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1. JOHDANTO 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan ketterää ohjelmistokehitystä 

tietojohtamisen näkökulmasta. Ketteristä ohjelmistokehitysmenetelmistä 

tarkastelun kohteeksi on valittu scrum -menetelmä. Scrum -menetelmä 

on nykyään erittäin suosittu menetelmä ohjelmistokehityksessä ja sitä on 

tutkittu, sekä siitä on kirjoitettu, varsin paljon. Scrum -menetelmän 

perussäännöt on varsin helppo omaksua nopeasti, mutta menetelmän 

tehokas hyödyntäminen saattaa olla varsinkin aluksi vaikeaa ja vaatii 

opettelua.  

 

Tietojohtamisen hyödyntämisestä scrum -menetelmän yhteydessä 

puolestaan on kirjoitettu varsin vähän. Tietyt tietojohtamiseen piiriin 

liittyvät asiat, kuten esimerkiksi tiimin toiminta sekä kommunikaatio, 

managerien asema suhteessa scrum -tiimiin, oppiminen scrum -

prosessissa jää vähemmälle huomiolle scrum -menetelmän 

perussääntöjä käsittelevässä dokumentaatiossa. 

 

Takeuchin ja Nonakan (1986) mukaan tämän päivän maailman ankarasti 

kilpaillussa uuden tuotteen kehittämisessä nopeus ja joustavuus ovat 

keskeisiä. Vanhoilla perinteisillä  jaksollisilla malleilla uusien tuotteiden 

kehitys ei vain onnistu, vaan tulisi käyttää kokonaisvaltaisempaa 

lähestymistapaa. Kokonaisvaltaisempi lähestymistapa pitää sisällään 

kuusi keskeistä asiaa jotka ovat: sisäänrakennettu "epävakaus", 

itseohjautuvat tiimit, kehitysvaiheiden lomittuminen, "monioppiminen", 

hienovarainen kontrolli ja organisationaalisen tiedon jakaminen. Näistä 

osatekijöistä muodostuu nopea ja joustava tapa uusien tuotteiden 

kehittämiseksi jotka ovat luovia, täyttävät markkinoiden tarpeet ja 

sulkevat pois vanhat ja jäykät organisaatiot. Monissa organisaatioissa 

tämä merkitsee suurempaa painotusta korkealle laadulle, matalille 

kuluille ja erilaistamiselle, jotta voidaan pärjätä nykyajan kilpailluilla 

markkinoilla nopealla ja tehokkaalla toiminnalla. (Takeuchi & Nonaka, 

1986.) 
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Yleisesti voidaan sanoa, että noin neljäsosa kaikista 

ohjelmistoprojekteista keskeytetään ennen niiden valmistumista sekä 

noin kaksi kolmasosaa ohjelmistoprojekteista ylittää selvästi aikataulunsa 

ja budjettinsa. Tämän lisäksi suuri osa ohjelmistoista ei täytä niille 

asetettuja liiketoiminnallisia - sekä käyttäjien asettamia vaatimuksia. 

Yleensä ohjelmistoprojekteja on pyritty hallitsemaan määriteltyinä 

prosesseina siten, että ohjelmiston vaatimukset ja valmistusprosessi 

aikatauluineen ja budjetteineen on pystytty määrittelemään projektin 

alkuvaiheessa. Tämän jälkeen on pyritty tuottamaan asiakkaan tarpeet 

täyttävä ohjelmisto hyödyntämällä määriteltyjä prosesseja sekä 

kokonaisvaltaista dokumentaatiota projektin edistymisen 

seurantavälineenä. (Larman, 2004.) 

 

Scrum -menetelmässä puolestaan ohjelmistojen monimutkaisuutta 

pyritään hallitsemaan empiirisellä prosessilla, jossa ei keskitytä laajaan 

etukäteen  tehtävään suunnitteluun, tehtävien määrittelyyn tai erilaisten 

raporttien tuottamiseen, vaan hallinta saavutetaan näkyvyyden, 

säännöllisten katselmointien sekä niiden perusteella tehtävän toiminnan 

sopeuttamisen avulla. Scrum -menetelmässä ei määritellä etukäteen 

mitään tiettyjä ohjelmistokehitystekniikoita, vaan pyritään tuottamaan 

ohjelmistoja joustavasti alin omaan muuttuvassa ympäristössä. 

(Schwaber & Beedle, 2001.) 

 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Tämän gradun tutkimusongelmana on selvittää, että miten 

tietojohtamisen keinoin voidaan tehostaa scrum –

ohjelmistokehitysprosessia?  

 

Keskeisiä selvitettäviä asioita ovat muun muassa: 

- Miten vaatimusmäärittelyt tehdään scrum -prosessissa? 
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- Miten scrum –tiimissä voidaan organisoitua ja kommunikoida 

tehokkaasti? 

- Miten scrum -prosessissa voidaan oppia? 

- Miten scrum -tiimiä ja yhteistyötä muun organisaation kanssa voidaan 

johtaa tehokkaasti? 

 

 

1.2 Tutkimuksen rajaukset 

 

Rajauksista voisi mainita, että keskeistä tässä gradussa on keskittyä 

scrum -tiimin johtamiseen, organisoitumiseen, tiedonvälitykseen, 

kommunikointiin, yhteistyöhön sekä oppimiseen liittyviin näkökulmiin ja 

jättää muut näkökulmat esimerkiksi erityyppisten ohjelmisto -projektien 

vaikutus scrum -menetelmän hyödyntämisessä vähemmälle huomiolle. 

 

 

1.3 Tutkimus -strategia ja tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimus tehtiin kvalitatiivisella eli laadullisella tutkimuksella siten, että 

tutkimuksen kohdetta pyrittiin tutkimaan mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti. Lähtökohtana laadullisessa tutkimuksessa on 

todellisen elämän kuvaaminen. Keskeistä on ymmärtää, että todellisuus 

on moninainen ja todellisuutta ei voi pirstoa mielivaltaisesti osiin. 

Tapahtumat muovaavat toinen toistaan ja on mahdollista löytää 

monensuuntaisia suhteita. Objektiivisuuden saavuttaminen perinteisessä 

mielessä on myös haastavaa koska tutkijan tietämys ja se, mitä tutkitaan, 

kietoutuvat saumattomasti yhteen. (Hirsjärvi et al.,1997.) 

 

Laadullisen tutkimuksen lajeista päädyttiin tapaustutkimukseen, jossa 

tarkoitus on saada yksityiskohtaista, intensiivistä tietoa yksittäisestä 
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tapauksesta tai pienestä joukosta toisiinsa suhteessa olevia tapauksia. 

Tyypillisiä piirteitä tapaustutkimuksessa on se, että valitaan esimerkiksi 

joku yhteisö, yksilö tai ryhmä ja ollaan kiinnostuneita prosesseista, joita 

tutkitaan luonnollisissa tilanteissa. Aineistoa kerätään esimerkiksi 

haastatteluilla ja tavoitteena on ilmiöiden kuvailu. (Hirsjärvi et al.,1997.) 

 

Tutkimus alkaa johdanto -luvusta, jossa esitellään tutkimuksen tavoitteet 

ja tutkimuskysymykset sekä tutkimuksen rajaukset. Luvussa kaksi 

esitellään ketterää ohjelmistokehitystä sekä ketterän - ja perinteisen 

ohjelmistokehityksen eroavaisuutta sekä scrum -menetelmän keskeisiä 

sääntöjä. Luvussa kolme määritellään keskeiset graduun liittyvät 

tietojohtamisen käsitteet. Luvussa neljä puolestaan paneudutaan itse 

aiheeseen eli tietojohtamiseen ketterässä ohjelmistokehityksessä. 

Luvussa viisi puolestaan keskitytään gradun menetelmä -osuuteen ja 

näitä seuraa luvut liittyen tutkimustuloksiin ja johtopäätöksiin. 
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2. KETTERÄ OHJELMISTOKEHITYS (SCRUM) 

 

Tässä luvussa käydään läpi aluksi läpi perinteisen ohjelmistokehityksen 

keskeisiä elementtejä. Tarkoitus ei ole syvällisesti verrata perinteistä 

sekä ketterää ohjelmistokehitystä, vaan antaa lukijalle ymmärrys, että 

mistä ketterässä ohjelmistokehityksessä oikeastaan on kysymys. 

Perinteistä ohjelmistokehitystä sekä ketterää ohjelmistokehitystä voidaan 

molempia hyödyntää riippuen siitä, minkälainen sovellus on kyseessä. 

Tutkimuksen perimmäinen tarkoitus on tutkia sitä, miten tietojohtaminen 

parantaa scrum -prosessia. Perinteisessä ohjelmistokehityksessä 

keskeinen ero verrattuna ketterään ohjelmistokehitykseen on 

dokumentaation hyödyntämisessä. Perinteisessä ohjelmistokehityksessä 

sovellus määritellään alkuvaiheessa siten, että eri osa-alueet tunnetaan 

tarkasti sekä riippuvuudet eri osa-alueiden välillä on selvillä. Tämän 

jälkeen siirrytään toteutukseen edeten eri vaiheiden läpi projektin 

loppuun saakka (vesiputousmalli: määrittely, suunnittelu, toteutus, 

testaus ja käyttöönotto) ja lopputuloksena on muodostunut määritelty 

sovellus. Ketterässä ohjelmistokehityksessä edellä mainitut vaiheet 

sisältyvät puolestaan oikeastaan jokaiseen kehitysjaksoon eli sprinttiin ja 

jokaisen sprintin jälkeen voidaan ymmärtää paremmin mihin suuntaan 

sovellus on kehittymässä. Keskeistä tässä on tehokas kommunikaatio eri 

sidosryhmien kesken. Tässä luvussa esitellään myös ketterän 

ohjelmistokehityksen ydinarvot eli Agile Manifesto, tarkastellaan ketterän 

sekä perinteisen ohjelmistokehityksen eroja Boehmin -taulukon avulla, 

käydään läpi scrum -menetelmän perustaa sekä arvoja, erilaisia scrum -

menetelmään liittyviä rooleja, työn tuotteita sekä käytäntöjä. Ketteriä 

menetelmiä on useita, mm. Extreme Programming (XP), Scrum, DSDM, 

Crystal Methods, Agile modeling, Adaptive software development, 

Pragmatic Programming, Feature driven development ja Gilb-EVO, mutta 

tässä tutkimuksessa halutaan keskittyä juuri scrum -menetelmään. 

 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Extreme_Programming
http://fi.wikipedia.org/wiki/Scrum
http://fi.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Systems_Development_Method
http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Crystal_Methods&action=edit&redlink=1
http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Agile_modeling&action=edit&redlink=1
http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Adaptive_software_development&action=edit&redlink=1
http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Pragmatic_Programming&action=edit&redlink=1
http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Feature_driven_development&action=edit&redlink=1
http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Gilb-EVO&action=edit&redlink=1
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Perinteinen ohjelmistokehitys nojautuu tiedonjakamiseen perustuen 

perinteiseen ajatteluun, jossa ihmisillä on erilaisia rooleja liittyen johonkin 

tiettyyn kehitysprosessiin. Ihmisillä saattaa olla tiettyjä rooleja liittyen 

esimerkiksi liiketoiminta-analytiikkaan, ohjelmistoarkkitehtuuriin, 

johtavaan suunnittelijaan, ohjelmoijaan ja testaajaan. Tyypilliseen 

prosessiin kuuluu, että tiettyä roolia edustava ihminen tekee dokumentin, 

jonka sitten pystyy siirtämään toista roolia edustavalle henkilölle. (Chau & 

Maurer, 2004.) Tähän liittyy oleellisesti myös se, että dokumenttien 

siirtäminen toista roolia edustavalta henkilöltä toiselle kuuluu olennaisena 

osana jotain tiettyä ohjelmistokehityksen vaihetta kuten 

vaatimustenmäärittely, korkean tason suunnittelu, matalan tason 

suunnittelu, ohjelmointi, testaus ja niin edelleen. (Sivanantham, 2012.) 

 

Yksi keskeinen ongelma, joka liittyy tähän dokumenttien välittämiseen 

liittyvään tiedonsiirtoon on se, että tietoa häviää matkalla. Oletetaan että 

viisi prosenttia keskeistä tietoa häviää aina kun dokumentti luovutetaan 

seuraavalle henkilölle. Tästä seuraa se, että kun tiedonvälitysketju on 

pitkä, niin hyvinkin merkittävä osa oleellista tietoa saattaa hävitä. 

(Sivanantham, 2012.) 

 

Toinen ongelma liittyen pitkiin tiedonvälitysketjuihin on se, että 

perinteisessä menetelmässä on taipumus tuottaa ylimääräistä 

dokumentaatiota. Informaatio on käyttökelpoista vain silloin kun se on 

uuttaa tiedon vastaanottajalle. Toisin sanoen tällainen tiedon toistuminen 

siirrettäessä dokumentaatiota aiheuttaa sen, että oleellisen tiedon 

saaminen liiasta dokumentaatiosta vaikeutuu ja aiheuttaa sitä kautta 

kuluja. Kun joku henkilö tekee dokumentaatiota jonka on tarkoitus päätyä 

toiselle henkilölle, niin dokumentin tekijä ei voi tietää mitä toinen jo tietää 

asiasta. (Sivanantham, 2012.) 

 

Ketterä ohjelmistokehitys puolestaan nojautuu toisenlaiseen eli suoraan 

kommunikaatioon ihmisten välillä. Tämä vähentää huomattavasti 
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informaation häviämistä verrattuna pitkiin tiedonvälitysketjuihin liittyen 

dokumentaation hyödyntämiseen. Lisäksi suora kommunikaatio takaa 

sen, että saa vastauksen vain esittämäänsä kysymykseen.  

(Sivanantham, 2012.) 

 

Vuonna 2001 joukko keveämmistä ohjelmistokehitysmenetelmistä 

kiinnostuneita ihmisiä kokoontui yhteen miettimään sitä, mitä yhteisiä 

piirteitä näillä menetelmillä oikeastaan on. Tuolloin otettiin käyttöön termi 

ketterä, joka painottaa ohjelmistokehitysmenetelmän kykyä pystyä 

vastaamaan ohjelmistokehitys -projektin aikana muuttuviin vaatimuksiin. 

Tuolloin päästiin sopimukseen neljästä ydinarvosta liittyen ketteriin 

menetelmiin. (Cockburn, 2001.) 

 

Ketterän manifestin (Beck et al.,2001) mukaan ketterien menetelmien 

ydinarvot ovat seuraavat: 

- Yksilöt ja vuorovaikutus ovat tärkeämpiä kuin prosessit ja työkalut. 

- Toimiva sovellus on tärkeämpi kuin kokonaisvaltainen dokumentaatio. 

- Asiakasyhteistyö on tärkeämpää kuin sopimusneuvottelut. 

- Muutokseen reagoiminen on tärkeämpää kuin suunnitelman 

noudattaminen. 
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2.1 Ketterä vs. perinteinen ohjelmistokehitys 

 

 

Osa-alue Ketterät menetelmät Perinteiset menetelmät 

Kehittäjät Ketteriä, asiantuntevia, 

rinnakkaiseen työhön 

kykeneviä,yhteistyöky-

kyisiä 

Suunnitelmasuuntautu-

neita, keskinkertaiset taidot, 

mahdollisuus käyttää 

ulkoisia tietolähteitä 

Asiakkaat Omistautuneita, 

asiantuntevia, 

rinnakkaiseen työhön 

kykeneviä, yhteistyö-

kykyisiä, edustuksellisia, 

valtuutettuja 

Mahdollisuus käyttää 

asiantuntijoita, 

yhteistyökykyisiä, 

edustuksellisia, valtuutetut 

asiakkaat 

Vaatimukset Pääosin kehityksen 

edetessä ilmeneviä, 

nopeasti muuttuvia 

Aikaisin tiedossa olevia, 

pääosin vakaita 

Arkkitehtuuri Suunnitellaan tämän 

hetkisille vaatimuksille 

Suunnitellaan tämän 

hetkisille ja ennakoitavissa 

oleville vaatimuksille 

Rakenteen 

parantami-

nen 

Edullista Kallista 

 

Koko Pienemmät tiimit ja 

tuotteet 

Suuremmat tiimit ja tuotteet 

Ensisijainen 

tavoite 

Nopea arvon tuottaminen Korkea luotettavuus 

 

Taulukko 1. Boehmin (2001) taulukko ketterien ja perinteisten 

menetelmien vertailusta (Abrahamsson et al.,2002, 16) 
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Perinteisillä - ja ketterillä menetelmillä on omat vahvuutensa ja 

heikkoutensa niin kuin edellisestä taulukosta käy selville. 

Ohjelmistokehittäjien on ketterissä menetelmissä oltava erittäin 

asiantuntevia, avoimia ja yhteistyökykyisiä, jotta scrum -menetelmän 

hyödyntäminen onnistuisi odotetulla tavalla ja tuotteista muodostuisi 

loistavia. Ketterällä tiimillä on oltava hallussaan kaikki tarvittava hiljainen 

tieto tarkasti kirjattujen suunnitelmien sijaan, jotta onnistunut toteutus 

saadaan aikaiseksi. On myös mahdollista, että tiimi epäonnistuu pahasti 

toteuttaessaan sovellusta scrum -menetelmää hyödyntäen. Toisaalta 

kuitenkin scrum -tiimillä on parempi kyky reagoida muuttuviin tilanteisiin. 

Perinteisissä menetelmissä riskiä pyritään puolestaan vähentämään 

panostamalla arkkitehtuuriin sekä suunnitelmiin, jotka sitten mahdollisesti 

annetaan myös ulkopuolisten asiantuntijatahojen katselmoitaviksi ennen 

toteutusta. Perinteisiä menetelmiä hyödyntävät organisaatiot puolestaan 

ottavat sen riskin, että tapahtuu odottamattomia nopeita muutoksia ja 

suunnitelmat käyvät sitä myöten vanhentuneiksi. Perinteiset menetelmät 

ovat edelleen varsin käyttökelpoisia kriittisissä turvallisuutta vaativissa 

järjestelmissä, sekä järjestelmissä jossa vaaditaan ehdotonta vakautta. 

 

Ketterät menetelmät asettavat myös vaatimuksia asiakkaille. Asiakkaiden 

on myös oltava sitoutuneita, asiantuntevia, yhteistyökykyisiä, 

edustuksellisia sekä valtuutettuja, jotta heidän hiljainen tietonsa saadaan 

kuuluviin ohjelmiston kehittyessä lopulliseen muotoonsa ja olisi käytössä 

ohjelmiston koko elinkaaren ajan. Ohjelmiston kehitys saattaa vaarantua 

jos on jotain esteitä, että asiakkaan hiljainen tieto ei tule esille. 

Perinteisissä menetelmissä tätä asiaa pyritään ehkäisemään 

mahdollisimman kattavalla dokumentaatiolla. 
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2.2 Scrum -menetelmän perusta ja arvot 

 

Mielikuva:
Odotettu ROI,
Julkaisut, merkkipaalut

Tuotteen 
työlista: tunnistetut 

ja priorisoidut 
vaatimukset

Valittu tuotteen 
työlista

Sprintin työlista

Sprintti

Päivittäinen Scrum –tapaaminen

24 tunnin välein

Uusi toiminnallisuus 
esitellään jokaisen 
Sprintin päätteeksi

ROI: pääoman tuotto
investoinnissa

 

Kuva 1. Scrum -prosessin yleiskuva (Schwaber , 2004, 9) 

 

 

Scrum -menetelmää on käytetty monimutkaisten tuotteiden kehitykseen 

jo 1990 -luvun alusta lähtien. Scrum perustuu empirismiin, joka tarkoittaa 

sitä, että tieto perustuu kokemukseen ja päätösten tekemiseen 

tunnettujen tosiasioiden pohjalta. Scrum -menetelmä hyödyntää 

iteratiivis-inkrementaalista (toistavaa ja lisäävää) lähestymistapaa scrum 

-menetelmän niin sanotuissa sprinteissä ennustettavuuden 

optimoimiseen sekä riskien kontrolloimiseen. Tällä scrum -menetelmän 

empiirisellä lähestymistavalla on kolme tukijalkaa jotka ovat: 

läpinäkyvyys, tarkastelu sekä sopeuttaminen. Tarkastelu tarkoittaa sitä, 

että scrumin tuotoksia ja työn edistymistä tarkastellaan säännöllisin 
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väliajoin jotta haitalliset poikkeamat voidaan havaita. Sopeuttaminen 

puolestaan tarkoittaa sitä, että jos joku tai jotkut prosessin osat ovat 

hyväksyttävien raja-arvojen ulkopuolella, niin prosessia muokataan 

poikkeamien minimoimiseksi. Tarkasteluun ja sopeuttamiseen on scrum -

prosessissa mahdollisuus neljässä eri pisteessä: sprintin 

suunnittelutapaamisessa (engl. sprint planning), päivittäisessä scrum -

tapaamisessa (engl. daily -scrum), sprintin katselmointitapaamisessa 

(engl. sprint review) sekä sprinttiä taaksepäin katsovassa tapaamisessa 

(engl. sprint retrospective). (Schwaber & Sutherland, 2011.) 

 

Scrum -menetelmän keskeiset arvot puolestaan ovat sitoutuminen, 

keskittyminen, avoimuus, kunnioitus sekä rohkeus.  (Schwaber & Beedle, 

2001.) 
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2.3 Scrum -menetelmän roolit 

 

Tässä luvussa pohditaan scrum -menetelmään liittyviä keskeisiä rooleja. 

Scrum -prosessin keskeiset roolit ovat: tuoteomistaja, scrum -mestari 

sekä kehitystiimi. 

 

Schwaberin ja Sutherlandin (2011) mukaan tuoteomistajan pääasiallinen 

vastuu on tuotteen arvon ja kehitystiimin työn maksimoiminen. 

Tuoteomistaja on myös vastuussa tuotteen työlistan hallinnasta. 

Tuotteen työlistan hallinta sisältää: 

- Tuotteen työlistan kohtien selkeän kirjallisen ilmaisun. 

- Tuotteen työlistan kohtien järjestämisen siten, että tavoitteet 

saavutetaan parhaalla mahdollisella tavalla. 

- Kehitystiimin työn arvon varmistaminen ja maksimoiminen. 

- Tuotteen työlistan avoimuuden, läpinäkyvyyden ja ymmärrettävyyden 

varmistamisen siten, että tuotteen työlistasta käy ilmi, että mitä scrum -

tiimi tulee tekemään seuraavaksi . 

- Sen asian varmistamisen kehitystiimin kanssa, että tiimi ymmärtää 

tuotteen työlistan kohdat riittävällä tarkkuudella. 

 

Scrum -mestarin pääasiallinen tehtävä puolestaan on vastata siitä, että 

kaikki ymmärtävät scrumin säännöt ja käyttävät scrumia siten, että scrum 

-tiimit pitäytyvät scrumin teoriassa, käytännöissä sekä säännöissä. 

Scrum -mestarin tehtävä on toimia ikään kuin scrum -tiimiä palvelevana 

johtajana sekä auttaa ulkopuolisia ymmärtämään, että mitkä heidän 

tavoistaan toimia scrum -tiimin kanssa ovat höydyllisiä ja mitkä taas 

eivät. (Schwaber & Sutherland, 2011.) 
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Scrum -mestari palvelee tuoteomistajaa: 

- Ehdottamalla tekniikoita tuotteen työlistan tehokkaaseen hallintaa. 

- Kommunikoimalla kehitystiimille selkeästi tuotteen vision, tavoitteet 

sekä työlistan eri kohdat. 

- Opettamalla scrum -tiimiä luomaan selkeät sekä ytimekkäät tuotteen 

työlistan kohdat. 

- Ymmärtämällä ja harjoittamalla ketteryyttä. 

- Helpottamalla scrumin tapahtumia pyydettäessä tai tarpeen niin 

vaatiessa. 

 

Scrum -mestari palvelee kehitystiimiä 

- Valmentamalla kehitystiimiä itseohjautuvuuteen ja monipuoliseen 

osaamiseen. 

- Opettamalla ja johtamalla kehitystiimiä luomaan korkean lisäarvon 

tuotteita. 

- Poistamalla esteitä kehitystiimin toiminnan tieltä. 

- Helpottamalla scrumin tapahtumia pyydettäessä tai tarpeen mukaan. 

- Valmentamalla kehitystiimiä sellaisissa ympäristöissä, joissa scrumia ei 

ole otettu vielä täysin ymmärretty ja otettu käyttöön. 

 

Scrum -mestari palvelee organisaatiota:  

- Johtamalla ja valmentamalla organisaatiota scrumin käyttöönotossa. 

- Suunnittelemalla scrumin toteutusta organisaation sisällä. 

- Auttamalla työntekijöitä ja sidosryhmiä ymmärtämään sekä käyttämään 

scrumia ja empiiristä tuotekehitystä. 
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- Pyrkien aiheuttamaan muutoksia jota kautta scrum -tiimin tuottavuus 

kasvaa. 

- Työskentelemällä muiden organisaation scrum -mestareiden kanssa 

scrumin käytön tehokkuuden parantamiseksi. 

(Schwaber & Sutherland, 2011.) 

 

Kehitystiimi puolestaan koostuu ohjelmisto-alan ammattilaisista, joiden 

tehtävä on muuttaa tuotteen työlistan sisältö potentiaalisesti "valmiiksi" 

julkaisukelpoiseksi tuoteversioksi jokaisen sprintin jälkeen. Organisaation 

tehtävä on muodostaa kehitystiimit hoitamaan omaa työtään siten, että 

muodostuvan synergian seurauksen kehitystiimin suorituskyky sekä 

tuottavuus olisivat parhaalla mahdollisella tasolla. (Schwaber & 

Sutherland, 2011.) 

 

Kehitystiimin piirteet ovat: 

- Kehitystiimit ovat itseohjautuvia, edes scrum -mestari ei kerro kuinka 

tuotteen työlista pitäisi muuttaa julkaisukelpoiseksi tuoteversioksi. 

- Kehitystiimillä on oltava hallussaan kaikki tarvittava osaaminen 

potentiaalisen julkaisukelpoisen tuoteversion kehittämiseksi. 

- Scrum -prosessissa kaikkien kehitystiimin jäsenten titteli on "kehittäjä" 

riippumatta työn laadusta. 

- Kehitystiimin jäsenillä voi olla tietyn alueen erityisosaamista, mutta 

vastuu kehityksestä kuuluu tasapuolisesti koko tiimille. 

- Kehitystiimillä ei ole alitiimejä jotka vastaisivat erityisistä osa-alueista. 

(Schwaber & Sutherland, 2011.) 

 

Kehitystiimin koon on oltava riittävän pieni toimiakseen ketterästi ja 

riittävän suuri, jotta tarvittava määrä työtä saadaan tehdyksi. Jos 
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kehittäjiä on vähemmän kuin kolme, niin tiimi saattaa törmätä 

osaamispulaan tai tiimin vuorovaikutus ja sitä kautta tuottavuus saattaa 

vähetä. Jos taas kehittäjiä on enemmän kuin yhdeksän, niin silloin 

tarvittavan koordinoinnin määrä muodostuu liian suureksi. (Schwaber & 

Sutherland, 2011.) 
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2.4 Scrum -menetelmän työn tuotteet 

 

Tässä luvussa käydään läpi kahta scrum -menetelmän keskeistä työn 

tuotetta eli tuotteen työlistaa sekä sprintin työlistaa.  

 

Schwaberin ja Sutherlandin (2011) mukaan tuotteen työlista on järjestetty 

lista kaikista niistä vaatimuksista mitä tuotteessa saatetaan tarvita. 

Tuotteen työlista ei ole koskaan valmis vaan esimerkiksi tuotelistan 

ensimmäinen versio sisältää ainoastaan alustavasti parhaiten tunnetut 

vaatimukset. Tuotteen työlista täydentyy prosessin edetessä sitä mukaa, 

kun tuote kehittyy tai ympäristössä tapahtuu muutoksia. Tuotteen työlistä 

on myös niin sanotusti dynaaminen, mikä tarkoittaa sitä, että se muuttuu 

jatkuvasti kuvatakseen millainen tuotteen on oltava ollakseen 

tarkoituksenmukainen, kilpailukykyinen sekä käyttökelpoinen. (Schwaber 

& Sutherland, 2011.) 

 

Sprintin työlista puolestaan muodostuu sprinttiin poimituista tuotteen 

työlistan kohdista sekä suunnitelmasta niiden toteuttamiseksi. Sprintin 

työlista on ikään kuin kehitystiimin antama ennuste siitä, mitä 

toiminnallisuuksia seuraavaan tuoteversioon tulee sisältymään. Sprintin 

työlistan tulee olla riittävän yksityiskohtainen, jotta työn edistymistä 

voidaan seurata päivittäisissä scrum -tapaamisissa. Jos huomataan että, 

uutta työtä tarvitaan sprintin tavoitteen toteutumiseksi, niin se lisätään 

sprintin työlistaan. On lisäksi huomattava, että vain ja ainoastaan 

kehitystiimi voi muuttaa sprintin työlistaa sprintin aikana, ei kukaan muu. 

(Schwaber & Sutherland, 2011.) 
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2.5 Scrum -menetelmän käytännöt 

 

Tässä luvussa käydään läpi keskeisiä scrum -menetelmän käytäntöjä eli 

niin kutsuttua sprinttiä, sprintin suunnittelutapaamista, päivittäistä scrum -

tapaamista, sprintin katselmointitapaamista sekä sprinttiä taaksepäin 

katsovaa tapaamista.  

 

Scrum -prosessin keskeinen asia on niin sanottu sprintti. Sprintti on 

pituudeltaan enintään kuukauden kestävä ajanjakso, mutta se voi olla 

myös lyhyempi ajanjakso, jonka kuluessa tuotetaan käyttökelpoinen ja 

potentiaalisesti julkaisukelpoinen tuoteversio. Sprinteilla on tuotteen 

kehityksen ajan sama pituus ja uusi sprintti alkaa välittömästi edellisen 

loppumisen jälkeen. (Schwaber & Sutherland, 2011.) 

 

Sprintin aikana: 

- Ei tehdä sellaisia muutoksia joilla olisi vaikutusta sprintin tavoitteeseen. 

- Kehitystiimin koostumusta ei muuteta. 

- Laatutavoitteista pidetään kiinni. 

- Sprintin sisältöä saatetaan tarkentaa ja siitä voidaan neuvotella 

tuoteomistajan ja kehitystiimin välillä, kun opitaan lisää ratkaistavasta 

ongelmasta sprintin edetessä. 

(Schwaber & Sutherland, 2011.) 

 

Tulevan sprintin aikana tehtävä työ suunnitellaan sprintin 

suunnittelutapaamisessa yhteistyössä koko scrum -tiimin kesken. 

Sprintin suunnittelupalavaverin aikana käydään läpi kaksi keskeistä 

kysymystä jotka ovat: 
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- Mitä tullaan toimittamaan alkavan sprintin tuoteversiossa? 

- Miten tuoteversioon tarvittava työ voitaisiin toteuttaa? 

(Schwaber & Sutherland, 2011.) 

 

Päivittäinen scrum -tapaaminen on enintään 15 minuuttia kestävä 

tapahtuma, jossa kehitystiimi synkronoi keskinäiset työnsä sekä tekevät 

suunnitelman seuraavalle kahdenkymmenenneljän tunnin aikajaksolle. 

Päivittäinen scrum -tapaaminen pidetään aina samassa paikassa 

samaan aikaan ja tapaamisessa kukin kehitystiimin jäsen kertoo 

vuorollaan: 

- Mitä olen saanut aikaiseksi viime tapaamisen jälkeen? 

- Mitä aion tehdä ennen seuraavaa tapaamista? 

- Mitä mahdollisia esteitä etenemiselläni on? 

(Schwaber & Sutherland, 2011.) 

 

Kunkin sprintin lopussa pidetään sprintin katselmointitapaaminen, jossa 

tarkastellaan kehitettyä tuoteversiota ja sopeutetaan tarvittaessa tuotteen 

työlistaa. Tapaamisen aikana scrum -tiimi sekä tilaisuudessa 

mahdollisesti läsnä olevat eri sidosryhmien edustajat  käyvät läpi sitä, 

mitä kuluneessa sprintissä saatiin aikaiseksi. Tähän tietoon sekä sprintin 

aikana ilmenneisiin mahdollisiin muutoksiin perustuen osallistujat 

keskustelevat siitä, että mitä seuraavassa sprintissä olisi 

tarkoituksenmukaista tehdä. Tapaaminen on luonteeltaan 

epämuodollinen ja siinä on tarkoitus saada palautetta, edistää 

keskustelua sekä luoda mahdollisimman realistinen pohja seuraavan 

sprintin suunnittelutapaamiselle. (Schwaber & Sutherland, 2011.) 

 

Sprinttiä taaksepäin katsovassa tapaamisessa scrum -tiimillä on 

mahdollisuus tarkastella työskentelyään sekä miettiä parannuksia liittyen 

kehitysprosessiin. Sprinttiä taaksepäin katsova tapaaminen pidetään 



25 
 

välittömästi sprintin katselmointitapaamisen jälkeen ja ennen seuraavan 

sprintin suunnittelutapaamista.  

 

Sprinttiä taaksepäin katsovan tapaamisen tarkoituksena on: 

- Tarkastella kuluneen sprintin sujumista liittyen ihmisiin, yhteistyöhön, 

prosessiin sekä käytössä oleviin työkaluihin. 

- Tunnistaa ne asiat jotka sujuivat hyvin sprintin edetessä sekä määritellä 

tärkeimmät parannusehdotukset. 

- Luoda suunnitelma parannusehdotusten toteuttamiseksi. 

(Schwaber & Sutherland, 2011.) 
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3. TIETOJOHTAMINEN 

 

Tässä luvussa käydään läpi sitä, mitä tietojohtaminen on, tietotyyppejä 

sekä tietojohtamiseen liittyviä näkökulmia. Tutkielmassa käydään läpi 

luvussa neljä vaatimusmäärittelyjä. Vaatimukset ovat itse asiassa tietoa 

siitä, mitä tietoja tietojärjestelmän pitää sisältää ja minkälainen 

tietojärjestelmän tulee olla. Nämä vaatimukset tulevat asiakkaalta 

kehitystiimille. Lisäksi tässä luvussa käydään läpi oppimisen, 

organisoitumisen, kommunikoinnin, yhteistyön sekä jaetun johtajuuden 

käsitteitä, joita scrum -prosessi myös pitää sisällään. 

 

Tuomas Pöystin (2009) mukaan "Tietojohtaminen tarkoittaa periaatteita 

ja tekniikoita, prosesseja ja käytäntöjä, joiden mukaan tiedon ja 

tietämyksen luominen, haku, levittäminen ja hyödyntäminen 

organisaatioissa ja sen verkostoissa on järjestetty". (Karhula, 2010, 4.) 

Yhdyssana tietojohtaminen muodostuu kahdesta sanasta, tieto ja 

johtaminen. Tietoa on filosofian tietoteorian perinteisen näkemyksen 

mukaan tosi, hyvin perusteltu näkemys. Johtaminen puolestaan 

tarkoittaa asioiden hallitsemista ja järjestelemistä. Johtamisen avulla 

joukko ihmisiä tekee asioita tehokkaammin, tulos on parempi, resurssit 

tulevat tehokkaasti käyttöön sekä työkuormat jakautuvat tasaisemmin. 

(Lönnqvist et al., 2008.) 

 

Polanyin (1966) mukaan tieto voidaan jakaa kahteen ryhmään, hiljaiseen 

tietoon sekä eksplisiittiseen tietoon. Hiljainen tieto on henkilökohtaista 

sekä konteksti -sidonnaista ja tämän vuoksi vaikeata muotoilla ja 

kommunikoida toiselle henkilölle. Hiljaiseen tietoon liittyen voidaan myös 

todeta se tosiasia, että me tiedämme enemmän kuin osaamme kertoa. 

Eksplisiittinen tai "kodifioitu" tieto puolestaan on siirrettävissä 

muodolliseen sekä systemaattiseen kielelliseen muotoon. Toisin sanoen 
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eksplisiittinen tieto voidaan esittää sanoin sekä numeroin. (Nonaka & 

Takeuchi, 1995.) 

 

Professori Kianto näkee tietojohtamisessa kolme eri näkökulmaa. Nämä 

näkökulmat ovat informaation hallinta, sosiaalinen vuorovaikutus sekä 

tietopääoma. Informaation hallinta pohjautuu amerikkalaiseen 

näkökulmaan jonka taustalla ovat esimerkiksi kirjastotieteet. Sosiaalisen 

vuorovaikutuksen näkökulmassa keskitytään siihen, mitä yritys osaa 

tehdä.  Tietopääoman näkökulmasta puolestaan keskeistä on se, että 

tieto on jotain, mitä organisaatio omistaa. Tietojohtamiseen liittyy siis 

sekä (tieto-) teknisiä kysymyksiä, kuten informaation varastoiminen ja 

jakaminen organisaatiossa, että sosiaalisia ilmiöitä, esimerkiksi 

luottamuksen rakentamista sidosryhmien välillä. Lisäksi keskeistä on 

asiantuntijoiden hiljainen tieto yrityksen tärkeänä menestystekijänä. 

Voidaankin todeta että, tietojohtamisen tutkimuskohteet liikkuvat kaikilla 

tasoilla organisaatiosta ja sen toimintaympäristöstä aina yksilöön saakka. 

(Lönnqvist et al., 2008.) 
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3.1 Tiedon jakaminen 

 

 

Kuva 2. SECI -malli (Schwaber & Beedle, 2001,112) 

 

Kuvassa kaksi on kuvattu Nonakan ja Takeuchin (1995) SECI -malli. 

Tiedon sosialisointi (engl. socialization) tarkoittaa kokemuksiin liittyvää 

hiljaisen tiedon jakamista. Tiedon ulkoistaminen (engl. externalization) 

puolestaan tarkoittaa tiedon muodostamista hiljaisesta tiedosta 

eksplisiittiseen muotoon. Tiedon yhdistäminen (engl. combination) on 

prosessi, jossa käsitteet yhdistetään esimerkiksi johonkin järjestelmään. 

Tiedon sisäistäminen (engl. internalization) puolestaan tarkoittaa tämän 

tiedon sisäistämistä hiljaiseksi, käytettäväksi tiedoksi.  (Schwaber & 

Beedle, 2001.) 

 

Hendricksin (1999) mukaan tiedon jakaminen organisaatiossa on 

välttämättömyys, jotta organisaation toiminta voi olla kestävällä pohjalla. 

Myös Riege (2005) toteaa että, käyttökelpoisen ja hyödyllisen tiedon 

jakamisella organisaation jäsenet voivat oppia henkilökohtaisella tasolla, 

joka taas johtaa organisatorisen tason oppimiseen, jonka kautta 

organisaatio voi olla innovatiivinen ja tuottaa parempia tuotteita 

markkinoille. Tietoa jakamalla tiedon määrä karttuu ja sitä kautta 
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organisaation jäsenet voivat oppia uusia asioita toisiltaan. Erittäin 

keskeistä on tunnistaa merkittävä tieto merkityksettömästä. Virheellinen 

tieto sotkee pahasti esimerkiksi tiedon ulkoistamiseen sekä 

sisäistämiseen liittyvien prosessien ymmärtämistä organisaatiossa. 

Erittäin keskeistä olisi se, että organisaation jäsenellä on halua, avoin 

luonne sekä motivaatiota jakaa tietoa ryhmän yhteisen edun nimissä. 

Organisaation johto voi pyrkiä edistämään tiedonjakamista erilaisilla 

palkkiojärjestelmillä tai erilaisilla määräyksillä. Mutta tärkeämpää on 

organisaation jäsenen henkilökohtainen halu tehtävässään 

menestymiseen jakamalla tietoa myös muille sekä tällaisen kulttuuriin 

luominen organisaatioon. (Hendricks,1999.) Myös Connelly & Kelloway 

(2003) korostavat että organisaation johdolla on keskeinen merkitys 

luodessaan organisaatioon positiivista sosiaalisen vuorovaikutuksen 

kulttuuria ja tätä kautta voidaan ennustaa, että myös tiedon jakamisen 

kulttuuri on mahdollista saada aikaiseksi organisaatiossa. 

 

Vaikka ymmärrys tiedon jakamisen hyödyllisyydestä onkin lisääntynyt, 

niin pääsy tietoon on kuitenkin rajoittunut siitä johtuen, että tieto on 

varastoitunut pääasiassa ihmisten päähän, erilaisiin dokumentteihin sekä 

tietovarastoihin. Siksi monissa organisaatioissa tunnustetaankin hiljaisen 

tiedon merkitys ja sen jakaminen kommunikoimalla ihmisten kanssa, 

jotka tulevat eri taustoista, edustavat erilaisia näkökulmia sekä joilla on 

erilaiset motivaatiot. Lisäksi on huomattava, että tieto vanhenee nopeasti 

ja tietoa onkin tämän vuoksi hankittava jatkuvasti. Myös tiedon jakamisen 

toimintojen ja strategioiden toteutumista on hankalaa mitata ja se 

vaihtelee eri organisaatioiden kesken. Tälläiset eroavaisuudet saattavat 

johtua organisaatioiden jäsenten erilaisista henkilökohtaisista 

ominaisuuksista liittyen esimerkiksi luonteeseen, erilaisiin rakenteisiin, 

prosesseihin ja järjestelmiin organisaatioissa sekä erilaisiin käytössä 

oleviin teknologioihin. (Riege, 2005.) 
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3.2 Jaettu johtajuus 

 

Tiimien suorituskyvyn ja innovatiivisuuden tutkimus on tullut yhä 

tärkeämmäksi, koska monissa organisaatioissa ollaan siirrytty matalampi 

hierarkiseen organisaatiomalliin ja tarvitaan monipuolisempia tapoja 

organisoitua, jotta voitaisiin tehdä luovia ratkaisuja monimutkaisiin 

ongelmiin. Ristiintoimivien ja itseohjautuvien tiimien tuominen 

organisaatioihin on asettanut uusia haasteita organisaatioille, joissa 

toiminta on perustunut vertikaaliseen johtajuuteen sekä yksilön 

innovatiivisuuteen ja suorituskykyyn. Jaettu johtajuus voidaan määritellä 

siten, että se on "Dynaaminen ja interaktiivinen prosessi ryhmän 

yksilöiden kesken, jossa tavoitteena on johtaa toinen toistaan 

saavuttamaan ryhmän tai organisaation tai molempien tavoitteet". (Bligh 

et al.,2006.) 

 

 

 

Kuva 3. Itse- ja jaetun johtajuuden tärkeys tiimitason tietotyössä, malli 

johtajuuden dynamiikasta (Bligh et al.,2006,4) 

 

Itsehallinta tarkoittaa sitä, että yksilö itse ottaa vastuuta omaan työhönsä 

liittyvistä manageriaalisista näkökulmista. Tämä poikkeaa perinteisestä 

tavasta määritellä yksilölle etukäteen tavoitteet siten, että niiden 

noudattamatta jättämisestä seuraa joko "rangaistus" tai että niiden 
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noudattaminen "palkitaan". Itsejohtajuus puolestaan laajentaa 

itsehallinnan käsitettä siihen suuntaan, että yksilön luontainen motivaatio 

täydentää kontrollointiin ja säännöstelyyn liittyviä elementtejä. Luontaista 

motivaatiota ohjaa yksilön halu saada joku tietty tehtävä tehtyä siten, että 

siitä seuraa "palkinto". (Bligh et al.,2006.) 

 

Jaetun johtajuuden tutkijat ovat todenneet, että jaetun johtajuuden 

toimivuuteen vaikuttaa kaksi keskeistä seikkaa. Ensiksikin tiimin jäsenten 

on tarjottava johtajuutta ja pyrittävä vaikuttamaan tiimin suuntaan, 

motivaatioon sekä tukeen. Toiseksi, koko tiimin täytyy luottaa tiimin 

jäsenten yhteiseen johtajuuteen. Jotta edellä mainitut yksilöllisen ja 

kollektiiviset asiat toteutuisivat, niin tiimin jäsenten täytyy uskoa, että 

oman panoksen tarjoaminen ja muiden panoksen hyväksyminen ovat 

tervetulleita ja rakentavia toimintoja. Jotta jaettu johtajuus voisi toteutua, 

niin tiimissä olisi oltava kulttuuri, joka tukee jaetun johtajuuden 

muodostumista ajan mittaan. Lisäksi keskeistä on se, että tiimi saa myös 

tukea ja valmennusta tämän kulttuurin luomiseksi tiimin ulkopuoliselta 

johtajalta. (Carson et al., 2007.) 

 

Erittäin keskeinen asia tiimin jaetun johtajuuden toteutumiselle on se, että 

tiimin jäsenillä on yhteisymmärrys tiimin pääasiallisista tavoitteista sekä 

niistä askelista, joita tiimin on otettava tavoitteisiin pääsemiseksi. 

Tutkimukset osoittavat, että yhteisymmärrys tiimin tavoitteesta on 

keskeinen asia, jotta tiimin jäsenet voivat olla motivoituneita, valtuutettuja 

sekä sitoutuneita itse tiimiin sekä sen tekemään työhön. Kun yhteinen 

näkemys on saavutettu, niin tiimin jäsenet ovat halukkaampia jakamaan 

tehtäviä keskenään, eikä pitämään niitä itsellään. Lisäksi yhteinen 

näkymys auttaa siihen, että tiimin jäsenet alkavat ottamaan 

motivoituneesti askeleita tiimin yhteisen tavoitteen suuntaan. (Carson et 

al., 2007.) 
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3.3 Oppiminen 

 

Peter Senge (1990) on tutkinut teoksessaan "The Fifth Discipline" sitä, 

että mitkä ovat oppivan organisaation perustekijöitä. Tutkimuksissaan 

hän on päätynyt tulokseen, että tekijät ovat: itsehallinta, yhteinen visio, 

tiimioppiminen, sisäiset toimintamallit sekä systeemiajattelu (Lönnqvist et 

al., 2008.) Myös Argyris (1990) puhuu teoksessaan "Overcoming 

Organizational Defences" organisaatiosta sekä organisaatioihin liittyvistä 

oppimiskynnyksistä. Keskeisinä asioina organisaation oppimisessa ovat 

muun muassa halu ja valmiudet tietämyksen siirtämiseen sekä erilaisten 

välittäjien merkitys tiedon jakamisessa. Organisaation oppimis - ja 

uudistumiskykyyn liittyvät näkemykset perustuvat osaltaan 

resurssiperusteiseen näkemykseen dynaamisista kyvykkyyksistä. 

(Lönnqvist et al., 2008.)  

 

Scheinin (1993) mukaan toimiva dialogi on välttämättömyys 

nykyaikaisissa organisaatioissa. Tämä johtuu siitä, että organisaatioiden 

ympäristössä tapahtuu jatkuvia muutoksia ja siten myös oppimisen olisi 

oltava jatkuvaa. Teknologia monimutkaistuu yleisesti kaikissa erilaisissa  

toiminnoissa ja tämä johtaa siihen, että organisaatioiden rakenteet 

pirstoutuvat ja siirtyvät kohti tietoperusteisia hajautuneita aliyksiköitä. 

Näihin aliyksiköihin muodostuu omanlaisensa kulttuurit perustuen 

jaettuun teknologiaan sekä erilaisiin oppimiskokemuksiin. Organisaation 

tehokkuus nojautuu puolestaan toimivaan dialogiin, integraatioon sekä 

koordinointiin näiden erilaisten alikulttuurien rajojen yli. Tästä johtuen 

organisaation oppiminen on vahvasti sidoksissa kykyyn jakaa yhteistä 

visiota ja jaettuja tiedollisia malleja. Tämä tiedollisten mallien jakaminen 

perustuu vahvaan kommunikointiin sekä vuorovaikutukseen ja luo siten 

toimivasta dialogista ensi askeleen kohti organisaation oppimista. 

(Schein, 1993.) 
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Sopeutuvien prosessien hyödyntämisessä keskeistä on uusien 

mahdollisuuksien tutkiminen sekä tähän suhteessa oleva löydettyjen 

"varmuuksien" hyödyntäminen. Tutkimiseen sisältyy muun muassa 

seuraavia keskeisiä termejä kuten hakeminen, variaatio, riskien 

ottaminen, kokeilu, joustavuus sekä innovaatio. Hyödyntämiseen 

puoleestaan liittyvät termit kuten jalostuminen, valinta, tehokkuus, 

implementaatio sekä toteuttaminen. Tällaiseen tutkimiseen ja 

hyödyntämiseen sitoutuu kuluja liittyen käytettyihin resursseihin sekä 

epävarmuuteen tulevista tuloksista. Tästä syystä nämä kaksi asiaa tulisi 

saada tasapainoon, jotta organisaatio pystyisi saavuttamaan kilpailullista 

etua. (March, 1991.) 
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3.4 Organisoituminen 

 

 

Kuva 4. Teoreettinen malli (Sabherwal & Becerra-Fernandez, 2003, 233) 

 

Tietojohtaminen keskittyy organisoitumiseen siten, että saatavilla olevia 

tietoresursseja pyritään hyödyntämään mahdollisimmin hyvin niin, että 

tärkeä tieto saadaan käyttöön missä ja milloin sitä kulloinkin tarvitaan. 

Tietojohtamisessa keskeistä on se, että tieto on tunnistettu ja artikuloitu 

johonkin muotoon ja siihen, että tärkeää hiljaista tietoa voidaan 

hallinnoida. Tietojohtamisen tehokkuus perustuukin siihen, että yksilö 

vastaanottaa ja ymmärtää hänen tehtäviensä suorittamiseen tarvittavan 

tiedon. Hiljaisen tiedon jakaminen useiden yksilöiden välillä, joilla on 

erilainen tausta, näkemykset ja motivaatiot, muodostaa perustan 

organisaation tiedon luomiselle. Tyypillinen yksikkö jossa tietoa jaetaan, 

on tiimi, joka on itseohjautuva ja käsittää erilaisia osaamisalueita ja jolla 

on sama yhteinen tavoite.  Tämä on ensimmäinen vaihe prosessissa, 

jonka lopputuloksena on organisaatiotason tiedon luominen yhdessä 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. (Sabherwal & Becerra-Fernandez, 

2003.) 
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3.5 Kommunikointi 

 

 

Kuva 5. Malli peruskommunikoinnista (Walsham, 2005, 9) 

 

Kuvassa 5 on kuvattu Polanyin (1969) esittämä neli-vaiheinen malli 

peruskommunikoinnista. Lähtökohtana on se, että yksilö A toimii ja pohtii 

toimintaansa. Yksilö aistii mitä hänelle tapahtuu tai mitä hänen 

ympärillään tapahtuu ja muodostaa hiljaista kokemusperäistä tietoa. 

Tämän jälkeen yksilö haluaa jakaa kokemuksensa yksilölle B jotain 

kanavaa pitkin. Yksilön B kyky tulkita yksilön A viestiä riippuu kuitenkin 

yksilön B hiljaisesta tiedosta. Yksilön B tulkinta yksilön A viestistä on 

kognitiivista tyyppiä ja yksilön B tulkinta saattaa olla erilainen kuin yksilön 

A alkuperäinen kokemus. Neljännessä vaiheessa puolestaan yksilö B 

pohtii saamaansa informaatiota, joka vaikuttaa hänen toimintaansa. 

Polanyin teoriat ovat filosofisia ja psykologisia ja käsittävät prosesseja 

liittyen ihmismieleen, kognition ja tiedon luonteeseen. (Walsham, 2005.) 

Walsham (2005) haluaa täydentää tätä teoreettista pohjaa sosiologisesti 

tiedostavilla teorioilla, joissa otetaan huomioon monimutkainen 

sosiaalinen konteksti liittyen kognitioon, oppimiseen ja viestintään 

nykyajan työtilanteissa. Walsham nostaakin esille niin sanotut käytännön 

yhteisöt, jossa keskeistä on se, että oppiminen tapahtuu ensin 

henkilökohtaisella tasolla, mutta oppimisen hyödyntäminen tapahtuu 

yhteisöissä. 
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3.6 Yhteistyö 

 

Yhteistyö on keskeinen asia uusien tuotteiden kehittämiseen liittyvissä 

prosesseissa. On tärkeää erottaa yhteistyön ja kommunikoinnin käsitteet 

toisistaan. Kommunikointi on muodoltaan formaalia kahden osapuolen 

välistä viestintää, kun taas yhteistyö on muodoltaan epämuodollista 

hyviin ihmissuhteisiin perustuvaa toimintaa, jossa osapuolilla on yhteinen 

visio sekä yhteisymmärrys halutusta lopputuloksesta. Kun esimerkiksi 

tiimi kehittää yhdessä uutta tuotetta, saattaa tiimillä olla runsaastikin  

uuteen tuotteeseen liittyviä erilaisia näkökulmia. Jos tiimiltä puuttuu kyky 

muodostaa yhteistyössä yhteinen visio sekä yhteisymmärrys, on uuden 

tuotteen kehittäminen mahdotonta. Verrattaessa tiimiä, jossa yhteistyö on 

hyvällä tasolla, tiimiin jossa yhteistyö ei toimi, niin ero on merkittävä. 

Hyvä yhteistyö takaa luontaisesti motivoituneet tiimin jäsenet sekä tiimin 

toiminnassa näkyy tarvittava synergia uuden tuotteen aikaansaamiseksi. 

On keskeistä, että yhteistyö toimii niin organisaation sisällä kuin 

toimittaessa organisaation ulkopuolisten kontaktien kanssa.  (Ramesh & 

Tiwana,1999.) 

 

Rameshin & Tiwanan (1999) mukaan uusien innovatiivisten tuotteiden 

saaminen markkinoille nopeasti on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää. 

Suurin osa tuotekehityksestä tehdään nykyään tiimeissä, koska tiimien 

uskotaan lisäävän yksilöiden sitoutumista sekä tehokkuutta. Tuotteiden ja 

tekniikoiden monimutkaistuminen jatkuvasti vaatii tehokasta yhteistyötä 

tiimin jäsenten kesken sekä useiden yksilöiden erilaisten taitojen 

yhdistämistä parhaan synergian saavuttamiseksi. Jokaisen tiimin jäsenen 

on kyettävä tuottamaan relevanttia informaatiota kehitettäessä uusia 

tuotteita. Tuosta yhteisestä tietomassasta on tämän jälkeen kyettävä 

organisoimaan, merkitsemään, tiivistämään, suodattamaan ja 

yhdistelemään tieto, joka on merkityksellistä. 
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4. TIETOJOHTAMINEN KETTERÄSSÄ OHJELMISTOKEHITYKSESSÄ 

(SCRUM) 

 

Tässä luvussa käydään läpi tietojohtamiseen ketterässä 

ohjelmistokehityksessä liittyviä lähtökohtia sekä rajoitteet, scrum -

menetelmän keskeiset piirteet, tiedon elinkaari, vaatimusmäärittely, 

tiedon luominen scrum -prosessissa, scrum -prosessin johtamiseen 

liittyviä näkökulmia, kommunikointiin - ja organisoitumiseen scrum -

prosessissa liittyviä näkökulmia sekä oppimista scrum -prosessissa.  

 

Sivananthamin (2012) mukaan ketterissä prosesseissa tiedonvälitys 

perustuu pääasiassa seuraaviin erilaisiin käytäntöihin: 

- julkaisu - ja iteraatiosuunnitelmat 

- pariohjelmointiin ja työnkiertoon 

- päivittäisiin scrum -tapaamisiin 

- päällekkäiseen työhön kykeneviin tiimeihin 

- sprinttiä taaksepäin katsoviin tapaamisiin  

Julkaisu - ja iteraatiosuunnitelmia käytetään tiedonjakamiseen liittyen 

järjestelmään kohdistuviin vaatimuksiin sekä jaettaessa tietoa 

liiketoimintaan liittyvistä asioista asiakkaan ja kehittäjien kesken. 

Iteraation eli sprintin alussa kehitystiimi sekä asiakkaan edustajat 

keskustelevat siitä, mitä pitäisi tehdä seuraavaksi tulevassa sprintissä. 

Läheinen työskentely asiakkaiden ja kehittäjien kesken yleensä auttavat 

rakentamaan luottamusta sekä parempaa ymmärrystä esillä olevista 

asioista. Suora palaute ja siinä tehtävät arviot esimerkiksi työhön 

kuluvasta ajasta on helpompi tehdä kasvotusten kuin perustuen 

erilaiseen dokumentaatioon.  Lisäksi erilaiset virheelliset käsitykset 

voidaan välittömästi korjata kasvokkain kommunikoitaessa. 

(Sivanantham, 2012.)  
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Heikkouksista liittyen kommunikointiin ketterissä menetelmissä voisi 

mainita tiedon jakamisen tiimin ulkopuolelle. Suuressa organisaatiossa, 

jossa saattaa olla useita erilaisia tiimejä jotka työskentelevät 

samanlaisten asioiden parissa, tiedonsiirto näiden tiimien välillä saattaa 

muodostua ongelmaksi. Toisin sanoen ketterissä menetelmissä on vähän 

tukimekanismeja eksplisiittisen tiedon välitykseen jota voitaisiin 

hyödyntää organisaation oppimiseen. Olisikin tärkeää parantaa hiljaisen 

tiedon muuttamista eksplisiittiseen muotoon liittyen tiimin oppimiin 

asioihin hyödyntäessään ketteriä menetelmiä.  Jokaisen sprinttiä 

taaksepäin katsovan tapaamisen prosessista opitut merkittävät asiat tulisi 

dokumentoida ja julkaista sopivaksi katsotussa julkisessa paikassa johon 

kaikilla on pääsyoikeus, esimerkiksi kevytrakenteinen web -sivusto tai 

vastaava. (Sivanantham, 2012.) 

 

Scrum tapaamisten tarkoitus on paljon muutakin kuin vain tiedon 

saaminen. Tapaamisten tarkoitus ei ole vain kertoa, että mitä kukakin on 

tehnyt, vaan vahvuus tulee siinä kun tämä joudutaan kertomaan 

kasvotusten toisten kanssa. Tällä tavalla jokainen yksilö kuuntelee mitä 

toisilla on sanottavaa ja voi auttaa ongelmien kanssa jälkeenpäin. Tämä 

pakottaa yksilöt rohkeuteen sekä rehellisyyteen. Keskusteluissa esille 

nousseet ongelmat pakottavat johdon tarttumaan niihin. Lisäksi se, että 

lupaa seuraavaksi tehdä jonkun tietyn asian laittaa yksilön 

luotettavuuden testiin. Scrum sisältää siten syvää sosiaalista 

kanssakäymistä perustuen luottamukseen tiimin jäsenten välillä. 

(Schwaber & Beedle, 2001.) 

 

Normaalissa tuotteiden valmistuksessa on erittäin hyvä jos prosessi on 

toistettava ja määritelty läpikotaisin. Mutta ohjelmistokehityksessä on 

toisenlaiset vaatimukset ja siihen sopiikin paremmin uudenlainen tapa 

toimia. Mutta uusi tapa toimia vaatii tutkimusta, luovuutta sekä uuden 

oppimista jatkuvasti. (Schwaber & Beedle, 2001.) 

Nonaka ja Takeuchi (1986) kuvaavat artikkelissaan The New New 

Product Development Game kuinka innovatiiviset yritykset luovat uusia 
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tuotteita. He listaavat kuusi keskeistä asiaa uusien tuotteiden luomiseen 

uudella tavalla ja ne ovat: 

1) sisäänrakennettu "epävakaus" 

2) itseohjautuvat tiimit 

3) päällekkäiset kehitysvaiheet 

4) monioppiminen 

5) hienovarainen kontrolli 

6) oppimisen jakaminen organisaatiossa 

 

Sisäänrakennettu "epävakaus" tarkoittaa sitä, että tiimin jäsenillä on 

vapaus tutkia ja olla luovia, mutta samalla heidän täytyy pitää yllä 

korkeita standardeja. Itseohjautuville tiimeille on keskeistä se, että 

liikkeelle lähdetään tilanteesta jossa yksinkertaisesti ei ole olemassa 

perustavaa laatua olevaa tietoa. Sen sijaan tiimi aloittaa "nollasta" ja 

alkaa dynaamisesti luomaan omaa esityslistaa, alkaa ottamaan riskejä ja 

luomaan uusia käsitteitä. Päällekkäisissä kehitysvaiheissa olennaista on 

se, että vaatimuksia löydetään samaan aikaan kun jotain uutta jo 

parhaillaan luodaan. Empiirisesti on todettu, eri kehitysvaiheiden 

päällekkäisyys kehittää tiimin jaettua vastuuta ja yhteistyötä, parantaa 

sitoutumista sekä lisää ongelmanratkaisukykyä, rohkaisee aloitteen 

tekoon, kehittää monipuolisia taitoja sekä parantaa tuotoksen kykyä 

vastata markkinoiden tarpeeseen. "Monioppimisessa" tiimin täytyy olla 

läheisessä yhteydessä ulkopuolisen tiedon lähteeseen, jotta tiimi voi 

nopeasti vastata muuttuviin tilanteisiin. Tällaisessa oppimisessa on kaksi 

keskeistä ulottuvuutta: useat tasot (yksilö, ryhmä, organisaatio) sekä 

useat toiminnot. "Hienovaraiseen kontrolliin" puolestaan kuuluu se, että 

tiimillä on vapaus toimia itsenäisesti ollakseen luova ja tehokas. Johdon 

täytyy kuitenkin muodostaa joitakin kontrolleja, jotta vältytään tiimin 

työskentelyn päätymisen kaaokseen ja nämä kontrollit ovat:  

1) tiimin jäsenten valinta ja jatkuva tasapainottaminen 
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2) avoimen työilmapiirin luominen 

3) kannustaminen jatkuvaan asiakkaan kanssa kommunikointiin 

4) arviointi - ja palkitsemissysteemin luominen perustuen tiimin 

suoriutumiseen 

5) vaihtelevan rytmin hallinta läpi erilaisten kehitysvaiheiden 

6) sen tosiasian hyväksyminen että virheitä sattuu 

7) johdosta riippuvaisen tiimin kannustaminen parempaan 

itseohjautuvuuteen 

Oppimisen jakamiseen organisaatiossa puolestaan sisältyy se, että 

esimerkiksi siirretään jostain hyvin toimivasta tiimistä jäsen uuteen 

aloittelevaan tiimiin. (Schwaber & Beedle, 2001.) 

 

Sivananthamin (2012) mukaan tiedon elinkaari ketterissä menetelmissä 

voidaan kuvata viidellä vaiheella: 

1) Kerää saatavilla oleva eksplisiittinen tieto. Tyypillisesti tämä tapahtuu 

ohjelmisto -projektin alkuvaiheessa ja tarvittava tieto on saatavilla 

erilaisissa tietokannoissa, markkinointi -osastolla, organisaation muilla 

osastoilla, ja niin edelleen. 

2) Sisäistä eksplisiittinen tieto. Kerätty tieto täytyy sisäistää projektiin 

osallistuvien henkilöiden henkilökohtaiseksi hiljaiseksi tiedoksi. 

3) Hyödynnä hankittu tieto. Hankittua hiljaista tietoa täytyy hyödyntää 

projektin toiminnassa. 

4) Opi projektista. Projektin aikana yleensä tapahtuu oppimista,  tehdään 

innovaatioita sekä hyödynnetään uusia metodeja tai tekniikoita. 

5) Muunna opitut asiat eksplisiittiseen muotoon. Opitut asiat tulee 

muuttaa eksplisiittiseen muotoon ja on tallennettava johonkin sopivaan 

paikkaan siten, että tietoa voi hyödyntää myös tulevaisuudessa. 
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Kuva 6. Tiedon elinkaari (Sivanantham, 2012, 2) 
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42 
 

4.1 Vaatimusmäärittelyt scrum -prosessissa 

 

Ohjelmiston vaatimusten kerääminen sidosryhmiltä on melkoinen haaste. 

Vaatimukset ovat joukko tietoa, joka auttaa organisaatiota saavuttamaan 

sen liiketoiminnan tavoitteet. Nämä vaatimukset voidaan (Leen, 2012) 

mukaan ryhmitellä karkeasti neljään ryhmään, jotka ovat: asiakas -, 

liiketoiminta -, työntekijä - sekä tuotenäkökulma. Asiakkaan 

näkökulmassa keskeistä on toimitettavan palvelun laatu. Liiketoiminta 

näkökulmaan taas liittyy se, että organisaation liiketoimintaprosessit 

tulevat tehokkaasti määritellyiksi. Organisaation työntekijöiden 

näkökulmaan puolestaan liittyy se, että heidän taitonsa sekä 

kokemuksensa tulevat huomioiduiksi. Tuotenäkökulmaan taas liittyy se, 

että lopullisen tuotteen ominaisuudet tulevat otetuksi huomioon. Näiden 

erilaisten vaatimusten keräämiseen liittyy olennaisena osana 

intensiivinen kommunikaatio eri sidosryhmien, tuoteomistajan sekä 

scrum -tiimin jäsenten kesken. (Lee, 2012.)  Al-Rawas ja Easterbrook 

(1996) puolestaan toteavat tutkimuksessaan, että laajoihin tietoteknisiin 

järjestelmiin kohdistuu vaatimuksia, jotka voidaan heidän mukaan jakaa 

teknisiin-, toiminnallisiin-, hallinnollisiin- ja sosiaalisiin vaatimuksiin. 

Tällainen tieto on hajaantunut ja sijaitsee monella eri tasolla kyseisellä 

toimialueella. Tämä johtuu siitä, että hyvin usein organisaatioissa kullakin 

jäsenellä on vain hyvin kapea siivu tietämystä joltain tietyltä osa-alueelta. 

Hyvät vaatimusmäärittelyt voidaan saada aikaan vain tehokkaalla 

kommunikaatiolla eri sidosryhmien kesken.  

 

Ketterät ohjelmistokehitysmenetelmät on kehitetty pääsääntöisesti 

vastaamaan "Internet ajan" nopeaan ohjelmistokehitykseen, jolla pyritään 

saamaan aikaan kilpailullista etua. Ketterä lähestymistapa hyödyntää 

teknisiä - sekä manageriaalisia prosesseja, jotka jatkuvasti mukautuvat ja 

ovat säädettävissä kokemuksiin liittyen ohjelmiston kehityksen aikaisiin 

muutoksiin, muuttuviin vaatimuksiin sekä muutoksiin 

kehitysympäristössä. Keskeistä tässä lähestymistavassa ovat nopea 

sekä aikainen toimivan ohjelmistokoodin toimitus. Tämä saadaan 
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aikaiseksi nopeilla ohjelmistokehitys -iteraatioilla. Koska nopeasti 

kehitetty toimiva koodi on ainoa asia josta ollaan kiinnostuneita, niin tämä 

asettaa toissijaiseen asemaan erilaisten analyysien, suunnittelumallien 

sekä dokumentaation roolin ohjelmistokehityksessä. Kriitikkojen mielestä 

tämä nopeasti kehitetyn toimivan koodin vaatimus johtaa väistämättä 

tiedon häviämiseen organisaatiossa sekä puutteellisiin toimintatapoihin 

liittyen ohjelmistokehitykseen laajoissa monimutkaisissa systeemeissä. 

(Turk et al., 2002.)  Rameshin (2007) mukaan tämä liittyy esimerkiksi 

siihen, että kehitystiimin aikaisessa vaiheessa valitsema arkkitehtuuri 

saattaa osoittautua myöhemmin puutteelliseksi. Lisäksi järjestelmän 

skaalautuvuuteen, käytettävyyteen, ylläpidettävyyteen, siirrettävyyteen, 

turvallisuuteen tai suorituskykyyn liittyvät asiat saattavat jäädä liian 

vähälle huomiolle aikaisessa kehitysvaiheessa. Tämä johtuu 

pääasiallisesti siitä, että aikaisessa kehitysvaiheessa huomio keskittyy 

enemmän järjestelmän ydintoimintoihin, eikä toissijaisiin ominaisuuksiin, 

joista kuitenkin saattaa muodostua jopa este järjestelmän myöhemmälle 

käyttöönotolle. 

 

Vaatimusmäärittely -vaiheessa sidosryhmien on mahdollisimman 

tehokkaasti kyettävä kommunikoimaan vaatimukset vaatimusten 

keräämisestä vastaavalle henkilölle, joka sitten analysoi vaatimukset ja 

palauttaa ne sidosryhmän edustajille validoitaviksi. Vaatimusten 

keräämisvaiheessa suurimmat ongelmat liittyvät puutteelliseen 

kommunikaatioon. Kolme yleisintä ongelmaa prosessissa ovat 

tehottomat kommunikointikanavat, rajoitukset liittyen tietoteknisten 

käsitteiden ilmaisuun ja sosiaaliset sekä organisatoriset esteet. (Al-

Rawas & Easterbrook, 1996.) 
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Taulukko 2. Perinteisen ja ketterän vaatimusmäärittelyn eroja (Ramesh 

et al.,2007, 469) 
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Yleisesi voidaan sanoa että, vaatimusmäärittelyssä on neljä vaihetta 

jotka ovat: vaatimusten esiin saaminen, analyysi ja neuvottelu, 

dokumentointi ja validointi. Perinteisessä vaatimusmäärittelyssä pyritään 

määrittelemään ohjelmiston kaikki vaatimukset etukäteen ja ne 

suoritetaan peräkkäisinä vaiheina. Muutosten tekeminen perusteellisen 

vaatimusmäärittely -prosessin jälkeen silloin, kun ohjelmistoa ollaan jo 

toteuttamassa, on erittäin vaikeaa ja tulisi tehdä vaivalloisen 

muutoksenhallinta -prosessin kautta. Ketterässä vaatimustenhallinnassa 

puolestaan lähdetään toisesta näkökulmasta, koska perinteinen 

vaatimusmäärittely -prosessi nähdään aivan liian raskaana 

toimenpiteenä verrattuna ketterään tapaan toimia. Keskeinen 

lähestymistapa ketterässä prosessissa on toimivan järjestelmän toimitus 

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ohjelmistokehitys -prosessia. 

Ketterässä tavassa toimia vaatimusten tunnistaminen, analyysi, 

dokumentointi ja validointi tapahtuvat läpi kehityksen elinkaaren joka 

iteraatiossa uudelleen projektin päättymiseen saakka siten, että vaiheet 

sulautuvat toisiinsa ilman selkeitä rajoja kuten perinteisessä 

vaatimustenmäärittelyssä.  Keskeiset tavat ketterien 

vaatimusmäärittelyjen tekemiseen ovat: käyttäjätarinat (engl. user 

stories), testitapausten kirjoittaminen sekä vaatimusten priorisointi. 

Käyttäjätarinat ovat arkikielellä ilmaistuja yhden tai useamman lauseen 

kuvauksia, joissa ilmenee kuinka järjestelmän lopullinen käyttäjä tekee tai 

kuinka hänen tarvitsee tehdä joku toiminto (Wikipedia, 2013). 

Käyttäjätarinoita käytetään määrittelemään järjestelmän korkeamman 

tason vaatimuksia, joita käytetään keskustelun pohjana ja tätä kautta 

voidaan edetä tarkempiin yksityiskohtiin. Erittäin keskeistä ketterässä 

vaatimustenmäärittelyssä ovat kommunikointi asiakkaan ja kehittäjien 

välillä sekä iteratiivisuus. (Ramesh et al.,2007.) 

 

Seuraavassa kuvassa (kuva 5) nähdään kuinka ketterän menetelmän 

vaatimusmäärittely -käytännöillä pyritään vastaamaan nopeasti 

muuttuvan teknologian, muuttuvien vaatimusten ja tuotteen nopean 

markkinoille saamisen asettamiin paineisiin. Ketterien 

vaatimusmäärittelyjen tekemisellä on sekä hyviä että huonoja puolia. 

Hyviin puoliin kuuluu se, että kyetään tehokkaasti vastaamaan 
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kehityksen aikana tapahtuviin muutoksiin siten, että valmis tuote vastaa 

mahdollisimman hyvin asiakkaan tarpeita ja se saadaan ajoissa 

markkinoille. Tämä osaltaan vähentää ohjelmiston kehitykseen liittyviä 

riskejä. Toisaalta ketterät vaatimusmäärittelyt aiheuttavat haasteita 

kulujen ja aikataulujen arviointiin, arkkitehtuuri saattaa osoittautua 

epäsopivaksi, dokumentaatio voi olla liian suppeaa tai kaikkia 

vaatimuksia ei välttämättä voida vahvistaa. Vaatimuksia validoitaessa 

saatetaan keskittyä liikaa ydintoimintoihin, siten että priorisoinnissa ei 

oteta riittävästi huomioon ei-toiminnallisia vaatimuksia kuten 

skaalautuvuutta, käytettävyyttä, ylläpidettävyyttä, siirrettävyyttä, 

turvallisuutta tai riittävää suorituskykyä. Lisäksi, jotta tarvittava 

kommunikaatio asiakkaan ja kehittäjien välillä olisi tehokasta, asiakkaan 

edustajien pitäisi olla riittävästi saatavilla, heillä tulisi olla riittävä 

luottamus kehitystiimiin sekä asiakkaiden edustajien kesken pitäisi vallita 

yhteisymmärrys järjestelmälle asetetuista vaatimuksista. (Ramesh et 

al.,2007.) 

 

 

 

Kuva 7. Ketterät vaatimusmäärittely -käytännöt ja haasteet (Ramesh et 

al.,2007, 456) 
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4.2 Scrum -prosessin johtaminen ja yhteistyö 

 

Tässä luvussa käydään läpi scrum -prosessin johtamiseen, vastuiden 

selkeyteen, organisaation sidosryhmien tukeen sekä scrum -prosessin 

hallitsemiseen läpi organisaation liittyviä asioita. 

 

Kun organisaatio päättää ottaa käyttöön Scrum -menetelmän, niin usein 

aluksi seuraa epämiellyttävä hetki kun joku huomaa, että "johtajan" rooli 

puuttuu scrum -prosessista kokonaan. Scrum -menetelmä määrittelee 

vain kolme roolia jotka ovat: tuoteomistaja, kehitystiimi ja scrum -mestari. 

Muut suuntaviivat organisaatiolle ovat tukea scrum -tiimiä tai muuten 

pysyä poissa scrum -tiimin tieltä. Perinteisessä yrityksen johtaja -roolissa 

on kysymys mallista "käske ja kontrolloi", jossa johtaja käskee ja alainen 

toteuttaa vaaditut toimenpiteet. Dynaamisessa toimintaympäristössä jota 

ohjelmistokehitys yleensä on, tämä asetelma on vaarassa sortua. 

Johtajan on mahdotonta puuttua jokaiseen yksityiskohtaan, 

riippuvuuksiin , säännöllisiin muutoksiin sekä yllätyksiin. Scrum -

menetelmä perustuu toisenlaiseen lähestymistapaan, joka on 

itseorganisoituvat tiimit. (Deemer, 2009.) 

 

Deemer (2009) listaa 14 tapaa, jotka ovat hyödyllisiä tehtäviä johtajille 

scrum -prosessin tukemiseen: 

1) Auta poistamaan esteitä joita scrum -tiimi itse ei pysty poistamaan. 

2) Pyri tarjoamaan apua tiimille liittyen esiin nouseviin teknisiin ongelmiin. 

3) Pyri tekemään säännöllisiä tapaamisia kasvokkain scrum -tiimin 

jäsenten kesken tarjotaksesi valmennusta ja mentorointia. 

4) Pyri antamaan palautetta kuinka jokin ohjelmiston ominaisuus 

voitaisiin toteuttaa paremmin. 

5) Pyri pysymään ajan tasalla työkaluissa, tekniikoissa sekä 

teknologioissa joita tiimi käyttää. 
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6) Pyri suunnittelemaan koulutusta ja muuta tiimin taitojen kehittämiseen 

liittyvää toimintaa tiimille. 

7) Koita pysyä ajan tasalla toimialan uutisista ja kehityssuunnista. 

8) Koita ennakoida tulevaisuudessa tarvittavia taitoja, työkaluja sekä 

tarpeita. 

9) Suunnittele ja hallinnoi budjettia sekä erilaisia talouteen liittyviä 

kysymyksiä. 

10) Pyri antamaan tietoa siitä minkälaisia ominaisuuksia sekä 

toiminnallisuuksia scrum -tiimin tulisi pyrkiä toteuttamaan. 

11) Pyri tekemään suorituskykyarvioita sekä antamaan palautetta scrum 

-tiimille. 

12) Pyri tekemään urasuunnittelua sekä kehityssuunnitelmia scrum -

tiimin jäsenille. 

13) Haastattele ja palkkaa uusia hyviä scrum -tiimin jäseniä. 

14) Tarvittaessa pyri vaihtamaan sellaiset henkilöt scrum -tiimistä jotka 

eivät suoriudu hyvin. 

 

 

Deemer listaa myös 8 tapaa jotka eivät ole hyödyllisiä johtajille: 

 

1) Pyri välttämään määrittelemästä, että mitkä työt scrum -tiimin pitäisi 

hoitaa. 

2) Pyri välttämään töiden osoittamista scrum -tiimin jäsenille. 

3) Älä pidä kirjaa mitä kukin jäsen tiimissä tekee, koska scrum -prosessi 

pitää siitä huolen. 

4) Älä pyri varmistamaan, että tiimi tekee työnsä koska tiimi itse on 

vastuussa työn saamisesta tehdyksi. 
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5) Älä pyri määrittelemään tiimin työn tekemisen vauhtia koska tiimi pitää 

siitä itse huolen. 

6) Älä pyri olemaan vastuussa tiimin työn tekemisen vauhdista muulle 

johdolle, tämä on tuoteomistajan vastuulla. 

7) Älä raportoi projektin edistymistä jatkuvasti ylemmälle johdolle. Jos 

ylempi johto tätä tietoa vaatii, he pyytävät tiedon projektin edistymisestä 

tuoteomistajalta. 

8) Alä yritä pitää viikoittaisia tapaamisia tiimin jäsenille, koska tiimi pitää 

itse omat tapaamisensa Scrum -prosessin mukaisesti. 

 

Yksi keskeinen asia johon johdon tulisi kiinnittää huomiota on, että 

pyrittäisiin välttämään oikeiden ratkaisujen löytymistä kehitykseen 

liittyviin asioihin vain talon sisältä. Keskeistä olisi myös hankkia tällaista 

tietoa talon ulkopuolelta. Olisi myös tunnustettava se tosiasia, että 

iteratiiviseen ja dynaamiseen työskentelytyyliin kuuluu keskeisesti 

yrittäminen ja epäonnistuminen. Ylimmän johdon tulisi pyrkiä yrittämiseen 

ja epäonnistumiseen tarkoituksenmukaisesti pitäen kuitenkin selkeät 

päämäärät ja sietämällä epämääräisyyttä. Mutta samaan aikaan tulisi 

asettaa haastavia tavoitteita ja luomalla tietynlaista jännitettä tiimin 

työskentelyyn. (Takeuchi & Nonaka, 1986.) 

 

Boehmin (2002) mukaan jos asiakkaiden edustajat eivät ole sitoutuneita, 

asiantuntevia, yhteistyökykyisiä, edustavia ja valtuutettuja, niin kehitetyt 

tuotteet eivät tule vastaamaan niiden käyttötarkoitusta. Tai ainakaan näin 

ei tule tapahtumaan täysimääräisesti. Jotta tuotteesta muodostuisi täysin 

halutunlainen, niin käytettäessä ketteriä menetelmiä keskeistä on 

asiakkaiden sitoutunut kehityksessä mukana oleminen kehitystiimin 

kanssa. Tällä tavalla saadaan varmistettua, että asiakkaiden edustajien 

hiljainen tieto saadaan täydessä laajuudessaan hyödynnettyä. Tämä on 

erityisen tärkeää siksi, koska ketterissä menetelmissä ei painoteta niin 

paljon toimivaa dokumentaatiota kuin perinteisissä menetelmissä. 

(Boehm, 2002.) 
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Yksi organisaation keskeisiä tehtäviä auttaessaan scrum -tiimiä 

onnistumaan on erilaisten ilmaantuvien esteiden poistaminen. Jos johto 

ei ole kiinnostunut scrum -tiimin eteen tulevien esteiden poistamisesta, 

niin on selvää, että se ei myöskään voi olla kovin kiinnostunut meneillään 

olevasta projektista. Jos johto ei osaa tai pysty poistamaan tiimin työtä 

haittaavaa estettä, niin edessä voi olla jopa sprintin keskeyttäminen. Yksi 

johdon keskeinen tehtävä organisaatiossa on tuottavuuden pitäminen 

mahdollisimman hyvällä tasolla. Voidaankin todeta, että aina kun scrum -

tiimin eteen tulee joku mahdollinen este, niin siinä täytyisi nähdä 

mahdollisuus auttaa projektia onnistumaan.  (Schwaber & Beedle, 2001.) 

 

Kun perinteisiä ohjelmistokehitysmenetelmiä harjoittaneissa 

organisaatioissa siirrytään ketteriin ohjelmistokehitysmenetelmiin, niin 

saattaa ilmetä joitain ongelmia. Ongelmat saattavat liittyä esimerkiksi 

käytössä oleviin alijärjestelmiin, erilaisiin elinkaariin tai esimerkiksi 

vaatimusten käsittelyyn. Organisaatiossa saattaa esimerkiksi olla 

käytössä sellaisia tietoteknisiä järjestelmiä joita tavallisesti hallinnoidaan 

erittäin suunnitelmallisesti ja niiden integroiminen ketterästi tuotettuihin 

ohjelmiston osiin on hankalaa. Näillä järjestelmillä voi olla hyvinkin 

erilaisia elinkaaria. Lisäksi esimerkiksi henkilöt jotka ovat tottuneet 

käsittelemään erilaisia vaatimuksia perinteisin menetelmin, saattavat 

kokea ketterien menetelmien toiminnallisten ja joskus epämuodollistenkin 

vaatimusten käsittelyn vieraaksi. (Boehm & Turner, 2005.) 

 

Olisikin erittäin hyödyllistä valmistautua ketteriin menetelmiin 

analysoimalla olemassa olevat prosessit ja tiedostaa poikkeavuudet 

tulevan menettelytavan sekä odotusten suhteen.  Olisikin tärkeää 

tunnistaa prosessin todelliset tarpeet ja keskittää huomio vain 

välttämättömiin prosessin kohtiin. Olisi hyvä pyrkiä määrittelemään tietyt 

toiminnallisuudet ja vastuut ihmisille sekä tunnistaa arkkitehtuurista 

sellaiset osat jotka taipuvat ketteriin menetelmiin hyvin ja ne jotka eivät. 

Olisi myös pyrittävä eroon perinteisissä menetelmissä ilmenevistä 
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projektin erilaisista merkkipaaluista ja oppia omaksumaan iteratiivinen 

lähestymistapa, jossa tunnustetaan arvaamattomien hidasteiden 

mahdollisuus. Lisäksi tulisi pyrkiä tukemaan erilaisia ketteriä käytäntöjä 

liittyen olemassa oleviin prosesseihin sekä uusiin organisaation 

prioriteetteihin.  Ennen varsinaista siirtymistä ketteriin menetelmiin olisi 

hyvä tehdä yksi pilotti -projekti jossa erilaisia vaikutuksia voidaan 

arvioida. (Boehm & Turner, 2005.) 

 

Ihmisiin liittyvät asiat ovat keskeisessä roolissa ketteriin menetelmiin 

siirryttäessä.  Ihmiset on saatava omaksumaan ketterät menetelmät ja 

integroitumaan ketteriin menetelmiin liittyviin prosesseihin. Heille on 

asetettava järkeviä tavoitteita, annettava nopeaa palautetta, tarjottava 

omistajuutta ja joustavuutta. Perinteisillä johtajilla voi olla urautuneita 

tapoja pyrkiä kontrolloimaan prosesseja vanhaan malliin. Perinteisillä 

projektipäälliköillä puolestaan on ketterissä menetelmissä kaksi keskeistä 

roolia eli suojelija ja valmentaja. Toisaalta he toimivat muun 

organisaation ja scrum -tiimin välissä estäen scrum -tiimin työn häirinnän 

sekä toisaalta heillä on valmentajan rooli tarjoten kokenutta teknistä apua 

scrum -tiimille tarvittaessa. (Boehm & Turner, 2005.) 
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4.3 Organisoituminen ja kommunikointi scrum -tiimissä 

 

Tässä luvussa käydään läpi yleisiä asioita liittyen scrum -tiimin 

organisoitumiseen ja kommunikointiin. 

 

 

Kuva 8. Dickinsonin ja McIntyren malli tiimityöskentelystä (Moe et al., 

2010, 482) 

 

Ohjelmistokehitys pohjautuu vahvasti tiimin suorituskykyyn. Yleinen tiimin 

määritelmä on pieni määrä ihmisiä toisiaan täydentävillä taidoilla, jolla on 

yhteinen tavoite, johon tiimi on vahvasti sitoutunut sekä tietyt 

olettamukset tiimin suorituskyvystä. Tiimin työskentely perustuu vahvasti 

periaatteille jossa toisten mielipiteitä kuunnellaan ja niihin vastataan 

rakentavalla tavalla siten, että annetaan toisille myös mahdollisuus olla 

toista mieltä sekä toisten tukemiseen samalla kun toisten mielipiteet sekä 

saavutukset tunnustetaan ryhmän keskuudessa. Voidaan ajatella, että 

tiimin muodostumiseen liittyy neljä vaihetta jotka ovat itse 

muodostuminen, "myrskyisä vaihe", normien muodostuminen ja tämän 

tuloksena muodostuu tiimin suorituskyky (engl. forming, storming, 

norming, performing). (Moe et al., 2010.) 
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On tutkittu paljon sitä, mitä prosesseja sekä komponentteja sisältyy tiimin 

muodostamiseen sekä sitä, miten tiimin yhteistyöskentely vaikuttaa tiimin 

tehokkuuteen sekä suorituskykyyn. Mutta yleisesti ei ole saavutettu 

yhteisymmärrystä tiimin muodostumiseen liittyvistä peruskäsitteistä. 

Kuvassa kaksi on kuvattu Dickinsonin ja McIntyren mallia, jossa 

tiimityöskentely koostuu seitsemästä eri peruskomponentista. Nämä 

ovat: kommunikaatio, tiimin suuntautuneisuus, tiimin johtajuus, valvonta, 

palaute, tuki sekä koordinointi. (Moe et al., 2010.) 

 

Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa jolla edistää tiimin itseohjautumista.  

Keskeinen kysymys kuuluukin, että kuinka paljon tietynlaista 

päällekkäisyyttä sekä tiimitason autonomiaa organisaatiossa ylipäänsä 

voi olla. Keskeistä on pyrkiä määrittelemään tietynlaisen 

päällekkäisyyden sekä tiimitason autonomian aste, joka parhaiten 

palvelee yksilön, tiimin sekä organisaation tarpeita. (Moe et al., 2009.) 

 

Kuva 9. Salas et al. ehdotus "Viiden suuren" -tiimityöskentelymallista  

(Moe & Dingsdyr, 2008, 14) 
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Toinen kilpaileva ehdotus malliksi tiimityöskentelyn keskeisistä 

komponenteista on Salasin et al. niin kutsuttu "Viiden suuren" -malli.  

Viisi keskeistä komponenttia tiimityöskentelyn ymmärtämiseksi ovat: 

tiimin johtajuus, keskinäinen suorituksen valvonta, tukeminen, 

sopeutuminen sekä tiimin suuntautuneisuus. Tiimin tehokkuus 

muodostuu näistä viidestä keskeisestä komponentista. Tiimin 

johtajuudessa keskeinen rooli on scrum -mestarilla, jonka tehtävänä on 

toimia ikään kuin valmentajana suojellen tiimiä ulkonaisilta häiriöiltä. 

Keskeistä on myös poistaa esteitä tiimin tieltä sekä mahdollisuuksien 

mukaan helpottaa tiimin työtä. On myös hyvä huomata, että tiimin 

johtajuus on oikeastaan jaettua tuoteomistajan, scrum -mestarin sekä 

itseohjautuvan tiimin kesken. Keskinäiseen suorituksen valvontaan 

kuuluu se, että palautetta jaetaan joka päivä ja joka iteraatiossa. Toisten 

tukeminen on erittäin keskeisessä roolissa, koska ketterässä 

ohjelmistokehityksessä tilanteet sekä ympäristö saattavat muuttua 

merkittävästikin kesken kehitystyön. Sopeutumiskykyä puolestaan 

tarvitaan aina koska scrum -prosessissa tyypillistä on muutokseen 

reagoiminen. Tiimin suuntautuneisuuteen puolestaan vaikuttaa yhteinen 

visio odotetusta lopputuloksesta. Lisäksi scrum -prosessi tehostaa tiimin 

suuntautuneisuutta suunnitelmilla sekä sprinttiä taaksepäin katsovilla 

kokouksilla sekä kannustaa muutenkin itseohjautuvuuteen. (Moe & 

Dingsdyr, 2008.) 

 

Nämä viisi komponentti puolestaan tarvitsevat kolme kontrolli -

mekanismia, jotka ovat: jaetut tiedolliset mallit, keskinäinen luottamus 

sekä jatkuva kommunikaatio. Jaetuissa tiedollisissa malleissa keskeinen 

rooli scrum -prosessia ajatellen on tuoteomistajalla, jolla on tietty visio, 

jota kohti pyritään sekä suunnitelmat tavoitteeseen pääsemiseksi. Lisäksi 

keskeisessä roolissa on sprinttiä taaksepäin katsova kokous sekä 

päivittäinen scrum -tapaaminen, jossa tietoa jaetaan tiimin sisällä. 

Jatkuvaa kommunikaatiota puolestaan käydään scrum -tiimissä joka 

päivä sekä erityisesti jokaisen sprintin lopussa. Scrum -prosessissa ei ole 
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suoranaista mekanismia luottamuksen rakentamiseen tiimin jäsenten 

välillä, mutta kuitenkin oletetaan vedoten tiimin itseohjautuvuuteen, että 

tällainen luottamuksen kulttuuri olisi automaattisesti olemassa. 

Luottamuksella on suora vaikutus tiedonjakamiseen, koska tiimin jäsenen 

on tällöin oltava valmis ottamaan riskiä luottaessaan toiseen tiimin 

jäseneen. Hänen on mahdollisesti myönnettävä omat virheensä ja oltava 

valmis ottamaan palautetta. Keskinäinen luottamus on ehdoton edellytys, 

jotta tiimi pystyy aidosti olemaan itseohjautuva. (Moe & Dingsdyr, 2008.) 

 

Moe et al. (2009) määrittelevät viisi ohjetta joita tulisi soveltaa kun 

pyritään edistämään itseohjautuvan tiimin toimintaa: 

 

1) Pyri harjoittelemaan työnkiertoa tiimin jäsenten kesken. Jos tiimissä on 

vain vähän päällekkäistä osaamista, niin tiimistä tulee haavoittuva. 

Esimerkiksi pariohjelmointi sekä työnkierto muodostavat päällekkäistä 

osaamista tiimiin ja tiimin toiminnasta tulee joustavampaa. 

2) Pyri sijoittamaan tiimin jäsenet samaan tilaan. Tämä edistää 

keskustelua tiimin jäsenten kesken ja vähitellen he alkavat 

keskustelemaan tehtävistään ja ongelmista, jonka parissa he 

työskentelevät. 

3) Arvosta asiantuntijoita joilla on laajaa osaamista. Yrityksen kulttuurin 

tulisi arvostaa asiantuntijoita joilla on laajaa osaamista sekä osaamista, 

joka on päällekkäistä. Tämä tulisi myös ottaa huomioon 

rekrytointiprosessissa. 

4) Pyri rakentamaan luottamusta ja sitoutumista. Johdon tulisi pyrkiä 

välttämään kontrollointia joka tappaa luovuuden ja spontaanisuuden. 

Tiimiä tulisi kannustaa jatkuvaan oppimiseen sekä motivoida tiedon 

keräämiseen. Kun tiimin jäsenet työskentelevät kohti yhteistä 

päämäärää, niin siitä seuraa luottamusta ja sitoutumista. 

5) Pyri osoittamaan tiimille vain yksi projekti kerrallaan. Jos tiimin jäsenet 

työskentelevät useassa projektissa samanaikaisesti, niin tämä saattaa 
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aiheuttaa sen, että tiimin jäsen sitoutuu enemmän johonkin tiettyyn 

projektiin itseohjautuvuuden kustannuksella. 

 

 

 

Kuva 10. Alistair Cockburnin kommunikaatio muodot (Melnik & Maurer, 

2004, 3) 

 

Melnikin ja Maurerin (2004) mukaan pelkästään kodifioituun tietoon 

tukeutuminen on yksi keskeisimmistä syistä miksi perinteisiin 

menetelmiin tukeutuvat tiimit epäonnistuvat tiedonjakamisessa. Tehokas 

kommunikointi käsittää sisällöllisen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvät 

ulottuvuudet.  Mitä monimutkaisemmista käsitteistä on kyse, sitä 

interaktiivisempaa tiedon jakamisen tulisi olla suoran verbaalisen 

kommunikoinnin kautta. Kasvokkain tapahtuva kommunikaatio takaa 

tehokkaamman kanavan kommunikointiin, koska siinä tieto voidaan 

välittää useita "jonoja" pitkin esimerkiksi fyysinen läsnäolo, ruumiin kieli 

sekä äänensävy. Tällaiset tehokkaammat kommunikointikanavat ovat 

erityisen tärkeitä silloin kun käsiteltävät käsitteet sisältävät paljon 

monimutkaisuutta sekä epävakautta esimerkiksi käytäessä läpi 

ohjelmiston vaatimuksia. On tärkeää huomata, että kaikenlainen 

tiedonjakaminen, oli se muodollista tai epämuodollista, vaatii yleistä 

tietämystä viestin muotoilemiseksi kommunikoitavaan muotoon. Lisäksi 

on tärkeää tunnistaa minkälaista taustatietoa vastaanottajalla on että 

tarpeellinen tieto tulee kommunikoiduksi. (Melnik & Maurer, 2004.) 
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4.4 Oppiminen scrum -prosessissa 

 

Uusien tuotteiden luominen vaatii tutkimusta sekä luovuutta ja näiden 

kahden asian yhdistelmästä päästään sujuvasti tiedon luomiseen. 

Vaatimusten kerääminen uutta ohjelmistoa varten osoittaa selkeästi sen, 

että taustalla on paljon hiljaista tietoa joka tulisi muuttaa toimivaksi 

koodiksi. Ohjelmistokehityksessä esimerkiksi ohjelmistokoodi, erilaiset 

dokumentit, UML -mallit (Unified Modeling Language) sekä grafiikka ovat 

eksplisiittistä tietoa. Toisaalta taas ohjelmistojen käyttäjillä, tietyn 

toimialueen asiantuntijoilla sekä kokeneilla kehittäjillä on erityistä 

kyvykkyyttä ja tietoa, joka on laadultaan hiljaista tietoa. Tämän takia 

scrum -menetelmä painottaakin tiedon luomista (Nonaka & Takeuchi 

1995) erilaisissa jaksoissa, jotka ovat: tiedon sosialisoiminen (engl. 

socialization), tiedon ulkoistaminen eksplisiittiseen muotoon (engl. 

externalization), tiedon yhdistäminen (engl. combination) sekä tiedon 

sisäistäminen (engl. internalization). (Schwaber & Beedle, 2001.) 

 

Scrum -tiimi luo siis tietoa seuraavien mekanismien kautta: 

- Hiljaisen tiedon jakaminen: esimerkiksi kehittäjät vaihtavat ideoita 

vaatimuksista tai suunnittelusta scrum -tapaamisissa tai 

työskennellessään pareina. 

- Käsitteiden luominen: esimerkiksi erilaisten suunnittelumallien luomien. 

- Käsitteiden validointi: esimerkiksi kehittäjät validoivat 

ohjelmistovaatimuksia sekä suunnittelua. 

- Mallin valmistaminen: esimerkiksi prototyypin rakentaminen. 

- Tiedon jakaminen eri tasoille: tyypillisesti tämä tapahtuu siten, että uusi 

iteraatio -kierros alkaa uudestaan alusta ja tieto on jalostunut siinä välillä. 

(Schwaber & Beedle, 2001.) 
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Takeuchin ja Nonakan (1986) mukaan olisi keskeistä että, projekti -tiimi 

koostuisi eri osa-alueiden asiantuntijoista, prosessit olisi tarkkaan mietitty 

ja toiminnallisuusmallit olisi harkittu, jotta saavutettaisiin parhaat 

edellytykset uuden tuotteen kehittämiseksi. Monipuolisen tiimin 

kokoamisen lisäksi välttämätöntä olisi pyrkiä kohti tiimin tehokasta 

vuorovaikutusta. Lisäksi kun tiimi sijoitetaan samaan tilaan, niin jonkun 

toisen tiedosta tulee vuorovaikutuksessa sinun omaa tietoasi ilman omaa 

yrittämistäsi (esimerkiksi kaksi osapuolta aloittaa keskustelun jostain 

aiheesta ja kolmas osapuoli vain kuuntelee). (Takeuchi & Nonaka, 1986.) 

 

Koska tiimin jäsenet toimivat läheisessä vuorovaikutuksessa 

ulkopuolisten tiedon lähteiden kanssa, he pystyvät vastaamaan nopeasti 

muuttuviin vaatimuksiin. Keskeistä on että, yrityksen ja erehdyksen 

kautta saadaan kavennettua mahdollisia toimivia ratkaisuja ja päädytään 

juuri oikeaan. Tiimin tulisi lisäksi pyrkiä hankkimaan laajaa tietämystä 

sekä monipuolista osaamista pystyäkseen ratkaisemaan tuotteen 

kehitykseen liittyvät ongelmat mahdollisimman nopeasti. Tällainen 

osaaminen voidaan jakaa kahteen ulottuvuuteen monilla tasoilla (yksilö, 

ryhmä sekä organisaatio) sekä läpi erilaisten toimintojen. Tällaista 

oppimista voidaan kutsua "monioppimiseksi". Toinen keskeinen 

oppimisen ulottuvuus on puolestaan esimerkiksi jonkun tietyn osa-alueen 

asiantuntijan meneminen vielä syvemmälle kyseisen osa-alueen 

tiedossa, niin kutsuttu syväoppiminen. (Takeuchi & Nonaka, 1986.) 

 

Oppimista organisaatiotasolla voidaan tukea esimerkiksi käynnistämällä 

oppimiseen tähtäävä ohjelma organisaatiossa esimerkiksi 

henkilöstöosaston toimesta. Yksilötasolla voidaan seurata noin yleensä 

mitä mielenkiintoista alalla tapahtuu. Lisäksi tärkeää olisi tietää mihin 

erilaiset tietyn osa-alueen "harrastajat" keskittyvät sekä yrittää ottaa 

selvää käyttäjien näkökulmaa.  Samaan aikaan johdon tulisi välttää 

jäykkää kontrollia joka vaikuttaa suoraan henkilöstön luovuuteen ja 

spontaanisuuteen. Lisäksi tulisi kannustaa oppimiseen kokeilun kautta. 

Oppiminen enemmänkin virheistä kuin onnistumisista olisi keskeistä, 
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siten että tämä kuitenkin tapahtuu luovalla tavalla ilman sortumista 

itsestään selviin virheisiin. (Takeuchi & Nonaka, 1986.) 

 

Opittujen asioiden siirtäminen organisaation sisällä voi puolestaan 

tapahtua esimerkiksi siirtämällä jonkun tiimin huippuosaaja vaikka 

toiseen aloittelevaan tiimiin. Tietämystä voidaan myös siirtää 

muuntamalla hyväksi havaitut projektin toimintatavat yleisesti 

käytettäviksi standardeiksi käytännöiksi. Mutta on hyvä kuitenkin 

huomata, että tietyt standardit käytännöt  voivat muuttua toimimattomaksi 

jos toimintaympäristössä tapahtuu yllättäviä muutoksia. Silloin keskeistä 

olisi oppia pois vanhoista opeista. Tällä tavalla tiimi pysyy kiinni 

vallitsevissa ulkoisen toimintaympäristön realiteeteissa.  (Takeuchi & 

Nonaka, 1986.) 
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4.5 Yhteenveto 

 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu luvuissa kaksi, kolme 

sekä neljä esitetyistä käsitteistä ja määritelmistä sekä niiden 

keskinäisistä yhteyksistä. 

 

 

Kuva 11. Teoreettinen viitekehys 

 

Asiakkailta tulevat vaatimukset ovat oikeastaan tietoa siitä, minkälainen 

tulevan tietojärjestelmän tulisi olla ja pitäisi sisältää. Näitä vaatimuksia voi 

tulla organisaation ulkopuolisilta asiakkailta tai oman organisaation 

sisältä. Vaatimusten välittämistä asiakkaalta kehitystiimille voidaan pitää 

tietojohtamisen termein tiedon jakamisena. Myös kommunikointi on yksi 

keskeisiä tämän työn käsitteitä. Oppimista tapahtuu puolestaan monilla 

eri tasoilla.  Scrum -tiimin johtamisen voidaan ajatella liittyvän jaettuun 

johtajuuteen ja muun organisaation yhteistyön johtamisen voidaan 

ajatella puolestaan liittyvän käsitteeseen yhteistyö. 
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5. MENETELMÄ -OSUUS 

 

Empiria -osuudessa esitellään tutkimuksen kohdeorganisaatio, esitellään 

tutkimuksen tiedonhankinnan strategia, esitellään tutkimusaineisto sekä 

kerrotaan tutkimusaineiston käsittelyn vaiheet sekä pohditaan 

tutkimuksen luotettavuutta. 

 

5.1 Kohdeorganisaatio 

 

Samlink on yksi Suomen suurimmista rahoitusalan tietoteknisten 

ratkaisujen asiantuntijoista ja ainoa monipankkijärjestelmien toimittaja. 

Samlink tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja pankkitoiminnan eri alueille. 

Palveluista voisi mainita monipuoliset peruspankkijärjestelmät, 

yksityishenkilöiden ja yritysten maksamisen palvelut, 

maksujenvälittämiseen liittyvät järjestelmät, kattava ja nopeasti kehittyvä 

korttijärjestelmä, joustava luottopäätösjärjestelmä sekä 

sijoitusjärjestelmät säilytys- ja arvo-osuusjärjestelmistä emissioiden 

hoitoon. Sähköinen liiketoiminta on avainasemassa, ja Samlink panostaa 

voimakkaasti monipuolisiin ja turvallisiin verkkoasioinnin palveluihin. 

Pankkien toimintaa säänteleviä viranomaisvaatimuksia varten Samlink 

tarjoaa viranomaisraportointipalveluja. (www.ttlry.fi/SAMLINK-OY) 

 

 

5.2 Tiedonhankinnan strategia 

 

Tässä tutkimuksessa on käytetty laadullista tutkimusotetta koska 

laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus soveltuu hyvin silloin kun ollaan 

kiinnostuneita tapahtumien yksityiskohtaisesta rakenteesta sekä mukana 

olleiden yksittäisten toimijoiden merkityksestä. Keskeistä oli myös se, 

että haluttiin tutkia luonnollisia tilanteita, joita ei voida järjestää kokeeksi 
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eikä muutoinkaan voida kontrolloida kaikkia vaikuttavia tekijöitä.  Lisäksi 

tavoite oli saada tietoa tutkittavaan tapaukseen liittyvistä syy-

seuraussuhteista. (Metsämuuronen, 2008.) 

 

Laadullisista tutkimusmetodeista keskeisiä olivat havainnointi, 

haastattelu, litterointi ja tekstianalyysi. Havainnoinnissa yritettiin 

ymmärtää vallitsevaa kulttuuria. Haastattelussa valituille yksilöille 

esitettiin kysymyksiä, johon haastateltavat pyrkivät vastaamaan 

mahdollisimman avoimesti. Tämän jälkeen haastattelun tulokset 

litteroitiin sen ymmärtämiseksi kuinka tutkittavat organisoivat puheensa. 

Tämän jälkeen tehtiin tekstianalyysi, jossa on pyritty haastateltavien 

yksilöiden käyttämien kategorioiden ymmärtämiseen. Empiirisen -

osuuden tarkoituksena on ollut pyrkiä teorian sekä empirian 

vuoropuheluun eli deduktioon ja tätä kautta tulkitsemaan tutkittavaa 

ilmiötä. (Hirsjärvi et al.1997.) 

 

Laadullisen tutkimuksen lajeista päädyttiin tapaustutkimukseen, koska 

tarkoituksena oli saada yksityiskohtaista, intensiivistä tietoa pienestä 

joukosta toisiinsa suhteessa olevia tapauksia. Tutkimuksessa oltiin 

kiinnostuneita prosesseista, joita tutkittiin luonnollisissa tilanteissa. 

Aineisto kerättiin haastatteluilla ja tavoitteena on ollut ilmiöiden kuvailu. 

(Hirsjärvi et al.,1997.) 

 

Tämä tutkimus toteutettiin vertailevana tutkimuksena siten, että tulokset 

on purettu käyttämällä toteavaa vertailua. Vertailevassa tutkimuksessa 

tarkasteltiin tapauksia jotka kuuluivat samaan lajiin, mutta eroavat 

kuitenkin jollakin tavalla toisistaan. Vertailussa tarkasteltiin ja 

täsmennettiin näitä eroavaisuuksia ja lisäksi tutkittiin mahdollisia 

johdonmukaisesti vaihtelevia eroja. Tutkimuksessa tarkasteltiin kolmea 

tapausta ja tulokset taulukoitiin. Tutkimuksessa päätettiin itse, että mitkä 

olivat ne kiinnostavat tapausten piirteet tai ominaisuudet jotka taulukoitiin 

vertailtaviksi. Analyysin edetessä uusia ominaisuuksia voitiin lisätä ja 
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tarpeettomia jättää pois. Toteavassa vertailussa on pyritty kuvaamaan ja 

sekä myös selittämään tapauksissa havaitut invarianssit eli 

muuttumattomuudet. (Routio, 2004.) 

 

Tutkimuksen haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina koska 

puolistrukturoitu haastattelu eli teemahaastattelu sopii hyvin tilanteisiin, 

joissa pyritään selvittämään heikosti tiedostettuja asioita (tietojohtamisen 

termi voi olla haastateltaville tuntematon) . Haastateltavien määrä oli 

varsin pieni, mutta haastatteluista saatavan tiedon laatu on tavoitteen 

mukaan varsin syvää. (Metsämuuronen, 2008.) 

 

Teemahaastattelussa hyödynnettiin etukäteen valittuja teemoja sekä 

niihin liittyviä tarkentavia kysymyksiä. Teemahaastattelussa pyrittiin 

korostamaan haastateltavien tulkintoja sekä heidän antamiaan 

merkityksiä asioille sekä sitä, miten merkitykset syntyvät 

vuorovaikutuksessa. (Tuomi & Sarajärvi, 2009.) 

 

5.3 Tutkimusaineisto 

 

Tutkimusaineisto kerättiin tutkimuksen tekijän omasta työorganisaatiosta 

siitä syystä, että haluttiin selvittää juuri kyseisen organisaation scrum -

prosessien toimintaa. Lisäksi jokapäiväisessä työssä haastateltavien 

henkilöiden kanssa on syntynyt keskinäinen luottamus siten, että 

haastateltavilta oli mahdollista saada mahdollisimman rehellisiä 

vastauksia haastattelukysymyksiin. 

 

Tutkimusaineisto kerättiin viideltä haastateltavalta. Haastateltavina oli 

neljä ohjelmistokehittäjää, joista kaksi toimii samanaikaisesti myös scrum 

-mestarin tehtävässä, sekä yksi konseptisuunnittelija. Haastateltavien 

työkokemus vaihteli seitsemästä vuodesta kahteenkymmeneenyhteen 

vuoteen. Haastattelut pidettiin rauhallisissa neuvottelutiloissa yksitellen 
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siten, että muiden mielipiteet eivät päässeet vaikuttamaan 

haastateltavaan. Haastattelut kestivät kahdestatoista minuutista 

kolmeenkymmeneenkahteen minuuttiin. Haastattelut tallennettiin 

nauhurilla ja haastattelut litteroitiin jälkeenpäin. Haastatelluista kolme on 

työskennellyt prosessissa A ja B sekä kaksi haastateltavaa on 

työskennellyt prosessissa C. 

 

5.4 Tutkimusaineiston käsittely 

 

Näkökulmana tässä tutkimuksessa tehdyssä vertailussa oli tuoda esille 

eroavaisuuksia sekä samankaltaisuuksia kolmessa eri scrum -prosessin 

mukaisessa projektissa. Tutkittavat projektit valittiin siten, että niissä 

toivottiin olevan tiettyjä eroavaisuuksia suhteessa toisiinsa. Erityisenä 

kiinnostuksen kohteena oli erovaisuudet , joihin voidaan mahdollisesti 

vaikuttaa tietojohtamisen keinoin ja selittää tutkittavaa ilmiötä 

mahdollisimman hyvin.  

 

Tutkimus toteutettiin vertailevana tutkimuksena, jossa analyysipisteiksi 

valittiin: 

- vaatimusmäärittelyt 

- tiimin organisoituminen ja kommunikointi 

- tiimin johtaminen ja yhteistyö 

- oppiminen  

 

Vertailevan tutkimuksen analyysipisteet on johdettu tutkimuksen 

alatutkimuskysymyksien sekä teoria -osuudessa läpikäydyn 

aikaisemman tutkimuksen perusteella. Keskeinen asia liittyen yllä 

mainittuihin analyysipisteisiin on, se että kaikkiin näihin asioihin voidaan 

vaikuttaa tietojohtamisen keinoin kiinnittämällä huomiota tiedon 

jakamiseen, johtamiseen sekä oppimiseen liittyviin näkökulmiin. Scrum -
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prosessi itsessään pitää sisällään joitakin yllä mainituista asioista, mutta 

tietojohtamisen keinoin moni asia voidaan tehdä vieläkin paremmin ja 

toiminta eri scrum -prosessien kesken voi vaihdella huomattavastikin. 

 

Tutkimustulokset -osissa käydään läpi havainnot liittyen neljään 

aikaisemmin mainittuun analyysipisteeseen kolmen eri projektien osalta. 

Projektien osalta keskeiset analyysipisteisiin liittyvät havainnot 

taulukoitiin ensiksi erikseen. Seuraavaksi havaitut erovaisuudet 

projekteissa koottiin yhteen taulukkoon ja tehtiin vertailua. Lopuksi tehtiin 

yhteenveto projekteissa havaittujen samankaltaisuuksien ja poikkeamien 

avulla. 

 

Tutkimusaineiston käsittely toteutettiin hyödyntämällä sisältöanalyysi -

menetelmää, koska kyseisellä menetelmällä voidaan analysoida 

dokumentteja systemaattisesti ja objektiivisesti siten, että on mahdollista 

tarkastella haastateltavien antamia inhimillisiä merkityksiä. Dokumentilla 

tarkoitetaan tässä yhteydessä haastatteluja, jotka saatettiin kirjalliseen 

muotoon.  Analyysissä on pyritty luomaan sanallinen ja selkeä kuvaus 

tutkittavasta ilmiöstä. Haastatteluaineisto on pyritty saamaan 

mahdollisimman tiiviiseen ja selkeään muotoon kadottamatta aineiston 

sisältämää informaatiota. (Tuomi & Sarajärvi, 2009.) 

 

Tutkimusaineiston käsittely aloitettiin nauhoitetun materiaalin litteroinnilla. 

Tämän jälkeen aloitettiin haastatteluaineistoon perehtyminen ja 

analysointi sisältöanalyysin mukaisesti. Aluksi tutkittiin mitä kukin 

haastateltava oli vastannut haastattelukysymyksiin. Tämän jälkeen 

tutkittiin, että mitä kukakin haastateltava oli vastannut neljään 

analyysipisteeseen liittyvään kysymykseen. Kunkin haastateltavan 

vastaukset koottiin analyysipisteiden mukaisesti ja niistä luotiin 

kokonaisuus analyysipisteittäin. Kummankin projektin osalta havainnot 

taulukoitiin ensin erikseen. Tämän jälkeen projekteissa havaitut 

eroavaisuudet koottiin yhteen taulukkoon, jotta voitaisiin tehdä vertailua.  
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5.5 Luotettavuuden arviointi 

 

Laadullisessa tutkimuksessa pyritään mahdollisemman hyvään 

objektiivisuuteen ja puolueettomuuteen tulkittaessa tutkimustuloksia 

(Tuomi & Sarajärvi, 2009). Hirsjärven et al.(2009) mukaan tutkimuksen 

luotettavuus eli validius tarkoittaa sitä, että tutkimuksessa käytetyllä 

menetelmällä pystytään mittaamaan sitä, mitä oli tarkoituskin mitata. 

Erittäin keskeistä tässä on se, että ovatko haastateltavat ymmärtäneet 

haastattelukysymykset juuri tutkijan tarkoittamalla tavalla. Tutkijan olisi 

myös kyettävä mahdollisimman tarkasti kertomaan, miten tutkimus on 

tehty ja miten tutkija on päätynyt saatuihin tuloksiin. 

Haastattelututkimuksissa on pyrittävä kertomaan haastattelun 

olosuhteista ja tilanteista joissa aineistot on kerätty. Haastatteluihin 

käytetty aika, mahdolliset häiriötekijät, virhetulkinnat ja tutkijan 

itsearviointi tulisi esittää tutkimuksen tuloksia julkaistaessa. Tuomen ja 

Sarajärven (2009) mukaan tutkimuksen tuloksia analysoitaessa keskeistä 

on se, miten tutkija on kyennyt kuulemaan ja ymmärtämään 

haastateltaviaan siten, että haastateltavan kertomuksesta ei suodatu 

asioita pois tutkijan oman kehyksen läpi. Hyvin usein laadullisissa 

tutkimuksissa näin helposti käy, koska tutkija on tutkimusasetelman luoja 

ja tulkitsija. 

Tutkija itse työskentelee yrityksessä, johon haastattelut on tehty. Tällä on 

sekä hyviä puolia että huonoja puolia. Hyvänä puolena on se, että 

luottamus tutkijan ja haastateltavan välillä on todennäköisesti parempi, 

koska työskennellään samassa organisaatiossa samoja tavoitteita kohti. 

Toisaalta ikävimmistä asioista tiedon saaminen sekä raportoiminen voi 

olla haasteellisempaa. Tutkija on kuitenkin pyrkinyt mahdollisimman 

objektiivisesti sekä oman tulkinnan liikaa vaikuttamatta analysoimaan 

tuloksia. Haastateltavat ovat saaneet antaa haastattelut nimettöminä 

siten, että heitä ei voida tunnistaa. Lisäksi esimiehille on kerrottu ennen 

haastatteluja, että esille saattaa nousta ikäviäkin asioita, mutta silti lupa 

haastatteluiden tekemiseen on saatu. Haastattelujen litterointi ja tulosten 
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kirjoitus on toteutettu huolellisesti siten, että on pyritty mahdollisimman 

hyvään vuoropuheluun teorian ja empirian välillä. Teoria -osan 

kirjallisuutena on hyödynnetty scrum -menetelmään liittyviä keskeisiä 

lähteitä kirjallisuuden, artikkelien sekä web -lähteiden muodossa. 

Tutkimuksen tulokset vaikuttavat luotettavilta, mutta otoksen pienestä 

koosta johtuen tuloksia ei voida yleistää. Jollekin scrum -menetelmän 

käyttöä harkitsevalle yritykselle tutkimuksen tulokset voivat olla 

mielenkiintoisia. Toisaalta yritykselle, joka on jo pitkään hyödyntänyt 

scrum -menetelmää, tulokset saattavat olla jo tiedossa tai heillä voi olla 

tutkimustuloksia täydentävääkin tietoa. 
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6. TUTKIMUSTULOKSET 

 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimustulokset liittyen kolmeen tutkittuun 

prosessiin. Vertailevassa tutkimuksessa analyysipisteiksi valittiin 

vaatimusmäärittelyt, tiimin organisoituminen ja kommunikaatio, 

johtaminen ja yhteistyö sekä oppiminen. Tulokset käydään läpi 

analyysipisteittäin aluksi kunkin prosessin osalta erikseen. Tämän 

jälkeen vertaillaan vielä kolmea prosessia yhdessä. 

 

6.1 Prosessi A 

 

Projektin taustasta voisi mainita sen, että projektissa on tarkoitus luoda 

uusi palvelukanava olemassa olevan järjestelmän rinnalle suppeammalla 

toiminnallisuudella mobiililaitteille. Kyseisessä projektissa on käytössä 

yksi tiimi ja kaikki työ on tarkoitus tehdä tämän tiimin puitteissa pois 

lukien erilaiset taustajärjestelmät. Projektissa ei ollut täysipäiväisesti 

käytössä tuoteomistajaa. Projektissa oli myös mukana tiimin lisäksi 

projektipäällikkö, joka on mukana asiakasyhteistyössä sekä yksi henkilö, 

jolla vastuut liittyvät lähinnä myyntiin. 

 

6.1.1 Vaatimusmäärittelyt 

 

Vaatimusmäärittelyt toteutettiin ketterällä tavalla tiimin kesken siten, että 

tarvittaessa osallistettiin asiantuntijoita oman talon sisältä liittyen eri 

palveluihin. Tällä tavalla saatiin varmistettua, että kaikista palveluista oli 

saatavilla viimeisin tieto eri osa-alueiden asiantuntijoilta. 

Vaatimusmäärittelyjen teossa käytettiin apuna myös ohjelmistoja, joiden 

avulla käyttöliittymää pystyttiin visualisoimaan ja esittelemään asiakkaalle 

palautteen saamiseksi. 
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"Vaatimusmäärittelyt tehtiin hyvin visuaalisena prototyyppimaisena 

esityksenä, jotka sitten näytettiin asiakkaalle ja hyväksyttiin asiakkaiden 

kanssa. Ja käytiin läpi sitä visiota ja suunnitelmaa, että millainen 

sovelluksen palveluista tulee.." 

 

6.1.2 Tiimin organisoituminen ja kommunikaatio 

 

Tiimi istuu yhdessä tiimitilassa ja kommunikaatio hoituu pääsääntöisesti 

ihan kasvotusten puhumalla. Osittain tuoteomistajan ja muitten tahojen 

suhteen ollaan yhteydessä sähköpostilla, mutta suurin osa 

kommunikoinnista mukaan lukien tiimi ja johtoporras tapahtuu ihan 

kasvotusten. Kuitenkin yhden tiimin jäsenen mielestä sähköpostiin 

perustuvaa kommunikaatiota oli kuitenkin liikaa. Yhteistyö asiakkaan 

kanssa toimi hyvin, mutta prosessin edetessä on havaittu, että 

kommunikaatio on ollut liian vähäistä. 

 

"Kommunikoinnista asiakkaiden päähän...siinä ei niin aktiivista 

kommunikaatiota  ollut, pikemminkin kerran pari sprintin aikana oltiin 

yhteydessä..." 

 

"Sähköposti käytettiin tiimin ulkopuolelle mun mielestä liikaa, että aina 

olisi pitänyt olla face-to-face kohtaamisia...turha sähköpostien pallottelu 

aiheuttaa väärinymmärryksiä ja myöskin aikataulullisesti haittaa..." 

 

Tiimin yhteistyö sujui pääsääntöisesti hyvin.  Tiimissä vallitsi avoin 

ilmapiiri, jossa oli mahdollista kysyä tukea tarvittaessa. Keskinäisen tuen 

ansiosta tiimissä vallitsi hyvä luottamus ja tätä kautta tiimi pystyi olemaan 

aidosti itseohjautuva scrum -prosessin mukaisesti. 
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"Kun siinä samassa tilassa istuttiin, niin tiimiläiset pystyivät vapaasti 

kysymään ja jos joku osasi auttaa, niin se auttoi..." 

 

6.1.3 Johtaminen ja yhteistyö 

 

Projektissa tiimillä oli suhteellisen vapaat kädet itse päättää, että miten 

joku asia tehdään ja milloin, scrum -prosessin mukaisesti. Asioista oli 

tietysti sitä ennen kuitenkin sovittu tuoteomistajan kanssa, että mitä 

tultaisiin tekemään. Projektin aluksi käytössä ei ollut käytössä scrum -

mestaria täysipäiväisesti, mutta myöhemmässä vaiheessa saatiin 

käyttöön täysipäiväinen scrum -mestari, joka toiminnallaan sai 

parannettua prosessia muodollisempaan suuntaan.  

 

"Paljon auttoi myös se, kun tuli kokopäiväinen scrum -master tiimiin. 

Saatiin vähän formaalimmaksi sitä tekemistä ja oli ehkä kaiken lisäksi 

selkeämpää se, että mitä tehdään ja milloin on tehty..." 

 

Muun organisaation yhteistyö vaihteli riippuen siitä, mistä organisaation 

haarasta oli kysymys. Sovellukseen liittyi sellaisia taustajärjestelmiä, 

jotka eivät olleet tiimin hallinnassa ja tämä vaikeutti toimintaa. Aina ei 

ollut tiedossa, että ketä tietyn ongelman tiimoilta pitäisi lähestyä ja sitten 

kuin tarvittava henkilö löytyi, niin huomattiin, että siitä olisi ollut apua, jos 

kyseinen henkilö olisi ollut tietoinen asiasta aikaisemmin. Scrum -

prosessissa kun toimitaan ketterästi, niin pitäisi pyrkiä vaikuttamaan 

siten, että myös muut organisaation hallinnassa olevat järjestelmät 

tukevat ketterää prosessia. Projektin johto pyrki tukemaan tiimiä ja 

kannusti tiimiä ja antoi positiivista palautetta. 

 

"Esimerkiksi taustajärjestelmät... ja muutoksia niihin taustajärjestelmiin ei 

pystytty tekemään samalla prosessilla mitä itse sovellusta tehtiin..." 
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Osittain kuitenkin sekaannusta aiheutti rooleihin liittyvät kysymykset. 

Tiimin kanssa toimi tuoteomistajan, scrum -mestarin ja kehittäjien lisäksi 

myös projektipäällikkö sekä henkilö, jolla vastuut liittyvät lähinnä 

myyntiin. Scrum -prosessissa ei ole oikeastaan roolia projektipäälliköille. 

Jos prosessissa on mukana muita henkilöitä, niin heidän tulisi 

pääsääntöisesti työskennellä yhteistyössä tuoteomistajan kanssa, joka 

sitten on yhteydessä tiimiin. Tällä tavalla tiimin työskentely ei häiriinny. 

Myös yhteistyö asiakkaan kanssa sujuu selkeämmin, jos käytössä on 

täysipäiväinen tuoteomistaja, joka saa asiakkailta riittävästi palautetta 

päätöksentekoon. Tällä tavalla asiat eivät jää roikkumaan sprintistä 

toiseen. 

 

"Siinä oli hähmyinen alue, että mikä kuuluu tuoteomistajan, mikä scrum -

masterin ja mikä projektipäällikön rooliin..." 

 

"No tiimin johto oli mielenkiintoisesti jakautunut...jos nyt ajatellaan 

suoraan scrum -prosessin näkökulmasta...niin käytössä oli tuoteomistaja, 

projektipäällikkö ja yksi ikään kuin myyntirooli kautta vastuuhenkilö 

päättämässä asioista eli...varmaankin olisi ollut vielä parempi, jos olisi 

ollut sellainen selkeämpi tuoteomistaja, joka tietää mitä juuri sillä hetkellä 

tehdään ja pystyy laittamaan asiat tärkeysjärjestykseen eli...nyt tuli vähän 

turhan monesta suunnasta niitä syötteitä..." 

 

6.1.4 Oppiminen 

 

Projektissa opittiin se, että scrum -menetelmien hallinta ja erilaisten 

taustajärjestelmien ja tukitoimintojen on pystyttävä tehokkaammin 

tukemaan ketterää tapaa toimia talo -tasolla. Jos tiimi ei saa riittävästi 
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tukea talo -tasolla, niin tämä voi hidastaa projektia tai jopa estää projektin 

saamisen maaliin. 

 

"On opittu se, että on siinä vielä jonkin verran tekemistä, että saadaan se 

laajemmalti talo -tasolla toimimaan...koska sovelluksessa on sellaisia 

juttuja, jotka on riippuvaisia muista kuin itse tiimistä..." 

 

Itse prosessista on opittu se, että sitä pitäisi vielä enemmän viedä 

ketterämpään suuntaan siten, että oltaisiin enemmän tekemisissä 

asiakkaan kanssa. Asiakkaalta saadun arvokkaan palautteen perusteella 

pystytään tekemään tehokkaammin päätöksiä siitä, että mihin suuntaan 

sovellusta kannattaa kehittää. 

 

"Pitäisi tähdätä oikeasti ketterään suuntaan, että oltaisiin enemmän ja 

useammin asiakkaan kanssa tekemisissä ja saataisiin palautetta sekä 

pystyttäisiin tekemään paremmin päätöksiä projektin aikana..." 

 

 Lisäksi projektin työmäärään ja kuluihin tulisi enemmän pystyä 

vaikuttamaan ketterän tavan mukaisesti. Tällä hetkellä liikaa päätetään 

etukäteen, että kuinka paljon projekti saa maksaa, mitä siihen sisältyy ja 

mikä on hinta. Tähän tietysti osaltaan vaikuttaa myös se tosiasia, että 

asiakkaan edustajalle on luvattu tietty budjetti joka hänellä on käytössään 

ja näissä raameissa pitäisi suunnilleen pysyä. 

 

"Ennen projektia on kiinnitetty kaikki mitä tehdään, millä aikataululla ja 

paljonko se saa maksaa...vaan, että päästäisiin siihen pisteeseen, että 

se olisi oikeasti ketterää, että pystyttäisiin siinä projektin aikana 

tekemään muutoksia näihin kolmeen..." 
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Tiimin sisäisestä oppimisesta voisi mainita, että varsinaista 

pariohjelmointia ei hyödynnetty. Kun tiimin jäsenet kuitenkin istuivat 

vierekkäin samassa tiimitilassa, niin siinä pystyttiin kuitenkin kehittäjien 

kesken yhdessä ratkaisemaan esille tulevia ongelmakohtia. Tällä tavalla 

yhdessä ongelmia ratkaisemalla saadaan myös levitettyä parhaita 

ohjelmistokäytäntöjä. Sovelluksessa on lisäksi erilaisia kerroksia, jonka 

joku toinen hallitsee paremmin kuin toinen. Se että, tällainen tietyn 

kerroksen osaaminen on vain jonkun tietyn henkilön hallussa, saattaa 

muodostua pullonkaulaksi tai aiheuttaa esteitä tekemiselle. Kuitenkin 

tällaisia henkilöitä, joilla oli riittävä syväosaaminen, oli saatavilla.  

 

"Kun vierekkäin istuttiin, niin sillä tavalla sitä useasti katsoo siinä toisien 

kanssa, että mitä on tekemässä..." 

 

Projektissa opittiin, että talon sisällä asiantuntijoita haastattelemalla 

voidaan pyrkiä keräämään tiedon jyväsiä ja oppia ymmärtämään 

erilaisista ongelmista. Lisäksi asiakkaita haastattelemalla ja 

osallistamalla voidaan saada lisätietoa ja kyetä yhdistelemään eri asioita, 

selvittämään strateginen lähtökohta sekä tahtotila koko tarpeelle. 

Olemassa olevia tutkimuksia pitäisi hyödyntää tehokkaammin ja pitäisi 

tutkia erilaisia raportteja. Lisäksi pitäisi pyrkiä seuraamaan heikkoja 

signaaleja sekä trendejä. Lisäksi projektissa käytettiin yhtä ulkoista 

suunnittelijaa, jota kautta saatiin uutta näkemystä. 

Käyttöliittymäsuunnitteluun, käyttökokemussuunnitteluun sekä 

palvelumuotoiluun pitäisi vielä panostaa enemmän kuin tällä hetkellä 

asiakkaita sekä ihan järjestelmän loppuasiakkaita osallistamalla. 

  

"Käyttöliittymäsuunnittelu, käyttökokemussuunnittelu ja 

palvelumuotoilu...kaikkien näiden osatekijöiden vahvempi hyödyntäminen 

ja osallistaminen kantaisi hedelmää enemmän..." 
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6.1.5 Pohdinta 

 

Analyysipiste Havainto Vaikutus 

Vaatimusmäärittelyt Asiantuntijoiden 

osallistaminen 

 

 

 

Prototyypit 

Tietojen saaminen ja 

validointi 

organisaation eri 

tasoilta 

 

Palautteen saaminen 

asiakkailta, tiedon 

jalostuminen 

Tiimin 

organisoituminen ja 

kommunikaatio 

Tiimi istuu yhdessä 

tiimitilassa, 

kasvokkain 

kommunikointi 

 

Keskinäinen palaute 

ja tuki 

 

 

 

Kommunikointi 

asiakkaan kanssa 

liian vähäistä 

 

Tehokas 

kommunikointi ja 

väärinymmärrysten 

välttäminen 

 

Luottamus tiimin 

jäsenten kesken, tiimi 

voi olla aidosti 

itseohjautuva 

 

Vaikuttaa tiimin 

etenemisvauhtiin, kun 

tietoa ei voida 

validoida ja "päätös" 

jää roikkumaan 

Johtaminen ja yhteistyö Tiimillä "vapaat 

kädet" päättää itse, 

että mitä se tekee 

 

Täysipäiväinen scrum 

-mestari projektin 

edetessä käyttöön 

Tiimi voi olla aidosti 

itseohjautuva 

 

 

Toiminnasta saatiin 

formaalimpaa 
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Muun organisaation 

yhteistyö vaihteli 

 

 

 

 

Roolien epäselvyys 

 

Koko organisaation 

tuettava ketterää 

tapaa toimia tai 

muuten tulee 

hidasteita 

 

Hidastaa toimintaa 

tiedonkulun 

lisääntyessä 

Oppiminen Ketterien 

toimintatapojen 

hallinta läpi 

organisaation 

 

 

 

Jos toimintatapoja ei 

hallita riittävän hyvin 

toiminta hidastuu, 

budjettien hallinta 

vaikeutuu 

 

Taulukko 3. Havainnot prosessista A 

 

Vaatimusmäärittelyjen osalta huomattiin, että asiantuntijoita pitäisi 

osallistaa vieläkin enemmän. Rameshin (2007) mukaan 

vaatimusmäärittelyjen yksi vaiheista on vaatimusten validointi, jossa 

tarkastellaan ovatko vaatimukset johdonmukaisia ja vastaavatko ne 

nykyisiä asiakastarpeita. Vaatimusmäärittelyjen yhteydessä käytettiin 

myös protyyppejä, joka helpottaa palautteen saamista asiakkaalta sekä 

keskinäisen ymmärryksen rakentamisessa. Ramesh (2007) sekä 

Schwaber ja Beedle (2001) pitävät juuri prototyyppien valmistusta yhtenä 

keskeisenä scrum -prosessin mukaisena käytäntönä. 

 

Tiimin toimintaan liittyen huomattiin, että tiimin kannattaa istua samassa 

tilassa. Moe et al. (2009) kehottavat toimimaan juuri tällä tavalla, koska 
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sen on todettu lisäävän tiimin välistä keskustelua. Tiimin sisällä pystyttiin 

avoimesti keskustelemaan ongelmista sekä antamaan tarvittaessa tukea. 

Moe et al. (2009) mukaan tuki ja palaute kuuluvatkin oleellisesti 

Dickinsonin ja McIntyren esittämään malliin tiimityöskentelyn seitsemään 

komponenttiin tiimin suuntautuneisuuden, tiimin johtajuuden, 

valvonnan,kommunikoinnin ja koordinoinnin lisäksi. Kommunikointia 

asiakkaan suuntaan puolestaan todettiin olevan liian vähän. Asiakkaiden 

osallistaminen onkin juuri yksi Rameshin (2007) esittämistä haasteista 

liittyen ketteriin käytäntöihin siihen sisältyvien aikarajoitteiden vuoksi. 

 

Johtamisesta puolestaan voisi sanoa, että tiimillä oli mahdollisuus itse 

päättää mitä se tekee milloinkin. Schwaber ja Beedle (2001) sekä 

Deemer (2009) pitävätkin juuri sitä, että tiimiä ei käskytetä liikaa, tiimin 

itseohjautuvuutta parantavana tekijänä. Projektin edetessä käyttöön 

saatiin scrum -mestari täysipäiväisesti. Moen et al. (2009) mukaan se, 

että voi keskittyä mahdollisuuksien mukaan vain yhteen projektiin, auttaa 

tiimin jäseniä paremmin sitoutumaan projektiin. Muun organisaation 

yhteistyön havaittiin vaihtelevan projektissa. Boehmin ja Turnerin (2005) 

mukaan tämä saattaa aiheuttaa turhia hidasteita scrum -tiimeille. Myös 

erilaiset roolit prosessissa A koettiin joskus hieman epäselviksi. 

Projektissa mukana olevat henkilöiden pitäisi omaksua täysin ketterät 

menetelmät ja pyrittävä integroitumaan mahdollisimman hyvin ketteriin 

menetelmiin liittyviin prosesseihin. Tämä muun organisaation yhteistyö 

sekä ketterien menetelmien hallinta läpi organisaation kuuluikin 

keskeisiin projektissa opittuihin asioihin. 
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6.2 Prosessi B 

 

Projektin taustasta voisi mainita, että tarkoituksena on olemassa olevan 

verkkopalvelun uusiminen. Tarkoituksena on siirtää vanha 

toiminnallisuus uudelle pohjalle, uudella tavalla. Projekti on 

henkilöresursseiltaan noin viisi kertaa suurempi kuin projekti A eli 

käytössä on viisi erikokoista tiimiä. Lisäksi tiimien tukena on 

projektipäälliköitä asiakasyhteistyössä. 

 

6.2.1 Vaatimusmäärittelyt 

 

Vaatimusmäärittelyjen yhteydessä käytettiin apuna prototyyppejä, mutta 

kuitenkin enemmän edettiin konseptoinnin ja jo olemassa olevan 

järjestelmän määrittelyjen pohjalta. Eli aluksi hyödynnettiin käyttöliittymän 

konseptia, jossa määritellään yleiset suuntaviivat käyttöliittymälle. Myös 

uusien ominaisuuksien osalta hyödynnettiin pääsääntöisesti 

konseptointia ilman että olisi tehty prototyyppejä. 

 

"Pyrin asiakkaiden kanssa hakemaan yhteistä tahtotilaa, että millainen 

siitä osiosta tulisi loppuasiakkaiden kannalta joskus tulevaisuudessa ja 

katsottiin vähän road map:ia, että miten sinne päästään joskus..." 

 

6.2.2 Tiimin organisoituminen ja kommunikaatio 

 

Projektille on käytössä tiimitila, jossa istuu useampia tiimejä, siten että 

tiimien rajat ovat sekaisin. Tämä johtuu siitä, että organisaatiossa on 

samanaikaisesti menossa useita projekteja, joilla on erilaisia kestoaikoja. 

Vapautuvia resursseja otetaan sitten käyttöön ja saatetaan sijoittaa 

istumaan sinne missä sattuu olemaan tilaa. Kaikki tiimit eivät myöskään 
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ole samassa tiimitilassa, vaan osa tiimeistä sekä tiimien jäsenistä saattaa 

istua eri puolilla taloa. Tämä johtaa siihen, että kommunikoinnissa 

joudutaan aika paljon turvautumaan myös sähköpostiin tai käyttämään 

jotain henkilöä ikään kuin välittäjänä tiimien välillä. Tiimien sisällä ei usein 

tiedetä, mitä muiden tiimien jäsenillä on työn alla. 

 

"Siinä joutuu sitten kommunikoimaan sähköpostilla tai sitten käyttämällä 

jotain välittäjänä, esimerkiksi scrum -masteria tai muuta... että, jos täytyy 

jotakin asiaa selvittää, niin scrum -master ottaa sen sitten asiakseen..." 

 

"Helpottaisi jos olisi todellakin, esimerkiksi työtilat oikeasti tiimille, osittain 

ihmiset istuvat eri paikoissa...tiimit istuvat sekaisin keskenään ja tiimien 

välinen kommunikointi...se on oikeastaan aika vähäistä...scrum -masterit 

ehkä kommunikoivat enemmän keskenään..." 

 

Projektissa on myös havaittu, että liian paljon jää kehittäjän itsensä 

harteille, että kyselee toisilta ihmisiltä liittyen erilaisiin ongelmatilanteisiin. 

On pyritty myös järjestämään tilaisuuksia, jossa tietoa jaetaan, mutta 

tilaisuuksia pitäisi olla huomattavasti useammin. Järjestelmä koostuu 

lisäksi useasta eri ohjelmistokerroksesta. Jokaisella tiimin jäsenellä pitäisi 

periaatteessa olla ymmärrystä liittyen jokaiseen eri kerrokseen. Tämä 

kuitenkaan ei ole käytännössä aina mahdollista. Pyritään tavallaan 

saamaan yksi toiminnallisuus toteutettua läpi koko kerrospinon, siten että 

tätä kautta saadaan luotua tietoa liittyen sidonnaisuuksiin eri kerrosten 

välillä. Lisäksi jonkun tiimin harteilla saattaa olla vain tietyn 

toiminnallisuuden toteuttaminen. Nämä osaltaan vaikeuttavat tarvittavaa 

koordinointia ja kommunikointia eri tiimien välillä. 

 

"Tuntuu että siinä, ehkä kaivattaisiin enemmän proaktiivisuutta 

kaikilta...enemmän yhteistyötä vision ja suunnitelman jalkauttamisessa ja 

toteuttamisessa... 
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6.2.3 Johtaminen ja yhteistyö 

 

Projektissa on huomattu, että joillekin tiimeille tulee liikaa annettuna, että 

mitä tehdään missäkin tiimissä ja milloin. Tämä ei ole ketterän 

toimintatavan mukaista. Tarpeellisista toimista tiimin sisällä pitäisi scrum 

-prosessin mukaisesti sopia tuoteomistajan kanssa, joka on sitten 

yhteydessä tiimiin ja tiimi itse päättää, että mitä toimintoja se toteuttaa 

seuraavassa sprintissä ja milloin. Tämä osaltaan edistää tiimin 

itseohjautuvuutta. Liiallisella käskyttämisellä saattaa olla tiimiä passivoiva 

vaikutus eli tehdään se mitä sanotaan, eikä yhteistyössä tiimin sisällä 

itseohjautuvasti toteuteta ohjelmiston tiettyjä osa-alueita oikeaan 

suuntaan oikea-aikaisesti. Yksi syy joka saattaa vaikuttaa liikaan tiimin 

ohjailuun on se, jos esimerkiksi scrum -mestarilla on vahva 

projektipäällikkötausta. Tällöin pitäisi pyrkiä pois vanhasta tavasta toimia 

enemmän ketterän toimintatavan edellyttämään suuntaan.  

 

"Liikaa tulee sanottuna, että mitä tehdään missäkin tiimissä ja milloin..." 

 

Projektissa on myös huomattu, että tulevan sprintin suunnitteluun pitäisi 

kiinnittää enemmän huomiota. Aikataulut ovat pettäneet siitä syystä, että 

sprinttiin on otettu tehtäväksi sellaisia tehtäviä, jotka eivät ole valmiita 

aloitettavaksi. Tämä johtuu siitä syystä, että edellistä vaihetta ei ole viety 

aivan loppuun. Tämä johtuu suurelta osin aikaisemmin mainitusta syystä 

eli siitä että sovelluksessa on useampi kerros ja aluksi on pyritty 

toteuttamaan tietty toiminto läpi kaikkien kerrosten ja vasta tämän jälkeen 

viimeistelty jäljelle jääneet "hännät". Jos tietyn tehtävän tekemiseen 

joutuukin käyttämään enemmän aikaa, kun sitä ei ole viimeistelty 

loppuun asti, niin silloin kaikkia sprinttiin otettuja tehtäviä ei voida 

toteuttaa sprinttiin varatun ajan puitteissa. Tämän vuoksi tehtävät pitää 

siirtää seuraavaan sprinttiin ja aikataulut venyvät. Lisäksi tiimin vauhtia 

on vaikea ennustaa, kun ei tiedetä kuinka paljon eri suuruisia tehtäviä 

tiimi kykenee tekemään sprintin aikana. 
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"Että kun otetaan joku tehtävä sprinttiin mukaan, niin sen pitäisi olla siinä 

tilassa, että sen pystyy oikeasti tekemään ja edistämään sitä asiaa...että 

huolellisempi planning..." 

 

Muulta organisaatiolta saatavaan tukeen ollaan projektissa oltu pääosin 

tyytyväisiä. Tähän vaikuttaa osaltaan se, että kyseinen projekti on 

priorisoitu talo -tasolla korkealle. Muun organisaation yhteistyö on erittäin 

tärkeää, että tiimit kykenevät edistämään asioita sujuvasti ja turhaa 

odottelua pystytään välttämään mahdollisimman tehokkaasti. 

 

"Projektissa saa muulta organisaatiolta paremmin tukea, kun sen näkee, 

että se on talo -tasolla tärkeämpi projekti ja sillä on sitä painoarvoa 

enempi..." 

 

6.2.4 Oppiminen 

 

Projektissa ei ole ollut tapana tehdä varsinaisesti pariohjelmointia, mutta 

koodikatselmointeja on käytetty. Kun kehittäjä katselmoi toisen 

kirjoittamaa koodia, niin siinä samalla pystyy oppimaan toisen tekemästä 

ratkaisusta asioita. Tällä tavalla saadaan myös levitettyä parhaita 

käytäntöjä kooditasolla. 

 

"Projektissa on koodikatselmoinnit käytössä...niiden kautta pyritään 

parhaita käytäntöjä levittämään kooditasolla." 

 

Projektissa on myös opittu budjetointiin liittyvistä haasteista liittyen 

ketterään tapaan toimia. Projektin sisältö on lyöty lukkoon projektin 

alussa ja asiakkaalla on tähän varattuna tietty budjetti. Ketterän 

toimintatavan mukaan kuitenkin sovelluksen kehityksen aikana tulee 
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muutoksia toteutukseen ja myös tarvittavat resurssit ja sitä myötä kulut 

saattavat muuttua.  

"Aika paljon asiakkaat odottaa meiltä innovatiivista uutta tuotetta, mutta 

projekti on myyty as-is -spekseillä, niin tuntuu että, jokseenkin on ollut 

tasapainottelua, että mitä pystytään niissä puitteissa tekemään 

asiakkaalle." 

 

Lisäksi keskeistä oppia projektista on ollut asiakkaan riittävä 

osallistaminen läpi projektin.  Riittävä palautteen saanti asiakkaalta takaa 

sen, että projekti etenee oikeaan suuntaan ja tarvittavia päätöksiä 

voidaan tehdä esiin nouseviin tilanteisiin. Nopea palautteen saaminen 

myös nopeuttaa projektin läpivientiä oleellisesti. Lisäksi aina asiakkaalla 

ei ole aikaa taikka halua osallistua kaikkiin tarjolla oleviin tilaisuuksiin 

palautteen antamiseksi. 

 

"Asiakasta ei voi osallistaa yhtään liikaa, mutta tietysti asiakkaallakin 

ärsytyskynnys nousee, jos liikaa osallistetaan. Kaikki suunnitelmat tulisi 

validoida asiakkaan kanssa face-to-face. Ja kaikki työpajat on 

äärimmäisen tärkeitä yhteisen vision maalaamiseksi, että mihin päin 

ollaan menossa." 

 

"Meidän pitäisi hyödyntää enemmän palvelumuotoilumenetelmiä ja oppia 

ymmärtämään ongelmat, syyt asioiden takana, kuunnella niitä 

loppuasiakaskommentteja ja signaaleja, joiden avulla uutta tietoa 

voidaan luoda ja tehdä design -päätöksiä, että mihin suuntaan 

lähdettäisiin menemään..." 
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6.2.5 Pohdinta 

 

Analyysipiste Havainto Vaikutus 

Vaatimusmäärittelyt Prototyypit 

 

 

 

Konseptointi 

Palautteen saaminen 

asiakkailta, tiedon 

jalostuminen 

 

Käyttöliittymälle 

yleiset suuntaviivat 

Tiimin 

organisoituminen ja 

kommunikaatio 

Tiimit istuvat sekaisin, 

eikä samassa 

tiimitilassa 

 

Tukea ja palautetta 

voisi olla enemmän 

 

 

 

"Välittäjien" 

käyttäminen tiimien 

välisessä 

kommunikaatiossa 

Tehottomampi 

kommunikointi 

 

 

Proaktiiviisuuden ja 

tätä kautta tiimin 

itseohjautuvuuden 

lisääntyminen 

 

Eri tiimien jäsenet 

eivät välttämättä aina 

saa tarvitsemiaan 

tietoja 

Johtaminen ja 

yhteistyö 

Tiimejä "käskytetään" 

liikaa 

 

Sprinttien 

suunnitteluun 

kiinnitettävä enemmän 

huomiota 

 

Muun organisaation 

yhteistyö hyvää 

 

Tiimin 

itseohjautuvuus kärsii 

 

Sprintit onnistuvat 

paremmin 

 

 

 

Tehostaa tiimien 

toimintaa 
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Oppiminen Koodikatselmoinnit 

 

 

 

 

 

Asiakasta 

osallistettava 

enemmän 

Näkee miten toinen 

on ratkaissut tietyn 

ongelman, parhaiden 

käytäntöjen 

levittäminen 

 

Vaikuttaa tiimin 

etenemisvauhtiin, jos 

tietoa ei saada 

riittävästi ja validoitua 

ja "päätös" jää 

roikkumaan 

 

Taulukko 4. Havainnot prosessista B 

 

Vaatimusmäärittelyjen teossa käytettiin konseptointia, jossa määriteltiin 

käyttöliittymälle yleiset suuntaviivat sekä myös prototyyppejä paremman 

mallin aikaansaamiseksi. Schwaberin ja Beedlen (2001) mukaan juuri 

konseptointi eli käsitteiden luominen sekä prototyyppien valmistus ovat 

keskeisiä mekanismeja scrum -prosessissa. 

 

Tiimin organisoitumiseen ja kommunikointiin liittyen huomattiin se, että 

tiimien jäsenet istuvat sekaisin tiimitilassa. Moe et al. (2009) 

suosittelevatkin aina yhden tietyn tiimin sijoittamista samaan tiimitilaan, 

koska tämä osaltaan edistää keskustelua tiimin jäsenten kesken. 

Esimerkiksi kaksi tiimin jäsentä taululla olisi tehokkain 

kommunikaatiomuoto, jota tulisi hyödyntää (Melnik & Maurer, 2004). 

Myös toisten tiimin jäsenten tukemiseen sekä kysymyksiin ja 

palautteeseen tulisi kiinnittää huomiota. Moe et al. (2009) esittelevätkin 

juuri tuen ja palautteen antamisen kahdeksi keskeiseksi elementiksi 

pohdittaessa tiimin dynamiikkaa. Scrum -prosessissa ei myöskään ole 

tehokasta keinoa välittää tietoa tiimin ulkopuolelle (Sivanantham, 2012) . 
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Tällöin olisi merkittävää lisätä tiedon kulkua vaikkapa järjestämässä niin 

sanottuja SOS (engl.scrum-of-scrums) -palaverejä, joissa esimerkiksi 

yksi jäsen jokaisesta tiimistä osallistuu yhteiseen palaveriin ja välittää 

tiedot sitten omalle tiimilleen. Lisäksi toinen vaihtoehto on 

mahdollisuuksien mukaan järjestää kaikille yhteisiä tilaisuuksia tiedon 

jakamista  varten hieman useammin. 

 

Johtamiseen liittyen on havaittu, että tiimejä käskytetään liikaa. Tiimin 

jäseniä ei kannattaisi ohjailla tiimin ulkopuolelta, koska scrum -prosessi 

itsessään pitää huolen siitä, että työ etenee jatkuvasti kuten toteaa 

Deemer (2009) . Myös sprinttien suunnitteluun tulisi kiinnittää nykyistä 

enemmän huomiota. Jatkuva suunnittelu sekä priorisointi on yksi 

keskeisimmistä scrum -prosessin mukaisista käytännöistä (Ramesh, 

2007). Tämä takaa sen, että aloitettaessa jotakin tehtävää sprintissä 

edelliset tehtävät on saatettu siihen pisteeseen, että uuden tehtävän voi 

aloittaa. Muun organisaation yhteistyön on sen sijaan havaittu toimivan 

hyvin. Tämä onkin Boehmin ja Turnerin (2005) mukaan tärkeää, jotta 

tiimille ei muodostuisi turhia hidasteita projektin etenemiseen. 

 

Oppimiseen liittyen havaittiin erityisesti koodikatselmoinnit hyödyllisiksi. 

Ketterissä projekteissa olisi tehokasta hyödyntää pariohjelmointia 

(Sivanantham, 2012). Vaikkakaan koodikatselmoinnit eivät  ole puhdasta 

pari ohjelmointia, niin niistä saa kuitenkin hyödyllistä oppia siitä, kuinka 

joku toinen on ratkaissut jonkun ongelman. Lisäksi tällä tavalla on 

mahdollista levittää parhaita käytäntöjä. Lisäksi opittiin, että asiakasta 

tulisi osallistaa enemmän projektin eri vaiheissa. Boehmin (2001) 

mukaan, jos asiakkaat eivät ole riittävästi tiimin käytettävissä, niin 

tuotteesta ei myöskään voi muodostua halutunlaista. 
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6.3 Prosessi C 

 

Projektin taustasta voisi mainita, että tarkoituksena on olemassa olevan 

toimihenkilöiden käytössä olevan konttoreissa käytettävän ohjelmiston 

uusiminen. Tarkoituksena on siirtää vanha toiminnallisuus uudelle 

pohjalle. Projekti on henkilöresursseiltaan noin viisi kertaa suurempi kuin 

projekti A ja suunnilleen saman kokoinen kuin projekti B eli käytössä on 

viisi erikokoista tiimiä. Neljä tiimeistä kehittää tiettyjä toiminnallisia osa-

alueita ja yksi tiimi integroi osa-alueet yhdeksi sovelluskokonaisuudeksi. 

Lisäksi tiimien tukena on projektipäällikkö asiakasyhteistyössä. 

 

6.3.1 Vaatimusmäärittelyt 

 

Vaatimusmäärittelyt projektissa pohjautuvat aika pitkälti vanhan 

toiminnallisuuden pohjalle. Projektissa on huomattu, että tarvittavaan 

lopputulokseen liittyvä dokumentaation on ollut joltain osin puutteellista, 

mutta tuoteomistajan laatimasta tuotteen työlistasta on kuitenkin saanut 

tarpeeksi tietoa asioiden edistämiseksi. Tuoteomistajilla on myös vahva 

osaaminen liittyen tarvittaviin vaatimuksiin ja heiltä on pystytty kysymään 

tarkentavaa tietoa. Tuoteomistajien vastuulla on myös keskustelu 

asiakkaiden kanssa vaatimusten validoimiseksi ja sitä kautta on saatu 

tarkennusta tietoihin. Vaatimusten esittelyssä on myös hyödynnetty 

näyttömalleja. Erilaisia prototyyppejä ei oikeastaan käytetä johtuen 

projektin organisoinnista ja hallinnoinnista. 

 

"Mutta kyllä se sitten tekemisen myötä iteroituu, myös ne määrittelytkin 

tavallaan..." 
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"Tuoteomistajat keskustelevat asiakkaan kanssa...meillä on sprintin 

päätteeksi sellainen demo -sessio... siellä esitellään aina edellisen 

sprintin tuotokset asiakkaan tuoteomistajille ja samalla käydään tulevien 

tuotosten määrittelyjä läpi eli näyttömalleja ja se on sellainen 

tuoteomistajien välinen keskustelutilaisuus, jossa tulee tarpeita ja 

muutosehdotuksia. 

 

6.3.2 Tiimin organisoituminen ja kommunikaatio 

 

Tiimissä on pyritty siihen, että kaikki osaisivat scrum -prosessin 

mukaisesti tehdä kaikkea, mutta käytännössä toiminta on kuitenkin 

jonkun verran rooliutunut ja tästä saattaa pahimmillaan muodostua 

jonkunlaisia pullonkauloja. 

 

"Tiimissä pitäisi olla osaamistasolla sellainen läpileikkaus, että pystytään 

tekemään käyttöliittymä -kerrosta, sitten palveluväylää ja sitten host -

kerrosta. Käytännössä se ei meillä ole onnistunut eli meillä vähän 

rooliutuu turhan paljon eli host -koodaajat eivät osaa tehdä 

käyttöliittymää eli se voi toimia pullonkaulana." 

 

Tiimin kommunikointi tiimin sisällä tapahtuu suulliseen viestintään 

perustuen. Tiimistä ulospäin viestintä tapahtuu sen sijaan, useasta 

tiimistä johtuen, pääsääntöisesti scrum -mestareiden välityksellä eli 

scrum -mestarit ja tuoteomistaja hoitavat kommunikoinnin ulospäin. 

Kehittäjät eivät puolestaan ole hirveästi äänessä keskenään päivittäisten 

scrum -tapaamisten lisäksi. Kunkin sprintin jälkeen pidetään sprinttiä 

taaksepäin katsova -tapaaminen, jossa katsotaan että, tehtiinkö jotain 

hyvin tai huonosti ja mitä pystytään parantamaan seuraavaan sprinttiin. 

Lisäksi tiimien välisessä kommunikoinnissa on ollut käytössä niin sanotut 

SOS -palaverit eli scrum-of-scrums, jossa yksi kehittäjä jokaisesta eri 
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tiimistä käy vuorollaan tapaamisessa kuuntelemassa, että miten muut 

tiimit ovat edistyneet ja mitä heillä on parhaillaan työn alla. 

 

"Kommunikointi tapahtuu scrum -mastereiden välityksellä...toteuttajat 

eivät ole hirveästi keskenään äänessä. Scrum -master ja tuoteomistaja 

hoitavat kommunikoinnnin." 

 

"Meillä on aina sprintin jälkeen retro ja siellä yritetään katsoa, että miten 

se kolme viikkoa meni, että tehtiinkö jotain huonosti ja tehtiinkö jotain 

hyvää ja pystytäänkö parantamaan seuraavaan sprinttiin...että onko 

meidän työskentelytavassa jotain vikaa. Eli lähinnä sitä kautta meillä 

tulee palautteet tiimin sisällä...että sprintin aikana niitä ei käydä, eikä ole 

aikaakaan käydä." 

 

Tuki tiimin jäsenten kesken toimii hyvin, eli jos tiimissä aloittaa 

esimerkiksi uusi jäsen, niin joku toimii hänelle niin sanottuna kummina. 

Kummin tehtävä on kertoa, että minkälainen sovellus on, miten se toimii 

ja mitä uudelta jäseneltä odotetaan kun hän alkaa toimimaan tiimissä ja 

mihin tämän pitäisi vaikuttaa. Scrum -prosessin mukaisesti kukaan 

yksittäinen henkilö ei vastaa tiimin tuotoksista, vaan tiimi vastaa yhdessä 

onnistumisestaan. 

 

"Siitä tulee sellaista kollektiivista painetta ja päivittäin, kun seurataan 

edistymistä, niin siitä tulee väkisinkin semmoinen, että jos joku alkaa 

jäädä jälkeen, niin jonkun toisen täytyy vaan auttaa siinä." 
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6.3.3 Johtaminen ja yhteistyö 

 

Projektissa on havaittu, että tukea saadaan riittävästi. Jos on jotain 

esteitä tiimin edellä, niin projektipäällikkö on siihen tarttunut kiitettävästi. 

Projektipäällikkö on auttanut muun muassa resurssointiin liittyviin 

kysymyksiin eli on pyrkinyt hankkimaan tiimiin lisäresursseja, jos se 

joskus on ollut ajankohtaista. Lisäksi aikatauluja on pyritty muokkaamaan 

tiimille paremmin sopivaksi sekä tarvittavia työkaluja on hankittu tiimin 

tarpeisiin. Tiimitasolla puolestaan tuoteomistaja tuo yleensä tiimille 

jonkun tarpeen ja tiimi itsenäisesti päättää tarpeen toteuttamisesta eli 

toiminta on scrum -prosessin mukaista. Ongelmana pidetään kuitenkin 

sitä, että tuoteomistaja ei istu tiimin kanssa samassa tilassa.  

 

"Se johtaminenhan on vähän sellainen kaksipiippuinen juttu eli tiimithän 

pitää olla hyvinkin itseohjautuvia...niin mun mielestä se meillä toteutuu 

ihan hyvin...että ei meitä sillä tavalla johdateta tai käskytetä johonkin 

suuntaan." 

 

6.3.4 Oppiminen 

 

Projektissa on havaittu, että erilaisista katselmoinneista on ollut hyötyä ja 

niistä on opittu paljon. Esimerkiksi koodia katselmoimalla on opittu miten 

joku toinen on tietyn ongelman ratkaissut. Lisäksi on huomattu, että 

vähitellen kertyvää tiivistä dokumentaatiota uusista toiminnallisuuksista 

on hyvä jakaa erillisen wiki -sivuston kautta. Lisäksi on huomattu että 

myös toimintavat kehittyvät kun tietoa tulee lisää ja pystytään paremmin 

hyödyntämään parhaita käytäntöjä. 
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"Ainakin katselmointien tärkeys on tullut konkreettisemmaksi...että, 

katselmoinneista on oikeasti hyvää hyötyä ja niitä on hyvä tehdä, mutta 

se täytyy myös sitten...se tapa, että ne tulee myös tehtyä..." 

 

"Niin no mitä mä tiedän, niin kyllähän sitä dokumentaatiota pikku hiljaa 

kertyy...uusista toiminnallisuuksista tuonne wikiin eli se nyt on 

semmoinen mitä on tullut tekijöiden päähän..." 

 

Toisilta oppimista tapahtuu pääsääntöisesti aikaisemmin mainitun 

kummien käytön kautta ja tätä kautta ollaan saatu myös levitettyä 

parhaita käytäntöjä tiimin sisällä. Lisäksi on pidetty erillisiä tekniikka -

palaverejä, jossa jokaisesta eri tiimistä tekniset päähenkilöt ovat olleet 

paikalla ja tietoa on kyetty vaihtamaan. Ongelmaksi on kuitenkin havaittu 

parhaiden käytäntöjen levittäminen eri tiimien välillä.  

 

"Mutta se on ongelmallista, jos esimerkiksi tiimissä X keksitään jotain 

hienoa ja uudenlaista toteutustapaa, niin se tieto ei oikein leviä toisille 

tiimeille ellei joku sitten huomaa, että hetkinen, täällähän on tehty toisella 

tavalla ja lähdetä sitten kyselemään...että, sitä tietoa ei sinällään liiku tai 

tule automaattisesti." 

 

On myös huomattu, että tiimien koostumuksen tulisi mahdollisuuksien 

mukaan olla kiinteitä, eikä tiimien jäsenten vaihtuvuus saisi olla suurta 

koska tämä vaikeuttaa tiimin suorituskyvyn ennustamista. Tiimin 

suorituskykyä pyritään jatkuvasti mittaamaan ja tätä kautta saadaan 

tietoa, että kuinka nopeasti tiimi pystyy suoriutumaan jonkun tietyn 

kokoisesta tehtävästä. Kun tiimiin tulee uusi jäsen, niin siinä menee aikaa 

kun uusi jäsen opettelee uudet toimintatavat ja tutustuu sovellukseen ja 

toiminta vakiintuu. 
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"Tiimissä missä minä olen ollut mukana, se on vaihtunut useaan kertaan 

ja aina kun tuntuu, että päästään vauhtiin, niin siinä vaiheessa sitten tiimi 

vaihtuukin. Elikkä pitäisi pitää semmoiset sovitut säännöt ja tiimit ja niissä 

pysyä..." 

 

Projektissa on myös havaittu, että toiminta ei organisaatiotasolla ole aina 

täysin ketterän toimintatavan mukaista. Scrum -prosessin mukaan 

tuotteen työlistaa täydennetään jatkuvasti ja tiimi arvioi listan perusteella, 

että mitä ehditään toteuttamaan milloinkin siten, että tuoteomistaja 

priorisoi listan vaatimuksia. Tällä hetkellä asiakkaalle saatetaan olla 

luvattu etukäteen, että mitä tullaan toteuttamaan ja tiimin tehtäväksi jää 

usein vain aikatauluttaa, että tehdäänkö joku asia ennakkoon vai 

yritetäänkö kiriä loppuvaiheessa. Eli tiimillä ei ole mahdollisuutta sanoa, 

jos jonkun tehtävän suorittamisessa tulee liian kiire. Scrum -prosessin 

mukaan sopeuttamista tulisi tehdä koko ajan. 

 

"Jos noudatetaan ketterää kehitysmallia, niin noudatettaisiin sitten 

kokonaisvaltaisesti, eikä kevennetyllä versiolla, kun se ei kuitenkaan 

tiimiä auta...mutta se auttaa taas joitain, jotka ovat lähempänä 

asiakasrajapintaa...niin heille se helpottaa työtä, mutta meille ei..." 

 

Yksi havaittu asia, mikä tullaan ottamaan myöhemmin käyttöön on 

ketterää -toimintatapaa tukevan työkalun eli Version One -työkalun 

käyttöönotto. Työkalun avulla voidaan hallinnoida tuotteeseen liittyviä 

vaatimuksia sekä käytettyjä resursseja sekä eri vaatimusten välisiä 

sidonnaisuuksia. Ohjelman avulla saataisiin myös paremmin 

reaaliaikainen kuva, että missä vaiheessa minkäkin ominaisuuden 

toteutus on menossa. Tämä helpottaisi usean tiimin välistä synkronointia. 

Tällä hetkellä tiimeillä on käytössä taulut, joissa siirrellään erilaisia 

lappusia työn etenemisen mukaisesti. 
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"Kyllähän toi taulujuttu on jo vähän vanhanaikaista... no lähinnä se 

reaaliaikaisuus eli jokaisella jäsenellä olisi samanlainen näkymä siihen 

tilanteeseen, että kaikki tietäisi paremmin, että missä mennään ja mitä on 

tulossa ja mikä on valmiusaste ja sehän ei välttämättä niin helposti siitä 

taululta selviä." 

 

6.3.5 Pohdinta 

 

Analyysipiste Havainto Vaikutus 

Vaatimusmäärittelyt Näyttömallien 

hyödyntäminen 

 

 

 

 

Vanha dokumentaatio 

joskus puutteellista, 

tuoteomistajalta tietoa 

täydennykseksi 

Palautteen 

saaminen, uusien 

tarpeiden ja muutos -

ehdotusten 

huomioiminen 

 

Tarvittavien tietojen 

täydentäminen 

keskustelemalla 

kasvokkain 

tuoteomistajan 

kanssa 

Tiimin 

organisoituminen ja 

kommunikaatio 

Tehtävien 

"rooliutuminen" 

tiimissä 

 

 

 

"Välittäjien" 

käyttäminen tiimien 

välisessä 

kommunikaatiossa 

 

Tiimissä oltava 

laajaa sekä syvää 

osaamista 

tarvittavien tehtävien 

suorittamiseksi 

 

Eri tiimien jäsenet 

eivät välttämättä aina 

saa tarvitsemiaan 

tietoja 
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Tuki toimii hyvin, 

kummi uudelle tiimin 

jäsenelle 

Lisää luottamusta 

kun saa tarvittavaa 

tukea, edistää tiimin 

itseohjautuvuutta 

Johtaminen ja yhteistyö Muun organisaation 

yhteistyö hyvää 

Tehostaa tiimien 

toimintaa 

Oppiminen Katselmoinnit  

 

 

 

 

 

Wiki -sivujen käyttö 

uusien 

toiminnallisuuksien 

esittelyyn 

 

Tiimien tulisi olla 

kiinteitä eikä jäseniä 

saisi vaihtaa 

 

Ketterien 

toimintatapojen hallinta 

läpi organisaation 

 

 

 

Version One -työkalun 

käyttöönotto 

Näkee miten toinen 

on ratkaissut tietyn 

ongelman, parhaiden 

käytäntöjen 

levittäminen 

 

Auttaa tiimin jäseniä 

saamaan tehokkaasti 

ajantasaista tietoa 

 

 

Tiimin suorituskyvyn 

muotoutuminen ja 

ennustaminen 

 

Jos toimintatapoja ei 

hallita riittävän hyvin 

toiminta hidastuu, 

budjettien hallinta 

vaikeutuu 

 

Erilaisten sidon-

naisuuksien hallinta, 

reaaliaikaisuus ja 

valmiusasteiden 

selkeys 

 

Taulukko 5. Havainnot prosessista C 
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Vaatimusmäärittelyissä hyödynnettiin näyttömalleja palautteen 

saamisessa asiakkaalta. Vanha olemassa oleva dokumentaatio 

puolestaan koettiin vaatimustenmäärittelyssä puutteelliseksi. Ramesh et 

al. (2007) toteavatkin juuri puutteellisen dokumentaation ketterien 

menetelmien yhdeksi heikkoudeksi. 

 

Tiimin toiminnassa havaittiin tiettyjen tehtävien päätyminen tiettyjen 

henkilöiden suoritettavaksi. Scrum -prosessin mukaanhan kaikkien tiimin 

jäsenten pitäisi pystyä tekemään mitä tahansa tehtäviä. Takeuchin ja 

Nonakan (1986) mukaan scrum -tiimissä on oltava laajaa - sekä syvää 

osaamista. Tämä takaa osaltaan sen että, tiimillä on riittävästi hiljaista 

tietoa selviytyäkseen tehtävistään. Kommunikoinnissa tiedonkulkua tiimin 

ulkopuolelle yritettiin parantaa SOS -palaverien avulla sekä käytettiin 

scrum -mestaria välittäjänä. Keskinäinen tuki tiimin sisällä toimi 

erinomaisesti erityisen kummi -systeemin ansiosta. Muun organisaation 

yhteistyö toimi myös hyvin ja esteiden poistaminen tiimin työn tieltä onkin 

Deemerin (2009) mukaan johdon tärkein tehtävä. 

 

Oppimisessa hyödynnettiin katselmointeja ja tällä tavalla saatiin siirrettyä 

parhaita käytäntöjä tiimin sisällä kooditasolla. Uusien toiminnallisuuksien 

esittelemiseksi toisille tiimin jäsenille perustettiin kevyt Web -sivusto 

tiedon levitystä varten. Tämä onkin suositeltava tapa koska, ketterissä 

menetelmissä on vähän tukimekanismeja eksplisiittisen tiedon 

välitykseen, jota voitaisiin hyödyntää organisaation oppimiseen 

(Sivanantham, 2012). Lisäksi opittiin että, tiimien tulisi olla 

mahdollisuuksien mukaan kiinteitä siten, että jäseniä ei vaihdettaisi.  

Tiimin muodostumiseen sekä normien muodostumiseen ja tätä kautta 

suorituskyvyn parantumiseen päästään vain ajan kanssa (Moe et al., 

2010). Tällä tavalla kun tiimin suorituskyky on muovautunut tietylle 

tasolle, niin tulevien projektien läpimenoaikoja voidaan jatkossa 

paremmin ennustaa. Ketterät toimintavat tulisi lisäksi hallita läpi 
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organisaation hidasteiden välttämiseksi. Tarkoituksena on myös 

tulevaisuudessa ottaa käyttöön Version One -työkalu, jolla voidaan hallita 

paremmin resursseja, erilaisia sidonnaisuuksia sekä seurata paremmin 

reaaliajassa prosessin etenemistä. 

 

6.4 Prosessien vertailu 

 

Analyysipiste Prosessi A Prosessi B Prosessi C 

Vaatimus-

määrittelyt 

Asiantuntijoiden 

osallistaminen 

 

 

 

Prototyypit 

 

Asiakkaita 

osallistettava 

enemmän 

 

 

Konseptointi, 

Prototyypit 

Vanha dokumen-

taatio puutteellista, 

tuoteomistajalta 

puuttuvat tiedot 

 

Näyttömallit 

Tiimin 

organisoi-

tuminen ja 

kommuni-

kaatio 

Tiimi istuu 

tiimitilassa 

 

 

Keskinäinen 

palaute ja tuki 

hyvää 

 

Kasvokkain 

tapahtuva 

kommunikaatio 

Tiimit istuvat 

sekaisin 

 

 

Tukea ja 

palautetta 

parannettava 

 

Välittäjien 

käyttäminen 

tiimien välisessa 

kommunikaatiossa 

Tiimit istuvat 

tiimitilassa 

 

 

Tuki toimii hyvin, 

kummitoiminta 

 

 

Välittäjien 

käyttäminen 

tiimien välisessa 

kommunikaatiossa 

Johtaminen 

ja yhteistyö 

Tiimin 

itseohjautuvuus 

 

Muun 

organisaation 

Tiimejä 

käskytetään liikaa 

 

Muun 

organisaation 

Tiimin 

itseohjautuvuus 

 

Muun 

organisaation 
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yhteistyö 

vaihtelee 

 

Roolien 

epäselvyys 

yhteistyö hyvää 

 

Sprinttien 

huolellisempi 

suunnittelu 

 

yhteistyö hyvää 

Oppiminen Kommunikointia 

asiakkaan 

kanssa liian 

vähän 

 

Katselmointeja 

lisättävä 

 

Ketterien 

toimintatapojen 

hallintaa läpi 

organisaation 

parannetteva 

Asiakasta 

osallistettava 

enemmän 

 

 

Koodikatselmoinnit 

 

 

 

 

 

Katselmoinnit 

 

 

Ketterien 

toimintatapojen 

hallintaa läpi 

organisaation 

parannetteva 

 

VersionOne -

työkalun 

käyttöönotto 

 

Wiki -sivujen 

käyttö uusien 

toiminnallisuuksien 

esittelyyn 

 

Taulukko 6. Prosessien A,B ja C vertailua 

 

Yllä olevassa taulukossa kuusi on nostettu alleviivauksilla esille 

mielenkiintoisia havaintoja suhteessa toisiin prosesseihin. Taulukosta 
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selviää, että prosessissa B on havaittavissa joitakin asioita joihin 

kannattaisi kiinnittää huomiota. Tiimien järjestäymisessä, jäsenten 

välisessä tukemisessa sekä joissakin johtamiseen liittyvissä seikoissa on 

tiettyä eroa suhteessa toisiin prosesseihin. Ensinnäkin tiimien jäsenille 

olisi hyvä järjestää paikat läheltä toisiaan. Tietyn tiimin jäsenet tulisi aina 

pyrkiä sijoittamaan saamaan tilaan (Moe et al., 2009). Mitä 

monimutkaisimmista käsitteistä on kyse, sitä tärkeämpää olisi, että tiimin 

jäsenet  kommunikoimaan verbaalisesti keskenään (Melnik & Maurer, 

2004). Toiseksi tiimien jäsenten välistä tukea ja palautetta tulisi pyrkiä 

kehittämään. Tuki ja palaute ovat keskeisessä asemassa luottamuksen 

rakentamisessa, jotta tiimi olisi mahdollisimman itseohjautuva (Moe et al., 

2009). Tiimejä myös käskytetään liikaa. Tällä on haitallisia vaikutuksia 

tiimin itseohjautuvuuteen (Deemer, 2009). Lisäksi sprinttien suunnitteluun 

tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Esimerkiksi tuotteen työlista tulisi 

järjestää siten, että tavoitteet saavutetaan mahdollisimman hyvin 

(Schwaber & Sutherland, 2011). Tässä on keskeistä että, edeltävät 

tehtävät on saatu vietyä riittävän pitkälle, että uusien tehtävien toteutus 

voi jatkua sujuvasti.  

 

Prosessit B ja C ovat isoja projekteja, johon on allokoitu paljon henkilöitä. 

Tämä näkyy siinä, että tiimien välisessä kommunikoinnissa joudutaan 

turvautumaan välittäjien käyttöön. Scrum -prosessissa ei ole oikeastaan 

mekanismeja välittää tietoa eri tiimien välillä (Sivanantham, 2012). Tällöin 

tulee miettiä muita ratkaisuja, kuten SOS -palaverit, erilaiset työpajat 

sekä tilaisuudet jossa tietoa voidaan jakaa eri tiimien jäsenille. Prosessia 

A puolestaan hyvä asia verrattuna muihin prosesseihin on se, että 

kasvoikkain tapahtuvaa kommunikaatio on mahdollista. Tätä edesauttaa 

se, että projekti on suhteellisen pieni ja tapahtuu yhden tiimin puitteissa. 

Scrum -menetelmä toimiikin hyvin juuri projekteissa, jotka eivät ole 

hirveän laajoja. Lisäksi on havaittavissa, että muun organisaation 

yhteistyö vaihteli jonkin verran prosessissa A. Prosessien kehittämien 

siten, että koko organisaatio tukee ketterää tapaa toimia, onkin yksi 

merkittävimmistä scrum -tiimin toimintaa nopeuttavista asioista (Boehm & 

Turner, 2005). Myös katselmoinnit olisi hyvä ottaa käyttöön prosessissa 
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A samoin kuin prosesseissa B ja C jo tehdään. Esimerkiksi juuri 

pariohjelmointi on yksi keskeisiä prosesseja tiedonvälitykseen ketterissä 

prosesseissa (Sivanantham, 2012). 

 

Hyviä asioita prosessissa C oli se, että hyödynnettiin wiki -sivuja uusien 

toiminnallisuuksien esittelyyn. Scrum -prosessissa ei juurikaan ole 

mekanismeja välittää tietoa tiimin ulkopuolelle (Sivanantham, 2012). Siksi 

juuri wiki -sivujen käyttö tiedon levitykseen on erinomainen ratkaisu. 

Lisäksi erilaisten työkalujen hyödyntäminen, kuten Version One -työkalun 

käyttöönotto todennäköisesti tulee tehostamaan tiimin toimintaa. Ajan 

tasalla pysyminen erilaisissa mahdollisissa työkaluissa onkin yksi 

keskeisimmistä asioista, jotka ovat hyödyllisiä erityisesti johtajille 

(Deemer, 2009). 

 

Kaikkien prosessien osalta olisi hyödyllistä, että keskityttäisiin siihen, että 

ketterät toimintatavat hallittaisiin läpi organisaation. Olisikin erittäin 

keskeistä organisaatiossa analysoida jo olemassa olevat prosessit ja 

mukauttaa ketterät toimintatavat näihin prosesseihin (Boehm & Turner, 

2005). Lisäksi keskeinen havainto liittyen kaikkiin prosesseihin on se, 

että asiakasta tulisi osallistaa prosessin eri vaiheissa mahdollisuuksien 

mukaan enemmän. Myös asiakkaiden on oltava riittävän sitoutuneita, 

jotta tuotteesta saadaan halutunlainen (Boehm, 2001). Toisaalta tämä 

asiakkaiden riittävä osallistaminen on myös yksi keskeisimmistä 

haasteista liittyen ketteriin toimintatapoihin (Ramesh et al., 2007). 
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7. Johtopäätökset 

 

Johtopäätösluvussa käydään läpi empiirisen tutkimuksen tuloksien 

suhteutus teoria -osuudessa esiteltyyn teoriaan sekä vastataan 

asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Lisäksi arvioidaan tulosten merkitystä 

sekä käydään läpi tutkimuksen rajoitukset ja jatkotutkimusaiheet.  

 

Tämän tutkimuksen tutkimusongelma oli, että miten tietojohtamisen 

keinoin voidaan tehostaa scrum -ohjelmistokehitysprosessia? 

Alakysymykset puolestaan olivat: miten vaatimusmäärittelyt tehdään 

scrum -prosessissa, miten scrum -tiimissä voidaan toimia ja 

kommunikoida tehokkaasti, miten scrum -prosessissa voidaan oppia 

sekä miten scrum -tiimiä voidaan johtaa tehokkaasti? 

 

7.1 Tietojohtaminen scrum -prosessissa 

 

Vaatimusmäärittelyjen tekeminen on yksi scrum -prosessin keskeisistä 

vaiheista. Vaatimukset ovat oikeastaan tietoa siitä, mitä tietoja 

tietojärjestelmän tulee sisältää ja minkälainen sen tulisi olla. Nämä 

vaatimukset voidaan jakaa Leen (2009) mukaan neljään näkökulmaan, 

jotka ovat: asiakas-, liiketoiminta-, työntekijä- sekä tuotenäkökulma. 

Näiden erilaisten vaatimusten keräämiseen kuuluu oleellisena osana 

intensiivinen kommunikaatio eri sidosryhmien, tuoteomistajan sekä 

scrum -tiimin jäsenten kesken (Lee, 2009). Tällainen tieto on usein 

jakautunut organisaation eri puolille ja tasoille. Ketterään toimintatapaan 

kuuluu se, että vaatimuksia voidaan joustavasti lisätä kesken 

kehitysprosessin. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 

vaatimusmäärittelyihin ei tarvitsisi kiinnittää juurikaan huomiota prosessin 

alkuvaiheessa. Ketterässä toimintatavassa vaatimusmäärittelyvaiheessa 

käytetään usein käyttäjätarinoita. Rameshin et al. (2007) mukaan tämä 

ydintoimintojen ympärille keskittyvä vaatimusmäärittely saattaa aiheuttaa 
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myöhemmin joitakin ongelmia, koska järjestelmän toissijaiset toiminnot 

kuten esimerkiksi käytettävyys, tietoturva yms. ominaisuudet saattavat 

jäädä liian vähälle huomiolle. Ketterällä tavalla toimia voidaan kuitenkin 

tehokkaasti vastata haasteeseen saada ohjelmistot nopeasti markkinoille 

siten, että ne mahdollisimman hyvin vastaavat asiakkaiden vaatimuksiin. 

 

Scrum -tiimin toiminta on tehokkainta silloin, kun tiimillä on hallussaan 

kaikki tehtäviensä hoitamiseen tarvittava hiljainen tieto. Jokaisen tiimin 

jäsenen on pyrittävä avoimesti kertomaan edistymisestään tehtävien 

suorittamisessa, kuunneltava toisten mielipiteitä sekä jaettava ja kyettävä 

ottamaan vastaan tietoa sekä palautetta. Melnikin & Maurerin (2004) 

mukaan kasvokkain tapahtuva kommunikaatio takaa tehokkaimman 

kanavan kommunikointiin, koska siinä tieto voidaan välittää useita 

"jonoja" pitkin esimerkiksi fyysinen läsnäolo, ruumiin kieli sekä 

äänensävy. Tällaiset tehokkaammat kommunikointikanavat ovat erityisen 

tärkeitä silloin kun käsiteltävät käsitteet sisältävät paljon 

monimutkaisuutta sekä epävakautta esimerkiksi käytäessä läpi 

ohjelmiston vaatimuksia (Melnik & Maurer, 2004). Kun palautetta ja tukea 

annetaan tiimin jäsenten välillä, niin tämä luo luottamusta tiimin sisällä ja 

ohjaa tiimin toimintaa itseohjautuvaampaan suuntaan (Moe et al. 2010). 

Tällä tavalla tiimi voi olla aidosti ketterä ja ottaa vastuuta tekemisestään 

ilman, että jonkun täytyisi "käskyttää" tiimiä. 

 

Scrum -tiimissä oppiminen puolestaan tapahtuu esimerkiksi siten, että 

tiimin jäsenet jakavat keskenään hiljaista tietoa vaihtaessaan ideoita 

vaatimuksista, scrum -palavereissa tai työskennellessään esimerkiksi 

pareina. Yksi merkittävä tapa oppia on luoda erilaisia käsitteitä, malleja ja 

prototyyppejä sekä erilaiset katselmoinnit ja pariohjelmointi. 

Prototyyppien pohjalta voidaan keskustella asiakkaan ja tiimin kesken 

tehdyistä ratkaisuista ja suorittaa tarvittava määrä iteraatio -kierroksia ja 

tällä tavalla tieto  jalostuu prosessin eri vaiheissa ja eri osa-puolille 

selkenee sekä tulee havaintoja siitä, mihin prosessi on menossa. 

Takeuchin & Nonakan (1986) mukaan olisi keskeistä, että tiimi koostuisi 
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eri osa-alueiden asiantuntijoista, prosessit olisi tarkkaan mietitty ja 

toiminnallisuusmallit olisi harkittu, jotta saavutettaisiin parhaat 

edellytykset tuotteen kehittämiseksi. Tiimin jäsenten on lisäksi oltava 

mahdollisimman lähellä erilaisia ulkopuolisia tiedonlähteitä. Tällä tavalla 

on mahdollista vastata nopeasti muuttuviin haasteisiin. Tiimillä on oltava 

mahdollisuus oppia kokeilemisen ja erehtymisen kautta. Takeuchin & 

Nonakan (1986) mukaan tämän tulisi kuitenkin tapahtua luovalla ja 

hallitulla tavalla ilman sortumista itsestään selviin virheisiin. Lisäksi tiimin 

oppimista pitäisi tapahtua laaja-alaisesti eli niin sanottu monioppiminen 

sekä sillä tavalla, että joku asiantuntija menee yhä syvemmälle jonkun 

tietyn osa-alueen tiedossa eli niin sanottu syväoppiminen (Takeuchi & 

Nonaka, 1986). 

 

Scrum -tiimissä johtaminen on jaettua. Scrum -tiimissä ei oikeastaan ole 

ollenkaan johtajaa, vaan kolme roolia, jotka ovat: tuoteomistaja, scrum -

mestari sekä kehitystiimi. Muun organisaation tehtäväksi jää scrum -

tiimin tai scrum -tiimien tukeminen parhaalla mahdollisella tavalla 

esteiden poistamiseksi scrum -tiimin tieltä. Muun organisaation jäsenten 

tulisikin kommunikoida scrum -tiimin kanssa ainoastaan tuoteomistajan 

kautta, joka kirjaa ylös tehtävät ja priorisoi suoritusjärjestyksen. Tällä 

tavalla tiimin toiminta ei häiriinny sen vuoksi että, eri tahot ohjeistaisivat 

omatoimisesti tiimin jäseniä ja tiimin itse itselleen asettamat työt ja 

aikataulut häiriintyisivät. Organisaation johtoasemassa oleville henkilöille 

jää kuitenkin paljon tehtäviä joissa he voivat auttaa scrum -tiimiä. 

Tällaisia tehtäviä ovat Deemerin (2009) mukaan muun muassa erilaisten 

esteiden poistaminen tiimin tieltä, tulisi pysyä ajan tasalla erilaisissa 

teknologioissa, tekniikoissa, työkaluissa joita tiimi käyttää, tulisi huolehtia 

budjetista ja pyrkiä tarjoamaan valmennusta sekä mentorointia tiimille. 

Myös asiakkaiden kanssa työskentelyyn tulee kiinnittää huomiota. 

Boehmin (2002) mukaan, jos asiakkaat eivät ole sitoutuneita, 

asiantuntevia, edustuksellisia, yhteistyökykyisiä sekä valtuutettuja, niin 

tuotteestakaan ei voi muodostua halutunlaista. Lisäksi erilaisten 

organisaation tukijärjestelmät ja prosessit pitää sovittaa ketterään 

toimintatapaan. 
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Sitä miten vaatimusmäärittelyt kerätään, miten tiimin dynamiikkaa ja 

kommunikaatiota voidaan kehittää, miten tiimissä voidaan oppia tai miten 

esimerkiksi muun organisaation jäseniä voidaan johtaa liittyen scrum -

prosessiin, ei ole mitenkään määritelty scrum -prossessin 

perussäänöissä. Tietojohtamisen keinoin voidaan siis vaikuttaa scrum -

prosessiin tunnistamalla tiedon merkitys scrum -prosessin eri vaiheissa ja 

kiinnittämällä huomiota tiedon keräämiseen 

vaatimusmäärittelyvaiheessa, kiinnittämällä huomiota tiimin toimintaan ja 

kommunikointiin, jaettuun johtamiseen organisaatiossa sekä 

organisaation oppimiseen. Vaatimusmäärittely -vaiheessa onkin tärkeää 

tunnistaa vaatimusmäärittelyjen tekemisen eri vaiheet ja luoda tarvittavat 

prosessit, jotta tieto asiakkaalta sekä oman organisaation asiantuntijoilta 

saadaan tehokkaasti kerättyä scrum -tiimin käyttöön ja että, 

vaatimusmäärittelyjen eri vaiheet todella toteutuvat. Tiimin jäsenten sekä 

eri tiimien välisessä kommunikoinnissa sekä kommunikoinnissa 

asiakkaan kanssa on pyrittävä aina mahdollisuuksien mukaan 

käyttämään tehokkainta eli kasvokkain tapahtuvaa kommunikaatiota. 

Tiimien väliseen tiedonjakamiseen on scrum -prosessissa hyvin vähän 

keinoja, joten erilaisten wiki -sivustojen sekä palaverikäytäntöjen 

edistäminen on suositeltavaa. Lisäksi eri roolien merkitys sekä scrum -

tiimin sisällä sekä organisaation eri jäsenillä tulee selkeyttää, samoin kuin 

erilaisten tukijärjestelmien ja prosessien soveltuvuus ketterään 

toimintatapaan varmistaa. 

 

Tutkimuksen tuloksista saattaa olla hyötyä varsinkin organisaatioille, 

jotka vasta suunnittelevat siirtymistä scrum -menetelmän 

hyödyntämiseen tai ovat juuri aloittaneet hyödyntämään scrum -

menetelmää. 
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7.2 Tutkimuksen rajoitukset ja jatkotutkimusaiheet 

 

Tutkimuksen rajoituksista voisi mainita, että scrum -menetelmä soveltuu 

erilaisille sovelluksille ja erilaisiin organisaatioihin eri tavalla. Erittäin 

turvallisuuskriittisiin tai laajoihin sovelluksiin scrum -menetelmä ei 

välttämättä sovellu hyvin. Samoin tiettyjen sovellusten kanssa, 

hyödynnettäessä scrum -menetelmää, saattaa vaatia lisää pohdintaa, 

miten tietyt asiat voidaan ottaa huomioon prosessissa. Lisäksi 

haastateltavien määrä oli suhteellisen pieni, mutta riittävä yhdestä 

yrityksestä. Haastattelemalla henkilöitä useista yrityksistä joitakin uusia 

mielenkiintoisia näkökulmia olisi saattanut nousta esille. Yksi 

jatkotutkimusaihe voisi olla esimerkiksi scrum -menetelmän toimivuus eri 

sovellustyyppien yhteydessä ja se mitä erityispiirteitä näissä tulisi ottaa 

huomioon sovellettaessa scrum -menetelmää. 
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