen. 

Malli on auttanut myös ketteryyden skaalaamisessa tiimitasolta koko 

organisaation tekemiseksi ja se on madaltanut organisaatioiden välisiä rajoja. 

Kaikkia ongelmia SAFe:n käyttöönottaminen ei ole ratkaissut, mutta siitä 

koetaan olleen enemmän hyötyä kuin haittaa. Suurimpana SAFe:n tuomana 

haasteena haastatteluista kävi ilmi uusien roolien omaksumisen 

haasteellisuus. 

Muutos ketterään suuntaan koettiin vieneen kohdeorganisaatiota oikeaan 

suuntaan ja ketteryydestä on jo saatu hyötyjä. Ketterien menetelmien 

käyttöönotto on tehnyt tekemisestä läpinäkyvämpää ja nopeampaa. 

Liiketoiminta on nyt lähempänä tekemistä. Jatkuva kehittäminen ja tiivis 

yhteistyö on tuonut luottamuksen liiketoiminnan ja kehittäjien välille. 

Haastateltavat pitivät ketterää yritystä suoraviivaisena, nopealiikkeisenä ja 

läpinäkyvänä. Työntekijöiden hyvinvointi koettiin tärkeänä. Ketteryyteen 

liitettiin myös jatkuva kokeilemalla oppiminen sekä virheet salliva yhdessä 

tekemisen kulttuuri. Myös ketteryyden osaaminen ja sen taustalla olevien 

periaatteiden ymmärtäminen koettiin tärkeänä. 
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