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Ketterien menetelmien käyttö on yleistymässä ohjelmistotuotannossa. Tämän vuoksi 

ketteriltä menetelmiltä vaaditaan hyvää laadunhallintaa. Ketteriä menetelmiä on olemassa 

useita erilaisia, mutta ne kaikki jakavat samanlaiset perusarvot ja periaatteet. Tässä työssä 

tutkitaan kolmea eri ketterää menetelmää: Scrum, eXtreme Programming (XP) sekä 

Dynamic Systems Development Method (DSDM). Jokaisesta menetelmästä selvitetään, 

miten niissä hoidetaan laadunhallinta. Työssä otetaan myös kantaa ketterien ja perinteisten 

menetelmien eroihin sekä siihen, millaisissa projekteissa ketteriä menetelmiä kannattaa 

käyttää. 
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Agile methods are becoming more popular in software development. This is why users 

demand good quality management from it. There are many different agile methods, but 

they all share the same basic values and principles. The purpose of this study is to examine 

three different agile methods: Scrum, eXtreme Programming (XP) and Dynamic Systems 

Development Method (DSDM). From every method the aim is to find out how quality 

management is being taken care off. The study is also going to find out differences 

between agile methods and more traditional methods (plan driven), and in what kind of 

projects agile methods are most effective to use.  
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1 JOHDANTO 

 

Ohjelmistotuotannon tarkoitus on tuottaa asiakkaille ohjelmistotuotteita. Tuotteiden laatu 

vaikuttaa siihen, saako yritys lisää tuotteita kaupaksi. Tuotteen laatuun vaikuttavat niin 

asiakkaan kuin työntekijöiden tiedot, taidot, kokemukset ja asenteet (Toivanen, 2002). 

Ohjelmistotuotannossa on monia osa-alueita. Ohjelmistotuote käy kehitysvaiheessa läpi 

määrittelyn, suunnittelun, ohjelmoinnin ja testauksen. Tämän jälkeen tuote otetaan 

käyttöön ja alkaa ylläpitovaihe. Näitä vaiheita tukemaan tarvitaan mm. laadunvarmistusta, 

tuotteenhallintaa, dokumentointia ja vaatimustenhallintaa, jotka kaikki ovat osa 

projektinhallintaa (project management). Ohjelmistotuotteet syntyvät usein projektien 

tuloksina, joten yhdessä ohjelmistotalossa on yleensä meneillään monta projektia, jolloin 

tarvitaan myös näiden hankkeiden välistä koordinointia. Tätä kaikkea ohjaa yrityksen 

liiketoiminta ja johtaminen, jotka taas osaltaan vaikuttavat yrityksen laatujärjestelmään 

(Toivanen, 2002). Laatujärjestelmä ohjaa kaikki yrityksen toimia (Haikala & Märijärvi, 

2001). 

Varsinainen ketterä kehitys tarkoittaa nopeaa, itseohjautuvaan tiimityöhön perustuvaa 

ohjelmistokehitystä, jossa dokumentaatio pyritään pitämään kevyenä ja kehittämään 

ohjelmistoa nopeissa sykleissä niin, että joka iteraatio toistaa määrittele-suunnittele-

toteuta-testaa-sykliä. Menetelmät pyrkivät joustavaan, muutoksiin nopeasti vastaavaan 

ohjelmistokehitykseen. Ketterä testaus ei kuitenkaan tarvitse kehyksekseen ketterää 

kehitystä, vaan menetelmiä voidaan käyttää testauksessa myös projekteissa, joissa 

ohjelmistokehitys seuraa perinteistä mallia. (Pyhäjärvi, Pöyhönen, 2004) 

 Ketterien menetelmien käyttö on yleistymässä ohjelmistotuotannossa. Tämän vuoksi 

ketteriltä menetelmiltä vaaditaan hyvää laadunhallintaa. Ketteriä menetelmiä on olemassa 

useita erilaisia, mutta ne kaikki jakavat samanlaiset perusarvot ja periaatteet.  

 

1.1 Työn tavoitteet ja rajaukset 

 

Laadunhallinta on käsitteenä niin laaja, että se pyritään rajaamaan tässä työssä 

ohjelmistontestaukseen. Kuten edellä on todettu, ketteriä menetelmiä on olemassa useita, 
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joten tässä kandidaatintyössä keskitytään kolmeen menetelmään: Scrum, eXtreme 

Programming (XP) sekä Dynamic Systems Development Method (DSDM). Jokaisesta 

menetelmästä selvitetään, miten niissä hoidetaan laadunhallinta. Työssä otetaan myös 

kantaa ketterien ja perinteisten menetelmien eroihin sekä siihen, millaisissa projekteissa 

niitä kannattaa käyttää. Työlle on asetettu kaksi tutkimuskysymystä:  

1. Millaisissa projekteissa ketteriä menetelmiä kannattaa käyttää, että laatu säilyy 

odotetulla tasolla ? 

2. Miten ketterien menetelmien käyttö vaikuttaa ohjelmiston laadunhallintaan ? 

Työn tavoitteena on vastata sille asetettuihin tutkimuskysymyksiin sekä työn tutkijana 

hankkia tietoa kyseisestä aihealueesta mahdollista diplomityötä varten. 

 

1.2 Työn rakenne 

 

Työn ensimmäinen pääluku koostuu johdannosta, johon sisältyy tausta, tavoitteet ja 

rajaukset sekä työn rakenne. Toisessa pääluvussa esitellään työn teoreettinen tutkimusalue, 

joka koostuu ketteristä ja perinteisistä menetelmistä sekä laadunhallinnasta. Ensimmäisessä 

osiossa kerrotaan ketterien menetelmien perusominaisuudet. Toisessa osiossa kerrotaan 

perinteisten menetelmien perusominaisuudet. Kolmannessa osiossa verrataan edellä 

mainittuja menetelmiä toisiinsa sekä kerrotaan, millaisissa projekteissa niitä käytetään. 

Viimeisessä osiossa selvitetään ohjelmistontestaus sekä laadunhallinta. 

Kolmannessa pääluvussa esitellään tutkimuskysymysten ratkaisuun käytettävä tapa. 

Neljännessä pääluvussa tutkitaan tarkemmin työhön valittuja ketteriä menetelmiä (Scrum, 

eXtreme Programming (XP) sekä Dynamic System Development Method (DSDM) ja 

niissä käytettävää laadunhallintaa. Viidennessä ja samalla viimeisessä pääluvussa 

pohditaan saatuja tuloksia ja tehdään johtopäätökset työn aihetta koskien. 
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2 TUTKIMUSALUE 
 

Työn tutkimusalueeksi on keskitetty kolme tärkeää osa-aluetta: ketterät menetelmät, 

perinteiset menetelmät sekä laadunhallinta. Tässä luvussa tutkitaan jokaista aihealuetta ja 

pyritään etsimään teoreettista tietoa, jonka avulla edellä esitettyjä tutkimuskysymyksiä 

lähdetään ratkaisemaan. 

 

2.1 Ketterät menetelmät 

 

Ketterillä menetelmillä tarkoitetaan keveitä ja nopeasti muutoksiin reagoivia 

ohjelmistokehitysmenetelmiä. Vuonna 2001 17 merkittävää ketterien menetelmien 

puolestapuhujaa kokoontui Snowbirdin laskettelukeskukseen Utahissa keskustelemaan 

menetelmien yhteisestä perustasta. Kokouksen tarkoituksena oli luoda yhteistä pohjaa 

ketterille menetelmille ja edistää ajattelumallin leviämistä. Kokouksen ansiosta syntyi 

Agile Manifesto (Fowler & Highsmith, 2001), jota pidetään ketterien menetelmien 

perustana. Agile Manifestossa määritellään ketterille menetelmille neljä tyypillistä arvoa, 

sekä 12 periaatetta, jota kaikki menetelmät noudattavat. Nämä neljä määriteltyä arvoa ovat: 

 Yksilöitä ja vuorovaikutusta enemmän kuin prosesseja ja työkaluja. 

 Toimivaa sovellusta enemmän kuin kokonaisvaltaista dokumentointia. 

 Asiakasyhteistyötä enemmän kuin sopimusneuvotteluita. 

 Muutokseen reagoimista enemmän kuin suunnitelman noudattamista. 

Agile Manifestossa arvostetaan myös oikealla esiintyviä arvoja, mutta vasemmalla puolella 

olevia arvostetaan enemmän. Ketterissä menetelmissä itseorganisoituminen ja 

motivoituminen ovat tärkeitä. Toimivan sovelluksen näyttäminen asiakastapaamisissa on 

hyödyllisempää ja asiakkaan kannalta parempaa kuin dokumenttipapereiden esittäminen. 

Kaikkia tarvittavia vaatimuksia ei voida kerätä ensimmäisellä asiakastapaamisella, joten 

jatkuva yhteydenpito sekä neuvotteluiden pitäminen asiakkaan kanssa on tärkeää. 

Ketterissä menetelmissä keskitytään nopeaan reagointiin kehityssuunnitelmien muuttuessa 

ja pyritään muutosten avulla parantamaan ohjelmiston laatua. 

Agile Manifestossa (Fowler & Highsmith, 2001) on myös määritelty periaatteet, joita 

kaikkien ketterien menetelmien tulee noudattaa: 
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1. Korkein prioriteetti on taata asiakastyytyväisyys jatkuvilla ja aikaisilla 

ohjelmistotoimituksilla. 

Asiakkaan arvon asettaminen on periaate, joka on helpommin sanottu kuin tehty. 

Tavallisesti projektipäällikkö olettaa, että valmis projekti vastaa tyytyväistä asiakasta. 

Ketterät menetelmät vaativat, että asiakkaan arvoa on arvioitava jatkuvasti uudelleen ja 

ensimmäisessä tapaamisessa annettujen tavoitteiden täyttyminen ei välttämättä ole vielä 

onnistunut projekti. 

2. Muuttuvat vaatimukset hyväksytään ja ne otetaan vastaan myös kehityksen lopussa. 

Ketterä prosessi mukautuu muutoksiin, jotta asiakas voi saavuttaa kilpailuedun. 

Sen sijaan, että muutoksia vastustettaisiin, ketterät menetelmät pyrkivät mukautumaan 

muutoksiin niin helposti ja tehokkaasti kuin on mahdollista, samalla säilyttäen tietoisuuden 

sen vaikutuksista.  

3. Toimivia ohjelmistoversioita toimitetaan säännöllisesti, kahden viikon tai kahden 

kuukauden välein. 

Vuosien ajan projektijohtajat ovat kehottaneet käytettäväksi inkrementaalisia tai 

iteratiivisia ohjelmistokehitystapoja, joissa toimitusten määrä on suuri. Vaikka menetelmä 

on kasvattanut suosiotaan, ei se silti ole vielä hallitseva. Menetelmä on kuitenkin 

pakollinen ketterille menetelmille, joissa tavoitteena on vähentää toimitusaikojen sykliä. 

On kuitenkin hyvä muistaa, että toimitus ei ole sama asia kuin julkaisu. Projekteilla voi 

olla syitä, joiden vuoksi valmiiksi tuotettua koodia ei toimiteta nopein syklein. 

Menneisyydessä on projekteja, joissa vuoden työstämisen jälkeen ei ole saavutettu 

toimitettavaa ohjelmistoa asiakkaalle. Vaikka toimituksia ei pystyttäisi tuottamaan nopein 

aikavälein, on silti tärkeää saada ulos koodia nopealla aikavälillä, jotta kasvavaa 

ohjelmistoa pystytään arvioimaan. 

4. Liiketoimintahenkilöstö työskentelee ohjelmistokehittäjien kanssa päivittäin projektin 

ajan. 

Ketterissä menetelmissä pyritään projektin alkaessa pitämään yksityiskohtaisten 

vaatimusten määrä pienenä ja keskittymään korkean tason vaatimusten tarkasteluun. Tällä 

tavalla valmistaudutaan vaatimusten muutoksiin. Liiketoimintahenkilöstön ja 

ohjelmistokehittäjien yhteistyö pyritään pitämään tiiviinä. Tapaamisia järjestetään 
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päivittäin, jolloin ohjelmistokehittäjät ovat tietoisia liiketoimintahenkilöstön antamista 

vaatimuksista, joita he asiakkaalta saavat. Tällä tavoin asiakas pyritään pitämään projektin 

yhtenä tärkeänä jäsenenä. 

5. Ketterissä menetelmissä luotetaan motivoituneisiin yksilöihin, rakennetaan projektit 

heidän ympärilleen ja annetaan heille heidän tarvitsemansa työympäristö ja tuki. 

Projektissa on luotettava työntekijöihin. Heille on taattava oikeat työkalut, työympäristöt, 

teknologia, sekä tarvittavat prosessit. Luottaminen on suurin ongelma yksilöiden 

keskuudessa. Päätösvalta on annettava sellaisille henkilöille, joilla on eniten kokemusta 

tilanteesta. Tämä tarkoittaa sitä, että managereiden on luotettava henkilökuntaansa 

päätöksien teossa. 

6. Tehokkain tiedonsiirto kehitystiimin kanssa ja kehitystiimin sisällä tapahtuu kasvokkain 

keskustelemalla. 

Ketterien menetelmien tavoite on siirtää tietoa tiimien välillä kaikkien kannalta 

ymmärrettävästi. Dokumenttipohjaisessa tiedonsiirrossa on vaarana, että tietoa ei 

ymmärretä oikein. Tämän vuoksi tavoitteena on käydä kaikki keskustelut kasvokkain. 

Hiljaista tietoa ei voida siirtää saamalla se pois ihmisten päästä suoraan paperille. 

7. Toimiva ohjelmisto on tärkein edistymisen mitta. 

On useita projekteja, joissa tiimi ei huomaa olevansa ongelmissa ennen kuin projektille 

annettu aika on loppumassa. Vaatimukset, suunnittelu ja koodaus on voitu saada valmiiksi, 

mutta testaus ja integraatio vievät huomattavasti enemmän aikaa kuin on suunniteltu. 

Tämän vuoksi ketterissä menetelmissä turvaudutaan iteratiiviseen ohjelmistontuotantoon, 

jotta projektille saadaan asetettua merkkipaaluja sen edetessä. Jos projektilla on vaara 

epäonnistua, olisi siitä hyvä tietää kuukauden eikä 15 kuukauden jälkeen. 

8. Ketterät prosessit edistävät kestävää kehitystä. Rahoittajien, kehittäjien ja käyttäjien 

pitäisi pystyä ylläpitämään tasainen työtahti. 

Ohjelmistokehityksessä syntyy aina virheitä, joiden vuoksi työntekijöitä joudutaan 

työllistämään viikonloppuisin. Ketterät menetelmät luottavat ihmisiin, jotka ovat tietoisia, 

luovia ja pystyvät toimimaan koko projektin elinkaaren ajan. Kestävällä kehityksellä 
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tarkoitetaan, että työntekijöitä pyritään työllistämään 40 tuntia viikossa, jotta tiimi pysyy 

toiminnallisena ja terveenä projektin ajan. 

9. Jatkuva huomio tekniseen erinomaisuuteen ja hyvään suunnitteluun lisää ketteryyttä. 

Ketterät menetelmät pyrkivät laadukkaaseen suunnitteluun, koska se on elintärkeää 

projektin ketteryyden ylläpitämiseen. Hankalana näkökohtana toimii tosiasia, että ketterät 

menetelmät toimivat vaatimusten muutoksien mukaan. Tämän vuoksi suunnittelu ei voi 

olla koskaan loppuun asti suunniteltua. Sen sijaan suunnittelu on koko projektin ajan 

jatkuvaa toimintaa. Jokaisella iteraatiolla on oma suunnittelu taustalla. 

10. Yksinkertaisuus on elintärkeää. 

Ketterissä menetelmissä yksinkertaisuus on elintärkeää, koska projektin vaatimukset voivat 

muuttua jatkuvasti. Yksinkertaisuuden avulla muutoksiin mukautuminen ja vaihtaminen on 

helpompaa. Projektiin on helpompaa lisätä jotain yksinkertaista kuin ottaa pois jotain 

monimutkaista. 

11. Itseorganisoituvat tiimit saavat aikaan kehittyneimmät arkkitehtuurit, vaatimukset ja 

suunnitelmat. 

Parhaimmat mallit syntyvät iteratiivisessa kehityksessä. Hiljattain perustettuja 

ominaisuuksia tuotetaan parhaiten itseorganisoituvissa tiimeissä, joissa vuorovaikutus on 

korkea ja prosessin säännöt ovat vähäisiä. 

12. Säännöllisin väliajoin tiimi arvioi, miten se voisi toimia tehokkaammin. Arvioinnin 

perusteella tiimi kehittää toimintaansa. 

Ketteriä menetelmiä ei voida vain ottaa käyttöön ja noudattaa suoraan. Tämän vuoksi on 

tärkeää tietyin väliajoin tarkistaa tiimin toimintatapoja ja löytää mahdollisia 

parannuskohteita. 

Ketteriä menetelmiä on useita erilaisia: Adaptive Software Development (ASD) 

(Highsmith 2000), Agile Modeling (AM) (Ambler 2002), The Crystal Family (Cockburn 

2000), Dynamic Systems Development Method (DSDM) (Stapleton 1997), eXtreme 

Programming (XP) (Beck 2000), Feature Driven Development (FDD) (Palmer & Felsing 

2002), Open Source Software Development (OSS) (O’Reilly 1999), Pragmatic 
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Programming (PP) (Hunt & Thomas, 2000), Rational Unified Process (RUP) (Kruchten 

2004) ja Scrum (Schwaber & Beedle, 2002). 

 

2.2 Perinteiset menetelmät (plan-driven) 

 

Ennen ketteriä prosessimalleja kehitettyjä ohjelmistokehitysmenetelmiä kutsutaan 

suunnitelmakeskeisiksi ohjelmistokehitysmenetelmiksi. Ohjelmistokehitysmenetelmän 

suunnitelmakeskeisyydellä tarkoitetaan menetelmän sisältävän paljon suunnittelutyötä 

ennen varsinaisen toteutuksen alkamista. Ohjelmiston kehitys nähdään elinkaarena, joka 

alkaa tarpeiden määrittelystä ja päättyy ylläpitoon. Suunnitelmakeskeisyys ei kuitenkaan 

välttämättä sulje pois menetelmän tai viitekehyksen iteratiivisuutta: esimerkiksi 

spiraalimalli on sekä iteratiivinen että suunnittelukeskeinen (Pyykkö, 2010).  

Ohjelmiston elinkaarella tarkoitetaan aikaa, joka kuluu ohjelmiston kehittämisen 

aloittamisesta sen poistamiseen käytöstä. Vaihejakomalleilla kuvataan ohjelmiston 

elinkaaren eri vaiheita. Malleista löytyy yleensä ainakin määrittely-, suunnittelu- ja 

toteutusvaiheet. Yleisimpiä perinteisiä menetelmiä ovat: vesiputousmalli, V-malli ja 

spiraalimalli. Perinteisissä menetelmissä dokumentointia ja suunnittelua pidetään erittäin 

tärkeänä osana projektia.  

 

2.2.1 Vesiputousmalli 

 

Vesiputousmalli sai alkunsa Winston W. Roycen vuonna 1970 julkaistusta artikkelista. 

Vesiputousmalli on ohjelmistotuotantoprosessi, jossa suunnittelu- ja toteutusprosessi 

etenee vaiheittain. Ajatuksena on, että jokainen vaihe tuottaa dokumentin tai dokumentteja, 

joiden avulla voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Kuvassa 1 nähdään, miten 

vesiputousmalli voidaan jakaa viiteen eri vaiheeseen: vaatimusten määrittely, suunnittelu, 

täytäntöönpano, testaus ja ylläpito. Jokaisessa vaiheessa on myös V&V-vaihe. 

Ensimmäisen V:n vaihe on tarkastaa, vastaako ohjelmisto sille annettuja teknisiä 

vaatimuksia. Toisen V:n tehtävä on kysyä, vastaako ohjelmisto käyttäjän vaatimuksia 

(Vliet, 2007).  
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Kuva 1. Vesiputousmalli (Contributor Melonfire, 2007) 

Contributor Melonfire (2007) määrittelee kaikki viisi vesiputousmallin vaihetta 

seuraavasti: 

Vaatimusten määrittely on tärkein vaihe, koska sen tavoitteena on kerätä informaatiota 

siitä, millaiset vaatimukset ohjelmistolle tehdään. Vaatimuksessa on otettava myös 

huomioon asiakkaan liiketoiminta ja rajoitteet, ohjelmiston funktiot, ohjelmiston 

suoritustaso sekä yhteensopivuus ulkoisten laitteiden kanssa. Menetelmiä, joita näiden 

vaatimusten määrittämiseen käytetään, ovat asiakkaan haastattelut ja käyttötapauskaaviot. 

Kaikki saadut tiedot tavallisesti dokumentoidaan, ja ne toimivat syöttönä seuraavaan 

vaiheeseen. 

Suunnitteluvaiheessa määritellään laitteisto- ja ohjelmistoarkkitehtuuri, komponentit, 

moduulit, rajapinnat sekä data, jotta ne saadaan vastaamaan annettuja vaatimuksia. Tässä 

vaiheessa suunnitellaan myös turvallisuusparametrit sekä päätetään käytettävä 

ohjelmointikieli. Suunnitteluvaiheen tarkoituksena on siis tarkentaa saatuja vaatimuksia 

edellisestä vaiheesta. 

Toteutuksessa ohjelmisto valmistetaan kahdesta aiemmasta vaiheesta saatujen 

dokumenttien perusteella. Koodaaminen on tärkeä osa tätä vaihetta. Tuloksena syntyy yksi 

tai useita komponentteja, joita testataan ennen niiden lopullista julkaisemista. 
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Testausvaiheessa yksittäisten- ja integroitujen komponenttien vaatimukset tarkastetaan, 

jotta ne ovat virheettömiä metodeiltaan ja täyttävät täysin asetetut vaatimukset. Tavallisesti 

on olemassa kolmea eri testausta: yksittäisten moduulien testausta, kokonaisen ohjelmiston 

testausta sekä ohjelmiston hyväksymistestaus, joka yleensä tehdään asiakkaan kanssa. 

Tilanteessa, jossa vikoja löytyy, ne dokumentoidaan ja lähetetään koodaustiimille 

hoidettavaksi. Tämä on myös se vaihe, jossa tuotetaan dokumenttien perusteella ohjekirjat 

tuotteelle. 

Ylläpitovaihe on elinkaaren viimeinen vaihe ennen sen lopettamista, ja se sisältää valmiin 

ohjelmiston muokkaamista ja korjaamista, minkä avulla voidaan parantaa sen 

suorituskykyä. Muutokset tapahtuvat yleensä asiakkaan muutospyynnöstä tai ennen 

huomaamattomasta ohjelmistoviasta. Muutoksen aikana pyritään dokumentoimaan kaikki 

tieto.   

 

2.2.2 V-malli 

 

Ohjelmistotestauksen V-malli täydentää vesiputousmallia lisäämällä siihen testauksen 

tasoja sekä sitoo testauksen suunnittelun paremmin kehitystyöhön. V-malli on esitetty 

kuvassa 2. V-mallissa jokainen testauksen taso suunnitellaan sitä vastaavalla järjestelmän 

suunnittelutasolla (Haikala ja Märijärvi, 2004).  

 

Kuva 2. V-malli (Haikala ja Märijärvi, 2004) 
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V-mallissa ohjelmiston toteuttaminen lähtee liikkeelle suunnittelusta. Ensin tehdään 

vaatimusmäärittely. Tämän jälkeen siirrytään suunnitteluvaiheeseen, jonka aikana tuote 

suunnitellaan aloittaen laajemmasta kokonaisuudesta siirtyen vaiheittain tarkempiin, 

yksittäisimpiin toimintoihin. Suunnittelun valmistuttua tehdään varsinainen tuotteen 

toteutus. V-mallissa korostetaan verifioinnin ja validoinnin merkitystä omina 

työvaiheinaan, ja niitä molempia on tarkoitus tehdä koko tuotteen kehittämisen ajan 

(Boehm, 1979). 

 

2.2.3 Spiraalimalli 

 

Kuvassa 3 näkyvä spiraalimalli on yleinen iteroiva vaihejakomalli. Malli on toimiva 

nopeatempoisessa kehitystyössä. Spiraalimallin etuna on mahdollisuus suunnitella ensin 

tärkeimmät ja kriittisimmät osiot, toteuttaa ne ja saada niistä palaute asiakkaalta. Tämän 

jälkeen voidaan aloittaa uusi kierros tarkentaen prosessia. Asiakas voi tällöin arvioida 

vaihetuotetta ja antaa palautetta, joka voidaan hyödyntää nopeasti seuraavalla kierroksella 

(Pressman, 1997). Spiraalimallin aikana tuotetaan prototyyppejä. 

 

 

Kuva 3. Spiraalimalli (Pressman, 1997) 
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Spiraalimallin suoritusjärjestys on seuraavanlainen:   

1. Yhteydenpito asiakkaaseen, vaatimukset  

2. Suunnittelu   

3. Riskianalyysi  

4. Tuotanto   

5. Laadunvarmistus, testaus 

Testaajat ovat myös mukana kaikissa projektin vaiheissa, jolloin he näkevät vaatimukset ja 

halutut tulokset. Spiraalimallin yhtenä hyvänä puolena on se, että virheet havaitaan jo 

aikaisessa vaiheessa, sillä testaus tapahtuu joka iterointikierroksella. Tällöin 

korjauskustannukset saadaan pidettyä mahdollisimman alhaisina (Pressman, 1997). 

 

2.3 Ketterien ja perinteisten menetelmien vertailu 

 

Kuten taulukosta 1 voidaan nähdä, ketterä lähestymistapa korostaa muun muassa 

ihmiskeskeisyyttä, yhteistyötä ja ihmisten välistä viestintää. Perinteinen lähestymistapa 

puolestaan alleviivaa järjestelmällisyyttä ja suunnitelmallisuutta. Näkemyserot johtuvat 

pitkälti eriävistä perusolettamuksista. Perinteisen näkemyksen mukaan järjestelmät ovat 

täysin määriteltäviä ja ennustettavia, jolloin huolellisen ja laajamittaisen suunnittelun 

avulla voidaan saavuttaa tavoitteet. Ketterän lähestymistavan perusolettamuksena taas on 

se, ettei muutoksilta voida välttyä. Näin ollen muutoksiin on pystyttävä reagoimaan 

nopeasti. Muutosnopeutta voidaan parantaa pienien tiimien avulla soveltamalla jatkuvaa 

pienimuotoista suunnittelua ja testausta (Kinnunen, 2007). 
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Taulukko 1. Ketterien ja perinteisten menetelmien vertailu (Kinnunen, 2007) 

 Perinteiset menetelmät Ketterät menetelmät 

Organisaatiokulttuuri Määriteltyjä käytänteitä ja 

menettelytapoja noudattava, 

byrokraattinen ja virallinen 

toimintamalli 

Vapaamuotoinen, joustava ja 

sosiaaliseen 

vuorovaikutukseen 

rohkaiseva toimintamalli 

Järjestelmien luonne Järjestelmät ovat täysin 

määriteltäviä, vakaita, 

ennustettavia, ja voidaan 

rakentaa huolellisen ja laajan 

suunnittelun avulla. 

Jatkuva suunnittelu, toteutus 

ja testaus mahdollistavat 

välittömän palautteen 

saannin, muutokseen 

vastaamisen ja nopean 

arvontuottamisen. 

Viestintä Virallinen, dokumentoitu 

tietämys 

Epävirallinen, hiljainen 

ihmistenvälinen tietämys 

Kehittäjä Tiettyyn työtehtävään 

erikoistuneet osaajat 

Monitaitoiset osaajat, 

vaihtuvat roolit 

Asiakassuhde Vuorovaikutus tarvittaessa 

asiakkaan kanssa, 

keskittyminen 

sopimusehtoihin 

Sitoutuneet, jatkuvassa 

vuorovaikutuksessa toimivat 

asiakkaat 

Kehitysprosessi Elinkaarimalli (vesiputous, 

spiraali tai jokin variaatio); 

laaja suunnittelu, pitkät 

kehitysjaksot, refaktorointi 

oletetaan kalliiksi 

Askeleittainen toimitus -malli; 

yksinkertainen suunnittelu, 

lyhyet kehityssyklit, 

refaktorointi oletetaan 

edulliseksi 

Vaatimukset Määrämuotoinen projekti, 

laatu, ennakoitavat 

kehitysvaatimukset 

Priorisoidut epämuodolliset 

tarinat ja testitapaukset, 

jatkuva ennustamaton 

muutos 

 

Taulukosta 1 tehdyn tarkastelun perusteella voidaan todeta, etteivät ketterät menetelmät 

sovellu kaikkiin tilanteisiin. On tilanteita, joihin ketterä lähestymistapa ei sovellu ainakaan 

ilman tiettyjä muunnelmia. Tästä syystä onkin tärkeää tiedostaa, millaisiin tilanteisiin 

ketterät menetelmät parhaiten soveltuvat ja mitä edellytyksiä niiden toimivalle käytölle on 

(Kinnunen, 2007).  
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Kuva 4. Ketterien ja suunnitelmalähtöisten menetelmien eroja (Boehm & Turner, 2003). 

 

Kuvassa 4 esitetyt tasot 1B, 2 ja 3 kuvaavat Cockburnin ohjelmiston ymmärtämisen 

kolmea tasoa. Korkeammat tasot 2 ja 3 kuvaavat asiantuntijoita. Cockburnin asteikko on 

verrannollinen sovelluksen kompleksisuuteen. Kehittäjä voi olla tasolla 2 organisaatiossa, 

jossa kehitetään yksinkertaisia sovelluksia, mutta organisaatiossa, jossa kehitetään 

monimutkaisia sovelluksia, sama kehittäjä voi olla tasolla 1A. (Kettunen, 2008.) 

 

2.4 Laadunhallinta 

 

Kun ohjelmistoprosessia ja -projektia aletaan kehittää laadukkaammaksi, täytyy aivan 

ensimmäiseksi määritellä ohjelmiston laatu. Ongelmallista ohjelmiston laadun 

mittaamisessa on laatu-käsitteen epäselvä määrittely ja täten laadun ymmärtäminen.  Syynä 

huonoon määrittelyyn ja väärinymmärrykseen on laadun moniulotteisuus. Termiä ”laatu” 



14 

 

käytetään myös jokapäiväisessä elämässä, jolloin yleinen näkemys ja ammattimainen 

näkemys saattavat erota toisistaan hyvin voimakkaasti. (Kan, 2003.) 

Ohjelmistosuunnittelussa ohjelmiston laatuun vaikuttavia ominaisuuksia esitetään 

laatumalleilla (Carson et al., 1993). Ohjelmiston laatumallit koostuvat laatutekijöistä, 

laatukriteereistä ja laadun mittareista (Kitchenham, 1987). Laatutekijät (engl. quality 

factor) määrittelevät ohjelmiston laadulta vaadittavat ominaisuudet ohjelmiston käyttäjän 

näkökulmasta. Näitä ovat esimerkiksi tehokkuus, luotettavuus ja muokattavuus. 

Laatukriteereistä (engl. quality criteria) riippuu, toteutuuko laatutekijä: esimerkiksi 

laitteiston tehokkuus vaikuttaa tehokkuus-laatutekijän toteutumiseen. Kriteereitä mitataan 

ohjelmiston laadun mittareilla (engl. quality metrics).  

Kansainvälinen standardointiorganisaatio (ISO) on kehittänyt ISO 9126 -standardin 

tuotelaadun arviointia varten. Kuvasta 5 nähdään, kuinka standardi määrittelee kuusi 

piirrettä, jotka määrittelevät tuotteen laadun. Piirteet ovat: 

 Toiminnallisuus (Functionality) 

 Luotettavuus (Reliability) 

 Käytettävyys (Usability) 

 Tehokkuus (Efficiency) 

 Ylläpidettävyys (Maintainability) 

 Siirrettävyys (Portability) 

Jokainen piirre on jaettu vielä kahdesta viiteen alakriteeriin. Alikriteerit kuvaavat 

laatutekijänsä ominaispiirteitä. Esimerkiksi ylläpidettävyys on jaettu eriteltävyyteen, 

muokattavuuteen, tasapainoisuuteen ja testattavuuteen. 
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Kuva 5. ISO 9126 -standardi lohkokaaviona esitettynä (ISO 9126, 1992) 

 

2.4.1 Ohjelmistotestaus 

 

Ohjelmiston testaaminen on empiiristä tutkimusta ohjelmiston laadukkuudesta 

kontekstissa, jossa ohjelmiston tulisi toimia. Testaaminen tarjoaa asiakkaalle tietoa 

testattavan tuotteen tai palvelun laadusta (Kaner, 2006).  

Testaamisen päätavoitteena on havaita ohjelmistossa ilmenevät häiriöt, jotta viat voidaan 

paljastaa ja korjata. Tavoite on hankalasti toteutettavissa: testaaminen ei voi vahvistaa, että 

ohjelmisto toimii oikein kaikissa tilanteissa tai olosuhteissa, vaan se osoittaa pelkästään, 

että se toimii oikein tietynlaisessa ympäristössä (Kaner et al., 1999). Ohjelmiston 

testaamisen tavoite käsittää usein koodin tutkimista sekä koodin läpiajoa erilaisissa 

ympäristöissä ja tilanteissa, eli tekeekö koodi, mitä sen pitäisi ja tarvitsee tehdä. 
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Nykyisessä ohjelmistokehityksessä testaava organisaatio saattaa olla eri kuin ohjelmiston 

kehittäjä. (Kolawa & Huizinga, 2007, 41–43.) 

Ennen kuin ohjelmiston viimeinen versio julkaistaan, suoritetaan sitä ennen alpha- ja 

betatestaus. Viimeisenä vaiheena testauksessa suoritetaan hyväksyttämistestaus, joka 

suoritetaan yleensä loppukäyttäjällä tai asiakkaalla. Hyväksyttämistestauksen tarkoituksena 

on katsoa, vastaako ohjelma sille annettuja vaatimuksia.
       

Testaamista voidaan suorittaa seuraavilla tasoilla: 

 Yksikkötestaus testaa pieniä ohjelmistokomponentteja tai -moduulia. Jokainen yksikkö 

testataan, jotta voidaan varmistaa, että yksikön yksityiskohtainen suunnittelu on 

implementoitu oikein. Objekti-orientoituneessa ympäristössä testaamista tehdään usein 

luokkatasolla ja minimaaliset testit sisältävät konstuktoreiden ja destruktoreiden 

testaamisen. (Binder & Robert, 1999, 45.) 

 Integraatiotestaaminen paljastaa viat rajapinnoissa ja moduulien vuorovaikutuksessa 

(Beizer, 1990, 21, 430). 

 Järjestelmätestaus testaa kokonaan integroitua järjestelmää vahvistaakseen, että se 

vastaa vaatimuksia (IEEE, 1990). 

 

Vaikka testaamisesta on useita variaatioita eri organisaatioilla, on olemassa kuitenkin yksi 

tyypillinen testisykli (Pan, 1999):  

 Vaatimusanalyysi: testaaminen tulisi aloittaa vaatimuksien keräysvaiheessa 

ohjelmistokehityksen kehitysvaiheista. Suunnitteluvaiheessa testaajat työskentelevät 

kehittäjien kanssa selvittääkseen, mitkä asiat ovat testattavissa ja millä parametreilla ne 

toimivat. 

 Testaamisen suunnittelu: koska useita toimenpiteitä tarvitaan testien läpiviemiseen, 

myös testaussuunnitelma on tehtävä. 

 Testien kehittäminen: testimenetelmät, testiskenaariot, testitapaukset, testidata ja 

testiskriptit tarvitaan ohjelmiston testaamiseen. 

 Testien ajo: testaajat suorittavat testit ohjelmistolle ja raportoivat mahdolliset virheet 

kehitysryhmälle. 

http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Yksikk%C3%B6testaus&action=edit&redlink=1
http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Vaatimusanalyysi&action=edit&redlink=1
http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Testiskenaario&action=edit&redlink=1
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 Testien raportointi: kun testaaminen on suoritettu, testaajat tuottavat kaaviot ja tekevät 

loppuraportin heidän testisuorituksestaan ja ilmoittavat, voidaanko ohjelmisto julkaista. 

 Testituloksien analysointi tai virheanalyysi tehdään kehitysryhmän toimesta usein 

yhdessä asiakkaan kanssa, jotta saadaan selville, miten virheet käsitellään, korjataan, 

hylätään tai lykätään myöhempään ajankohtaan. 

 Vikojen uudelleen testaus: kun vika on käsitelty kehitysryhmässä, testi suoritetaan 

uudelleen testaajien toimesta. 

 Regressiotestaus: yleisesti mukana on myös alitestausta suorittava testausohjelma 

integroitua uutta, muokattua tai korjattua ohjelmistoa varten. Testaaminen suoritetaan, 

jotta uusimmat komponentit eivät aiheuta vikoja muualla ohjelmistossa ja ohjelmisto 

toimii edelleen kokonaisuudessaan oikein. 

 Testaamisen lopettaminen: kun testaaminen on saatu loppuun, suoritetut toiminnot 

kuten ulostulevan datan kaappaus, tulokset, lokit ja kaikki dokumentit liittyen 

projektiin arkistoidaan myöhempiä projekteja varten. 
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3 TUTKIMUSMENETELMÄ 
 

Ratkaisut työssä esitettyihin tutkimuskysymyksiin etsitään tekemällä kirjallisuustutkimus. 

Tutkimuksen lähtökohtana olevan ongelman selvittämiseksi ei aina tarvita suuritöistä 

empiiristä tutkimusta. On nimittäin hyvinkin mahdollista, että ongelma on jo aiemmin 

jossakin muualla koettu ja ratkaistu, ja kirjallisuusselvityksen avulla tällainen tietous on 

löydettävissä.  (Routio, 2007.) 

Kirjallisuustutkimus alkaa lähdeviitteiden etsimisellä. Jos kirjallisuustutkimus lähtee 

liikkeelle jostakin käytännön ongelmasta, sen tarkoituksena on löytää julkaisuja tai 

asiakirjoja, jotka ehkä voisivat helpottaa ongelman ratkaisemista. Asiakirjojen 

olemassaolosta tai sijainnista ei ehkä aluksi ole mitään tietoa. Ensimmäiseksi tuleekin 

hakea viitteitä mahdollisesti asiaa koskevista teksteistä. (Routio, 2007.) Viitteinä toimivat 

aiheesta kirjoitetut artikkelit, joita haetaan Internetistä sekä Lappeenrannan teknillisen 

yliopiston tarjoamista tietokannoista.  

Seuraava vaihe on saatujen tietojen analysointi. Kirjallisuustutkimuksen analyysivaiheen 

logiikka ja metodiikka on tavallisesti varsin yksinkertainen: aineistosta on poimittava esiin 

ne kohdat, jotka valaisevat tutkittavaa ongelmaa, ja pois on jätettävä kaikki muu sekä 

lisäksi epäluotettava aineisto. Vielä tämän karsimisen jälkeenkin saattaa tekstiä olla liikaa, 

jolloin sitä on edelleen tiivistettävä leikkaamalla pois kappaleiden ja lauseiden osia tai 

referoimalla tekstin asiasisältö omin sanoin. Toisin sanoen aineisto jatkuvasti lyhenee. 

(Routio, 2007.) 

Viimeinen vaihe kirjallisuustutkimuksessa on poimitun aineiston kirjoittaminen. 

Kirjallisuustutkimus yhdistää aiemmat oleellisesti aiheeseen liittyvät tutkimukset ja ne 

käsitellään tutkimuskysymykseen keskeisesti liittyvien asioiden näkökulmasta (Hirsjärvi et 

al. 1997). Esityksen täytyy olla tiivistä, mutta silti luettavaa ja ymmärrettävää. 

Yksinkertainen ja mutkaton teksti on yleensä havainnollisinta. Oman alan 

erikoiskäsitteistöä ja -sanastoa tulee kuitenkin käyttää, sillä tieteellinen teksti on tarkoitettu 

muiden tutkijoiden luettavaksi. (Männikkö, 2008.) 

Vastauksia tutkimuskysymyksiin lähdetään etsimään vertailemalla ensin perinteisiä 

menetelmiä ketteriin menetelmiin. Tämän jälkeen esitellään kolme erilaista ketterää 



19 

 

menetelmää: Scrum, eXtreme Programming sekä Dynamic Development Systems Method. 

Valittuja ketteriä menetelmiä tutkitaan ja verrataan toisiinsa seuraavilta osa-alueilta:  

 Toimintaprosessit 

 Menetelmässä ilmenevät roolit 

 Menetelmässä suoritettava laadunhallinta 
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4 KETTERÄT MENETELMÄT 
 

Ketterillä menetelmillä tarkoitetaan keveitä ja nopeasti muutoksiin reagoivia 

ohjelmistokehitysmenetelmiä, joissa itseorganisoituminen ja motivoituminen ovat tärkeitä. 

Toimivan sovelluksen näyttäminen asiakastapaamisissa on hyödyllisempää ja asiakkaan 

kannalta parempaa kuin dokumenttipapereiden esittäminen. Kaikkia tarvittavia 

vaatimuksia ei voida kerätä ensimmäisellä asiakastapaamisella, joten jatkuva yhteydenpito 

sekä neuvotteluiden pitäminen asiakkaan kanssa on tärkeää. Ketterissä menetelmissä 

keskitytään nopeaan reagointiin kehityssuunnitelmien muuttuessa ja pyritään muutoksien 

avulla parantamaan ohjelmiston laatua. 

 

4.1 Scrum 

 

Scrum on ketterä menetelmä, joka on kehitetty ohjelmistotuotannon hallintaa varten. 

Scrum ei määrittele mitään erityistä ohjelmistotuotantomenetelmää. Siinä keskitytään 

siihen, kuinka tiimin jäsenten tulisi toimia tuottaakseen järjestelmiä joustavasti jatkuvasti 

muuttuvassa ympäristössä. (Abrahamsson et al., 2002.) 

Scrumissa pyritään parantamaan käytettäviä käytäntöjä organisaatiossa lisäämällä hallinta-

aktiviteetteja, kuten esimerkiksi lyhyin aikavälein tapahtuvia tapaamisia kehitystiimin 

kanssa. Näiden tarkoituksena on löytää puutteita kehitysprosessista mahdollisimman 

nopeasti. (Abrahamsson et al., 2002.) 

 

4.1.1 Scrum -vaiheet 

 

Schwaberin ja Beedlen (2002) mukaan Scrum-ohjelmistokehitysprojektissa on kolme 

vaihetta, jotka on esitetty kuvassa 6: 
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Kuva 6. Scrum-prosessi kaaviokuvana (Schwaber & Beedle, 2002)  

Pregame-vaiheessa kehitetään projektisuunnitelma sekä tarvittavat systeemitason ja 

arkkitehtuuriset suunnitelmat. Projektille varataan työntekijät (ihanteellinen tiimin koko on 

n. 5-9 henkilöä), työkalut sekä muut resurssit. Kuten kuvasta 6 käy ilmi, projektille 

luodaan ns. ”Product backlog” -lista, joka sisältää tuotteeseen liittyvät vaatimukset sekä 

laaditaan ohjelmiston julkaisuaikataulu. 

Development-vaiheessa tuote kehitetään iteraatioiden eli ”sprinttien” kautta. Iteraation 

alussa pidetään aina suunnittelupalaveri, jossa Product backlog -listalta valitaan alkavassa 

iteraatiossa toteutettavat vaatimukset ”Sprint backlog” -listalle; työlistaa ei voi muuttaa 

iteraation aikana. Joka päivä järjestetään noin 15 minuutin mittainen pikapalaveri, jossa 

tiimin jäsenet kertovat, mitä he ovat tehneet viime palaverin jälkeen ja mitä he aikovat 

seuraavaksi tehdä. Sprintin lopuksi järjestetään katselmus, jossa arvioidaan iteraation 

onnistuneisuutta sekä esitellään aikaansaatu toiminnallisuus. Yksi iteraatiokierros voi 

kestää viikosta kuukauteen, ja ensimmäinen julkaisu tehdään 3-8 inkrementin jälkeen. 

Postgame-vaiheessa kaikki tarvittavat vaatimukset on saatu valmiiksi. Systeemi 

integroidaan, testataan ja dokumentoidaan. 
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Scrum-prosessissa on seitsemän aktiviteettia, jotka on esitelty kuvassa 7 (Ketterät 

käytännöt). 

 

 

Kuva 7. Scrum-aktiviteetit (Ketterät käytännöt) 

 

Edellä esitetyt aktiviteetit ovat: 

1. Ennen projektin aloittamista luodaan korkean tason visio siitä, mitä projektilta halutaan. 

Visio vastaa kysymyksiin: ”miksi projekti tehdään” ja ”mitä projektin lopputuotteena 

saadaan”. 

2. Vision jälkeen muodostetaan alustava tuotteen työlista eli lista tuotteeseen tarvittavista 

ominaisuuksista. Ennen toteutuksen aloittamista tuotteen omistajan on priorisoitava 

ominaisuuslista. 

3. Ennen kunkin sprintin aloittamista tiimi arvioi, kuinka paljon tuotteen työlistalta 

löytyvistä vaatimuksista se saa yhden sprintin aikana toteutettua. Seuraavalle sprintille 

asetetaan myös päämäärä (Sprint goal), jota pidetään sprintin onnistumisen mittarina. 

4. Sprintin aikana tiimi toteuttaa sprinttiin kuuluviksi valittuja toiminnallisuuksia. Sprintin 

aikana vaatimusten muuttaminen on kiellettyä, ja tiimillä on täysi vapaus tehdä 

tarpeelliseksi katsomiaan toimenpiteitä, jotta sovittu sprintin päämäärä voidaan saavuttaa. 

Tiimi organisoi itsensä parhaaksi katsomallaan tavalla. 



23 

 

5. Joka päivä tiimi kokoontuu yhteen lyhyeen tilannepalaveriin, jossa kukin tiimin jäsen 

vastaa kolmeen kysymykseen: 

 Mitä teit edellisen päivän aikana? 

 Mitä aiot tehdä seuraavan päivän aikana? 

 Mitkä tekijät estävät (tai hidastavat) sinua saavuttamasta sprintin tavoitteita? 

Palaveriin osallistuvat ainakin kaikki tiimin jäsenet ja scrum-mestari. Palaveri on myös 

avoin kaikille muille, jotka ovat jollain tavalla projektista kiinnostuneita. Vain tiimiläiset 

saavat kuitenkin puhua. Tapahtuman tarkoitus on nimenomaisesti tarjota kaikille tieto siitä, 

missä projekti menee ja mitä ongelmia sillä on. 

Jos jostain asiasta pitää keskustella tarkemmin, sitä varten pidetään oma palaverinsa, jossa 

ovat läsnä vain ne henkilöt, joita asia koskettaa. Päiväpalaverin suositeltava kesto on 15 

minuuttia ja usein palaverin venähtämisen ehkäisemiseksi se pidetään seisten. 

6. Jokaisen sprintin lopuksi tiimi esittelee valmista tuotetta sen omistajalle. Sprintin 

lopuksi tuotteen siis pitäisi olla periaatteessa käyttöönotettavissa: se on toteutettu, testattu, 

dokumentoitu, käyttöliittymä on valmis ja niin edelleen. Näin omistaja voi päättää joko 

seuraavan sprintin tekemisestä tai tuotteen käyttöönottamisesta. Tähän tapahtumaan saa 

osallistua kuka tahansa projektista kiinnostunut. 

7. Kunkin sprintin lopuksi tiimi, scrum-mestari ja omistaja tarkastelevat päättynyttä 

sprinttiä. Kukin tiimin jäsen kertoo omasta näkökulmastaan, mikä sprintissä meni hyvin ja 

mitä voisi parantaa. Lopuksi tiimi yhdessä priorisoi kehityskohteet ja pyrkii toteuttamaan 

muutokset seuraavan sprintin aikana. Sprintin jälkitarkastelun jälkeen kierros alkaa alusta 

uuden sprintin suunnittelulla. Tässä vaiheessa omistaja voi jälleen vapaasti muuttaa 

tuotteen työlistaa, ja tiimi arvioi taas uudelleen, minkä ominaisuuksien toteuttamiseen se 

voi sitoutua. 

 

4.1.2 Scrum -roolit 

 

Vesiputousmallin mukaisissa projekteissa on yleensä ainakin määrittelijä, suunnittelija, 

ohjelmoija, testaaja ja projektipäällikkö. Projektipäällikköä lukuun ottamatta kussakin 
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roolissa voi olla useampia henkilöitä ja toisaalta yksi henkilö voi joissain tapauksissa 

kuulua useampaankin rooliin (Ketterät käytännöt).  

Scrum-projektissa esiintyy vain kolme eri roolia: tuotteen omistaja, Scrum-mestari ja tiimi 

(Ketterät käytännöt).  

1. Tuotteen omistaja on henkilö, joka viime kädessä vastaa tuotteen ominaisuuksista, 

siis ”omistaa” tuotteen. Tuotekehitysprojekteissa omistaja on tyypillisesti tuotepäällikkö, 

asiakasprojekteissa se voi olla asiakkaan edustaja tai toimittajan tekninen projektipäällikkö. 

Tuotteen omistajan tehtävänä on tehdä kaikki päätökset tuotteen ominaisuuksista ja 

toiminnallisuuksiin vaikuttavista seikoista. 

2. Scrum-mestarin tehtävänä on huolehtia siitä, että tiimi voi tehdä työtään optimaalisella 

tavalla. Tiimiläiset raportoivat päivittäin ongelmista, jotka hidastavat töiden etenemistä ja 

mestarin tehtävänä on ratkoa nämä ongelmat. Tämän lisäksi hän johtaa päivittäiset 

aamupalaverit ja vastaa siitä, että Scrumia noudatetaan oikein. 

3. Tiimiin kuuluvat kaikki henkilöt, jotka ovat tekemässä projektia. Tiimin sisältä ei 

erikseen nimitetä arkkitehteja, ohjelmoijia, testaajia tai käyttöliittymäsuunnittelijoita, vaan 

tiimiin kasataan henkilöitä, joilla on tarvittava osaaminen. Sitten tiimi yhdessä rakentaa 

tuotteen. Tällä halutaan korostaa kunkin tiimiläisen olevan projektin kannalta yhtä tärkeä ja 

että tiimi yhdessä vastaa tuotteen kaikista puolista, ei koskaan yksittäinen henkilö. 

Tiimin sisällä kaikki tekevät kaikkensa projektin edistämiseksi. Käytännössä eri ihmiset 

osaavat luonnollisesti eri asioita ja on järkevää, että kukin tekee sitä, minkä osaa parhaiten. 

Olennaista kuitenkin on, että tiimi vastaa itse yhteisöllisesti tehtävien jaosta, jolloin 

työtehtäviä ei ajauduta pompottelemaan henkilöltä toiselle tyyliin ”Tämä ei kuulu 

minulle”, ”tuo on koodarin homma” tai ”dokumentoija paikalle, koodini on valmis”. 

 

4.1.3 Scrum -laadunhallinta 

 

Scrum-menetelmässä ei ohjeisteta tietyn testausprosessin käyttöön. Schwaber (2002) on 

kuitenkin sitä mieltä, että tiimissä pitäisi olla testaajajäsen, joka ohjaa muut tiimin jäsenet 

testaamaan tuotetta. Tutkimuksissa on todettu, että testauksen automatisointi on lähes 

välttämätöntä käytettäessä Scrum-menetelmää. (Kettunen, 2008) 
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Sydämenlyönti (heartbeat) on ajanjakso tunneista päiviin tai viikkoihin ja rajoittuu 

tehtäviin, joissa kehitystä verrataan laadittuihin suunnitelmiin (Rautiainen, 2004). Scrum-

prosessimallissa tämä sydämenlyönti sijoittuu päivittäisten Scrum-palaverien välille. 

Sydämenlyöntiin sisältyy useita integraatioita: ohjelmiston rakentamista ja kaikkien 

ohjelmistolle kirjoitettujen automatisoitujen testien suorittamista. Usein integraatio on 

jatkuvaa. Testien tulokset kuvaavat ohjelmiston tilaa ja refaktoroinnista ja muutoksista 

aiheutuneet virheet löytyvät nopeasti. Testien tulee käyttää monipuolisesti erilaisia 

testausmenetelmiä. Testit tulee ajaa iteraation aikana, jolloin huomiot ja virheet välittyvät 

suoraan prosessiin. Iteraation jälkeen suoritetut testit aiheuttavat lisätyötä ja viivästymistä. 

Palautesyklin pituus tulee minimoida tehokkuuden lisäämiseksi. (Pöri, 2008.) 

Yksikkötestien kirjoittaminen on tärkein sydämenlyönnin aikana tehtävistä 

laadunparannustoimenpiteistä. Ne voidaan kirjoittaa ennen ohjelmistokoodia (TDD) tai 

välittömästi sen jälkeen (Elssamadisy, 2007). Testien kirjoittaminen ennen ohjelmointia on 

työläämpää, mutta silloin testit tulevat varmemmin kirjoitetuksi. Etukäteen kirjoitetut testit 

vaikuttavat ohjelmointitehtävän ymmärtämiseen ja suunnitteluun. Jälkikäteen kirjoitetut 

testit ovat puolueellisia, sillä useimmat kehittäjät pyrkivät samalla alitajuisesti 

vahvistamaan käsitystään oikeasta tavasta käyttää ohjelmoitua piirrettä eivätkä löytämään 

virheitä ajattelustaan (Pöri, 2008). Tähän perustuu Weinbergin laki, jonka mukaan 

kehittäjän ei tule yksin testata omaa koodiaan (Weinberg, 1971). Kehittäjät suorittavat 

kirjoittamansa testit ensin paikallisesti ja sen jälkeen osana jatkuvaa integraatiota (Pöri, 

2008). 

Hyväksymistestaus on oleellinen osa iteraation aikaista laadunvarmistusta. Uusien 

ohjelmapiirteiden läpimenneet hyväksymistestit siirtävät vastuun niiden laadusta ja 

oikeellisuudesta tiimiltä tuotteen omistajalle. Hyväksymistestaus kannattaa suorittaa 

iteraation aikana, vaikka tuote ei vielä olisi ehjä ja helposti testattavissa. Yhteistyö 

kehittäjien kanssa on kuitenkin tällöin tehokkainta (Pöri, 2008). 

 

4.2 eXtreme Programming (XP) 

 

Extreme Programming (XP) on tunnetuin ketterä menetelmä. XP on kehittynyt ratkaisuksi 

perinteisten menetelmien pitkien kehityskaarien aiheuttamille ongelmille. Menetelmän 
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tärkeimpänä kehittäjänä ja puolestapuhujana voidaan pitää Kent Beckiä, mutta osallisina 

ovat olleet myös Ward Cunningham ja Ron Jeffries. (Astels, Miller & Novak 2002, xxi).  

Beckin (2001) mukaan eXtreme Programming sisältää viisi perusarvoa: 

 Kommunikaatio: Jotta ohjelmisto valmistuu sellaiseksi kuin se on tarkoitettu, on 

tiimin välillä oltava jatkuva kommunikaatio koko projektin ajan. 

 Palaute: Asiakkaan osallistuminen ja palaute ovat tärkeä elementti, jonka avulla 

saadaan asiakkaan tyytyväisyys tuotteesta. 

 Yksinkertaisuus: XP korostaa tarvetta pitää asiat mahdollisimman yksinkertaisina ja 

samalla vastata sille annettuihin vaatimuksiin.  

 Rohkeus: Kehittäjillä on oltava rohkeutta ja itseluottamusta tuoda muutoksia ja 

tuottaa laadukkaita tuloksia. 

 Arvostus: Tarkoituksena on arvostaa muita työntekijöitä sekä itseäsi. Tämä takaa 

korkean motivaation tiimin sisällä ja uskon siihen, että tiimi saa projektin loppuun. 

XP on suunniteltu käytettäväksi pienille ryhmille, joilla on tarve tuottaa ohjelmisto 

nopeasti ympäristössä, jossa vaatimukset muuttuvat nopeasti. XP koostuu kahdestatoista 

käytännöstä (Jeffries, 2000): 

 Suunnitteluvaihe 

 Pareittain tehtävä ohjelmointi 

 Jatkuva integraatio 

 Paikan päällä oleva asiakas 

 Pieniä julkaisuja 

 Metaforia 

 Yksinkertainen suunnittelu 

 Testaus 

 Refaktorointi 

 Kollektiivinen omistusoikeus 

 40 tunnin työviikko 

 Koodausstandardit 
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4.2.1 eXtreme Programming (XP) -vaiheet 

 

XP:n elinkaari muodostuu kuudesta eri vaiheesta, jotka on esitetty kuvassa 8. Nämä 

vaiheet ovat tutkiminen, suunnittelu, iteraatiot tuotteen julkaisemiseen, tuotteistaminen, 

ylläpito ja lopetus. (Abrahamsson et al., 2002)  

 

 

Kuva 8. XP-prosessin eteneminen (Abrahamsson et al, 2002) 

 

Seuraavaksi kuvataan eXtreme Programming -vaiheet Beck’in (1999) ja Airaksisen (2004) 

mukaan: 

Tutkimisvaiheessa (Exploration phase) asiakkaat kirjoittavat ylös erillisille korteille 

asioita, joita he haluavat sisällyttää ensimmäiseen julkaisuun. Jokainen kortti kuvaa 

lisättävää ominaisuutta toteutettavaan ohjelmaan. Projektin työntekijät tutustuvat 

käytettäviin työkaluihin, teknologiaan ja käytäntöihin. Tutkimisvaiheen kesto vaihtelee 

muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen riippuen siitä, miten tuttu käytetty teknologia 

on ohjelmoijille.  

Suunnitteluvaiheessa (Planning phase) ohjelmaan lisättävät ominaisuudet priorisoidaan ja 

päätetään ensimmäisen julkaisun sisältö. Ominaisuuksien vaativuus arvioidaan ja niiden 

pohjalta luodaan aikataulu ensimmäistä julkaisua varten. Ensimmäisen julkaisun 
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tuottamiseen kuluva aika ei yleensä ylitä kahta kuukautta. Suunnitteluvaihe kestää yleensä 

noin pari päivää.  

Iteraatiot tuotteen julkaisemiseen (Iterations to release phase).  Tässä vaiheessa 

suunnitteluvaiheessa haluttujen lisättävien ominaisuuksien perusteella luotu aikataulu 

hajotetaan useisiin iteraatioihin, joista jokaisen toteutukseen kuluu aikaa yhdestä neljään 

viikkoa. Ensimmäinen iteraatio luo koko järjestelmän arkkitehtuurin. Tämä saavutetaan 

valitsemalla ne asiakkaan määrittelemät ominaisuudet, jotka muodostavat käytettävän 

järjestelmän koko arkkitehtuurin. Asiakas valitsee kaikki ominaisuudet, jotka sisältyvät 

jokaiseen yksittäiseen iteraatioon. Iteraation lopussa ajetaan asiakkaan määrittelemät 

funktionaaliset testit. Viimeisen iteraation jälkeen järjestelmä on valmis tuotteistettavaksi.  

Tuotteistamisvaiheessa (Productionizing phase) tehdään lisää testauksia ja tarkkaillaan 

järjestelmän suorituskykyä ennen kuin järjestelmä voidaan antaa asiakkaalle. Tässä 

vaiheessa voi vielä ilmetä muutoksia ja niistä täytyy tehdä päätös lisätäänkö ne nykyiseen 

julkaisuun. Tämän vaiheen aikana iteraatioita saatetaan joutua nopeuttamaan esimerkiksi 

kolmesta viikosta yhteen viikkoon. Ideoita ja ehdotuksia, joita ei tämän takia ehditä 

käsittelemään, dokumentoidaan ja toteutetaan esimerkiksi myöhemmin ylläpitovaiheen 

aikana.  

Ylläpitovaihe (Maintenance phase) vaatii usein ponnisteluja asiakkaan tukitehtäviin. Tämä 

siksi, että ensimmäinen julkaisu on tuotteistettu asiakkaan käyttöön ja XP-projektin täytyy 

samanaikaisesti tuottaa uusia iteraatioita ja pitää järjestelmän tuotanto liikkeellä. Vaikka 

järjestelmän kehittämisvauhti voi hidastua sen ollessa tuotannossa, ylläpitovaihe saattaa 

silti vaatia uusien työntekijöiden sisällyttämistä tiimiin ja tiimirakenteen muuttamista.  

Lopetusvaihe (Death phase) on lähellä, kun asiakkaalla ei ole enää ominaisuuksia, joita 

täytyisi toteuttaa järjestelmässä. Tämä vaatii sen, että järjestelmä tyydyttää asiakkaan 

tarpeet ja takaa riittävän suorituskyvyn ja luotettavuuden. Tässä vaiheessa XP-prosessia, 

kun järjestelmään ei tule muutoksia arkkitehtuuriin, ulkoasuun tai koodiin, kirjoitetaan 

tarpeellinen dokumentaatio. 
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4.2.2 eXtreme Programming (XP) -roolit 

 

Warden (2003) määrittelee neljä eri roolia, joilla eXtreme Programming -projekti toimii: 

1. Asiakas ajaa hanketta. Hän määrittelee projektin ja asettaa sille tavoitteet. Mitä 

enemmän asiakas on mukana projektin aikana, sitä suuremmalla todennäköisyydellä hanke 

on onnistuneempi. Asiakas tekee myös liiketoimintaa koskevia päätöksiä. Hänellä on 

oikeus asettaa projektille tavoitteet ja toiminnot. Asiakkaan täytyy osata vastata 

kysymyksiin: ”Mitä tämä ominaisuus tekee?”, ”Kuinka me tiedämme, koska se on 

valmis?”, ”Kuinka paljon voimme käyttää rahaa siihen?”, sekä ”Koska voimme aloittaa 

sen työstämisen?”. 

2. Kehittäjät työstävät projektia. Useat XP:n käytännöt koskevat päivittäistä työtä, jolla 

pyritään tuottamaan valmista koodia. Kehittäjät muuttavat asiakkaan vaatimukset 

toimivaksi ohjelmistoksi. Kehittäjän rooli suunnittelussa ja ominaisuuksien toteuttamisessa 

riippuu teknisten kysymysten tietämisestä ja ymmärtämisestä. Heidän tehtävänään on 

luoda ja ylläpitää järjestelmää koko projektin elinkaaren ajan. Kehittäjien täytyy osata 

vastata kysymyksiin: ”Miten voimme toteuttaa sen?”, ”Kuinka kauan valmistus kestää?” ja 

”Mitkä ovat projektin riskit?”. Kehittäjät työskentelevät tiiviisti asiakkaan kanssa.  

3. Mittaajan tehtävänä on seurata projektin aikataulua. XP:ssä on olemassa muutamia 

mitattavia ominaisuuksia. Tärkein on tiimin nopeus, mikä on ideaalinen suhde arvioidun 

ajan ja oikeasti käytetyn ajan välillä. Muita tärkeitä mitattavia asioita ovat muun muassa 

ajalliset muutokset, tarvittavat ylityöt ja ohjelmiston hyväksymistestaukset. 

4. Valmentajan tehtävä on valmentaa ja ohjata tiimiä. Hän voi myös ehdottaa muutoksia 

käytännön toimiin sekä tarjoaa ideoita, miten ratkaistaan teknisiä ongelmia. Valmentaja 

toimii myös tiedonvälittäjänä tiimin ja johdon välillä. 

Beck (2000) kuvaa XP:n henkilöstöön myös projektijohtajan. Hänen päävastuualueenaan 

on tehdä päätökset sekä huolehtia kehitysryhmän tarpeista, seurata edistymistä, reagoida 

muutoksiin ja poistaa etenemisen tiellä olevia esteitä. Johtajalta vaaditaan rohkeutta, 

luottamusta sekä tiettyä vaativuutta ohjata XP:n kehitysryhmää tekemään sitä, mitä he 

sanovat tekevänsä ja mitä heidän tuleekin tehdä. Johtaja laatii myös budjetin ja hankkii 

tarvittavat resurssit, työvälineet testausta varten sekä asianmukaiset tilat projektille. 
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4.2.3 eXtreme Programming (XP) –laadunhallinta 

 

XP-menetelmässä testaus on asiakkaan ja pareittain  ohjelmoivien kehittäjien vastuulla. 

Kehittäjät  kirjoittavat kehittämilleen ominaisuuksille yksikkötestit, ja asiakkaat kirjoittavat 

sovellukselle käyttötapauksia sekä toiminnallisuustestejä. XP-menetelmässä testaajan rooli 

on auttaa asiakasta kirjoittamaan heiltä vaaditut testit (Beck 2000). XP käyttää ohjelmiston 

kehityksessä testilähtöistä  kehitystapaa, jossa testit tehdään ennen varsinaista 

ohjelmointia. Siten sovellus voidaan ohjelmoida läpäisemään testit. (Kettunen, 2008) 

XP-menetelmässä käytettävä koodin jatkuva integroiminen vaatii testausautomaation 

käyttöä, koska siten integroiminen voidaan tehdä nopeasti. Beck (2000) painottaa, että 

tarvitaan testausympäristö, jolla testit voidaan suorittaa muutamissa minuuteissa; muussa 

tapauksessa XP-menetelmän mukainen kehitystapa ei ole mahdollinen 

XP-projektin iteraatiot ovat hyvin lyhyitä, yleensä 1-2 viikon mittaisia. Tämä mahdollistaa 

jatkuvan palautteen ja testaamisen projektin alusta alkaen. (Larman, 2004.) Extreme 

Programming määrittelee testausvaiheeseen vaatimuksia, jotka ohjelmiston on läpäistävä. 

Jokaisella kirjoitetulla ohjelmistokoodilla on oltava yksikkötestaukset. Yksikkötestaukset 

ovat eXtreme Programmingin tärkein testausominaisuus ja ne toimivat hieman eri tavalla 

kuin muissa ketterissä menetelmissä. XP:n yksikkötestaukset toteutetaan automaattisilla 

ohjelmistoilla. Jos ohjelmisto havaitsee virheitä tai puutteita koodissa, on ne korjattava 

välittömästi. Automaattisten ohjelmien käyttö vaatii erittäin paljon aikaa, mutta niiden 

avulla voidaan ehkäistä projektin myöhemmässä vaiheessa löytyviä vikoja, jotka 

aiheuttavat suuria taloudellisia kustannuksia. (Extreme Programming, 2009.) 

Hyväksymistestauksia tehdään käyttötapauskaavioiden perusteella. Asiakas valitsee kaikki 

ominaisuudet, jotka sisältyvät jokaiseen yksittäiseen iteraatioon. Iteraation lopussa ajetaan 

asiakkaan määrittelemät funktionaaliset testit. Käyttötapauskaaviota ei katsota valmiiksi, 

jos se ei läpäise hyväksymistestauksia. Laadunhallinta (engl. Quality Assurance, QA) on 

olennainen osa XP:tä. Joissain projekteissa se tehdään jaetuissa ryhmissä, joissain 

laadunhallinnasta vastaa kehittäjäryhmä. Kummassakin tapauksessa XP vaatii kehitystyötä 

laadunhallinnan kanssa. (Extreme Programming, 2009.) 
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4.3 Dynamic Systems Development Method (DSDM) 

 

DSDM (Dynamic Systems Development Method) on liiketoiminnan tarpeisiin keskittyvä 

ohjelmistokehitysmenetelmä, jonka tavoitteena on mahdollistaa liiketoiminnan 

vastaaminen markkinoiden tarpeisiin välittömästi niiden ilmaantuessa. DSDM:llä luodaan 

projektiympäristö. Kun projektin toteuttamiselle on puitteet, DSDM ohjaa projektin 

asetettuihin tavoitteisiin (Stapleton, 2003, 16–17). 

DSDM luetaan yhdeksi ketteristä menetelmistä, ja sen tavoite on tuottaa järjestelmään 

liiketoiminnan kipeimmin tarvitsemat toiminnallisuudet nopeasti ylittämättä hankkeen 

aikataulua tai talousarviota. DSDM on projektin ohjausrakenne, jonka menetelmät ovat 

niin yleisellä tasolla, että se soveltuu käytäväksi luonteeltaan erilaisissa organisaatioissa eri 

toimialoilla kooltaan vaihtelevissa projekteissa joko kansallisissa tai kansainvälisissä 

projekteissa (Stapleton, 2003, xx, 12, 13). DSDM kohdistuu jokaiseen projektissa mukana 

olevaan henkilöön. Sitä voidaan käyttää sekä rakenteisessa (proseduraalisessa) että 

olioperustaisessa lähestymistavassa projektin kaikissa vaiheissa (Stapleton, 2003, xx-xxi). 

DSDM määrittelee projektin ohjauksen suorittamisen, määrittelyn, protoilun, 

aikalaatikoinnin, asetusten hallinnan, testauksen ja laadunvarmistuksen. Viitekehys 

määrittelee projektin jäsenten roolit ja vastuut, työryhmän kokoonpanon, 

toteutusympäristön, riskinhallinnan, ylläpidettävyyden toteuttamisen, 

uudelleenkäytettävyyden ja kaupalliset suhteet. (Stapleton, 2003, xxi). 

DSDM:ssä on yhdeksän periaatetta (Stapleton, 2003, 13): 

 Käyttäjän aktiivinen osallistuminen on välttämätöntä. 

 DSDM-tiimeille täytyy antaa päätösvaltaa. 

 Tavoitteena on jatkuva tuotteiden toimitus. 

 Soveltuvuus liiketoimintatarkoitukseen on välttämätön kriteeri tuotosten 

hyväksymiselle. 

 Iteratiivinen ja inkrementaalinen kehitys on välttämätöntä virheettömän 

liiketoimintaratkaisun saavuttamiseksi. 

 Kaikki kehityksen aikana tehdyt muutokset ovat peruttavissa. 

 Vaatimukset kiinnitetään lähtökohtaisesti korkealla tasolla. 

 Testausta suoritetaan läpi elinkaaren. 
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 Yhteistyö ja yhteistoiminta kaikkien sidosryhmien välillä on välttämätöntä. 

DSDM:n yhdeksän yleisperiaatetta toimii vuorovaikutteisesti toistensa suhteen, ja niitä 

kaikkia tulisi soveltaa projektissa samanaikaisesti. Jos yhdenkin periaatteen soveltaminen 

on mahdotonta, tulisi käyttää jotain muuta menetelmää kuin DSDM:ää (Stapleton, 2003, 

13). 

 

4.3.1 Dynamic Systems Development Method -vaiheet 

 

DSDM-prosessin kuvaa on kutsuttu kolmeksi pizzaksi ja juustoksi. DSDM:n elinkaaressa 

on viisi vaihetta. Projekti etenee vahvojen nuolien mukaan, ja mahdolliset paluut 

aikaisempiin vaiheisiin on merkitty ohuemmilla viivoilla. DSDM-projektissa on seitsemän 

vaihetta, jotka ovat esiprojekti, toteutettavuus, liiketoiminnan määrittely, toiminnallisen 

mallinnuksen iteraatio, suunnittelun ja toteutuksen iteraatio, käyttöönoton iteraatio ja 

jälkiprojekti (Stapleton, 2003, 3). DSDM-prosessi on esitetty kuvassa 9. 

 

 

Kuva 9. DSDM-prosessi (Stampleton, 2003, 4, 171). 
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Toteutettavuuden määrittely on DSDM:n ensimmäinen askel. Projektista arvioidaan muun 

muassa, onko järjestelmän tekninen toteutus mahdollinen, tuoko järjestelmä etuja 

liiketoiminnalle ja onko järjestelmän toteuttaminen vaivan arvoista. Lisäksi ratkaistaan se, 

onko DSDM sovellettavissa projektissa. Toteutettavuuden määrittely kestää pisimmillään 

muutaman viikon. Sen arvioinnissa käydään läpi projektin pääkohdat ilman yksityiskohtia. 

Jos projektissa on suuria riskejä, päätös jatkamisesta tehdään, kun riskeistä on riittävästi 

tietoja.  Toteutettavuuden määrittelyn aikana laaditaan toteutettavuusraportin lisäksi ja sen 

pohjalta toteutuksen yleissuunnitelma. (Stampleton, 2003, 5.) 

Liiketoiminnan määrittely on sen ensimmäinen varsinainen vaihe, jos DSDM:n on todettu 

soveltuvan käytettäväksi projektissa. Se tuottaa perustan, jolle kaikki muu työ pohjautuu. 

Tarkoituksena on ymmärtää liiketoimintaprosesseja ja löytää tietosisältö, jonka järjestelmä 

tarvitsee palvellakseen niitä. Määrittely sisältää liiketoiminnalliset ja tekniset osat. 

Liiketoiminnan määrittelystä syntyvät dokumentit ovat liiketoiminta-alueen määrittely, 

järjestelmän arkkitehtuurin määrittely ja kehityssuunnitelma. Liiketoiminta-alueen 

määrittely on yleiskuvaus automatisoitavista prosesseista, järjestelmän arkkitehtuurin 

määrittely kuvaa järjestelmän arkkitehtuurin ja kehityssuunnitelma. Kehityssuunnitelma 

kertoo, miten toiminnallisen mallin iteraatio ja suunnittelun ja toteutuksen iteraatio 

toteutetaan. Kehityssuunnitelma sisältää kuvaukset prototypoinnin, testauksen ja 

kokoonpanonhallinnan toteuttamisesta. (Stampleton, 2003, 6-12.) 

Toiminnallisen mallin iteraation tarkoituksena on tarkentaa liiketoiminnan määrittelystä 

syntynyt järjestelmän prosessien ja tietosisällön kuvaus. Huolellista analyysia pidetään 

DSDM:ssä edellytyksenä oikean järjestelmän rakentamiselle. Järjestelmän malli ja 

toiminnallisuuden toteuttavat komponentit määritellään niin, että ne ovat yhtäpitävät. Ei-

toiminnallisista vaatimuksista voidaan kuvata muun muassa käytettävyyteen liittyviä 

asioita. Iteraation vaiheet ovat tunnistus, aikataulutus, toteutus ja katselmus. 

Tunnistuksessa määritellään kierron tehtävät, aikataulutuksessa se, miten tehtävät 

suoritetaan. Toteutus toteuttaa suunnitelmat. Katselmoinnin tarkoitus on varmistaa, että on 

tehty oikeat asiat. Vaiheen lopputuloksena on analyysidokumentaatio ja toimintakelpoinen 

ohjelmisto, jonka testatut komponentit sisältävät päätoiminnallisuudet. Vaiheen tuloksena 

syntyvät dokumenttien tulee sisältää toiminnallisuuksien priorisointi, ei-toiminnalliset 

vaatimukset, käyttöönottosuunnitelma ja prototyyppien katselmointidokumentit. Tärkein 
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osa katselmointidokumenteissa on prototyypeistä saadut käyttäjäkommentit. (Stampleton, 

2003, 7-9.)  

Suunnittelun ja toteutuksen iteraatio rakentaa järjestelmän sen operatiivisessa käytössä 

vaaditulle tasolle, ja lopputulos on testattu ohjelmisto. Ohjelmiston testausta tapahtuu koko 

vaiheen ajan. Ohjelmiston tulisi sisältää sovitut ominaisuudet. Kaikkia projektin aikana 

havaittuja ominaisuuksia ei yleensä voida toteuttaa. Määrittelyprototyypistä kehitetään 

suunnitteluprototyyppi ja siitä edelleen toteutusprototyyppi. (Stampleton, 2003, 9-10.)
 

Käyttöönoton iteraatiossa järjestelmä siirretään toteutusympäristöstä tuotantoympäristöön 

ja sen lopputulos on dokumentoitu toimitettu järjestelmä. Iteraatiokiertoa ei tapahdu, jos 

järjestelmä toimitetaan yhdellä kertaa. Käyttöönoton iteraatiovaiheen katselmus vastaa 

kysymykseen: "Vastaako järjestelmä liiketoiminnan asettamia vaatimuksia?" Käyttöönoton 

iteraatiosta voidaan palata takaisin aikaisempiin vaiheisiin kolmesta syystä. Näitä ovat 

kehitystyön aikana havaittu tärkeä liiketoiminnan tarve, matalan prioriteetin 

toiminnallisuuden poistaminen ja suunnittelun ja toteutuksen iteraation aikana jo toteutetun 

ei-toiminnallisen vaatimuksen uudelleentoteuttaminen. Jos järjestelmä vastaa kaikkia 

vaatimuksia, ei lisätyötä tarvita. Järjestelmän dokumentoinnin lisäksi laaditaan ylläpito- ja 

käyttäjäohjeet. Käyttöönottoprojekti dokumentoidaan käyttöönottoraportissa. (Stampleton, 

2003, 10–11.) 

Jälkiprojekti on viimeinen vaihe. Järjestelmään tehtävät muutokset toimitetaan 

järjestelmän uusien julkaisujen yhteydessä. Jälkiprojektiin voi kuulua käyttöönoton 

katselmus, jossa arvioidaan se, kuinka hyvin järjestelmä täyttää sille asetetut tarpeet. 

Käyttöönottoon liittyviä muita asioita ei yleensä käsitellä. (Stampleton, 2003, 11.) 

 

4.3.2 Dynamic Systems Development Method -roolit 

 

DSDM määrittelee roolit ja vastuut sekä tilaajalle että toteuttajille. DSDM sisältää 

ryhmärooleja, ja ryhmän koko on tavallisesti 2–6 henkilöä. Kaksihenkisessä ryhmässä 

toinen on tekninen toteuttaja ja toinen käyttäjän edustaja. Tavallisesti DSDM-projektin 

koko on 1–2 ryhmää. Yli kuuden henkilön ryhmässä DSDM-prosessi ei enää toimi. 

Projektissa voi olla useita DSDM-ryhmiä. Suurin DSDM-ryhmämatriisin suositeltava koko 

on kuusi henkilöä kuudessa rinnakkain työskentelevässä ryhmässä. DSDM-organisaatio 
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toteutetaan niin, että projektin käytettävissä on riittävä asiantuntemus. Se voidaan toteuttaa 

organisoimalla ryhmä eri tavoilla. (Stampleton 2003, 45–48.)
  

DSDM-projektiroolit ovat Stampletonin (2003, 45–46) mukaan seuraavat:  

 Visionäärikäyttäjä (Senior User) varmistaa kaikkien kohteiden mukaantulon. 

 Suurlähettiläskäyttäjä (Ambassador User) tuo liiketoimintatietämyksen projektiin. 

Hän osallistuu projektin toteutukseen päivittäin ja hankkii lisäselvityksiä omilta 

sidosryhmiltään. 

 Tekninen yhteyshenkilö (Technical Co-ordinator) määrittelee järjestelmän 

arkkitehtuurin, varmistaa sovelluksen yhteensopivuuden arkkitehtuurin kanssa ja 

valvoo teknisten standardien ja vaatimusten toteutumista sekä projektin teknistä 

laatua. 

 Testaaja (Tester) testaa sovellusta itsenäisesti ja raportoi tekniselle tukihenkilölle. 

 Kehittäjä (Developer) on analyytikko, suunnittelija, ohjelmoija tai mikä muu 

tahansa IT-rooli. 

 

 

4.3.3 Dynamic Systems Development Method -laadunhallinta 

 

DSDM-projekteissa suoritetaan testausta aikalaatikoissa koko projektin ajan. Aikalaatikko 

voidaan määrittää eri tavoin, voidaan esimerkiksi puhua aikavälistä projektin aloituksesta 

järjestelmän toimitukseen. DSDM:ssä koko projektin aikalaatikko sisältää peräkkäisiä 

aikalaatikoita, jotka edistävät projektin tavoitteita (Stampleton, 2003, 33). Yksikkö-, 

integraatio-, regressio- ja järjestelmätestausta suoritetaan samanaikaisesti. 

Yksikkötestauksen suoritus on samanlaista kun perinteisten projektien yhteydessä. 

Käyttäjä voi testata komponentin aikalaatikon sisällä, jolloin hänen käsityksensä vastaavat 

aikalaatikon määrittelyjä.  

Integraatiotestaus tapahtuu aikalaatikossa silloin, kun toimitettava tuotteen täytyy toimia 

yhdessä muun ohjelmiston kanssa. Integraatiotestaus suoritetaan kyseisissä aikalaatikoissa 

koko projektina ajan ja integroitujen moduulien määrän tulisi kasvaa koko ajan kohti 

toimitettavien moduulien määrää. Toimitettaville moduuleille on suoritettava vähintään 

yksikkö- ja käyttäjätestaus.  

http://fi.wikipedia.org/wiki/Tietotekniikka
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Työryhmässä oleva käyttäjä arvioi järjestelmän käytettävyyttä projektin aikaisessa 

vaiheessa. Tämän johdosta virheiden korjaaminen on edullisempaa kuin perinteisessä 

mallissa, jossa virheet korjataan käyttäjätestauksen jälkeen projektin loppuvaiheessa tai 

tuotteen päästyä tuotantokäyttöön (Stampleton, 2003, 67).  

Testauksessa noudatettavat menettelyt on määriteltävä ennen projektin aloitusta. 

Epätietoisuus testauksen suoritustavasta voi aiheuttaa aikalaatikoiden keston ylittymistä 

(Stampleton, 2003, 68).  

 

4.4 Valittujen ketterien menetelmien vertailu 

 

Kaikki edellä mainitut ketterät menetelmät pohjautuvat Agile Manifestossa mainittuihin 

arvoihin ja periaatteisiin, mutta silti niiden väliltä löytyy eroja. Taulukossa 2 on määritelty 

jokaisen tutkitun ketterän menetelmän käytettävä prosessi, prosessin aikana esiintyvät 

roolit sekä menetelmässä esiintyvän laadunhallinnan toteuttaminen. 

 

Taulukko 2. Ketterien menetelmien vertailu 

 Scrum eXtreme Programming Dynamic Systems 

Development Method 

Prosessi Koostuu kolmesta 

vaiheesta: pregame, 

development, postgame. 

Koostuu kuudesta 

vaiheesta: exploration 

phase, planning phase, 

iterations to release 

phase, productionizing 

phase, maintenance 

phase, death phase. 

Koostuu seitsemästä 

vaiheesta: esiprojekti, 

toteutettavuus, 

liiketoiminnan 

määrittely, 

toiminnallisen 

mallinnuksen iteraatio, 

suunnittelun ja 

toteutuksen iteraatio, 

käyttöönoton iteraatio ja 

jälkiprojekti 

Roolit Tuotteen omistaja, 

Scrum-mestari ja tiimi. 

Asiakas, kehittäjä, 

mittaaja, valmentaja, 

projektijohtaja. 

Visionäärikäyttäjä, 

Tekninen yhteyshenkilö, 

Testaaja, Kehittäjä 

Tiimien lukumäärä 1-4 tai enemmän 1 tiimi per projekti  1-6 

Yhden tiimin koko 5-9 henkilöä 3-16 henkilöä 2-6 henkilöä 
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Taulukko 2. Ketterien menetelmien vertailu (jatkuu) 

Laadunhallinta Scrum-menetelmässä ei 

ohjeisteta tietyn 

testausprosessin 

käyttöön. Tutkimuksissa 

on todettu, että 

testauksen 

automatisointi on lähes 

välttämätöntä 

käytettäessä Scrum-

menetelmää. 

Iteraatioiden aikana 

jatkuvaa testaamista. 

XP-menetelmässä 

testaus on asiakkaan ja 

pareittain  ohjelmoivien 

kehittäjien vastuulla. 

Kehittäjät  kirjoittavat 

kehittämilleen 

ominaisuuksille 

yksikkötestit, ja 

asiakkaat kirjoittavat 

sovellukselle 

käyttötapauksia sekä 

toiminnallisuustestejä. 

XP käyttää ohjelmiston 

kehityksessä 

testilähtöistä  

kehitystapaa, jossa testit 

tehdään ennen 

varsinaista ohjelmointia. 

Iteraatioiden aikana 

jatkuvaa  testaamista. 

Testauksessa 

noudatettavat menettelyt 

on määriteltävä ennen 

projektin aloitusta. 

Työryhmässä oleva 

käyttäjä arvioi 

järjestelmän 

käytettävyyttä projektin 

aikaisessa vaiheessa. 

Toimitettaville 

moduuleille on 

suoritettava vähintään 

yksikkö- ja 

käyttäjätestaus. 

Iteraatioiden aikana 

jatkuvaa testaamista. 

 

 

Tarkastelussa ilmeni, että menetelmien prosessit olivat keskenään samankaltaisia. 

Prosessien ensimmäiset vaiheet ovat kertaluonteisia ja keskittyvät vaatimusten 

määrittämiseen ja projektin aikataulutukseen. Myöhemmät toteutusvaiheet ovat 

iteratiivisia. Tiimien lukumäärästä ja niiden sisäisessä henkilöstömäärässä on huomattavia 

eroja. eXtreme Progammingissa toimii ainoastaan yksi tiimi per projekti, kun Scrumissa ja 

DSDM:ssä tiimejä voi olla suurempi määrä. Tästä johtuen XP:ssä tiimin koko voi yltää 

jopa 16 henkilöön, toisin kuin muissa menetelmissä, joissa tiimin koko voi olla noin puolet 

pienempi. Kaikissa menetelmissä jatkuva testaaminen on yksi tärkeimmistä tavoitteista. 

DSDM keskittyy eniten menetelmistä taloudellisen puolen ylläpitämiseen. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tämän työn tarkoituksena oli tutkia ketteriä ja perinteisiä menetelmiä sekä verrata niitä 

keskenään. Valittuja perinteisiä menetelmiä olivat vesiputousmalli, v-malli, sekä 

spiraalimalli. Valittuja ketteriä menetelmiä olivat Scrum, eXtreme programming (XP), 

sekä Dynamic Systems Development Method (DSDM). Tarkoituksena oli vastata 

seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

 Millaisissa projekteissa ketteriä menetelmiä kannattaa käyttää, että laatu säilyy 

odotetulla tasolla ? 

 Miten ketterien menetelmien käyttö vaikuttaa ohjelmiston laadunhallintaan? 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen lähdettiin hakemaan vastausta vertailemalla 

perinteisiä ja ketteriä menetelmiä. Taulukossa 1 voitiin todeta, että ketterät menetelmät 

korostavat kommunikointia, ihmiskeskeisyyttä ja yhteistyötä. Ketterien menetelmien 

valinta yrityksen käyttöön perustuu siihen, millaisia ominaisuuksia projektilla on. Ketterä 

menetelmä kannattaa ottaa käyttöön projekteissa, jos sen ominaisuudet täyttävät tarvittavat 

kriteerit. Kuvasta 4 nähtiin ominaisuuksia, joiden avulla voidaan päättää, onko projektissa 

käytettävä menetelmä ketterä vai perinteinen. Projekteissa on erittäin tärkeää ottaa 

huomioon, että jokainen projekti on erilainen, eikä ketterän menetelmän käyttö yhdessä 

projektissa välttämättä toimi seuraavassa. Jokaisen projektin ominaisuuksia on tutkittava 

erikseen, minkä jälkeen on tehtävä päätös käytettävästä menetelmästä. Kuvasta 4 voitiin 

todeta, että ketterien menetelmien käyttö on erittäin suositeltavaa pienissä 

projektiryhmissä, joissa asiantuntemus projektia kohtaan on erittäin suuri. Käyttämällä 

oikeaa menetelmää oikeassa projektissa, on myös projektista syntyvä ohjelmisto 

todennäköisesti laadukkaampaa. 

Toiseen tutkimuskysymykseen lähdettiin hakemaan vastausta tutkimalla valittuja ketteriä 

menetelmiä ja tarkastelemalla niissä toimivia laadunhallintamenetelmiä. Ketterissä 

menetelmissä suoritettava laadunhallinta on koko projektin elinkaaren ajan toimivaa. 

Jokaisessa menetelmässä suoritetaan projektin aikana yksikkötestauksia ja projektin 

lopuksi hyväksymistestauksia. Ketterien menetelmien ensimmäinen periaate on jatkuva 

ohjelmistojen toimittaminen asiakkaalle. Tästä johtuen ohjelmiston osien testaaminen on 

välttämätöntä ja jatkuvaa. Perinteisissä menetelmissä ei testata yhtä usein ohjelmistoa kuin 
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ketterissä menetelmissä, mistä johtuen ketterissä menetelmissä on jatkuvan testauksen 

vuoksi erittäin suuri todennäköisyys huomata tulevat virheet ja näin ollen säästyä suurilta 

taloudellisilta vaikutuksilta. Ketterissä menetelmissä suoritettavan laadunhallinnan vuoksi 

ohjelmistoista syntyy laadukkaampia tuotteita nopeassa ajassa. 
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