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1 Johdanto 

Useassa organisaatiossa on parhaillaan käynnissä muutos kohti ketterän kehittämisen toi-

mintatapojen ja menetelmien hyödyntämistä. Yritykset kokoon katsomatta pyrkivät toimin-

nassaan ketteryyteen ja sitä voidaan jopa pitää yhtenä tämän hetken yritysmaailman päätee-

moista. Yrityksiltä voi kuitenkin unohtua riskienhallinnan merkityksen ja toteutumisen huo-

miointi, kun uusia ketteriä toimintatapoja ja menetelmiä otetaan käyttöön. 

 

Tämän tapaustutkimuksena toteutettavan tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, 

mitkä asiat ovat riskienhallinnan näkökulmasta heikkouksia ja vahvuuksia hyödynnettäessä 

ketterän kehittämisen toimintatapaa ja menetelmiä. Tavoitteeseen pyritään selvittämällä ket-

terää toimintatapaa ja menetelmiä hyödyntävien liiketoiminnan kehitystiimien näkemyksiä 

riskienhallinnan koetusta merkityksestä ja toteutumisesta. Tutkimuksen avulla pyritään näin 

ollen lisäämään ymmärrystä riskienhallinnan ja ketterän kehittämisen yhteensovittamisesta 

riskienhallinnan näkökulmasta. Ketterän kehittämisen menetelmiä hyödynnetään enenevissä 

määrin monessa yrityksessä, paitsi perinteisen ohjelmistokehityksen, myös muun liiketoi-

minnan kehittämisen parissa. Samaan aikaan kun menetelmien käyttö yrityksissä kasvaa, 

riskienhallinnan asiantuntijat pohtivat, miten ketterän kehittämisen toimintatapoihin ja me-

netelmiin saataisiin sovitettua riskienhallinnan käytäntöjä lisäämättä kuitenkaan kehitystyön 

ylimääräistä byrokratiaa tai hidastamatta sitä. Riskienhallinnan osalta peräänkuulutetaan pe-

rinteisten riskienhallinnan käytäntöjen uudistamistarvetta mukailemaan paremmin ketterän 

kehittämisen menetelmien arvontuoton vaatimusta, joustavuutta ja syklisyyttä. Ketterä ke-

hittäminen haastaa riskienhallinnan. 

 

Tutkimustietoa ketterän kehittämisen ja riskienhallinnan yhdistämisestä on toistaiseksi saa-

tavilla varsin rajallisesti. Riskienhallinta tunnistetaan yleisesti keskeiseksi ja tärkeäksi osaksi 

ketterää kehittämistä, mutta tieteellisiä tutkimuksia asiaan liittyen on suhteellisen vähän tar-

jolla. Lähtökohtaisena oletuksena on, että riskienhallinta on ikään kuin sisäänrakennettuna 

ketterään kehittämiseen. Yleisenä tahtotilana on parantaa ketterien projektien riskienhallin-

taa vähentämättä kuitenkaan projektien ketteryyttä. Ketterän kehittämisen ja 
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riskienhallinnan yhteensovittamiseen liittyy jossain määrin ”konflikti”, kun perinteistä, jos-

sain määrin työlääksi koettua, riskienhallintaa pyritään yhdistämään ketterään ja nopeasyk-

liseen tekemiseen. Molemmat näkökulmat omaavat omanlaisensa säännöt ja käytännöt, ja 

näiden yhteensovittaminen synnyttää konfliktin aineksia. 

 

Grishunin et al. (2020) mukaan monet tieto- ja viestintätekniikan (ICT) alan yritykset ovat 

viime aikoina ottaneet käyttöön ketterän projektinhallinnan (agile project management, 

APM) saavuttaakseen läpimurtoon johtavia innovaatioita. Tutkimukset (Grishunin 2020, 

270 mukaan Albadarneh et. al 2015 ja Elbanna & Sarker 2016) kuitenkin osoittavat, että 

yrityksistä monet epäonnistuvat jalkauttaessaan ketterää projektinhallintaa. Tutkimustulok-

siin on päädytty tarkastelemalla ketterän projektinhallinnan mukanaan tuomia uniikkeja ris-

kejä ja toteamalla, että ketterän projektinhallinnan käytännöt eivät huomioi tärkeitä riskien-

hallinnan vaiheita. Todettuja sudenkuoppia ovat olleet erityisesti yrityksen sisällä vähenty-

nyt viestintä, heikko johtaminen versio- ja julkaisuhallinnan osalta, riittämätön ennustami-

nen tai riskien esiin nostaminen. Riskien realisoituminen johtaa kustannusten ylittämisistä 

johtuviin tappioihin, hidastaa markkinoille pääsyä tai lisää vikojen sekä muokkaustöiden 

määrää. Jotta nämä ongelmat voidaan ratkaista ja vaikuttaa riskeihin, tulee riskienhallinnan 

käytännöt olla integroituina ketterään projektinhallintaan pyrkien samanaikaisesti säilyttä-

mään ketteryyden ”henki”. (Grishunin et al. 2020, 270–271) 

 

1.1 Tutkimuksen tavoite, tutkimuskysymykset ja rajaukset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, mitkä asiat ovat riskienhallinnan 

näkökulmasta heikkouksia tai vahvuuksia hyödynnettäessä ketterän kehittämisen toiminta-

tapaa ja menetelmiä. Työn tutkimuskohteena on yrityksen X liiketoiminnan ketterästä kehit-

tämisestä vastaavat kehitystiimit. Tutkimuksessa kartoitetaan kehitystiimien jäsenten näke-

myksiä siitä, mitkä asiat riskienhallinnan osalta koetaan merkityksellisiksi (tärkeiksi) kette-

rän kehittämisen näkökulmasta, ja toisaalta, miten riskienhallinta huomioidaan nykytilassa 

osana ketterää kehittämistä. Tutkimustuloksia analysoimalla pyritään hahmottamaan, mitkä 

asiat ovat riskienhallinnan näkökulmasta heikkouksia tai vahvuuksia hyödynnettäessä kette-

rän kehittämisen menetelmiä ja toisaalta, millaisia asioita riskienhallinnan 
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yhteensovittamisessa osaksi ketterää kehittämistä olisi huomioida tulevaisuudessa. Tutki-

muksessa hyödynnetään mukailtuna ja täydennettynä Grishunin et el. (2020) ketterään pro-

jektinhallintaan liittyvää riskienhallinnan mekanismia ja erityisesti sen arviointiviitekehystä. 

 

Tutkimus on luonteeltaan tapaustutkimus. Tutkimuksen aineisto on kerätty hyödyntämällä 

kyselytutkimusta ja haastatteluja. Tutkimuksen tuloksia on analysoitu hyödyntäen sekä 

kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä. Kvantitatiivisesta näkökulmasta tarkasteltuna 

tutkimustuloksia on analysoitu tilastollisia tunnuslukuja (keskiarvot ja -hajonnat) hyödyn-

täen. Kvalitatiivisen aineiston analyysimenetelmänä on puolestaan hyödynnetty aineistoläh-

töistä sisällönanalyysia. 

 

Tutkimuksessa pyritään vastaamaan seuraavaan päätutkimuskysymykseen: 

 

Mitkä asiat ovat riskienhallinnan näkökulmasta heikkouksia tai vahvuuksia hyödynnettäessä 

ketterää toimintatapaa ja menetelmiä yrityksen X liiketoiminnan kehitystiimeissä? 

 

Alatutkimuskysymykset täydentävät päätutkimuskysymystä pyrkien löytämään vastauksia 

seuraaviin kokonaisuuksiin: 

 

a) Mikä on riskienhallinnan koettu merkitys ja toteutuminen osana liiketoiminnan ketterää 

kehittämistä yrityksen X kehitystiimeissä? 

 

b) Millä toimenpiteillä voidaan edistää riskienhallinnan huomioimista osana liiketoimin-

nan ketterää kehittämistä yrityksen X kehitystiimeissä? 

 

Tutkimustulosten esittämisessä hyödynnetään alla olevaa nelikenttää. Nelikentän akseleilla 

tarkastellaan riskienhallinnan kokonaisuuksien nykytilaa (X-akseli) ja tärkeyttä (Y-akseli). 

Nelikentän oikeassa yläkulmassa ovat riskienhallinnan näkökulmasta keskeiset ydinvahvuu-

det, jotka tiimit kokevat olevan nykytilassa hyvällä tasolla ja jotka koetaan tärkeiksi. Neli-

kentän vasemmassa yläkulmassa on puolestaan esitetty heikkoudet, jotka ovat nykytilassa 

heikolla tasolla, mutta koetaan tärkeiksi. Nelikentän oikeassa alakulmassa on puolestaan esi-

tetty kokonaisuudet, jotka ovat nykytilassa hyvällä tasolla, mutta jotka koetaan vähemmän 
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tärkeiksi. Nelikentän vasemmassa alakulmassa on kokonaisuudet, jotka ovat nykytilassa hei-

kommalla tasolla, mutta jotka koetaan myös vähemmän tärkeiksi. 

 

 

Kuva 1. Kyselyn tulosten esittämisessä hyödynnetään nelikenttää. 

 

Tutkimuksessa ei ole tarkoitus syventyä tarkemmin ketterän kehittämisen eri menetelmiin 

tai malleihin, vaan tarkastella ketterää kehittämistä ikään kuin yhtenä menetelmäkokonai-

suutena ja peilata sitä suhteessa riskienhallintaan. Tutkimuksen teoriaosuudessa tarkastel-

laan esimerkkinä paljon käytettyä ketterän kehittämisen toimintamallia, Scrumia. Ketterän 

kehittämisen skaalautuminen (large-scale agile) nostetaan tarkasteluun johtuen tutkimus-

kohteen luonteesta (useampi kehitystiimi, jotka työskentelevät useiden integroitujen järjes-

telmien ja liiketoiminnan kehittämisen parissa). Tutkimuksen teoriaosuudessa painotetaan 

ohjelmistokehittämisen näkökulmaa erityisesti riskihallintaa käsittelevässä osuudessa. 

 

Tutkimuksen kautta pyritään antamaan tutkimuksen kohteena olevalle yritykselle näkymää 

liiketoiminnan kehitystiimien kokemasta riskienhallinnan merkityksestä ja toteutumisesta ja 

edelleen riskienhallinnan heikkouksista ja vahvuuksista osana ketterää kehittämistä. Vastaa-

vasti tutkimuksen avulla pyritään antamaan yritykselle ja kehitystiimeille konkreettisia ke-

hitysehdotuksia riskienhallinnan huomioimiseksi osana ketterää kehittämistä. 
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1.2 Tutkimuskohde 

Työn tutkimuskohteena on yrityksen X liiketoiminnan ketterästä kehittämisestä vastaavat 

kehitystiimit. Yritys kuuluu laajempaan yritysryhmittymään, jonka liikevaihto on vuosita-

solla yli 10 miljardia euroa. Yrityksessä on parhaillaan käynnissä muutos kohti laajempaa, 

yritystasoista, ketterää toimintatapaa. Tutkimuskohteena olevat kehitystiimit ovat olleet yri-

tyksessä eturintamassa käyttöönottamassa ketterän kehittämisen toimintatapaa ja menetel-

miä. Kehitystiimit ovat aloittaneet toimintansa vuoden 2021 alusta alkaen. Tiimit jakautuvat 

kolmeen erilaiseen vertikaaliin (kokonaisuuteen) riippuen kehitettävästä liiketoiminta-alue- 

ja järjestelmäkokonaisuudesta. Kehitystiimit työskentelevät useiden kymmenien toisiinsa in-

tegroituneiden järjestelmien ja erilaisten prosessien parissa. Kehitystiimien vastuulla olevia 

järjestelmiä käyttävät päivittäin sadat tuhannet loppukäyttäjät (asiakkaat). Kyseessä on lii-

ketoiminnalle kriittiset järjestelmät (verkkokaupat). Kyseisen liiketoiminnan strateginen 

merkitys tulevaisuudessa tulee kasvamaan ja liiketoiminta tulee vahvasti siirtymään näihin 

järjestelmiin. Näin ollen kyseisen liiketoiminnan kehitystyön onnistuminen on koko yhtiön 

tulevan menestyksen kannalta keskeisessä asemassa. Tämä tekee myös riskienhallinnassa 

onnistumisesta tärkeää. 

 

Kohdeyrityksen ketterässä toimintatavassa korostuvat syklisyys sekä jatkuva oppiminen ja 

kehittäminen. Kehitystiimit ovat jakautuneet kolmeen eri vertikaaliin ja edelleen useampaan 

pienempään tiimiin. Tiimeissä olevia rooleja ovat muun muassa Product Lead, Business De-

veloper ja Technical Lead. Tiimien toimintaan osallistuvat myös ulkopuoliset konsultit. Ke-

hitystiimit sopivat yrityksen liiketoimintajohdon kanssa liiketoimintatavoitteet (Objective 

Key Results, OKR) kahden kuukauden välein. Kehitystiimit esittävät konkreettisia demoja 

aina kun he ovat edistyneet asiassa. Demot ovat avoimia niin liiketoimintajohdolle kuin kai-

kille yrityksessä työskenteleville. Jokaisen jakson jälkeen toteutetaan retropalaverit, joissa 

käydään läpi onnistumisia ja kehittämistä vaativia asioita. 

 

Tutkimuskohteena olevassa yrityksessä riski on määritelty miksi tahansa asiaksi, mikä voi 

vaikuttaa tavoitteiden saavuttamiseen tai mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Riskienhallin-

nan tavoitteena on puolestaan tukea liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista tunnistamalla 
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ja hallitsemalla riskejä oikea-aikaisesti. Lisäksi riskienhallinnan avulla pyritään lisäämään 

läpinäkyvyyttä tuomalla avoimesti esiin mahdollisia epäkohtia tai tulevia ongelmia, jotta ne 

voidaan ratkaista ennakolta ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.  

 

1.3 Tutkimuksen viitekehys ja metodologia 

Tässä tutkimuksessa on hyödynnetty soveltuvin osin ja täydennettynä Grishunin et al. (2020) 

ketterään projektinhallintaan kehittämää riskienhallinnan mekanismia ja erityisesti sen arvi-

ointiviitekehystä (Agile Risk Controlling Effectiveness Evaluation Tree). Edellä mainittua 

arviointiviitekehystä hyödynnetään tutkimuksessa, koska vakiintunutta tapaa toteuttaa ris-

kienhallintaa ketterissä menetelmissä ei toistaiseksi ole olemassa. Grishunin et al. (2020) 

mukaan mekanismi perustuu riskien kontrolloinnin periaatteisiin ja on mukautettu ketterän 

kehittämisen Scrum-viitekehykseen. Mekanismi tarjoaa holistisen ja proaktiivisen lähesty-

mistavan riskienhallintaan pyrkien varmistamaan, että ketterän kehittämisen (projektin) 

kriittiset riskit ovat ajallaan tunnistettu ja hallittu. Tutkijat ovat pyrkineet mekanismia luo-

dessaan paikkaamaan aikaisemmista viitekehyksistä puuttuvat aukot. Mekanismi on kehi-

tetty alun perin tieto- ja viestintätekniikan alan (ICT) ketteriin tutkimus- ja kehittämispro-

jekteihin. (Grishunin et al. 2020, 271) 

 

Tutkimus toteutetaan tapaustutkimuksena. Vuori (2021) toteaa, että tapaustutkimuksessa py-

ritään tutkimaan asiaa tai ilmiötä esimerkkinä jostakin laajemmasta asiasta tai ilmiöstä. Ta-

paustutkimuksen tutkimusasetelma rakennetaan yleensä yhden tutkittavan ilmiötä edustavan 

tapauksen tai valikoidun, pienen tapausten joukon varaan. Tapauksesta pyritään saamaan 

mahdollisimman monipuolinen kuva tutustumalla siihen kokonaisvaltaisesti. Tapaustutki-

muksessa voidaan yhdistellä useita aineistoja, esimerkiksi tilastoja, haastatteluja ja havain-

nointia. Tapaustutkimuksessa luotetaan siihen, että havainnollinen ja tarkka kuvaus tutki-

muskohteesta mahdollistaa uuden oppimisen ilmiöstä ja tiedon soveltamisen myös muissa 

yhteyksissä. (Vuori 2021) 
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Tutkimuksen aineisto on kerätty tutkimuskohteena olevilta liiketoiminnan ketteriltä kehitys-

tiimeiltä kyselytutkimusmenetelmällä ja haastatteluilla. Tutkimuksen tulosten analysoin-

nissa on hyödynnetty sekä kvantitatiivista (määrällistä) että kvalitatiivista (laadullista) ana-

lyysia. Kyselytutkimuksen avoimia vastauksia ja haastatteluja on analysoitu aineistolähtöi-

sellä sisällönanalyysilla. Vilkan (2021) mukaan määrällisellä tutkimusmenetelmällä pyritään 

selittämään ilmiöitä ja asioita numeraalisesti, kausaalisesti tai teknisesti. Määrällisen tutki-

musmenetelmän tavoitteena on ”kuvailla numeraalisesti jotakin asiaa, asian muutosta tai vai-

kutusta johonkin asiaan”. Laadullisen tutkimusmenetelmän tavoitteena on puolestaan ym-

märtää ryhmän tai yksilön toimintaa niille annettujen merkitysten eli laatujen avulla. Tällai-

sia laatuja voivat olla esimerkiksi halut, arvot tai ihanteet. (Vilkka 2021, 224–225) 

 

1.4 Keskeiset käsitteet 

Tutkimuksen teoreettiset ja tieteelliset lähtökohdat jakautuvat pääsääntöisesti kahteen koko-

naisuuteen: ketterään kehittämiseen ja riskienhallintaan. Näitä kokonaisuuksia tarkastellaan 

teoriaosuudessa niin erikseen kuin yhdessä. Molemmissa kokonaisuuksissa ovat mukana 

niin yritys- kuin tiimitason näkökulmat. 

 

Tutkimuksen keskeiset käsitteet on esitelty seuraavassa: 

 

Ketterä kehittäminen (Agile Development / Agile Software Development ASD) 

 

Ketterä kehittäminen kattaa erilaisia lähestymistapoja. Tällaisia ovat esimerkiksi Extreme 

Programming, Scrum, Dynamic Systems Development Method, ketterä projektijohtaminen 

(Agile Project Management), Crystal ja Lean Software Development. Edellä mainitut lähes-

tymistavat voivat vaihdella sisällöltään ja käytännöiltään, mutta ne pitävät kaikki sisällään 

Agile Manifeston perusarvoja. Yleisesti ottaen ne pyrkivät kehittämiseen, jossa ollaan herk-

kiä ja pyritään vastaamaan sekä asiakkaiden että kehittäjien tarpeisiin. Lähestymistavoille 

on yhteistä myös suuntautumiset lyhyisiin ajastettuihin iteratiivisiin kehittämissykleihin, 
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jatkuvaan kommunikointiin asiakkaiden kanssa, jatkuva adaptoituminen sekä muutokseen 

sopeutuminen. (Elbanna & Sarker 2016, 72) 

 

Ketterien menetelmien skaalaaminen (Large-scale agile development) 

 

Ketterän ohjelmistokehittämisen menetelmät on suunnattu alun perin pienille kehitystii-

meille hyödynnettäväksi yksittäisten verkkojärjestelmien tai sisäisten IT-järjestelmien kehit-

tämiseksi. Ketteriä menetelmiä hyödynnetään kuitenkin enenevissä määrin myös muissa, 

laajemmissa, yhteyksissä. Nykyisin ketteriä menetelmiä voidaan hyödyntää laajojen, jopa 

kriittisten, tietojärjestelmäkokonaisuuksien kehittämisessä. Menetelmät, jotka olivat aiem-

min tarkoitettu jäsenmäärältään pienille kehitystiimeille, on mukautettu projekteihin, joissa 

työskentelevät samaan aikaan useat kymmenet tiimit, jotka pitävät yhteensä sisällään satoja 

kehittäjiä. Projekteissa voidaan työskennellä samanaikaisesti useiden satojen toisiinsa kyt-

keytyneiden järjestelmien kanssa tavoittaen ja vaikuttaen satoihin tuhansiin käyttäjiin. 

(Dingsoyr et al. 2019, 31) 

 

Riskienhallinta (Risk Management) 

 

Riskienhallinnan tavoitteena (”art”) on tunnistaa organisaatiota koskettavia riskejä ja pyrkiä 

vastaamaan niihin soveltuvalla tavalla. Riskienhallinta on formaali prosessi, joka mahdollis-

taa riskien tunnistamisen, arvioinnin, suunnittelun ja riskien hallinnan. Jotta riskienhallinta 

toteutuu tehokkaasti, tulee organisaation kaikkien tasojen olla sisällytettynä prosessiin. 

Edellä mainitut organisaation tasot jaetaan usein yritystasoon (politiikan asettaminen), stra-

tegiseen liiketoimintaan (liiketoiminnan tasot) sekä projekteihin. Riskienhallinnan tulee ot-

taa huomioon näiden tasojen välinen vuorovaikutus ja heijastua prosessiin niin, että tasojen 

välinen kommunikaatio ja toisilta oppiminen mahdollistuu. (Merna & Thani 2008, 2) 
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2 Ketterä kehittäminen 

Tässä luvussa tarkastellaan aluksi yleisellä tasolla ketteryyttä ja ketterää toimintamallia. Tä-

män jälkeen luvussa keskitytään käsittelemään ketterän kehittämisen menetelmiä käytän-

nössä ja erityisesti Scrumia yhtenä keskeisistä menetelmistä. Luvun lopuksi tarkastellaan 

ketterän kehittämisen skaalautumista. 

 

2.1 Ketteryys ja ketterä toimintamalli 

Yritykset ovat kohdanneet 2000-luvun alusta lähtien perusteellisia muutoksia markkinoihin, 

teknologisiin innovaatioihin ja asiakkaiden vaatimuksiin liittyen. Maailmanlaajuinen kasvu 

ja kehitys koulutuksen ja teknologian saralla ovat johtaneet intensiiviseen ja jatkuvasti li-

sääntyvään kansainväliseen kilpailuun sekä samaan aikaan kiihdyttänyt innovaatioiden mää-

rää muuttuvilla markkinoilla. Markkinat ovat jakautuneet massamarkkinoista pienempiin 

niche-markkinoihin ja asiakkaista on tullut yhä vaativampia lisääntyvien odotustensa kanssa. 

Tilanne on johtanut merkittäviin muutoksiin liiketoiminnan prioriteeteissa, strategisessa vi-

sioinnissa sekä perinteisten ja väliaikaisten mallien ja käytäntöjen toteuttamiskelpoisuu-

dessa. Pärjätäkseen muuttuvilla ja kilpailuilla markkinoilla, ja samalla säilyttääkseen kyvyn 

vastata asiakkaiden vaatimuksiin yhä lyhyemmillä toimitusajoilla, yritysten on kyettävä mu-

kauttamaan toimitukset kysynnän piikkeihin ja hiipumisiin. Ketteryydellä (agility) haetaan 

uusia tapoja johtaa yrityksiä niin, että ne kykenevät vastaamaan nopeasti ja tehokkaasti 

muuttuviin markkinoihin. (Tseng & Lin 2011, 3693) Dingsoyer et al. (2019) mukaan glo-

baali fokusoituminen digitalisaatioon on lisännyt ymmärrystä tietokoneohjelmistojen tär-

keydestä. Tietokoneohjelmistot läpäisevät yhteiskunnan jokaisen alueen ja mahdollistavat 

kilpailun ja innovoinnin. Ketterän kehittämisen menetelmät ovat muuttaneet tapaa, jolla tie-

tokoneohjelmistoja kehitetään korostaen aktiivista loppukäyttäjien osallistamista, muutok-

sen sietokykyä sekä tuotosten evolutiivista toimittamista. (Dingsoyer et al. 2019, 31) 

 

Ketterän toimintatapastrategian omaksumisella voidaan nähdä olevan useita merkittäviä 

etuja yrityksille. Tällaisia ovat muun muassa nopea ja tehokas reagointi muuttuviin 
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markkinoihin, kyky muokata asiakkaille tarjottavia tuotteita ja palveluja, kyky tuottaa ja toi-

mittaa uusia tuotteita kustannustehokkaalla tavalla, vähentyneet valmistuskustannukset, li-

sääntynyt asiakastyytyväisyys, lisäarvoa tuottamattomien aktiviteettien poistaminen sekä li-

sääntynyt kilpailukyky. Edellä mainituista syistä johtuen, ketteryys (agility) on nostettu 

2000-luvun liiketoimintasuuntaukseksi. Ketteryyttä pidetään voittajastrategiana, jonka 

avulla yritys saavuttaa globaalin johtajuuden markkinassa, jossa kilpailua siivittävät asiak-

kaiden nopeasti muuttuvat vaatimukset. Joidenkin tutkijoiden mukaan ketteryys on perusta-

vanlaatuinen ominaisuus, jota yritys tarvitsee selviytyäkseen ja kilpaillakseen. (Tseng & Lin 

2011, 3694) 

 

Ketteryys (agile) voidaan määritellä yrityksen kykynä reagoida nopeasti muutoksiin mark-

kinassa ja asiakkaiden vaateissa. (Tseng & Lin 2011, 3697) Muutosta voidaankin pitää yh-

tenä keskeisenä draiverina tarkasteltaessa ketteryyttä. Muutoksessa ei sinällään ole uutta, 

vaan muutos tapahtuu nykyisin paljon nopeammin kuin aikaisemmin. Liiketoimintaympä-

ristöön kohdistuva turbulenssi ja epävarmuus ovat keskeisiä syitä yritysten epäonnistumi-

siin. Vaikka muutosten määrä ja luonne voivat vaihdella yrityksittäin merkittävästi, on muu-

toksessa kuitenkin havaittavissa yleisiä tunnusmerkkejä. Nämä muutoksen yleiset tunnus-

merkit voivat aiheuttaa vaikutuksia kaikille yrityksille. Liiketoimintaympäristön muutosta 

koskevat yleiset kategoriat voidaan jaotella aikaisempien tutkimusten perusteella seuraa-

vasti: 1) markkinoiden epävakaisuus johtuen niche-markkinan kasvusta ja johtaen edelleen 

uusien tuotteiden syntymiseen; 2) intensiivinen kilpailu, joka aiheutuu nopeasti muuttuvista 

markkinoista johtaen kustannuspaineisiin, kansainväliseen kilpailuun, internetin käyttöön tai 

uusien tuotteiden lyhyisiin kehittämisaikoihin; 3) muutokset asiakkaiden vaatimuksissa koh-

distuen kustomointiin, laatuun kohdistuneet odotukset ja odotukset nopeampiin toimitus-

aikoihin; 4) kiihtyneet teknologiset muutokset johtuen uusien ja tehokkaampien tuotantoti-

lojen ja järjestelmien integraatiosta; ja 5) muutokset sosiaalisissa tekijöissä aiheutuen esi-

merkiksi ympäristön suojelusta, työvoiman/työpaikan odotuksista tai lainsäädännöllisestä 

paineesta. (Tseng & Lin 2011, 3698) 

 

Diebold ja Theobald (2017) ovat tutkineet ketterän kehittämisen hyödyntämistä autoteolli-

suudessa. Heidän tutkimuksensa mukaan ketterää kehittämistä hyödynnetään useammin 
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puhtaasti järjestelmien kehittämiseen liittyvissä prosesseissa (76 %-93 %) kuin systeemita-

son prosessien (26 %-33 %) kehittämisessä. (Diebold & Theobald 2017, 9) Dutran ja Santo-

sin (2020) mukaan monet organisaatiot perustavat ohjelmistokehittämisen prosessit yksin-

omaan ketteriin menetelmiin tai hybridistrategioihin, jotka yhdistävät perinteiset ja ketterät 

menetelmät. Ketterästi toimiminen ei kuitenkaan riipu pelkästään ketterien menetelmien tai 

käytäntöjen adoptoimisesta, vaan on joukko erilaisia tekijöitä, jotka mahdollistavat nopeat 

muutokset suunnittelussa ja asiakkaiden aktiivisen osallistamisen. Ketterään kehittämisen 

haasteet liittyvät puolestaan usein johtamiseen ja organisaatioiden byrokratiaan. (Dutra & 

Santos 2020, 861) 

 

Kalenda et al. (2018) ovat tutkineet ja tunnistaneet neljä keskeistä menestystekijää, jotka 

ovat auttaneet yrityksiä ketterän kehittämisen käyttöönotossa. Näitä ovat näkemysten ja ar-

vojen yhdistäminen, ylimmän johdon viestintä ja johdon tuki, yrityksen kulttuuri sekä aikai-

sempi kokemus ketteristä toimintatavoista ja menetelmistä. (Kalenda et al. 2018, 17) Kette-

rän toimintamallin omaavat yritykset (agile enterprises) pyrkivät huomioimaan liiketoimin-

taympäristöään koskevan muutoksen, epävarmuuden ja ennalta arvaamattomuuden, sekä va-

rautumaan ja vastaamaan näihin muutoksiin sopivalla tavalla. Jotta yritykset kykenevät rea-

goimaan muutokseen, heillä tulee olla tietynlaisia, erottautuvia ominaisuuksia. Ominaisuu-

det on jaettu neljään erilaisiin elementteihin, joita ovat 1) reagoivuus (responsiveness), 2) 

kompetenssi (competency), 3) joustavuus/mukautuvuus (flexibility/adaptability) ja 4) no-

peus (quickness/speed). Ketteryyden perustana toimii informaatioteknologian, henkilöstön, 

liiketoimintaprosessiorganisaation, innovaatiotoiminnan ja fasiliteettien yhdistäminen stra-

tegisiin kilpailuominaisuuksiin. (Tseng & Lin 2011, 3694) 

 

Denning (2016) nostaa esiin Scrum Alliancen vuonna 2015 perustaman Learning Consor-

tium for the Creative Economy (LC) -ryhmän löydökset liittyen ketterään kehittämiseen ja 

johtamiseen. Ryhmän kuuluu osallistujia muun muassa Microsoftilta, Ericssonilta, Riot Ga-

mesilta ja Spotifylta. Ryhmän jäsenet ovat jakaneet kokemuksiaan ketterän kehittämisen toi-

mintatavoista ja menetelmistä tavoitteenaan oppia toisilta. Denningin (2016, 12–16) mukaan 

ryhmän vuonna 2015 laatiman raportin kolme yllättävintä löydöstä ovat seuraavat: 1) ketterä 
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kehittäminen on ajattelutapa, 2) ketterä kehittäminen vaatii vahvaa inspiroivaa johtajuutta 

sekä 3) isot vanhat yritykset ovat kyenneet muuttumaan ketteriksi.  

 

Ketterän toimintamallin kehittämisen tavoitteena on yhdistää yrityksen resurssit liiketoi-

minta-arvon tuottamiseksi. Menestyksekäs ketterän toimintamallin strategia edellyttää teho-

kasta yhtenäistä menettelytapaa, jossa ketteryyden takaavat tukipilarit (providers/pillars) 

mahdollistavat ketterien kyvykkyyksien toteutumisen ja nämä vastaavat edelleen ketteriin 

draivereihin. Edellä mainitut ominaisuudet synnyttävät strategisen ”terän” kilpailuun. 

(Tseng & Lin 2011, 3694) 

 

2.2 Ketterän kehittämisen menetelmät 

Vuonna 2001 joukko ammattilaisia asetti ketterän ohjelmistokehityksen manifestin, jonka 

kautta he halusivat määrittää arvot ja periaatteet paremman ohjelmistokehityksen saavutta-

miseksi. Manifesti on otettu laajasti käyttöön niin kehittäjien, ohjelmistokehitysyritysten 

kuin IT-maailman ulkopuolen toimesta. Ketterän kehittämisen periaatteet ja niiden sovelta-

minen käytännössä ovat johtaneet uudenlaisten ja innovatiivisten tapojen hyödyntämiseen 

ohjelmisto- ja tuotekehityksessä. Monien ketterän kehittämisen menetelmien taustalla on ta-

voite parantaa kehittäjien työolosuhteita. Tämä voidaan nähdä keskeisenä menestystekijänä 

ketterän ohjelmistokehittämisen suosiossa. (Hohl et al. 2018) 

 

Ketterän ohjelmistokehityksen julistus (Agile Manifesto) on seuraavanlainen: ”Löydämme 

parempia tapoja tehdä ohjelmistokehitystä, kun teemme sitä itse ja autamme muita siinä. 

Kokemuksemme perusteella arvostamme: 

 

Yksilöitä ja kanssakäymistä enemmän kuin prosesseja ja työvälineitä 

Toimivaa ohjelmistoa enemmän kuin kattavaa dokumentaatiota 

Asiakasyhteistyötä enemmän kuin sopimusneuvotteluja 

Vastaamista muutokseen enemmän kuin pitäytymistä suunnitelmassa 
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Jälkimmäisilläkin asioilla on arvoa, mutta arvostamme ensiksi mainittuja enemmän.” (Kent 

et al. 2001) 

 

Taulukko 1. Ketterän ohjelmistokehittämisen manifestin (Agile Manifesto) arvottamat asiat. 

Enemmän arvokkaampi asia Vähemmän arvokkaampi asia 

Yksilöt ja vuorovaikutus Prosessit ja työvälineet 

Toimiva ohjelmisto Kattava dokumentaatio 

Yhteistyö asiakkaiden kanssa Sopimusneuvottelut 

Muutokseen vastaaminen Suunnitelman seuraaminen 

 

Ketterän kehittämisen menetelmät olivat alun perin kohdennettu pienille, lähekkäin toimi-

ville alle kymmenen hengen kehitystiimeille, mutta menetelmiä hyödynnetään enenevissä 

määrin myös muissa konteksteissa. Menetelmien avulla kehitettiin alkujaan verkkojärjestel-

miä ja sisäisiä IT-järjestelmiä, mutta tänä päivänä menetelmiä hyödynnetään laajasti erilais-

ten domainien kehittämiseen, mukaan lukien tehtäväkriittiset järjestelmät. Menetelmiä voi-

daan hyödyntää projekteissa, joissa voi työskennellä samaan aikaan useita kymmeniä kehi-

tystiimejä ja satoja kehittäjiä. Projektit voivat sisältää useiden satojen olemassa olevien jär-

jestelmien integraatioita ja vaikuttaa satoihin tuhansiin käyttäjiin. (Dingsoyer et al. 2019, 33) 

 

Ketterän projektijohtamisen (agile project management) ajatus on syntynyt ketterästä ohjel-

mistokehityksestä (agile software development). Ketterä ohjelmistokehittäminen on puoles-

taan syntynyt vuonna 1995 Jeff Sutherlandin ja Ken Schwaberin vastauksena siihen, että 

perinteinen ohjelmistokehittäminen ei vastaa riittävän hyvin empiirisiin, ennakoimattomiin 

ja ei-toistettaviin prosesseihin. Tänä päivänä ketterän menetelmien jalkauttamiseen on ole-

massa erilaisia lähestymistapoja, mutta näille kaikille on yhteistä perinteisistä menetelmistä 

poikkeavat, tietyt periaatteet, jotka juontuvat ketterän kehittämisen manifestista. (Cervone 

2011, 19) 

 

Ketterä projektijohtaminen nojaa pitkälti ketterän julistuksen (agile manifesto) periaatteisiin, 

mutta sitä on muokattu palvelemaan paremmin projektijohtamista kuin 
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ohjelmistokehittämistä. Eroavaisuudet ohjelmistokehittämiseen ovat nähtävissä muun mu-

assa ketterän projektijohtamisen korostamissa kahdessa tärkeässä konseptissa. Ensimmäi-

senä, riskiä minimoidaan keskittymällä selkeästi määriteltyjen tuotosten lyhyisiin iteraatioi-

hin. Toiseksi runsaan projektidokumentaation sijaan korostetaan kehittämisprosessin ai-

kaista suoraa kommunikaatiota sidosryhmien välillä. Edellä mainittujen konseptien korosta-

misen tarkoituksena on helpottaa projektitiimin nopeaa mukautumista ennakoimattomiin ja 

nopeasti muuttuviin vaatimuksiin, joita useat kehitysprojektit pitävät sisällään. Projekteihin 

voidaan soveltaa erilaisia ketterän kehittämisen menetelmiä, joista keskeisimpiä menetelmiä 

ovat Scrum, Extreme Project Management (XPM), Adaptive Project Management ja Dyna-

mic Project Management. Edellä mainituista menetelmistä Scrum on yleisimmin käytetty. 

Ketterien menetelmien terminologiassa on käytetty paljon rugbyn termejä (kuten scrum = 

aloitus rugbyssä). Todennäköisesti tällä on haluttu tuoda keveyttä prosessiin. (Cervone 2011, 

19) 

 

Boehm (2002, 64–69) on verrannut ketterän ohjelmistokehittämisen menetelmiä ja perin-

teisten, suunnitelmalähtöisten, ohjelmistokehittämisen menetelmiä keskenään. Hän on teh-

nyt vertailua seuraavien osa-alueiden osalta: ensisijainen tavoite, kehittäjät (tiimiläiset), asi-

akkaat, vaatimukset, arkkitehtuuri, uudelleenrakentaminen, koko ja riskit. Seuraavassa tau-

lukossa on esitetty Boehmin tekemän vertailun tulokset. 

 

Taulukko 2. Ketterän kehittämisen menetelmien ja perinteisten, suunnitelmalähtöisten, oh-

jelmistokehittämisen menetelmien vertailu (mukaellen Boehm 2002, 68). 

Osa-alue / ominaisuus Ketterän kehittämisen mene-

telmät 
Suunnitelmalähtöiset, perin-

teiset menetelmät 

Ensisijainen tavoite Nopea arvontuotto Korkea varmuus 

Kehittäjät / tiimiläiset Ketteriä, asiantuntevia, yhteen-

sijoittuneita ja yhteistyöhaluisia 
Suunnitelmaorientoituneita, 

riittävän taitotason omaavia, 

pääsy ulkopuoliseen tietoon 

Asiakkaat Omistautuneita, asiantuntevia, 

yhteensijoittuneita, yhteistyö-

kykyisiä, edustajia ja voimaan-

nutettuja 

Pääsy tietoon, yhteistyökykyi-

siä, edustajia ja valtuutettuja 

asiakkaita 
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Vaatimukset Enimmäkseen nousevia; 

nopea muutos 
Tiedossa ajoissa; 

enimmäkseen vakaita 

Arkkitehtuuri Suunniteltu nykyisille vaati-

muksille 
Suunniteltu nykyisille ja enna-

koiduille vaatimuksille 

Uudelleenrakentaminen Edullista Kallista 

Koko Pienempiä tiimejä ja tuotteita Suurempia tiimejä ja tuotteita 

Riskit Tuntemattomia riskejä, suuria 

vaikutuksia 
Hyvin ymmärrettyjä riskejä, vä-

häisiä vaikutuksia 

 

Ketterän toimintatavan ja menetelmien hyödyntämiseen liittyy tunnistettuja haasteita. Cer-

vonen (2011, 22) mukaan jatkuva kommunikointi ei tarkoita, ettei dokumentaatiota tarvit-

taisi ja ilman riittävää valvontaa projekti voi muodostua ”kurittomaksi hakkeroinniksi” 

koska dokumentaatiota ei ylläpidetä. Lisäksi kokemattomien ketterien projektipäälliköiden 

voi olla vaikeaa ylläpitää joitain oleellisia ketterien menetelmien ominaisuuksia kuten sprin-

tin aikana ei tehdä muutoksia suunnitelmiin. Ketterien menetelmien tehokas implementointi 

edellyttää organisaation kaikkien tasojen sitoutumista prosessiin. (Cervone 2011, 22) 

 

2.3 Scrum ja ketterä kehittäminen käytännössä 

Ketterän projektijohtamisen menetelmänä Scrum on ketterä ja kevyt prosessi, jossa johde-

taan ja kontrolloidaan ohjelmisto- ja tuotekehitystä nopeasti muuttuvassa ympäristössä. 

Scrumit ovat tarkoituksella iteratiivisia ja asteittain eteneviä prosesseja, jotka pohjautuvat 

ennustettavaan tiimitasoiseen lähestymistapaan. Iteratiivista prosessia hyödyntämällä pysty-

tään paremmin kontrolloimaan kaaosta, joka voi seurata projektitiimin ristiriitaisista intres-

seistä ja tarpeista jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä. Iteratiiviset prosessit mahdollistavat 

myös paremman kommunikoinnin, maksimoivat yhteistyön sekä turvaavat lisäksi tiimiä kes-

keytyksiltä ja esteiltä. Kaiken kaikkiaan tavoitteena on synnyttää paremmin soveltuva tuote 

nopeammin kuin perinteisillä metodeilla. (Cervone 2011, 20) 

 

Scrum-malli rakentuu kolmesta keskeisestä komponentista: rooleista, prosessista ja artifak-

teista. Scrum-mestari (Scrum Master) vastaa monista asioista, joista tärkeimpiä ovat 
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Scrumin arvojen ja käytäntöjen soveltaminen sekä esteiden poistaminen. Scrum-tiimi on 

yleensä noin viidestä kymmeneen henkilöä sisältävä monialainen tiimi, joka työskentelee 

projektissa kokoaikaisesti. Tiimi on itseohjautuva, joka tarkoittaa yleensä sitä, että tiimin 

johtajuutta ei ole määritetty ja se vaihtelee riippuen prosessissa olevan iteraation (sprintin) 

vaatimasta tarpeesta. Tuoteomistaja (product owner) on yleensä toiminnallisen yksikön pääl-

likkö, joka tietää mitä projekti vaatii etenemiseksi ja miten tekemisten tulisi edetä. (Cervone 

2011, 20) 

 

Scrum-prosessiin kuuluu viisi keskeistä aktiviteettia: aloitus (kickoff), sprintin suunnittelu-

kokous, sprint, päivittäinen Scrum ja sprintin katselmus. Sprintin suunnittelukokouksessa 

Scrum-tiimi, Scrum-mestari ja tuoteomistaja määrittävät tuotteen kehitysjonon, sprintin ta-

voitteen sekä suunnittelevat sprintin backlogin eli ne kehitysjonon asiat, jotka kehitystiimi 

lupaa toimittaa sprintin aikana tuotantolaatuisina. Sprint eroaa perinteisestä projektista siinä, 

että sprint on tyypillisesti kuukaudenmittainen iteraatiojakso, jonka aikana tuotetta kehite-

tään edelleen. Sprintin aikana ei sallita ulkopuolisten tekijöiden häiritsevän scrum-tiimin 

työtä. Näin ollen projektin vaatimukset eivät voi vaihtua sprintin aikana. Päivittäiseen scru-

miin osallistuvat Scrum-mestari ja kehitystiimin jäsenet, ja se kestää noin viisitoista minuut-

tia. Scrumin tarkoituksena on sekä seurata tiimin edistymistä että mahdollistaa tiimin jäsen-

ten toisilleen tekemät sitoumukset. Sprintin katselmus pidetään jokaisen sprintin jälkeen. 

Katselmuksessa sprintin aikana kehitetyt toiminnallisuudet demonstroidaan tuotteen omis-

tajalle. (Cervone 2011, 20–21) 

 

Viimeinen Scrum-mallin komponenteista on artefaktit, jotka sisältävät tuotteen kehitysjonon 

(product backlog), sprintin kehitysjonon (sprint backlog) sekä jäljellä olevan työn kaaviot 

(burn down charts). Tuotteen kehitysjono sisältää käsillä olevan projektin kehitettävät asiat 

jonossa prioriteettijärjestyksessä. Listaa hallinnoi ja sen omistaa tuoteomistaja. Useimmissa 

projekteissa tuotteen kehitysjono työstetään aloituksessa tai sprintin suunnittelukokouk-

sessa. Tuotteen kehitysjonoa ei voida muuttaa ennen seuraavaa sprintin suunnittelukokousta. 

Sprintin kehitysjono on puolestaan tuotteen kehitysjonon osajoukko, joka on suunniteltu teh-

täväksi tietyn sprintin aikana. Sprintin kehitysjonon luo ja sitä hallinnoi scrum-tiimi. Ideaa-

litilanteessa sprintin kehitysjonoa päivitetään joka päivä ja se ei pidä sisällään yli 300:aa 
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tehtävää. Jos tehtävä vie yli 16 tuntia, tiimin tulee pilkkoa tehtävää. Jäljellä olevan työn kaa-

viossa pyritään kuvaamaan tehdyt työt helposti ymmärrettävässä muodossa. Jokainen teh-

tävä esitetään yleensä ajan (näyttöruudukolla x-akseli) ja keston (y-akseli) osalta. Jäljellä 

olevan työn kaavioilla kuvataan yleisimmin ainakin kolmea eri kokonaisuutta: sprintin ete-

nemistä, julkaisun etenemistä ja tuotteen eli kokonaisprojektin etenemistä. (Cervone 2011, 

21) SAFe (Scaled Agile Framework) tuottaa ja ylläpitää Leaniin ja ketterään kehittämiseen 

liittyviä viitekehyksiä ja sanastoa. Esimerkiksi Epic on määritelty SAFen mukaan seuraa-

vasti: ”Epic on merkittävä kehitysidea, joka tyypillisesti vaikuttaa useisiin Value Streamei-

hin ja ART:hin (Agile Release Train). Epic:t vaativat kevyen liiketoiminta-analyysin sekä 

taloudellisen hyväksynnän ennen toteutusta.” (SAFe 2021) 

 

Ketterän kehittämisen prosessi- ja sovellustarpeet esitetään usein käyttäjätarinoina (user 

story). Käyttäjätarinat ovat tekstipohjaisia kuvauksia, jotka sisältävät sovellettavaan järjes-

telmään liittyvät asiakastarpeet. Tuotteen kehitysjono (product backlog) on puolestaan 

joukko edellä mainittuja käyttäjätarinoita, joita otetaan työn alle kehitykseen riippuen niiden 

prioriteetista. Projektilla tarkoitetaan ketterän kehittämisen kontekstissa joukkoa käyttäjäta-

rinoita, jotka odottavat kehittämistä. Jokaiseen projektiin liittyy uniikki projektinimi, pro-

jektin tavoitekuvaus sekä projektin alkamis- ja päättymisajankohta.  Tiimillä (team) tarkoi-

tetaan henkilöiden joukkoa, jossa jokaisella tiimin jäsenellä on määritetty rooli ja vastuuko-

konaisuus. Tiimi työskentelee saavuttaakseen projektille asetetut tavoitteet. Käyttäjätarinat 

jaetaan tehtäviin. Tehtävällä (task) viitataan kirjalliseen kuvaukseen, jossa on kerrottu muun 

muassa tehtävän suorittamiseen vaadittava aika, tehtävästä vastaava henkilö sekä tehtävän 

eteneminen. Tehtävästä vastuullinen tiimin jäsen antaa lisätietoa tehtävän etenemisestä 

(progress) päivittäisissä ketterän kehitystoimintamallin (scrum) tapaamisissa. (Odzaly et al. 

2017, 826) 

 

Nopeat muutokset iteraatiosuunnittelussa vaativat tiimin jäseniltä korkeaa autonomian tasoa, 

kommunikaatiota, yhteistyötä ja itseorganisoitumista. Suunnittelua tulee tehdä yhteistyössä 

asiakkaan kanssa huomioiden yrityksen arvot ja tiimin kyvykkyyden. Jotta suunnittelu on 

tehokasta, tulee johdon organisaation kaikilla tasoilla tarjota tukea, luottamusta ja jousta-

vuutta. Tästä syystä ketterien menetelmien käyttöönotto ei ole pelkästään menetelmien 
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omaksumista, vaan vaatii myös tiimin jäsenten käyttäytymisen muuttamista, aktiivista asi-

akkaiden osallistamista sekä tukea ja joustavuutta johdolta organisaation kaikilla tasoilla. 

(Dutra & Santos 2020, 861) 

 

2.4 Ketterän toimintatavan ja menetelmien skaalaaminen 

Useampi yritys on ilmoittanut julkisesti pyrkivänsä uudistamaan joko koko toimintaansa tai 

osia siitä ketterän toimintatavan ja menetelmien avulla. Esimerkiksi Suomessa OP-ryhmä 

(2019) on ilmoittanut käynnissä olevasta merkittävästä ajattelutavan ja toimintakulttuurin 

muutoksesta. Vuoden 2019 alusta lähtien OP-ryhmän ensimmäiset 600 työntekijää ovat siir-

tyneet ketterään toimintamalliin. Tavoitteekseen OP-ryhmä on ilmoittanut, että jatkossa ket-

terä toimintatapa koskettaa sen kaikkia 6000 työntekijää. Jotkut yritykset ovat lähtökohtai-

sesti omaksuneet ketterän toimintatavan koko organisaatiota kattavaksi tavaksi. Jotkut isot 

yritykset, kuten Spotify ja Netflix, ovat syntyneet ketteriksi ja ovat tulleet yhä enemmän 

sellaisiksi mitä enemmän ovat kasvaneet (Rigby et al. 2018). Hyvänä esimerkkinä puoles-

taan yritystasoisesta ketterään toimintatapaan siirtymisestä toimii ING Groep, joka on alan-

komaalainen pankki-, vakuutus- ja rahoituspalveluja tarjoava yritys (Jacobs, Schlatmann & 

Mahadevan, 2017) 

 

Kalenda et al. (2018) ovat tunnistaneet useita haasteita, joita yritykset kohtaavat muutokses-

saan kohti ketterän toimintatavan ja menetelmien skaalaamista. Tunnistetut haasteet liittyvät 

seuraaviin kokonaisuuksiin: 1) muutoksen vastustaminen, 2) hajautettu toimintaympäristö, 

3) laadun varmistamiseen liittyvät asiat, 4) integraatio organisaation ei-ketterien osien 

kanssa, 5) sitoutumisen ja tiimityön puute, 6) liian paljon painetta ja työkuormaa, 7) tiedon, 

valmennuksen ja koulutuksen puute, 8) johtamishierarkiaan kohdistuvat vaatimukset sekä 9) 

edistymisen mittaaminen. (Kalenda et al. 2018, 8–9) 

       

Paasivaara ja Lassenius (2019) ovat tutkineet telekommunikaatiojärjestelmiä valmistavan 

yrityksen, Ericsson Suomen, ketterien menetelmien skaalaamista ja erityisesti yhteisöläh-

töistä (useita tiimejä koskettavia) päätöksentekoa. Osana tutkimusta Paasivaara ja Lassenius 
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ovat määritelleet käytäntöyhteisön (community of practice, CoPs) seuraavasti: ”ryhmä hen-

kilöitä, jotka jakavat huolen, tietyn ongelma-alueen tai kiinnostuksen tiettyyn aihealueeseen, 

ja jotka syventävät osaamistaan ja asiantuntijuuttaan kyseisellä aihealueella olemalla jatku-

vasti vuorovaikutuksessa keskenään”. Paasivaara ja Lassenius ovat tunnistaneet kahdeksan 

ominaisuutta, jotka yhdistävät menestyneitä käytäntöyhteisöjä (CoPs) ketterien menetelmien 

skaalaamista hyödyntävällä Ericssonilla: 1) aiheen tulee olla kiinnostava ja tärkeä riittävän 

suurelle määrälle ihmisiä ja sen tulee tarjota konkreettisia etuja osallistujille, 2) intohimoinen 

johtaja tai fasilitaattori, 3) ennen kokousta toimitettava selkeä agenda, johon jokainen voi 

osaltaan vaikuttaa, 4) asioista vastaava tekee päätöksiä, 5) avoin yhteisö, 6) työvälineet, 

joilla voidaan rakentaa organisaationaalista muistia ja läpinäkyvyyttä (esim. wiki), 7) sopiva 

palaverirytmitys, jossa ei ole tyhjiä kokouksia sekä 8) mahdollisuus osallistua laajasti eri 

toimintoihin. (Paasivaara & Lassenius 2019, 64–65) 
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3 Riskienhallinta 

Tässä luvussa käsitellään riskienhallintaa. Tarkastelu aloitetaan kappaleella, jossa pyritään 

avaamaan riskiä käsitteenä. Tämän jälkeen perehdytään kokonaisvaltaiseen riskienhallin-

taan. Viimeisessä kappaleessa perehdytään riskienhallinnan käytäntöihin ohjelmistokehittä-

misessä. 

 

3.1 Riski-käsite 

Riskienhallinnan keskeinen käsite on riskialttius (risk exposure), joka voidaan määrittää seu-

raavasti: RE = P(UO) * L(UO), jossa RE tarkoittaa riskialttiutta, P(UO) tarkoittaa epätyy-

dyttävän lopputuloksen todennäköisyyttä ja L(UO) tarkoittaa epätyydyttävän lopputuloksen 

aiheuttamaa vahinkoa mukana oleville osapuolille. (Boehm 1991, 33) 

 

Riski käsitteenä pitää liiketoiminnan kontekstissa sisällään useita käsitteitä, jotka limittyvät 

ja ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Riskiin yhdistettäviä käsitteitä ovat muun muassa 1) 

tapahtuman todennäköisyys, 2) vaikutus, 3) kompleksisuus ja ennalta-arvaamattomuus sekä 

4) mahdollisuus kontrolloida tai vaikuttaa riskiin. Tapahtuman todennäköisyydellä viitataan 

siihen, että riski pohjautuu jonkin epävarman tapahtuman ilmaantumiseen ja tätä ilmaantu-

misen todennäköisyyttä voidaan ymmärtää esimerkiksi tarkastelemalla aiempien tapahtu-

mien ilmaantuvuutta tai kysymällä asiantuntijoilta näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista. 

Riskin vaikutuksella tai vakavuudella viitataan kustannuksiin tai menetyksiin, joita riskita-

pahtuman toteutuminen aiheuttaa. Vaikutukset voivat olla myös positiivisia, jolloin riskin 

toteutumatta jääminen voi johtaa saavutettavaan hyötyyn. (Walker 2003, 6–11) 
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Kuva 2. Liiketoiminnan riskin ulottuvuudet (Walker 2003). 

 

3.2 Kokonaisvaltainen riskienhallinta 

Kokonaisvaltainen riskienhallinta (Enterprise Risk Management, ERM) laajentaa perintei-

sen, pääasiassa tiettyihin alueisiin (esimerkiksi projektit, IT, turvallisuus, työsuojelu) keskit-

tyvän, riskienhallinnan enemmän holistiseen tarkasteluun kattaen koko organisaation. Ko-

konaisvaltaisen riskienhallinnan tavoitteena on tarjota yhdenmukaisia riskienhallinnan käy-

täntöjä erityisesti tilanteissa, joissa pyritään saavuttamaan monimuotoisia tavoitteita, jotka 

eivät ole yhden projektitiimin tai osaston vastuulla. Kokonaisvaltaisella riskienhallinnalla 

tuetaan myös yhteisen riskienhallinnan kielen ja käsitteistön syntymistä organisaatiossa. Tä-

män avulla paikallisista riskeistä saadaan vertailukelpoisia ja riskitietoa yhdistämällä kye-

tään ymmärtämään paremmin riskien hajautumista. Organisaatiot, jotka hallitsevat hyvin 

riskejä, ymmärtävät tasapainon, joka vallitsee riskien ja palkintojen välillä, ja toisaalta orga-

nisaation kyvykkyyksien sekä sen sietokyvyn menetyksille tai epäonnistumisille suhteessa 

mahdollisuuksiin. Edellä mainitut asiat puolestaan synnyttävät sijoittajien ja muiden sidos-

ryhmien luottamusta organisaatiota kohtaan. Sijoittajat ja muut sidosryhmät voivat luottaa 

siihen, että organisaatio selviää huonoista ajoista ja tulevaisuuden tuomasta muutoksesta. 

(Moran 2014, 30–31) 
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Taulukko 3. Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan ja projektiriskienhallinnan (perinteisen ris-

kienhallinnan) vertailu (Moran 2014, 32). 

Kokonaisvaltainen riskienhallinta Projektiriskien hallinta 

Laaja soveltamisala, joka vaatii ylimmän joh-

don sitoutumista ja koko organisaation sitout-

tamista asiaan 

Kapea soveltamisala, joka koskee pääasiassa 

projektitiimiä ja projektiin liittyviä sidosryh-

miä. Ohjaus voi tapahtua johdon kautta. 

Strateginen keskittyminen organisaation ta-

voitteisiin 
Taktinen keskittyminen projektin tavoitteisiin 

Huolenaiheet liittyvät yrityksen liiketoiminta-

mallia tukeviin aineelliseen ja aineettomaan 

omaisuuteen 

Huolenaihe liittyy projektiin ”liikkuvana ju-

nana” 

Hallinnollinen toiminto, joka on valtuutettu 

valvomaan organisaatiota koskevien riskien 

hallintaa 

Hallinto rajoittuu riskienhallinnan prosessiin 

(mm. tehokkuus, vaatimustenmukaisuus) tar-

kasteluun suhteessa projektin tavoitteisiin 

 

Yhden esimerkin kokonaisvaltaisen riskienhallinnan viitekehyksestä tarjoaa COSO (Com-

mittee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). COSO:n vuonna 2017 

päivittämässä kokonaisvaltaisen riskienhallinnan viitekehyksessä (Enterprise Risk Manage-

ment – Integrated Framework) jaetaan riskienhallintaan liittyvät periaatteet viiteen toisiinsa 

kytkeytyviin osa-alueisiin (vapaasti suomennettuna): 1) Hallintotapa ja kulttuuri, 2) Strate-

gia ja tavoitteiden asettaminen, 3) Suoriutuminen, 4) Tarkastelu ja uudistuminen sekä 5) 

Informaatio, kommunikaatio ja raportointi. Viitekehyksessä kuvataan arvojen, strategian, 

liiketoiminnan suunnittelun ja riskienhallinnan välistä yhteyttä. (COSO 2021) 

 

Muutosvauhdin jatkuva kasvu, asiakasvaatimukset ja markkinoiden globalisoituminen aset-

tavat riskienhallinnan korkealle edelläkävijäyritysten agendalla. Selviytyäkseen tämän päi-

vän markkinoilla yritysten on välttämätöntä omata kattava riskienhallintastrategia. Organi-

saatiot, jotka eivät ymmärrä strategiansa jalkautukseen liittyviä riskejä, ovat vaarassa hei-

kentyä. Tämän päivän nopeasti muuttuvassa maailmassa ihmiset tunnistavat yhä heikommin 

epätavallisuuksia, päätöksenteon aikaikkuna on tyypillisesti lyhyempi ja vähäiset resurssit 

usein pahentavat hallitsemattoman riskin vaikutuksia. Muutoksen nopeus vaikuttaa myös 

siihen, että yrityksen riskien kohtaaminen muuttuu jatkuvasti (aikasidonnaisuus). Tästä 
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syystä riskienhallinta ei ole staattinen prosessi vaan dynaaminen prosessi, joka sisältää ris-

kien tunnistamisen ja vähentämisen, ja jota tulee tarkastella jatkuvasti. (Merna & Thani 

2008, 1–2) 

 

Wixted (2012) on listannut kymmenen attribuuttia, joiden varassa organisaatio (ja sen ris-

kienhallinnan asiantuntijat) voivat rakentaa erinomaista riskienhallintakulttuuria. Nämä att-

ribuutit ovat seuraavanlaisia: 1) Anna tasavertaista huomiota niin mitattavissa oleville kuin 

ei-mitattavissa oleville riskeille, 2) Tunnista, raportoi ja määrällistä riskejä mahdollisimman 

laajasti, 3) Varmista, että riskitietoisuus läpäisee yrityksen. Yhdistä riskinottohalukkuus suo-

rituksen mittaamiseen ja insentiiveihin. 4) Julista ajatusta, että riskienhallinta on jokaisen 

vastuulla. 5) Tee tiedetyksi, että riskienhallintapäälliköillä on valtaa (”hampaat”). 6) Vältä 

tuotteita ja liiketoimintaa, joita ainoastaan harvat organisaatiossa ymmärtävät. 7) Tuo kaikki 

mahdolliset skenaariot mukaan riskienhallintaan liittyvään päätöksentekoon. 8) Ylläpidä 

vahvaa sisäistä ja ulkoista prosesseihin liittyvää auditointia ja tarjoa tätä tietoa riskienhallin-

tapäälliköille. 9) Tuota arvoa riskienhallinnan kautta. 10) Määritä selkeästi ja varjele riskien-

hallintakulttuuria. (Wixted 2012, 1–2)   

 

3.3 Riskienhallinta ohjelmistokehittämisessä 

Boehm (1991) on tarkastellut riskienhallinnan vaiheita erityisesti ohjelmistokehittämisen nä-

kökulmasta. Riskienhallinta käytäntö voidaan jakaa kahteen ensisijaiseen osa-alueeseen ja 

edelleen kolmeen toissijaiseen osa-alueeseen. Ensimmäinen ensisijaisista osa-alueista on ris-

kien arviointi, joka pitää sisällään riskien tunnistamisen, riskien analysoinnin ja riskien prio-

risoinnin. Riskien tunnistamisen avulla tuotetaan lista projektikohtaisista asioista, jotka voi-

vat vaarantaa projektin menestymisen. Tyypillisiä riskien tunnistamisen tekniikoita ovat tar-

kistuslistat, päätöksentekoon vaikuttavien tekijöiden tarkastelu sekä kokemusten vertailu. 

Riskien analysoinnissa arvioidaan jokaisen tunnistetun riskin osalta kunkin vahingon toden-

näköisyys ja laajuus. Analyysivaiheessa arvioidaan myös riskien mahdollisia yhteisvaiku-

tuksia. Analyysivaiheessa hyödynnettäviä tyypillisiä tekniikoita ovat suorituskykyanalyysi, 

kustannusvaikuttavuusanalyysit sekä sidosryhmäanalyysi. Riskien priorisointivaiheessa tuo-

tetaan tunnistetuista ja analysoiduista riskeistä priorisoitu listaus. (Boehm 1991, 34) 
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Toinen ensisijaisista osa-alueista on riskien kontrollointi, joka pitää sisällään riskienhallin-

nan suunnittelun, riskien ratkaisemisen sekä riskien monitoroinnin. Riskienhallinnan suun-

nittelun avulla pyritään varautumaan riskeihin (esimerkiksi välttämällä, siirtämällä tai vä-

hentämällä riskiä). Varautumista voidaan tarkastella yksittäisten riskien, riskien välisten 

riippuvuuksien tai kokonaissuunnittelun näkökulmasta. Riskien ratkaisemisella tarkoitetaan 

tilannetta, jossa riskit on eliminoitu tai muuten ratkaistu (esimerkiksi höllentämällä vaati-

muksia). Riskien monitoroinnilla tarkoitetaan projektin etenemisen seurantaa riskien näkö-

kulmasta ja tarvittavien toimenpiteiden tekemistä. (Boehm 1991, 34-35) 

 

 

Kuva 3. Riskienhallinnan vaiheet ohjelmistokehittämisessä (Boehm 1991, 34). 
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4 Riskienhallinta osana ketterää kehittämistä 

Nyfjord ja Kajko-Matssonin (2007) mukaan riskienhallinnan ja ketterän kehittämisen mal-

lien yhdistäminen voi vaikuttaa siltä kuin oltaisiin sekoittamassa mustaa ja valkoista väriä, 

ja kunnollisen harmaan sävyn saaminen tuottaa ongelmia. Ensi vilkaisulla mallit sisältävät 

paljon vastakohtia. Riskienhallinta edellyttää raskasta yksityiskohtaista johtamista, kun puo-

lestaan ketterän kehittämisen mallit haastavat sitä. Ketterän kehittämisen mallien väitetään 

kuitenkin olevan lähtökohtaisesti riskilähtöisiä. (Nyfjord & Kajko-Matsson 2007, 18) Mo-

ranin (2014, 33) mukaan ketterän kehittämisen projekteissa toteutettava riskienhallinta jää 

usein passiiviseksi ja implisiittiseksi toiminnoksi, jota voidaan myös suunnata väärin ja on 

usein väärinymmärretty. 

 

Muntés-Mulero et al. (2019) ovat tunnistaneet neljä erilaista riskienhallintaan liittyvää haas-

tetta yhdistettynä ketterään ohjelmistokehittämiseen. Ensiksi perinteiset ohjelmistokehittä-

miseen tarkoitetut riskianalyysimenetelmät eivät ole helposti sovellettavissa ketterään kehit-

tämiseen. Perinteiset riskianalyysimenetelmät nojaavat pitkälti riskienhallinnan asiantunti-

joiden hyödyntämiseen eikä tällaisten resurssien käyttäminen ole aina kustannustehokasta. 

Toiseksi riskien analysoinnin tulisi olla jatkuvaa. Riskianalyysimenetelmien tulisi soveltua 

ketterän kehittämisen kontekstiin, mutta samalla pyrkiä saavuttamaan perinteisen riskienhal-

linnan tarjoama analyysi- ja detaljitaso liittyen riskien arviointiin ja mitigointiin. Kolman-

neksi ketterän kehittämisen tiimeillä ei ole riittävää asiantuntemusta riskianalyysin toteutta-

misesta. Toisaalta riskienhallinnan asiantuntijan sisällyttäminen jokaiseen ketterään tiimiin 

ei ole järkevää. Tämä kannustaa toisaalta keskittämiseen, mutta samaan aikaan vaaditaan 

myös läpinäkyvyyttä ja ketterän kehittämisen tiimiläisiltä korkeampaa kyvykkyyttä osallis-

tua riskianalyysin tuottamiseen ja ehdottaa tarvittaessa erilaisia mitigointistrategioita. Nel-

jänneksi nykyiset ketterään kehittämiseen tarkoitetut riskienhallinnan työvälineet ovat ra-

joittuneita suunnitteluvaiheeseen eivätkä edistä yhteistyötä laajemmin. Yleisesti ottaen, ket-

terästä kehittämisestä uupuvat yhteistyöhön ja läpinäkyvyyteen läpi prosessin kannustavat 

sekä kaikkia sidosryhmiä riskianalyysiin sitouttavat työvälineet. (Muntés-Mulero 2019, 3–

4)  
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Nyfjord ja Kajko-Matsson (2007, 23–25) ovat verranneet nykyisiä riskienhallinnan ja kette-

rän kehittämisen malleja tunnistaakseen niiden yhteisiä piirteitä. Heidän mukaansa ketterän 

kehittämisen mallit ottavat osin kantaa riskienhallintaan, mutta eivät tarjoa yksityiskohtaisia 

ehdotuksia riskien hallitsemiseksi ja näin ollen jättävät monia alueita huomioimatta. Nyfjord 

ja Kajko-Matsson (2007) ovat tehneet riskienhallinnan ja ketterän kehittämisen mallien ver-

tailua seuraavin johtopäätöksin: 

 

• Riskin käsite on sama niin riskienhallinnan kuin ketterän kehittämisen malleissa. 

Riskin ymmärtäminen myös mahdollisuutena ei ole niin eksplisiittistä riskienhallin-

nan malleissa kuin se on ketterän kehittämisen malleissa. 

• Suurin osa riskienhallinnan malleista eikä myöskään ketterän kehittämisen mallit 

esitä tapaa kommunikoida riskeihin tai niiden hallintaan liittyvää informaatiota, 

vaikka korkealaatuinen riski-informaatio on tunnistettu yhdeksi keskeisimmistä 

edellytyksistä tehokkaalle riskien mitigoinnille. 

• Riskienhallinnan ja ketterän kehittämisen mallit poikkeavat toisistaan siinä, miten 

riskeihin liittyvää informaatiota taltioidaan. Yleisesti ottaen riskienhallinnan mallit 

puoltavat pysyvää tiedon säilyttämistä, kun ketterän kehittämisen mallit puolestaan 

puoltavat tilapäistä säilyttämistä. Riskienhallinnan mallit esittävät riskienhallinnan 

tieto- ja kokemussäilöä, jota tuetaan sähköisillä työvälineillä. Ketterän mallit hyö-

dyntävät pääosin informatiivista työtilaa. Riskienhallinnan näkökulmasta riski-infor-

maation pysyvä tallentaminen on ainoa keino varmistaa, että kaikki oleellinen tieto 

muistetaan, huomioidaan ja oppeja on helppo jakaa, jotta voidaan varmistua proses-

sin parantamisesta. 

• Sekä riskienhallinnan että ketterän kehittämisen mallit tarjoavat jonkin verran oh-

jausta sidosryhmärooleille, pääsiassa projektipäälliköille. Kuitenkin mikään mal-

leista ei tarjoa ohjausta muille sellaisille rooleille, jotka voivat olla muuten oleellisia 

riskienhallinnan prosessin näkökulmasta. 

• Riskienhallinnan mallit tukevat riskien lajittelua ja arviointia tarjoamalla erilaisia 

luokitteluihin (taksonomioihin) ja arviointiin liittyviä attribuutteja. Ketterän kehittä-

misen mallit eivät tarjoa tällaisia ollenkaan. Ketterän kehittämisen malleissa riskien 
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arviointi esitetään yleensä tehtäväksi merkitsemällä prioriteetit erilaisilla väritystek-

niikoilla. Riskienhallinnan metodit tähtäävät riskien pienentämiseen ja tästä syystä 

tarjoavat vakiintuneita tekniikoita tähän tarkoitukseen. 

• Tarkastellut riskienhallinnan mallit käsittelevät ainoastaan riskien hallintaa kehittä-

misen (development) näkökulmasta huomioimatta muita elinkaaren prosesseja (li-

fecycle processes). Ketterän kehittämisen mallit kattavat kehittämisen, parannukset 

ja ongelmien ratkaisemisen yhdessä ja samassa iteraatiossa sekä jossain määrin 

muissa ensisijaisissa tai tukiprosesseissa. 

• Ketterän kehittämisen mallit eivät esitä eksplisiittisesti riskienhallinnan vaiheita. Ne 

kuitenkin kattavat ne implisiittisesti eri metodeissa, esimerkiksi Scrumissa. Riskien-

hallinnan mallit tekevät paremmin näkyviksi riskienhallintaprosessin vaiheet. Tästä 

huolimatta ne eivät kata Post-Mortem-analyysia tai Sign-Off-vaiheita. 

• Riskienhallinnan mallit esittävät riskienhallinnan integroimista mittaamisen proses-

seihin. Ne eivät kuitenkaan nosta esiin riskienhallintaan spesifioituja mittareita tai 

mittausmalleja. Ketterän kehittämisen malleihin on integroitu mittaamisen prosessit. 

Ne hyödyntävät empiirisiä prosessikontrolleja antaen ymmärtää, että prosesseja tar-

kastellaan jatkuvasti. 

• Resurssien johtaminen on tehokkaan toiminnan edellytys kaikissa tarkastelluissa 

malleissa. Resurssien allokointi voi vaihdella riippuen esimerkiksi riskienhallinnan 

vaiheesta, riskin vakavuudesta tai priorisoinnista. Huolimatta edellä mainitusta, ris-

kienhallinnan tai ketterän kehittämisen mallit eivät kuitenkaan tarjoa selkeitä ohjeita 

siihen, miten resursseja tulisi hallita. 

• Riskienhallinnan mallit nostavat selkeästi esiin menettelytapojen tärkeyden ja tarkoi-

tuksen. Ne ovat kuitenkin epämääräisiä niiden sisältöihin liittyen. 

• Mikään tarkastelluista riskienhallinnan malleista ei tarjonnut ohjeistusta siihen, mi-

ten toimintaympäristöön liittyviä riskienhallinnan näkökulmia tulisi huomioida. Ris-

kienhallinnan malleissa viitataan näissä tapauksissa muihin malleihin. Ketterän ke-

hittämisen mallit puolestaan tarjoavat enemmän käytännön ohjeistusta toimintaym-

päristön huomioimiseen liittyen. Ketterän kehittämisen mallit eivät kuitenkaan huo-

mioi jakautuneita toimintaympäristöjä (distributed environments). 
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• Tarkastellut riskienhallinnan mallit tarjoavat ainoastaan yleistä ohjeistusta organi-

sationaalisten asioiden kuten asenteiden, koulutuksen ja kypsyystason huomiointiin. 

Ketterän kehittämisen mallit puolestaan tarjoavat suhteellisen yksityiskohtaista oh-

jeistusta esimerkiksi tiimin kokoamiseen, kouluttamiseen tai osaamisen kehittämi-

seen liittyen. 

• Mikään tarkastelluista malleista ei ota kantaa tuotteen statukseen liittyviin riskien-

hallinnan mittareihin. (Nyfjord & Kajko-Mattsson 2007, 23-25)    

 

Myös Grishunin et al. (2020, 271) mukaan ketterän projektinhallinnan (Agile Project Mana-

gement) ja riskienhallinnan yhdistämiseksi on esitetty useita erilaisia viitekehyksiä. Heidän 

mukaansa viitekehyksiä tarjoavissa tutkimuksissa on kuitenkin aukkoja, jotka tekevät viite-

kehyksistä tehottomia jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä. Heidän mukaansa viitekehykset 

ovat luonteeltaan reaktiivisia, eivätkä ne huomioi riittävällä tavalla riskien hallinnointiin liit-

tyviä asioita. Lisäksi viitekehyksissä ei ole huomioitu riskien ja projektitavoitteiden välistä 

linkitystä. Viitekehykset tarjoavat pirstoutuneen kasan työvälineitä sen sijaan, että ne tarjoa-

vaisivat kattavan riskienhallinnan systeemin. (Grishunin et al. 2020, 271) 

 

Grishunin et al. (2020, 273) mukaan ketterän projektijohtamisen (APM, Agile Project Ma-

nagement) riskienhallintaan liittyvät lähestymistavat voidaan jakaa kolmeen kokonaisuu-

teen: 1) implisiittinen lähestymistapa riskienhallintaan, 2) eksplisiittinen ”tavanomainen” lä-

hestymistapa riskienhallintaan sekä 3) ”kevyt” ketterän riskienhallinnan lähestymistapa. Im-

plisiittisellä lähestymistavalla viitataan ajatukseen siitä, että riskien vähentäminen on sisään-

rakennettuna ketterään projektijohtamiseen ja ainoastaan rajoitettuja riskienhallinnan pro-

sesseja tarvitaan. Implisiittistä lähestymistapaa tarkastelemalla voidaan havaita, että riskejä 

liittyen esimerkiksi määritellyn laajuuden hallintaan, aikataulun ja budjetin hallintaan, tek-

nologian ja tietoturvallisuuden ylläpitoon voidaan vähentää, mutta samalla syntyy uudenlai-

sia riskejä. Tällaisia ovat muun muassa 1) organisaation rajat ylittävän yhteistyön puute, 2) 

virheet suunnitteluvaiheessa, 3) prosessin tehokkuutta tukevien työvälineiden puute ja haja-

naisuus, 4) heikko versio- ja kokoonpanohallinta, 5) heikko dokumentaation ja tiedon säilyt-

tämisen hallinta, 6) asiakassuhteiden ylläpitoon liittyvä tehottomuus sekä 7) huonosta laa-

dusta johtuva liiallinen kiire. Edellä mainitut asiat voivat aiheuttaa tuottavuuden 
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vähenemistä, asiakkaiden tyytymättömyyttä, tuotteiden kehittämiseen liittyvän ajan kasva-

mista, vikojen määrän kasvua sekä katteen menetyksiä. 

 

Eksplisiittisessä lähestymistavassa ketterän projektijohtamisen riskienhallintaan ajatellaan, 

että tavanomaiset riskienhallinnan prosessit (esimerkiksi COSO) voidaan ottaa käyttöön te-

kemällä niihin vähäisiä muokkauksia, jotta ne tukevat ketterää projektijohtamista. Tavan-

omaiset riskienhallinnan prosessit sisältävät 1) riskien arvioinnin (sisältäen riskien tunnista-

misen, analysoinnin ja priorisoinnin) ja 2) riskien kontrollit (sisältäen riskienhallinnan suun-

nittelun, ratkaisut sekä monitoroinnin). Eksplisiittisen lähestymistavan heikkous liittyy ris-

kienhallinnan ”raskaisiin” työvälineisiin, jotka ovat hitaita ja keskittyvät dokumentointiin ja 

raportointiin. Tavanomaiset riskienhallinnan prosessityövälineet vievät jopa 30 % tiimien 

työajasta ja tämä voi vaikuttaa tiimien aika-, laatu- ja kustannustavoitteisiin. Eksplisiittisen 

lähestymistavan osalta mahdollisuudet liittyvät riskienhallinnan työvälineiden yksinkertais-

tamiseen. (Grishunin et al. 2020, 273) 

 

Kevyessä ketterän riskienhallinnan (ARM, Agile Risk Management) lähestymistavassa ko-

rostetaan ”kevyiden” työvälineiden hyödyntämistä. Tällaisia työvälineitä ovat esimerkiksi 

riskitaulut, riskeihin liittyvät tarkistuslistat tai avainsanalistat. Näitä hyödynnetään muun 

muassa sprinttien suunnittelutilaisuuksissa. Edellä mainitun lähestymistavan heikkous liit-

tyy ennen kaikkea holistiseen mekanismiin ja sen puuttumiseen. Holistisen mekanismin 

avulla voidaan integroida ja koordinoida riskienhallinnan työvälineitä sekä organisaation te-

kemisiä yhteen. Mikäli holistinen mekanismi puuttuu, johtaa tämä huonoon riskikommuni-

kaatioon eri organisaation osien välillä. Muita rajoitteita ovat 1) keskittyminen yksittäisiin 

riskeihin huomioimatta riskien välisiä riippuvuuksia, 2) ainoastaan vaatimustenmukaisuu-

teen, turvallisuuteen tai taloudellisiin tekijöihin liittyvien riskien huomiointi sekä 3) painot-

taen ainoastaan standardikontrollien poikkeamia. (Grishunin et al. 2020, 273) 
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Taulukko 4. Ketterän projektijohtamisen riskienhallintaan liittyvät lähestymistavat 

Grishunin et al. (2020) mukaan. 

 

 

Elbanna ja Sarker (2016) ovat tutkineet ketterän ohjelmistokehittämisen riskejä. He ovat ja-

kaneet tutkimuksessaan havaitsemansa riskit kahteen riskikategoriaan: 1) kehittäminen ja 

käyttöönotto sekä 2) projektin johtaminen. Kehittämiseen ja käyttöönottoon liittyvät keskei-

set havaitut riskit on jaettu edelleen a) tekniseen velkaan, b) kehittämistiimin ja IT-operaati-

oiden erotteluun sekä c) uuden ketterän kehittämistiimin lisääntyneisiin virheisiin. Projektin 

johtamiseen liittyvät riskit on puolestaan jaettu edelleen a) ei-standardoituihin projektijohta-

misen työvälineisiin ja b) tiedon säilyttämisen puutteisiin. (Elbanna & Sarker 2016, 75) 

 

Myös Shrivastava ja Rathod (2015) ovat tutkineet ketterän kehittämisen ja jakaantuneen oh-

jelmistokehittämisen (Distributed Software Development, DSD) yhdistämiseen liittyviä ris-

kitekijöitä. He ovat tunnistaneet edellä mainittuun liittyen viisi keskeistä riskikategoriaa, 

jotka on nimetty seuraavasti: 1) Ohjelmistokehittämisen elinkaari, 2) Projektijohtaminen, 3) 

Ryhmän tietoisuus, 4) Yhteistyö ulkopuolisten sidosryhmien kanssa ja 5) Teknologinen pe-

rusta. Ohjelmistokehittämisen elinkaareen kuuluvat riskitekijät liittyvät erilaisiin ohjelmis-

tokehittämisen vaiheisiin kuten asiakasvaatimuksiin, suunnitteluun, mallinnukseen ja käyt-

töönottoon. Projektijohtamisen alle kuuluvia riskitekijöitä ovat muun muassa projektin suun-

nitteluun, organisoitumiseen ja kontrolleihin liittyvät tekijät. Ryhmän tietoisuus -kategorian 

alle menevät riskitekijät liittyvät muun muassa ryhmän jäsenten väliseen luottamukseen. 

Riskitekijät, jotka liittyvät asiakkaisiin, kolmannen osapuolen kehittäjiin tai palvelutoimit-

tajiin on yhdistetty Yhteistyö ulkopuolisten sidosryhmien kanssa -riskikategoriaan. Tekno-

logiseen perustaan kuuluu esimerkiksi soveltumattomien työvälineiden käyttö. (Shrivastava 

& Rathod 2015, 379–381) 
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Mundra (2018) toteaa, että ketterän toimintatavan omaavan yrityksen tulisi huomioida kaksi 

näkökulmaa liittyen riskeihin ja ketterään kehittämiseen oleellisesti liittyvään kokeiluun. En-

siksi on tärkeää saada riittävän ajoissa palautetta kehittämisen tuloksista, jotta voidaan tehdä 

päätös jatkamisesta tai jonkun asian keskeyttämisestä. Toiseksi riskejä tulisi ottaa ainoastaan 

siihen pisteeseen asti, josta voidaan toipua nopeasti ja varmistua, että riskistä ei muodostu 

yritykselle kohtalokasta. Ketterän toimintatavan yrityksen tulee pyrkiä löytämään tasapaino 

järjestyksen ja kaaoksen välillä, sillä liiallinen järjestys haittaa ketterää kehittämistä ja kaaos 

tuhoaa ketterän kehittämisen. (Mundra 2018, 73)   

 

4.1 Riskienhallinnan mukauttaminen ketterään ympäristöön 

Moran (2014) esittää mallin ketterästä riskienhallinnan prosessista (Agile Risk Management 

Process), jossa riskienhallinta on räätälöity mukaan ketterän kehittämisen projektiin tavalla, 

joka pyrkii säilyttämään alkuperäisen ketterän kehittämisen manifestin (Agile Manifesto) 

hengen. Prosessissa on elementtejä projektiriskienhallinnasta ja kokonaisvaltaisesta riskien-

hallinnasta (ERM) ja näitä sovelletaan ketterään projektijohtamiseen. Prosessi käynnistyy 

projektin tavoitteiden ja kontekstin määrittelyistä sekä näiden yhdistämisestä organisaation 

riskienhallintaan. Tämän tarkoituksena on, että projektia tarkastellaan rinnakkain muiden 

projektien kanssa ja varmistutaan, että projektin hyödyt ylittävät sen riskitason. Seuraavaksi, 

ennen projektin käynnistämistä, tunnistetaan projektiin liittyvät riskitekijät ja riskinottohalu. 

Mikäli projektin olosuhteet muuttuvat merkittävästi, palautetaan edellä mainitut asiat uudel-

leen tarkasteltavaksi. Seuraavassa vaiheessa räätälöidään riskienhallinta osaksi ketterän ke-

hittämisen projektia. Räätälöinti on riippuvaista kunkin projektin parametreistä ja olosuh-

teista. Prosessin loppuvaihe noudattelee projektiriskienhallinnan käytäntöjä, jotka on mu-

kautettu ketterän kehittämisen projektin tarpeisiin. (Moran 2014, 37–38) 

 



43 

 

 

Kuva 4. Ketterä riskienhallinnan prosessi (Moran 2014, 38). 

 

Odzaly et al. (2017) esittävät puolestaan mallin ketterästä riskityövälineestä (Agile Risk 

Tool (ART) Model). Mallissa kuvataan, kuinka riskienhallintatoimenpiteet on jaettu ris-

kiagenteille (risk agents tai ART agents) ja vastaavasti, kuinka agenttien välisellä vuorovai-

kutuksella varmistutaan siitä, että riskejä hallitaan sopivasti. Agenttien roolissa ajatellaan 

olevan ohjelmistokehittämisen parissa työskentelevät henkilöt. (Odzaly et al. 2017, 823–

827) Seuraavassa on kuvattu tarkemmin ART-mallia. 

 

ART-mallissa esitetään, miten riskit kerätään ja hallitaan ketterän projektin aikana. Mallin 

sisältö on jaettu kolmeen osaan, joita ovat syöte (Input), prosessi (Process) ja tuotos (Out-

put). Ensimmäisessä syötevaiheessa (Input) kerätään mahdollista riskidataa saman aikaan, 

kun projektia valmistellaan suunnittelun ja vaatimusten kirjaamisella. Riskidatalla viitataan 

systemaattisesti esitettyyn informaatioon koskien riskejä. Informaatio pitää sisällään muun 

muassa riskin nimen, sen vakavuuden, riskin omistajan, riskin sijainnin sekä päivämäärän, 

jolloin riski on tunnistettu ja ratkaistu. Riski-indikaattoreilla ja säännöillä (Risk Indicators 

and Rules) viitataan puolestaan ennalta määriteltyihin riskitekijöihin, jotka tiimi on yhdessä 

päättänyt projektin alkuvaiheessa ja jotka on asetettu yhteisiksi säännöiksi. Riski-indikaat-

torit pitävät sisällään tekstimuotoisen kuvauksen, jossa on myös kuvattu raja-arvo tai muu 

lauseke, joka toteutuessaan laukaisee riskin. Säännöt puolestaan pitävät sisällään listan 
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tapauksista ja tilanteista, jotka toteutuessaan laukaisevat seuraamuksen (JOS/SITTEN). Syö-

tetiedolla (Input Data) viitataan ympäristöstä kerättyyn määrämuotoiseen tietoon, joka on 

muutettu hyödynnettävään muotoon. Prosessivaiheessa (Process) projekti etenee iteraatioi-

hin, jotka pitävät sisällään sprinttejä, suunnittelua, koodaamista, testaamista sekä pieniä jul-

kaisuja mukaillen tuotteelle asettuja vaatimuksia. Prosessivaiheessa riskiagenttien tehtävänä 

on hallita toimintaympäristöstä tulevaa riskidataa autonomisesti tunnistamalla, arvioimalla 

ja monitoroimalla riskejä. Mikäli jokin riski laukeaa, riskidata esitetään riskirekisterissä 

(Risk Register). Kaikki muutokset tai päivitykset toimintaympäristössä vaikuttavat riski-

dataan (vaikka riskiä ei nostettaisikaan esiin). Lopullinen riskidata saadaan tuotosvaiheessa 

(Output), kun tuote on valmis ja sprintille tehdään katselmointi. Riskirekisteri tarjoaa näky-

män kaikkeen tunnistettuun riskitietoon. Riskirekisterissä oleva tieto voidaan tallentaa ja säi-

löä riskiarkistoon, josta tätä tietoa voidaan hyödyntää suunniteltaessa tulevia projekteja. 

(Odzaly et al. 2017, 823–827) 

 

 

Kuva 5. Ketterä riskityövälinemalli kuvaa riskienhallinnan soveltamista ketterässä ympäris-

tössä (mukaellen Odzaly et al. 2017, 826). 
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4.2 Riskienhallinnan roolitus ketterässä kehittämisessä 

Moranin (2014) mukaan ketterään kehittämiseen liittyy oletus, jonka mukaan kaikki tiimin 

jäsenet kantavat vastuuta riskienhallinnasta. Tästä huolimatta on tärkeää nimetä ja vastuuttaa 

riskienhallinnasta vastaava henkilö, jonka intressinä ja tehtävänä on varmistaa prosessin vaa-

timustenmukaisuutta ja sitä, että riskienhallinnan käytäntöjä toteutetaan tehokkaasti. Tässä 

roolissa voi toimia esimerkiksi projektipäällikkö tai vastaava. Oleellisempaa kuin se, kuka 

tässä tehtävässä toimii, on että tällainen rooli on olemassa. (Moran 2014, 38–39)  

 

Grishunin et al. (2020, 276) mukaan ketterässä projektijohtamisessa (agile project manage-

ment) tulee huomioida integraatio ja koordinaatio seuraavien kokonaisuuksien osalta: 1) tii-

min sisällä, 2) koko yrityksen kattavasti sekä 3) tiimin ja asiakkaan välillä. Tällä pyritään 

vähentämään riskejä, jotka johtuvat organisaation, toimintaympäristön tai johdon tuen puut-

tumisesta. Grishunin et al. (2020, 276) nostavat esiin COSO-viitekehyksen kolmen puolus-

tuslinjan mallin ja sen hyödyntämisen myös ketterässä projektijohtamisessa. Ketterän pro-

jektijohtamisen näkökulmasta ensimmäiseen puolustuslinjaan kuuluvat Scrum-mestari ja 

tiimi, joiden tehtävänä on toteuttaa projekti sille määriteltyjen riskinottorajojen sisällä. En-

simmäinen puolustuslinja omistaa riskit ja on vastuussa riskienhallintaan liittyvästä suunnit-

telusta, riskien mitikointistrategioista, kontrolleista ja päätöksenteosta. Toiseen puolustus-

linjaan kuuluu riskienhallinnan asiantuntija (risk subject matter expert, RSME), joka toimii 

business partnerin roolissa suhteessa tiimiin. Riskienhallinnan asiantuntija avustaa Scrum-

mestaria 1) tarjoamalla riskienhallinnallista ohjausta ja metodologista tukea tiimille, 2) eh-

dottamalla työvälineitä ja riskien mitigointistrategioita, 3) asettamalla ja ylläpitämällä avain-

riski-indikaattoreita (key risk indicators), 4) kantamalla vastuuta riskeihin ja kontrolleihin 

liittyvästä dokumentaatiosta ja arkistosta, 5) haastamalla päätöksentekoa sekä 6) tekemällä 

ja tukemalla riskien monitorointia. Riskienhallinnan asiantuntija toimii yhteyshenkilönä tii-

min, asiakkaan ja muun yrityksen välissä. Kompleksiset ja epävarmat projektit voivat pitää 

sisällään useita riskienhallinnan asiantuntijoita, jotka tarjoavat asiantuntemustaan esimer-

kiksi riskien kontrolleihin, turvallisuuteen, vaatimustenmukaisuuteen tai henkilöstöhallin-

toon liittyvissä kysymyksissä. Kolmas puolustuslinja pitää sisällään yrityksen sisäisen tar-

kastuksen. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on monitoroida ketterän projektijohtamisen te-

hokkuutta ja vaikuttavuutta sekä tarjota varmuutta sidosryhmille. (Grishunin 2020, 276)     



46 

 

Odzaly et al. (2017, 827–828) esittävät ajatuksen ohjelmistoagenteista (riskiagenteista), 

jotka auttavat hallitsemaan riskejä ketterässä projektikehittämisessä. Agenttien tehtävänä on 

auttaa riskien tunnistamisessa, riskien arvioinnissa sekä niiden monitoroinnissa. Heidän teh-

tävänänsä on hyödyntää projektiympäristöstä kerättyä dataa, havaita riskejä ja tarvittaessa 

reagoida dynaamisesti. Agenttitoiminnan tavoitteena on madaltaa riskienhallinnan toteutta-

miseen liittyviä esteitä. Agenttitoiminta on mukautuvaa ja ketterän kehittämisen projekti-

päällikkö voi valtuuttaa agentit toimimaan puolestaan. Organisaation ylin johto linjaa ris-

kienhallintaa, ja samalla myös agenttitoimintaa, toteutettavaksi ohjelmistokehittämisessä ja 

erityisesti ketterissä projekteissa. Tämä tavoite jakautuu edelleen kahteen keskitason alata-

voitteeseen, joita ovat riskien arviointi ja riskien kontrollointi. Nämä kaksi keskitason tavoi-

tetta jakaantuvat edelleen kuuteen pienempään alatavoitteeseen: tunnistaminen, analysointi, 

priorisointi, suunnittelu, ratkaiseminen ja monitorointi. Tavoitteen hajauttamisen ansiosta 

agenteille voidaan osoittaa pienempiä alatavoitteita, jotka kuitenkin tähtäävät ylimmän joh-

don tavoitteeseen. Odzaly et al. (2017, 828) jakavat agentit neljään erilaiseen rooliin: pääl-

likköagentti (Manager Agent), tunnistamisagentti (Identify Agent), arviointiagentti (Assess 

Agent) ja monitorointiagentti (Monitor Agent). Päällikköagentti toimii kolmeen muun agen-

tin välittäjänä. Hän johtaa ja toteuttaa toimintaa, vastaanottaa toimintaympäristöön liittyvää 

dataa ja viestii tunnistamisagentille, mikäli jokin riski on lauennut (triggeröitynyt). Tunnis-

tamisagentti seuraa ja saa tietoa riskien laukeamisesta. Hän saa ja pyytää päällikköagentilta 

tietoa siitä, mitä riskejä on tunnistettu ja informoi edelleen arviointiagenttia. Arviointiagen-

tin tehtävänä on puolestaan arvioida tunnistamisagentilta saatu tieto tunnistetusta riskistä. 

Tunnistetun riskin vaikutuksia (exposure) arvioidaan sen todennäköisyyden (probability) ja 

seurausten (impact) kautta. Tunnistettu ja arvioitu riski sijoitetaan joko korkean-, keski- tai 

matalantason riskiksi. Arviointiagentti viestii monitorointiagenttia riskin vaikutuksista ja si-

joittumisesta. Monitorointiagentti antaa tunnistetulle riskille lokaation ja nimeää sille omis-

tajan. Tämä tieto viedään myös riskirekisteriin (Risk Register) seurantaa ja myöhemmin ar-

kistoimista varten. (Odzaly et al. 2017, 827–828)  
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Kuva 6. Riskienhallintaan liittyvien tavoitteiden hajottaminen ja agenttien roolit Odzaly et 

al. (2017, 827) mukaan. 
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5 Tutkimusmenetelmä ja toteutus 

Tässä luvussa kuvataan tämän tutkimuksen valittu tutkimustapa, metodit sekä valmistelevia 

toimenpiteitä. Luvussa käsitellään myös kyselylomakkeen rakennetta, sisältöä ja kysymys-

ten asettelua. Lisäksi luvun lopuksi käydään läpi aineiston käsittelyä ja analyysia. 

 

5.1 Tutkimustapa ja metodit 

Tutkimuksen aineistonkeruu toteutettiin kyselytutkimusmenetelmää ja haastatteluja hyö-

dyntäen. Kysely jakaantui kvantitatiiviseen (monivalintakysymykset) ja kvalitatiiviseen 

(avoimet kysymykset) osioon. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää ketterien kehitystiimien 

kokemaa riskienhallinnan tärkeyttä ja toteutumista osana liiketoiminnan ketterää kehittä-

mistä, ja tuloksia analysoimalla tavoittaa riskienhallinnan heikkoudet ja vahvuudet. Kysely-

tutkimusta täydennettiin myös haastatteluilla (kvalitatiivinen osio), joissa käytiin läpi kyse-

lytutkimuksen tuloksia ja tulosten herättämiä ajatuksia haastatelluissa henkilöissä. Luonteel-

taan haastattelut olivat puolistruktoroituja teemahaastatteluja ja ne kestivät noin yhden tun-

nin. Haastattelut toteutettiin Teams-sovelluksen välityksellä. Haastatteluihin osallistuivat 

tutkimuksen kohteena olevan yrityksen ketterän toimintatavan ja menetelmien kehittämi-

sestä vastaava asiantuntija sekä yrityksen riskienhallinnan asiantuntija. Molemmat haasta-

teltavista ovat olleet kohdeyrityksessä mukana ketterän kehittämisen ja riskienhallinnan yh-

teensovittamisen kehittämisessä keväästä 2021 lähtien.  

 

Kyselytutkimuksen kysymykset pohjautuivat Grishunin et al. (2020, 281) ketterän projekti-

hallinnan riskikontrollien arviointiviitekehykseen. Kysymykset suomennettiin ja mukautet-

tiin tutkimuksen kohteena olevan yrityksen toimintaympäristöön ja prosesseihin pyrkien säi-

lyttämään kuitenkin mahdollisimman pitkälle alkuperäisten arviointikriteerien ”henki”. Li-

säksi kysymyksiä täydennettiin kahdella kysymyksellä koskien tietojärjestelmien ja proses-

sien riippuvuuksien huomiointia kehittämisessä sekä mahdollisen kertyneen teknisen velan 

huomiointia suunnittelussa. 
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Kyselyn toteutus esiteltiin ennakkoon tutkimuksen kohteena olevien kehitystiimien yhtei-

sessä palaverissa. Tutkimuksen toteuttaja osallistui palaveriin ja kertoi lyhyesti tutkimuksen 

tavoitteesta ja toteutuksesta sekä vastasi osallistujien kysymyksiin. Kehitystiimien jäsenten 

kysymykset koskivat pitkälti kyselyyn liittyviä käytännön asioita (esimerkiksi sähköisen ky-

selyn kieltä). 

 

Tutkimuksen käytännön toteutuksessa hyödynnettiin Webropolia. Webropol on sähköinen 

kyselytyökalu, joka mahdollistaa suurten aineistojen käsittelyn ja raportoinnin. Vastaavasti 

tulosten analysointi ja raportointi on toteutettu hyödyntämällä Webropolin analyysityökalua 

ja exceliä. 

 

5.2 Kyselylomakkeen rakenne, sisältö ja kysymysten asettelu 

Kyselylomake jakaantui kvantitatiiviseen (määrälliseen) ja kvalitatiiviseen (laadulliseen) 

osioon. Kvantitatiivisessa osiossa alkuperäiset Grishunin et al. (2020) arviointiviitekehyksen 

väittämät suomennettiin ja niitä muokattiin soveltuvammiksi kohdeyritykselle ja erityisesti 

tutkimuskohteena oleville kehitystiimeille. Lisäksi kysymyksiä täydennettiin kahdella kysy-

myksellä koskien teknistä velkaa sekä tietojärjestelmien ja prosessien välisiä riippuvuuksia. 

 

Kyselylomake jaettiin taustatietoihin sekä seitsemään eri alakokonaisuuteen, joista muodos-

tui taustalla kolme eri pääkokonaisuutta. Kyselyssä esitettiin yhteensä 34 monivalintakysy-

mystä (määrällinen osio), joissa kuvattiin riskienhallinnan näkökulmasta asetettu tavoiteltu 

taso (”paras käytäntö”) ketterään kehittämiseen liittyen. Seuraavassa on esitetty pää- ja ala-

kokonaisuudet: 

 

1) Strategia ja hallintotapa (yhteensä 13 väittämää) 

a. Ketterän kehittämisen strategia (5 väittämää) 

b. Organisaatio ja hallintotapa (8 väittämää) 

2) Operationaalinen malli (yhteensä 14 väittämää) 
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a. Julkaisujen suunnittelu (5 väittämää) 

b. Suunnittelusykli (4 väittämää) 

c. Kontrollit ja päätöksenteko (5 väittämää) 

3) Monitorointi ja raportointi (yhteensä 7 väittämää) 

a. Menetelmät, informaatio ja kommunikointi (4 väittämää) 

b. Raportointi ja auditointi (3 väittämää) 

 

Kysymysten koettua tärkeyttä arvioitiin Likertin asteikolla 5-1 (5= Erittäin tärkeä, 1= Ei 

ollenkaan tärkeä). Kysymysten toteutumista nykytilanteessa arvioitiin vastaavasti asteikolla, 

jonka vastausvaihtoehdot olivat (suluissa vastausten painoarvo): Täysin samaa mieltä (5), 

Jokseenkin samaa mieltä (4), Ei samaa eikä eri mieltä (3), Jokseenkin eri mieltä (2) ja Täysin 

eri mieltä (1). En osaa sanoa -vastausvaihtoehto (0) poisluettiin tulosten keskiarvosta. 

 

Kyselylomakkeen kvalitatiivisessa osiossa vastaajien oli mahdollista vastata kahteen avoi-

meen kysymykseen, jotka olivat: a) Tuleeko mieleesi muita mahdollisia näkökulmia aihee-

seen liittyen? ja b) Mitkä asiat mielestäsi edistävät riskienhallinnan huomioimista osana lii-

ketoiminnan ketterää kehittämistä? Avoimet kysymykset esitettiin kyselylomakkeen lopussa 

määrällisten kysymysten jälkeen. 

 

5.3 Aineiston käsittely ja analyysit 

Tutkimuksen aineisto kerättiin sähköisellä kyselyjärjestelmällä (webropol) ja haastatteluilla, 

joissa käytiin läpi kyselyn tuloksia kohdeyrityksen ketterän kehittämisen asiantuntijan ja ris-

kienhallinnan asiantuntijan kanssa. Sähköisen kyselyyn vastasi yhteensä 27 henkilöä, jotka 

jakaantuivat eri vastaajaryhmiin. Vastaajista yksi edusti johtoa, 5 vastaajaa leadejä, 9 vas-

taajaa business developereita, 7 vastaajaa tiimiläisiä, 2 vastaajaa konsultteja sekä 3 vastaajaa 

muita ryhmiä (esimerkiksi asiakaspalveluvastaava). 
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Kyselyn kvantitatiivisten tulosten analysoinnissa hyödynnettiin perustunnuslukuja (keskiar-

voja, keskihajontoja ja prosenttilukuja). Lisäksi tutkimustulosten analysoinnissa hyödynnet-

tiin muun muassa GAP-analyysia. Brownin (2021) mukaan GAP-analyysilla viitataan 

yleensä toimintaan, jossa tutkitaan standardien välisiä eroavaisuuksia ja standardien toteu-

tumista. GAP-analyysia voidaan hyödyntää esimerkiksi asiakkaiden odotusten ja asiakkai-

den kokemusten välisten erojen selvittämiseen. Edellä mainittuja eroja tarkastelemalla voi-

daan selittää asiakastyytyväisyyttä ja tunnistaa keskeisiä kehittämisalueita. 

 

Kvalitatiivisen aineiston (kyselyn avoimet vastaukset ja haastattelujen tulokset) analysoin-

nissa hyödynnettiin puolestaan aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Sisällönanalyysissa avoi-

met vastaukset ja haastattelujen tulokset eroteltiin ja ryhmiteltiin kyselyn pää- ja alakoko-

naisuuksien mukaan. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla tutkimuksen kvalitatiivinen 

aineisto pyrittiin kytkemään kvantitatiiviseen aineistoon. 
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6 Tutkimustulokset 

Tässä luvussa perehdytään tutkimuksen tuloksiin. Tulosten tarkastelu aloitetaan vastaajien 

taustatiedoista. Tämän jälkeen käydään läpi jokaisen seitsemän osakokonaisuuden tulokset 

erikseen eriteltyinä koetun merkityksen ja toteutumisen suhteen. Kyselyn kvantitatiivisen 

aineiston analysoinnissa on hyödynnetty ensisijaisesti keskiarvoja ja keskihajontoja. Osako-

konaisuuksien tarkastelun yhteyteen on nostettu kyselyn avoimissa vastauksissa sekä haas-

tatteluissa (ketterän kehittämisen asiantuntija ja riskienhallinnan asiantuntija) esiin nousseita 

asioita. Viimeisessä kappaleessa tarkastellaan GAP-analyysin tuloksia sekä kysymysten 

asettumista Tärkeys (Y) ja Toteutuminen (X) -akselille. 

 

6.1 Vastaajien taustatiedot 

Kysely lähettiin yhteensä 133 henkilölle, joista kyselyyn vastasi 27 henkilöä. Kyselyn vas-

tausprosentiksi muodostui näin ollen 20 %. Vastaajista 9 henkilöä (33 %) ilmoitti toimivansa 

business developerin roolissa, 7 henkilöä (26 %) tiimiläisen roolissa, 5 henkilöä (19 %) 

leadin roolissa, 2 henkilöä (7 %) konsultin roolissa ja 1 henkilö (4 %) johdon roolissa. Li-

säksi muu, mikä -roolissa ilmoitti toimivansa 3 henkilöä (11 %). Edellä mainituiksi rooleiksi 

ilmoitettiin asiakaspalvelu ja palveluvastaava. Yksi vastaajista ei halunnut kertoa rooliaan. 

 

Vastaajista 10 henkilöä (37 %) ilmoitti työskentelevänsä A-vertikaalissa, 5 henkilöä (18,5 

%) B-vertikaalissa ja 7 henkilöä (26 %) C-vertikaalissa. Kaikkien kolmen vertikaalin parissa 

työskentelevänsä ilmoitti työskentelevänsä 5 henkilöä (18,5 %). Taulukossa X näkyy vas-

taajien jakautuminen vertikaaleittain. 
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Taulukko 5. Vastaajien jakautuminen vertikaaleittain.  

 

 

Vastaajien enemmistö, 9 henkilöä (33 %), kertoi työkokemuksekseen ketterän kehittämisen 

toimintamalleista ja menetelmistä yhteensä 1–2 vuotta. Vastaajista 8 henkilöä (30 %) ilmoitti 

puolestaan ketterän kehittämisen työkokemuksekseen 2–4 vuotta. Vastaajista 5 henkilöä (19 

%) ilmoitti työkokemuksekseen yli 6 vuotta, 4 henkilöä (15 %) 4–6 vuotta ja 1 henkilö (4 

%) alle vuoden. 

 

Taulukko 6. Vastaajien jakautuminen ketterän kehittämisen toimintamallien ja menetelmien 

työkokemuksen perusteella. 

 

 

Eniten vastaajia, joilla on yli 4 vuotta työkokemusta ketterän kehittämisen toimintamalleista 

ja menetelmistä, työskentelee C-vertikaalissa (45 %). Vastaavasti eniten vastaajia, joilla on 

alle 4 vuotta työkokemusta ketterän kehittämisen toimintamalleista ja menetelmistä, työs-

kentelee A-vertikaalissa. 
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Seuraavassa taulukossa on esitetty kysymyskokonaisuuksien saamat keskiarvot koetun tär-

keyden ja toteutumisen osalta. Kaikki osa-alueet koettiin verrattain tärkeiksi ja erot keskiar-

vojen väleillä olivat vähäisiä. Pääkokonaisuuksista Strategia ja hallintotapa nousi tärkeim-

mäksi koetuksi kokonaisuudeksi. Kokonaisuuksista parhaiten toteutuu Ketterän kehittämi-

sen strategia, keskiarvolla 3,0. 

 

Taulukko 7. Pää- ja alakokonaisuuksien keskiarvot koetun tärkeyden ja toteutumisen osalta. 

Pääkokonaisuus Alakonaisuus Tärkeys Toteutuminen 

Strategia ja hallinto-

tapa 

Ketterän kehittämisen 

strategia 

4,4 3,0 

Organisaatio ja johtaminen 4,4 2,9 

Operationaalinen 

malli 

Julkaisujen suunnittelu 4,1 2,9 

Suunnittelusykli 4,3 2,9 

Kontrollit ja päätöksenteko 4,1 2,6 

Monitorointi ja 

raportointi 

Menetelmät, informaatio ja 

kommunikointi 

3,9 2,5 

Raportointi ja auditointi 4,3 2,9 

 

Seuraavassa on tarkasteltu tutkimustuloksia pää- ja alakokonaisuuksittain. Tuloksia tarkas-

tellaan koetun tärkeyden, toteutumisen sekä GAP-analyysin kautta. Tulosten tarkastelussa 

hyödynnetään pääsääntöisesti keskiarvoja ja -hajontoja. Jokaisen alakokonaisuuden koh-

dalla on esitetty taulukko, josta näkyvät vastausten jakautuminen prosentuaalisesti ja vastaa-

jamäärittäin. Kvantitatiivista kyselytutkimusaineistoa on täydennetty kyselyn avointen ky-

symysten ja haastattelujen vastauksilla. Avointen kysymysten vastaukset on pyritty ryhmit-

telemään kunkin kokonaisuuden alle. 

 



55 

 

6.2 Strategia ja hallintotapa 

Strategia ja hallintotapa -kokonaisuuteen kuuluvat kaksi osakokonaisuutta: Ketterän kehit-

tämisen strategia sekä Organisaatio ja hallintotapa. Ketterän kehittämisen strategia -koko-

naisuus arvioitiin koetun tärkeyden osalta keskiarvolla 4,4 ja toteutumisen osalta 3,0. Orga-

nisaatio ja hallintotapa -kokonaisuus arvioitiin vastaavasti koetun tärkeyden osalta keskiar-

volla 4,4 ja toteutumisen osalta 2,9.  

 

6.2.1 Ketterän kehittämisen strategia 

Ketterän kehittämisen strategiaan liittyvät kysymykset arvioitiin yleisesti ottaen tärkeiksi (ka 

4,4). Kolmen ensimmäisen kysymyksen kohdalla vastausten keskiarvo oli 4,6 tai sen yli ja 

vastauksissa oli hajontaa vain vähän. Kolmen ensimmäisen kysymyksen mediaani oli 5,0. 

Kokonaisuuden kahdessa muussa kysymyksessä oli havaittavissa jonkin verran enemmän 

hajontaa (keskihajonta 0,8). Kysymys ”Liiketoimintatavoitteet (pohjantähdet) on selkeästi 

määritelty ja yhteisesti ymmärretty” arvioitiin tärkeimmäksi kysymykseksi keskiarvolla 4,8. 

 

Taulukko 8. Ketterän kehittämisen strategiaan liittyvien kysymysten koettu tärkeys. 

 

 

Tarkasteltaessa ketterän kehittämisen strategiaan liittyvien kysymysten toteutumista nykyti-

lassa voidaan havaita vastauksissa selvästi enemmän hajontaa (keskihajonta 1,0) kuin 
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koettua tärkeyttä tarkasteltaessa. Vastausvaihtoehto ”En osaa sanoa” on poisluettu vastaus-

ten keskiarvosta. Kaikkien viiden kysymysten mediaanivastaukset olivat joko 4,0 tai 3,0. 

Neljä henkilöä vastasi kysymykseen ”Riskiä jaetaan yhteistyökumppaneiden kesken” en 

osaa sanoa. 

 

Taulukko 9. Ketterän kehittämisen strategiaan liittyvien kysymysten toteutuminen nykyti-

lassa. 

 

 

Kysyttäessä, mitä muita mahdollisia näkökulmia vastaajilla tulee aiheeseen liittyen mieleen, 

totesi yksi vastaajista avoimessa vastauksessaan seuraavaa: ”Ketterä riskienhallinta pitäisi 

rakentua enemmän vahvan riskienhallintakulttuurin ja jatkuvan tekemisen ympärille. Ra-

portointi ja dokumentointi ovat vaikuttavuudeltaan sekundäärisiä verrattuna kulttuuriin. Jos 

riskienhallinta toteutetaan päälle liimattuna, ajattelu ei muutu, ja prosessi koetaan helposti 

pelkkänä overheadina eikä arvoa tuottavana.” 

 

Lisäksi toinen vastaaja toi esiin erityisesti asiakaskokemukseen liittyvien riskien huomioi-

misen avoimessa vastauksessaan: ”Liiketoimintaan ja teknologiaan liittyviä (välittömiä ja 

lyhyen aikavälin) riskejä tarkastellaan [yrityksessä] ehkä suhteellisesti enemmän, mutta 

entä riskit, jotka liittyvät asiakaskokemukseen (ja siten välillisesti ja pidemmällä aikavälillä 

liiketoimintaan)? Mikä on esimerkiksi puolivillaisen julkaisun riski asiakaskokemukselle ja 

asiakkaan halukkuudelle palata takaisin? Mikä on teknisesti toimivan ja kaupanteon mah-

dollistavan, mutta asiakaskokemuksen osalta kömpelön palvelun riski asiakkaan halukkuu-

delle palata takaisin? Millaista tarinaa asiakas kertoo [yrityksen] palveluista eteenpäin, ja 
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miten se vaikuttaa laajemman joukon mielikuviin ja asiointihalukkuuteen?” Riskienhallin-

nan asiantuntija (haastattelu 2.9.2021) kommentoi sähköisen kyselyn tuloksia läpikäytäessä 

edellä mainittua asiakaskokemukseen liittyvää avointa vastausta seuraavasti: ”Minusta tuo 

asiakaskokemus on ihan hirvittävän hyvä nosto. Asiakaskokemus voidaan ajatella olevan 

yksittäinen ja pieni asia, mutta kun sitä toistavat kymmenet tuhannet ja sadat tuhannet ihmi-

set, jotka käyttävät niitä [liiketoiminnan] palveluja se muodostuukin isoksi asiaksi… Mi-

nusta tämä on loistava esimerkki asiasta, joka on tietyllä tavalla enemmän operatiivinen niin 

se voi näyttäytyä hyvinkin strategisena loppupeleissä. En ole varma ymmärrämmekö me sitä 

ja sen merkitystä riittävästi.” 

 

Yksi sähköiseen kyselyyn vastaajista pohti johdon ymmärrystä riskeistä: ”Johdon ymmärrys 

riskeistä vs. kokonaistavoitteet ovat tällä hetkellä mielestäni puutteellista, etenkin kun [lii-

ketoiminnassa] lähes kaikki palaset uudistetaan. Riskit jäävät helposti liiketoiminnan kasvun 

varjoon, joka johtaa huonoihin valintoihin kehityksessä ja kasvattavat riskiä. Lisäksi tällä 

hetkellä resursointi [B-vertikaalissa] on aika matalalla tasolla etenkin IT/Tech-henkilöiden 

osalta, tämä voi johtaa huonoihin päätöksiin arkkitehtuurin kuin myös järjestelmien tuotan-

nollisuuden kannalta.” 

 

Yksi vastaajista nosti esiin yhteisten tavoitteiden ymmärtämisen merkityksen: ”Tehokkaan 

riskienhallinnan perusteena on se, että koko tiimi ymmärtää ja jakaa yhteiset tavoitteet. Kun 

tavoitteet ovat selvillä, on helpompaa ja luonnollista miettiä, mitä riskejä niiden toteutumi-

seen liittyy ja miten jokainen voi itse edesauttaa riskien ehkäisemistä tai vaikutusten miti-

gointia.” 

 

Kyselyn tuloksia läpikäytäessä ketterän kehittämisen asiantuntijan (haastattelu 30.8.2021) 

kanssa, hän kommentoi seuraavasti vastausten kokonaistulosta kyseiseen osa-alueeseen liit-

tyen: ”Me ollaan just käytettykin aika paljon aikaa ja energiaa siihen, että me ollaan mää-

ritelty niitä Objective and Key Resultseja eli OKR:iä. Eli me määritellään [liiketoimin-

nassa], ja tämä on uutta koko firmassa, eli määritellään kahden kuukauden välein tavoitteet 

[liiketoimintakokonaisuudelle] ja ne me kätellään yhdessä liiketoimintajohdon ja muun joh-

don kanssa. Eli toi on sellainen mihin ollaan nyt laitettu aika paljon ihan ajallistakin 
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investointia, niin se on tosi mukava, että se näkyy tuolla. Että toteutuskin koetaan, että on 

niin kuin korkeammalla kuin monet muut [kysymykset] täällä. Eli selkeästi ajankäyttö kor-

reloi tuloksen kanssa.” 

 

Tarkasteltaessa kysymystä ”Liiketoimintatavoitteet (pohjantähdet) on selkeästi määritelty ja 

yhteisesti ymmärretty.” riskienhallinnan asiantuntija (haastattelu 2.9.2021) nosti esiin seu-

raavan ajatuksen: ”Tuo on äärimmäisen tärkeä asia, mutta se ei kuitenkaan toteudu niin 

hyvin kuin pitäisi. Ehkä tämä on ihan hyvä viesti myös johdolle. Keskustellaanko niistä pal-

jon jossain porukassa, mutta ne eivät valukaan eteenpäin kuin kirjoitettuna, mutta niistä ei 

ehkä saada sitä ymmärrystä mitä kaikkea niihin liittyy ja mitä on mietitty, kun tavoite on 

asetettu.” 

 

6.2.2 Organisaatio ja hallintotapa 

Organisaatioon ja hallintotapaan liittyvät kysymykset koettiin yleisesti ottaen tärkeiksi ala-

kokonaisuuteen liittyvien kysymysten keskiarvon ollessa 4,4 ja keskihajonnan 0,7. Kaikki 

kysymykset arvioitiin joko erittäin tärkeiksi tai tärkeiksi kysymysten mediaanivastausten ol-

lessa joko 5,0 tai 4,0. Kysymyksistä korkeimman keskiarvon (4,6) saivat kysymykset ”Ris-

kienhallinnan asiantuntijoita hyödynnetään riskienhallintaan, turvallisuuteen (esimerkiksi 

tietoturvallisuus ja tietosuoja) tai vaatimustenmukaisuuteen (compliance) liittyvissä kysy-

myksissä” sekä ”Tietojärjestelmien ja prosessien väliset riippuvuudet huomioidaan kehittä-

misessä”.  
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Taulukko 10. Organisaatioon ja hallintotapaan liittyvien kysymysten koettu tärkeys. 

 

 

Organisaatioon ja hallintotapaan liittyvien kysymysten toteutuminen arvioitiin kokonaiskes-

kiarvolla 2,9. Vastaukset painottuivat kappalemääräisesti vastausvaihtoehdolle ”Jokseenkin 

eri mieltä”. Kysymysten arvioidussa toteutumisessa oli havaittavissa edeltävää alakokonai-

suutta enemmän hajontaa (keskihajonta 1,0). Neljä henkilöä vastasi kysymykseen ”Sidos-

ryhmien kesken on sovittu dokumentaation vähimmäistaso” en osaa sanoa. 

 

Taulukko 11. Organisaatioon ja hallintotapaan liittyvien kysymysten toteutuminen nykyti-

lassa. 
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Eräs vastaajista nosti avoimessa vastauksessaan esiin dedikoituneiden asiantuntijoiden tar-

peen: ”[Liiketoimintakokonaisuudelle] tarvitaan dedikoituneet asiantuntijat mm tietosuoja, 

joiden kotiorganisaatio on se missä on alueen paras asiantuntemus.” 

 

Tarkasteltaessa kysymyksen ”Riskienhallinnan asiantuntijoita hyödynnetään riskienhallin-

taan, turvallisuuteen (esimerkiksi tietoturvallisuus ja tietosuoja) tai vaatimustenmukaisuu-

teen (compliance) liittyvissä kysymyksissä.” saamaa tulosta, ketterän kehittämisen asiantun-

tija (haastattelu 30.8.2021) nosti esiin seuraavan ajatuksen: ”Tämä on mun mielestä linjassa 

siihen, että me kehotetaan tiimejä siihen, että he käyvät tietoturvallisuus- ja tietosuoja-asi-

oita näiden alueiden asiantuntijoiden kanssa, jotka on sitten taas lähempänä sitä teknistä 

toteutusta. Uskon, että se tulee sitä kautta toi korkeampi arvo tähän ja musta on hyvä, että 

tämä on korkeampi.” 

 

Pohdittaessa, pitäisikö jollain roolilla olla selkeämpi riskienhallintarooli totesi riskienhallin-

nan asiantuntija (haastattelu 2.9.2021) seuraavaa: ”Minun mielestä [riskienhallinnan vas-

tuu] pitäisi olla jokaisella. Eihän se yksi tyyppi voi olla sisällä kaikissa asioissa. Riskienhal-

lintakulttuuri pitäisi saada sellaiseksi, että kaikki uskaltaa tuoda ja tuo riskejä esille.” 

 

6.3 Operationaalinen malli 

Operationaalinen malli -kokonaisuuteen kuuluvat seuraavat alakokonaisuudet: Julkaisujen 

suunnittelu, Suunnittelusykli sekä Kontrollit ja päätöksenteko. Kaikkien alakokonaisuuksien 

tärkeys arvioitiin keskiarvoisesti yli 4. Julkaisujen suunnittelu arvioitiin koetun tärkeyden 

osalta keskiarvolla 4,1 ja toteutumisen osalta keskiarvolla 2,9. Suunnittelusykli arvioitiin 

koetun tärkeyden osalta 4,3 ja toteutumisen osalta keskiarvolla 2,9. Kontrollit ja päätöksen-

teko arvioitiin koetun tärkeyden osalta keskiarvolla 4,1 ja toteutumisen osalta 2,6.  
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6.3.1 Julkaisujen suunnittelu 

Julkaisujen suunnittelu arvioitiin koetun tärkeyden osalta keskiarvolla 4,1. Vastausten kes-

kihajonta oli puolestaan 0,8. Korkeimman keskiarvon (4,2) saivat kysymykset ”Julkaisuille 

on määritetty minimitavoitteet” ja ”Riskien hallitsemiseksi on määritelty, priorisoitu ja do-

kumentoitu toimenpiteet. Toimenpiteet on sovittu sidosryhmien välillä.”. Alhaisimman kes-

kiarvon (3,8) sai puolestaan kysymys ”Riskit huomioiva julkaisusuunnitelma sisältää julkai-

sujen luotettavuuteen liittyviä mittareita”. 

 

Taulukko 12. Julkaisujen suunnitteluun liittyvien kysymysten koettu tärkeys. 

 

 

Julkaisujen suunnitteluun liittyvien kysymysten toteutuminen nykytilassa arvioitiin keskiar-

volla 2,9. Korkeimman keskiarvon (3,2) sai kysymys ”Julkaisuille on määritetty minimita-

voitteet.”. Kaikkiin kysymyksiin tuli jonkin verran myös En osaa sanoa -vastauksia. Eniten 

edellä mainittuja vastauksia (26 %) tuli kysymykseen ”Riskit huomioiva julkaisusuunni-

telma sisältää julkaisujen luotettavuuteen liittyviä mittareita.”. 
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Taulukko 13. Julkaisujen suunnitteluun liittyvien kysymysten toteutuminen nykytilassa. 

 

 

Kysyttäessä, mitä muita mahdollisia näkökulmia vastaajalla tulee aiheeseen liittyen mieleen, 

yksi vastaajista nosti esiin seuraavan asian: ”[…] transitio aloitettiin varaslähdöllä ilman 

että palvelu/mainonta kyvykkyydet olivat täysin valmiita. Kun mainontaa valmisteltiin, ei 

alusta vastannut markkinoinnin tai analytiikan tarpeita. Riski menettää siirtyviä asiakkaita. 

Oltaisiinko tällaista voitu ehkäistä kartoittamalla kehitystöiden yhteensopivuus jo alkuvai-

heessa.” 

 

Kysyttäessä, mitkä asiat edistävät riskienhallinnan huomioimista osana liiketoiminnan ket-

terää kehittämistä, yksi vastaajista totesi seuraavaa: ”Osittain riskienhallinta ja ketterä ke-

hittäminen on haastava sovittaa yhteen, sillä jokaisen featuren kehityksessä riskejä ei aina 

välttämättä muisteta miettiä ja/tai ns. riskittömän featuren tuotannoinnissa voi unohtua si-

donnaisuudet tai ylipäätään tuotannon kriittiset hetket. Selkeät mallit hallita ja havainnoida 

riskejä auttaa yllä oleviin ongelmiin.” 

 

6.3.2 Suunnittelusykli 

Suunnittelusykliin liittyvät kysymykset arvioitiin koetun tärkeyden osalta keskiarvolla 4,3 

kysymysten keskihajonnan ollessa 0,7. Kysymyksistä kaikista tärkeimmäksi (ka 4,7) arvo-

tettiin ”Suunnittelussa otetaan huomioon mahdollinen kertynyt tekninen velka (esim. IT-

arkkitehtuurinen, testaus- tai dokumentaatiovelka).”. 
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Taulukko 14. Suunnittelusykliin liittyvien kysymysten koettu tärkeys. 

 

 

Suunnittelusykliin liittyvien kysymysten toteutuminen nykytilassa arvioitiin keskiarvolla 

2,9. Vastauksissa oli hajontaa jonkin verran keskihajonnan ollessa 1,1. Kysymyksistä arvi-

oitiin toteutuvan parhaiten (ka 3,3) ”Suunnittelupäivässä käydään läpi aiemmin tunnistetut 

riskit ja uudet riskit sekä niiden statukset”. Heikoiten (ka 2,6) arvioitiin toteutuvan kysy-

myksen ”Riskienhallintatoimenpiteet on kirjattu osaksi kehitystiimin backlogia (esim. 

Jirassa)”. 

 

 Taulukko 15. Suunnittelusykliin liittyvien kysymysten toteutuminen nykytilassa. 

 

 

Eräs vastaajista pohti avoimessa vastauksessaan riskienhallinnan lyhytnäköisyyttä: ”Jos ris-

kienhallinnassa katsotaan vain kuukausia tai vuosia eteenpäin, olemme sokeita suuremmille 

riskeille, jotka voivat myllertää koko toimintaympäristöämme. Miten esimerkiksi sosiaalinen 

tai ympäristönäkökulma huomioidaan riskienhallinnassa? Millaisia vaikutuksia päätöksillä 

tai niiden puutteella voi olla koko toimintaympäristöömme vuosikymmenten aikavälillä?” 

Riskienhallinnan asiantuntija (haastattelu 2.9.2021) totesi seuraavaa käytäessä läpi 
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sähköisen kyselyn avoimia vastauksia ja erityisesti edellä mainittua avointa vastausta: 

”Näillä [liiketoimintakokonaisuuden kehitystiimeillä] ei tietenkään voi olla sitä koko kuvaa, 

että kun me kyllä tarkastellaan [yrityksessä] toimintaympäristön ja muita riskejä, mutta se 

pitäisikö niitä tuoda, millä tavoin niitä voisi tuoda tiedoksi myös [liiketoiminnan] tiimeille. 

Eihän heidän tarvitse tehdä uudelleen samaa asiaa [toimintaympäristön tarkastelua] kun 

me katsotaan jo pidemmälle ja katsotaan toimintaympäristöä. Mutta eihän nämä [liiketoi-

mintakokonaisuuden] tiimit varmasti tiedä, että sellaista työtä tehdään. Miten sen saisi 

heille pohjatiedoksi ja toisaalta myös, jos heillä on täydennettävää niin miten senkin saisi 

osaksi prosessia. Tämä on varmasti sellainen mitä täytyy jatkossa miettiä. Tuo on tosi hyvä 

kommentti, kun huomioidaan, että heitä ohjeistetaan katsomaan juuri näitä lyhyen aikavälin 

asioita eikä kerrota, että kyllä me katsotaan näitä pidemmän aikavälin asioitakin, mutta me 

ei näytetä niitä teille. Tämä on kyllä avoimuuden kulttuuriin liittyvä kehitettävä kohde.” Ket-

terän kehittämisen asiantuntija (haastattelu 30.8.2021) kommentoi puolestaan avointa vas-

tausta riskienhallinnan lyhytnäköisyydestä seuraavasti: ”Ajattelen itse tuota ikään kuin po-

sitiivisena haasteena ja palvelun, vision ja tekemisen tulevaisuuden tavoitteiden kautta. En 

tarkastele asiaa ehkä niinkään riskinäkökulmasta. Jos me unohdetaan tehdä tulevaisuus-

työtä niin silloin [riskienhallinnan lyhytnäköisyys] on todella iso riski. Silloin kun tehdään 

aktiivista tulevaisuustyötä, se on tärkein mitigoiva tekijä isommalle markkina- ja asiakas-

riskille.” 

 

Ketterän kehittämisen asiantuntija (haastattelu 30.8.2021) toi esiin kysymyksen ”Suunnitte-

lupäivässä käydään läpi aiemmin tunnistetut riskit ja uudet riskit sekä niiden statukset” saa-

man tuloksen: ”Ollaan nyt kaksi kertaa suunnittelupäivässä pidetty niitä [riskejä] selkeästi 

näkyvillä ja nostettu agendalle niin tässäkin erottuu toteumamielessä vahvempina verrat-

tuna muihin.” 

 

Ketterän kehittämisen asiantuntija (haastattelu 30.8.2021) nosti esiin myös seuraavan asian: 

”[Vastauksissa] on aika paljon korostunut suunnittelupäivä, mutta sen lisäksihän meillä on 

viikoittain weekly-tilaisuus, jossa nimenomaan kysytään tiimeiltä, että onko jotakin ”blok-

kereita” ja onko jotakin apuja mitä haluatte muilta tiimeiltä. Ehkä sille listalle pitäisi nostaa 

myöskin sellainen kysymys, että onko jotakin riskejä, joita haluatte nostaa tähän. Se on yksi 
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sellainen mitä voi miettiä, halutaanko asia ottaa vielä eksplisiittisesti kysymyksenä tilaisuu-

teen.” 

 

Ketterän kehittämisen asiantuntija (haastattelu 30.8.2021) toi esiin seuraavan asian keskus-

teltaessa teknisestä velasta: ”Tiimin sisällä voidaan tehdä jotakin asian [tekninen velka] 

suhteen, että pystytään rajallisesti varaamaan aikaa sille, esimerkiksi jonkun huonolaatui-

sen koodin uudelleen kirjoittamiselle. Mutta jos halutaan tehdä isompia liikkeitä, se on var-

sin iso investointi, joka vaatii sitä, että meillä on myös johto sitoutunut sen riskin taklaami-

seen. Yleisesti ottaen tosi helposti organisaatiot lipsuu siihen, että jos on laatuvelkaa synty-

nyt, se jää sinne taustalle ja halutaan silti tehdä uusia ominaisuuksia ja tehdä uutta asiak-

kaalle näkyvää toiminnallisuutta sen sijaan että korjattaisiin perustaa. Asian pitäisi näkyä 

vahvasti myös johdon priorisoinnissa, jos halutaan tämäntyyppisiä asioita lähteä purka-

maan.” 

 

6.3.3 Kontrollit ja päätöksenteko 

Kontrolleihin ja päätöksentekoon liittyvien kysymysten koettu tärkeys arvioitiin keskiar-

volla 4,1. Kysymysten keskihajonta oli 0,9. Kaikista tärkeimmiksi (ka 4,3) koettiin kysy-

mykset ”Riskienhallintatoimenpiteet suhteutetaan riskien vaikutuksiin. Toimenpiteet ovat 

järkevässä suhteessa riskin kokoon.” sekä ”Riskin toteutumista seurataan ja tarvittaessa teh-

dään muutoksia hallintatoimenpiteisiin ja riskien priorisointiin.” Kysymyksistä vähiten tär-

keimmäksi (ka 3,8) koettiin kysymys ”Retrospekteissä tarkastellaan riskienhallintasuunni-

telman toteutumista”. 
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Taulukko 16. Kontrolleihin ja päätöksentekoon liittyvien kysymysten koettu tärkeys. 

 

 

Vastaajat, jotka ilmoittivat työkokemuksekseen yli 4 vuotta ketterän kehittämisen toiminta-

tavoista ja menetelmistä, kokivat alle 4 vuotta vastaavaa työkokemusta omaavia tärkeäm-

miksi kysymykset riskienhallintatoimenpiteiden suhteuttamisesta riskien vaikutuksiin, ris-

kien toteutumisen seurannasta ja muutoksista hallintatoimenpiteisiin sekä säännöllisissä pa-

lavereissa käytävästä riskikeskustelusta ennen keskeisten päätösten tekoa. 

 

 

Kuva 7. Työkokemuksen vaikutus kontrolleihin ja päätöksentekoon liittyvien kysymysten 

tärkeyden arviointiin. 
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Kontrolleihin ja päätöksentekoon liittyvien kysymysten toteutuminen arvioitiin keskiarvolla 

2,6. Kysymysten keskihajonta oli 1,0. Kysymyksistä parhaiten, keskiarvolla 3,0, arvioitiin 

toteutuvan kysymys ”Riskienhallintatoimenpiteet suhteutetaan riskien vaikutuksiin. Toi-

menpiteet ovat järkevässä suhteessa riskin kokoon.”. Heikoiten puolestaan, keskiarvolla 2,1, 

toteutui kysymys ”Retrospekteissä tarkastellaan riskienhallintasuunnitelman toteutumista.”. 

 

Taulukko 17. Kontrolleihin ja päätöksentekoon liittyvien kysymysten toteutuminen nykyti-

lassa. 

 

 

Pari vastaajaa nosti esiin avoimessa vastauksessaan riskienhallinnan läpinäkyvyyden merki-

tyksen seuraavasti: ”Läpinäkyvyys riskienhallintaan kaikkien [liiketoimintakokonaisuuden] 

kehittämisen parissa työskentelevien kesken. Mitä riskejä on tunnistettu, mikä niiden tila on, 

kuka vastaa niistä jne.” 

 

”… olennainen edistäjä on vahva läpinäkyvyys tilanteeseen. Kun tiimillä on hyvä näkymä 

datan kautta siihen missä mennään (esim laatumetriikat, myynti, käyttäjäpalaute), on ris-

kienhallinnalle otolliset olosuhteet.” 

 

Ketterän kehittämisen asiantuntija (haastattelu 30.8.2021) näki läpinäkyvyyden seuraavasti: 

”Itse mä ajattelen niin, että riskitason ymmärrystä auttaa se, jos osaa hyödyntää sitä dataa 

mitä meillä alkaa olemaan nyt jo aika hyvin organisaatiossa lähtien myyntidatasta, asiakas-

datasta ja teknisestä, esimerkiksi luottavuusdatasta. Silloin kun tiimit osaavat käyttää niitä 



68 

 

hyödyksi hyvin, niillä on hyvät edellytykset miettiä riskejä ja arvioida sitä mitä mahdollisia 

vaikutuksia omalla tekemisellä siihen on… Siinä mielessä ketterä tekeminen on tiimeille kiin-

nostavaa, mutta voi olla myöskin haastavaa siinä, että täytyy itse uskaltaa ja osata tehdä 

näitä asioita kanssa näkyväksi.” 

 

Lisäksi yksi sähköiseen kyselyyn vastaajista nosti esiin säännöllisen keskustelun merkityk-

sen riskienhallinnan näkökulmasta: ”Mahdollisista riskeistä pitää käydä säännöllistä kes-

kustelua. Avoin keskustelukulttuuri tukee riskien nostamista keskusteluun.” 

 

6.4 Monitorointi ja raportointi 

Monitorointi ja raportointi -kokonaisuuteen kuuluvat seuraavat alakokonaisuudet: Menetel-

mät, informaatio ja kommunikaatio sekä Raportointi ja auditointi. Menetelmät, informaatio 

ja kommunikaatio arvioitiin koetun tärkeyden osalta keskiarvolla 3,9 ja toteutumisen osalta 

2,5. Raportointi ja auditointi arvioitiin koetun tärkeyden osalta keskiarvolla 4,3 ja toteutu-

misen osalta 2,9. Seuraavassa on käsitelty tarkemmin alakokonaisuuksien tuloksia. 

 

6.4.1 Menetelmät, informaatio ja kommunikaatio 

Menetelmiin, informaatioon ja kommunikaatioon liittyvien kysymysten koettu tärkeys arvi-

oitiin keskiarvolla 3,9. Tärkeimmäksi kysymykseksi, keskiarvolla 4,0, arvioitiin kysymys 

”Tiimien ja vertikaalien välillä käydään jatkuvaa vuoropuhelua riskeihin liittyen.” 
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Taulukko 18. Menetelmiin, informaatioon ja kommunikaatioon liittyvien kysymysten koettu 

tärkeys. 

 

 

Vastaajat, jotka ilmoittivat työkokemuksekseen yli 4 vuotta ketterän kehittämisen toiminta-

tavoista ja menetelmistä, kokivat alle 4 vuotta vastaavaa työkokemusta omaavia tärkeäm-

miksi kysymykset tiimin jäsenten kesken sekä tiimien ja vertikaalien välillä käytävästä jat-

kuvasta vuoropuhelusta riskeihin liittyen. Vastaavasti alle 4 vuotta vastaavaa työkokemusta 

omaavat vastaajat arvioivat tärkeämmäksi tehtävien selkeän erottelun ja sen tuoman avun 

riskien omistajien havainnoimisessa. 

 

 

Kuva 8. Työkokemuksen vaikutus menetelmiin, informaatioon ja kommunikointiin liitty-

vien kysymysten tärkeyden arviointiin. 

 

Menetelmät, informaatio ja kommunikaatio -alakokonaisuuden toteutuminen nykytilassa ar-

vioitiin keskiarvolla 2,5. Parhaiten kysymyksistä, keskiarvolla 3,0, arvioitiin toteutuvan 
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kysymys ”Tiimin jäsenten kesken käydään jatkuvaa vuoropuhelua riskeihin liittyen”. Hei-

koiten puolestaan, keskiarvolla 1,6, toteutuu kysymys ”Riskienhallinnan asiantuntijat tarjoa-

vat säännöllisesti riskienhallintaan liittyvää menetelmätukea (esim. avainsanalistat).”. 

 

Taulukko 19. Menetelmiin, informaatioon ja kommunikaatioon liittyvien kysymysten toteu-

tuminen nykytilassa. 

 

 

Vastaajat, jotka ilmoittivat työkokemuksekseen yli 4 vuotta ketterän kehittämisen toiminta-

tavoista ja menetelmistä, arvioivat alle 4 vuotta vastaavaa työkokemusta omaavia paremmin 

toteutuviksi kysymykset tiimin jäsenten kesken sekä tiimien ja vertikaalien jäsenten välillä 

käytävän jatkuvan riskeihin liittyvän vuoropuhelusta. 

 

 

Kuva 9. Työkokemuksen vaikutus menetelmiin, informaatioon ja kommunikointiin liitty-

vien kysymysten toteutumisen arvioinnissa. 
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Kysyttäessä, mitkä asiat edistävät riskienhallinnan huomioimista osana ketterää kehittä-

mistä, yksi vastaajista totesi avoimessa vastauksessaan seuraavaa: ”Rohkeus ja vapaus valita 

tiimille mielekkäämmät, vähemmän agile/scrum-mallin mukaiset mutta todellisuudessa ket-

terämmät ja juuri kyseistä tiimiä palvelevat työtavat.” 

 

Kysyttäessä, mitä muita mahdollisia näkökulmia vastaajalla tulee mieleen, totesi yksi vas-

taajista seuraavaa: ”Riskienhallinta kaikessa tärkeydessään voi myös tuntua erittäin ras-

kaalta ja tylsältä "nipotukselta". Tästä syystä riskienhallinnan toimintamallien kehittämistä 

ketterässä organisaatiosta on erittäin tärkeä kehittää, jotta siitä tulee normaali osa työsken-

telyä.” Ketterän kehittämisen asiantuntija (haastattelu 30.8.2021) kommentoi edellä esiin 

nostettua avointa vastausta seuraavasti: ”Pidän tästä kommentista erittäin paljon. Minun 

mielestä tämä kiteyttää sitä omaakin ajattelua siitä, miten uudistetaan sitä riskienhallintaa 

niin, että se ei tosiaan tunnu tuollaiselta byrokraattiselta nipotukselta vaan aidolta ja tosi 

tärkeältä osalta sitä perustekemistä.” 

 

Yksi vastaajista pohti avoimessa vastauksessa erillisen ”riskienhallinnan valmentajan” roo-

lin luomista: ”Riskienhallinnan menetelmiä olisi hyvä vakioida ja tuoda mukaan ketterän 

kehittämisen rytmiin ja eventeihin. Pitäisikö [liiketoimintakokonaisuuden] näkökulmasta 

olla jollain roolilla selkeämpi riskienhallintarooli (coach)?” Ketterän kehittämisen asian-

tuntija (haastattelu 30.8.2021) toi esiin aiheeseen liittyen seuraavan ajatuksen: ”Siitä mä olen 

samaa mieltä, että riskienhallinnan menetelmiä on hyvä olla vakioituna, että on sovittu niitä 

tiettyjä peruskäytäntöjä ja tavallaan tietyissä tilanteissa on hyvä, että on sovittu, että kuka 

niistä muistuttelee. Mutta se, että olisi joku vakioitu riskienhallinnan vastuullinen, niin nä-

kisin itse paremmaksi sen, että se ei olisi sellainen yksilöity vastuu vaan se olisi nimenomaan 

se, että kaikilla olisi se riskienhallintavastuu. Toki ajattelen niin, että vaikka näin agi-

lecoachina fasilitoi näitä isoja suunnittelueventtejä niin itse koen vastuuta siitä, että niissä 

eventeissä huomioidaan se riskienhallintanäkökulma ja että se tulee osana sitä agendaa ja 

päivän juoksutusta käytyä läpi ja että ne sitten siitä päivästä menevät eteenpäin riskienhal-

lintatoimenpiteet myöskin. Tavallaan siinä kohtaa on sen tilaisuuden fasilitaattorina vastuu, 

mutta kyllä mä sitten näen, että siinä päivittäisessä tekemisessä se vastuu on siellä tiimeissä 

missä se työ tehdään. Sitä ei voi millään ulkoistaa yhdelle ihmiselle.” 
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Ketterän kehittämisen asiantuntija (haastattelu 30.8.2021) toi esiin myös seuraavan näkökul-

man tarkasteltaessa kysymyksen ”Riskienhallinnan asiantuntijat tarjoavat säännöllisesti ris-

kienhallintaan liittyvää menetelmätukea (esim. avainsanalistat)” saamaa tulosta: ”Tässä nä-

kyy se, että yhteistyö riskienhallinnan kanssa on ollut enemmän siellä lead- ja johtotasolla 

kuin siellä tiimitasolla ja päivittäisessä tekemisessä. En itse koe sitä hirveän isona ongel-

mana tässä kohtaa koska mun mielestä on enemmän tärkeätä, että me muistutetaan tiimejä, 

että näistä asioista pitää puhua ja näitä pitää nostaa esille. En ainakaan itse odottaisi, että 

riskienhallintayksikössä välttämättä käytettäisiin kauheasti aikaa näiden meidän kehitystii-

mien kanssa, ellei sitten pistemäisesti silloin tällöin jonkun tiimin kanssa, mutta en näe, että 

olisi esimerkiksi mahdollisuutta käydä kattavasti jokaista tiimiä läpi koska se ei skaalautuisi 

mitenkään.” 

 

Kysyttäessä ketterän kehittämisen asiantuntijalta (haastattelu 30.8.2021), millä keinoin ke-

hitystiimien riskienhallinnan tietoisuutta ja kypsyyttä voitaisiin lisätä, toi hän esiin seuraa-

van ajatuksen: ”Jos mä näistä vastauksista esimerkiksi katson näitä kun tässä sanotaan, että 

olisi hyvä olla enemmän tietoa mitä riskienhallinnasta pitää huomioida ja ketkä ovat ne 

kontaktit niin tämän tyyppistä tietoisuutta ainakin me pystyttäisiin hyvin tuomaan esimer-

kiksi vaikka meidän tuotekehityksen infokirjeisiin tai tämäntyyppiseen tiedotukseen. Että 

muistuteltaisiin siitä, että nämä henkilöt ovat niitä kehen voi olla yhteyksissä. Uskon, että 

tuollainenkin voisi olla ihan hyödyllinen, pieni ja tosi helppo aktiviteetti, mutta se voisi olla 

ihan hyvä muistuttaa. Meillä on kuitenkin jonkun verran vaihtuvuutta koko ajan ihmisissä 

niin se, että aina toistetaan niitä samoja viestejä.” 

 

6.4.2 Raportointi ja auditointi 

Raportointiin ja auditointiin liittyvien kysymysten koettu tärkeys arvioitiin keskiarvolla 4,3. 

Tärkeimmäksi kysymykseksi arvioitiin keskiarvolla 4,6 kysymys ”Korkean riskin sisältäviä 

epicejä tarkastellaan säännöllisesti kehittämisen aikana”. Alhaisimman keskiarvon (4,1) sai 

kysymys ”Keskeiset päätökset koskien riskejä, kontrolleja tai päätöksentekoa raportoidaan 

säännöllisissä palavereissa.”. 
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Taulukko 20. Raportointiin ja auditointiin liittyvien kysymysten koettu tärkeys. 

 

 

Raportointiin ja auditointiin liittyvien kysymysten toteutuminen arvioitiin keskiarvolla 2,9. 

Heikoiten, keskiarvolla 2,4, arvioitiin toteutuvan kysymys ”Keskeiset päätökset koskien ris-

kejä, kontrolleja tai päätöksentekoa raportoidaan säännöllisissä palavereissa.”. Vastaavasti 

parhaiten arvioitiin toteutuvan, keskiarvolla 3,2, kysymys ”Ketterän kehittämisen menetel-

miä ja käytäntöjä tarkastellaan säännöllisesti tehokkuuden näkökulmasta.”. 

 

Taulukko 21. Raportointiin ja auditointeihin liittyvien kysymysten toteutuminen nykytilassa. 

 

 

Vastaajat, jotka ilmoittivat työkokemuksekseen alle 4 vuotta ketterän kehittämisen toimin-

tatavoista ja menetelmistä, arvioivat yli 4 vuotta vastaavaa työkokemusta omaavia heikom-

min toteutuviksi kysymykset ”Keskeiset päätökset koskien riskejä, kontrolleja tai päätök-

sentekoa raportoidaan säännöllisissä palavereissa” sekä ”Korkean riskin sisältäviä epicejä 

tarkastellaan säännöllisesti kehittämisen aikana”. Vastaavasti yli 4 vuotta vastaavaa työko-

kemusta omaavat arvioivat vertailuryhmää heikommin toteutuvaksi kysymyksen ”Ketterän 

kehittämisen menetelmiä ja käytäntöjä tarkastellaan säännöllisesti tehokkuuden näkökul-

masta”. 
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Kuva 10. Työkokemuksen vaikutus raportointiin ja auditointiin liittyvien kysymysten toteu-

tumisen arvioinnissa. 

 

Riskienhallinnan asiantuntija (haastattelu 2.9.2021) kommentoi aihekokonaisuuteen liittyen 

yleisesti seuraavaa: ”Minulla on vähän sellainen pelko, että saadaanko me [riskienhallin-

nassa] riittävä ymmärrys siitä, että mitä ja millä tavoin [liiketoimintakokonaisuuden] kehi-

tystiimeissä toimitaan. Tarkoitan riittävää ymmärrystä sen pohjalle, että voimme miettiä, 

että miten riskienhallinta sovitetaan. Olemme toki käyneet keskusteluja, mutta minulla on 

vähän pelko siitä, että on sovittu jotain, mutta oikeasti tehdään vähän mitä sattuu tai eivät 

tee ollenkaan. Koska tämä [riskienhallinta] saatetaan kokea niin, että nyt tänne laitettiin 

vielä tällainen yksi kohta ja kiva, että se on siellä, että me voidaan näyttää riskienhallinnalle, 

että se on sinne laitettu, mutta siitä ei saada linkitystä omaan tekemiseen ja sitä lisäarvon 

tunnetta. Meidän pitäisi päästä vielä paremmin sisälle heidän [liiketoimintakokonaisuuden 

kehitystiimien] tekemiseen ilman, että kuljemme käsi kädessä tekemässä kaikkea koska aika 

ei riitä siihen mitenkään.” 

 

Riskienhallinnan asiantuntija (haastattelu 2.9.2021) pohti seuraavaa liittyen riskien esiin-

tuomiseen: ”Olisi kiinnostavaa kuulla, miten kehitystiimit kokevat sen, että kun heillä on 

riskejä, joita he pystyvät ratkomaan itse ja se on ihan ”fine” että he tekevätkin niin, mutta 

miten he kokevat tällaisen yhteisen käsittelyn ja miten he haluavat nostaa niistä omista ris-

keistään jotkut tietynlaiset yhteiseen käsittelyyn. Että kehitystiimit tunnistaisivat tietyillä 

triggereillä, että tämä asia minun pitää nostaa siellä suunnittelupäivässä tai joku kiireelli-

sempi aikaisemmin esimiehelleni. Pitäisikö tällaisia triggereitä miettiä heidän kanssaan?” 
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Ketterän kehittämisen asiantuntija (haastattelu 30.8.2021) totesi puolestaan seuraavaa liit-

tyen tiimien vastuuseen: ”Pitäisi vaan jaksaa toistaa sitä tiimien omaa vastuunottoa siitä, 

että oman toiminnan ja tuotosten laatu ja niihin liittyvät riskit, on ne kehityksen aikana tai 

kun asiat ovat tuotannossa, kuuluvat tiimin mietittäväksi. Tämän viestin toistaminen aina 

uudelleen ja uudelleen myös silloin kun tulee uusia ihmisiä, että jokainen kuulee sen ja kuu-

lee useamman kerran… Voisi miettiä asiaa myös sitä kautta, että jos me nyt määritellään 

ketterämpää yleisempää toimintamallia, että siinä otettaisiin kantaa myös tähän, että tiimin 

vastuulle kuuluu aktiivinen riskienhallinta. Se olisi hyvä olla sanoitettuna auki.” 

 

6.5 Yhteenveto ja GAP-analyysi 

Tässä kappaleessa tarkastellaan alkuun kysymyksistä laaditun GAP-analyysin tuloksia. 

GAP-analyysin tuloksia hyödynnettiin myös osana haastatteluja ja haastattelun tuloksia esi-

tellään osana tarkastelua. Kappaleessa perehdytään myös haastateltavien näkemyksiin ris-

kienhallinnan edistämisestä ja kehittämisestä osana liiketoiminnan ketterää kehittämistä. 

Kappaleen lopuksi tarkastellaan, miten kysymykset asettuvat Tärkeys (Y) ja Toteutuminen 

(X) -akselille. 

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty kaikki kyselyn kysymykset järjestettynä GAP-analyysi-

lukujen pohjalta. GAP-analyysista on poistettu En osaa sanoa -vastaukset arvioitaessa toteu-

tumista nykytilassa. Näin ollen sekä toteutumista että tärkeyttä on arvioitu viisiportaisella 

(1–5) asteikolla. Mitä korkeampi kysymyksen negatiivinen GAP-tulos on, sitä enemmän asi-

assa koetaan olevan eroa (kuilua) koetun tärkeyden ja nykytilassa toteutumisen osalta. Huo-

mioitavaa on, että yhtään kysymystä ei ole saanut neutraalia tai positiivista (toteutuu parem-

min kuin koettu tärkeys on) GAP-arvoa. 

 

Taulukko 22. GAP-analyysiyhteenveto. 

Kysymykset Toteutu-

minen 

Tärkeys GAP 

Riskienhallinnan asiantuntijat tarjoavat säännöllisesti ris-

kienhallintaan liittyvää menetelmätukea (esim. avain-

sanalistat). 

1,6 3,9 -2,2 
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Roolit ja vastuut riskienhallinnan osalta on määritelty ja 

koordinoitu. 

2,2 4,4 -2,1 

Suunnittelussa otetaan huomioon mahdollinen kertynyt 

tekninen velka (esim. IT-arkkitehtuurinen, testaus- tai 

dokumentaatiovelka). 

2,7 4,7 -1,9 

Yrityksen rakenne, resurssit ja hallintotapa soveltuvat 

ketterään kehittämiseen. 

2,8 4,6 -1,8 

Keskeiset päätökset koskien riskejä, kontrolleja tai pää-

töksentekoa raportoidaan säännöllisissä palavereissa. 

2,4 4,1 -1,7 

Retrospekteissä tarkastellaan riskienhallintasuunnitelman 

toteutumista. 

2,1 3,8 -1,7 

Riskienhallinnan asiantuntijoita hyödynnetään riskien-

hallintaan, turvallisuuteen (esimerkiksi tietoturvallisuus 

ja tietosuoja) tai vaatimustenmukaisuuteen (compliance) 

liittyvissä kysymyksissä. 

2,9 4,6 -1,6 

Testiin ja julkaistavaksi kelpoisten tuotosten kriteerit on 

määritelty. 

2,8 4,4 -1,6 

Riskienhallinnan toimenpiteille on määritetty vastuuhen-

kilöt. 

2,8 4,4 -1,6 

Yhteistyökumppanisopimukset ja yhteistyömallit sovel-

tuvat ketterään kehittämiseen. 

2,8 4,3 -1,6 

Korkean riskin sisältäviä epicejä tarkastellaan säännölli-

sesti kehittämisen aikana. 

3,0 4,6 -1,5 

Riskien toteutumista seurataan ja tarvittaessa tehdään 

muutoksia hallintatoimenpiteisiin ja riskien priorisoin-

tiin. 

2,9 4,3 -1,5 

Riskien hallitsemiseksi on määritelty, priorisoitu ja do-

kumentoitu toimenpiteet. Toimenpiteet on sovittu si-

dosryhmien välillä. 

2,7 4,2 -1,5 

Sidosryhmien kesken on sovittu dokumentaation vähim-

mäistaso. 

2,6 4,1 -1,5 

Tiimien ja vertikaalien välillä käydään jatkuvaa vuoropu-

helua riskeihin liittyen. 

2,4 4,0 -1,5 

Vuositavoitteiden (pohjantähtimittarit) kehittymisen seu-

rannassa on mukana riskinäkökulma. 

2,5 3,9 -1,5 

Liiketoimintatavoitteet (pohjantähdet) on selkeästi mää-

ritelty ja yhteisesti ymmärretty. 

3,4 4,8 -1,4 

Säännöllisissä palavereissa käydään riskeihin liittyvä 

keskustelu ennen keskeisten päätösten tekoa. 

2,6 4,0 -1,4 

Yrityksen kulttuuri tukee ketterää kehittämistä. 3,3 4,6 -1,3 

Tietojärjestelmien ja prosessien väliset riippuvuudet huo-

mioidaan kehittämisessä. 

3,3 4,6 -1,3 

Riskienhallintatoimenpiteet suhteutetaan riskien vaiku-

tuksiin. Toimenpiteet ovat järkevässä suhteessa riskin 

kokoon. 

3,0 4,3 -1,3 

Liiketoiminnan ja kehitystiimien välinen yhteistyö ja 

käytännöt on määritelty. 

3,3 4,5 -1,2 

Kaikki sidosryhmät ja tasot (liiketoimintajohto, AID, tii-

mit) ovat sitoutuneita riskienhallintaan. 

3,2 4,4 -1,2 

Ketterän kehittämisen menetelmiä ja käytäntöjä tarkas-

tellaan säännöllisesti tehokkuuden näkökulmasta. 

3,2 4,4 -1,2 

Ohjelmistokehittämiseen (kehitysaihioihin) liittyvät ris-

kit huomioidaan riskienarviointiprosessissa. 

2,8 4,0 -1,2 

Tehtävien selkeä erottelu auttaa havainnoimaan riskien 

omistajat. 

2,7 3,9 -1,2 

Riskienhallintatoimenpiteet on kirjattu osaksi kehitystii-

min backlogia (esim. Jirassa). 

2,6 3,8 -1,2 
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Julkaisuille asetettuihin tavoitteisiin liittyvät riskit on 

tunnistettu, arvioitu ja dokumentoitu. 

3,0 4,1 -1,1 

Dokumentaatiolle on sovittu säilytyspaikka (IT-sovel-

lus/alusta) ja kontrollit. 

3,3 4,3 -1,0 

Suunnittelupäivässä käydään läpi aiemmin tunnistetut 

riskit ja uudet riskit sekä niiden statukset. 

3,3 4,3 -1,0 

Julkaisuille on määritetty minimitavoitteet. 3,2 4,2 -1,0 

Riskit huomioiva julkaisusuunnitelma sisältää julkaisu-

jen luotettavuuteen liittyviä mittareita. 

2,8 3,8 -1,0 

Riskiä jaetaan yhteistyökumppaneiden kesken. 2,6 3,6 -1,0 

Tiimin jäsenten kesken käydään jatkuvaa vuoropuhelua 

riskeihin liittyen. 

3,0 3,9 -0,9 

 

Riskienhallinnan asiantuntija totesi haastattelussa (2.9.2021) yleisesti GAP-analyysin tulok-

siin liittyen seuraavaa: ”Kuitenkin kaikki osa-alueet ovat toteutuman osalta yli puolen välin 

[keskiarvo 2,5 tai yli]. Meillä tämä [ketterä kehittäminen] on kuitenkin aika uutta niin en 

näe tulosta kuitenkaan kauhean huonona. ”Gappiä” on toki, mutta ei näistä alueista kuiten-

kaan mikään oli esimerkiksi keskiarvoltaan 1,5 tai koettaisiin, että toteutuu tosi huonosti.” 

 

Korkeimman GAP-arvon (-2,1) saaneen kysymyksen ” Riskienhallinnan asiantuntijat tarjoa-

vat säännöllisesti riskienhallintaan liittyvää menetelmätukea (esim. avainsanalistat)” tulok-

seen riskienhallinnan asiantuntija (haastattelu 2.9.2021) totesi seuraavaa: ”Voiko ajatella, 

että vastaajat ovat ajatelleet, että olisi kiva, jos olisi vaikka niitä avainsanalistoja enemmän, 

mutta ei ne loppupeleissä kuitenkaan kaada tai vie ojaan tätä juttua.” 

 

Riskienhallinnan asiantuntija (haastattelu 2.9.2021) nosti seuraavan ajatuksen liittyen kysy-

mykseen ”Roolit ja vastuut riskienhallinnan osalta on määritelty ja koordinoitu”: ”Tuo gap 

on ihan ymmärrettävä tässä vaiheessa vielä kun tekeminen hakee vähän muotoaan. Sitten 

kun on erityyppisiä kysymyksiä, esimerkiksi mitä tehdään kun tarvitaan nopeasti vastauksia 

johonkin kysymyksiin on sitten esimerkiksi riskienhallinta tai lakiasiaa. Kun tämä malli on 

vielä kehittämisvaiheessa. Ennen kuin kokonaisuus on mietitty, asia tulee varmasti olemaan 

jonkin verran auki.” 

 

Ketterän kehittämisen asiantuntija pohti haastattelussa (30.8.2021) GAP-tuloksiin liittyen 

seuraavaa: ”Hirveän vaikeaa on, kun puhutaan riskienhallinnasta, niin on tosi vaikeaa 
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sanoa, että tämä ei ole tärkeää jollekin asialle koska lähtökohtaisesti riskienhallinta on aina 

tärkeää. Sitä kautta tämä on myös aika looginen, että me nähdään, että aina voisit tehdä 

paremmin. Ja ehkä se, että me nähdään tota gappia joka alueella niin se osoittaa organi-

saatiossa sen, että on vielä kypsymistä käytännöissä, niin myöskin sellaista tietynlaista it-

searviointikykyä ja sitä, että halutaan aina kehittää eteenpäin. Sellaista sisäänrakennettua 

kehityshalukkuutta myöskin.” 

 

Kysyttäessä ketterän kehittämisen asiantuntijalta (haastattelu 30.8.2021), mitkä asioista olisi 

hänen mielestään helposti edistettävissä ja mitkä toisaalta vaikeammin edistävissä, totesi hän 

seuraavaa: ”Nyt jos mietitään, että miten tästä eteenpäin niin tässä listassa on sellaisia vai-

keita asioita. Jos asioita jaettaisiin niin, että mitä voitaisiin helposti edistää ja mitkä ovat 

meille oikeasti vaikeita ja hankalia niin esimerkiksi tekninen velka on haastava. Tällä het-

kellä vaakakupissa on useasti aika, laatu ja investoinnin suuruus. Ja kun et voi saada kaik-

kea kolmea yhtä aikaa, niin mitä niistä painotetaan, vaikuttaa suureti tuohon. Se vaatii niin 

vahvaa päätöksentekoa, että sitä pystyy taklaamaan kunnolla.” 

 

Riskienhallinnan asiantuntija (haastattelu 2.9.2021) näki, että avoimissa vastauksissa koros-

tuivat keskeisinä asioina avoimuuden kulttuuri ja riskienhallinnan tuen tarve tiimeille: ”Mie-

lestäni avoimista vastauksista nousee selkeästi esiin kaksi näkökulmaa. Toinen on avoimuus, 

aika laajastikin, eli ei vaan oman tiimin kesken vaan vertikaalien yli. Avoimuuden kulttuu-

rille on selkeästi odotusta ja tilausta. Toinen näkökulma liittyy [riskienhallinnan] malleihin 

ja työvälineisiin. Että olisi jotain tukea saatavilla. Tuki on ehkä oikea sana. Osassa vastauk-

sistahan nostetaan esiin asiantuntija tukea, osassa työvälineitä, osassa menetelmiä, mutta 

jotain tukea on se toinen näkökulma.”  

 

Seuraavassa on tarkasteltu, miten kysymykset asettuvat saamiensa keskiarvojen pohjalta 

Tärkeys (Y) ja Toteutuminen (X) -akselille. Jokainen kysymys on merkitty eri värisellä pal-

lolla. Kysymykset hajaantuvat akselille sijoitettuna erityisesti toteutumisen osalta. Kaikki 

kysymykset sijoittuvat Tärkeys-akselilla keskiarvoisesti noin neljän (ka 4) paikkeille, tai vä-

hän sen yli. 



79 

 

 

 

 

Kuva 11. Kysymysten asettuminen Tärkeys (Y) ja Toteutuminen (X) -akselille.  
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7 Johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä riskienhallinnan heikkouksista ja vah-

vuuksista osana liiketoiminnan ketterää kehittämistä. Ketterän kehittämisen menetelmiä 

hyödynnetään enenevissä määrin monessa yrityksessä, paitsi perinteisen ohjelmistokehityk-

sen, myös laajasti muun liiketoiminnan kehittämisen parissa. Ketterän kehittämisen teori-

oissa korostuvat yksilöt ja vuorovaikutus (tiimit), toimivat ohjelmistot ja järjestelmät, yh-

teistyö asiakkaiden kanssa sekä muutokseen vastaaminen. Vähemmän arvokkaammiksi asi-

oiksi mielletään puolestaan prosessit ja työvälineet, kattava dokumentaatio, sopimusneuvot-

telut ja suunnitelman seuraaminen. Jälkimmäiset asiat ovat tekijöitä, joihin perinteinen ris-

kienhallinta on puolestaan nojannut. Näin ollen riskienhallinnan osalta peräänkuulutetaankin 

perinteisten käytäntöjen uudistamistarvetta mukailemaan paremmin ketterän kehittämisen 

menetelmien arvontuoton vaatimusta, joustavuutta ja syklisyyttä. 

 

Tässä tutkimuksessa pyrittiin löytämään vastauksia seuraavaan päätutkimuskysymykseen: 

Mitkä asiat ovat riskienhallinnan näkökulmasta heikkouksia tai vahvuuksia hyödynnettäessä 

ketterää toimintatapaa ja menetelmiä yrityksen X liiketoiminnan kehitystiimeissä? Lisäksi 

päätutkimuskysymystä täydentävinä alatutkimuskysymyksinä hyödynnettiin seuraavia ky-

symyksiä: Mikä on riskienhallinnan koettu merkitys ja toteutuminen osana liiketoiminnan 

ketterää kehittämistä yrityksen X ketterissä kehitystiimeissä? sekä Millä toimenpiteillä voi-

daan edistää riskienhallinnan huomioimista osana liiketoiminnan ketterää kehittämistä yri-

tyksen X kehitystiimeissä? 

 

Tutkimuskohteena toimi yrityksen X liiketoiminnan kehittämisestä vastaavat tiimit, jotka 

hyödyntävät ketterän kehittämisen toimintatapaa ja menetelmiä. Kehitystiimit ovat hyödyn-

täneet täysipainoisesti ja systemaattisesti kyseistä toimintatapaa ja menetelmiä vuoden 2021 

alusta alkaen. Kevään 2021 aikana kehitystiimien suunnittelupäivässä otettiin käyttöön joh-

dettu ja systemaattinen riskien tunnistaminen, analysointi ja vastuuttaminen. Aiemmin ris-

kienhallinnan oli ajateltu olevan implisiittisesti mukana kehitystiimien päivittäisessä toimin-

nassa. 
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Koska vakiintunutta tapaa toteuttaa riskienhallintaa ketterissä menetelmissä ei ole, valittiin 

osana tutkimusta toteutetun kyselyn viitekehykseksi Grishunin et al. (2020) ketterän projek-

tijohtamisen riskienhallinnan arviointiosa. Kyselyä varten arviointiviitekehyksen sisältöä 

muokattiin ja täydennettiin vastaamaan paremmin tutkimuksen kohteena olevien kehitystii-

mien tilannetta ja kohdeyrityksen toimintaympäristöä. Tämän tutkimuksen tulokset osoitta-

vat, että viitekehyksessä olevat ja kyselyyn lisätyt asiat koetaan merkitykselliseksi ja näin 

ollen viitekehyksen voidaan ajatella toimivan ikään kuin ”parhaana käytäntönä” (best prac-

tice) kun pohditaan, millaisia asioita olisi hyvä huomioida ja miten riskienhallintaa tulisi 

toteuttaa ketterissä menetelmissä. Viitekehyksen vahvuutena voidaan pitää myös kokonais-

valtaista lähestymistapaa huomioiden niin strategisia kuin operatiivisia asioita unohtamatta 

monitorointia ja valvontaa. 

 

Seuraavissa kappaleissa esitellään ja analysoidaan tuloksia tutkimuskysymysten näkökul-

masta. Lisäksi kohdeyritykselle pyritään antamaan ehdotuksia riskienhallinnan ja ketterän 

kehittämisen yhteensovittamisesta tutkimuksen tulosten ja teoriaosion pohjalta. Edellä mai-

nittujen jälkeen arvioidaan valittua tutkimustapaa sekä tulosten reliabiliteettia ja validiutta. 

Lopuksi käydään läpi ehdotuksia jatkotutkimuksista ja tutkimuksen hyödyntämisestä.  

 

7.1 Riskienhallinnan koettu merkitys ja toteutuminen osana ketterää kehittämistä 

Riskienhallinta koetaan lähtökohtaisesti merkitykselliseksi ja tärkeäksi osaksi liiketoimin-

nan kehitystiimien ketterää kehittämistä. Kaikki sähköisen kyselyn seitsemän osa-aluetta ar-

vioitiin koetun tärkeyden osalta tärkeiksi. Osa-alueiden keskiarvot sijoittuivat kaikki välille 

4,4 ja 3,9. Tämä tulos korostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan merkitystä ja eri tasojen, 

niin strategisen kuin operatiivisen, huomioimista kehitystiimien toiminnassa. Riskienhallin-

nan toteutuminen arvioitiin kauttaaltaan heikommin, osa-alueiden keskiarvojen sijoittuessa 

3,4 ja 1,6 välille. Tulosten perusteella riskienhallinnan kehittämiseen ja priorisointiin tulee 

kiinnittää huomiota kohdeyrityksessä ja tutkimuksen kohteena olevissa kehitystiimeissä. 

Erityisesti riskienhallinnan toteutumiseen liittyviin kysymyksiin voidaan olettaa liittyvän ke-

hitystiimeissä myös ketterän kehittämisen asiantuntijan (haastattelu 30.8.2021) esiin nos-

tama näkökulma: ”… me nähdään, että aina voisit tehdä paremmin. Ja ehkä se, että me 
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nähdään tota gappia joka alueella niin se osoittaa organisaatiossa sen, että on vielä kypsy-

mistä käytännöissä, niin myöskin sellaista tietynlaista itsearviointikykyä ja sitä, että halu-

taan aina kehittää eteenpäin. Sellaista sisäänrakennettua kehityshalukkuutta myöskin.” 

 

Kyselyn tuloksissa eniten En osaa sanoa -vastauksia ilmeni osa-alueista Julkaisujen suunnit-

telussa (yhteensä 27 kappaletta) ja Menetelmissä, informaatiossa ja kommunikaatiossa (yh-

teensä 16 kappaletta). Vastaajien eri roolit huomioiden on mahdollista, että kaikki vastaajista 

eivät ole tekemisessä tai tietoisia esimerkiksi julkaisujen suunnittelu -osa-alueessa esitetty-

jen, jossain määrin operatiivisten, kysymysten kanssa. Julkaisujen suunnitteluun liittyvät ky-

symykset kohdentuvat käytännössä todennäköisesti enemmän koodaajien roolissa toimiville 

henkilöille (tiimiläisille). 

 

Osa-alueista korkeimmat keskiarvot, molemmat 4,4, saivat kaksi osa-aluetta: ketterän kehit-

tämisen strategia ja organisaatio ja johtaminen. Ketterän kehittämisen strategia -osa-alueen 

kysymyksistä korkeimman keskiarvon (4,8) sai kysymys ”Liiketoimintatavoitteet (pohjan-

tähdet) on selkeästi määritelty ja yhteisesti hyväksytty”. Organisaatio ja johtaminen -osa-

alueen kysymyksistä puolestaan korkeimman keskiarvon (4,6) saivat kysymykset ”Tietojär-

jestelmien ja prosessien väliset riippuvuudet huomioidaan kehittämisessä” sekä ”Riskien-

hallinnan asiantuntijoita hyödynnetään riskienhallintaan, turvallisuuteen (esimerkiksi tieto-

turvallisuus ja tietosuoja) tai vaatimustenmukaisuuteen (compliance) liittyvissä kysymyk-

sissä”. Vastauksissa korostuu riskienhallinnan tärkeyden näkökulmasta se, että tehokas ris-

kienhallinta edellyttää käsillä olevan liiketoiminnan ja siihen liittyvän toimintaympäristön 

ymmärtämistä. Myös yhteisten tavoitteiden ymmärtäminen ja sitoutuminen yhteiseen teke-

miseen ovat tehokkaan riskienhallinnan edellytyksenä. Riskienhallinnan näkökulmasta on 

myös oleellista, että kehitystiimi ymmärtää milloin oma osaaminen ei riitä jonkun asian rat-

komiseksi ja tiimiläiset osaavat tarvittaessa pyytää ulkopuolista apua (esim. riskienhallinnan 

asiantuntijoilta). 

 

Kyselyn tuloksissa kävi myös ilmi, että riskienhallinta voi kaikessa tärkeydessään tuntua 

raskaalta ja tylsältä ”nipotukselta”. Riskienhallinnan tärkeys voidaan ymmärtää, mutta vält-

tämättä tämä ei aina johda arjessa ja käytännön työssä parhaaseen lopputulokseen. Viime 
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kädessä kyse on myös rajallisten resurssien priorisoinnista ja siitä, mitä asioita päätetään 

edistettäväksi ja mitä ei. Parhain lopputulos saavutetaan, mikäli henkilöt ovat aidosti moti-

voituneita toteuttamaan riskienhallintaa, siihen resursoidaan ja sen merkitys liiketoiminnan 

näkökulmasta ymmärretään. Kuten yksi sähköisen kyselyn avoimeen kysymykseen vastan-

nut totesi: ”Jos riskienhallinta toteutetaan päälle liimattuna, ajattelu ei muutu, ja prosessi 

koetaan helposti pelkkänä overheadina eikä arvoa tuottavana.” 

 

Tutkimuksen tuloksissa nousee esiin keskeisenä tekijänä riskienhallintakulttuuri, jossa yh-

distyvät avoimuus, luottamus, läpinäkyvyys ja jatkuvan dialogin merkitys. Riskienhallinta-

kulttuuri ei synny ”umpiossa” vaan sen syntyminen on kiinni ihmisistä ja resursseista (esi-

merkiksi käytetystä ajasta). Yrityksen johdon tulee kannustaa kehitystiimien jäseniä nosta-

maan esiin havaittuja riskejä ja käymään keskustelua riskien ympärillä. Keskustelun lisäksi 

tarvitaan myös kykyä tehdä riskienhallintaan liittyviä tietoisia, ja välillä hankaliakin, pää-

töksiä. Riskienhallinnan keinoja on monia ja joskus asiassa voidaan myös tietoisesti edetä, 

vaikka siihen liittyisikin merkittäviä riskejä. Luottamuksen synnyttämisen ja läpinäkyvyy-

den näkökulmasta on tärkeää avata, miksi päätöksiin on päädytty. 

 

7.2 Riskienhallinnan heikkoudet ja vahvuudet ketterässä kehittämisessä 

Riskienhallinnan heikkouksia ja vahvuuksia tutkimuskohteena olevien ketterien kehitystii-

mien toiminnassa voidaan tarkastella sekä GAP-analyysin tulosten että nelikenttätarkastelun 

kautta. GAP-analyysin tulokset osoittavat kysymysten toteutumisen ja tärkeyden välisen 

eron (kuilun). Merkittävimmät erot, eli isoimmat kuilut, liittyvät riskienhallinnan roolituk-

seen, riskienhallinnalliseen tukeen, tekniseen velkaan sekä yrityksen rakenteen, resurssien 

ja hallintotavan soveltumiseen ketterään kehittämiseen. Ketterää toimintatapaa ja menetel-

miä on hyödynnetty kohdeyrityksen liiketoiminnan kehitystiimeissä vuoden 2021 alusta al-

kaen. Toimintapa on vielä suhteellisen uusi ja vaikka ketterien menetelmien käyttö ja iteraa-

tiosyklit ovat jo vakiintuneita kehitystiimeihin, hakee riskienhallinnan roolitus ja tuen muo-

dot vielä muotoaan. Kyselyn ja haastattelujen tulokset osoittavat, että kehitystiimit kaipaavat 

apua riskienhallinnan toteuttamiseksi erityisesti turvallisuuteen (tietoturvallisuus ja tieto-

suoja) liittyvissä erityiskysymyksissä. Toisaalta nähdään, että kehitystiimeillä on itsellään 
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merkittävä rooli ja vastuu riskienhallinnan toteuttamisessa, erityisesti riskien tunnistami-

sessa ja analysoimisessa. GAP-analyysissa vähiten eroa (kuilua) oli kysymyksissä, jotka kä-

sittelivät suunnittelupäivän aikaista riskien läpikäyntiä sekä tiimin jäsenten kesken käytävää 

vuoropuhelua riskeihin liittyen. Kohdeyrityksen ketterän kehittämisen asiantuntija toi haas-

tattelussa esiin, että riskien läpikäynti on lisätty suunnittelupäivään ja kyselyn tulokset myös 

vahvistavat tätä. 

 

Tutkimuskohteena olevat liiketoiminnan kehitystiimit toimivat osana laajempaa organisato-

rista kokonaisuutta, jonka kaikki osat eivät ainakaan toistaiseksi jaa samanlaista ketterää toi-

mintatapaa ja syklisyyttä. Tämä voi puolestaan osin selittää GAP-analyysin tulosta (merkit-

tävää eroa toteutumisen ja tärkeyden osalta) kysymykseen ”Yrityksen rakenne, resurssit ja 

hallintotapa soveltuvat ketterään kehittämiseen”. Kohdeyrityksessä on parhaillaan käynnissä 

ketterän toimintatavan laajempi käyttöönotto eri toiminnoissa, mutta tässä ollaan vielä alku-

vaiheessa. 

 

Seuraavassa on ryhmitelty kysymyksiä nelikenttään kysymysten saamien keskiarvojen (tär-

keys ja toteutuminen) perusteella. Vaikka nelikenttä jaottelu on ”keinotekoinen”, pyritään 

sen kautta hahmottamaan, mitkä asiat ovat ketterien kehitystiimien kannalta vahvuuksia 

(joista tulisi pitää kiinni) ja mitkä heikkouksia (joita tulisi kehittää). Nelikentän alueet on 

nimetty seuraavasta: ydinvahvuudet, merkitykselliset vahvuudet, kriittiset heikkoudet ja vä-

hemmän merkitykselliset heikkoudet. Ydinvahvuuksia ovat asiat, jotka koetaan tärkeiksi ja 

jotka toteutuvat hyvin suhteessa muihin kysymyksiin. Kriittisiä heikkouksia ovat puolestaan 

asiat, jotka koetaan tärkeiksi, mutta toteutuvat heikommin. Merkityksellisiä vahvuuksia ovat 

asiat, jotka toteutuvat hyvin, mutta eivät ole niin tärkeitä. Vähemmän merkityksellisiä heik-

kouksia ovat puolestaan asiat, joiden tärkeys koetaan vähäisemmäksi ja jotka myös toteutu-

vat heikommin. 

 

Ydinvahvuuksia on yhteensä neljä ja ne liittyvät yhteisten liiketoimintatavoitteiden määrit-

telyyn ja yhteiseen ymmärrykseen, ketterää kehittämistä tukevaan yrityskulttuuriin, liiketoi-

minnan ja kehitystiimien väliseen yhteistyöhön ja käytäntöihin sekä ketterän menetelmien 

ja käytäntöjen tarkasteluun tehokkuuden näkökulmasta. Merkitykselliset vahvuudet, joita on 
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kolme, liittyvät puolestaan enemmän operatiivisiin, käytännön asioihin. Merkityksellisiä 

vahvuuksia ovat suunnittelupäivässä toteutuva riskien tarkastelu, dokumentaatiolle sovittu 

säilytyspaikka ja kontrollit sekä julkaisuille määritetyt minimitavoitteet. Kriittisiä heikkouk-

sia on yhteensä kuusi. Kriittiset heikkoudet liittyvät puolestaan tekniseen velkaan, korkean 

riskin sisältävien epicejen säännölliseen tarkasteluun, riskienhallinnan asiantuntijoiden hyö-

dyntämiseen erityiskysymyksissä, yrityksen rakenteen ja resurssien soveltumiseen ketterään 

kehittämiseen, testiin ja julkaistavaksi kelpoisten tuotosten kriteerien määrittelyyn sekä ris-

kienhallinnan roolien ja vastuiden määrittelyyn. Vähemmän merkityksellisiin heikkouksiin 

luetaan kaikki loput kysymykset, joita on yhteensä 21. Vähemmän merkityksellisiin heik-

kouksiin kuuluu niin laajempia kokonaisuuksia (esimerkiksi ”Yhteistyökumppanisopimuk-

set ja yhteistyömallit soveltuvat ketterään kehittämiseen”) kuin kehitystiimien toimintaan 

liittyviä asioita (esimerkiksi ”Keskeiset päätökset koskien riskejä, kontrolleja ja päätöksen-

tekoa raportoidaan säännöllisissä palavereissa”).  
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Kuva 12. Kyselyn tulokset jaoteltuina nelikenttään. 

 

Seuraavassa on otettu tarkasteluun erityisesti tunnistetut ydinvahvuudet ja kriittiset heikkou-

det. Ydinvahvuuksissa korostuvat liiketoiminnan ja ketterien kehitystiimien yhteinen ym-

märrys liiketoimintatavoitteista, yhteistyöstä ja käytännöistä. Tutkimuksen kohteena olevien 

ketterien kehitystiimien (ja kohdeyrityksen) on hyvä huolehtia myös jatkossa ydinvahvuuk-

sien säilymisestä. Kohdeyrityksen ketterän kehittämisen asiantuntija toi haastattelussa 

(30.8.2021) esiin, että ketterien kehitystiimien osalta on tehty tietoisia panostuksia edellä 

mainittujen asioiden kehittämiseksi ja yhteisen ymmärryksen lisäämiseksi. Nämä panostuk-

set näkyvät todennäköisesti myös vastauksissa ja erityisesti kyseessä olevien asioiden toteu-

tumisen arvottamisessa muita kysymyksiä korkeammalle. Ketterän kehittämisen menetel-

mien ja käytäntöjen kriittinen tarkastelu arvotetaan vastauksissa tärkeäksi ja vastausten pe-

rusteella siihen kiinnitetään myös ketterissä kehitystiimeissä huomiota. Ketterä toimintatapa 

ja menetelmät eivät ole ”itseisarvo” vaan niiden tehokkuutta arvioidaan säännöllisesti. 

Vaikka tutkimuksen kohteena olevat ketterät kehitystiimit ovat ainoastaan yksi ison organi-

saation osa, käy vastauksista ilmi yrityksen kulttuurin jossain määrin tukevan ketterää kehit-

tämistä. 
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Tutkimuksen tunnistetut riskienhallinnan kriittiset heikkoudet liittyvät tekniseen velkaan, 

korkean riskin sisältävien epicejen (suurten kehitysjonolla olevien asioiden) säännölliseen 

tarkasteluun kehittämisen aikana, riskienhallinnan asiantuntijoiden hyödyntämiseen riskien-

hallintaan liittyvissä erityiskysymyksissä (esimerkiksi tietosuoja ja tietoturvallisuus), yrityk-

sen (rakenteen, resurssien ja toimintatavan) soveltuvuuteen ketterään kehittämiseen, testiin 

ja julkaistavaksi kelpoisten tuotosten kriteerien määrittelyyn sekä riskienhallinnan roolien ja 

vastuiden määrittelyyn ja koordinointiin. Kriittiset heikkoudet ovat asioita, joihin tutkimuk-

sen kohteena olevien ketterien kehitystiimien ja kohdeyrityksen tulisi kiinnittää erityistä 

huomiota. Kriittisistä heikkouksista tulisi tunnistaa asiat, jotka ovat nopeasti kuntoon laitet-

tavissa (quick wins) ja jotka toisaalta vaativat pidemmän aikavälin kehittämistä. 

 

Tekninen velka on asia, joka vaatii todennäköisesti sekä lyhyen että pitkän aikavälin kehit-

tämistyötä. Elbannan ja Sarkerin (2016, 74–76) mukaan kehittämiseen ja käyttöönottoon 

liittyvällä teknisen velan riskillä tarkoitetaan aikaisemmista päätöksistä ja lyhyen tähtäimen 

kompromisseista aiheutuneita näkyviä ja ei-näkyviä tuloksia, jotka voivat aiheuttaa moni-

mutkaisuutta ja vaikuttaa negatiivisesti tietojärjestelmän tulevaisuuteen. Teknisellä velalla 

voidaan viitata arkkitehtuuriseen, testaus- tai dokumentaatiovelkaan. (Elbanna & Sarker 

2016, 74–76) Ketterän kehittämisen asiantuntija kommentoi haastattelussa (30.8.2021) tek-

nistä velkaa seuraavasti: ”Tiimin sisällä voidaan tehdä jotakin asian [tekninen velka] suh-

teen, että pystytään rajallisesti varaamaan aikaa sille, esimerkiksi jonkun huonolaatuisen 

koodin uudelleen kirjoittamiselle. Mutta jos halutaan tehdä isompia liikkeitä, se on varsin 

iso investointi, joka vaatii sitä, että meillä on myös johto sitoutunut sen riskin taklaamiseen. 

Yleisesti ottaen tosi helposti organisaatiot lipsuu siihen, että jos on laatuvelkaa syntynyt, se 

jää sinne taustalle ja halutaan silti tehdä uusia ominaisuuksia ja tehdä uutta asiakkaalle 

näkyvää toiminnallisuutta sen sijaan että korjattaisiin perustaa. Asian pitäisi näkyä vahvasti 

myös johdon priorisoinnissa, jos halutaan tämäntyyppisiä asioita lähteä purkamaan.” Tek-

niseen velkaan tulee suhtautua sen vaatimalla vakavuudella ja tekninen velka tulee tehdä 

näkyväksi huomioimalla se osana kehittämistä. 
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7.3 Ehdotuksia riskienhallinnan ja ketterän kehittämisen yhteensovittamiseksi 

Tässä tutkimuksessa pyrittiin löytämään vastauksia myös siihen, millä toimenpiteillä voi-

daan edistää riskienhallinnan huomioimista osana liiketoiminnan ketterää kehittämistä. Ky-

selyn avoimissa vastauksissa ja haastatteluissa korostettiin kysymykseen liittyen erityisesti 

kolmea asiaa: avoimuutta, läpinäkyvyyttä sekä riskienhallinnan tuen tarvetta. Avoimuuden 

ja läpinäkyvyyden osalta vastauksissa ja haastatteluissa tuotiin esiin laajempaa kontekstia. 

Avoimuuden ja läpinäkyvyyden toteutuminen on riskienhallinnan näkökulmasta tärkeää kai-

killa tasoilla ja koko yrityksen sisällä, ei pelkästään kyseisen kehitystiimin tai vertikaalin 

sisällä. Myös Moran (2014) nostaa esiin läpinäkyvyyden merkityksen ketterässä riskienhal-

linnassa. Moranin (2014) mukaan ketterän riskienhallinnan kolme keskeistä periaatetta ovat 

läpinäkyvyys (transparency), tasapaino (balance) ja virtaus (flow). Läpinäkyvyydellä tarkoi-

tetaan sitä, että kaikki riskeihin liittyvät toimet ja artefaktit tulisivat olla kaikille tiimiläisille 

näkyviä kaikkina aikoina. Näkyvyys riskeihin tulisi liittää osaksi muuta ketterän kehittämi-

sen seurantaa ja raportointia. Tiimiläisillä tulisi olla lupa lisätä tai kommentoida riskejä. Ta-

sapainolla tarkoitetaan puolestaan sitä, että riskejä ja saatavaa hyötyä tasapainotetaan jatku-

vasti ja samalla pyritään myös löytämään tapoja tuottaa hyötyä pienemmällä riskitasolla. 

Tästä syystä tulee tunnistaa, mitkä käyttäjätarinat (user stories) sisältävät eniten riskiä ja 

kuinka tiimin jäsenet voivat vaikuttaa riskien mitigointiin joko vähentämällä uhkia tai käyt-

tämällä hyväkseen mahdollisuuksia. Virtauksella tarkoitetaan sitä, että riskit ovat väistämä-

tön osa (IT-)projekteja, mutta ymmärtämällä niitä ja tietämällä kuinka käsitellä niitä, voidaan 

varmistaa projektin jatkuminen ilman vakavia keskeytyksiä. (Moran 2014, 39)  

 

Tutkimuksen tulokset vahvistavat, että ketterään kehittämiseen yhteensovitettu riskienhal-

linta ei voi olla ulkopuolisen tahon toteuttamaa, prosesseista irrallista toimintaa. Riskienhal-

linnan tulee olla aidosti osa ketterien kehitystiimien arkea niin, että jokainen tiimin jäsen 

kantaa omalla tahollaan vastuuta riskien tunnistamisesta ja niiden esiin tuomisesta. Edellä 

mainittu asia on tehtävä yrityksessä näkyväksi ja johdon tulee vaatia sen toteutumista. Kuten 

ketterän kehittämisen asiantuntija (haastattelu 30.8.2021) totesi: ”Pitäisi vaan jaksaa toistaa 

sitä tiimien vastuunottoa siitä, että oman toiminnan ja tuotosten laatu ja niihin liittyvät riskit, 

on ne kehityksen aikana tai kun asiat ovat tuotannossa, kuuluvat tiimin mietittäväksi… Jos 

me nyt määritellään ketterämpää yleisempää toimintamallia, että siinä otettaisiin kantaa 
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myös tähän, että tiimin vastuulle kuuluu aktiivinen riskienhallinta. Se olisi hyvä olla sanoi-

tettuna auki.” 

 

Tutkimuksen tulokset osoittavat myös sen, että riskienhallinnan käytännöt tulee sopeuttaa ja 

liittää osaksi ketterän kehittämisen käytäntöjä. Kuten yksi kyselyyn vastaajista totesi: ”Ris-

kienhallinnan menetelmiä olisi hyvä vakioida ja tuoda mukaan ketterän kehittämisen rytmiin 

ja eventeihin”.  Ketterien kehitystiimien on tärkeää kehittää oma-aloitteisesti ja yhteistyössä 

riskienhallinnan asiantuntijoiden kanssa riskienhallinnan käytäntöjä osaksi tekemistä. Näin 

varmistutaan siitä, että käytännöt soveltuvat kehitystiimeille. Samalla synnytetään muun or-

ganisaation, ja erityisesti johdon, luottamusta siihen, että tiimit osaavat huomioida ja toteut-

taa riskienhallintaa osana liiketoiminnan ketterää kehittämistä. 

 

Tutkimuksen tulokset vahvistavat ajatusta siitä, että ketterään kehittämiseen liittyvässä ris-

kienhallinnassa tulee tehdä näkyväksi se, mistä asioista (riskeistä ja niiden hallinnasta) ke-

hitystiimit ja tiimiläiset voivat päättää itsenäisesti ja mihin vaaditaan johdon päätöksentekoa. 

Lisäksi on tärkeää, että kehitystiimit tunnistavat tilanteet, joissa vaaditaan erityisosaamista 

ja organisaation eri alojen asiantuntijoiden hyödyntämistä. Edellä mainittua varten yrityk-

sessä tulee luoda mekanismi, miten kehitystiimit saavat ”ketterästi” avun ja vastauksia mah-

dollisiin riskienhallinnan erityiskysymyksiin. Paasivaara ja Lassenius (2019) ovat tutkineet 

ketterän kehittämisen skaalautumiseen liittyvää yhteisölähtöistä päätöksentekoa (commu-

nity-based decision making) telekommunikaatiojärjestelmiä valmistavassa Ericsson Suo-

messa. He ovat tunnistaneet keskeisiä avaintekijöitä aiheeseen liittyen. Heidän mukaansa on 

tärkeää valmistautua ja varata aikaa isoon ajattelutavan muutokseen: päälliköitä tulee kan-

nustaa ”päästämään irti” ja vastaavasti tiimejä tulee kannustaa tarkastelemaan isompaa ku-

vaa ja ottamaan vastuuta. Vastaavasti on tärkeää kannustaa tiimien jäseniä osallistumaan 

yhteisön palavereihin, alkuun tarkkailijoina, ja näin laajentaa heidän osaamistaan. Lisäksi 

on tärkeää tehdä selväksi, mistä asioista yksittäinen tiimi voi päättää ja mitkä asiat on tuotava 

yhteisön päätettäväksi. Edellisten lisäksi tiimeihin on hyvä sisällyttää eri alojen asiantunti-

joita. Viimeiseksi johdon on kerättävä palautetta ja tehtävä sen pohjalta tarvittaessa nopeita 

päätöksiä ja muutoksia. (Paasivaara & Lassenius 2019, 68)  
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Riskienhallinnan ja ketterän kehittämisen yhteensovittamisessa on tärkeää sopia roolituk-

sesta ja varmistaa, että kaikki toimijat myös ymmärtävät roolinsa merkityksen riskien hallit-

semisessa. Tutkimuksen kyselyn avoimissa vastauksissa tuotiin ehdotuksena esiin riskien-

hallinnasta vastaavien henkilöiden nimeäminen kehitystiimeihin. Vaikuttaa siltä, että ris-

kienhallinnan toteuttaminen ketterässä kehittämisessä on tasapainoilua hajauttamisen ja kes-

kittämisen kanssa. Odzaly et al. (2017) esittävät ajatuksen agenteista (nimetyt henkilöt), 

jotka toimivat osana ketteriä kehitystiimejä tunnistaen, analysoiden, priorisoiden ja monito-

roiden riskejä. Vaikka jokaisella tiimin jäsenellä onkin vastuu riskien esiin nostamisesta ja 

omalla tahollaan hallintatoimenpiteistä huolehtimisesta, voi agenttitoiminta tarjota syste-

maattisempaa, jämäkämpää ja keskitetympää lähestymistapaa ketterän kehittämisen riskien-

hallintaan. Keskijohdon tehtävänä on puolestaan tunnistaa ja arvioida riskejä, joita tiimiläiset 

nostavat osana kehitystyötä esiin. Ylimmällä johdolla tulee puolestaan olla jatkuva ymmär-

rys ja näkymä keskeisimpiin ketterää liiketoiminnan kehittämistä uhkaaviin riskeihin. 

 

Tutkimuksen kyselyyn vastaajat nostivat esiin avoimissa vastauksissa kommunikaation mer-

kityksen ja roolin yhteensovitettaessa riskienhallintaa osaksi ketterää kehittämistä. Kehitys-

tiimien on tärkeää ratkaista yhdessä muun organisaation kanssa, millaiset käytännöt ja työ-

välineet palvelevat parhaiten riskienhallintaan liittyvää kommunikaatiota. Myös Hursey et 

al. (2020) korostavat kommunikaation merkitystä usean toimijan toteuttamassa, järjestelmiin 

liittyvässä, monimutkaisessa kehittämistyössä. Tiedon jakamista ja odotusten hallintaa var-

ten tarvitaan kehittämistyötä tekevien eri toimijoiden välille kommunikaatioon liittyvät stan-

dardit. Nämä standardit ovat puolestaan keskeisessä roolissa teknisten riskien ja haasteiden 

mitigoinnissa. (Hursey et al. 2020, 121)  

 

Johdon ja kehitystiimien on tärkeää tunnistaa riskienhallinnan näkökulmasta kehittämistä 

vaativat kohteet ja priorisoida niitä. Tässä tunnistamistyössä voidaan hyödyntää yleisellä ta-

solla tunnistettuja parhaita käytäntöjä tai viitekehyksiä. Tässä tutkimuksessa hyödynnetty 

Grishunin et al. (2020) viitekehys on esimerkki yhdentyyppisestä parhaiden käytäntöjen ku-

vauksesta. Parhaiden käytäntöjen ja viitekehyksien hyödyntämisessä on hyvä muistaa, että 

ne eivät välttämättä sovellu sellaisenaan hyödynnettäväksi, vaan niitä tulee tarpeen mukaan 

mukauttaa ja soveltaa yrityksen näkökulmasta ja tarpeisiin. Esimerkiksi tässä tutkimuksessa 
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toteutettuun kyselyyn lisättiin erilliset kysymykset tekniseen velkaan sekä tietojärjestelmien 

ja prosessien riippuvuuksiin liittyen. Kehittymisen seurannan näkökulmasta tutkimuksen 

kohteena olevat ketterät kehitystiimit voivat helposti halutessaan toteuttaa kyselyn esimer-

kiksi vuoden päästä. 

 

7.4 Valitun tutkimustavan ja tulosten reliabiliteetin ja validiteetin arviointia 

Tutkimuksen tai mittauksen reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen kykyä tuottaa ei-sattu-

manvaraisia tuloksia eli mittaustulosten toistettavuutta. Validiteetilla tarkoitetaan puolestaan 

tutkimusmenetelmän tai mittarin kykyä mitata sitä, mitä ollaan mittaamassa, toisin sanoen 

systemaattisen virheen puuttumista. (Vilkka 2021, 226 & 228) Validiteettia voidaan pitää 

hyvänä silloin, kun tutkimuksen kysymykset ja kohderyhmä ovat oikeat. Jotta tutkimus on 

validi ”sovellettavan tutkimusotteen tulee tehdä oikeutta tutkittavan ilmiön olemukselle ja 

kysymyksenasettelulle”. (Hiltunen 2009) 

 

Tämän tutkimuksen reliabiliteettia ja validiteettia voidaan pitää kohtalaisen hyvinä. Tutki-

mus toteutettiin tapaustutkimuksena ja sen aineistonkeruumenetelminä hyödynnettiin kyse-

lytutkimusta (määrällinen ja laadullinen osio) sekä haastatteluja. Arvioitaessa kyselytutki-

muksen reliabiliteettia voidaan todeta, että kyselytutkimuksen avulla saatiin kerättyä luotet-

tavasti ja toistettavasti tietoa halutusta ilmiöstä (ketterään kehittämiseen liittyvien riskien-

hallinnan tekijöiden koettu merkitys ja toteutuminen ja edelleen johdetut riskienhallinnan 

heikkoudet ja vahvuudet). Kyselytutkimus on mahdollista toistaa niin tutkimuskohteena ole-

vien kehitystiimien kuin muiden ketterää toimintatapaa ja menetelmiä hyödyntävien kehi-

tystiimien osalta. Tutkimuksen validiteetiin näkökulmasta voidaan todeta, että tutkimuksen 

kohderyhmä on juuri oikea vastaamaan tutkittavaa ilmiötä koskeviin kysymyksiin (liiketoi-

minnan ketterät kehitystiimit ja haastatellut henkilöt), ja toisaalta kysymykset on pyritty 

muokkaamaan ketterän kehittämisen ja riskienhallinnan yhteensovittamisen erityispiirteet 

huomioiden. 

 



92 

 

Arvioitaessa kyselyn kysymyksiä voidaan todeta, että erityisesti kysymys ”Yrityksen ra-

kenne, resurssit ja hallintotapa soveltuvat ketterään kehittämiseen” olisi ollut hyvä pilkkoa 

pienempiin osiin vastausten laadun varmistamiseksi. Kysymykseen sisältyy kolme kokonai-

suutta (rakenne, resurssit ja hallintotapa) ja vaikka vastaajien on ajateltu vastauksessaan huo-

mioivan näiden kolmen kokonaisuuden ”yhteissumma”, ovat vastaajat voineet vastata pai-

nottaen tiettyä kokonaisuutta edellä mainituista kolmesta. Toisaalta kysymysten lisääminen 

olisi lisännyt myös kyselyn pituutta ja näin mahdollisesti lisätä kyselyn keskeyttäneiden vas-

taajien määrää. 

 

Tutkimukseen vastasi yhteensä 27 henkilöä (vastausprosentti 20 %). Vastaajien määrää voi-

daan pitää kohtuullisena. Vastaajajoukko jakaantui edustamaan eri vertikaaleja ja rooleja. 

Eniten vastauksia saatiin business developerin roolissa (N=9) toimivilta. Kolmesta johtajasta 

ainoastaan yhdeltä saatiin vastaus. Tämä on selkeä heikkous eikä mahdollista esimerkiksi 

johtajien vastausten vertailua suhteessa muihin vastaajiin. 

 

Kyselytutkimuksen avoimissa kysymyksissä (laadullinen osio) olisi voitu huomioida kenties 

paremmin tutkimuskysymykset. Tällä tavoin olisi mahdollisesti saatu erityisesti päätutki-

muskysymykseen täsmällisemmin kohdistuvia vastauksia. Toisaalta vastaajat toivat avoi-

missa vastauksissa ahkerasti esiin erityisesti toiseen alakysymykseen (Millä toimenpiteillä 

voidaan edistää riskienhallinnan huomioimista osana liiketoiminnan ketterää kehittämistä 

yrityksen X ketterissä kehitystiimeissä?) liittyviä ajatuksia ja näkökulmia. Lisäksi avoimissa 

kysymyksissä olisi voitu selkeämmin kysyä myös sitä, miten asioita voisi viedä eteenpäin. 

 

7.5 Ehdotukset jatkotutkimuksista ja tutkimuksen hyödyntämisestä 

Bannermanin (2008) mukaan riskienhallinnan kehittämiseen liittyvä tutkimus ei vastaa riit-

tävissä määrin ilmiöön liittyviin käytännön tarpeisiin. Vastaavasti riskikäsitteiden ja riskien-

hallinnan menetelmien käytännöistä uupuu tieteellisen tutkimuksen kautta saadut näkemyk-

set ja ymmärrys. Tutkijat oppivat tarkkailemalla tehokkaita riskienhallinnan käytäntöjä ja 

yleistämällä näitä teoriaksi. Riskienhallinta- ja projektipäälliköiden ei tule odottaa, että 
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tieteelliset tutkimukset kurovat heidän tarpeensa, vaan heidän tulee aktiivisesti hakea oppia 

kokemuksista ja käytännöistä (mikä toimii ja mikä ei toimi tietyissä tilanteissa). Uusia ide-

oita tulee kokeilla, mikäli normatiiviset lähestymistavat eivät paranna projektin suoritusky-

kyä. Tällä tavoin käytäntö johtaa tieteellistä tutkimusta. (Bannerman 2008, 16)  

 

Riskienhallinnan ja ketterän kehittämisen menetelmien yhteensovittamisesta löytyy tois-

taiseksi suhteellisen vähän tieteellistä tutkimusta. Viime vuosina tutkimuksen ja tieteellisten 

artikkelien määrä on kasvanut, mutta aihekokonaisuutta leimaa edelleen hajaantunut käsit-

teistö ja terminologia erityisesti ketterän kehittämisen osalta. Kuten Bannerman (2008) on 

todennut riskienhallintapäälliköiden ja asiantuntijoiden tulee aktiivisesti hakea oppia koke-

muksista ja käytännöistä, eikä jäädä odottamaan, että tieteellinen tutkimus kuroo tarpeet. 

Tämän tutkimuksen avulla pyrittiin lisäämään ymmärrystä riskienhallinnan heikkouksista ja 

vahvuuksista ketterässä kehittämisessä. 

 

Tässä tutkimuksessa hyödynnetty arviointiviitekehys (Grishunin et al. 2020) ja kysymyspat-

teristo viittaavat ikään kuin ”optimaaliseen” riskienhallinnan toteutumiseen ketterässä kehit-

tämisessä. On kuitenkin hyvä erottaa ihanne- ja reaalimaailma toisistaan. Ihannemaailmassa 

voidaan esimerkiksi ajatella, että asiat dokumentoidaan osana ketterää kehittämistä riittä-

vällä tasolla systemaattisesti ja dokumentaatiota säilytetään läpinäkyvästi kaikkien tiimiläis-

ten saatavilla. Reaalimaailmassa tilanne voi olla kuitenkin hyvin erilainen jatkuvasti tehtä-

vän, resurssien käyttöön, liittyvän priorisoinnin takia. Keskeinen dokumentaatio saatetaan 

jättää joko tahallaan tai vahingossa tekemättä ja näin aiheuttaa pahimmassa tapauksessa ris-

kiä liiketoiminnalle. Jatkotutkimuksissa olisikin mielenkiintoista tutkia, mikä on riittävän 

hyvä tai optimaalinen toteutus ketterässä kehittämisessä riskienhallinnan näkökulmasta. 

 

Tutkimuksen kyselyn avoimessa vastauksessa nostettiin esiin riskienhallintakulttuurin mer-

kitystä ketterässä kehittämisessä. Yksi vastaajista totesi seuraavaa: ”Ketterä riskienhallinta 

pitäisi rakentua enemmän vahvan riskienhallintakulttuurin ja jatkuvan tekemisen ympärille. 

Raportointi ja dokumentointi ovat vaikuttavuudeltaan sekundäärisiä verrattuna kulttuuriin. 

Jos riskienhallinta toteutetaan päälle liimattuna, ajattelu ei muutu, ja prosessi koetaan hel-

posti pelkkänä overheadina eikä arvoa tuottavana.” Jatkotutkimuksissa voitaisiin syventyä 
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myös ketterään kehittämiseen liittyvään riskienhallintakulttuuriin – mitä tällä tarkoitetaan ja 

miten riskienhallintakulttuuria voitaisiin edistää.  

 

Tutkimuksen aineistokeruussa hyödynnettyä kyselyä voitaisiin ajatella hyödynnettävän koh-

deyrityksessä ja myös muissa yrityksissä laajemmin. Kohdeyrityksessä on parhaillaan käyn-

nissä laajempi muutos kohti ketterää toimintatapaa ja ketterien menetelmien hyödyntämistä. 

Kyselyllä voitaisiin kartoittaa myös muiden liiketoimintojen ketterien kehitystiimien näke-

myksiä riskienhallinnan merkityksestä ja toteutumisesta ja edelleen tunnistaa riskienhallin-

taan liittyviä heikkouksia ja vahvuuksia. Riskienhallinnan heikkouksien ja vahvuuksien tun-

nistamisen avulla on helpompi kohdistaa ja priorisoida kehittämistoimenpiteitä asioiden pa-

rantamiseksi. Kyselyä voitaisiin hyödyntää myös eräänlaisena lähtötilanteen kartoittajana ja 

toistaa kysely kehityksen toteamiseksi esimerkiksi vuoden päästä. Kyselypohjaa voidaan 

hyödyntää kohdeyrityksessä tulevaisuudessa myös eri tiimien riskienhallinnan ketterän ke-

hittämisen kypsyystason (maturiteetti) arvioinnissa.  
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8 Yhteenveto 

Ketterän toimintatavan ja menetelmien suosion salaisuutena ja etuna voidaan pitää niiden 

yksinkertaisuutta. Ketterissä menetelmissä roolit ovat yleensä selkeästi määriteltyjä ja asi-

akkaita osallistetaan aktiivisesti kehittämistyöhön. Järjestelmiin kehitettävät toiminnallisuu-

det kehitetään valmiiksi ja testataan lyhyissä iteraatiojaksoissa. Omistajuus on laajemmin 

jakaantunut, kun jokainen tiimin jäsen on vastuussa omasta kokonaisuudestaan. Ketterät me-

netelmät pyrkivät vahvistamaan laajaa kommunikaatiota, joka auttaa kehitystiimiä organi-

soitumaan tehokkaammin. Riskienhallinta tunnistetaan yleisesti tärkeäksi osaksi ketterää 

toimintatapaa ja menetelmiä, mutta perinteisen riskienhallinnan käytännöt eivät sellaisenaan 

tunnu tarjoavan riittävää ratkaisua. Ketterä toimintapa ja menetelmät haastavat riskienhal-

lintaa. 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä siitä, mitkä asiat ovat riskienhallinnan 

näkökulmasta heikkouksia ja vahvuuksia hyödynnettäessä ketterän kehittämisen toimintata-

paa ja menetelmiä. Tavoitteeseen pyrittiin selvittämällä ketterää toimintatapaa ja menetelmiä 

hyödyntävien liiketoiminnan kehitystiimien näkemyksiä riskienhallinnan koetusta merki-

tyksestä ja toteutumisesta. Tutkimuksessa hyödynnettiin mukailtuna ja täydennettynä 

Grishunin et al. (2020) ketterän projektijohtamisen riskienhallinnan arviointiviitekehystä. 

Tarkasteltavat osa-alueet olivat: Strategia ja hallintotapa (Ketterien projektien strategia ja 

Organisaatio ja johtaminen), Operationaalinen malli (Julkaisujen suunnittelu, Sprinttien 

suunnittelu ja Kontrollit ja päätöksenteko) sekä Monitorointi ja raportointi (Metodologia, 

informaatio ja kommunikointi ja Raportointi ja auditointi). 

 

Tutkimustulokset osoittavat, että ketterät kehitystiimit kokevat riskienhallinnan merkityk-

selliseksi ja tärkeäksi osaksi ketterää kehittämistä niin strategisella kuin operatiivisella ta-

solla. Riskienhallinnan toteutumisessa edellä mainituilla tasoilla on vielä kuitenkin paran-

nettavaa. Riskienhallinta ei ole lähtökohtaisesti sisällytettynä riittävällä tasolla ketterän ke-

hittämisen toimintatapaan ja menetelmiin, vaan sen systemaattinen sisällyttäminen vaatii 

johdon ja tiimiläisten aktiivista sitoutumista, prosessien läpinäkyvyyttä ja riskienhallinnan 
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asiantuntijoiden tarjoamaa tukea. Riskienhallinta tulisi pyrkiä mukauttamaan ketterään ke-

hittämiseen soveltuvaksi, hyötyä ja arvoa tuottavaksi. Kuten monessa muussa asiassa, myös 

riskienhallinnan osalta on tärkeää priorisoida asioita ja pyrkiä tunnistamaan keskeiset kehi-

tettävät ja kuntoon laitettavat asiat. 

 

Riskienhallinnan heikkouksia ja vahvuuksia liiketoiminnan ketterässä kehittämisessä voi-

daan tarkastella nelikenttäjaottelun avulla. Vahvuudet voidaan jakaa kahteen erilaiseen, 

ydinvahvuuksiin ja merkityksellisiin vahvuuksiin. Ydinvahvuuksia ovat riskienhallintaan 

liittyvät tekijät, jotka ketterät kehitystiimit kokevat tärkeiksi ja jotka ovat nykytilassa hyvällä 

tasolla. Merkityksellisiä vahvuuksia ovat tekijät, jotka ovat nykytilassa hyvällä tasolla, mutta 

jotka koetaan vähemmän tärkeiksi. Vastaavasti heikkoudet voidaan jakaa kriittisiin heik-

kouksiin ja vähemmän merkityksellisiin heikkouksiin. Kriittisiä heikkouksia ovat riskien-

hallintaan liittyvät tekijät, jotka ketterät kehitystiimiläiset kokevat tärkeiksi, mutta ovat ny-

kytilassa heikolla tasolla. Vähemmän merkityksellisiä heikkouksia ovat puolestaan tekijät, 

jotka ovat nykytilassa heikommalla tasolla ja jotka koetaan vähemmän tärkeiksi. 

 

Tämän tutkimuksen kohteena olevien liiketoiminnan ketterien kehitystiimien näkökulmasta 

ydinvahvuuksia tunnistettiin neljä, merkityksellisiä vahvuuksia kolme, kriittisiä heikkouksia 

kuusi ja vähemmän merkityksellisiä heikkouksia 21 (loput kysymyksistä). Ydinvahvuudet 

liittyivät yhteisten liiketoimintatavoitteiden määrittelyyn ja yhteiseen ymmärrykseen, kette-

rää kehittämistä tukevaan yrityskulttuuriin, liiketoiminnan ja kehitystiimien väliseen yhteis-

työhön ja käytäntöihin sekä ketterän menetelmien ja käytäntöjen tarkasteluun tehokkuuden 

näkökulmasta. Merkitykselliset vahvuudet liittyivät puolestaan enemmän operatiivisiin, 

käytännön asioihin. Merkityksellisiä vahvuuksia olivat suunnittelupäivässä toteutuva riskien 

tarkastelu, dokumentaatiolle sovittu säilytyspaikka ja kontrollit sekä julkaisuille määritetyt 

minimitavoitteet. Kriittiset heikkoudet liittyivät puolestaan tekniseen velkaan, korkean ris-

kin sisältävien epicejen (suurten kehitysjonolla olevien asioiden) säännölliseen tarkasteluun, 

riskienhallinnan asiantuntijoiden hyödyntämiseen erityiskysymyksissä, yrityksen rakenteen 

ja resurssien soveltumiseen ketterään kehittämiseen, testiin ja julkaistavaksi kelpoisten tuo-

tosten kriteerien määrittelyyn sekä riskienhallinnan roolien ja vastuiden määrittelyyn. Vä-

hemmän merkityksellisiin heikkouksiin kuului niin laajempia kokonaisuuksia (esimerkiksi 
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”Yhteistyökumppanisopimukset ja yhteistyömallit soveltuvat ketterään kehittämiseen”) 

kuin kehitystiimien toimintaan liittyviä asioita (esimerkiksi ”Keskeiset päätökset koskien 

riskejä, kontrolleja ja päätöksentekoa raportoidaan säännöllisissä palavereissa”).    

 

Tutkimuksen avulla pyrittiin lisäämään ymmärrystä riskienhallinnan ja ketterän kehittämi-

sen yhteensovittamisesta riskienhallinnan näkökulmasta ja tätä kautta antamaan myös konk-

reettisia kehitysehdotuksia tutkimuksen kohteena olevalle yritykselle. Ketterässä kehittämi-

sessä vastuu ja vapaus kulkevat käsi kädessä. Riskienhallinnan näkökulmasta yksi mielen-

kiintoinen kysymys on, missä määrin ja mitä riskienhallinnan tekemisiä tulee keskittää tai 

toisaalta hajauttaa jokaisen tiimiläisen vastuulle. Ketterän toimintatavan omaavan yrityksen 

tulee myös pyrkiä löytämään tasapaino ”järjestyksen ja kaaoksen” välillä. Kuten Moran 

(2014) toteaa, liiallinen järjestys haittaa ketterää kehittämistä ja toisaalta kaaos tuhoaa ket-

terän kehittämisen. Yhtä lailla on tärkeää, että yritys löytää tasapainon ketterän kehittämisen 

ja riskienhallinnan välillä. 
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Liite 1: Kyselyn saate ja väittämät 

Tämän kyselyn tavoitteena on kartoittaa riskienhallinnan merkitystä ja toteutumista osana 

liiketoiminnan ketterää kehittämistä. Kyselyn avulla pyritään tunnistamaan, mitkä asiat 

ovat tällä hetkellä riskienhallinnan näkökulmasta heikkouksia tai vahvuuksia hyödynnettä-

essä ketterän kehittämisen menetelmiä. 

 

Kysely on kohdennettu ketterän kehittämisen menetelmiä hyödyntäville yrityksen [liiketoi-

minnan] tiimeille. Kysely toteutetaan osana kauppatieteiden maisterin opintojen lopputyötä 

(Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT) ja sen laatijana toimii maisteriopinto-

jen opiskelija, joka työskentelee päivätyökseen [tehtävänimike ja yritys]. 

 

Kyselyn väittämät pohjautuvat Grishunin et al. (2020) ketterän projektihallinnan riskien-

hallinnan mekanismiin ja sen arviointiosaan. Väittämät on pyritty mukauttamaan yrityksen 

toimintaympäristöön sopivaksi ja lisäksi väittämiä on täydennetty. Riskienhallinnan tavoit-

teena yrityksessä on tukea liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista tunnistamalla ja hallit-

semalla riskejä oikea-aikaisesti. Riski on mikä tahansa asia, mikä voi vaikuttaa tavoitteiden 

saavuttamiseen tai mahdollisuuksien hyödyntämiseen. 

 

Kyselyssä esitettyjä väittämiä arvioidaan niiden a) koetun tärkeyden ja b) nykytilassa to-

teutumisen näkökulmasta. Tärkeydellä tarkoitetaan kyselyssä väittämän merkitystä ja vai-

kutusta ketterän kehittämistyön onnistumiseen. 

 

Kyselyn alkuun kysytään vastaajien taustatiedot, jonka jälkeen väittämät on esitetty jaet-

tuna seitsemään kokonaisuuteen. Kysely toteutetaan ainoastaan suomenkielisenä. Kyselyyn 

vastaaminen vie aikaa noin 10–15 minuuttia. 

 

Mahdollisissa kyselyyn liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä tutkimuksen toteutta-

jaan Anna-Liisa Flinkiin [email ja puhelinnumero]. 

 

Kiitos etukäteen arvokkaasta vastauksestasi! 

 



 

 

Taustakysymykset: 

1) Rooli 

2) Tiimi (A, B, C) 

3) Työkokemus kaiken kaikkiaan ketterästä kehittämisestä 

 

Kysymykset: 

 

Arvioi esitettyjen väittämien osalta a) kokemaasi tärkeyttä ja b) toteutumista nykytilassa yri-

tyksessäsi ja työssäsi. 

 

a) Tärkeys (5= Erittäin tärkeä, 1= Ei ollenkaan tärkeä) ja 

b) Toteutuminen nykytilassa (Täysin samaa mieltä, Jokseenkin samaa mieltä, Ei samaa eikä 

eri mieltä, Täysin eri mieltä, En osaa sanoa) osalta 

 

Kokonaisuus Väittämä 

Ketterän kehittämisen strate-

gia 

 

• Yrityksen kulttuuri tukee ketterää kehittämistä. 

• Yrityksen rakenne, resurssit ja hallintotapa soveltuvat 

ketterään kehittämiseen. 

• Liiketoimintatavoitteet (pohjantähdet) on ymmärretty 

ja dokumentoitu. 

• Yhteistyökumppanisopimukset ja yhteistyömallit so-

veltuvat ketterään kehittämiseen. 

• Riskiä jaetaan yhteistyökumppaneiden kesken. 

Organisaatio ja hallintotapa • Kaikki sidosryhmät ja tasot (liiketoimintajohto, AID, 

tiimit) ovat sitoutuneita riskienhallintaan. 

• Roolit ja vastuut riskienhallinnan osalta on määritelty 

ja koordinoitu. 

• Riskienhallinnan asiantuntijoita hyödynnetään ris-

kienhallintaan, turvallisuuteen (esimerkiksi 



 

 

tietoturvallisuus ja tietosuoja) tai vaatimustenmukai-

suuteen (compliance) liittyvissä kysymyksissä. 

• Liiketoiminnan ja kehitystiimien välinen yhteistyö ja 

käytännöt on määritelty. 

• Testiin ja julkaistavaksi kelpoisten tuotosten kriteerit 

on määritelty. 

• Sidosryhmien kesken on sovittu dokumentaation vä-

himmäistaso. 

• Dokumentaatiolle on sovittu säilytyspaikka (IT-so-

vellus/alusta) ja kontrollit. 

• Tietojärjestelmien ja prosessien riippuvuudet huomi-

oidaan kehittämisessä. 

Julkaisujen suunnittelu • Ohjelmistokehittämiseen (kehitysaihioihin) liittyvät 

riskit huomioidaan riskienarviointiprosessissa. 

• Julkaisuille on määritetty minimitavoitteet. 

• Julkaisuille asetettuihin tavoitteisiin liittyvät riskit on 

tunnistettu, arvioitu ja dokumentoitu. 

• Riskit huomioiva julkaisusuunnitelma sisältää julkai-

sujen luotettavuuteen liittyviä mittareita. 

• Riskien hallitsemiseksi on määritelty, priorisoitu ja 

dokumentoitu toimenpiteet. Toimenpiteet on sovittu 

sidosryhmien välillä. 

Suunnittelusykli • Riskienhallintatoimenpiteet on kirjattu osaksi kehi-

tystiimin backlogia (esim. Jirassa) 

• Suunnittelupäivässä käydään läpi aiemmin tunnistetut 

riskit ja uudet riskit sekä niiden statukset. 

• Riskienhallinnan toimenpiteille on määritetty vastuu-

henkilöt. 

• Suunnittelussa otetaan huomioon mahdollinen kerty-

nyt tekninen velka (esim. IT-arkkitehtuurinen, tes-

taus- tai dokumentaatiovelka). 

Kontrollit ja päätöksenteko • Vuositavoitteiden (pohjantähtimittarit) kehittymisen 

seurannassa on mukana riskinäkökulma. 

• Riskienhallintatoimenpiteet suhteutetaan riskin vai-

kutuksiin. Toimenpiteet ovat järkevässä suhteessa ris-

kin kokoon. 



 

 

• Riskien toteutumista seurataan ja tarvittaessa tehdään 

muutoksia hallintatoimenpiteisiin ja riskien priori-

sointiin. 

• Säännöllisissä palavereissa käydään riskeihin liittyvä 

keskustelu ennen keskeisten päätösten tekoa. 

• Retrospekteissä tarkastellaan riskienhallintasuunnitel-

man toteutumista. 

Menetelmät, informaatio ja 

kommunikaatio 
• Riskienhallinnan asiantuntijat tarjoavat säännöllisesti 

riskienhallintaan liittyvää menetelmätukea (esim. 

avainsanalistat). 

• Tiimin jäsenten kesken käydään jatkuvaa vuoropuhe-

lua riskeihin liittyen. 

• Tiimien ja vertikaalien välillä käydään jatkuvaa vuo-

ropuhelua riskeihin liittyen. 

• Tehtävien selkeä erottelu auttaa havainnoimaan ris-

kien omistajat. 

Raportointi ja auditointi • Keskeiset päätökset koskien riskejä, kontrolleja tai 

päätöksentekoa raportoidaan säännöllisissä palave-

reissa. 

• Ketterän kehittämisen menetelmiä ja käytäntöjä tar-

kastellaan säännöllisesti tehokkuuden näkökulmasta. 

• Korkean riskin sisältäviä epicejä tarkastellaan sään-

nöllisesti kehittämisen aikana. 

 

 


