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Tässä kandidaatintyössä tutkitaan, miten innovaatio toteutuu ketterässä 

ohjelmistokehityksessä. Työn tavoitteena on selvittää, kuinka ketterän kehityksen 

menetelmät edistävät tai estävät innovaatiota sekä pyrkiä löytämään tapoja 

innovaation varmistamiseen ja edistämiseen ketterässä ohjelmistokehityksessä. 

Ketterän kehityksen menetelmät tukevat monia innovaatiota edistäviä asioita, 

kuten asiakaslähtöisyyttä ja kommunikointia. Yksinään ketterän kehityksen 

menetelmien hyödyntäminen ohjelmistokehityksessä ei kuitenkaan johda 

innovaatioihin. Menetelmät aiheuttavat usein aikapainetta kehitystiimissä, mikä 

estää luovuutta ja vaikuttaa negatiivisesti yritysten pitkäaikaisiin tavoitteisiin, 

kuten oppimiseen ja innovaatioon. Ketterässä kehityksessä tiimeissä on myös 

vaikeuksia strategisessa päätöksenteossa, mikä vaikeuttaa vaatimustenmäärittelyä. 

Innovaation edistämiseksi ketterässä ohjelmistokehityksessä tulee soveltaa 

innovaatiojohtamisen tärkeimpiä tehtäviä sekä käyttää täydentäviä menetelmiä 

vaatimustenmäärittelyn tukena ja aikapaineen minimoimiseksi. Ketterien 

menetelmien tueksi sopivat hyvin vaatimusten selvittämisen luovat tekniikat, 

kuten prototyypit, työpajat ja aivoriihet. Aikapainetta voidaan helpottaa 

allokoimalla aikaa kehittäjien omille projekteille, mikä edistää myös luovuutta, 

oppimista ja motivaatiota kehitystiimeissä. 
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1 JOHDANTO 
 

Tässä kandidaatintyössä tutkitaan innovaation toteutumista ketterässä ohjelmistokehityksessä. 

Työssä tutustutaan alan kirjallisuuden avulla ohjelmistojen innovaatioon ja ketterän kehityksen 

menetelmiin sekä pyritään löytämään tapoja niiden tehokkaaseen ja tuloksekkaaseen 

yhdistämiseen. Tarkoituksena on perehtyä etenkin innovaatiojohtamisen tärkeimpiin tehtäviin 

sekä innovaation ajureihin, ja pyrkiä sovittamaan ne ketterän kehityksen mukaiseen 

tuotekehitysprosessiin. Työssä etsitään myös ketterää kehitystä täydentäviä menetelmiä, joita 

hyödyntämällä voidaan edistää innovaation toteutumista. 

 

1.1 Työn tausta 

 

Innovaatio on jo pitkään vahvasti yhdistetty kasvuun ja kilpailuetuun. Yritysten tulee pystyä 

muuttamaan tarjoamiaan tuotteita ja palveluita tai tapoja, joilla niitä tuotetaan pärjätäkseen 

kilpailussa ja saavuttaakseen kasvua. Innovaatio ei ole vain etu vaan välttämättömyys 

selviytymiselle nykyajan markkinoilla. (Bessant ja Tidd 2018) Erityisesti korkean teknologian 

alat, kuten ohjelmistokehitys, ovat riippuvaisia innovaatiosta. Innovaatio ei kuitenkaan koskaan 

ole riskitöntä, ja etenkin pienet ja keskisuuret yritykset kohtaavaat haasteita esimerkiksi 

rajattujen resurssien ja suurempien kilpailijoiden takia. (Rose et al. 2016) Onnistuminen 

innovaatiossa edellyttää organisaatioilta muun muassa jatkuvaa oppimista, resurssien ja 

kyvykkyyksien kasvattamista ja hankkimista sekä aktiivista kommunikointia ja yhteistyötä 

sidosryhmien kanssa (Bessant ja Tidd 2018). 

 

Ketterän kehityksen menetelmät ovat paljon käytettyjä ja yleisesti hyväksyttyjä 

ohjelmistokehityksessä. Ne ovat mahdollistaneet tehokkaan ja käyttäjälähtöisen 

ohjelmistokehityksen, missä muuttuviin vaatimuksiin pystytään vastaamaan nopeasti ja 

tehokkaasti. Ketterien menetelmien keskiössä ovat itseohjautuvat tiimit, jotka hyödyntävät 

viimeisintä teknologiaa ja luovat arvoa tuottamalla toimivaa ohjelmistoa säännöllisesti lyhyillä 

aikaväleillä. Jatkuva palaute ja keskustelu sekä tuotekehitysprosessin kehittäminen ovat myös 

olennainen osa näitä menetelmiä. (Dingsøyr et al. 2012) Ketterän kehityksen menetelmät ovat 

lyhentäneet ohjelmistojen julkaisuaikaa, parantaneet tiedon kulkua kehitystiimien sisällä ja 

lisänneet asiakasyhteistyötä ohjelmistokehityksessä (Vara et al. 2019). 
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Osa ketterän kehityksen tuomista hyödyistä, kuten asiakaslähtöisyys ja tiedon kulku, ovat myös 

innovaatiota edistäviä asioita (Hannola et al. 2013). Yksinään ketterän kehityksen menetelmien 

hyödyntäminen ohjelmistokehityksessä ei kuitenkaan automaattisesti johda innovaatioihin 

(Juhola et al. 2013). Ketterän kehityksen menetelmät keskittyvät ennemmin yksinkertaisuuteen 

ja tehokkuuteen kuin uusien ideoiden toteuttamiseen, mikä haittaa innovatiivisten ratkaisujen 

kehittämistä (Vara et al. 2019). Tehokkuuden tavoittelu johtaa usein myös organisaation 

pitkäaikaisten tavoitteiden, kuten oppimisen ja innovaation, sivuuttamiseen ja erityisesti 

ohjelmistokehittäjien kokema paine johtaa luovuuden ja motivaation heikkenemiseen (Annosi 

et al. 2016; Moe et al. 2012). Innovaatiota voidaan kuitenkin varmistaa ja edistää myös 

ketterässä kehityksessä täydentämällä sitä muilla menetelmillä ja työkaluilla (Sjölund 2018). 

Tässä työssä pyritään tunnistamaan tärkeimmät ongelmakohdat innovaation toteutumiselle, ja 

löytää tapoja niiden ratkaisuun ketterässä ohjelmistokehityksessä. 

 

1.2 Työn tavoitteet ja rajaus 

 

Työn tavoitteena on löytää tapoja integroida innovaatio ketterään ohjelmistokehitykseen. Työ 

on kirjallisuuskatsaus, jossa pyritään löytämään viimeaikaisesta alan kirjallisuudesta vastaus 

tutkimuskysymykseen: TK1: Miten innovaatiota voidaan edistää ja ylläpitää ketterässä 

ohjelmistokehityksessä? Tämän pääongelman lisäksi etsitään vastausta myös seuraaviin, 

pääongelmaa tukeviin kysymyksiin: 

 

TK2: Mitkä asiat ajavat innovaatiota ohjelmistokehityksessä? 

TK3: Miten ketterän kehityksen menetelmät tukevat tai estävät innovaatiota? 

 

Työssä innovaatio on rajattu tuote- ja prosessi-innovaatioihin ja ketterän kehityksen 

menetelmistä käsitellään tarkemmin vain Scrum-menetelmää. Työn tulokset ovat tarkoitettu 

erityisesti pienille ja keskisuurille ohjelmistoyrityksille, jotka hyödyntävät ketterän kehityksen 

menetelmiä tuotekehityksessään. 
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1.3 Työn rakenne 

 

Työn toisessa luvussa tarkastellaan innovaatiota ohjelmistokehityksessä kirjallisuuden avulla. 

Siinä määritellään tärkeimpiä ja työlle oleellisia innovaatiojohtamisen käsitteitä, 

innovaatiojohtamisen tehtäviä sekä innovaation ajureita. Seuraavaksi kolmannessa luvussa 

tutustutaan ketterään kehitykseen ja Scrum-menetelmään sekä kerrotaan Scrum-menetelmän 

yleisimmistä haasteista, aikapaineesta ja päätöksenteosta. Lopulta neljännessä luvussa 

innovaatio ja ketterä kehitys yhdistetään. Innovaation ajureita ja innovaation tehtäviä 

tarkastellaan Scrum-menetelmän kontekstissa, ja Scrum-menetelmän rinnalle esitellään 

täydentäviä menetelmiä, jotka helpottavat Scrum-menetelmän haasteita ja tukevat innovaation 

edistämistä. 
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2 INNOVAATIO OHJELMISTOKEHITYKSESSÄ 
 

Innovaatiolle on olemassa useita eri määritelmiä. Yksinkertaisimmillaan innovaatio voidaan 

mieltää arvon luomiseksi ideoista (Bessant ja Tidd 2018, s. 15-16). Laajemmin määriteltynä 

innovaatio on kaikkien uuden tai parannetun tuotteen tai prosessin ideointiin, teknologian 

kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin liittyvien toimintojen hallintaa. Tämä 

määritelmä esittää ajatuksen siitä, että innovaatio on prosessi, jolla on useita erityispiirteitä, 

joita tulee pystyä johtamaan ja hallitsemaan. (Trott 2012, s. 15).  

 

Innovaatio voidaan jakaa neljään laajaan kategoriaan 4P-mallin mukaisesti: tuoteinnovaatio 

(engl. product innovation), prosessi-innovaatio (engl. process innovation), asemointi-

innovaatio (engl. position innovation) ja ajatusmallien innovaatio (engl. paradigm innovation) 

(Bessant ja Tidd 2018, s. 21). Tässä työssä keskitytään vain tuote- ja prosessi-innovaatioihin, 

sillä ne ovat ohjelmistokehityksen kannalta kaikkein oleellisimpia. Tuoteinnovaatiot ovat 

muutoksia organisaation tarjoamissa tuotteissa tai palveluissa. Prosessi-innovaatiot ovat 

puolestaan muutoksia tapoihin tuottaa ja toimittaa tuotteita tai palveluita. (Bessant ja Tidd 2018, 

s 21-22). Ohjelmistokehitykselle tyypillisimpiä tuoteinnovaatioita ovat esimerkiksi uudet 

toiminallisuudet joko olemassa olevaan tuotteeseen tai uuden tuotteen luomiseen. Prosessi-

innovaatiot keskittyvät ohjelmistokehityksen taustalla oleviin tehtäviin ja työtapoihin, jotka 

näkyvät ohjelmistokehittäjien käyttämissä menetelmissä, työkaluissa ja tekniikoissa. Kaikki 

merkittävät muutokset esimerkiksi suunnittelutekniikoihin, tiimin organisointiin ja 

johtamisprosesseihin voidaan luokitella prosessi-innovaatioiksi. (Rose et al. 2016) 

 

Innovaatioita voidaan luokitella myös niiden uutuusasteen mukaan. Kaikkein 

yksinkertaisimmillaan innovaatiot ovat joko inkrementaalisia tai radikaaleja innovaatioita. 

Inkrementaaliset innovaatiot ovat suhteellisen pieniä muutoksia olemassa olevaan. 

Inkrementaalisten innovaatioiden vaikutukset voivat olla suuriakin yritykselle, mutta ne eivät 

muuta merkittävästi markkinoiden kulkua. Tämän tyyppiset innovaatiot ovat yleisimpiä. 

(Bessant ja Tidd 2018, s. 26-27) Ohjelmistokehityksessä inkrementaaliset innovaatiot ovat 

esimerkiksi uusien ominaisuuksien tai toiminnallisuuksien lisääminen olemassa olevaan 

tuotteeseen (Rose et al. 2016). Radikaalit innovaatiot tuovat tuotteeseen tai prosessiin jotain 

aivan uutta, mikä muuttaa markkinaa merkittävästi (Moe et al. 2012). Ohjelmistokehityksessä 
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radikaali innovaatio on esimerkiksi uusi teknologinen pohja tuotteelle tai kokonaan uusi 

ohjelmisto, joka on luotu uuden ja uniikin tiedon pohjalta (Carlo et al. 2011).  

 

2.1 Innovaatiojohtamisen tehtävät 

 

Onnistuneiden innovaatioiden taustalla on innovaation näkeminen prosessina, jota voidaan 

jatkuvasti parantaa. Yksinkertaisimmillaan prosessiin kuuluu neljä vaihetta: etsiminen, valinta 

implementointi ja seuranta. (Bessant ja Tidd 2018, s. 76) Tässä työssä innovaatioprosessin 

vaiheista käytetään myös nimitystä innovaatiojohtamisen tehtävät. Prosessi on esitetty Kuvassa 

1. 

 

 
Kuva 1: Innovaation tehtävät (Bessant ja Tidd 2018, s. 76) 

 

Prosessin ensimmäisessä vaiheessa pyritään tunnistamaan uusia innovaatiomahdollisuuksia 

sekä ulkoisesta toimintaympäristöstä että organisaation sisältä. Potentiaalisten 

mahdollisuuksien tunnistaminen niiden lukuisasta joukosta on yksi innovaatiojohtamisen 

suurimmista haasteista. Yrityksen tulee pystyä tunnistamaan mahdollisuuksia useasta eri 

lähteestä tuotekehitysprosessin jokaisessa vaiheessa ja etsinnässä tulisi olla mukana ihmisiä 

sekä organisaation sisä- että ulkopuolelta. Etsinnän tulisi olla sekä olemassa olevan tiedon 

hyödyntämistä organisaation tutusta teknologisesta ympäristöstä ja markkinoista että täysin 

uuden tutkimista tutun toimintaympäristön ulkopuolelta. Olemassa olevan hyödyntäminen 

johtaa ennemmin inkrementaalisiin ja uuden tutkiminen radikaaleihin innovaatioihin. Uuden 

tutkiminen on kuitenkin riskialttiimpaa ja vie enemmän yrityksen resursseja. Paras etsinnän 

Etsiminen Valinta Implementointi Seuranta
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strategia yhdistää tasapuolisesti sisäiset ja ulkoiset tiedonlähteet sekä hyödyntämisen ja 

tutkimisen. (Bessant ja Tidd 2018, s. 76-77, 226-251) 

 

Toisessa vaiheessa löydetyistä mahdollisuuksista valitaan sellaiset, joiden uskotaan tuovan 

eniten lisäarvoa yritykselle. Valinnassa tulee ottaa huomioon yrityksen nykyiset kyvykkyydet 

sekä strategia; tehdyn valinnan tulisi olla toteutettavissa, rakentaa olemassa olevaa tietopohjaa 

sekä sopia yrityksen liiketoimintasuunnitelmaan. Valinta -vaiheen tarkoituksena on vähentää 

innovaation riskiä. Inkrementaalisten innovaatioiden kohdalla valintaprosessi on melko 

suoraviivainen, sillä niiden kohdalla riski on valmiiksi pienempi. Valinnassa voidaan 

hyödyntää esimerkiksi valmiiksi asetettuja kriteerejä ja vaiheittaista kehitystä, jossa 

innovaatiota tarkastellaan useaan otteeseen ennen sen julkaisemista. Radikaalimpien 

vaihtoehtojen kohdalla valintaprosessissa tulee tehdä syvempää analyysia riskeistä ja 

mahdollisuuksista, hyödyntää enemmän sidosryhmiä ja tehdä prototyyppejä, jotta voidaan 

minimoida innovaation epäonnistumisen riski. (Bessant ja Tidd 2018, s. 77-78, 281-301) 

 

Kolmannessa vaiheessa toteutetaan valitut innovaatiomahdollisuudet parannuksiksi tuotteisiin 

tai prosesseihin tai kokonaan uusiksi tuotteiksi. Sen tärkeimpiä osa-alueita ovat tiedon hankinta, 

projektin toteutus sekä innovaation julkaisu ja ylläpito. Tiedon hankinnassa yhdistetään uutta 

ja olemassa olevaa tietoa ratkaisun löytämiseksi. Projektin toteutuksessa konsepti muutetaan 

kehitetyksi innovaatioksi, joka on valmis julkaisuun. Siihen kuuluu markkinoinnin, 

suunnittelun, tuotekehityksen ja laadunvarmistuksen tehtäviä. Toteutuksen tulee olla joustavaa 

ja pystyä vastaamaan odotettuihin ja odottamattomiin haasteisiin. (Bessant ja Tidd 2018, s. 78-

82) 

 

Neljännessä vaiheessa seurataan innovaation onnistumista ja tavoitetaan sen arvo. Sekä 

epäonnistuneista että onnistuneista innovaatioista saadaan seurannan avulla tärkeitä oppeja tai 

mahdollisuuksia tulevaisuutta varten. Innovaation epäonnistumisesta saadaan esimerkiksi 

tietoa siitä, mitä tulee muuttaa ensi kertaa varten. Onnistuneet innovaatiot puolestaan 

synnyttävät mahdollisuuden uudelleen innovointiin, kun niiden päälle voidaan lisätä 

päivitettyjä ja jalostettuja ominaisuuksia. (Bessant ja Tidd 2018, s. 82-83) 
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2.2 Innovaation ajurit ohjelmistokehityksessä 

 

Innovaation ajurit ovat niitä asioita yrityksen toiminnassa tai sen ympäristössä, jotka johtavat 

uusiin innovaatioihin tai mahdollistavat niitä. Innovaatioita voi syntyä monesta eri lähteestä ja 

varmistaakseen optimaalisen innovaatiokyvyn yrityksen tulee integroida mahdollisimman 

paljon innovaatioita ajavia asioita toimintaansa. Ohjelmistokehityksessä innovaation ajurit 

voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan: tietolähtöisiin, johtolähtöisiin ja tiimilähtöisiin ajureihin 

(Rose et al. 2016). Ajurit ja niiden määritelmät on esitetty Taulukossa 1. 

 

Taulukko 1: Innovaation ajurit ohjelmistokehityksessä (Rose et al. 2016) 

Tietolähtöiset ajurit  

Tiedon hyödyntäminen Ulkoisen tiedon, kuten markkinoiden, 

teknologioiden, kilpailijoiden ja käyttäjien 

tuntemuksen, tunnistaminen, omaksuminen ja 

hyödyntäminen innovoinnissa 

Yhteisö ja verkosto Ulkoisten yhteyksien ja yhteistyön käyttäminen 

innovaation edistämiseksi 

Käyttäjälähtöisyys Käyttäjien ottaminen mukaan tuotekehitykseen 

innovaation kiihdyttämiseksi 

Johtolähtöiset ajurit  

Innovaatiojohtaminen Ohjelmistokehitystiimin johtaminen innovaatiota 

luovalla tavalla 

Innovaatioiden arviointi Kyky arvioida ja tarkastella ideoita, menetelmiä ja 

prosesseja niiden panoksesta innovaatioon 

Tiimilähtöiset ajurit  

Luovuus Yksilön luovuuden hyödyntäminen innovaation 

hyväksi 

Ohjelmistojen suunnittelukyky Kyky suunnitella innovatiivisia ohjelmistotuotteita 

ja -palveluita 

Tiimityö Tiimityön järjestäminen siten, että se edistää 

innovaatiota 
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2.2.1 Tietolähtöiset ajurit 

 

Tietolähtöiset ajurit liittyvät ulkoisen tiedon rooliin ohjelmistokehityksen innovaatioissa. 

Merkittävimpiä tietolähtöisiä ajureita ovat tiedon hyödyntäminen, yhteisö ja verkosto sekä 

käyttäjälähtöisyys. Rose et al. (2016) tutkimuksessa tiedon hyödyntäminen nousi näistä 

tärkeimmäksi innovaation ajuriksi. Tiedon ’imukyky’ (engl. absorptive capacity) kuvaa sitä, 

miten yritys pystyy tunnistamaan, omaksumaan, mukauttamaan ja hyödyntämään ulkoista 

tietoa. Hyödynnettävää ulkoista tietoa ovat esimerkiksi markkinoiden, teknologioiden, 

kilpailijoiden ja käyttäjien tuntemus. Nämä ulkoisen tiedon lähteet ovat elintärkeitä 

innovaatioiden muodostumiselle ja onnistumiselle ohjelmistokehityksessä. (Rose et al. 2016) 

 

Ulkoista tietoa voi hankkia yhteisön ja verkoston sekä käyttäjälähtöisyyden avulla. 

Ohjelmistokehitykseen liittyy paljon avoimen lähteen (engl. open source) koodia, ohjelmistoa 

ja teknologioita, joita on hyvä hyödyntää kehitysprosessissa. (Rose et al. 2016) Yhteisö ja 

verkostot voivat tarkoittaa yhteistyötä tai kommunikaatiota esimerkiksi yritysten, yliopistojen, 

hallitusten, yksityishenkilöiden tai liiketoimintayksiköiden kanssa. Verkostojen hyödyt ovat 

suurimpia etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille, kun resursseja ja riskiä voidaan jakaa 

verkoston kesken. (Bessant ja Tidd 2018, s. 258-260) Lisäksi yrityksen ja sen työntekijöiden 

verkosto tuo asiakkaat lähemmäksi kehitysprosessia, mikä lisää tietoa ja ajaa innovointia.  

 

Käyttäjälähtöisyys on asiakkaiden eli käyttäjien ottamista mukaan tuotekehitys- tai 

innovaatioprosessiin. Käyttäjälähtöisyyden avulla saadaan paljon arvokasta tietoa käyttäjistä ja 

heidän tarpeistaan tai ideoistaan saadaan parannuksia tai uusia ominaisuuksia tuotteeseen. 

Ohjelmistokehityksessä käyttäjälähtöisyys on erittäin merkittävä kehityssuunta ja sen 

hyödyntäminen parantaa erityisesti innovaatioiden onnistumista, kun uudet parannukset ja 

ominaisuudet kohdistetaan nimenomaan asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin. (Rose et al. 2016) 

 

2.2.2 Johtolähtöiset ajurit 

 

Johtolähtöisiä ajureita ovat innovaatiojohtaminen sekä innovaatioiden arviointi ja seuranta. Ne 

liittyvät kaikkiin, jotka ottavat johtavan roolin ohjelmistokehityksessä oli se sitten virallisesti 

projektipäällikön tai muun vastaavan tehtävissä tai epävirallisesti osana kehitystiimiä. 
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Johtavassa asemassa olevat henkilöt ovat vastuussa sellaisen ympäristön luomisesta, joka 

edistää luovuutta ja minimoi sen esteet. Kannustavan työilmapiirin luominen on tärkeää, jotta 

kehitystiimin jäsenillä on vapaus tuoda omat ideansa esiin ja kehittää niitä eteenpäin. Johdolla 

tulee olla myös selkeä visio siitä, mihin suuntaan tuotteita ja prosesseja tulisi kehittää. Suunnan 

luominen, eli tiimin ohjaaminen esimerkiksi teknologisten tai liiketoiminnallisten muutosten 

läpi, on tässä tärkeässä osassa. Se luo tiimille selkeät tavoitteet ja yhteisymmärryksen sekä 

ohjaa vaatimustenmäärittelyssä. Näiden lisäksi johto on vastuussa konfliktien selvittämisestä ja 

palautteen antamisesta. (Rose et al. 2016) 

 

Innovaatioprosessissa johdolla on tärkeä rooli myös innovaatioiden arvioinnissa eli esimerkiksi 

työympäristön, kilpailevien ideoiden tai uusien ohjelmistotuotekonseptien tarkastelussa.  

Innovaatioiden arviointi niiden elinkaaren aikana mahdollistaa tehokkaamman ajankäytön, kun 

huonot ideat tai toteutukset pystytään pysäyttämään ajoissa. Arviointia voidaan tehdä joko 

muodollisesti hyödyntäen erilaisia virallisia mittareita ja tavoitteita tuotteille tai prosesseille tai 

epämuodollisesti esimerkiksi huomioilla tiimin työskentelystä prosessin 

parantamistarkoituksissa. (Rose et al. 2016) 

 

2.2.3 Tiimilähtöiset ajurit 

 

Tiimilähtöisiä ajureita ovat luovuus, ohjelmistojen suunnittelukyky sekä tiimityö ja tiimin 

prosessit. Ohjelmistokehitystiimissä tarvitaan tuottavaa kapasiteettia eli kykyä luoda ideoita. 

Ilman ideointikykyä ja luovuutta tuotekehitystiimi ei pysty toteuttamaan ulkoisista tietolähteistä 

hankittuja ideoita tai kilpailemaan markkinoilla. Ohjelmistojen suunnittelukyvyn avulla 

mahdolliset ideat pystytään muuntamaan toimivaksi kokonaisuudeksi teknologisesti. Lisäksi 

ohjelmistojen suunnittelukyvyn avulla ohjelmistoa pystytään jakamaan ominaisuuksiksi ja 

toiminnallisuuksiksi, mikä mahdollistaa esimerkiksi kustomoinnin.  (Rose et al. 2016) 

 

Tiimityössä tärkeintä on, että kehittäjillä on yhteisymmärrys siitä, mihin tuotetta ja prosesseja 

ollaan kehittämässä. Tiimin kokoonpanon, eli sekoituksen erilaista osaamista ja kyvykkyyksiä, 

rooli innovaation ajurina on merkittävä. Tiimissä tulisi olla paljon erilaista osaamista, jotta 

ideoita syntyy laajasti ja niitä pystytään myös toteuttamaan. (Rose et al. 2016) 

Ohjelmistokehityksessä tämä tunnetaan käsitteenä tiimin monimuotoisuus. 
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Monimuotoisemmat tiimit ovat tehokkaampia ympäristön ja vaatimusten muutosten 

tunnistamisessa ja niihin vastaamisessa. (Lee ja Xia 2010) Kuitenkin tiimin tulee olla 

integroitunut ja kommunikaation ja tiedonvälityksen tulee toimia, jotta tällainen kokoonpano 

edistää innovaatiota. Kommunikaatio ja sisäisen tiedon kulku on erittäin tärkeä innovaation 

mahdollistaja. Tiimin tulisi myös hyödyntää sellaisia prosesseja ja työtapoja, jotka tukevat sen 

jäsenten luovuutta ja mahdollistavat innovaatioiden syntymisen. (Rose et al. 2016) 
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3 KETTERÄ KEHITYS 
 

Ketterän kehityksen menetelmät ovat tuoneet merkittäviä muutoksia ohjelmistokehitykseen 

aina vuodesta 2001 alkaen, kun Agile Manifesto -julistus julkaistiin (Dingsøyr et al. 2012). 

Agile Manifesto -julistus esittää neljä perusideaa, jotka toimivat ketterien kehitysmenetelmien 

pohjana (Stober ja Hansmann 2010, s. 40-41):	
	

- Yksilöitä ja kanssakäymistä enemmän kuin menetelmiä ja työkaluja 

- Toimivaa ohjelmistoa enemmän kuin kattavaa dokumentaatiota 

- Asiakasyhteistyötä enemmän kuin sopimusneuvotteluja 

- Muutokseen vastaamista enemmän kuin suunnitelman noudattamista 

 

Ketterässä kehityksessä ydinperiaatteena on, että motivoituneet ohjelmistokehittäjät, jotka 

luottavat teknologiseen erinomaisuuteen ja yksinkertaiseen designiin, luovat arvoa tuottamalla 

toimivaa ohjelmistoa käyttäjille säännöllisesti, lyhyissä aikaväleissä. Menetelmien keskiössä 

on itseohjautuvat tiimit, joiden jäsenet tekevät yhteistyötä ja työskentelevät tahdissa, joka 

mahdollistaa luovuuden ja tehokkuuden. (Dingsøyr et al. 2012) Asiakkaiden tarpeet ovat 

prioriteetti ja heidän kanssaan tehdään tiivistä yhteistyötä kehitysprosessissa. (Vara et al. 2019) 

 

Ketterässä kehityksessä edistymistä mitataan ensisijaisesti toimivan ohjelmiston määrässä, ja 

kehitystiimin odotetaan pitävän tehokasta tahtia yllä jatkuvasti. Myös prosessin tehokkuuden 

arviointi ja parantaminen on jatkuvaa. Tiimiin kuitenkin luotetaan, sillä tiimin jäsenten 

ammattitaidon uskotaan johtavan parhaimpiin ratkaisuihin. Tehokkuutta edistetään luottamalla 

yksinkertaisuuteen; mahdollisimman paljon pyritään jättämään tekemättä, jotta voidaan 

keskittyä vain kaikkein olennaisimpiin tehtäviin. (Vara et al. 2019)  

 

Ketterän kehityksen menetelmät ovat osoittautuneet hyödyllisiksi toimivan ohjelmiston 

julkaisuajan lyhentämisessä, asiakasyhteistyön parantamisessa, ajankäytön tehokkuudessa ja 

vikaprosessien käsittelyssä. Tieto liikkuu tiimille ja sen sisällä tehokkaasti säännöllisten 

keskustelujen avulla. Asiakkaiden lisäksi myös muut sidosryhmät ovat aktiivisesti mukana 

tuotekehitysprosessissa. (Vara et al. 2019) Ketteryys mahdollistaa myös sen, että vaatimusten 
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muutoksiin pystytään vastaamaan nopeasti kehitysprosessin jokaisessa vaiheessa (Dingsøyr et 

al. 2012). 

 

3.1 Scrum-menetelmä 

 

Scrum on yksi yleisimmistä ketterän kehityksen menetelmistä, ja se on saavuttanut suuren 

suosion etenkin ohjelmistokehityksessä (Dingsøyr et al. 2012). Se on yksinkertaistettu 

projektinjohtamisen menetelmä, joka perustuu iteratiiviseen kehitykseen. (Stober ja Hansmann 

2010, s. 41) Scrum-menetelmän perusajatuksena on, että vaatimusten selvittäminen sekä 

suunnittelu- ja kehitysprosessit ovat arvaamattomia, joten sen pyrkimyksenä on hallita tätä 

arvaamattomuutta ja minimoida tuotekehitysprosessin riskiä sekä tuoda siihen joustavuutta 

(Annosi et al. 2016). 

  

Scrum -menetelmässä kehitys tapahtuu lyhyissä iteraatioissa, joita kutsutaan sprinteiksi. 

Sprintin kesto on tyypillisesti noin kaksi viikkoa, mutta keston voi mukauttaa tuotekehitykselle 

sopivaksi. Sprintteihin osallistuu Scrum-tiimi, joka koostuu kolmesta eri roolista. Sprintin 

aikana on kolme tai neljä tapahtumaa, jotka varmistavat prosessin sujuvuuden ja 

läpinäkyvyyden. Lisäksi menetelmään sisältyy kolmen dokumentin tuottaminen. (Gonçalves 

2018; Stober ja Hansmann 2010, s. 41) 

 

Scrum-menetelmässä ylläpidetään kolmea dokumenttia, joiden tarkoituksena on varmistaa 

yhteinen ymmärrys työn kulusta. Ne ovat tuotteen kehitysjono, sprintin kehitysjono sekä 

sprintin tulokset eli parannukset tuotteeseen. Tuotteen kehitysjono on lista tuotteen 

vaatimuksista. Sprintin kehitysjono puolestaan sisältää ne tehtävät, joita yhden sprintin aikana 

tullaan tekemään. Tehtävät on yleensä muotoiltu käyttäjätarinoiksi (engl. user stories) ja niille 

on annettu arvio työmäärästä tai tarvittavasta ajasta. Dokumenttien määrä on minimoitu 

ketteryyden varmistamiseksi. (Gonçalves 2018; Strober ja Hansmann 2010, s. 42) 

 

Scrum-tiimiin kuuluu tuotteen omistaja, Scrum Master sekä kehitystiimi. Tuotteen omistaja 

edustaa kehitysprosessissa sen sidosryhmiä, kuten asiakkaita tai ylempää johtoa. Tuotteen 

omistajan tehtävänä on vaatimustenmäärittely, tehtävien priorisointi ja yleisesti projektin 

etenemisen ja onnistumisen takaaminen. Scrum Master toimii kehitystiimin johtajana, ja vastaa 
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kehityksen laadusta sekä siitä, että Scrum-menetelmän ja ketterän kehityksen periaatteita ja 

käytäntöjä toteutetaan oikein kehitysprosessissa. Kehitystiimi on puolestaan vastuussa tuotteen 

kehityksestä ja testaamisesta. Ketterän kehityksen periaatteiden mukaisesti tiimin tulisi olla 

itseohjautuva. (Gonçalves 2018; Strober ja Hansmann 2010, s. 41) 

 

Scrum-menetelmään kuuluu neljä tapahtumaa tai kokousta, jotka pidetään jokaisessa 

iteraatiossa. Ne ovat sprintin suunnittelu, päivittäinen palaveri (engl. Daily Scrum), sprintin 

katselmointi ja retrospektiivi. Sprintin suunnitteluun osallistuu koko tiimi, ja siinä päätetään 

sprintin tavoite ja valitaan tehtävät, jotka sprintin aikana pitäisi saada valmiiksi. Päivittäisessä 

palaverissa puolestaan jokainen kehitystiimin jäsen kertoo, mitä hän on tehnyt, mitä hän tulee 

tekemään ja jos on jotain ongelmia, jotka estävät tehtävien toteutuksen. Sprintin lopussa 

pidetään sprintin katselmointi ja retrospektiivi. Katselmoinnissa tarkastellaan, mitä sprintin 

aikana on saatu aikaan ja yleensä demonstroidaan tuloksia. Katselmointiin osallistuu Scrum-

tiimin lisäksi mahdollisesti myös muita sidosryhmiä. Retrospektiivissä puolestaan 

keskustellaan siitä, mikä on mennyt sprintin aikana hyvin ja miten esimerkiksi työtapoja 

voitaisiin vielä kehittää. (Gonçalves 2018; Strober ja Hansmann 2010, s. 42-43) 

 

Tuotekehitys tapahtuu siis sprinteissä, jotka alkavat koko Scrum tiimin yhteisellä sprintin 

suunnittelu -kokouksella. Sprintin aikana kehitystiimi tekee sprintin kehitysjonon tehtäviä, 

pitäen aina päivittäin palaverin, jossa tiimin jäsenet kertovat edistymisestään. Sprintin lopuksi 

tarkastellaan sprintin tuotoksia sekä prosessin sujuvuutta sprintin katselmoinnissa ja 

retrospektiivissä. (Strober ja Hansmann 2010, s. 41-44) Prosessin kulku on esitetty Kuvassa 2. 
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Kuva 2: Scrum-prosessi (Mukaillen Gonçalves 2018) 

 

Prosessin kulkua ja edistymistä voidaan seurata tarkemmin sprintin edistymiskäyrän (engl. 

burndown chart) avulla. Käyrällä näkyy sprintin alkuperäiset tehtävät sekä jäljellä olevat 

tehtävät, ja tavoitteena on päästä sprintin lopuksi nollaan. (Sjölund 2018). Scrum-menetelmässä 

suositellaan edistymiskäyrän käyttämistä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Edistymistä 

voidaan päivittää aina päivittäisen palaverin yhteydessä (Stober ja Hansmann 2010, s. 44) 

 

3.2 Itseohjautuvuus ja aikapaine Scrum-prosessissa 

 

Scrum-menetelmässä tiimin itseohjautuvuus on tärkeässä osassa. Itseohjautuva tai itsenäinen 

tiimi on vastuussa tehtävien tekemisen ohella myös työn aikatalutuksesta, käytettyjen 

prosessien ja metodien valinnasta sekä päätöksenteosta (Lee ja Xia 2010). Annosi et al. (2016) 

tekemän tutkimuksen mukaan itseohjautuvien tiimien sosiaalinen käyttäytyminen sekä erilaiset 

sisäiset ja ulkoiset tekijät johtavat kuitenkin usein ajan tuomaan paineeseen ketterässä 

kehityksessä. Tämä paine puolestaan vaikuttaa negatiivisesti organisaatioiden pitkäaikaisiin 

tavoitteisiin, kuten oppimiseen ja innovaatioon. (Annosi et al. 2016) 

 

Kehitystiimien kokemaan aikapaineeseen vaikuttavia tekijöitä ovat rajoitukset, arvot, jatkuva 

palaute sekä ryhmäpaine. Scrum-menetelmässä noudatetaan kattavaa määrää sääntöjä ja 
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toimintamalleja, jotka määrittelevät kehitystiimin työn kulun. Tuotteen ja sprintin kehitysjonot 

rajoittavat tiimin vapautta varata aikaa mihinkään sprintin tehtävien ulkopuolelta. Uskomukset 

ovat johdolta ja tiimin sosiaalisesta ympäristöstä tulevia arvoja, jotka ajavat tiimin 

käyttäytymistä ja valintoja. Ketterässä kehityksessä kehitystiimin jäsenet kokevat usein 

ominaisuuksien kehittämisen tärkeämmäksi kuin oppimisen ja innovaation. Tiimit priorisoivat 

projektin aikarajoja, minkä kokevat painostavaksi. Scrum-menetelmässä tiimin jäsenet saavat 

jatkuvaa palautetta menetelmään liittyvien säännöllisten kokousten yhteydessä. Säännöllinen 

palaute auttaa varmistamaan tehtävien oikeanlaisen etenemisen sekä säilyttää fokuksen, mutta 

aiheuttaa stressiä ja painetta tiimin jäsenissä. (Annosi et al. 2016) Kuvassa 3 on esitetty 

aikapaineeseen vaikuttavia tekijöitä ja sen seurauksia. 

 

 
Kuva 3: Aikapaine ketterässä kehityksessä (Annosi et al. 2016; Kuutila et al. 2020) 

 

Oppiminen, tiedon kerryttäminen ja innovaatio voivat heikentyä kehitystiimiin kohdistuvan 

paineen takia (Annosi et al. 2016; Kuutila et al. 2020). Kehitystiimin jäsenet keskittyvät 

optimaalisen tehokkuuden takia vain oman osaamisalueensa tehtäviin, mikä vaikuttaa heidän 

osaamisensa laajuuteen. Osaamista kehitetään vain kehitystarpeisiin liittyen, ei niiden 

ulkopuolella. (Annosi et al. 2016) Oppiminen kehitystarpeiden ulkopuolella edistäisi luovuutta 

ja tiimin ideointikykyä, mikä mahdollistaa innovaatiota (Rose et al. 2016). Lisäksi 
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keskittyminen pelkästään yksittäiseen tuotteen kehitysjonon tehtävään kerrallaan voi aiheuttaa 

vaikeuksia tuotteen kokonaisuuden hahmottamisessa. (Annosi et al. 2016) 

 

Tuotteen laadun, prosessien noudattamisen ja parantamisen sekä päätöksenteon ja 

käyttäjälähtöisyyden on todettu myös kokevan negatiivisia vaikutuksia aikapaineen takia 

(Kuutila et al. 2020) (Aurum et al. 2012). Scrum-prosessissa lyhytaikainen edistyminen 

priorisoidaan laadun turvaamisen kustannuksella ja ei-funktionaaliset parannukset jäävät usein 

tekemättä, koska arvoa pitää tuottaa asiakkaalle mahdollisimman nopeasti (Aurum et al. 2012). 

Laadun varmistaminen ja testaus jäävät usein vähemmälle, mikä voi johtaa 

ohjelmointivirheisiin ja toiminnallisuuden uudelleen tekemiseen myöhemmin. Lisäys 

aikapaineessa johtaa joissain tapauksissa myös kehitystiimin ja käyttäjien välisen 

kanssakäymisen vähenemiseen, käyttäjätiedon poistumiseen ja lopulta resurssien 

tuhlaantumiseen. (Kuutila et al. 2020) 

 

3.3 Päätöksenteko Scrum-tiimissä 

 

Scrum-tiimi tekee jatkuvasti päätöksiä sekä strategisella että taktisella ja operatiivisella tasolla. 

Esimerkiksi kehitysjonojen priorisointi ja työajan allokointi ovat tärkeitä Scrum-tiimin tekemiä 

päätöksiä. Drury et al. (2012) tutkimuksessa selvisi, että Scrum-tiimit eivät keskity strategisiin 

päätöksiin samalla tavalla kuin taktisiin tai operatiivisiin. Tiimit eivät välttämättä osaa ottaa 

huomioon organisaation tavoitteita ja tekemiensä päätösten vaikutusta niihin, kun suunnitellaan 

aina vain muutama viikko eteenpäin. (Drury et al. 2012) Lyhyen ajan edistymistavoitteet ovat 

Scrum-tiimille tärkeämpiä kuin pitkän ajan strategiset suunnitelmat (Aurum et al. 2012).  

 

Ongelmia syntyy myös strategisten, taktisten ja operatiivisten suunnitelmien linjaamisessa. 

Tuotteen omistajan ja kehitystiimin väliltä puuttuu usein yhteisymmärrys. Sekä tuotteen 

omistaja että kehitystiimi ovat vastuussa lopputuotteesta, joten on tärkeää, että he kehittävät 

yhteisiä ajatusmalleja. Yhteisten ajatusmallien puuttumista selittää esimerkiksi se, että 

vaatimusten kompleksisuutta ei usein ymmärretä kunnolla, eikä niitä saada sprintin 

suunnittelun aikana selvitettyä. Lisäksi kehitystiimi saatetaan ohittaa päätöksenteossa, mikä 

johtaa teknisten vaatimusten sivuuttamiseen. Tämä tapahtuu todennäköisimmin silloin, jos 
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tuotteen omistajalla ei ole ollenkaan teknistä taustaa tai jos yrityksessä on totuttu korkean 

hierarkian päätöksentekoon. (Aurum et al. 2012)  

 

Scrum-tiimeillä voi myös olla vaikeuksia omistautua tehdyille päätöksille. Drury et al.  (2012) 

tutkimuksen mukaan erityisesti sprintin retrospektiivissä, jossa keskustellaan prosessin 

parantamisesta, tehtyjä päätöksiä ei seurattu teoilla. Yhteinen päätös voi johtaa siihen, että 

kukaan ei ota vastuuta päätöksestä, vaan kaikki keskittyvät vain omiin tehtäviin. Sprintin 

retrospektiivissä tulisi siis kiinnittää huomiota siihen, että tehdyille päätöksille määrätään myös 

omistaja ja toteutussuunnitelma. (Drury et al. 2012) 
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4 INNOVAATION JA KETTERÄN KEHITYKSEN YHDISTÄMINEN 
 

Ohjelmistokehityksen alalla innovaatioprosessille on ominaista lyhyet läpimenoajat sekä 

alhaiset käynnistyskustannukset, mikä on paljolti ketterien kehitysmenetelmien ansiota. 

Toiminnallisuuden kehittäminen, testaaminen ja julkaisu asiakkaalle voidaan saavuttaa jopa 

yhden päivän aikana. (Moe et al. 2012) Ketterän kehityksen menetelmät voivat siis edistää 

innovaatiota. Ne tarjoavat ratkaisuja useisiin perinteisen innovaatioprosessin ongelmiin, kuten 

tiedon siirtämiseen, asiakkaiden tarpeiden tunnistamiseen, joustamattomuuteen ja vaatimusten 

muutoksiin (Hannola et al. 2013). Ketterässä kehityksessä näihin ongelmiin vastataan 

esimerkiksi käyttäjälähtöisyydellä, lyhyellä palautevälillä ja iteratiivisuudella (Sjölund 2018). 

 

Tiivis ja säännöllinen yhteistyö kehittäjien ja sidosryhmien välillä on yksi tärkeimmistä 

innovaatiota edistävistä ketterän kehityksen periaatteista. Agile Manifesto -julistuksessa 

esitettiin ideat siitä, että yksilöitä ja kanssakäymistä tulisi olla enemmän kuin prosesseja ja 

työkaluja sekä asiakasyhteistyötä enemmän kuin sopimusneuvotteluja. Nämä ideat tukevat 

myös hyvin innovaation periaatteita. Lisäksi ketterässä kehityksessä yleisesti esiintyvä 

luottamus tiimiin ja tiimin sisällä sekä jatkuva keskustelu auttavat myös innovaatioiden 

syntymistä mahdollistavan ilmapiirin luomisessa. Erityisesti siis kommunikaatio on ketterän 

kehityksen parhaita puolia innovaation kannalta. (Juhola et al. 2015) 

 

Ketterän kehityksen menetelmillä on kuitenkin myös negatiivisia vaikutuksia innovaatioon. 

Kaikki aikapainetta luovat periaatteet, kuten asiakasarvon luominen tuottamalla toimivaa 

ohjelmistoa säännöllisesti lyhyissä aikaväleissä, hidastavat tai estävät innovaatiota. Myös 

riskinotto, vapaus ja ideointiaika ovat sellaisia asioita, jotka edistäisivät innovaatiota, mutta 

joita ketterän kehityksen menetelmät eivät juuri tue ohjelmistokehityksessä. (Juhola et al. 2015) 

Lisäksi aiemmin mainittu strategisen päätöksenteon haastavuus ketterän kehityksen 

itseohjautuvissa tiimeissä voi hidastaa innovaatiota (Aurum et al. 2012). Taulukkoon 2 on 

koottu tärkeimpiä innovaatiota edistäviä ja estäviä asioita ketterässä kehityksessä. 
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Taulukko 2: Innovaatiota edistäviä ja estäviä asioita ketterässä kehityksessä 

Innovaatiota edistäviä asioita Innovaatiota estäviä asioita 

Käyttäjälähtöisyys 

Yhteistyö sidosryhmien kanssa 

Kommunikaatio ja jatkuva keskustelu 

Luottamus 

Iteratiivisuus 

Aikapaine 

Vapauden ja ideointiajan puuttuminen 

Päätöksenteon haasteet 

Riskinoton puuttuminen 

 

Yksinään ketterän kehityksen menetelmien soveltaminen tuotekehitysprosessissa ei siis johda 

innovaatioihin (Juhola et al. 2013). Menetelmiä tulee täydentää muilla aktiviteeteilla ja 

työkaluilla innovaation ja luovuuden varmistamiseksi ja edistämiseksi (Sjölund 2018). 

Innovaation mahdollistamiseksi täydentävien menetelmien tulee keskittyä etenkin ketterän 

kehityksen ongelmakohtiin eli aikapaineeseen ja strategiseen päätöksentekoon. Myös 

vaatimusten määrittelyn tukeminen kehitysprosessissa on tärkeää, sillä ketterä 

ohjelmistokehitys ei suoraan johda sen onnistumiseen, vaikka säännöllinen kommunikaatio 

tiimin ja sidosryhmien välillä osaltaan tukeekin sitä. 

 

4.1 Innovaation ajurit Scrum-menetelmässä 

 

Innovaatiota Scrum-menetelmässä voidaan arvioida siinä esiintyvien innovaation ajureiden 

perusteella. Menetelmästä tulisi löytyä mahdollisimman paljon innovaatiota ajavia asioita, jotta 

sen voidaan katsoa edistävän innovaatiota. Tässä kappaleessa tarkastellaan aiemmin esitettyjen 

ohjelmistokehityksen innovaation ajureita Scrum-menetelmän kontekstissa. 

 

Tietolähtöiset ajurit, eli tiedon hyödyntäminen, yhteisö ja verkosto sekä käyttäjälähtöisyys, 

mahdollistavat Scrum-prosessissa etenkin vaatimusten määrittelyä. Tietoa ja kyvykkyyksiä 

tulee kerätä myös implementointia varten. Ketterän kehityksen menetelmät tukevat hyvin 

tiedon siirtoa ja asiakkaiden tarpeiden tunnistamista (Hannola et al. 2013). Ulkoista tietoa 

saadaan tiiviisti kehitysprosessissa mukana olevilta sidosryhmiltä. Täydellisen ulkoisen tiedon 

hyödyntämiseksi ja tiedon imukyvyn parantamiseksi tietoa tulee kuitenkin etsiä myös 

laajemmin.  
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Johtolähtöisten innovaation ajureiden tulisi Scrum-menetelmän itseohjautuvissa tiimeissä 

näkyä kaikkien tiimin jäsenten työskentelyssä. Innovaatiojohtaminen ja innovaatioiden 

arviointi ovat erityisesti tuotteen omistajan tehtäviä, mutta myös koko tiimin vastuulla, sillä 

kaikilla voi olla jonkinlainen epävirallinen johtajan asema esimerkiksi tietyissä päätöksissä. 

Innovaatioiden arviointia tarvitaan erityisesti sprintin suunnittelussa ja katselmoinnissa, ja 

innovaatiojohtamista koko prosessin ajan. 

 

Scrum-menetelmän onnistuminen edellyttää myös tiimilähtöisten innovaatioiden ajureiden, eli 

luovuuden, ohjelmistojen suunnittelukyvyn ja tiimityön toteutumista Scrum-tiimissä. Kuten 

aikaisemmin todettiin, kehitystiimin tulisi sisältää monenlaista osaamista, jotta se pystyy 

tehokkaasti tunnistamaan ympäristön ja vaatimusten muutoksia sekä vastaamaan niihin. 

Ohjelmistojen suunnittelukyky on Scrum-menetelmässä kehitystiimille erityisen olennaista, 

sillä implementoinnin iteratiivisuuden takia kehitettäviä ominaisuuksia tulee pystyä 

pilkkomaan pienempiin osiin. Luovuuden mahdollistaminen tuottaa Scrum-menetelmässä 

haasteita kehittäjien kokeman aikapaineen takia.  

 

4.2 Innovaatiojohtamisen tehtävien toteuttaminen Scrum-prosessissa 

 

Tässä kappaleessa tarkastellaan, miten innovaatiojohtamisen tehtävät voidaan toteuttaa Scrum-

prosessissa. Lisäksi pyritään löytämään prosessin ulkopuolisia menetelmiä, joita 

hyödyntämällä voidaan edesauttaa innovaatiojohtamisen tehtävien ja sitä myötä innovaatioiden 

onnistumista Scrum-menetelmässä. 

 

4.2.1 Etsintä 

 

Etsintää ei voida sijoittaa suoraan mihinkään Scrum-prosessin vaiheeseen, sillä sen tekeminen 

tulisi olla jatkuvaa. Siinä kuitenkin tuotteen omistajalla sekä seurannan onnistuneella 

toteutumisella on suuri merkitys. Sidosryhmien seuraaminen ja aikaisempien muutosten 

onnistumiset tai epäonnistumiset synnyttävät paljon potentiaalisia innovaatiokohteita. Lisäksi 

tuotteen kehitysjono mahdollistaa Scrum-tiimin omien ideoiden keräämisen ylös. Tuotteen 

omistajalla on tärkeä rooli ulkoisten sidosryhmien tarpeiden ja toiveiden kartoittamisessa ja 

niiden kommunikoinnissa tiimille. 
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Etsinnässä olisi hyvä hyödyntää vaatimusten selvittämisen (engl. requirements elicitation) 

tekniikoita ja työkaluja. Vaatimusten selvittäminen on prosessi, jossa määritellään 

sidosryhmien tarpeet ja kootaan nämä tiedot ymmärrettävällä tavalla niin, että kehittäjät voivat 

rakentaa tarpeita vastaavan järjestelmän. Vaatimusten selvittämisen tekniikoita ja työkaluja 

ovat esimerkiksi haastattelut, tutkimukset, skenaariot, käyttäjätarinat, prototyypit, aivoriihet ja 

työpajat. (Vara et al. 2019; Hannola 2009, s. 48-49) Scrum-prosessissa hyödynnetään jo 

esimerkiksi käyttäjätarinoita kehitysjonoissa, mutta myös muiden tekniikoiden soveltaminen 

prosessiin olisi hyödyllistä. Vara et al. (2019) mukaan erityisesti luovien tekniikoiden 

käyttäminen soveltuu hyvin vaatimusten selvittämiseen ketterässä kehityksessä. Luovuus 

vaatimusten selvittämisessä tarkoittaa sellaisten vaatimusten löytämistä, jotka ovat uusia 

projektin sidosryhmille, mutta eivät välttämättä uusia yleisesti. Käyttäjätarinoiden lisäksi siis 

esimerkiksi prototyypit, luonnostelu (engl. sketching), aivoriihet ja työpajat sopivat hyvin 

etsinnän tueksi Scrum-prosessissa. (Vara et al. 2019)  

 

4.2.2 Valinta 

 

Valinta toteutuu Scrum-prosessissa tuotteen ja sprintin kehitysjonojen priorisoinnin sekä 

sprintin suunnittelun avulla. Tuotteen omistajalla on tässä tärkeä rooli, sillä hän on aktiivisesti 

yhteydessä sidosryhmiin sekä vastaa vaatimustenmäärittelystä ja tuotteen kehitysjonon 

priorisoinnista. Tuotteen omistajalla on tietoa sekä tuotekehityksen nykyisistä kyvykkyyksistä 

ja tietopohjasta että tuotekehitykselle asetetuista strategisista tavoitteista ja 

liiketoimintasuunnitelmista, mitkä ovat valinnalle tärkeitä kriteerejä. Scrum-prosessissa 

myöskin valintaa tehdään usein, mikä edesauttaa onnistuneiden valintojen tekemistä sekä 

mahdollistaa kokeilun.  

 

Valinnassa voidaan hyödyntää vaatimusten analysointia ja neuvottelua, jossa vaatimuksia 

tarkastellaan yksityiskohtaisesti konfliktien, päällekkäisyyksien ja epäjohdonmukaisuuksien 

varalta ja vaatimuksista neuvotellaan sidosryhmien kanssa. Mahdolliset konfliktit ratkaistaan 

ja vaatimukset priorisoidaan. (Hannola 2009, s. 44) Scrum-menetelmässä tämä onnistuu 

tuotteen omistajan johdolla. Vaatimusten analysoinnissa voidaan hyödyntää esimerkiksi 

epämuodollisia haastatteluja, keskusteluja ja tarkistuslistoja (Hannola 2009, s. 49). 
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Innovaatioiden valinta on myös strateginen päätös. Scrum-prosessissa tuotteen omistaja on 

vastuussa strategisista päätöksistä. (Aurum et al. 2012) Kuitenkin myös muu Scrum-tiimi 

osallistuu tähän päätöksentekoon. Aikaisemmin todettiin, että Scrum-tiimillä on vaikeuksia 

strategisten päätöksen tekemisessä ja niiden linjaamisessa muihin päätöksiin. Valinnan 

tehostamiseksi ja strategisten, taktisten ja operatiivisten päätösten linjaamiseksi Scrum-

prosessissa tulee kiinnittää erityistä huomiota sprintin suunnitteluun. Tuotteen omistajan 

yhdessä muun Scrum-tiimi kanssa tulee allokoida tarpeeksi resursseja sprintin suunnitteluun, ja 

varmistaa, että tavoitteet ovat linjassa ja ymmärretty. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sprintin 

suunnittelu -kokouksen pidentämistä. Lisäksi tuotteen omistajan tulee suunnitella kokoukset 

hyvin ja sisällyttää kaikki tiimin jäsenet päätöksentekoon. (Aurum et al. 2012) Scrum-

prosessissa valinnan kannalta onkin tärkeää, että tuotteen omistajalla on ymmärrystä sekä 

liiketoiminnallisesta että teknisestä puolesta, ja hän osaa kommunikoida organisaation 

tavoitteet ja muiden sidosryhmien tarpeet muulle tiimille. 

 

4.2.3 Implementointi 

 

Implementointi toteutetaan Scrum-menetelmässä sprinttien avulla. Niiden aikana säännölliset 

palaverit varmistavat projektin etenemisen ja oikean suunnan. Implementointi tehdään sprintin 

kehitysjonon mukaan, johon on sprintin alussa priorisoitu tärkeimmät tehtävät.  

 

Luovuuden ja tiimityön osalta haasteita aiheuttaa Scrum-menetelmässä todettu aikapaine. 

Tämän helpottamiseksi voi sprintteihin sisällyttää erilaisia luovuutta ja tiimityötä edistäviä 

menetelmiä. Moe et al. (2012) esittää tutkimuksessaan kaksi ohjelmistoyritys Atlassianin 

käyttämää menetelmää: FedEx -päivä ja 20% ajasta -ohjelma. Molempien menetelmien ideana 

on ajan allokoiminen kehitystiimin jäsenten omiin projekteihin. Tavoitteena on edistää 

luovuutta ja innovaatiota sekä kasvattaa motivaatiota ja ryhmähenkeä. (Moe et al. 2012)  

 

FedEx -päivän idea on, että kehittäjät saavat yhtenä päivänä tuottaa minkä tahansa muutoksen 

he haluavat eli kehittäjät toimivat ikään kuin pikalähetteinä. Päivän projektit voivat olla 

esimerkiksi ominaisuuksia, joita kehittäjä on halunnut, mutta joita ei ole valittu kehitysjonolle, 

arkkitehtuurisia muutoksia tai vikakorjauksia, jotka häiritsivät kehittäjää, uuden teknologian 

integroimista tuotteeseen tai täysin uusia, odottamattomia ominaisuuksia. Ennen päivän 
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toteuttamista järjestetään keskusteluja niille, jotka eivät tiedä mitä päivän aikana tekisivät. 

Jokainen kirjoittaa myös ylös mitä aikoo tehdä, ja muut tiimin jäsenet voivat laittaa ehdotuksia 

ja vinkkejä toteutukseen. Päivän lopuksi projektien tulokset esitellään, ja äänestetään voittaja. 

FedEx -päivä innostaa ja motivoi kehittäjiä sekä tarjoaa mahdollisuuden luovuudelle ja uusille 

ideoille, jotka puolestaan voivat johtaa innovaatioihin. Päiviä ei tarvitse pitää usein, vaan 

muutamakin kerta vuodessa edistää tiimin yhteishenkeä, ja helpottaa arjen aikapainetta. (Moe 

et al. 2012) 

 

20% ajasta -ohjelmassa puolestaan aikaa varataan joka sprintistä kehittäjien omille projekteille. 

Sen on tarkoitettu lisäävän kehittäjien ’vapaa-aikaa’ eli aikaa työskennellä omasta mielestä 

tärkeiden projektien parissa. Ohjelman tavoitteena on kannustaa innovaatiota sekä tuotteissa 

että kehitysprosesseissa. Ajankäyttöä rajoitetaan kahdella säännöllä sen varmistamiseksi, että 

kehittäjien projektit tuovat kuitenkin jotain arvoa yritykselle. Kaikki projektit, jotka ovat 

vieneet yhteensä yli viisi päivää aikaa, tarvitsevat kolmen muun kehittäjän hyväksynnän. 

Kymmenen päivän jälkeen taas hyväksyntä tarvitaan ylemmältä johdolta. 20% ajasta -ohjelman 

projektit päätyvät lopulta joko kehitysjonolle tai ne hylätään. (Moe et al. 2012) 

 

Aikapainetta vähentää myös varautuminen yllättäviin, aikaa vieviin tehtäviin. Sjölund (2018) 

esitti tähän ratkaisuksi ’aikapuskuri’ -tehtävän lisäämistä jokaisen sprintin kehitysjonoon. 

Tehtävän ideana on toimia ylimääräisenä aikana sprintissä, jonka voi ottaa käyttöön, jos 

esimerkiksi jokin sprintin tehtävistä osoittautuukin arvioitua työläämmäksi tai jos tulee 

odottamattomia ongelmia, joita varten tarvitsee tehdä vikakorjauksia. (Sjölund 2018) 

 

Sekä 20% ajasta -ohjelma että aikapuskuri -tehtävä tarjoavat helpotusta kehitystiimin 

kokemaan aikapaineseen päivittäisessä ohjelmistokehityksessä. FedEx -päivä puolestaan 

tarjoaa taukoa päivittäiseen rutiiniin isomman, kilpailullisen tapahtuman muodossa. FedEx -

päivän konsepti on sama kuin yleisemmin tunnettujen Hackathon -tapahtumien. Hackathon -

tapahtumat ovat kilpailullisia tapahtumia, joissa ihmiset työskentelevät ryhmissä tuottaakseen 

toimivan ratkaisun tapahtuman loppuun mennessä (Böhmer et al. 2015). 
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4.2.4 Seuranta 

 

Seuranta toteutuu Scrum-prosessissa välittömästi sprintin lopussa. Sprintin katselmoinnissa 

tarkastellaan kehitettyjä ominaisuuksia, ja niitä demonstroidaan koko Scrum-tiimille sekä 

sidosryhmille. Sprintin retrospektiivissä puolestaan tarkastellaan prosessin sujuvuutta ja 

ideoidaan siihen parannuksia sekä seurataan sen onnistumista. Prosessin arviointi välittömästi 

projektin jälkeen on erittäin hyödyllistä, sillä sen avulla voidaan välttää mahdolliset virheet 

jatkossa (Bessant & Tidd 2018, s. 560-561). Scrum-prosessi mahdollistaa nopean oppimisen ja 

uudelleen innovoinnin, mitkä ovat seurannan tärkeimpiä hyötyjä. Seurantaa tulisi kuitenkin 

jatkaa myös sprinttien ulkopuolella, julkaisun jälkeen. Ketterässä kehityksessä tähän ei juuri 

ole kiinnitetty huomiota, vaikka se mahdollistaa laajemman onnistumisen analysoinnin (Tam 

et al. 2020). Seurannassa tärkeässä roolissa on jälleen tuotteen omistaja, joka on yhteydessä 

sidosryhmiin.  

 

Seurantaa varten projektin onnistumisen kriteerit sekä prosessin että tuotteen kannalta tulee 

päättää yhdessä sidosryhmien kanssa jo aikaisessa vaiheessa, esimerkiksi valinnan yhteydessä. 

Projektin onnistumiselle voi olla monenlaisia kriteereitä. Ketterässä kehityksessä projektin 

onnistumista voidaan mitata esimerkiksi tarkastelemalla laatua, laajuutta eli kuinka hyvin 

vaatimukset täyttyivät, kuluja ja aikaa. (Tam et al. 2020) Onnistumisen kriteereitä voi määrittää 

hyödyntämällä benchmarking -tekniikkaa, eli vertailemalla omaa tuotetta tai prosessia 

esimerkiksi kilpailijoiden tai oman organisaation muiden tiimien vastaaviin (Bessant ja Tidd 

2018, s. 561-562). Sidosryhmien tarpeet ja toiveet ovat kuitenkin prioriteetti, joten tuotteen 

onnistumista tulisi määrittää se, kuinka hyvin sidosryhmien vaatimuksiin on vastattu, ja kuinka 

tyytyväisiä he ovat. (Tam et al. 2020) 

 

Prosessin arvioinnissa on tärkeää ottaa huomioon sen tehokkuuden lisäksi myös vaikutus tiimin 

motivaatioon, oppimiseen ja luovuuteen. Vaikka ketterän kehityksen menetelmät painottavat 

tehokasta työskentelyä nopean tuottamisen edistämiseksi, se ei kriteerinä riitä innovaatioiden 

arvioinnissa. Luovuuden mahdollistaminen on innovaatioiden kannalta vähintään yhtä tärkeää 

kuin tehokas implementointi. (Tam et al. 2020) 
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4.3 Innovaation edistäminen Scrum-menetelmässä 

 

Innovaatiota voidaan edistää Scrum-menetelmässä kiinnittämällä huomiota tärkeimpien 

innovaatioiden ajureiden toteutumiseen tuotekehitysprosessissa ja -tiimissä. Erityisesti tiedon 

hyödyntäminen, yhteisö ja verkosto, innovaatiojohtaminen ja luovuus ovat sellaisia ajureita, 

jotka eivät automaattisesti toteudu Scrum-menetelmässä. 

 

Scrum-prosessin tarkastelu innovaatiojohtamisen tehtävien kautta osoittaa kunkin tehtävän 

kannalta tärkeimmät Scrum-menetelmän osa-alueet sekä menetelmän puutteet. Esimerkiksi 

valinnassa strategisen päätöksenteon haasteet ja implementoinnissa aikapaine ovat Scrum-

prosessissa esteitä innovaatiolle. Prosessia voidaan kuitenkin tukea täydentävillä menetelmillä, 

joiden avulla voidaan minimoida Scrum-menetelmässä esiintyviä haasteita ja edistää 

innovaatiota. Taulukossa 3 on koottu innovaatiojohtamisen tehtävät ja yhdistetty niihin 

tärkeimmät ohjelmistotuotteiden innovaation ajurit, Scrum-prosessin osa-alueet sekä 

täydentävät menetelmät.  
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Taulukko 3: Innovaatio Scrum-prosessissa 

 

 

Innovaatiota pystyy siis varmistamaan ja edistämään Scrum-menetelmässä keskittymällä 

innovaatiojohtamisen tärkeimpiin tehtäviin ja varmistamalla niiden toteutuminen myös ketterän 

kehityksen kontekstissa. Tehtävien onnistumiseksi tarvitaan tiettyjen innovaation ajureiden 

toteutumista, tiettyihin Scrum-prosessin osa-alueisiin keskittymistä ja täydentävien 

menetelmien lisäämistä tuotekehitysprosessiin. 

 

 

Tehtävä Ajurit Scrum-prosessin 
osa-alueet 

Täydentävät 
menetelmät 

Etsintä Tiedon 
hyödyntäminen 
Yhteisö ja verkosto 
Käyttäjälähtöisyys 
Luovuus 

Tuotteen kehitysjono 
Scrum-tiimi 
Sidosryhmät (tuotteen 
omistajan kautta) 

Vaatimusten 
selvittämisen luovat 
tekniikat ja työkalut 

Valinta Tiedon 
hyödyntäminen 
Yhteisö ja verkosto 
Käyttäjälähtöisyys 
Innovaatioiden 
arviointi 

Tuotteen ja sprintin 
kehitysjonot 
Sprintin suunnittelu 
Tuotteen omistaja 
(Scrum-tiimin ja 
sidosryhmien tuella) 

Vaatimusten analysointi 
ja neuvottelu 
Päätöksenteon 
menetelmät 

Implementointi Tiimityö 
Ohjelmistojen 
suunnittelukyky 
Luovuus 
Yhteisö ja verkosto 
Käyttäjälähtöisyys 
Innovaatiojohtaminen 

Sprintti 
Sprintin kehitysjono 
Päivittäinen palaveri 
Kehitystiimi 
Scrum Master 

Ajan allokoiminen 
kehittäjien omiin 
projekteihin 
Varautuminen 
yllättävään ajanmenoon 
Hackathon -päivät 

Seuranta Tiedon 
hyödyntäminen 
Käyttäjälähtöisyys 
Innovaatioiden 
arviointi 

Valmiit tehtävät 
Sprintin katselmointi 
Sprintin retrospektiivi 
Tuotteen omistaja 

Projektin onnistumisen 
kriteerien määrittely 
aikaisessa vaiheessa 
Sidosryhmien 
vaatimusten 
täyttäminen 
Benchmarking 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Työssä tutkittiin innovaatiota ketterässä ohjelmistokehityksessä. Tarkoituksena oli selvittää, 

mitkä asiat mahdollistavat ohjelmistotuotteiden innovaatiota, ja miten ketterän kehityksen 

menetelmät vaikuttavat innovaatioon. Tavoitteena oli löytää tapoja varmistaa ja edistää 

innovaatiota ketterässä ohjelmistokehityksessä. Työssä vastattiin seuraaviin 

tutkimuskysymyksiin: 

 

- Miten innovaatiota voidaan edistää ja ylläpitää ketterässä ohjelmistokehityksessä? 

- Mitkä asiat ajavat innovaatiota ohjelmistokehityksessä? 

- Miten ketterän kehityksen menetelmät tukevat tai estävät innovaatiota? 

 

Ketterät kehitysmenetelmät ovat ohjelmistokehityksessä yleisesti hyväksyttyjä ja paljon 

käytettyjä. Niiden vaikutusta innovaatioon on kuitenkin tutkittu melko vähän. Kirjallisuudesta 

kuitenkin käy ilmi, että ketterien menetelmien hyödyntäminen ohjelmistokehityksessä ei johda 

suoraan innovaatioihin, vaan niitä tulee tukea täydentävillä menetelmillä innovaation 

varmistamiseksi. 

 

Innovaatiota ajavia asioita voidaan luokitella kolmeen luokkaan: tietolähtöisiin, johtolähtöisiin 

ja tiimilähtöisiin innovaation ajureihin. Tietolähtöiset ajurit, eli tiedon hyödyntäminen, yhteisö 

ja verkosto sekä käyttäjälähtöisyys, liittyvät ulkoisen tiedon käyttämiseen 

ohjelmistokehityksessä. Tietolähtöisten ajureiden avulla pystytään selvittämään 

mahdollisuuksia innovaatiolle sekä keinoja niiden toteutukseen. Johtolähtöiset ajurit, 

innovaatiojohtaminen ja innovaatioiden arviointi, keskittyvät innovaatioita mahdollistavan 

ympäristön luomiseen.  Ne määrittävät sellaisen johdon toiminnan, mikä edistää innovaatiota 

koko tiimissä. Tiimilähtöiset ajurit, eli luovuus, ohjelmistojen suunnittelukyky ja tiimityö, ovat 

tiimin jäsenten työskentelytapojen järjestämistä siten, että se edistää innovaatiota. Ne liittyvät 

sekä yksilöiden kyvykkyyksiin että tiimin yhteistyöhön. 

 

Ketterä ohjelmistokehitys tukee innovaatiota tehokkaan kommunikoinnin ja tiedon siirtymisen 

sekä asiakaslähtöisyyden osalta. Myös luottamus ja säännöllinen keskustelu luovat 

innovatiivista ympäristöä. Kuitenkin menetelmien tuoma aikapaine ja siitä johtuva ideointiajan 



 

   

 

30 

ja vapauden puuttuminen vaikuttaa negatiivisesti innovaatioon. Lisäksi strategisen 

päätöksenteon haasteet ja riskinoton puuttuminen hidastavat innovaatiota ketterässä 

kehityksessä.  

 

Innovaatiota voidaan tukea ketterässä ohjelmistokehityksessä keskittymällä erityisesti 

vaatimustenmäärittelyn tukemiseen sekä aikapaineen minimoimiseen. Kehitysprosessissa 

voidaan toteuttaa innovaatiojohtamisen tärkeimpiä tehtäviä eli etsintää, valintaa, 

implementointia ja seurantaa. Etsinnässä tulisi ketterän kehityksen aktiviteettien ohella 

toteuttaa esimerkiksi vaatimusten selvittämisen tekniikoita, kuten prototyyppejä, työpajoja ja 

aivoriihiä. Valinnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota päätöksenteon onnistumiseen 

itseohjautuvissa tiimeissä. Implementointi vaiheeseen tulisi allokoida aikaa myös kehittäjien 

omille projekteille luovuuden, oppimisen ja motivaation edistämiseksi. Lisäksi tulee kiinnittää 

huomiota kehitystiimin kokoonpanoon ja monimuotoisuuteen, jotta se mahdollistaa 

innovaatiota. Seuranta-vaihetta tulee jatkaa myös kehitysiteraatioiden ulkopuolelle, jotta 

saadaan mahdollisuus tehokkaaseen oppimiseen ja uudelleen innovointiin.   

 

Innovaatiota voidaan siis edistää ja ylläpitää ketterässä ohjelmistokehityksessä sovittamalla 

tuotekehitysprosessiin innovaatiojohtamisen tehtävien tärkeimpiä aktiviteetteja, hyödyntämällä 

innovaation ajureita ja minimoimalla aikapainetta. Innovaation mahdollistaminen vaatii 

lisäyksiä nykyisiin prosesseihin ja työtapoihin. 
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